
မုိးေခါင္လုိ႔တီးတ့ဲဗုံသံမုိးေခါင္လုိ႔တီးတ့ဲဗုံသံမုိးေခါင္လုိ႔တီးတ့ဲဗုံသံမုိးေခါင္လုိ႔တီးတ့ဲဗုံသံ 

ဗ်တ္ေစာင္း ဘာသာေဗဒဗ်တ္ေစာင္း ဘာသာေဗဒဗ်တ္ေစာင္း ဘာသာေဗဒဗ်တ္ေစာင္း ဘာသာေဗဒ    

လမ္းျခမ္းA၀ါကုိ ျမင္လုိ႔ 
ေကာင္းကင္ကုိ မျမင္လုိက္ဘူး။ 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 
ရြာရုိးကုိးေပါက္ ေ၀းခဲ႔မိတယ္။ 

 
ေကာင္မေလးေရ 

ငါ့ရဲ႕ 
Aေမတစ္၀က္၊ ေဆာင္းရာသီတစ္၀က္ ေကာင္မေလးေရ 

ငါ႕ကုိ ကယ္ပါ။ 
 

ငါ႔ကုိ ကယ္တင္တယ္လုိ႔ သေဘာမထားဘဲ 
ငါ႔ကုိပဲ ကယ္ပါ 

မင္းရဲ႕ Aျဖဴ တစ္၀က္ရဲ႕ Aျဖဴတစ္၀က္ေလာက္ 
ငါ႔ကုိ ဆြတ္ေပးပါ။ 

 
ရင္ဘတ္က ၾကယ္ေငြ႕ေတြ ၿဖာက်လာတဲ႔Aထိ 

ငါ ပြင္႔ပစ္လုိက္ခ်င္လုိ႔ပါ။ 
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ႏွင္းလူႏွင္းလူႏွင္းလူႏွင္းလူ    

ႏွင္းလူဟာ 
ဂူထဲမွာ ဘီလူးဒူးတုပ္ထုိင္လ်က္ 

Aေမွာင္ၾကဳတ္ၾကဳတ္ကုိ ကုိက္ၿမိဳ ၀ါးစားရင္း 
ေန နဲ႕လည္း စိတ္ခ်င္း ဆက္သြယ္ၾကည္႔တယ္။ 

 
ရႊံ႕မီးAိမ္နဲ႔ ေ၀႔ပတ္ၿပီး 

ေၿမာက္Aရပ္ကုိ ရွာေဖြၾကည္႔ေတာ႔ 
ဓူ၀ံၾကယ္ ေၾကြသြားတာ ၾကာၿပီတဲ႔။ 

 
သူရႈံးသြားတယ္ 

သူ႔ပါးစပ္ကုိ သူၿဖဲၿပီး 



ေၿမာက္ၿပန္ေလက ေဆာင္းေတြကုိ ရုိက္ခြဲၾကိတ္ထည္႔ 
လြမ္းရင္ လုိက္ခဲ႔လုိ႔ မွာတယ္။ 

 
Aဲဒီလုိနဲ႔ 

ေႏြUီးေပါက္ မ်ားစြာကုိ လြန္ေလၿပီးမွ 
ၿပန္လည္ ႏုိးထလာတဲ႔ ေက်ာက္ႏွင္းလူ 

ေတာက္တစ္ခ်က္ေခါက္ၿပီး သူ႕ကုိယ္သူ ထူတယ္။ 
 

ၿပီးေတာ႔ 
ေသြးေတြကုိ တဂ်ဳံးဂ်ဳံး ၿပန္ေမာင္း 

ေကာင္းကင္ကုိ 
ပိေတာက္ေတြနဲ႔ တေဗာင္းေဗာင္းပစ္ေပါက္ 
မီးပြင္႕မတတ္၊ ခါးေထာက္ရပ္လုိက္တယ္။ 

 
ငါ..(သုိ႕မဟုတ္) 

ႏွင္းလူကေလးရဲ႔ မွတ္တမ္းမွာ 
Aဲဒီေဆာင္းကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး ေရးထားမိ 

