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အစ 
အစဟာမထင္ရွားဘူး 
စကတည္းက မထင္ရွားတဲ့အစ 
စစခ်င္းမွာ ထင္းရွားတာမရွိတဲ့အစ 
အစမွာ အစဟာမထင္ရွားဘူး 
မထင္ရွားတာ စစခ်င္းရဲ႕အစ 
စစခ်င္း မထင္ရွားတဲ့ အစရဲ႕အစ 
အစဟာ ဘယ္လုိထင္ရွားမလဲ 
ထင္ရွားမႈရဲ႕ အစဟာစစခ်င္း 
ထင္ရွားစမွာ အစဟာဘယ္လုိစသလဲ 
အစမွာ ထင္ရွားလာတာ ထင္ရွားလာတဲ့အစလား 
ထင္ရွားမႈရဲ႕ အစဟာ တစ္စတစ္စ 
အစစအရာရာ ထင္ရွားစရာမရွိတဲ့ အစတစ္စ 
ထင္ရွားစရာဆုိလုိ႕ အစစအရာရာဟာ တစ္စၿပီးတစ္စ 
တစ္စၿပီး တစ္စ အစစအရာရာဟာထင္ရွားစ စလာတယ္ 
ဘယ္အစဟာ အစရဲ႕အစ စစခ်င္းလို႕ မထင္ရွားေတာ့ 
အစ တစ္စမဟုတ္တစ္စဟာ မထင္မရွားစခဲ့ၿပီ 
မထင္မရွားနဲ႕ တစ္စၿပီးတစ္စ အစရွာေတြ႕ခဲ့ၿပီလား 
စလာၿပီေပါ့တစ္စ ၿပီးတစ္စ ၿပီးတစ္စ 
စစရာအစတုိင္းဟာ တစ္စတစ္စ ထင္ရွားလာေတာ့တယ္ 
ထင္ရွားစရာတုိင္းဟာ တစ္စၿပီးတစ္စ စစလာေနၿပီ 
လာေနၿပီ တစ္စစ 
လာစဟာ မထင္မရွားစခဲ့တယ္ 
တစ္စၿပီးတစ္စ အစစအရာရာဟာ ထင္ရွားလာေနၿပီ 
အစရဲ႕ အစကုိ ျပန္စရာမလုိေတာ့ဘူး 
ထင္ထင္ရွားရွားပဲ တစ္စစရဲ႕အစကုိစလုိက္ၿပီ 
ဒီအစနဲ႕ပဲ စလုိက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္ 
အစဆုိတာ ဘာလဲ 
စတယ္ဆုိတာ ဘာလဲ 
ဒါဟာ စလုိက္တဲ့အစပဲ။ ။ 
 

၁၁၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၀၄ 

 



ေဇယ်ာလင္း (ကဗ်ာစုစည္းမႈ) 

လမ္းအိုေလး <? lanolay.wordpress.com  ?> 

8 

ျပန္လာသူ 
သူ့ကို ေသခ်ာထုပ္ပိုးၿပီး 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုလို ျပန္ပို့လိုက္ၾကတယ္။ 
 
အထုပ္ကို ေျဖလိုက္ေတာ့ 
ျမင္သူအားလံုး လန့္သြားၾကတယ္ 
သူ့တစ္ကိုယ္လံုး ခ်ဳပ္ရိုးေတြနဲ႔။ 
 
ဘာျဖစ္ခဲ့တာလဲ 
ကရုဏာနဲ႔ ေမးသူေမး  
သူ႔ႏွဳတ္ခမ္းေတြပါ ဘယ္လိုလက္လြန္ခ်ဳပ္မိသြားလဲမသိဘူး။ 
 
သူ႔မ်က္လံုးေတြထဲမွာ 
မ်က္ရည္ေတြ၀ဲလို႔ -- 
သူ႔မွတ္ဉာဏ္ရဲ့ ခ်ုဳပ္ရိုးေတြထဲမွာ 
ေမွာင္မိုက္ညပဲ။ 
 
သူ႔ကို ထုပ္ပိုးခဲ့တဲ့ 
အေရာင္ေတာက္ေတာက္ 
အဆင္လွလ ွ
ကိုင္လိုက္ရင္ ၾကြပ္ၾကြပ္ျမည္တဲ့ 
ထုပ္ပိုးစကၠဴကိုသာ ေငးစိုက္လို႔။ 
 
(၂၁ ဧၿပီ၊ ၂၀၀၃)  
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အသက္(၈၆)ႏွစ္၊ ဦးလွိဳင္ေ၀ 

ကိုယ့္အိမ္ကေလးကို တူေတြ တူမေတြ 
ေနၾကေတာ့လို႔ ေပးလိုက္တယ္ေလ၊ အခု ေျမာက္ဥကၠလာ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာေနတယ္ 
ကပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္ခါက ဘုန္းၾကီးနဲ႔ 
တစ္ညလံုး တရားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ေပါ့ 
ဘုန္းၾကီးကေျပာတယ္ မျပန္နဲ႔ေတာ့တဲ့ 
တရားခန္းေတြ လြတ္ေနတယ္တဲ ့
လူမေနရင္ ျခတက္တယ္တဲ့ 
ဘုရားတရားအလုပ္လုပ္ရင္း ဒီမွာပဲေနပါေတာ့ဆိုလို႔ 
ကိုယ့္ထမင္း ကိုယ့္ဟင္းေလး ခ်က္စားတာကို 
တူေတြ တူမေတြက ကဲ့ရဲ့လို႔ 
ဒ(ီ၈၆)ႏွစ္ အရြယ္ၾကီးက်မွ ကိုယ့္ထမင္း ကို္ယ့္ဟင္း 
ခ်က္စားေနရေသးတယ္ဆိုေတာ့ 
သူတို႔ အကဲ့ရဲ့ခံၾကရမွာေပါ့တဲ ့
ဟဲ့   ့  ့  ့  ကိုယ့္အရုပ္ကိုယ္သယ္ႏိုင္တုန္း 
သူမ်ားကို ဒုကၡမေပးခ်င္ဘူး 
ဘုန္းၾကီးေတာင္ ဆြမ္းလွဴႏိုင္ေသးမဟုတ္လား 
အမယ္   ့  ့  ့  ဘုန္းၾကီးက လူတိုင္းယံုတာမဟုတ္ဘူး 
တစ္ခါက ဓားျပတိုက္ခံရလို႔ ရွိစုမဲ့စုေလး ပါသြားတယ္ 
ကိုယ့္ေတာ့ သူဂရုစိုက္သား၊ က်န္းမာေရး ခဏခဏ 
လာေမးတယ္၊ ဌာနမ်ိဳးေစ့အေလ်ာက္ 
ကုသိုလ္လဲ ေကာင္းလို႔ေပါ့ေလ 
အခုလို အေျခတည္မိရဲ့သား   ့ ့ ့ 
ကားေလးတစ္စီးရွိရင္ ေျခေပါက္တာေပါ ့
တရားေလး မၿပီးရင္ေတာ့ ဘယ္ေရာက္လို႔ 
ဘယ္ေပါက္မလဲ 
ကိုယ့္အရုပ္ကိုယ္အသာခ်ႏိုင္မွပဲ 
ကိုယ့္ကိစၥဆိုတာ ၿပီးတာမဟုတ္လား။   ။ 
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ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန ေရႊခဲဆီကစာ 

အကို၊ ကၽြန္ေတာ္စာေရးလိုက္ပါတယ္ 
ကၽြန္ေတာ္လဲ ထံုးစံအတိုင္း ဗလာမဲပါပဲ 
ကိုယ့္ဆန္ေကာထဲ ကိုယ္ျပာရင္း ဆန္ခါေပါက္ေတြက 
က်ၿပီးရင္းက်ေနတဲ့ အက်ိဳးအေၾကေန႔ရက္ေတြပါပဲ 
လိပ္စာမရွိတဲ့ ျပန္လမ္းကို မေတြးေတာ့ပါဘူး 
အလ်ားကိုထားပါေတာ့ ျဗက္ကိုပဲ ဆြဲဆန္႔ေနရတာ 
ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္လင္းသြားတဲ့ အခိုက္မွာ ျမင္လိုက္ရတာ 
အေမွာင္က်ေနတဲ့ ပဆစ္ဒူးတုတ္ ကိုယ့္အတၱေဘာၾကီးပါ အကိုေရ့။ 
 
အလုပ္ကေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္ 
ကိမုာျဖစ္ေနတဲ့ စက္ရုံရဲ့ မိလႅာသန္႔ရွင္းေရးေပါ့ 
သူေဌးရဲ့ေလွကားထစ္ေခ်ာင္ကြယ္ေလးမွာ ကံအားေလွ်ာ္စြာ 
ကၽြန္ေတာ္ညေစာင့္လည္းလုပ္တယ္ 
မုန္တိုင္းယာယီရပ္စဲခ်ိန္မွာ အျပင္ထြက္ခြင့္ရပါတယ္ 
လူစဥ္မမီေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ေတြၾကား 
အယားေျပႏွဳတ္သီးထိုးခြင့္ ရသလိုေပါ့ 
ဒၤီမွာ ဘာတစခ္ုမွ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္တာမရွိဘူး 
မိုးလင္းေပါက္အရက္ဆိုင္လို 
အၿပိဳင္ထိုးအန္ေနၾကတာ တစ္ရယ္သံပဲ 
ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းေသာက္တတ္လာၿပီဗ် 
ေရမေရာတဲ့ ဟာသခါးခါး ၀မ္းပက္တူးပက္။ 
  
ေကာင္မေလးလည္း ရွိေနၿပီ 
တစ္ခါတစ္ခါ ေတြ႔ခြင့္ရတယ္ 
လက္ခ်ိတ္ၿပီး တြဲေလွ်ာက္ရတာထက္ 
တစ္ေယာက္ေက်ာက တစ္ေယာက္အရွိဳးရာေတြ 
မ၀ံ့မရဲထိေတြ႔ရတာ အရသာလို႔ေခၚမလား 
စကားေတြလည္း ဘယ္လိုကုန္သြားလဲ မသိေတာ့ပါဘူး 
သူနင္ေနတာကို ကိုယ္ၿမိဳခ်လို႔မွ မရတာ 
သူ႔ရယ္ေမာသံေလးကို ကၽြန္ေတာ္နမ္းဖူးတယ္သိလား 
ကၽြန္ေတာ့္ႏွဳတ္ခမ္းေတြ ရွဲခနဲ က်က္သြားတယ္ 
အဲဒါအခ်စ္လို႔ ေခၚမလား။ ရယ္ရတယ္ေနာ္။ 
 
အရုဏ္ဦးခ်င္တဲ့စိတ္ကို တားထားရတာ အခက္ဆံုးပဲ 
ဒီမွာက ၂၄နာရီလံုးလံုး မီးေတြထိန္လင္းေနတာပဲ 
ပိတ္လို႔လဲ မရဘူး၊ ခလုတ္ေတြလည္းမရွိဘူး 
ပူပင္စရာလည္း ဘာမွမရွိဘူး။ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနတတ္ရင္ 
ေသတြင္းဟာလည္း ဖိုက္စတားေဟာ္တယ္ပဲလို႔ ဆိုထားတယ္ 
က်န္းမာတာကလြဲလို႔ က်န္တာဟာ ေစ်းကြက္ထဲက အဖိုးအခပဲ 
အကိုလည္း က်န္းမာပါေစ။ ကဗ်ာေတြေရးရင္ ပို႔ေပးပါ။  
ေရႊခဲ 
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လိုင္းႏိုင္းမွာ တစ္ေယာက္ဆင္းမယ္ 

သတင္းေခါင္းစဥ္မွအစ - 
ေဘာင္နဲ႔ ပတၱာျပဳတ္ေနတဲ့ တံခါးရြက္ၾကားက 
၀င္လာေနတဲ့ အလင္းတန္းကို  
ဖမ္းဆီးႏိုင္ရင္ ေစ်းဘယ္ေလာက္ - 
ယေန႔ ရာသီဥတု သာယာမည္အဆံုး 
မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း 
ျငင္းပယ္ျခင္းမဟုတ္တဲ့ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းရဲ့ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလားအလာေတြအ၀၀ 
တံခါး၀မွာ အားပါးတရ ဖက္လွဲတကင္း ၾကိဳဆိုသည္ 
သို႔ေသာ္လည္း ဒါေပသည့္ႏွင့္တကြ ပသို႔ဆိုေစကိုပါ 
ရိုေသေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါတယ္ 
“ဒါမွမဟုတ္ေသးရင္ 
ဘာမွမဟုတ္ေတာ့ဘူး 
ကိုယ့္အလုပ္သာ ကိုယ္ေစးေစးပိုင္ပိုင္ဆက္လုပ္ 
အလုပ္ဟာလည္း သူ႔အလုပ္သူ ဆက္လုပ္မယ္” 
အဲသလို နားစြန္နားဖ်ား 
ၾကားလိုက္မိသလိုလုိ ဘယ္သူေျပာသြားလဲ 
ဒါေပမယ့္ ဆက္အိပ္ၾကစို႔ 
မနက္ဖန္မွာ ေရာင္နီလာမယ္တဲ ့
မိတ္ေဆြတို႔ေရ   ့ ့ ့  စိတ္ခ် 
သမိုင္းဌာနရဲ့ စာၾကည့္တိုက္ထဲ 
ေပ်ာက္ေနတဲ့ စာရင္းေတြထဲက လူတစ္ေယာက္ 
အရွင္လတ္လတ္ ထြက္လာတာ 
ေတြ႔လိုက္မိသလား ကိုယ့္လူရဲ့ 
ဒီကိစၥကိုတင္ျပဖို႔ 
နာမ၀ိေသသနအခ်ိဳ႔ 
မရွိေသးေၾကာင္းပါဘုရား 
 
ေဟာဒီမွာ သင့္အတြက္ 
စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္စရာ မနက္ဖန္ေတြ 
ၿပီး အရံမနက္ဖန္ေတြ 
အရံနက္ဖန္ေတြရဲ့ အရံေတြ 
မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ေတာ့ လိုမယ္ေနာ္ 
“အမွန္တရားပါရင္ ထားခဲ့ပါ” 
 
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ 
  ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၄ 
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ပြဲေတာ္ရဲ ့ဆူညံသံေတြၾကား 

အဲ့ဒီတုန္းကရဲ့ အစီအစဥ္က်မွဳထဲ၀င္လာတာ ဘယ္အမွန္တရားလဲ 
ေၾသာ္   ့ ့ ့  သနားၾကင္နာမွဳတဲ့လား 
ရုပ္ဖ်က္ၿပီး လာရတဲ့ သနားၾကင္နာမွဳ 
 
ေဟာဒီမွာ   ့ ့ ့  အဲဒီတုန္းက 
ဘ၀တံက်င္ လွ်ိဳခံထားရတာ အဆံုးအထိပဲ 
လာၾကည့္ၾကတဲ့လူေတြလည္း မၾကည့္၀ံ့၀ံ့မရုန္း၀ံ့၀ံ့ 
 
လက္ခံလိုက္ပါေလ   ့  ့  ့  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
လက္ခံလိုက္ပါေလ   ့  ့  ့  လက္မခံရင္ 
ဘာခံရမလဲဆိုတာ သိတယ္မဟုတ္လား 
 
ေဟာဒီမွာ   ့  ့  ့  အဲဒီတုန္းက 
ဖ်ားရည္၀လို႔ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚကေန 
ငံု႔ၾကည့္ေနမိတယ္ 
ေရာမစစ္သည္ေတြ ဂ်ဴးငိုေၾကြးသည္ေတြ 
အာရုံမရတစ္ခ်က္ ရတစ္ခ်က္နဲ႔ 
အဲ့ဒီတုန္းကရဲ့နားထဲ စီးက်ေနတဲ့ ေသြးတေတာက္ေတာက္သံေတြ 
 
သက္ရွင္ေနထိုင္မွဳလိုဟာမ်ိဳး 
ထပ္ရၾကဦးမလား   ့  ့  ့  ဒါမွမဟုတ္ 
ျပန္ရၾကဦးမလား   ့  ့  ့  ဒါမွမဟုတ္ 
အခုရေနတာဟာ တကယ့္အစစ္အမွန္လား 
ဒီထဲ အ့ဲဒီတုန္းကဟာ အျပင္းအထန္ကၽြံ၀င္ခဲ့ၿပီလား 
 
ဒါဆိုရင္မျငင္းနဲ႔ေတာ့ 
လက္ပါးေစျဖစ္ျဖစ္ သူ႔လူကိုယ့္ဘက္သားျဖစ္ျဖစ္ 
အရွင့္သစၥာခံ ဗိုလ္မင္းျဖစ္ျဖစ္ 
ဓားနဲ႔လွံနဲ႔ တစ္ခႏၶာတြင္းလံုးထိုးဆြ ေမႊေႏွာက္ရွာၾက 
တစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႔လိုေတြ႔ႏိုးနဲ႔ေပါ ့
 
ေန႔လည္ခင္းဟာလည္း 
သခင္အားရ ေျပးလႊားေဟာင္ဟစ္ထားတဲ့ ေခြးတစ္ေကာင္လို 
လွ်ာတစ္ေပရွည္က် ၀င္သက္ထြက္သက္တဟဲဟဲနဲ႔ 
သူလည္းသက္ေသခံဖို႔ ေရာက္ရွိလာတယ္ 
 
တိမ္မည္းၾကီးေတြ လိပ္တက္လာလိုက္တာ 
အဲဒီတုန္းကလို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ၾကမွာဟာ 
ဒါေတြမဟုတ္ဘူး   ့  ့  ့  မဟုတ္ေသးဘူး 
ေဟာဟိုေျခရာကြက္ထဲ တံခါးတစ္ပိုင္းက်ိဳးေနတဲ့ 
ျမက္ပင္ေတြ   ့  ့  ့  အဲဒီတုန္းကရဲ့ စိတ္ပံုသ႑ာန္ေတြ 
သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ေခ်ာင္းေတြျမစ္ေတြ 
အဲဒီအျဖစ္ေတြ အဲဒါေတြ   ့  ့  ့ ။     ။ 
 
၂၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၃  
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ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား 

“ငါဟာ ငါျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ငါ့ ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားဟာ ငါ့ကိုသိလို႔ပဲ” 
 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား ေခတၱခရီးထြက္သြားသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားကို အေထာက္အထားႏွင့္ တင္ျပပါ။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း သည္းခံပါ။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားမွာ လကၡဏာအတုေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားဟာ လကၡဏာမ်ားစြာထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားမွာ ရပ္နားစရာ မရွိပါေၾကာင္း။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားမွာ ကံ၊ ကတၱားတို႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား တေရးေရးေပၚလာေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားေနရာမွာ အေပါက္ၾကီးတစ္ေပါက္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား အသားတံဆိပ္ ရိုက္ႏွိပ္ခံရန္ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားမွာ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀မရွိ၊ ကိုယ္၀န္လည္းမေဆာင္ႏိုင္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား ၀ယ္ယူၿပီးမွ ျပန္လဲလွယ္ျခင္း သည္းခံပါ။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားဆိုတာ ဘာလဲ။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား အခြန္ေကာက္မည္ဟု သတင္းထြက္ေနပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ား စားပြဲေပၚ ျပန္႔က်ဲေနပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားမွာ အဂၤါအခ်ိဳ႔ မဖြံ႔ၿဖိဳးတာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားမွာ ရပ္ျပစရာ လူလံုးမရွိပါ။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားဟာ သူ႔ကိုယ္သူမယံုၾကည္ေၾကာင္း ေထာက္ခံပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား - “ကိုယ္ပိုင္အိမ္ခန္းေလးတစ္လံုး ရရန္”။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားခမ်ာ ေလ၀၀မရွဴရေၾကာင္း ညည္းပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား ေကာက္ရသူကို ထိုက္တန္စြာ ေက်းဇူးဆပ္ပါမည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားကို စာဖတ္သူမ်ားက မွတ္မိရန္ ျငင္းဆိုသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားက သူဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာ သိလိုပါသည္တဲ့။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားဟာ ကဗ်ာမဖတ္တတ္ပါ။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားကို ဤကိစၥ အျမန္သတင္းပို႔ရန္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားလြတ္က်၍ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာကြဲသြားပါသည္။ 
ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားကို သူကိုယ္တိုင္ လံုးလံုးမသိပါဟု လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၀န္ခံသြားပါသည္။ 
 
တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန့၊ ၂၀၀၃။ 
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ေစ်းႏႈန္းေရးမထား 

(၁)  
ေလွနံဓားထစ္၀ါဒကုိ ဓားနဲ႕ခုတ္ေလွထဲထည့္ၿပီး 
ေရထဲျမႇဳပ္လုိက္ၿပီ လူတစ္ေယာက္နဲ႕ အေရျပား 
ပလတ္စတစ္ အၾကည္နဲ႕ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ထုပ္ပုိးထားတဲ့ 
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုိ ႀကိဳက္ေစ်းေပးၿပီး ၀ယ္သြားတယ္ 
အမွန္တကယ္၀ယ္ယူစားသုံးသူ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ 
ၿမိဳ႕ကုိလွန္ခ်လုိက္သလုိ အုံနဲ႕က်င္းနဲ႕ ထြက္လာတယ္ 
ေရခဲတုံးႀကီး အရည္ေပ်ာ္သြားတယ္ 
အခုမွဘဲ ေရစစ္စစ္ျပန္ျဖစ္ရၿပီတဲ့ 
သူ႕၀မ္းထဲမွာ ေလွတစ္စင္းျမဳပေနတယ္ 
ဒါလည္းေရာင္းကုန္တစ္ခုပဲ   
အျခားအျခားတန္ဖုိးေတြခ်ေရာင္းေနတဲ့ 
ေစ်းထဲမွာ ကံတရားကံစမ္းမဲေတြ 
မယူမေနရ ေ၀ေနၿပီတဲ့။ 
 
(၂) 
နာရီလက္တံဟာ စက္ဘီးေျခနင္းျဖစ္တယ္ 
စက္ဘီးသမားဟာ နာရီလက္တံကုိ 
မွန္မွန္(မွားမွား)နင္းသြားတယ္ 
မွန္မွန္(မွားမွား) အခ်ိန္ဟာ ေငြပဲတဲ ့
အခုခ်ိန္မွာ/ဟာ ဘယ္ေျခႏွစ္ေျခနင္းရွိၿပီလဲ 
 
(၃) 
ဒီကဗ်ာကုိ သူ႕အလုိလုိပ်က္စီးသြားေအာင္ 
တမင္တကာ ေရခဲတုံးလုပ္ထားတာ 
ေနပူထဲသြားခ်ထားတယ္ 
ေစ်းႏႈန္းထဲသြားခ်ထားတယ္ 
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေရခဲေသတၱာေတြထဲမွာ 
ဒီကဗ်ာအပုိင္းအစေတြရွိတယ္ 
အခ်ဳိ႕အရက္ခြက္ထဲမွာ ရွိတယ္ 
ေရခဲတုိက္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္ 
ေလွကေလးတစ္စင္းထဲမွာ သူတုိ႕လည္းပါတယ္ 
 
(၄) 
ဘာသာစကားနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ မုိးေရေတြ 
ၿမိဳ႕ကေလးေပၚအဆုိပါ သည္းႀကီးမဲႀကီး႐ြာ 
ၿမိဳ႕ထဲဒလေဟာ စီး၀င္လာတယ္ 
စက္နဲ႕လွည့္ထုတ္လုိက္သလုိ 
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
အလွေမြးငါးေတြျဖစ္သြားတယ္ 
ပလတ္စတစ္အိတ္ထဲမွာ ငါးေတြပါသြားတယ္ 
ေရေမွာေတြနဲ႕ လက္တစ္ဘက္ပါသြားတယ္ 
လက္တစ္ဘက္ဟာ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႕ပါသြားတယ္ 
ကေလးဟာ ၿမိဳ႕ထဲက လမ္းတစ္လမ္းထဲ ၀င္သြားတယ္ 
လမ္းတစ္လမ္းဟာ ေဟာဒီကဗ်ာရဲ႕ တစ္ေနရာရာထဲ 
ေရာက္သြားတယ္ 
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(၅) 
ကဗ်ာဆရာဟာ အထုပ္အပုိးမလွရွာဘူး 
တံစက္ၿမိတ္ရဲ႕ ပါဒေပၚက ငုံံ႕ေငးၾကည့္လုိ႕ 
သူ႕တစ္ကုိယ္လုံးမွာ 
ေစ်းႏႈန္းတံဆိပ္ေတြ ႐ုိက္ထားတယ္ 
အေကာင္းပကတိရွိေနေသးတဲ့ 
အပ်က္အစီးေတြၾကား 
သုံးမိနစ္စာ ေက်ာ္ၾကားမႈ 
သူလည္းလုိခ်င္မွာပဲေပ့ါတဲ့ 
သူအိမ္ခန္းထဲ ျပန္ကူး၀င္သြားတယ္ 
မီးဖုိေခ်ာင္က ဓားမတစ္လက္ 
သူ႕ဆီေရထဲေမ်ာလာတယ္ 
ေျခဟန္လက္ဟန္ေတြ မ်က္ႏွာအမူအရာေတြ 
စကားလုံးေတြ အသံေတြ 
ေရေအာက္အၿပံဳးေတြ 
စက္ထဲက ၀႐ုန္းသုန္းကားထြက္ေနၾကေပါ့ 
ကေလးကေျပာတယ္ 
အဲဒါေအာက္စီဂ်င္ေပးတာတဲ့ 
စက္ဘီးနင္းရင္းေျပာသြားတာေနာ္ 
“ေဟ့လူ. . .ေဟ့လူ 
အဲဒီကေလးဘယ္ေစ်းလဲ”။     ။ 
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ကေခ်သည္ႏွင့္ ႐ုပ္တုမ်ား 

 
႐ႈေမ်ာ္ခင္းကုိၾကည့္ၿပီး 
သဲကႏၱာရကုိ စိတ္ကူးၾကည့္ပါ 
ခင္ဗ်ားျမင္ေနတာဟာ ခင္ဗ်ားစိတ္ရဲ႕ရာသီေပါ့ 
က်ဳိးပ်က္လြယ္တဲ့ အဆက္အစပ္ေတြ 
ခံစားမႈေတြ တုိက္ဆုိင္မႈေတြ ေနရာေတြ 
တေႂကြတည္း ေႂကြေနတဲ့ ႏႈတ္ဆိတ္ေျမ 
ကင္မရာဟာ လွ်ိဳ၀ွက္မႈကေန  
တဏွာစိတ္ဆြ အရာ၀တၳဳေတြကုိ 
တံေတြးတၿမိဳၿမိဳ ႐ုိက္သြင္းေနတယ္ 
အတိတ္ေမ့ေရာဂါရေနၿပီ ဆုိတာကု ိ
ပုိပုိသိသိလာၾကရတယ္ 
ေကာ္ပတ္႐ုပ္ရဲ႕ အသည္းကြဲခန္း 
ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ရင္ထဲဟိန္းသြားတယ္ 
၀င္ေပါက္နဲ႕ ထြက္ေပါက္တုိ႕ 
ပိတ္ဆုိ႕ေနတာက 
ပါးစပ္ေပါက္ထဲ ပိတ္မိေနတဲ့ 
အမွတ္ရမႈလုိ႕ အခ်ဳိ႕မ်က္ေစ့မ်က္ႏွာ 
ပ်င္းရိေနတဲ့ အိမ္ရွင္မေလးဆုိပါစုိ႕ 
TVထဲ၀င္လုိက္ ထြက္လုိက္ 
ေယာက်္ားျဖစ္လုိက္ မိန္းမျဖစ္လုိက္ 
ေၾကာျငာေတြ၀၀လင္လင္စားသုံး 
သူ႕ေပါင္ၾကားသူမွန္ေထာင္ၾကည့္တယ္ 
မွန္ထဲမွာ သူမဖတ္တတ္တဲ့ ၀ါက်အခ်ိဳ႕ 
ရာသီဥတုဟာ ေပးအပ္တဲ့တာ၀န္အတုိင္း 
ႏုိင္လုိမင္းထက္ မ်က္လုံးမွန္ကုိ 
ခုတ္ထစ္ပုိင္းႀကိတ္ထားတဲ့ 
စကားလုံးစေတြနဲ႕ တလၾကမ္း 
ပစ္ပစ္ေပါက္တယ္ 
လိင္တူဆက္ဆံတဲ့ေန႕ေတြပါပဲ 
ေျပာသူႏွစ္ေယာက္ၾကားက 
တတိယနယ္ပယ္မွာ 
အရာရာျဖစ္သြားတယ္ 
ဒါမွမဟုတ္လည္းျဖစ္သြားတယ္ 
ဘာမွ မဟုတ္တာ 
ဒါမွ မဟုတ္တာ 
သဒၵါမရွိတဲ့စကားေတြ 
စကားမရွိတဲ့သဒၵါေတြ 
လုိက္ၾက လုိက္ၾက 
သူ႕ကုိမိေအာင္ဖမ္း 
ေပးမလြတ္ေစနဲ႕ 
ေနာက္မွလက္သည္းကြင္းေတြလုိက္လာၿပီ။     ။  
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ေနသာေသာ တစ္ေန႕၀ယ္ ငါးမွ်ားထြက္ျခင္း 

ဘယ္လုိေမးခြန္းဟာ သူၿပိဳလဲဖုိ႕ ဘယ္လုိအေျဖတည္ေဆာက္သလဲ 
ေျပာပါ. . . .ခင္ဗ်ား ငါးႀကိဳက္သလား 
အားတုိင္းယားတုိင္း ေငြရွာရ၊ ပုိက္ဆံရွာရ၊ စီးပြားရွာရ 
ဘယ္နည္းနဲ႕မဆုိရွာရ (ေခတ္စားတဲ့ Free style) 
လုပ္ႀကံတာလုိ႕ ေျပာၾကတဲ့ သ႐ုပ္မွန္၀ါဒကုိ ခြာခ်ဖုိ႕ရွာၾက 
ေနာက္ဆုတ္လုိ႕ မရေတာ့ေအာင္ 
ေရွ႕သိပ္ေရာက္သြားၿပီ 
ေျပာပါ. . . ခင္ဗ်ား ငါးႀကိဳက္တယ္မဟုတ္လား 
ကေလးေသႏႈန္းက်ဆင္းတယ္ 
ေရတုိအထြက္တုိးဖုိ႕(သိပ္ခ်စ္ေၾကာင္းျပဖုိ႕) 
ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြနဲ႕ ေျမႀကီးကုိ မီးၿမႇိဳက္ 
တံခါးဖြင့္ပါ၊ ပုိက္ဆြဲပါ (ရင္ဘတ္ကုိမီးၿမိႇဳက္) 
ေနေရာင္ထဲမွာ တဖ်တ္ဖ်တ္ခုန္ၿပီးပါလာလုိက္တာေတြ 
ဆြဲႏႈတ္လုိက္တဲ့ 
ႏွလုံးသားေတြ 
တဖ်တ္ဖ်တ္ခုန္ပါလာလုိက္ၾကတာ 
အလုပ္ၾကမ္းပဲရရ၊ လမ္းၾကမ္းေပၚမွာ 
လယ္ကြင္းေတြ ၿမိဳ႕ေပၚတက္လာတယ္ 
အေရျပားေတြေအာက္မွာ၊ အေၾကာေတြထဲမွာ 
ငါးေတြပါလာၾကတယ္၊ ငါးမန္းေတြပါသလုိ 
သမီးဘ၀ဆယ္တန္းေအာင္မွ အဆင္ေျပမယ္လည္းပါလာတယ္ 
ဒီကုန္က်စရိတ္ကုိ ဘယ္သေဘာတရားငါး 
ဘယ္အယူ၀ါဒနဲ႕ရွင္းမလဲ 
ခင္ဗ်ားႀကိဳက္တာ ဟင္းခ်က္လား၊ အေၾကာ္လား 
ဂ်ပန္လုိ အရွင္လတ္လတ္လား 
ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိေရးသားသူေတြအတြက္ 
ျပႆနာရဲ႕ ပုံသ႑န္ဟာ ပုံသ႑န္ရဲ႕ ျပႆနာပဲ 
“ေသၿပီ” ဆုိၿပီးလည္း ပိတ္လုိ႕မရ 
ေရထဲပစ္ခ်လုိက္ရင္ (စာေပသေဘာတရားတစ္ခုအရ) 
“ကုန္းတစ္ျခမ္းေက်ာထမ္းၿပီး 
လြတ္ေအာင္ကူးရင္ ကူးသြားမွာ” 
ဆုိေတာ့ကာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဇာတ္လုိက္ႀကီးေပါ့ 
ေလာေလာဆယ္ဆယ္သူ႕ဘ၀မွာ တိမ္မည္းတိမ္လိပ္အရိပ္ကာ 
ဒါေပမယ့္သူက ဇာတ္လုိက္ကုိး 
ေဟ့လူ. . . ခင္ဗ်ား ငါးႀကိဳက္တာ ၀င္မေျပာနဲ႕ 
ျဖန္႕ခ်လုိက္မယ္တကဲကဲ သူ႕ပါရမီဟာ 
ေကြ႕ေကာက္တြန္႕လိပ္သြားရတယ္ 
(ေညႇာ္နံ႕နည္းနည္းရလုိက္သလုိပဲ) 
ငါးေသေတြကုိ 
ဗီ႐ုိအံဆြဲထဲ 
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သူသိမ္း၀ွက္ထားခဲ့တယ္ 
ငါးပုပ္နံ႕ဟာ သူ႕အသက္တမွ် ခ်စ္သူတဲ့ 
ကုိယ့္မ်က္ႏွာကုိယ္ေဖာက္ထြင္းျမင္ရတဲ့ ေရျပင္ထဲမွာ 
ျမင္ရဲ႕လား ကူးခတ္သြားလာေနၾကတဲ့ 
ငါး႐ုိးေတြ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးအစားစား 
လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ႀကီးေတြနဲ႕ 
ပရိေစၦဒေတြ။ ။ 
 

၁၀၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၀၄ 
ျဗဴတီမဂၢဇင္း၊ ၂၀၀၄ 
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အေႏွးအက  

“ႏုိင္ငံျခားကလာခဲ့တဲ့အခ်စ္” တဲ့ လဗီနီယာ ဂရီးန္ေလာ 
မႏွစ္က ထြက္ခဲ့တယ္ အခ်စ္ကုိ သိပၸံပညာနဲ႕ စူးစမ္းျခင္း 
ႀကိဳးတံတားေပၚက လွမ္းၾကည့္တဲ့ ၀န္ထမ္းေလာက 
“လက္သည္းဆုိးေဆးဖ်က္ဖုိ႕ အက္စီးတုန္း/ တရစပ္ 
လူသတ္သမားအတြက္ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္/ 
အေပါက္ႀကီးကုိ ဖာေပးမယ့္အေျဖ. . . 
အိုင္ယာလန္က ဂၽြန္ဒီးန္ရဲ႕ “အေ၀းတုိင္းျပည္”ဟာ 
အေရျပားျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ ၾကင္နာမႈ၊ ကေလးဘ၀ အမွတ္တရ၊ 
ေသေဇာငင္အေဖ လႊတ္မေပးသြားခဲ့တဲ့ လက္တစ္ဖက္ 
“အရြယ္ေရာက္ေတာ့ အေဖအကၤ်ီကုိ ၀တ္ၾကည့္တယ္/ 
ဘယ္သူ႕အေရျပားကုိ ဘယ္သူဟာ/ 
အကၤ်ီလုိ ေကာက္၀တ္ေနတာလဲ”/ ေသာမတ္စ္ 
ကင္ဆဲလားရဲ႕ “သားသတ္သမားရဲ႕ တစ္ဒါဇင္” 
ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေနာက္က်ေနတဲ့ အုိင္ယာလန္စာအုပ္ 
(ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေဖာ္ေ၀းလုိေပါ့/ ႏွစ္အစိတ္ေက်ာ္မွ 
ေခတ္ေပၚကဗ်ာစာအုပ္စာရင္း ၀င္ရရွာတာ/ ဒါေတာင္ 
“ႏွစ္ကာလမ်ား”က ကယ္ေပလုိ႕)၊ UXB ကေတာ့ 
ထူးျခားတဲ့ ကဗ်ာစာအုပ္၊ ပက္ထရစ္ရွာ ေဒါ့ဘလာ၊ 
ဂ်ာမန္-အေမရိကန္မ၊ ကုိယ္ပုိင္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကုိ 
ဂ်ဴး-ၾသစႀတီးယား ကဗ်ာဆရာမ အစ္လ္ဆာ ေအးခ်င္းဂ်ားရဲ႕ 
ဘာသာျပန္ကဗ်ာတစ္ပုိဒ္နဲ႕ ဒုိင္ယာေလာ့ဂ္ပုံစံဖြဲ႕ထားတာ၊ 
ဂ်ာမနီမွာ သြား “ေပါက္”တယ ္
သံသယတစ္၀က္မကနဲ႕ လက္ခံၾကတာဆန္းသား 
ဂ်ာမန္ကလြဲလုိ႕/ဘာလူမ်ဳိးမဆုိျဖစ္ဖုိ႕ေကာင္းတဲ့/ 
၁၉၃၉. . . ..” UXB ဆုိတာ ဗုံးအမ်ဳိးအစား 
ဘာသာစကားတစ္ခုရဲ႕ အံ၀ွက္ထဲမွာ မေပါက္ေသးတဲ့ 
အႂကြင္းအက်န္ နိမိတ္ပုံတစ္ခု၊ တစ္က္ တစ္က္ တစ္က္ 
ျမည္ေနတုန္း ကတုတ္က်င္းထဲ ေသြး႐ူးေသြးတန္း 
တဲရင့္စ္ကယ္လီရဲ႕ “ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကုိ 
မထိမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း”နဲ႕ အၿပိဳင္ ဘယ္ရီးမကၠဆီြးနီရဲ႕ 
“ပင္စင္စား ငရဲေခြးရဲ႕ အမွတ္ရမႈမ်ား” 
ထြက္ၿပီ၊ ပ်ံသန္းသူ ဒက္ဒလပ္စ္စာေပ၊ ဒဗၺလင္၊ 
အဖုံးေပ်ာ့၊ ၄ ေပါင္ ၉၅။     ။ 
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အေပါက္အၿပဲ ေလမႈတ္စက္ 