သတိရတုိင္း ၿပန္ၿပန္ ဖတ္ၾကည္႔လုိ႔ေပါ႕။ 
 
                                                                                                                                   

တာရာမင္းေ၀ 
 

ေတေလမွတ္တုိင္ေတေလမွတ္တုိင္ေတေလမွတ္တုိင္ေတေလမွတ္တုိင္    

ၾကယ္ေတြ ၾကယ္ေတြ 

သမ္းေ၀မႈ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထ 

ေဟာင္းေလာင္းပြင္႔ေနတဲ႔..ည။ 

 

၀ိညာU္ႏွင္းမႈန္တစ္စက္ 

Aိပ္မက္ ၿမင္းခြာ Aမွတ္(၁၃) 

တစ္ေယာက္တည္း AတုံးAရုံးလဲသူ 

ငါ႕ ကံၾကမၼာနဲ႔..လူ 

 

ဂမၻီရ သစ္ပင္မွာမွ 

စြယ္ေတာ္ပြင္႔Aို ရွာခ်င္တဲ႔လက္ 

ကားစင္တင္ၿပီး မီးရႈိ႕သတ္မယ္။ 

 

လၿပည္႔၀န္းေရ 

ပန္းကႏၱာရမွာ 



Aမုန္းေတြ လဲ႔ၿပာကြဲAက္ 

ငါဟာ 

ကုိယ္႔ကုိကုိယ္ ၿပန္တူးေနတဲ႔ 

ေပါက္ခၽြန္းတစ္လက္ကြဲ႔ သိရဲ႔လား။ 

 

ၿခေသၤ႔နဲ႕ ဘယ္လုိတုိက္တုိက္ 

ဘီလူးနဲ႔ ဘယ္လုိကုိက္ကုိက္ 

ခ်စ္မိသူေလာက္ေတာ႔ 

ဘယ္သူမွ လူမုိက္ မမည္။ 

 

ကေ၀မီးေတာက္ 

ေဆာင္းUီးေပါက္ Aရက္တစ္Aုိး 

ၿမဴခုိးေ၀ေ၀ေက်ာက္ခဲမ်ား 

ငါ႔ကုိထားခဲ႔ပါ။ 

 

ေတေလမွတ္တုိင္ 

ေမ်ွာ္စင္ေတြထက္ ပုိခုိင္လာရဲ႔ 

ေၿခေထာက္ကတစ္ၿခား လမ္းတစ္ၿခား 

ငါဘယ္ေတာ႔မွ မသြားဘူး မိန္းကေလးေရ။ 
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လယ္သူမလယ္သူမလယ္သူမလယ္သူမ    

ကၽြန္ေတာ္႔ ေတာင္ကုန္း ကေလးပါ 

Aလင္းေတြနဲ႔ 

ခပ္မုိ႔မုိ႔ တည္ေဆာက္ထားတယ္။ 

 

ေန႔ရက္ေတြၾကာ 

ေႏြAၿပာေတြ ပြင္႔ပြင္႔သြား။ 

ၿဖတ္သန္းၿပီးသား တိမ္ေတြ 

တစ္Aုပ္ၿပီး တစ္Aုပ္ ၿပန္ေကြ႔လာၾက။ 

... ... ... 

ကၽြန္ေတာ္ ေပြ႕ပုိက္ခဲ႔ရတယ္။ 

 



ေနာက္ဆုံးေတာ႔လည္း 

ဘာမွ မဟုတ္ခဲ႔ပါဘူး။ 

ကုိယ္႔ရင္ဘတ္ကုိယ္ Aၾကမ္းၾကဳတ္ဆုံး ဆြဲဖြင္႔ၿပီး 

ေနပူၾကဲၾကဲေတြ သြန္ခ် ပစ္ရတာက လြဲရင္ေပါ႕။ 

 

သံေယာဇU္ကုိမွ 

ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းတတ္တဲ႔ လယ္သူမရယ္ 

Aခုေတာင္ လြမ္းတယ္။ 
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ကဗ်ာေရးေသာ လူတစ္ေယာက္Aေၾကာင္းကဗ်ာေရးေသာ လူတစ္ေယာက္Aေၾကာင္းကဗ်ာေရးေသာ လူတစ္ေယာက္Aေၾကာင္းကဗ်ာေရးေသာ လူတစ္ေယာက္Aေၾကာင္း    