လူေတြ၊ တိရစာၦန္ေတြ၊ ယာဥ္ေတြ၊ အယူ၀ါဒေတြနဲ႕ 
ေလဟာ တုန္ခါေနတယ္ 
ေလဟာ ျပတ္ေတာင္းတဲ့ တက္က်သံေတြရဲ႕ ျမစ္ပဲ 
ေလဟာ ပင္ပန္းဆင္းရဲေနၿပီတဲ့ 
ေပ်ာက္ကြယ္ေနတာ 
တမင္တကာေပ်ာက္ကြယ္ေနတာ “ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံ  
အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းျဖစ္ရ ထင္ရာစုိင္းလုိ႕ မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ အရွက္ျဖစ္လာေတာ့. . . .” 
သူေပ်ာ္တယ္ေလ 
ဘ၀င္မက်စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး 
တာ၀န္သိလုပ္သားျပည္သူတစ္ေယာက္လုိ ဟုိဒီတုိင္ေတာစရာလည္းမလုိ 
မိမိသန္႕စင္ဖုိ႕ 
မိမိအျပစ္ေတြကို အျပစ္မရွိရွာသူကုိ ေပးသနားဖုိ႕ 
တန္ဖုိးျဖတ္ႏႈန္းစံေတြကုိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခုိင္းဖုိ႕ 
ဘယ္ရသေဗဒမွ ရသေဗဒစစ္စစ္ဆုိသလုိ 
ေလ႐ူးနဲ႕ ေလလြင့္ပစၥည္းတုိ႕ 
ေလသာျပတင္းမွာ 
ေလသလပ္ၾက 
ေလယူေလသိမ္းညႇိၾကေလေတာ့ 
ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုရဲ႕ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းေနတဲ့ 
အမွန္တရားေတြၾကားထဲ ဘယ္ထဘီေအာက္ကုိ 
သ၀ူင္ပုန္းျပန္ၿပီတဲ့တုံး 
လာခဲ.့ . . . ဒီေျမပုံေပၚလာခဲ့ 
လာခဲ.့ . . . .ဒီအိပ္ရာေပၚလာခဲ့ 
လာခဲ့ . . . . .ဒီသတ္ကြင္းထဲလာခဲ ့
အေဆာက္အအုံကုိ အာ႐ုံျပဳပုံအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြက 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္ 
အတြင္းမွာ 
ဟင္းလင္းျပင္ေတြ 
အတြင္းထဲက ဟင္းလင္းျပင္ေတြ 
အႏၱရယ္နဲ႕၀င္းေတာက္ 
ေလ႐ႈျမစ္ထဲက ေခ်ာင္းၾကည့္ 
“ဤရန္ပြဲ၏ ရာဇ၀င္ကုိ ၀င္စားရန္ 
မည္သူမွ စိတ္ပါ၀င္စားျခင္း မရွိပါ” ေတြ႕လိမ့္မယ္ 
ဒါကလြဲရင္ ဘယ္သူမဆုိဟာ သူ႕သံပတ္အတုိင္းေပါ့ 
တစ္ေန႕ၿပီးတစ္ေန႕ ခပ္တည္တည္ ပတ္ခ်ာလည္ေရြ႕လုိ႕ 
တိန္ေတာင္ တိန္ေတာင္နဲ႕ မဖာေထးရေသးတဲ့ အနႏၱေတြထဲ 
ဘ၀တစ္ခုလုိ စာသားေတြ ဖတ္ဖတ္ကုိဖတ္လုိ႕ 
ဖတ္လုိ႕ ဖတ္ဖတ္ဖတ္ဖတ္ ဖတ္ၿပီးရင္းဖတ္လုိ႕။ ။ 
 

၂၀၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၅ 
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အာဖဂန္နစၥတန္ 

၀တ္ျပဳခ်ိန္ဟာ လူမေ႐ြးဘူး 
ဗလီထဲေနရာမဆန္႕ေတာ့လုိ႕ 
လမ္းေပၚဆင္း၀တ္ျပဳၾကတယ္ 
အုိ . . .စင္ၾကယ္မႈ ယုံၾကည္ေသာ 
 
တံစဥ္ေကာက္ေကာက္ 
ႏွာေခါင္းေကာက္ေကာက္ေတြနဲ႕ 
တစ္ျပားတည္း ေနေရာင္ေအာက္မွာ 
ဂ်ဳံခင္းေတြကုိ ရာဇ၀င္လုိ 
ရိတ္သိမ္းၾကတယ္ 
ေတာင္တန္းေတြရဲ႕ ဟုိဘက္မွာ 
 
မုိးၿခိမ္းသံထြက္ေျပးတဲ့ 
အေျမာက္သံ ေပါက္ကြဲသံေတြ 
လမ္းေဘးဆံသဆုိင္မွာ 
ဆံပင္ေတြညႇပ္ၾက 
မုတ္ဆိတ္ေတြသၾက 
 
စစ္၀င္ခုိေနတဲ ့
ေဆး႐ုံအုိမွာ 
အနာဂတ္ပါ ျပတ္လပ္ေနတဲ့ 
ေျချပတ္လက္ျပတ္ေတြ 
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာထဲ 
႐ုပ္သြင္းျဖစ္သြားၾကတဲ့ 
ကာလစားကေလးေတြ 
 
မရွိတဲ့ ထုိးေဆးထဲမွာ 
ယုံၾကည္ခ်က္မရွိ 
မရွိတဲ့ေသာက္ေဆးထဲမွာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိ 
ပုိလိုေတာင္မရွိတဲ့ “ဒရစ္”ပုိက္ထဲမွာ 
အမွန္တရား ပုိလုိ႕ေတာင္မရွိ 
 
ေဟာ. . .ဟုိဘက္ကုတင္က 
တစ္ေယာက္တည္း အလားတူ 
စစ္က သူ႕ကုိ အၿပီးအပုိင္ 
ေျပၿငိမ္းခြင့္ေပးလုိက္ၿပီ 
 
ဘ၀က ေျပာတယ္ 
ႀကိဳက္ေစ်းရရင္ 
စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ေရာင္းရန္ရွိတယ ္
 
ကန္ေတာ့ပါရဲ႕ 
အိမ္ရွင္ေတြ စစ္သြားတုိက္ေနၾကတယ္ 
အေလာင္းေတြ ေပါေပါေလာေလာ 
ေမ်ာခဲ့တဲ့ ျမစ္ထဲမွာ 
ခ်ာတိတ္ေတြ ေရဆင္းကူးၾကတယ္ 
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ေရထဲျမဳပ္ေနတဲ့ 
တင့္ကားေခါင္းမုိးေပၚကေန 
ဒုိင္ဗင္ထုိးဆင္းၾကတယ္ 
ရယ္ေမာသံေတြကလြဲလုိ႕ 
ေဆးေၾကာလုိ႕ မရေတာ့တဲ့ 
စီးဆင္းျခင္း . . . . . ။ ။ 
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အရာခပ္သိမ္းရဲ႕ ေရြ႕ေနတဲ့ အဓိပၸာယ္ 

 
ၾကည့္ေနတာဟာ ဘာနဲ႕ ဘယ္လဲ 
ဘားေတာ့ဘရက္လား 
ေရစီးၾကမ္းတဲ့ တံတားေအာက္မွာ။ 
 
သူလည္း အမာရြတ္ေတြ ခုထိေဖြးလုိ႕ 
သန္႕စင္တဲ့ ဒဏ္ရာလုိ လေရာင္ဟက္တက္မွာ 
အလင္းဟာ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ခြာေနၿပီေပါ့။ 
 
ပုိတိက်တဲ့ ကုိယ္တုိင္းေရးပုံတူ 
ပုိျပည့္စုံတဲ့ မွတ္ပုံတင္ 
မင္းထင္ထားခဲ့တဲ့အတုိင္း . . .။ 
 
ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္တစ္ခုလုိ 
ပိရိေသသပ္မႈထက္ လိမၼာပါးနပ္တဲ့ 
ထုိးဇာတ္ေပါ့ ပုံမွန္ဘ၀ဆုိတာ။ 
 
ရာသီဟာ အႏုစိပ္ပုိၾကမ္းလာမွ 
မင္း ျပန္မွတ္မိေနျပန္ၿပီမဟုတ္လား 
တစ္ခုခုကုိ ျပန္မွတ္မိတဲ့ပုံနဲ႕ မင္းၾကည့္ေနျပန္ၿပီေပါ့။ 
 
ငါ့တုိ႕ ေပ်ာ္ခဲ့တဲ့ပြဲေလးရဲ႕ ေျမကြက္လပ္ဟာ 
အဆင့္ျမင့္ကားပါကင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ 
ငုံ႕ၾကည့္ရင္ ကမ္းပါးဟာလည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျမင့္လာတယ္။ 
 
တစ္လက္မၿပီး တစ္လက္မ ကုန္း႐ုန္းတက္လာလုိက္တာ 
အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြ ျပႆနာသစ္ေတြနဲ႕ 
မေန႕တစ္ေန႕တုန္းကထက္ ပုိေ၀းတဲ့ လူေဟာင္းတစ္ေယာက္။ 
 
ေနစရာ ဒီတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေနတတ္သလုိေနသြားၾက 
အိပ္မက္ေကာင္းေကာင္းမက္ၾက 
မင္းတုိ႕ငါတုိ႕ အျပင္ေရြ႕ၿပီး ေရြ႕ေနၾကပုံမ်ား ေျပာပါတယ္။ ။  
 
အင္ပါရာမဂၢဇင္း၊ ၂၀၀၄ 
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၄၅ သန္းတန္ ယုံၾကည္မႈ 

Newsweek Magazine Cover က God & China ပုံတစ္ပုံပါတယ္။ 
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႐ုပ္တုကုိ တ႐ုတ္လယ္သမားတစ္ေယာက္က သူ႕ကုိယ္နဲ႕ 
မွီထား၊ တစ္ေယာက္က လက္တစ္ဖက္တပ္ဆင္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က 
တုိက္အုိထဲက အျခားလက္တစ္ဖက္ သယ္ထမ္းလာ။ 
ေယာက်္ား ၃ ေယာက္စလုံး အကၤီ်ကၽြတ္နဲ႕၊ 
ခရစ္ေတာ္လည္း လံကြတ္တီနဲ႕ 
အဲဒီအေၾကာင္း ကဗ်ာေရးခ်င္တယ္ 
ဘယ္လုိ႕႐ႈေထာင့္က ေရးမလဲ 
 
(၁) ဘုရားကုိ လူကလုပ္တယ္ 
(၂) ခရစ္ေတာ္႐ုပ္တုကုိ လူေတြျပန္တပ္ဆင္ 
(၃) ကြန္ျမဴနစ္တုိင္းျပည္မွာ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ 
(၄) လူသားနဲ႕ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈ 
 
အဲဒီလုိေရးရင္ 
(၁) မိမိခံစားခ်က္ ေဖာ္ထုတ္တာမဟုတ္ 
(၂) လူနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေတြးတစ္ခုကုိ ေရးတာ 
(၃) ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း၊ ဟုိဟာအေၾကာင္းမဟုတ္ 
“အာဖဂန္ နစၥတန္”ကဗ်ာလုိ 
 
ဒါေပမယ့္ 
(၁) သူ႕ခ်ည္းပဲ တစ္ပုဒ္လုံးေရးမလား 
(၂) ဘယ္လုိ Form နဲ႕ေရးမလဲ၊ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္တုိင္းျပည္မွာ 
ခရစ္ေတာ္ကုိ လယ္သမားေတြ ျပန္တပ္ဆင္ေနၾကတယ္။ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္တုိင္းျပည္မွာ 
လယ္သမားေတြ( )ခရစ္ေတာ္ကုိ 

ျပန္လည္တပ္ဆင္ေနၾကတယ္ 
 
လယ္သမားသုံးေယာက္ အကၤီ်ကၽြတ္ေတြနဲ႕ 
လံကြတ္တီပဲပတ္ထားတဲ့ ခရစ္ေတာ ္
 
႐ုပ္တုဟာ ဒူးညႊတ္ေကြးၿပီး တစ္ေယာက္ကုိမွီ 
တစ္ေယာက္က ဘယ္ဘက္ပခုံးငုတ္ထဲ 
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ဘယ္ဘက္လက္တံ ကုိ လူလုိထုိးသြင္း 
 
တတိယလူဟာ တုိက္အုိထဲက ထြက္လာတယ္ 
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ညာဘက္လက္တစ္ဖက္လုံး 
ပခုံးမွာ ျမင့္ျမတ္စြာထမ္းလုိ႕ 
 
ယေန႕တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ 
၄၅ သန္းထက္မနည္း ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ 
Newsweek ေမ၊ ၁၆၊ ၂၀၀၄- 
 
တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာတာနဲ႕အမွ် 
ဒီအေနာက္တုိင္း ဘုရားသခင္၀ါဒ 
(ဥေရာပကုိ ေျခာက္လွန္႕ခဲ့တဲ့ တေစၦႀကီး) 
ေျမေအာက္၀တ္ျပဳေက်ာင္းေတြထဲက 
ေန႕အလင္းေရာင္ထဲ စမ္းသပ္ထြက္ခြင့္ရ 
 
ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ေသြးစြန္းဆူးခက္သရဖူးနဲ႕ 
ဘုရား၀ိညာဥ္ပူးေသာသားေတာ္ဟာ လူျဖစ္မႈေ၀ဒနာနဲ႕ 
ဦးေခါင္းညာဘက္ လည္လိပ္ဇက္က်ဳိးလုိ႕ 
အလုပ္ၾကမ္းနဲ႕ ပညာေပးစခန္းကမ်ား 
ျပန္ေရာက္ရွိလာသလား ေအာက္ေမ့ရ 
(ေအာက္ေမ့ဖြယ္ခန္းမမွာ) 
လက၀္ါးကပ္တုိင္ေပၚ ျပန္တင္ဖုိ႕) 
 
သုိးမည္ေတြရွာေဖြဖုိ႕ 
၀ိညာဥ္ေတြကယ္တင္ဖုိ႕ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ အာဏာနီ 
ႏႈတ္ထြက္စကား ကမၻာအႏွံ႕ျဖန္႕ဖုိ႕ 
 
အဖဘုရားသခင္ 
ယုံၾကည္သူမ်ားရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ 
တနဂၤေႏြဟာ အရွင့္အတြက္ 
က်န္ေျခာက္ရက္ဟာ ျပည္သူနဲ႕ ပါတီအတြက္ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္၀ါးကပ္တုိင္းျပည္ 
ေရွ႕ဆက္လွမ္းၾက ခရစ္ယာန္စစ္သည္ 
ျပည္သူ႕တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ပစၥည္းမဲ့ေရာင္နီ။ ။ 
 
၁၁၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၅ 
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ေခတ္မီသူေတြမ်ား 

ထပ္ေျပာင္းေနၿပီ 
လက္ဖ၀ါးရာေတြ သူ႕ထက္ေတာင္ေျပာင္း 
နံရံမွာ သံ႐ုိက္စကၠဴ 
ဘာရယ္မဟုတ္ ေလထဲ တလြင့္လြင္ ့
ဒီ့ထက္ ငါတုိ႕ပုိ လည္းစင္းမခံသင့္ဘူးလား 
ယင္တစ္ေကာင္လုိ 
ဟုိတည္ေထာင္ ဒီပ်က္သြား 
မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြ 
တိတ္တဆိတ္ ကြာၿပဲၾက 
ပိန္ေျမႇာင္ေကာင္ကေတာ့ ေျပာတယ္ 
မီးလာရင္ ငါ၀ တယ္တဲ့ 
ငါ့မွာ ဘယ္ဘ၀ ေနရမွန္မသိ 
ရွိေစေတာ့ ဆုိရင္ေတာင္ 
ႏႈတ္ဆက္စရာ ငါ့မွာလက္မရွိ။ ။ 
 

၂၉၊ ေမလ၊ ၂၀၀၃ 
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ေဟ့ နားထဲက ေလေတြထြက္ေနၿပီ 

ငါဟာ သူမ်ားကုိယ္စားေျပာၾကည့္မယ္ 
ႀကိဳက္လည္းသေဘာ မႀကိဳက္လည္းေန 
ေဟ့. . .ငါေျပာၿပီ 
ငါ့မွာ ေသာက္ရတဲ့ေဆလိပ္က 
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္မေသာက္ခဲ့ရတဲ့ေဆးလိပ္ 
ဒီမွာေဟ.့ . .ငါေျပာမယ္ 
ခင္ဗ်ားတုိ႕ ကဗ်ာမရွိရင္ 
ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ္ 
အေဆာက္အအုံထဲမွာ အသက္ကေလးကုိလုံၿခံဳေအာင္ 
ပန္ကာကေလးထုိးထုိး 
နာရီကေလးတၾကည့္ၾကည့္ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီတရွာရွာ 
ဒါနဲ႕ပဲ ကိစၥၿပီးလိမ့္မယ္ 
ကုိယ္ပစ္ခဲ့တဲ့ အမႈိက္ပုံးထဲမွာလည္း 
ကုိယ့္ဘ၀ကုိ မေတြ႕ရွိရ 
ေၾကာက္ေနတဲ့ ေငြကုိလည္း 
ဘယ္ေတာ့လာမယ္ မသိရ 
မိန္းမေရ ဒါဟာ ငါ့တစ္လအတြက္ 
ေျပာရင္လည္း သူနားမလည္ 
မ်က္ႏွာအားလုံးမွာ 
ရွိေနၿပီးသားထက္ 
အဖုအပိန္႕ ထပ္ရွိျပရ 
ငါဟာ ေရာင္းတမ္း၀င္ပုိစတာတစ္ခု မျဖစ္ခဲ့လုိ႕လား 
ရွင္မူးတုိင္း ေလွ်ာက္ေျပာမေနနဲ႕ 
ကၽြန္မဘယ္လုိေနရလဲဆုိတာ ရွင္သိလား 
ၿပီးခဲ့ပါၿပီ 
ၿပီးေတာ့လည္း မီးလာရင္ ပန္ကာလည္သလုိေပါ့ 
အကယ္၍ ေနထြက္ခဲ့ရင ္
ေန႕လုိ႕ ေခၚၾကတာေပါ့ 
ေန႕ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ကုိ 
ငါတုိ႕ ႀကိဳးစားနားလည္ခဲ့ရင္ေပါ့။     ။ 
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ျဖတ္ပုိင္း 

 
မဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ဘူး 
ဆုိက္ေရာက္ၿပီးခဲ့ၿပီ 
ဆုိက္ေရာက္တာကုိ ေက်ာ္သြားၿပီ 
 
ပိုးေလာက္လန္းထူလျပစ္နဲ႕ 
ဖုန္ထူေနတဲ့ ျပတင္းမွန္မွာ မ်က္မွန္ကပ္ 
ျပန္ခ်င္တာ / မျပန္ခ်င္ေတာ့တာ 
သြားခ်င္တာ / မသြားခ်င္ေတာ့တာ 
ေနခ်င္တာ / မေနခ်င္ေတာ့တာ 
ေလေပြထဲမွာ မႈန၀္ါးသြား 
မ်ဥ္းေစာင္းထဲမွာ သူ႕ကုိယ္သူ 
ေငးစုိက္ၾကည့္ေနတယ္ 
 
ေဘးဘီပါတဲ့ ေမာင္းခုတ္ျခင္းထဲမွာ 
မေျပာင္းလဲတာေတြဟာ 
မခုိင္မာတာေတြနဲ႕ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ထုိင္ခုံရ 
စကားလက္ဆုံက်ၾက 
ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ၾက 
တရားအေၾကာင္း႐ုိေသၾက 
 
မီးေဘးဒုကၡသည္ထမင္းထုပ္လုိ 
သူ႕ခရီးကုိ ျဖည့္ၾကတယ္ 
ျငမ္းဆင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အရာလုိ 
ဟုိးေတာင္ကြယ္မွာ ေန၀င္ေနပုံ 
သူ႕ထုိင္ခုံလက္မွတ္သည္၎ 
သူ႕မွတ္ပုံတင္နံပါတ္သည္၎ 
ဖြဲေနဆဲဇာတ္လမ္းရဲ႕ 
အိပ္ကပ္ထဲပါမပါ 
 
ဆုိလုိတာက 
သူဟာမလြယ္ေပါက္ ေခ်ာင္းၾကည့္ေနသူပါ 
သူဟာခြဲစိပ္ထားတဲ့ မ်က္လုံးက ပတ္တီး 
တစ္ရစ္ၿပီး တစ္ရစ္ ျဖည္ခ်ေနသူပါ 
သူဟာ မွန္ထဲမွာျမင္ရေတာ့မယ့္ ပုံရိပ္ကုိ 
ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိဆက္ဆံမလဲ 
ေသြးေအးေအးနဲ႕ သိခ်င္ေနသူပါ။     ။ 
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လက္ကားယားေျခဆန္႔ 

ေျခႏွစ္ဖက္ကေတာ့ လွဳပ္ေနတယ္ 
ဒါဟာေသသူ ဟုတ္ရဲ့လား 
ေျခလွဳပ္တဲ့အေလာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ 
မကိုင္ဖူးဘူးဗ်ာ 
ေျခႏွစ္ဖက္က လွဳပ္ေနတယ္ 
ဒါဟာျဖစ္တတ္တယ္ 
အေအးခန္းထဲ အေၾကာဆြဲၾကတယ္ 
ဒါဟာျဖစ္တတ္တယ္ 
တခ်ိဳ႔မ်ား 
တစ္ကိုယ္လံုးမတ္ထၿပီး 
ေအာ္ၾကတယ္ 
မေသခ်င္ေသးဘူး မေသခ်င္ေသးဘူးတဲ့ 
ၿပီးေတာ့လည္း အိပ္မက္ဆိုးမက္သလို 
ျပန္အိပ္သြားၾကတယ္ 
ဟုတ္ကဲ့ 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ရင္ခြဲရုံတာ၀န္ခံပါ 
ဒါေတြ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ရိုးေနပါၿပီ 
ေၾသာ္   ့ ့ ့  ဒါနဲ႔ 
အဲဒီေျခေထာက္ ဘာေၾကာင့္လွဳပ္ေနတာပါလဲရွင္ 
သူလွဳပ္ခ်င္လို႔ လွဳပ္တာပါပဲ 
ၿပီးရင္လွဳပ္ရင္လွဳပ္ 
မလွဳပ္ရင္ ထ ပဲ   ့ ့ ့ 
ဒါမ်ိဳးေတြ ရိုးေနပါၿပီေလ 
 
၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၃ 
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ေဆးလိပ္တစ္လိပ္  

စိတ္ဓာတ္ဟာ ေပ်ာ့ညံ့တယ္   ့  ့  ့  ၿပီး မာေက်ာတယ္ 
အဆက္မျပတ္ထြက္ေနတဲ့ မီးခိုးေငြ႔ထဲမွာ 
သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာၾကည့္ၾကတယ္ 
သူရွိေနတဲ့ေနရာကလြဲလို႔ သူဟာအၿမဲအျခားမွာ 
သူ႔အေကာင္အထည္ဟာ သူ႔လည္ေခ်ာင္းပဲ 
အဲဒီေျခာက္ကပ္မႈထဲမွာ သူဟာ ေနေပ်ာ္ေနတတ္တယ္ 
လည္ေခ်ာင္းဆိုတဲ့အရာမွာ အရိုးရွိတယ္ ၾကြက္သားရွိတယ္ 
ထုတ္မေျပာတဲ့ အာသာဆႏၵေတြ လိုအင္ေတြရွိတယ္ 
အေၾကာက္တရားဘယ္နားမွာဆိုတာလည္း သိတယ္ေနာ္ 
သူ႔ပါးစပ္ထဲမွာ သြားေတြက်န္ေသးလား 
သူ႔လႈပ္ရွားမႈသက္တမ္းကို သူ႔ရွင္သန္မႈသက္တမ္းနဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းတာခ်က္ေတြ ျပန္စစ္ဖို႔ လိုေသးလား 
သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္တယ္ 
ရယ္က်ဲက်ဲမဟုတ္ရင္ ေရက်ဲက်ဲ (ဒုတိယက မ်ားပါတယ္) 
သူ႔ရက္ေတြ သူေရတြက္ဖို႔ သူ႔လက္ေခ်ာင္းေတြ ေလာက္ရဲ႔လား 
‘သူ႔အဆုတ္ဟာ သူ႔လည္ေခ်ာင္းျဖစ္ၿပီး 
သူ႔ခၽြဲဟာ သူ႔အသည္းေပါ့’ (ေျပာပံုကိုက) 
ရိုက္သြင္းပစ္လိုက္တာ အမွားဘယ္ႏွစ္ေပါင္ထဲက 
အမွန္ဘယ္ႏွစ္ပိႆာလဲ (ဘယ္ႏွစ္ယူနစ္ထိ တိက်လဲ) 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသးရင္ ဒီအတိုင္းပဲ သူထပ္ေရြးခ်ယ္မလား 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္း၀န္းေရေပးၾကရေအာင္ 
ဆယ္ေလးတစ္ေလး ေဆးလိပ္ဘယ္ႏွစ္ဖြာ 
တစ္ကိုယ္လံုးစူးေနတဲ့ အနံ႔စူးစူးမဟုတ္ဘူး 
အနံ႔စြဲေနတဲ့ တစ္ကိုယ္လံုးစူးစူး 
သူ႔ေနထိုင္မႈဟာ ဒီေန႔အထိအနံ႔မေျပာင္း 
ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္လို ဆိုရိုးစကားထဲမွာ 
သူဟာေအးေဆးပဲ ေဆးလိပ္တိုေလးရႈိက္ဖြာ 
သူ႔မနက္ဖန္ဟာ သူ႔ကိုခ်ည္ၿပီးတုပ္ၿပီးသား 
ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံသယကင္းကင္း ေျပာရဲတယ ္
(ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္လည္း မကင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ) 
ဖင္စီခံကို ျပာခံခြက္ထဲ ေခ်လိုက္ပံုဟာ 
သူ႔စိတ္နဲ႔သူ႔ကိုယ္ကို အဓမၼပိုင္းပစ္လိုက္ပံုမ်ိဳး 
အားလံုးကို အႏိုင္ပိုင္းလိုက္တဲ့ပံုနဲ႔ သူဟာ 
မီးခိုးမွ်င္ကေလးေပါ့ 
ၾကမ္းေပၚေၾကြသြားလိုက္တာမွ တကယ္ဖြဖြေလး 
တကယ္လွလွေလး 
သူလဲက်သြားတယ္။     ။ 
 
၅၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၊ ၂၀၀၄ 
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ဒီတစ္ခါရွင္းျပဖို႔ အလွည့္က်သူကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္ 

 
ဘယ္ေပတံနဲ႔ (ဘာနဲ႔) တဲ့လဲေကာင္းကင္မွာ 
တိမ္တိုက္တစ္ခုဟာ သူ႔ခဲေရာင္ပုပ္ပုပ္ေက်ာျပင္ကို 
ျမင္ျဖစ္ေအာင္ ျမင္လိုက္တယ္ 
ေခြးအတစ္အုပ္ရဲ၀့ိုင္းအမဲဖ်က္ခံေနရတာ 
ဆိုလိုတာက - ဒီကိစၥျပယ္ေနတာကိုစေတြ႔ရွိရတယ္ 
 
ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းေန႔ရဲ့အနံ႔စူးစူး 
စံုေထာက္ဖို႔အာသီသကိုတြန္႔ဆုတ္သြားေစတယ္ 
ကၽြန္ေတာ္ဟာရွင္းျပဖို႔အလွည့္က်သူပါ 
 
အူထဲမွာမွတ္ဉာဏ္ရွိလားေမးခြန္းကိုေၾကာက္ၾက 
တခ်ိဳ့တ၀တၿပဲစားတယ္ 
(တခ်ိဳ့တကယ္စားတယ္လို႔ ေနာက္ဆံုးသတင္း) 
ေဟာဒီဇယားထဲမွာေနမေကာင္းျဖစ္ၾကတယ္ 
စာေရးသူအပါအ၀င္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးရာမွာ 
ခ်ိဳ့တဲ့မႈေရာဂါလို႔အခိုင္အမာယူဆရတဲ့ 
ကြက္လပ္ေတြျပဳပ္ထေနတာေတြ႔ရွိရပါတယ္ 
 
ဟုတ္ကဲ့ 
ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပပါ့မယ္အလွည့္က်သူမွာ 
ဒီတစ္ခါဟာျဖစ္ပါတယ္ 
 
ဒီကိစၥေပၚမွာလူတိုင္းထင္ျမင္ခ်က္ကိုယ္စီနဲ႔ 
အဲသလိုမ်ိဳးေပါ့ေနာ္ေဟာဒီမွာဆူညံမႈ 
တက္ၾကိတ္ခံရတဲ့တိတ္ဆိတ္မႈရဲ့အပိုင္းအစ 
(သတင္းေတာ့ျဖစ္မသြားရွာဘူး) 
သတင္းကိုယ္စီနဲ႔လူတိုင္းရဲ့ကိစၥဟာသန္႔ရွင္းေရးပဲ 
မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ အျမင္ၾကည္လင္သြားၾကကာ 
တကယ္အားထားရအားပါးတရဆိုပဲ 
 
ၾကိဳတင္ဆုရထားတဲ့ျပက္လံုးေတြဟာ 
ပရိသတ္ကိုၾကိဳတင္စားၿမံဳ့ျပန္ေနတယ္ 
ငါ့မွာဘာအျဖစ္   ့  ့  ့  အျပစ္စိတ္မွမရွိဘူး 
ဘာအျပစ္မွလည္းမရွိဘူး 
ဘာအျပစ္အနာအဆာမွလည္းမရွိဘူး 
ဘယ္ေနရာမွာမဆိုလြတ္လြတ္လပ္လပ ္
၀ယ္စားလို႔ရတဲ့သေရစာေတြဟာခင္ဗ်ား 
လိုခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြေပါ့ 
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မယံုလိုက္နဲ႔ငါ့ကိုခလုတ္ႏွိပ္လိုက္တာ 
ဘယ္သူ႔လက္ေထာက္သစၥာေဖာက္လဲ 
လူလဲကစားမရေတာ့ ပြဲလဲလိုက္ၾကတာ 
စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာခရီးသည္မ်ားရွင္ 
ဒီေလယာဥ္ပ်ံဟာေလယာဥ္ကြင္းကိုရွာမေတြ႔တဲ့အတြက္ 
ခရီးစဥ္ကိုျပဳျပင္လိုက္ပါၿပီရွင္ 
အားလံုးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္ 
စံုစံုလင္လင္မဂၤလာညခ်မ္းေတြဘာေတြနဲ႔ 
ငါဘယ္သူ႔ကိုမွထိခိုက္နာက်င္ေစခ်င္တာမဟုတ္ဘူး 
ဒါဘယ္သူ႔ကိုမွထိခိုက္နာက်င္ေစခ်င္တာမဟုတ္ဘူး 
အလွည့္က်ဖို႔ရွင္းျပရမွာ ကၽြန္ေတာ္ဒီတစ္ခါ 
ျဖစ္ပါတယ္ 
 
သိလား 
အားလံုးနဲ႔ေတာ္တဲ့ဖိနပ္တစ္ဖက္ 
ေပ်ာက္သြားတာကစတာပဲ 
မင္း ငါ့ရဲ့ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈကိုေတာင္းဆိုေနတာလား 
က်ယ္က်ယ္ေျပာစမ္း 
မင္း ငါ့ရဲ့ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈကိုေတာင္းဆိုေနတာလား 
ကိုယ္ေတာင္းပန္ပါတယ္လို႔သာေျပာေပးပါ 
ကိုယ္ဟာဂိုးလြတ္ၾကီးနဲ႔အသားလြတ္မွားခဲ့သူပါ 
တညီတညြတ္ထဲေတာင္းရမ္း   ့  ့  ့  အယ္   ့  ့  ေတာင္းပန္ဖို႔ 
အထူးသင့္ေလွ်ာ္တဲ့မဂၤလာညခ်မ္းအစီအစဥ္ပါပဲ 
ေလယာဥ္ပ်ံၾကီးစီးၿပီးရီ(ရယ္)ရတယ္ 
ဟိုဟာေကာၾကားၿပီးၿပီလား 
ဒီရထားဟာဒီဘူတာမွာဆိုက္မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ 
ဘတူာေျပာင္းစီးၾကပါရန္ 
 
အခ်ိန္လည္းလင့္ေနပါၿပီကြယ္ရို့ 
ေၾကကြဲစရာေတြ ရင္ၿဖဲၿဖဲျပေနရတာေတာ္ေလာက္ပါၿပီ 
(ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တျခားအစီအစဥ္ေတြရွိပါေသးတယ္) 
ဒီရင္ခြဲရုံရဲ့ၾကီးျမတ္မႈကို ရိုေသၾကဦးစို႔ 
ဒီေက်ာက္ဖ်ာေပၚမွာအရပ္တိုင္းၾကစို႔ 
သံုးမိနစ္ေပးမယ္ဒီတံခါးကိုဖြင့္ေပးပါ 
ဖြင့္-လိုက-္စမ္း-ပါ-ဒီ-တ-ံခါး-ကိ ု
ကိုယ့္မွာအာသီသရွိပါတယ္ 
မယံုလိုက္နဲ႔ကိုယ့္မွာအမွန္တရား 
ပိုပိုလွ်ံလွ်ံရွိပါတယ္ 
ကိုယ္သံုးႏိုင္ၿဖံဳးႏိုင္ပါတယ္ 
ငါ့မွာဘာနာက်င္မႈမွမရွိဘူး 
ငါ့မွာဘာအျပစ္မွမရွိဘူး 
ငါ့မွာဘာအျဖစ္မွမရွိဘူး 
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မဂၤလာညခ်မ္းပင္ျဖစ္ပါတယ္ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ 
ျဖစ္ပါတယ္ 
ေနာက္ဟိုကိစၥေကာၾကားၿပီးၿပီလား 
သေဘၤာသီးနဲ႔   ့  ့  ့  မဟုတ္ပါဘူး 
သေဘၤာတစ္စီးနဲ႔ခရီးသည္ကိစၥ 
 
ဟုတ္ကဲ့ 
ကၽြန္ေတာ္ဆက္လက္တင္ျပခ်င္တာက 
ဒီတစ္ခါရွင္းျပဖို႔ကၽြန္ေတာ္ကပဲ 
အလွည့္က်သူျဖစ္ပါတယ္ကိုယ့္မွာအာသီသရွိပါတယ္ 
ျဖစ္ပါတယ္ မဂၤလာပါ 
ကိုယ္ဟာပိုးသတ္ထားသူညခ်မ္းျဖစ္ပါတယ္။     ။ 
 

တနလၤာေန႔ 
၂၄၊ မတ္၊ ၂၀၀၃ 
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ေက်ာက္ခဲတစ္လံုး၊ ငွက္တစ္ေကာင္၊ အခန္းတစ္ခန္း 

 

 

 

 

 

 

မတရားဘူးလို႔ မေျပာနဲ႔ 

ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူး 

မင္းငါ့ကို မေျပာေသးတာေတြ ရွိေသးတယ္ 

လင္းႏို႔မွ သိမ္းငွက္ 

လင္းႏို႔မွ သိမ္းငွက္ 

အေနအထား တင္ျပပါ 

ဒါပဲ 

လက္တစ္ကုပ္စာ အစြန္းအစပ္မွာ 

ေခ်ာက္ကမ္းပါးရဲ့ အနက္ကို မတိုင္းရေသး 

အျခား လက္တစ္ဘက္ထဲမွာ စာမ်က္ႏွာ 

ျပဌာန္းစာအုပ္ 

လုပ္ေနတာ ကေလးကလားဆန္လြန္း 

အႏၱရာယ္ၾကီးလြန္း 

ဘာရွာေနတာလဲ 

ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္တုန္းက ရွာသူေတြ 

ေပ်ာက္သြားတယ္ 

ေမးခြန္းေတြဟာ ကၽြမ္းဘားပဲ 

ေလထဲယာယီ၀ဲၾကတယ္ 

ၾကမ္းျပင္ဟာ အၿမဲေရြ႕ေနတယ္ 

မနက္သေဘၤာမွာ ညကုန္စည္ေတြပုပ္သိုး 

ေရာင္းအားျမွင့္ဖို႔ ေျမပံုေတြျပန္ျပင္ 

ဒီထိုးဇာတ္ကို ဘယ္သူဒကာခံမလ ဲ

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆုတ္ၿဖဲခံထားရတဲ့ 

ဘာ'ဒါေပမယ့္'မွ မၾကားခ်င္ဘူး 

ဒါဟာ ကစားပြဲပ ဲ

ဘယ္သူမွ ဒဏ္ရာမရပါဘူး 

ခ်စ္ၾကည္ေရးဘတ္စကက္ေဘာကစားသူေတြ 

အသံုးမ၀င္ဘူးေပါ့ 

စည္းမ်ဥ္းထဲလဲ မပါဘူး 

အေနအထား တင္ျပပါ 

ဒါဟာ ကစားပြဲမဟုတ္ဘူး 

စညး္စနစ္အေရျပားေအာက္က 

တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနတဲ ့ႏွလံုးသား 

စာသားေတြေပၚလာခ်ိန္မွာ 

အဓိပၸါယ္ဟာ ေႏွာင္းခဲ့ၿပီ 

ရထားေမာင္းသံဟာ 

စိတ္တံခါးမွာ တရစပ္ေခါက္သြားတယ္ 

အတိတ္ေမ့ငွက္တစ္ေကာင္ပဲ 

နံရံေတြ၀င္တိုက္ 

သိပ္နက္လြန္းတယ္ 

ေရွ႔ကၽြမ္းသံုးခါ 

ေနာက္ကၽြမ္းသံုးခါ 

ထမင္းတစ္နပ္စာ 

ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိဖို႔ 

ခက္ခက္လာေနတာက တစ္ေၾကာင္း 

ေရျပင္ဟာ မ်က္ႏွာျပင္ေျပာင္းလြန္းတယ္ 

ဗသွ်ိဴးရဲ့ ဖားကင္က ေမႊးေနၿပီ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ား 

တာထြက္လိုရာ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္း 

--- ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ 

လာေရာက္စာရင္းသြင္းၾကပါရန္ 

မ်က္ႏွာက်က္ေတြ၀င္တိုက္ 

 

ျပဴတင္းေပါက္ကို မွတ္မိတဲ့ပံု 

မေပၚဘူး 

၂၀၊ ၾသဂုတ္၊ ၀၂ 

(ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား - ေဇယ်ာလင္း၊ ႏွစ္ကာလမ်ား - မတ္၊ ၂၀၀၆။ 
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အေ၀းမွ ပို႔စ္ကတ္တစ္ေစာင္ 