Aိပ္ 

ခ်င္ 

ေသာ 

စိတ္ 

Aိပ္ 

သာ 

Aိပ္ 

 

Aိပ္ 

သည္႕ 

A 

ခါ 

Aိပ္ 

မက္ 

လာ 

 

Aိပ္ 

ပါ 

လ်က္ 

ႏွင္႔ 

ႏုိး 

ရ 



သည္။ 
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တိမ္ၿဖဴတုိ႕ႏွင္႕Aတူတိမ္ၿဖဴတုိ႕ႏွင္႕Aတူတိမ္ၿဖဴတုိ႕ႏွင္႕Aတူတိမ္ၿဖဴတုိ႕ႏွင္႕Aတူ    

စိတ္ၾကမ္းဘီလူးတုိ႕ ေၿခပင္မက်ဴးေသာ Aရပ္၌ 

ငါ..မတ္မတ္တညခဲ္႔ေခ်ၿပီ။ 

 

Aုိ..Aခ်င္းေဆြမြန္တုိ႔ 

သင္တုိ႔ၾကိဳဆုိမည္ဆုိလ်ွင္ 

Aေမွာင္ နံနက္သုိ႔ပင္ Aလင္းငွက္တုိ႔ၿဖင္႔ ငါလာခဲ႔ပါမည္။ 

 

ထုိ႕ေနာက္ 

ေလာက ေလဆန္မွာ ကုိယ္႔ကုိကုိယ္Aန္ထုတ္ 

ငါတုိ႔Aားလုံး မုိးမခ်ဳပ္မီ Aိမ္ကုိၿပန္ၾကမည္။ 
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Aႏုပညာ ေမွာ္Aႏုပညာ ေမွာ္Aႏုပညာ ေမွာ္Aႏုပညာ ေမွာ္၀၀၀၀င္စားမႈင္စားမႈင္စားမႈင္စားမႈ    

ေၾကးနီေရာင္သင္းတဲ႕ 

ၿမားက်ိဳးတစ္စင္း ထိမွန္ထားတယ္။ 

 

လက္ဖ၀ါးေၿခဖ၀ါးမွာ 

Aေမ ၀တ္ေပးခဲ႕တဲ႕ Aေရခြံေတြ ကၽြတ္ကြာက် 

ပန္းေရာင္ပ်ပ်ကေလး ရွင္းပလာ..။ 

 

တကယ္ေတာ႕ 

ၿမိဳ႕ပ်က္တစ္ခုပါပဲ 

ဒါေပမယ္႕.. ဗ်တ္ေစာင္းတစ္လက္ရိွေနလုိ႕ 

ကုိယ္...ခ်ိဳေနမိတယ္။ 
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ဗဟုိကြဲAားဗဟုိကြဲAားဗဟုိကြဲAားဗဟုိကြဲAား    

ေဆာင္းေခတ္က ေပးခဲ႕တဲ႕ 

ေမာင္းကြဲသံ ခပ္ေလးေလး တစ္ခ်က္ပါပဲ။ 

တစ္ေယာက္တည္းေနရတဲ႕ ငါ႕ကုိ 

ဘယ္သူနဲ႕မွ မေနရေAာင္ 

ယုိင္ယုိင္ရြဲ႕ရြဲ႕ လီွးခြဲသြား...။ 

 

နံပါတ္စU္ မတပ္ရေသးတဲ႕ 

သဲကႏၱာရ တစ္ရြက္ေပၚမွာ ၿပိဳလဲက်တယ္။ 

 

Aဲဒီညေနေပါ႕ 

ေကာင္းကင္ကုိ ဆြဲခၽြတ္ၿပီး 

ေၿမၾကီးကုိပဲ ငါၿပန္၀တ္ခဲ႕ရ။ 

 

ၿပီးဆုံးသြားတာ ေသခ်ာပါတယ္ 

ႏွင္းခုိးေတြ.. 