အဒဲါျပီးေတာ ့ျမို႔ေတာ္ဟာ သူ႔ခံစားခ်က္ေတြကို 

လႊတပ္စ္လိုက္တာ ပဲြလမ္းသဘင္ေတြ ျဖစ္သြားတယ္ 

လူေတြ၀င္ထြကသ္ြားလား လွည့္ပတ္လည္ေလွ်ာက္ 

ေမ့ေပ်ာက္လို႔ရတဲ ့ေရာင္စံုပဲြလမ္းသဘင္ေတြေပါ့ 

လက္ဖ်စ္တီးေခၚလိုက္ရင္ ေကာင္းကင္တစ္ခြင္လံုးက ငွက္ေတြ 

ျပံဳလိုက္လာနားတဲ့ သစ္ပင္ပန္းမာ(လ)္ေတြလည္း ရွိခဲ့ျပီ 

လိုခ်င္ရင္ (သယ္ႏိုင္ရင္) အမိ္အေရာက္ မ သြားလို႔ရတယ္ 

ဓာတ္ပံု၀င္ရိုက္လို႔ ရတဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီကားၾကီးေတြ 

ကိုယ္တိုင္ရိုက ္ဗီြဒီယိုေတြလည္း အခမဲ့ပါပဲ 

ကိုယ္ပဲ မင္းသား မင္းသမီး 

ရိုက္ရင္းတန္းလန္း ဇာတ္လမ္းေျပာင္းခ်င္ ေျပာင္း 

ေန႔ညဆက္တင္ေတြပါ စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္း 

အသက္႐ွဴဖို႔ ေမ့သြားေလာက္ေအာင္ အရာရာဟာ လွခ်င္တိုင္းလွ 

ဘယ္ေရာဂါဘယမွ လာခ်င္စဖြယ္မရွိတဲအ့ထ ိ

အားလပ္ရက္ေတြမွာ ခရီးေတြထြက္ၾက 

ဂါလာပါဂို႔(စ္)ကြ်န္းမွာ ပင္လယ္လိပ္သြားစီးမလား 

ေရွးေဟာင္း အးီဂြားနားေတြ အျမီးက ကိုက္ေပါက္တမ္း ကစားမလား 

ေတာင္တန္းၾကီးေတြဟာ ကလုားအုတၾ္ကီးေတြလို 

လူတက္လို႔ရေအာင္ ဒူးေထာက္ေပးၾကတယ္ 

ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းဟာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ပဲ 

ဂုဏ္ျပဳတဲအ့ေနနဲ႔ ႏွင္းဆီရဲရဲေတြ တက္ညီလက္ညီပြင့္ၾက 

လမ္းေတြမွာ အနမ္းေဟာင္းေတြ သမိ္းမကုန္ဘူးဆိုပဲ 

ပင္လယ္ကမ္းေျခေတြကို ျငီးေငြ႔ေနျပီလား 

ဆာဖရီသြား ကိုယ့္အရပ္ထက္ျမင့္တဲ့ ျမက္ရိုင္းေတာထဲမွာ 

ဆင္မၾကီး ကေလးေမြးေနတာကို လက္သည္၀င္လပု္လို႔ရေသး 

တမိ္ျဖဴဆြတဆ္ြတၾ္ကီးေတြဟာ မိဘေမတၱာနဲ႔ ျပံဳးလို႔ 

နင္းလိုက္တိုင္းမွာ ေျမျပင္ဟာ ပန္းေတြနဲ႔ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ 

က်ည္ဆန္ရထားနဲ႔ အတတိအ္နာဂတ္သြားခ်င္သြား 

ေဂါက္ကြင္းက်ယ္ၾကီးေတြမွာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ 

ရိုက္ခ်င္တိုင္းရိုက္လို႔ရတယ္ 

က်င္းတိုင္းမွာ အနည္းဆံုး သံးုေလးလံုးေလာက္ေတာ့ ၀င္ျပီးသား 

မေတာ္တဆ ထခိိုက္ဒဏ္ရာရမ်ိဳးဆိုတာ 

ေပ်ာ္ခ်င္လို႔ တမင္တကာလုပ္ယူမွ ျဖစ္တယ္ 

အားလံုး ရယ္ရယ္ေမာေမာပါပဲ 

ေနေပ်ာ္လြန္းလို႔ အမိ္ေတာင္ ျပန္မလာခ်င္ဘူး 

ခင္ဗ်ားလည္း အဒဲီမွာရွရိင္ သပိ္ေပ်ာ္မွာပဲဗ်ာ 
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ခင္ဗ်ားလည္း ေျပာစရာတစ္ခုခုမ်ား ေမ့က်န္ခဲ့သလား 

ခင္ဗ်ားပဲ ၾကည့္ၾကက္ျဖည့္လိုက္ဗ်ာ 

ဒါကို ခင္ဗ်ားေရးထားတာပဲဥစၥာ။ 
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 ၂၀၀၇   

 

 

အမွာစာ  

၂၀၀၇ မွာေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ စုစည္းျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကဗ်ာလမ္းေၾကာင္းကုိလညး္ 

ျပန္စစ္လုိ႕ရေအာင္ပါ။ ကဗ်ာအေပၚအဓိက ထားရွိတဲ့ ခင္မင္မႈကုိလည္း ေၾကာင္းလမ္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ကဗ်ာေတြက ေၾကာင္ေၾကာင္က်ားက်ား၊ တခ်ဳိ႕ကဗ်ာေတြက ေၾကာင္လက္သည္း၀ွက္။ 

ဒီစာအုပ္ေလးကေတာ့ ေၾကာင္လိမ္ေလွကား တစ္မ်ဳိးေပါ့။ 

  - ေဇယ်ာလင္း 
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ငါ့ဇာတ္ေကာင္ကုိ ငါ အေကာင္းဆုံးေတြပဲေပးခ်င္တယ္ 

ကိစၥမၿပီးတၿပီးမွာ ေတာင္ကုန္းအမွတ္( )ရဲ႕ အထက္စီးကေန 
ပြိဳင့္တစ္ခု ကုိယ္ရလုိက္တယ္ ေဟာဟုိမွာ 
အေမွာင္ဖုံးေတြထဲတစ္ေယာက္က အျပင္ထန္ဆုံးအသုံးအႏႈန္း (သူ႕ထင္ျမင္ခ်က္) 
တစ္ေယာက္ကေသြးသစ္ေလာင္း(ေသြးဆုံးမီးယပ္အေရးအသား) 
တစ္ေယာက္က စကတည္းက လုံးလုံးလြဲမွာ(႐ူးသြပ္၊ သြက္ခ်ာပါဒ) 
ပင္မေရစီးကုိသဲေကာ္တြင္းတူး ကတုတ္က်င္းျပဳလုိ႕ ကတုတ္က်င္း၀မွာ 
မ်က္လုံးအထိေလးေဖာ္ၿပီးေလထဲ(ဒက)္၈ တစ္ေယာက္ထဲပစ္ေန 
စစ္ကူေတာင္းေန ဆုိင္းထုိးခုိင္းေန ၆-၀/ ၆-၁ နဲ႕ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိႏုိင္ေန 
လုပ္ၿပီးသားေတြဆီ ခဏခဏျပန္လာရ(သလုိ) ေကာင္းကင္အဖုံးကုိ 
ဖြင့္ဖြင့္ၾကည့္ရ(သလု)ိ 
ပင္မ 
ေရစီးဟာ 
အေျခတက်ေရေသ ဘယ္သူဟာ ေရွ႕ပြိဳင့္ေနာက္ပြိဳင့္ ဘယ္သူဟာ အဓိကပစ္မွတ္ 
စကား(ဦးေႏွာက္)ကုိ တစ္လမ္းသြား တစ္ေၾကာင္းေတြ အပိတ္စနစ္နဲ႕ စံနမူနာနဲက 
ခြဲစိပ္စင္ေပၚတင္ရမယ့္အစား ေရာဂါမွတ္တမ္းကုိ ခံစားနာက်င္လုိ႕/ၾကင္နာလုိ႕ 
ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအုံနဲ႕ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္မွာ 
မီဒီယာမီဒူဆာဟာ ပုံမွန္၀ဲ၊ ပုံမွန္အလုပ္လုပ္၊ ပုံမွန္အလုပ္ရ၊ ပုံမွန္ရန္လုပ္ရ 
‘အစစ္အမွန္’ကုိ ကုိက္ခဲထားၿပီး ကုိက္စားမရ ျမႇဳပ္မရနဲ႕ သြားရည္တျမားျမားထ 
ဟုတ္ကဲပါခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားကဗ်ာဟာ မၾကာမီမွာ 
အမ်ားျပည္သူနယ္ပယ္ထဲ 
သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း သက္ဆင္းေတာ့မွာျဖစ္ပါတဲ့အတြက္ 
ခက္ခဲေသာအဓိပၸာယ္မ်ား၊ စိတ္ 
အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ တင္ဆက္မႈမ်ား၊ မႀကံဳစဖူးေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ 
ေဘာင္ 
မ၀င္ေသာအေရးအသားမ်ား မပါရွိေၾကာင္း ေပးထားတဲ့ေဖာင္ေပၚမွာ 
အေသအခ်ာ 
ဆုိင္းထုိးၿပီး သက္ဆုိင္ရာရဲ႕လက္ထဲ ႐ုိေသစြာအပ္ႏွံေပးၾကပါရန္ ထပ္မံသတိ 
ေပးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 
အမ်ားနယ္ပယ္ရဲ႕ မုိးေလ၀သအေျခအေနဟာ 
သေဘၤာသား/ အခ်စ္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လုိပဲ 
‘ငါဟာရြက္လြင့္’ မုန္တုိင္းထဲရြက္လြင္ ့
 
ဘာျဖစ္ေနတာလဲ ဘာျဖစ္ခဲ့ၿပီလဲ ဗီယက္နမ္စစ္တုန္းက အေမရိကန္ေတြ 
ဘာဖတ္သလဲ လက္တင္အေမရိကကုိဖတ္တယ္အေရွ႕ဥေရာပကုိဖတ္တယ္ 
သူတုိ႕အခ်င္းခ်င္းမဖတ္ခဲ့ၾကဘူး(ေက်ာင္းသားကုိင္အေမရိကန္ကဗ်ာသမုိင္း) 
 
တစ္ကြင္းလုံးကိ တစ္ကြက္တည္းျမင္ဖုိ႕ အာခိမိဒိအမွတ္စက္ဘယ္မွာ… 
သမုဒၵရာဒီဘက္ကမ္းကေန ဟုိဘက္ကမ္းမွာ ဘာရွိမလဲ 
ဘယ္လုိလမ္းေၾကာင္းရွာမလဲ ဘယ္သူေတြ ေတြးဖူးသြားဖူးသလဲ 
‘ေျမပုံဆြဲျပခ်င္တာထက္ ရွိရင္းစြဲ႐ုပ္ေျပာင္ေတြကုိ ပုံတူေတြလုိ႕ 
ထင္လာမွာကုိ ဖ်က္ပစ္ဖုိ႕ ေျမနိမ့္မွာျမဳပ္သြားတဲ့ ကဗ်ာဧရိယာေတြကုိ 
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ေရနက္ကြင္းေဖာ္ဖုိ႕၊ ကဗ်ာေတြစုိက္ပ်ဳိးဖုိ႕ 
ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းပါမက်န္ စိတ္ကူးဉာဏ္နဲ႕ စိမ္းလန္းဖုိ႕’ 
ဒုိင္ႏုိေဆာဟာ ေဒါသႀကီးတယ္ စာမဖတ္တတ္ဘူး Focus ကုိ 
ျပတ္ျပတ္သားသားခ်ိန္႐ုိက္ 
တစ္ေျမတည္းေပၚမွာ တစ္ေရတည္းေသာက္တဲ့ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 
သီးပင္ေတြ စိတ္ကူးအဖူးအပြင့္ေတြ 
သူစိမ္းေတြ လႈပ္ရြေနတဲ့ ေျမၾကမ္းလည္းျဖတ္ ဘာကုိ၀မ္းနည္းေနရမွာလဲ 
စစၥတမ္နဲက သီအုိရထီဲ(က/ကု)ိကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အမႈန္ေတြလိႈင္းေတြ 
ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေရထဲက ျပဳလုပ္ထားတဲ့ငါးက ျပဳလုပ္ထားတဲ့ မွ်ားတံနဲ႕ 
ျပဳလုပ္ထားတဲ့ 
၀မ္းအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ဖမ္းနည္း/ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားနည္းမ်ားနဲ႕ 
 
ခံစားမႈေကဒါေတြ ေအာ္ေနတဲ့ မုိးဟာ ဘာအေရာင္လဲ ဘာအမ်ဳိးအစားလဲ 
ဘယ္မွာထုတ္လုပ္သလဲ မုိးေရခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ(ေရလွ်ံရင္ေတာ့ 
ေရခံရမွာပဲ) 
 
ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္မွာ လင္းႏုိ႕လုိ စာမ်က္ႏွာကုိ ၀င္တုိက္ၾက 
စာမ်က္ႏွာ=စာသားရဲ႕ စီမံထားတဲ့ မ်က္ႏွာစာ 
ဘာနည္းသုံးလဲ= ဘာတည္ေဆာက္ထားသလဲ=ေရာက္ၿပီးသားလား 
 
ယေန႕ကမၻာႀကီးဆီ တရား၀င္ေရာက္လာခဲ့တဲ့အတြက္ မဂၤလာပါ 
မနက္ဖန္မွာလည္း ႐ုပ္သံၾကည့္ပရိသတ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ခ်င္ပါေသးတယ္ 
ျပဳလုပ္ၿပီးသား ငါတုိ႕ကုိ ငါတုိ႕မပ်င္းမရိ အေသာမသတ္မရပ္မနား 
ထပ္မံျပဳလုပ္ၿပီးရင္း ထပ္မံထပ္မံ ျပန္ျပန္ထုတ္လုပ္ၾကပါစုိ႕  
 
ေသမေသ ေသခ်ာေအာင္ ႏွစ္ခါျပန္တုိက္ရမယ္ဆုိတာမ်ဳိး ျပတုိက္ထဲမွာ 
သမုိင္း၀င္လုိင္း၀င္ဓာတ္ပုံေတြ ရပ္ေနပုံေတြ ထုိင္ေနပုံေတြ လွဲေနပုံေတြ 
 
ျပဳလုပ္ၿပီးသား ငါတုိ႕ကုိ ငါတုိ႕မပ်င္းမရိ အေသာမသတ္မရပ္မနား 
ထပ္မံျပဳလုပ္ၿပီးရင္း ထပ္မံထပ္မံ ျပန္ျပန္ထုတ္လုပ္ၾကပါစုိ႕  
 
ေသမေသ ေသခ်ာေအာင္ ႏွစ္ခါျပန္တုိက္ရမယ္ဆုိတာမ်ဳိး ျပတုိက္ထဲမွာ 
သမုိင္း၀င္လုိင္း၀င္ဓာတ္ပုံေတြ ရပ္ေနပုံေတြ ထုိင္ေနပုံေတြ လွဲေနပုံေတြ 
အိပ္ေနပုံေတြ 
ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးထြက္လာတဲ့ အျဖဴအမဲဓာတ္ပုံေတြ 
ေခါင္းတုိင္ကမီးခုိးေငြ႕ေတြ 
ဆပ္ျပာေတြ၊ ေရႊသြားေတြ၊ ဒုိင္ယာရီေတြ၊ မဟုတ္ေၾကာင္းျငင္းဆုိမႈေတြ 
အန္ထ႐ုိေပါေလာဂ၊ ဂဲေအာေလာဂေတြနဲ႕လည္း မကင္းတဲ့ ေလာဂေလာကေတြ 
ေလာကေလာဂေတြထဲ ဘ၀အျမစ္တြယ္မႈေတြ ခုတ္လွဲမႈေတြ တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်မႈေတြ 
 
ေႏွာင္းအရင္းရွင္နဲ႕ ေနာက္က်အရင္းရွင္ဟာ အဂၤလိပ္မွာေတာ့ ‘Late’ ‘လိပ္’ပဲ 
Late capitalism မွာ စၾက၀ဠာဆုိတာ ဓာတ္မဟုတ္ဘူး 
ေမာ္လီက်ဴးေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတာ ခင္ဗ်ားေက ဘာမ်ဳိး႐ုိးဗီဇလဲ 
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ဖားတုိ႕ရဲ႕ မ်က္လုံးတည္ေဆာက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသမုိင္းထဲမွာ 
အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ အပိုင္းပုိင္းအစစ ဇာတ္လမ္းေျပာပစၥည္းေတြ၊ နည္းေတြ 
 
ျမက္ခင္းျပင္ေပၚေနေရာင္တေစာင္းက်ေနတာ 
အေျပးအလႊားသြားမေကာက္ခ်င္ဘူးလား 
ၾကည့္ဦး…..အဲဒီမွာ ‘မူလ’တံဆိပ္ေတြ ပါရင္ပါေနဦးမယ္ 
 
‘ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ က်န္းမာေရးကုိ ဆုိး၀ါးစြာ 
ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္’ စာတန္းဟာ ေဆးလိပ္ဘူးခြံေဘးမွာ 
ေဆးလိပ္အမည္ေလာက္ မႀကီးဘူးဆုိတာ ဘာေၾကာင့္လဲ သတိျပဳပါ 
အဲသလုိပဲ အေကာင္ဟာ အထည္မေပၚတာေတြေပါ ့
ကုိယ့္မွာ ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ရလုိက္ၿပီး 
လက၀္ယ္မီးျခစ္မရွိဘူး။ ။ 
 
၁၀၊ ေမလ ၂၀၀၇ 
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အမ်ိဳးအမည္မသိ လူနာ  