ၿပီးေတာ႕ ဒုိင္ယာရီခ်ိဳ ခါးတစ္ခြက္ 

ၿပီးဆုံးသြားတာက ေသခ်ာပါတယ္။ 

 

မုိးေတြကုိ တုိးတုိးကေလး ရြာရUီးမွာေပါ႕ေလ 

ပန္းရနံ႕ေတြကလည္း ခပ္ၿမင္႕ၿမင္႕ကေန ပ်ံသန္း 

ငါနဲ႕ ငါ႕ဖိနပ္ကေလး 

သီခ်င္းမဆုိေတာ႕ဘဲ ဟုိးAေ၀းကုိ ေငးခဲ႕ရတယ္။ 
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Aမည္မသိAမည္မသိAမည္မသိAမည္မသိ    

စိတ္ကုိ ဓါးAိမ္ထဲ ၿပန္သြင္းလုိက္တယ္။ 

 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ နဂါးေငြ႕တန္းတစ္ခုလုိ ၿပာမိႈင္းသြား 

ဓါးAိမ္တစ္လက္ရဲ႕ Aက်ယ္A၀န္းေတာင္ 



ဘာသံနဲ႕မွ မၾကားရေတာ႕ဘူး။ 
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ေတေလကေလးေတေလကေလးေတေလကေလးေတေလကေလး    

မီးပိြဳ င္႕ေတြက 

Aနီလိႈင္းေတြနဲ႕ 

လႊင္႕ထုတ္ပစ္ခတ္ၾကတယ္။ 

 

လူမုိက္လုိလုိ 

ေစာင္းေနတဲ႕ ဓါတ္တုိင္Aိုၾကီးက 

ကၽြန္ေတာ္႕ကုိ ၀င္တုိက္ၿပန္ရဲ႕ 

 

ထင္းရူးပင္ၾကီးက 

ရွည္လ်ားခၽြန္ၿမတဲ႕ သစ္ရြက္ေတြ ေကြးကုပ္ 

ကၽြန္ေတာ႕ကုိ ေလနဲ႕ လုိက္မႈတ္တယ္။ 

 

ကၽြန္ေတာ္ 

ကုိယ္နဲ႕ မေတာ္တဲ႕ ဖိနပ္ကုိစီးၿပီး 

လမ္းAၾကီးၾကီးမွာ ေလ်ွာက္မိေနခ်ိန္ေပါ႕။ 

 

တုိက္တာေတြ ေဖာင္းကားေပ်ာ႕Aိ 

ဓါတ္ေပါင္းဖုိေတြလည္း 

မီးခုိးေငြ႕ေတြပိၿပီး ေကြၚညႊတ္ေခြယုိင္က် 

ေၿမၾကီးထဲက 

မုိးၿခိမ္းသံ တရဲွရဲွ ၾကားရတယ္။ 

 

တကယ္႕ကုိ ေၾကာက္စရာပါAေမ 

Aဲဒီညက 

Aိပ္မက္ နည္းနည္း ရွည္သြားတယ္။ 

 

                                                                                                                                         

တာရာမင္းေ၀ 

“ 



သီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္း    

နတ္ဆုိးေတြ ငါ႕ပန္းရနံ႕ကုိ ရႈရင္းနဲ႕ လဲက် 

ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ငါ႕ကုိလြမ္းတဲ႕ည 

 

ငါ႕ေကာင္းကင္ နကၡတ္ေတြ ရွက္ေသြးေရာင္ေတာက္ပ 

ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ငါ႕Aမည္ ရြတ္တဲ႔ည။ 

 

ငါ႕ပင္လယ္ ခဲလုံးေတြ ၿပဳတ္က် 

ငါ႕ရင္မွာ မီးၿပတုိက္ ထြန္းရ 

ငါတစ္ေယာက္တည္း လင္း .. လင္း ေနတဲ႔ည 

ငါတစ္ကုိယ္ထဲ လင္းသြားတဲ႔ည။ 

 

သူမုိက္ေတြ ေဆာင္ၿမဲဓါးကုိ ေယာင္ယမ္းကာ လႊတ္ခ် 

ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ Aေ၀းကုိ ေငးတဲ႕ည။ 

 

ငါ႕လမ္းမွာ ေလ်ွာက္ရင္းနဲ႕ေတာင္ ေက်ာက္တုံးေတြ ေမႊးၿမ 

ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ငါ႕ကုိခ်စ္တဲ႕ည။ 

 

ငါ႕ကုိယ္ငါ မုိးၾကိဳးေတြ ပစ္ခ် 

ငါ႕ကုိယ္မွာ မီးစုန္းေတြ ထြက္က် 

ငါတစ္ကိုယ္တည္း လင္း.. လင္းေနတဲ႕ည။ 

ငါတစ္ေယာက္ထဲ လင္းသြားတဲ႔ည။ 

 

 

                                                                                                                                          

တာရာမင္းေ၀ 

 

ႏုိႏုိႏုိႏုိ၀၀၀၀င္ဘာင္ဘာင္ဘာင္ဘာ    

ငါ႕ရဲ႕ ေရႊAိပ္မက္ကုိ 

ေၿခက်င္းေတြလုိ ခြဲစိတ္ ၀တ္ဆင္ထားတဲ႕ မိန္းမ။ 

ၿမဴခုိး နီညိဳေတြၾကားမွာ 

စံပယ္ေတြ ကပုိကရုိနဲ႕ ... လွလုိ႕။ 

 

ငါ.. တစ္ပြင္႔ၿပီး တစ္ပြင္႔ၿပီး တစ္ပြင္႔ ၿပိဳလဲ 

ႏွင္းAဆက္ဆက္တုိင္ေAာင္ ေၾကကြဲခဲ႕ရေပါ႕။ 



 

                                                                                                                                     

တာရာမင္းေ၀ 

 

ေနၾကတ္ခ်ိန္ေနၾကတ္ခ်ိန္ေနၾကတ္ခ်ိန္ေနၾကတ္ခ်ိန္    

Aဂၤါဆုိတဲ႕ ေန႕တစ္ေန႕က 

ငါ႕ကုိ Aကုန္ယူသြားတယ္။ 

 

ငါ႕မွာ..တစ္ေယာက္ထဲ ၿဖစ္ေနရတဲ႕ Aထဲ 

ေ၀ါကနဲ ေပ်ာက္ဆုံး လုိက္ရ။ 

 

ဘယ္ေဆာင္းUတုကမွ 

လက္သင္႕မခံတဲ႕ ဆီးႏွင္းတစ္စက္လုိ 

ေႏြရာသီေတြဆီ လွည္႕ထြက္ခဲ႕ရ။ 

 

Aရွင္လတ္လတ္ လြမ္းလုိက္ရတာ 

ဘာနဲ႕မွကုိ မတူေတာ႕ဘူး 

မပြင္႕ဘဲ ဖူးခဲ႕ရတဲ႕ ေကာင္မုိ႕ 

... 

ေမွာင္တယ္။ 

 

လြမ္းလြမ္းဆြတ္ဆြတ္ ငါေတြးမိရဲ႕ 

ေက်ာက္တုံးေပၚ တင္Aေသြးခံရတဲ႕ဓါးလုိ 

ငါလည္း Aစားခံေနရခ်ိန္..လုိ႕။ 

 

                                                                                                                                     

တာရာမင္းေ၀ 

 

ခ်စ္သူသုိ႔ခ်စ္သူသုိ႔ခ်စ္သူသုိ႔ခ်စ္သူသုိ႔    

သံေခ်းတစ္ထပ္ ရႊံတစ္ထပ္မုိ႕ 

သူတုိ႕ရဲ႕ စိတ္Aတင္Aခ်ကို္ 

မင္း ဘယ္လုိမွ ဖတ္လုိ႕ ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ 

 

Aာေငြ႕မႈတ္သံေတြ ၾကားမွာပဲ 



ရယ္ကာေမာကာ တစ္ေႏြလုံးပိတ္ 

ကုိယ္႕ယU္ေက်းမႈနဲ႕ ကုိယ္ Aိပ္ပစ္လုိက္ကြယ္.. 