ခံစားခ်က္ေ၀ဒနာမ်ား သင္ခံစားေနရပါသလား 
စိတ္စိစစ္မႈကုထံုးျဖင့္အခုပဲ ကုသေပးေနပါသည္ 
သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အခုပဲလာေရာက္ကုသၾကပါရန္ 
ဤသို႕ျဖင့္”သူ႕အေၾကာင္းေတြးသလိုလိုနဲ႕ငါ့အေၾကာင္း 
လိုက္ဖမ္းရ၊ေျခဖ်ားေအာက္နင္းရ၊ဖင္ခုထိုင္ရ၊ငါ့ 
အပိုင္းအစေတြ အခ်ိဳးအစားပ်က္ပ်က္နဲ႕ပဲ ေကာ္ကပ္ရ 
စေတပလာခ်ဳပ္ရ၊အမည္တပ္ရ၊တစ္ညလံုးပဲညလံုးေပါက္ရ 
ငါ့ကိုယ္ငါ ရသအလံုးစံု စို႕နင့္ေအာင္ခံစား” 
မနက္သည္လည္းမနက္အတိုင္း ေရာက္လာရသည္သာ 
ပိုက္ကြန္တစ္ခုကို ေသေသသပ္သပ္ေခါက္ခ်ိဳး ခ်ိဳးျပီး 
အိပ္ကပ္ထဲထည့္ ျမိဳ႕ထဲထြက္ခဲ့ ဘာဖမ္းမလဲ 
မသိ၊ ဘာမိမလဲ၊ ပိုက္ကြန္ကိုေတာ့ ပစ္ရမွာပဲ မစၥတာခ်ာလီ 
ေပ်ာ္ပါရဲ႕လား၊ ေပ်ာ္ရဲ႕လား၊ မိမိကိုယ္မိမိမေမးေၾကး 
လမ္းေဘးေျမာင္းထဲ စကားတစ္လံုးထီထြမ္ေထြးလိုက္တယ္ 
ေထြးျပီးမွပဲ ”ဒုကၡ ဒုကၡ၊ ငါ့နာမည္မ်ားပါသြားလား” 
ဒါကို ငါေျပာေနတာျဖစ္တယ္ ဟိုေကာင္ ေဇယ်ာလင္းမဟုတ္ဘူး 
တစ္ကိုယ္စာလံုျခံဳမႈ အေပါက္အျပဲနဲ႕ဘ၀ရဲ႕ 
ႏူနာ၀ဲစြဲဆူးခြၽန္ေတြေပၚပစ္လဲက်၊ ေသြးထြက္ရ 
လဲရာအေၾကြးေထာင္းခံရ၊ ေျမနိမ့္မွာ ခရမ္းပ်ိဳးခံရ 
ပတ္ပတ္လည္ ေရာင္းကုန္ဆိုင္းဘုတ္ဟီးဟီးေတြေပၚက ပမာ 
မခန္႕႐ုပ္ပံုေတြ(ဒင္း႐ုပ္ပံုေတြ)စာသားေတြ(ဒင္းစာသားေတြ) 
ဒင္းဘာ” အစစ္အမွန္” လဲ ငါဘာ”အစစ္အမွန္”လ ဲ
လမ္းေဘးက လက္တစ္၀ါးစာ အက္ခ်ဳပ္စက္နဲ႕ငါ့ရဲ႕ 
ဘယ္အရာရဲ႕ ဘယ္ေနရာျပန္ခ်ဳပ္ရ၊ ခ်ဳပ္႐ိုးျဖည္ရ 
စကားေတြလမ္းမွယးျပန္ျပီ စိတ္ရဲ႕မိုးေကာင္းကင္ 
ၾကိဳးတန္းေပၚ ထီးစုတ္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႕သန္ခ်က္ခ်ိန္ရ 
သားသားဟာ ေလးႏွစ္သားေလးစစ္စစ္ပါ 
သားသားဟာ ဘ၀ကိုစစ္စစ္ၾကီးကို ျငီးေငြ႕ေနပါျပီ 
ေႏြဦးလ၊ ဟာ(သြားစမ္းပါ၊အလကား၊ဘာမွမဟုတ္ဘူး) 
ေဟ့ေကာင္၊ ငါ့ကိုလာေခါင္းမစားနဲ႕ မုန္တိုင္းထဲေရာက္သြားမယ္ 
ဓာတ္ခဲေရဒီယို ခပ္က်ယ္က်ယ္ပဲ ဖြင့္လိုက္တယ္ 
ဂ်ိဂ်ိ ဂ်စ္ဂ်စ္ဂ်စ္ ဂ်ိ ဂ်စ္ဂ်စ္ ဂ်ိဂ်ိ ဂ်စ္ဂ်စ္  
ဘာမွမလိုေတာ့ပါဘူး အားလံုးျပည့္စံုပါတယ္ 
”လိုခ်င္တဲ့အဓိပၸာယ္ဟာ ဘယ္အေပၚမွာမူတည္” 
”တကယ္ေကာင္းတဲ့ဇာတ္လမ္းပဲ ျမင္ရခဲတဲ့ 
ဘ၀သစၥာကို ေမွာင္ရိပ္ထဲက မီးေမာင္းထိုးျပ 
လိုက္သည့္ႏွယ္” ထုတ္ေ၀သူ ဟာပါ-ေကာလင္းန္စ္ 
ေနာက္ဆံုးေပၚစာေပသီအိုရီကို တစ္ထိုင္ဖတ္လိုခ်င္ 
ပါသလား 
စကားလံုးသတၲ၀ါ။ 
၂၅၊မတ္လ ၂၀၀၈ 
 

http://openmind.net63.net/?p=198
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ႏွင္းဆီ 
 
ၿခံဳလုိေပါက္တဲ့ႏွင္းဆီအမ်ဳိးအစားရဲ႕ တန္ဘုိးကုိ မသုံးသပ္ခင္ 
ႏွင္းဆီဟာ အခ်စ္ပဲလုိ႕ ဘယ္သူေျပာခဲ့သလဲ 
အေရျပားေပၚ အမည္းစက္ေပၚတာတုိ႕ သံေခ်းစားတာတုိ႕ကုိ 
လြန္ဆန္ႏုိင္တဲ့ အမ်ဳိးစပ္ႏွင္းဆီရွိေသးတယ္ 
ဒါမွမဟုတ္ ႏွင္းဆီဟာ အခ်စ္တစ္ခုတည္းကုိ ရည္ၫႊန္းသလား 
ႏွင္းဆီဆိပ္တက္ၿပီး ႏွင္းဆီခ်စ္ဖ်ားဖ်ားေနတာ 
နာမက်န္းျခင္းကုိ က်န္းမာျခင္းအျဖစ္ တမင္ေ႐ြးခ်ယ္တာ 
ေရေမႊးႏွင္းဆီ၊ ဗမာႏွင္းဆီ၊ ေက်ာက္ႏွင္းဆီ 
ဘာအေရာင္၊ ဘာရနံ႕၊ ဘာအေသြးလဲ - န/ ႏွင္းဇီ / 
ႏွင္းဆီေရာင္ဆုိတာ အနီေရာင္ႏု၊ ပန္းေရာင္ 
“နာမက်န္းသည္ အုိႏွင္းဆီ” (၀ီလ်ံဘေလ့က္) 
“ႏွင္းဆီဟာ ႏွင္းဆီဟာ ႏွင္းဆီဟာ ႏွင္းဆီ”(ဂါးထ႐ုဒ္စတုိင္းန္) 
“ခ်စ္ၿပံဳးႏွင္းဆီ” (ဂီတနက္သန္ ကုိေစာညိန္း) 
“ႏွင္းဆီျဖဴရဲ႕ အေ၀းကလူတစ္ေယာက္” (ခင္၀မ္း) 
“My Love is like a red rose” 

“ငါ့ရဲ႕အခ်စ္ဟာ ႏွင္းဆီနီရဲ တစ္ပြင့္လုိ”လား 
“ငါ့ခ်စ္သူဟာ ႏွင္းဆီနီရဲ တစ္ပြင့္လုိ”လား 
တစ္ခင္းလုံးမဲနက္ေျပာင္ေနတဲ့ ႏွင္းဆီပြင့္ေတြရဲ႕ 
အနက္ဂယက္ဟာ ဘယ္လုိရွိသလဲ 
“အခ်စ္ဟာ ငရဲကလတဲ့ေခြးတစ္ေကာင္” (ခရစၥေၾတာဖလီႏုိ) 
သူ႕အစြယ္ေတြၾကားမွာ သြားရည္ေတြနဲ႕စုိ၀င္းေတာက္ေနတာ 
အဲဒါ ႐ုိးတံစင္းစင္းေလးေပၚက ႏွင္းဆီဖူးငုံေလးလား 
အျမင္ေသြလြဲမႈလား / ယစ္မူးျခင္းအာ႐ုံတစ္မ်ဳိးလား 
ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ဟာ ပင္လယ္အနံ႕နဲ႕ တုန္ခါေနတဲ့ 
ျမစ္တစ္စင္းလည္းျဖစ္တယ္ 
ဘယ္ႏွခါဆင္းေရခ်ဳိးဖူးသလဲ ဒီႏွင္းဆီျမစ္ထဲ 
သင့္အာ႐ုံေတြမွတ္မိလား အဲဒီတုန္းက. . . 
တစ္သက္မွာ အရည္႐ႊမ္းတဲ့ပန္းႏုေတြ တစ္ခါပြင့္ၿပီးရင္ 
ေသသြားတဲ့ ႏွင္းဆီတစ္မ်ဳိးရွိတယ္ 
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ စက္တင္ဘာကေန ေအာက္တုိဘာအထိ 
အသီးနီရဲရဲေတြသီးတယ္ 
ႏွင္းဆီတကာ့ ႏွင္းဆီေတြရဲ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ 
Alba X semiplena ႏွင္းဆီေရေမႊးထုတ္လုပ္ရာ 
“ကၽြန္မဘ၀မွာ ႏႈတ္မရတဲ့ ေႏြညႏွင္းဆီဆူးနဲ႕ မ်က္ေနတာ” 
စ်ာပနႏွင္းဆီ၊ ပြဲေနပြဲထုိင္ႏွင္းဆီ၊ အခမ္းအနားႏွင္းဆီ 
ေရာ့၊ ဒီမွာ၊ ခင္ဗ်ားအတြက္ “ႏွင္းဆီ” တစ္ပြင္ ့
ေရာ့၊ ဒီမွာ၊ မင္းေလးအတြက္ “ႏွင္းဆီ” တစ္ပြင္ ့
ေရာ့၊ ဒီမွာ၊ ငါတစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္ “ႏွင္းဆီ” တစ္ပြင္ ့
ကဗ်ာအတြက္ “ႏွင္းဆီ” တစ္ပြင္ ့
“ႏွင္းဆီ”အတြက္ ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ 
ႏွင္းဆီဟာ အခ်စ္ပဲ 
အဲဒါ ခင္ဗ်ားေျပာသလား။ ။ 
 
၁၂၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၀၇ 
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ထေရာ္မာ 
 
ကဗ်ာဆုိတာ ငါတုိ႕ပဲ ငါတုိ႕ေရးမွကဗ်ာ 
ကဗ်ာဆုိတာ ငါတုိ႕သတ္မွတ္ခ်က္ 
ငါတုိ႕ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ ကုိက္ညီမွ ကဗ်ာ 
ငါတုိ႕ေရးသလုိ လုိက္ေရး အဲဒါမွကဗ်ာ 
“ကဗ်ာဓာတ္” နဲ႕ “အလွတရား” အဲဒါ ငါတုိ႕ပဲသိၾကတယ္ 
“ကဗ်ာဓာတ္”နဲ႕ “အလွတရား” ငါတုိ႕ဆီက စီးဆင္းတယ္ 
ျပည္သူ႕ခံစားခ်က္မပါ 
အဲဒါ ကဗ်ာမဟုတ္ဘူး 
ျပည္သူ႕ဘ၀ရနံ႕ မပါ 
အဲဒါ ကဗ်ာမဟုတ္ဘူး 
ျပည္သူ႕ခံစားခ်က္ အဲဒါငါတုိ႕ပဲသိၾကတယ္ 
ျပည္သူ႕ဘ၀ရနံ႕ သင္းပ်ံ႕ အဲဒါမ်ဳိးမွ ငါတုိ႕ကဗ်ာ 
ရင္ထဲကခံစားခ်က္ ေပါက္ကြဲမႈနဲ႕ေရးၾကတယ္ 
ရင္တြင္းမွာ အလုိလုိစီးဆင္း ကဗ်ာဓာတ္ေတြ တဖ်င္းဖ်င္း 
ကဗ်ာရဲ႕ မူလ မူလရဲ႕မူရင္း ငါတုိ႕ထံမွသာစီးဆင္း 
သမုိင္းရွိတဲ့ ငါတုိ႕ကဗ်ာ အနာဂတ္ရွိတဲ့ ငါတုိ႕ကဗ်ာ 
တုိးတက္တဲ့ ငါတုိ႕ကဗ်ာ အ႐ွိန္အဟုန္ျပင္းတဲ့ ငါတုိ႕ကဗ်ာ 
ငါတုိ႕ဟာ ငါတုိ႕ကဗ်ာ ငါတုိ႕ဟာငါတုိ႕ ကဗ်ာ 
ငါတုိ႕ဟာ ကဗ်ာ ကဗ်ာရဲ႕ ေရွ႕တန္း ကဗ်ာရဲ႕ ခံစစ္ 
ငါတုိ႕ကဗ်ာထုထည္ႀကီးကုိ ထိပါးလာရင္ 
“အႏုပညာအားကုိးနဲ႕ အၾကမ္းဖက္ပစ္လုိက္မယ္” 
ငါတုိ႕မွာ သမုိင္းရွိတယ္ ငါတုိ႕မွာ အနာဂတ္ရွိတယ္ 
ငါတုိ႕မွာ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိတယ္ ငါတုိ႕မွာ ျပည္သူရွိတယ္ 
ငါတုိ႕ဟာ တုိးတက္တယ္ ငါတုိ႕ဟာ ကဗ်ာ့ဆရာေတြျဖစ္ၾကတယ္ 
“ငါခံစားတာမွ အစစ္အမွန္ အဖုိးတန္” 
ငါေရးတာမွ ေခတ္ထင္ဟပ္ကဗ်ာစစ္စစ္” 
“ငါမွ ငါသာ ကဗ်ာ့ဆရာ” 
“ငါ”သုံးငါ “ဗဟု၀ါဒ” ဒါဟာအႏုမာန မဟုတ္ဘူး 
အႏုပညာမာနနဲ႕ အနာဂတၱယုံၾကည္မႈ(အဲဒါငါတုိ႕) 
ခံစားမႈစစ္စစ္သာ ကဗ်ာရဲ႕အေသြးအသား (ငါတုိ႕) 
ဘာသာစကားဆုိ ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္။ ။ 
 
၁၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၀၇ 
မွတ္ခ်က္။ ။ ထေရာ္မာ = ဒဏ္ရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ 
ကုိယ္၊ စိတ္တြင္ေပၚလာေသာ ဒဏ္။ 
ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေစၿပီး 
ေမ့ေပ်ာက္မရေလေအာင္ ျဖစ္ေစေသာဒဏ္။ 
*trauma 
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ရွိရင္းစြဲ ဘူမိသြင္ျပင္မ်ားအေပၚအႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ (ကိစၥၿပီးသြားမွ) (၁)။ ။ 
ေျမဆြဲအားေၾကာင့္တစ္ေစာင္း 
ေလွ်ာက်သြားျခင္းဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္မရွိေသာ (အဟမ္း……..အဟမ္း) 
သက္ႏုတြန္႕ေခါက္ထုံးေက်ာက္တုံးမ်ား 
အသက္ရွင္ေရးကုိ ပ်င္းရိပ်င္းတြဲအခ်ိန္ဆြဲေနရသလုိ 
အသက္ရွင္ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းေတြဟာ 
လြန္ပူနဲ႕ ေဖာက္ထားတဲ့အေပါက္ကေလးေတြ 
တုိင္စုိက္ဖုိ႕တူးထားတဲ့တြင္းနက္ေတြ 
နာရီၾကည့္ဖုိ႕ဘယ္လက္, မ, လုိက္တာ ညာေျခကၫႊတ္က်သြားတယ္လုိ႕ကြယ္ 
လူမႈဆုိင္ရာ၊ ရသဆုိင္ရာ၊ ၀ါစဂၤဆုိင္ရာ (ရွစ္ပါး? ကုိးပါး?) 
နည္းပညာဆုိင္ရာ တစ္နာရီတစ္လက္မႏႈန္းတြားသြားရတဲ့ 
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႕မႈ၊ 
“ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ၊ ေရွ႕က ေလးစားရပါေသာ အသိပညာနယ္ပယ္ႀကီးတစ္ျခမ္း 
လမ္းေဘးဆင္းရပ္ေပးေစလုိပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ၊ ေရွ႕က အသိပညာ 
……..” 
ငလ်င္မလႈပ္ခင္အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ျပင္းအားႀကိဳတင္သိရွိရန္ 
စိတ္ခ်ယုံၾကည္အားကုိးထုိက္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား (ရွိ/ မရွိ) 
ၿမိဳသိပ္ထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခရတ္စေတးရွင္းအခြံမာ 
(ခရတ္စေတးရွင္း = အခြံမာရွိေသာ ကဏန္း၊ ပုဇြန္ စသည္ပါ၀င္ေသာ 
ေရသတၱ၀ါမ်ဳိးေပါင္း၊ အခြံမာေရသတၱ၀ါ) 
မာေက်ာေသာ မ်က္ႏွာျပင္၊ အထူးသျဖင့္ ကမၻာေျမႀကီး၏ အေပၚယံအလႊာ 
႐ုန္းျခင္းကုိ အာ႐ုံပါးေသာ အေပၚယံလႊာေက်ာက္သားမ်ား၏ 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သံလုိက္သတၱိမ်ား 
အမ်ားဆုိင္အေဆာက္အဦးတစ္ခုရဲ႕ အမုိး္ျပားကေန 
သ႑ာန္မည္းႀကီးတစ္ခု ေအာ္လံသံနက္ႀကီးေတြတခဲနက္ သြန္းေလာင္းခ် 
ေက်ာေပးထားတဲ့ ေကာင္းကင္ေနာက္ခံမွာ အစာေျခႏႈန္း (၀ါ) 
အစာခ်က္ႏႈန္း (၀ါ) အစာမွစြမ္းအင္ေျပာင္းႏႈန္း မတူၾကတဲ့ တိမ္မည္းေတြ 
ပရိသတ္ဟာလည္း. . .. ဟင္…..ပရိသတ္ဟာလည္း…ဟင္……. 
ပရိသတ္ဟာလည္း 
“ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒါၿပီးရင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အဘိဓာန္ေတြ၊ ဒ႑ာရီေတြ 
အံ့မခန္းလူစြမ္းေကာင္းရာဇ၀င္ေတြ၊ ဇီ၀နည္းပညာေတြ၊ စနစ္တက် 
ေရႊ႕ေပးၾကပါရန္” 
ေခြးမ်ားပတ္ျခာလည္၍ အူျခင္းေရွ႕ေျပးနိမိတ္ 
ဇာတ္႐ုံထဲမွ မီးမ်ားကုိ မွိန္လုိက္သည္ 
အလ်ား၊ အနံ၊ ထု သုံးဘက္ျမင္႐ုပ္လုံးႂကြလာေတာ့မည့္ သ႑ာန္ 
ကုဗမီတာသန္း ၂၅၀ ရွိ ေရနံရံႀကီးေရြ႕လာပုံ 
အေရာင္ေတြအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ထည့္ေျပာၿပီးပါၿပီလား 
အေရာင္ေတြအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ထည့္မေျပာရေသးပါ 
ေဟ့ေကာင္၊ မင္းငါ့ကုိေစာင္းေျပာေနတာလား 
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ငါက မင္းမေမြးခင္ကတည္းက မူလအေရာင္စစ္စစ္ကြ 
ေၾသာ္….အားလုံးဟာ သကၤာမကင္း မသကၤာဘြယ္ရာေတြခ်ည္းလား 
အနိစၥ 
အင္းဆက္ပုိးေတြဟာလည္း စက္တပ္သူလွ်ဳိေတြလုိ႕ ျခင္အ႐ုိက္မွာ 
သိလုိက္ရ 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ (ဟုတ္ကဲ့)၂။ ။ ခုႏွစ္ႏွစ္ၾကာတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ 
ေရကာတာ၊ ခုႏွစ္မိနစ္အတြင္းၿပိဳက်သြား ကီလုိမီတာ ၂၀ အကြာအေ၀းအထိ 
ေရလႈိင္းလုံးႀကီးဟာ မီတာ ၅၀ အျမင့္ရွိ (အေထာက္အထားမ်ား) 
“ဟုတ္ကဲ့၊ လမ္းရွင္းေပးပါ ခင္ဗ်ာ၊ ဟုိေတာအုပ္ႀကီးတစ္ခုလုံး 
ေခတၱေဘးဆင္းရပ္ေပးပါ၊ အဲဒီေျမပုံကားခ်ပ္ႀကီး 
တစ္ျခမ္းေလာက္လိပ္ေပးလုိက္ပါလား၊ ဟုတ္ကဲ့ပါ၊ 
အန္ဒ႐ုမိီဒါၾကယ္တာရာစုႀကီး၊ ဉာဏ္သစ္ေလာင္းအေရးေတာ္ပုံ 
စက္မႈေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အႏာၱတိကေရခဲတုိက္ႀကီးေတြ၊ ယုံၾကည္မႈ 
ထဲက အာဖရိက ကြက္လပ္မည္းႀကီးေတြ ေဘးဖယ္ေပးပါ 
ေဘးဖယ္ေပးၾကပါ” 
ေရစိမ္ထုံးေက်ာက္မ်က္ႏွာျပင္က အက္ေၾကာင္းမ်ား 
ကံၾကမၼာ ဟင္းခ်ဳိ(ေပါ့႐ႊတ)္ကုိေယာက္ခ်ဳိပဲ့ျဖင့္ တုိက္ေကၽြးျခင္းမ်ား 
ကၽြန္ေတာ္ဒီကိစၥကုိ ေပါ့ျပက္ျပက္သေဘာထားပါသလား 
ကၽြန္ေတာ္ဒီကိစၥကုိ ေပါ့ျပက္ျပက္သေဘာထားဟန္မေတြ႕ရပါ 
အခ်ိန္အခါမဟုတ္မုိးရဲ႕ဒလေဟာေၾကာင့္ 
သဘာ၀အေလ်ာက္ေျမျမင့္လာပုံတုိင္းတာတြက္ခ်က္သည့္စခန္းမ်ားပါသြား 
မိမိတုိ႕ ဘယ္လုိခံစားပုံ၊ မိမိတုိ႕ဘယ္လုိနားလည္သေဘာေပါက္ပုံ၊ 
မိမိတုိ႕ လက္ခံက်င့္သုံးပုံအားလုံးအေပၚၾသဇာအရိပ္ေညာင္း 
ျဖတ္သြားတဲ့သင့္ကုိ လမ္းေဘးဆင္းရပ္ေပးတဲ့ 
သင္က သင့္ကုိ သင္သစၥာရွိေၾကာင္းသင္ကုိယ္တုိင္ 
သင့္အားသင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ သက္ေသျပလုိက္ခဲ့ၿပီေပါ့ 
စကၠဴ အလံေလးတစ္ကုိင္ကုိင္ 
မိမိကုိ မိမိတေ၀႕ေ၀႕ 
မုိးထဲအရည္ေပ်ာ္က်ေနတဲ့ မိမိ႐ႊံ႕႐ုပ္နဲ႕ မိမိ 
အခ်ိန္တုိအတြင္းေတာင့္တင္းခုိင္မာမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္တဲ့ 
ထင္မိယုံရာ ေျမေပ်ာ့မွာတည္ေဆာက္မႈမ်ဳိးနဲ႕ 
၁၉၅၆၊ မတ္လ ၃၁ 
ျမစ္ရဲ႕ညာဘက္ကမ္းတစ္ခုလုံးေ႐ြ႕ေနၿပီလုိ႕သတင္းရ 
လုပ္အားခအျငင္းပြားမႈမ်ား စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈအခက္အခဲမ်ား 
၄၇၅မီလီမီတာအထိ ၫႊတ္ေကြးသြားေသာ ဘာသာစကားတံတား 
ေခ်ေဂြဗားရားတီရွပ္အခန္႕သား၀တ္ထားတဲ့ ေျခေခြလဲက်မ်ား 
တံတား၏ အတြင္းယက္မမ်ားမွ က်ဳိးပဲ့သြားေသာ မူလီေခါင္းမ်ား 
ယာယီ တည္ေနရာရပ္ၫႊန္းမွာ ရင္ဘတ္ေပၚ ၀န္အေလးပိျခင္းမ်ား 
“ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ၊ လမ္းရွင္းေပးပါခင္ဗ်ာ၊ ၫႊတ္ကုိင္း 
က်လာတဲ့ တံတားမ်ားေဘးဆင္းရပ္ပါခင္ဗ်ာ၊ အနာဂတၱ 
က်မ္းကုိင္အတိတ္စြဲရပ္ကြက္မ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ေရာဂါမ်ား၊ 
မုခ္ဦး၀င္ကြန္ကရိမ်က္ႏွာစာ တအိအိအက္လာျခင္းမ်ား၊ ရာသီဥတုမ်ား 
ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ၊ 
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ေဘးဖယ္ေပးပါခင္ဗ်ာ၊ လမ္းေဘးဆင္းရပ္ေပးပါခင္ဗ်ာ၊ 
ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ”။ ။ 
 