 

ခ်စ္သူေရ 

ေလာကမာယာဆုိတာ 

Aတီးခံရတဲ႕ ဗုံေတြရဲ႕ ဂီတပါပဲ။ 

 

စစ္တုရင္ တစ္ပြဲလုံးကုိ 

ဆြဲေမွာက္ ခံလုိက္ရေပမယ္႕ 

.. 

ဘာၿဖစ္လဲ 

၀မ္းမနည္းေၾကး 

တုိ႕ေတြ ရြာသြန္းၾကရုံေပါ႕။ 

 

ယုံၾကည္ထားစမ္း 

ေရခုိးေရေငြ႕ကလည္း 

ပင္လယ္ကုိ ပစ္ေပါက္ စုိက္ပ်ိဳး ႏုိင္တယ္ဆုိတာ။ 

 

 

                                                                                                                                တာရာမင္းေ၀  

 

မုိးမုိးမုိးမုိး    

ခ်စ္သူေရ 

ေဟာဒီ ေကာင္းကင္ တစ္ရုိးက 

ေရခုိးေရေငြ႕ Aုိးၾကီးကုိ 

မုိးတိမ္လုိ႕ ေခၚၾကေလရဲ႕။ 

 

ကုိေရႊမုတ္သုံေလက 

သူေၿခေထာက္ကုိ သူဂရုမစုိက္ 

Aုိးၾကီးကုိ တည္႕တည္႕ ၀င္တုိက္တယ္။ 

 

Aုိၾကီးလည္း ဗုိက္ပြင္႕ ကြဲေၾက 

ေသပါေလေရာ။ 

 

Aုိးၿခမ္းကြဲထဲကေန 

ေရစက္ေတြ ေရစက္ေတြ 



၀င္း၀င္းလက္လက္ 

လင္းတစက္စက္ စီးၿဖိဳင္ ညႊတ္က်။ 

 

ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ေၿမနဲ႕ 

ေစာင္႕ေနတဲ႕ ပင္လယ္ေAာ္ေတြလည္း 

သြားရည္တၿမၿမ 

ပါးစပ္ၾကီးေတြ ၿပဲလန္ေAာင္ ဟလုိ႕ေပါ႕။ 

 

Aုိ ခ်စ္သူေရ 

ဟုိးAေရွ႕မွာ မုိးေတြ ရြာၿပီ။ 

 

လာ ရဲရဲလာ 

ထီးရြက္ေတြ မပါလည္း 

လူဟာ ကုိယ္႕ဖာသာ ေလ်ွာက္ရဲရမယ္ကြယ္႕။ 

 

ငါတုိ႕ရဲ႕ မုိး 

ဂ်ိဳးဂ်ိဳး ဂ်ိမ္႕ဂ်ိမ္႕ လွပ 

သူ 

ရိႈက္ၾကီးတငင္ ရြာခ်ပါေစလားကြယ္။ 

 

 

                                                                                                                                       

တာရာမင္းေ၀ 

 

Aေနာက္ေတာင္Aေနာက္ေတာင္Aေနာက္ေတာင္Aေနာက္ေတာင္    

ၾကာေတာ႕လည္း 

မုိးခ်ဳန္းၿပရတာ ရွက္လာၿပီ 

 

ေဆာင္းေရ 

ကေ၀Aလင္းေတြ လႊင္႕ထုတ္ၿပီး 

ငါ႕ရင္ထဲက မုိးတိမ္ေတြကုိ 

ခုတ္ခ်ေပးပါ 

 

ငါ 

ႏွင္းစက္ေတြနဲ႕ ခုံး၀န္းခ်င္တဲ႕ေကာင္ 

ကုလားAုပ္ၾကီးေယာင္ေဆာင္ၿပီး 



ကႏၱာရAထိ တြားသြားၿပမယ္ေလ။ 

 

 

                                                                                                                                       