၇၊ မတ္လ ၂၀၀၇ 
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ဟုတ္တယ္၊ အပုိင္းအစေတြပဲ သိမႈ၊ အႏုပညာ၊ လူ႕ဘ၀ 
 
ထုိးဇာတ္နဲ႕အရွိတရားေပါ့ 
ပုံတူလူသားႏွစ္ေယာက္လုိ တစ္ေယာက္ကုိ 
တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေၾကာင္စီစီ 
ၾကည့္ၿပီးဆက္သြားၾက 
ဗီယက္နမ္…အုိ ဗီယက္နမ္ 
ဘယ္ဗီယက္နမ္ဟာ ဘယ္သူ႕အတြက္ဗီယက္နမ ္
ငုရင္ဗန္ထ႐ြြိဳင္း 
ဟႏြိဳင္းကုိ ညဗုံးႀကဲခရီး 
စကားလုံးဗုံးေတြ ႐ုပ္ပုံစစ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြ 
သစၥာမရွိတဲ့ ငါ့လက္ေမာင္းမွာ မင္းအိပ္စက္ပါ အခ်စ္ရယ္ 
၀ ဟ ေအာ္ဒင ္
မင္းမွာလည္း အျပစ္ရွိတယ္၊ ငါ့မွာလည္း အျပစ္ရွိတယ္ 
မ်က္ႏွာဖုံးမခြာရဲတဲ့ အူေခြေတြနဲ႕ တုပ္ေႏွာင္လုိ႕ 
ႏွလုံးသားဗုံးတစ္လုံးနဲ႕(တစ္က္တစ္က္တစ္က္တစ္က္) 
အေသခံေဖာက္ခြဲေရးသမား ရန္သူ႕ေသနတ္ေျပာင္း၀ထဲ 
ပန္း၀ါေလးတစ္ပြင့္ ထုိးထည့္လုိက္တယ္ 
အေကာင္းျမင္၀ါဒနဲ႕ေသေၾကမႈစာရင္းကြာဟ 
ၾကည့္သူနဲ႕အၾကည့္ခံၾကားမွာ 
မီဒီယာရဲ႕ဇာတ္အိမ္အကြက္အကြင္း 
ကမၻာႀကီးက ၾကည့္ေနတယ္ 
ကမၻာႀကီးက ၾကည့္မေနဘူး 
ကမၻာႀကီးကေနမၾကည့္ဘူး 
ကမၻာႀကီးကမၾကည့္ဘူး 
အျမင္အာ႐ုံေၾကာထဲ ခဲေနတဲ့ပုံရိပ္ေသေတြ 
ဘုရင့္ေနာင္ရဲ႕ လက္မထိပ္ကေနအဆုံးထိ 
စုိက္၀င္ေနတဲ့သံတစ္ေခ်ာင္း 
 
လက္တစ္ေခ်ာင္းကုိ ႏွစ္ေခ်ာင္းျမင္တာနဲ႕ 
ႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ တစ္ေခ်ာင္းတည္းျမင္တာ 
ဘယ္ဟာပုိ အျပစ္ႀကီးလဲ 
 
ငါ့ကုိ ဒီေနရာမွာပဲထားရစ္ခဲပါ 
ငါ့ကုိ ပစ္မသြားၾကပါနဲ႕ 
 
ရွင္ ကၽြန္မခံစားခ်က္ေတြကုိ အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ဘူးလား 
ကၽြန္မခံစားရတာေတြကုိ ရွင္……. 
 
သာမာန္ေန႕စဥ္ျဖစ္ရပ္တုိင္းဟာ 
သာမာန္ေန႕စဥ္ျဖစ္ရပ္တုိင္းသာဆုိရင္…… 
 
အယ၀ူါဒတစ္ခုကုိ ထမ္းပုိးထားတဲ့ဖြဲ႕စည္းမႈလား 
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အဲသလုိအဆုံးသတ္မ်ဳိးကေန အခုထိနလံမထူႏုိင္ေအာင္ 
အမွန္တရားဆုိတဲ့ ငနဲနဲ႕အီစီကလီ 
လြတ္လပ္မႈကေန လြတ္လပ္ခြင့္လုိခ်င္သတဲ့ 
ကံၾကမၼာဟာ ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ 
ရက္စက္တဲ့ အဂၤါတစ္ေခ်ာင္းပဲ 
 
မရွိျခင္းထဲ၊ ပယ္ျခင္းထဲမွာ 
ကၽြန္မလုိ အရိပ္ေတြလုိက္ရွာရ 
 
ကၽြန္မဟာ ဟာ ဟာ ေနတယ္ 
ဟာေနတဲ့ ကၽြန္မဟာ ဘာဟာေနလဲမသိရ 
 
တစ္ေန႕ေန႕မွာ ျမင္းျဖဴႀကီးစီးလုိ႕ 
(အဲေလ။ ဟုတ္ေပါင္) ကားျဖဴႀကီးစီးလုိ႕ 
ကၽြန္မရဲ႕ ႏွလုံးသားေျခတစ္ဖက္ကုိ 
သူ႕ဆႏၵဖိနပ္တစ္ဘက္နဲ႕ စြပ္ၾကည့္မယ္ 
အဲဒီ ေရႊမင္းသားေလး……… 
အဲဒီ သတုိးသားေလး………… 
အဲဒီ သူတုိ႕သားေလး…………… 
 
ရွင္ဟာ ေယာက်္ားလား 
ရွင္ဟာ ေယာက်္ားမဟုတ္ဘူးလား 
ရွင္ဟာ ေယာက်္ားတုိ႕အလုပ္ မစြမ္းႏုိင္ဘူးလား 
 
အု…ိသဘာ၀နဲ႕မဆုိင္လုိက္ေလ 
ႏုိ႕…သဘာ၀ဆုိတာဘာလဲ 
 
ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ေျပာသလုိ 
ဗ်တ္၀ိထံမွ အစီရင္ခံစာေပးပုိ႕ျခင္း 
 
ဤကိစၥကုိ သင္ဆက္ဖတ္ရန္ စိတ္၀င္စားပါသလား 
 
လွ်ပ္တစ္ျပက္၀င္ေရာက္လာတဲ့ ေၾကာ္ျငာကုိ 
မိမိတုိ႕ဘက္မွ ဘာမွမတတ္ႏုိင္ခဲ့ပါ 
 
မသိရ၊ ႀကိဳတင္မသိရ 
မသိလည္းရတယ္ 
ရလည္းမသိ 
(ဒါဆုိဘာသိသလဲ 
ႀကိဳတင္အသိေပးထား) 
 
သိမႈေဗဒကုိ ေက်ာက္ဒုိးတစ္လုံးလုိပစ္ၾကစုိ႕ 
ေက်ာက္ဒုိးခ်င္း႐ုိက္ၾကစုိ႕ 
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သိတယ္ဆုိတာဘာလဲ 
 
အေမမေသခင္ အေမပဲသိတဲ့ 
သမီးနဲ႕သမီးပဲ သိတဲ့အေမ့ပုံ 
ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခ်င္လုိ႕ 
ကင္မရာတစ္လုံး လီဆယ္ယူခဲ့တယ္ 
 
“မိန္းမဆုိတာ 
မွိန္းနဲ႕ထုိးၿပီးမ, ထားတာလား” 
 
ကၽြန္မရဲ႕ နံၾကားကရွင္ထုိးသြင္းတဲ့လွံေသြးနဲ႕ 
ရွင့္ကုိ ကၽြန္မေပြ႕ဖက္ေခၽြးသိပ္ေပးပါ့မယ္ 
 
ေသခ်ာမႈကုိ ေသခ်ာမွန္းသိတဲ့ရယ္သံနဲ႕ 
 
တစ္ကုိယ္လုံးေပါက္ကြဲသြားေအာင္ 
ေအာ္ရယ္ပစ္ခ်င္လုိက္တဲ့ ျမဴဟာထူထပ္တယ္ 
စၾက၀ဠာဆုိင္ရာသိမႈအမွားမ်ားအတြက္ 
ငါဟာ ငါ့အေရျပားၿဂိဳဟ္ေလးထဲမွာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမွာလား 
 
လုိခ်င္ရင္ေျပာေပါ့ ေကာင္းေကာင္းဆုိးဆုိး 
စိတ္တုိင္းက် ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ေစရမယ္ 
 
သူ႕ကုိအားလုံးမုန္းၾကတယ္ 
အဲဒီအမုန္းနဲ႕ပဲ သူတုိ႕ဘ၀ေတြဟာ 
အတုိင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ လြတ္ေျမာက္သြားၾကတယ္ 
 
ကိုယ့္ဘ၀မွာ ကုိယ့္ၾကမၼာနဲ႕ ေနထုိင္ခြင့္အတြက္ 
ကုိယ့္အဂၤါတစ္ခုခုကုိ ခုတ္ျဖတ္ပစ္ေပးလုိက္ရမွာလား 
 
ငါေသရင္ေႏြရာသီမွာ ဆီးႏွင္းသည္းသည္းက်လိမ့္မယ္ 
 
အဲသလုိေသျခင္းမ်ဳိးဟာ ၾကည့္သူအတြက္ 
ေတာင္( ေတာင့္) မခံႏုိင္ဘူး 
အသုဘကျပန္လာေတာ့ကၽြန္မ၀မ္းနည္း 
တာဟာ ကၽြန္မကုိယ္ကၽြန္မအတြက္ 
မဟုတ္ပါဘူး 
သူရွိတုန္းသူ႕အသိထဲမွာကၽြန္မ 
ကုိကၽြန္မ ကၽြန္မအျဖစ္ကၽြန္မ 
မျပႏုိင္ခဲ့ျခင္းပဲ 
 
ဘ၀ဆုိတာ အၿမဲ 
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ႏြမ္းရဲသူအတြက္ စမ္းသပ္ပြဲ 
 
အ႐ူးဟာ အမ်ား 
သူ႕ကုိ ႐ူးမွန္းသိေအာင္ 
သူ႕စိတ္သူအျခားနည္းနဲ႕ထိမ္းရင္းနဲ႕ 
 
ငုိေႂကြးသံဟာ တစ္ခ်က္ပဲ 
ပဲ့တင္ဟာရွည္လ်ား 
………………………………… 
 
“ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္သိခ်င္ရင္ 
မွန္တစ္ခ်က္ေပးလုိက္ေပါ့”တဲ ့
 
ဒါဟာမေထြျပားတဲ့ 
ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မအေတြး 
 
ဒုတိယခေလး သူမ မ,ရခ်င္ပဲရသြားေတာ့ 
သူမသားအိမ္ အ,သြားတယ္ 
ဘယ္မွာလဲဘုရားသခင္ 
အု…ိ…အဲဒါဘုရားသခင္လား……. 
 
စပ္ခ်ဳပ္ထည္လုိ ဘ၀မွာရရာနဲ႕ 
 
ဒါဟာခစ္သမုိင္းလား ဒါဟာ 
ဘယ္သူ႕ခုိးခုိး ခစ္ခစ္လဲ 
လူစစ္စစ္(?)ေတြကုိ ယူသုံးပစ္လုိက္တာ 
ယူဟာေလ 
 
အမွတ္ရမႈထဲကပတ္ 
ေဘထုပ္ေတြထဲက ေဘတုံ႕ 
ပုံ 
 
“သမုိင္းဟာဘာသင္ေပးလဲဆုိတာ ကၽြန္မရွင္းျပပါရေစ 
သမုိင္းဟာ သင္ၿပီးရင္းသင္ရင္းပဲ” 
-ဂါးထ႐ုဒ္ စတုိင္းန္ 
“ပစၥဳပၸန္အေပါက္ႀကီးထဲ ခုန္ခ်ရင္းခုန္ရင္းပဲ” 
- အမည္မသိ 
ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ႐ုိက္ခတ္သံဟာ 
ကၽြန္မသားအတြက္အုိေအးေအ့ပဲ 
 
ေခ်ာင္းၾကည့္သူဟာ ျမင္သမွ်အေပၚ 
ဘာမွမတတ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး 
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သားေလး၀မ္းကကၽြတ္ကၽြတ္ခ်င္းပဲ 
ပစ္လုိက္တဲ့ မုိးႀကိဳးေတြ 
ကၽြန္မတစ္ကုိယ္လုံးဟီးလုိ႕ 
 
သူ႕ေနာက္မွာ အသံတစ္ခု 
ေနာက္ေယာင္ခံေနတယ္လုိ႕ အၿမဲေၾကာင့္က် 
ဒါေပမယ့္ သရဲကားပဲၾကည့္ၾကစုိ႕ 
 
ဘ၀တည္ေဆာက္မႈဆုံး႐ႈံးခဲ့တာ 
ဘယ္ေပတံလဲ 
 
ဇာတ္လမ္းေျပာနည္းအမ်ဳးိမ်ဳိးေတြ 
ထုိးဇာတ္ဆင္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ 
ငါတုိ႕အ, ခဲ့ၾက ငါတုိ႕န, ခဲ့ၾက 
ငါတုိ႕ရခဲ့ၾက 
ဆြံ႕အ,နားမၾကား မ်က္ႏွာျပင္ေတြ 
သူတုိ႕အခုိင္အမာကတုတ္က်င္းတူးခဲ့ၾက 
စာအုပ္ဟာ ပြင့္သြားတယ္ 
 
“ရဲသူခုန္ဆင္း”တဲ ့
ေလထီးရဲ႕အရည္အေသြးဟာ ကုိယ့္သတၱိပဲ 
 
“နံရံ”ကုိ “ႏုံရံ”လုိ႕ ေရးမိသတဲ့ 
အဲဒါကုိ မျပင္ေတာ့ဘူးတဲ့ 
လႊတ္ေပးလုိက္တဲ့ အၾကမ္းဖက္(ဖတ္)မႈမ်ားရဲ႕ 
ႏြား(႐ုိင္း)မိတ္(လုိက)္ပုံ 
 
မျမင္ရတဲ့ ေဆးမင္ထုိျခင္းနာက်င္ျခင္းနဲ႕အပယ္ခံ 
ရျခင္း 
“ေတာမလုိက္ဘူးေတာ့ သူ႕ကုိသူပဲမိခဲ့တယ”္ 
-ေရႊေသြး 
အဲသလုိနဲ႕ပီယေဆးဟာ အစြပ္ထဲမွာအဆီအျဖစ္ 
ပါလာ 
သလု ိ
ခ်က္ျမဳပ္ဟာ ခ်က္လက္မွတ္ျမႇဳပ္ျဖစ္သြားၿပီ 
ဆုိေတာ့ကာ…ငါ့ဘ၀စတင္ရာဟာ 
အမည္မေပၚတဲ့ေရာင္းကုန္ပစၥည္းလား 
သံတူေၾကာင္းကြဲ ေၾကကြဲေၾကာသံ 
 
စိတ္ဆင္းရဲရျခင္းကုိ ခ်စ္ျခင္းနဲ႕အႏုိင္ 
ပုိင္းပစ္လုိက္မယ္ 
“ဟုတ္ကဲ့ပါရွင္၊ ကၽြန္မနာမည္က နန္းခင္တြယ္ပါ 
လူႀကီးမင္းရဲ႕အလုိက်အတုိင္း…” 
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ဟယ…္…………………….. 
 