တာရာမင္းေ၀ 

 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သနပ္ခါးပြင့္ကေလးကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သနပ္ခါးပြင့္ကေလးကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သနပ္ခါးပြင့္ကေလးကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သနပ္ခါးပြင့္ကေလး    

စစ္မက္ၿပိဳင္မုိး 
ၾကယ္ကေလးေတြ စီးခ်င္းမထုိးၾကပါနဲ႔။ 

 
မုိးခ်ဳပ္Aိမ္ျပန္ 

လမင္းကုိ ပန္တ့ဲမိန္းကေလး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ Aိပ္စက္ေနလို႔ပါကြယ္။ 

 
 
                                                                                                                                  

တာရာမင္းေ၀ 

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္    

ကၽြန္ေတာ္ကေျပာေတာ့ .. 
.. .. ခ်စ္သူကရယ္တယ္။ 

 
ကုိယ္သာ 

သူ႔လုိေခြးတစ္ေကာင္ဆုိရင္ 
မေဟာင္ပါဘူးကြယ္ ..။ 

 
ေစာင့္ဆုိင္း 
တိတ္ဆိတ္ 

မကုိက္ခ်င္ရင္ Aိပ္ေနမွာေပါ့ .. လုိ႔။ 
 

စကားAဆုံးမွာ  
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ႐ွဴတည္တည္ပါပဲ 
ခ်စ္သူကလည္း ရယ္ၿမဲရယ္လုိ႔။  

 
                                                                                                                                       

တာရာမင္းေ၀ 



နတ္ပူးေနတ့ဲေကာင္နတ္ပူးေနတ့ဲေကာင္နတ္ပူးေနတ့ဲေကာင္နတ္ပူးေနတ့ဲေကာင္    

လြင့္လုိက္ရတာ 
မုတ္သုန္ဘယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕တုိင္ခ့ဲၿပီလဲ၊ 

တယ္လီဖုန္းေခၚသံေတြၾကားတာေတာင္ 
ျပန္မထူးျဖစ္ခ့ဲတ့ဲေကာင္ပါ။ 

 
ေမေမေရ… 

မုိးတိမ္ႀကီးထဲမွာ 
ေျခပစ္လက္ပစ္ သား ၀င္Aိပ္လုိက္ခ်င္ရဲ႕။ 

ေကာင္းကင္ကုိ ျပန္တည့္ရတာ 
.…ေမာတယ္။ 

 
                                                                                                                                  

တာရာမင္းေ၀ 

Uယ်ာU္Uယ်ာU္Uယ်ာU္Uယ်ာU္    

နဂါးေတြကသာ 
တကယ္တမ္းကျပမယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
ကုိယ္ၾကည့္ခ်င္စိတ္႐ိွပါတယ္။ 

 
ဒါေပမယ့္ 

မ်က္ႏွာAေရျပားတြန္႔တြန္႔ႀကီးနဲ႔လူေတြက 
နဂါးႏဲွမႈတ္ၿပီးလူးလြန္႔ျပရင္ေတာ့ 

သူတုိ႔Aစား… 
ကုိယ္က ပင္ပန္းပ်င္းရိေနတတ္တယ္။ 

 
Aဲဒီလုိပါပဲ ေကာင္မေလးရယ္ 

မုိးေတြကတိတ္တာေတာင္ ကုိယ္က႐ြာတုန္း။ 
 

သစ္႐ြက္ကုိ ကုိယ္ျပန္စုိက္ဖို႔ႀကိဳးစားဆဲမွာ 
သစ္ပင္က ေၾကြက်လာခ့ဲ. 

ကုိယ္လုိ ေပကပ္ကပ္ေကာင္ကေတာ့ 
ေက်ာက္တုန္းေတြကုိလည္း ငုံ႔ၾကည့္ခင္မင္ေနခ့ဲ၊ 

 
ေကာင္မေလးေရ… 

တကယ္ဆုိ ကုိယ္ဟာUယ်ာU္တစ္ခုပါပဲ 
ေျမျပင္မွာ ဘာမွမပြင့္ေသးတာက လြဲရင္ေပါ့ကြယ္။ 

 



                                                                                                                                        
တာရာမင္းေ၀ 

 