သမီးဘ၀သမီးမတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး 
သမီးဘ၀ဟာ သမီးကုိဂုတ္ကခ်ီသြားၿပီ 
 
နယ္ျခားမ်ဥ္းကုိ ဘယ္မွာအလုိတူ 
တား/ဖ်က္ၾကရ 
ေန႕စဥ္ဘ၀ လြယ္လြယ္ရ 
ဘ၀ဆုိတာဘာလဲ လြယ္လြယ္မရ 
 
အဲသလုိတစ္ခါမွ မစဥ္းစားခဲ့ဘူးဘူး 
ၾကာေတာ့အဲသလုိ ဆက္မစဥ္းစားေတာ့ဘူး 
 
စႏၵာဟာ ေဆးၿပဲေနတယ္ 
နႏၵာဟာ အေမႊးအႀကိဳင္မရွိဘူး 
ဟာ ခင္ဗ်ားက ဘလုိင္းႀကီးပဲ 
 
ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူဟာအေရျပား 
တစ္ေထာက္ေအာက္ 
ဆင္းၾကည့္မလဲ 
 
ငါတုိ႕ဟာေရပဲ 
ေျမာင္းထဲျဖစ္ျဖစ္ ျမစ္ထဲျဖစ္ျဖစ္ 
ပင္လယ္ဆုိတာ စကားလုံးပါ 
ေရစပ္နားမွာ အရိပ္ေငးရင္း 
 
ခုန္ဆင္းခ်လုိက္ၿပီ အုိ…..ဗီယက္ 
ဆုိဗီယက္……………….. 
 
၁၄၊ မတ္လ ၂၀၀၇  
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ယေန႕ရႏုိင္ေသာ စူးစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
 
လည္ပင္းကုိတုပ္ထားတဲ့ႀကိဳး ျဖတ္ေပးမယ္တဲ့ 
ျပင္ပေလာကနဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ အဆက္အသြယ္ 
အသံအေၾကာအမွ်င္ေလး 
အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အစုိးရ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ည၀တ္႐ုံနဲ႕လာၾကတယ္ 
ေဒသခံရြာသားေတြေပၚ င႐ုပ္ေကာင္းေတြ ငွက္ေပ်ာသီးေတြ 
ႀကဲခ်တယ္ 
တနဂၤေႏြတစ္ရက္ေစ်းထဲမွာ အမွည့္လြန္စကားလုံးေတြ 
ျခင္းေတာင္းထဲေပ်ာ့ၿပဲလန္ 
စစ္ႀကီးဟာေန႕လည္ ၁၄း၅၀ နာရီမွာ ေျမႀကီးထဲထုိးရပ္ 
ဂ်ေလာက္ ဂ်ေလာက္ 
လည္ပင္းပတ္ပတ္လည္မွာ ကတုတ္က်င္းေတြတူး 
အခ်စ္ေတြတပ္ဆင္ 
ဒါကုိဘယ္လုိမွအဓိပၸာယ္မေပါက္ႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး 
အေၾကာက္တရားကင္းမဲ့စြာ ဆယ္စုႏွစ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ 
လမ္းက်ဳိးေတြ လမ္းေကြးေတြ အျပည့္သယ္ေဆာင္လာတဲ့ 
ကုန္တင္ကားေတြတစ္စီးၿပီးတစ္စီး 
“အခုျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့လည္း နည္းနည္းထူးဆန္းသလုိပဲ 
အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ အထိ 
ကမၻာႀကီးဟာ ငါ့နာမည္လုိပဲ ေတာနက္ႀကီးတစ္ခုထဲမွာ 
အပူဒဏ္ေတြနဲ႕ငါ 
လူ႐ုိင္းစိမ္းေတြရဲ႕ ဆူဆူညံညံရယ္သံေတြဟာ ငါ့မ်က္ခြံအထိ” 
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္လုိ ျပဳတ္ျပဳတ္က်ေနတဲ့ ေမး႐ုိးနဲ႕ငနဲေပါ့ 
ဦးထုပ္က တြဲေလာင္းက်ႀကိဳးနဲ႕ ေမးေအာက္ကေနထုံးလုိ႕ 
သင္၏ပထမဆုံးေန႕ကုိ အရသာေတြ႕ပါရဲ႕လား 
ဟုတ္ကဲ့ပါလုိ႕ စကားက ျခင္းထဲသူ႕ကုိယ္သူထဲ 
ထုိးႏႈိက္စမ္းေနတယ္ 
ေတာင္တက္သမားေတြအားလုံး တက္ဖူးၾကတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ 
မၿပံဳးမရယ္။ ။ 
 
၂၂၊ မတ္လ ၂၀၀၇ 
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အမ်ဳိးအမည္မသိလူနာ  
 
ခံစားခ်က္ေ၀ဒနာမ်ား သင္ခံစားေနရပါသလား 
စိတ္စိစစ္မႈကုထုံးျဖင့္အခုပဲ ကုသေပးေနပါသည္ 
သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အခုပဲလာေရာက္ကုသၾကပါရန္ 
ဤသုိ႕ျဖင့္ “သူ႕အေၾကာင္းေတြးသလုိလုိနဲ႕ ငါ့အေၾကာင္း 
လုိက္ဖမ္းရ၊ ေျခဖ်ားေအာက္နင္းရ၊ ဖင္ခုထုိင္ရ၊ ငါ့ 
အပုိင္းအစေတြ အခ်ဳိးအစားပ်က္ပ်က္နဲ႕ပဲ ေကာ္ကပ္ရ 
စေတပလာခ်ဳပ္ရ၊ အမည္တပ္ရ၊ တစ္ညလုံးပဲညလုံးေပါက္ရ 
ငါ့ကုိယ္ငါ ရသအလုံးစုံ စုိ႕နင့္ေအာင္ခံစားရ” 
မနက္သည္လည္းမနက္အတုိင္းေရာက္လာရသည္သာ 
ပုိက္ကြန္တစ္ခုကုိ ေသေသသပ္သပ္ေခါက္ခ်ဳိး ခ်ဳိးၿပီး 
အိပ္ကပ္ထဲထည့္ ၿမိဳ႕ထဲထြက္ခဲ့ ဘာဖမ္းမလဲ 
မသိ၊ ဘာမိမလဲ၊ ပုိက္ကြန္ကုိေတာ့ ပစ္ရမွာပဲ မစၥတာခ်ာလီ 
ေပ်ာ္ပါရဲ႕လား၊ ေပ်ာ္ရဲ႕လား၊ မိမိကုိမိမိမေမးေၾကး 
လမ္းေဘးေျမာင္းထဲ စကားတစ္လုံးထီြထြမ္းေထြးလုိက္တယ္ 
ေထြးၿပီးမွပဲ “ဒုကၡ၊ ဒုကၡ၊ ငါ့နာမည္မ်ားပါသြားသလား” 
ဒါကုိ ငါေျပာေနတာျဖစ္တယ္ ဟုိေကာင္ ေဇယ်ာလင္းမဟုတ္ဘူး 
တစ္ကုိယ္စာလုံၿခံဳမႈ အေပါက္အၿပဲနဲ႕ဘ၀ရဲ႕ 
ႏူနာ၀ဲဆြဲဆူးခၽြန္ေတြေပၚပစ္လဲက်၊ ေသြးထြက္ရ၊ 
လဲရာအေႂကြးေတာင္းခံရ၊ ေျမနိမ့္မွာ ခရမ္းပ်ဳိးခံရ၊ 
ပတ္ပတ္လည္ ေရာင္းကုန္ဆုိင္ဘုတ္ဟီးဟီးေတြေပၚက ပမာ 
မခန္႕႐ုပ္ပုံေတြ (ဒင္း႐ုပ္ပုံေတြ) စာသားေတြ (ဒင္းစာသားေတြ) 
ဒင္းဟာ “အစစ္အမွန္”လဲ ငါဘာ “အစစ္အမွန္”လ ဲ
လမ္းေဘးက လက္တစ္၀ါးစာ အပ္ခ်ဳပ္စက္နဲ႕ငါ့ရဲ႕ 
ဘယ္အရာရဲ႕ ဘယ္ေနရာျပန္ခ်ဳပ္ရ၊ ခ်ဳပ္႐ုိးျဖည္ရ 
စကားေတြလမ္းမွာျပန္ၿပီ စိတ္ရဲ႕မုိးေကာင္းကင္ 
ႀကိဳးတန္းေပၚ ထီးစုတ္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ဟန္ခ်က္ခ်ိန္ရ 
သားသားဟာ ေလးႏွစ္သားေလးစစ္စစ္ပါ 
သားသားဟာ ဘ၀ကုိစစ္စစ္ႀကီး ၿငီးေငြ႕ေနပါၿပီ 
ေႏြဦးလ,ဟာ(သြားစမ္းပါ၊ အလကား၊ ဘာမွမဟုတ္ဘူး) 
ေဟ့ေကာင္၊ ငါ့ကုိလာေခါင္းမစားနဲ႕ မုန္တုိင္းထဲေရာက္သြားမယ္ 
ဓာတ္ခဲေရဒီယုိကုိ ခပ္က်ယ္က်ယ္ပဲဖြင့္လုိက္တယ္ 
ဂ်ိဂ်ိ ဂ်စ္ဂ်စ္ဂ်စ္ ဂ်ိ ဂ်စ္ဂ်စ္ ဂ်ိဂ်ိ ဂ်စ္ဂ်စ္  
ဘာမွမလုိေတာ့ပါဘူး အားလုံးျပည့္စုံပါတယ္ 
“လုိခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ ဘယ္ေပၚမွာမူတည္” 
“တကယ္ေကာင္းတဲ့ဇာတ္လမ္းပဲ ျမင္ရခဲတဲ့ 
ဘ၀သစၥာကုိေမွာင္ရိပ္ထဲက မီးေမာင္းထုိးျပ 
လုိက္သည့္ႏွယ္” ထုတ္ေ၀သူ ဟာပါ - ေကာလင္းန္စ္ 
ေနာက္ဆုံးေပၚစာေပသီအုိရီကုိ တစ္ထုိင္ဖတ္နဲ႕လုိခ်င္ 
ပါသလား 
စကားလုံးသတၱ၀ါ။ ။    
၂၅၊ မတ္လ ၂၀၀၇
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ဒါေတြဟာ တကယ္ျဖစ္ႏုိင္လား တကယ္ဟာ ဒါေတြျဖစ္ႏုိင္လား 
 
လက္ေကာက၀္တ္ကုိဓားနဲ႕လွီးၾကည့္လုိက္ပါလား 
ေဆးခန္းက စာေရးမဆီက စာ႐ြက္ရလာၿပီ ‘ေပါ့စတစ’္တဲ ့
က်ီးကန္းေတြဟာ ဆက္အာေနမယ္ေသြးထဲမွာ ‘ေပါ့စတစ’္ 
ေသြးနီဥေတြဟာ ျမက္ခင္းမည္းႀကီးထဲမွာ ဆက္ပြင့္ေနမယ္ ‘ေပါ့စတစ’္ 
ေပါ့စတစ္နဲ႕ကြဲျပားတဲ့ နဂၢတစ္ရဲ႕ ျခားနားမႈဟာ ေရွာင္တိမ္းခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္ 
ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အဆက္အစပ္ျပတ္ေတာက္က်ဳိးပဲ့သြားေတာ့တယ္ 
‘ေပါ့စတစ’္ ဆုိအေကာင္း ‘နဂၢတစ္’ဆုိတာ အဆုိးမဟုတ္ဘူးလား 
ဓာတ္ပုံဟာ နဂၢတစ္ထဲျပန္၀င္သြားတာလား 
ေန႕မွာ ေနတစ္လုံးပဲထြက္တယ္ ‘ေပါ့စတစ’္ ဒါေပမယ့္ အမ်ားႀကီးပုိလွ်ံပါတယ္ 
အရပ္ေကာင္းပါ့မလား ငါ့အေလာင္းလွဖုိ႕ ‘သူဟုိေရာဂါနဲ႕ ေသသြားတာေလ… 
ေသခါနီးမွာ ျမင္ရက္စရာ မေကာင္းဘူး’ ငါမေသခ်င္ဘူး၊ ငါမေသခ်င္ဘူး ငါ 
မေသခ်င္ေသးဘူး ငါဟာ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ပဲရွိေသးတယ္ လူေခ်ာေလးေပါ့ 
ကဗ်ာေတြက်န္ခဲ့မွာပါ ေပါ့စတစ္ ကမၻာႀကီးက်န္ခဲ့မွာပါ ေပါ့စတစ္ 
ေပါ့စတစ္ဟာအဖုိဓာတ(္+) နဂၢတစ္ဟာ အမဓာတ္(-) 
ကုိယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ ၁၀%က်ဆင္းလာမႈ အ႐ုိးေပၚတင္ အေရစုတ္ၿပဲ 
‘……..ႏွင့္ အျခားကူးစက္ေရာဂါပုိးမ်ား ကာကြယ္ရန္လမ္းၫႊန္’ 
ေရာင္စုံဓာတ္ပုံေတြနဲ႕၊ အဂၤလိပ္စာသားေတြနဲ႕၊ ေႂကြစကၠဴနဲ႕ 
‘ေဟာ့ဂ်္ကင္းန္စ္ လင္ဖုိမာ’ ကုသမႈအာနိသင္မတုိးေတာ့ဘူး 
တစ္ကုိယ္လုံးရႊဲနစ္ေနတဲ့ညထဲမွာ (ကိန္းဂဏန္းေတြမသိရ) 
ငါ့ဆံပငက္်ဲပါးေတြဟာ ငါ့ကုိ႐ုန္းကန္ 
ငါ့ခႏၶာကုိယ္ဟာ ငါ့ကုိ မထမ္းထားခ်င္ေတာ့ဘူးတဲ့ 
ကဗ်ာမဆန္တဲ့ငါဟာ ကဗ်ာထဲ ဘာ၀င္လုပ္ေနတာလဲ 
ဘာလဲ၊ မ၀င္ရဘူးလား ကဗ်ာကုိကူးစက္သြားမွာေၾကာက္လုိ႕လား 
ေတြ႕ႀကံဳခံစားမႈရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တိတိက်က်….. 
လက္ေကာက၀္တ္ထဲ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနတာ သီအုရိီမဟုတ္ဘူး 
ကုိယ္ခႏၶာယုိယြင္းလာတာနဲ႕အမွ် တေျဖးေျဖး ျပည့္လာေနတဲ့ လ 
‘လျပည့္ညမွာ သားထြက္သြားမွာပါ’ 
‘အဲသလုိမေျပာပါနဲ႕သားရယ္၊ အေမ့ကုိအဲသလုိေတြမေျပာပါနဲ႕ 
ခင္မင္မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ၊ ‘တစ္သက္လုံး’ေတြမွာ အနာစိမ္းေတြ၊ ႂကြက္ႏုိ႕ေတြ 
လူ႕အေရျပားထဲက သန္းမႀကီး 
ငါတင္လာတဲ့ ကုန္ေတြဟာ ကမ္းမကပ္မီ 
ဒီသေဘၤာဟာ ပင္လယ္ထဲမွာ မီးေတြေလာင္ၿမိဳက္ေနေတာ့တယ္ 
အေမ၊ အေမ….သားစာေမးပြဲေအာင္သြားၿပီ 
မိ မလုိလုိနဲ႕ လြတ္လြတ္သြားတဲ့ ဘာတဲ့ (?) ‘အမွန္တရား’ 
ဒီပူေလာင္ေနတဲ့ အရည္ၾကည္ဖုႀကီးထဲမွာလား 
ေရာမႏၱိက မဆန္တဲ့ သ႐ုပ္မွန္၀ါဒ အမ်ဳိးအစား 
ေသြးကုိဘယ္လုိဖြဲ႕စည္းသလဲ အဲဒီကစ,တာလား 
ဒါဟာကဗ်ာဖတ္ေနတာဆုိတာ မေမ့လုိက္ပါနဲ႕ 
မုိကၠိဳဘကၠတီရီယမ္ က်ဴဘာကယူေလစစၥ ၀င္ေရာက္မႈ 
၇၀%-၈၀%...ၿပီး၊ ေသတာပဲ 
အေမ၊ ခန္းဆီးေလးဖြင့္ထားေပးပါ။ 
အျပင္မွာလ, ျပည့္ေနၿပီမဟုတ္လား။ 
 
၃၀၊ မတ္လ ၂၀၀၇ 
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ေ၀လငါး 
 
အခန္းထဲ ေလသလပ္ေအာင္ျပတင္းကုိဖြင့္လုိက္ေတာ့ 
လမ္းေပၚမွာ အျပာေရာင္ေ၀လငါးႀကီးတစ္ေကာင္လေသေနတယ္ 
လူေတြ၊ ကားေတြဟာအဲဒီေ၀လငါးေသႀကီးထဲ/အေပၚ/ေအာက္/ေရွ႕/ေနာက္/၀/ဲယာ 
ဘာအတားအဆီးမွမရွိသလုိ ဥဒဟုိသြားလာၿမဲသြားလာၾကတယ္ 
ျမင္တာနဲ႕ၾကည့္တာဟာ တစ္ထပ္တည္းမက်ဘူးဆုိတာ ခင္ဗ်ားလည္းသိမွာပါ 
အာ႐ုံေတြဟာမ်ားလြန္း၊ ျမန္လြန္းေတာ့ လုိခ်င္တာပဲစစ္ယူၾကရတယ္မဟုတ္လား 
ၾကာေတာ့ေ၀လငါးေသႀကီးကုိမျမင္ေတာ့ဘူး 
မဟုတ္ဘူး…ၾကာေတာ့ေ၀လငါးေသႀကီးကုိ မၾကည့္ေတာ့ဘူး 
မဟုတ္ဘူး…ၾကာေတာ့ေ၀လငါးေသႀကီးဟာ ေလျဖစ္သြားေတာ့တယ္ 
ပုိခက္ခဲတာက ပုိမရင္းႏွီးတာျဖစ္သလုိ ရင္းႏွီးသြားလြန္းလုိ႕လည္းျဖစ္တယ္/မယ္ 
ဘယ္မွာလဲေ၀လငါး ဘယ္သူေျပာလဲေ၀လငါးေသႀကီးလမ္းေပၚမွာရွိေနတယ္ဆုိတာ 
Wales- ေ၀းလ္စ္ - ေ၀လျပည္ (ၿဗိတိန္) 
Whale - ေ၀းလ္ - ေ၀လငါး 
‘ေ၀လငါးဆီမွ ေ၀လငါးအဆီရရွိႏုိင္ပါသည္’ 
အခန္းထဲေလသလပ္ ေအာင္ျပတင္းကုိဖြင့္လုိက္ေတာ့ 
လမ္းေပၚမွာ ျမင္ေနက်လမ္း၊ ပလက္ေဖာင္း၊ သစ္ပင္၊ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား 
လူမ်ား၊ ကားမ်ား၊ စက္သံမ်ား၊ စကားသံမ်ား၊ အားလုံးဇာတ္ဆရာအတုိင္းပါ 
အျမင္ဆုိင္ရာ ေလ့လာခ်က္နဲ႕ အၾကည့္ဆုိင္ရာေလ့လာခ်က္မ်ား အေစးမကပ္ေသး 
အခန္းတံခါးကုိ ဖြင့္လုိက္ေတာ့ တစ္ခုခုခံေနတယ္ 
အားစုိက္တြန္းလာေတာ့ ဟသြားတဲ့ၾကားကေတြ႕လုိက္တယ္ 
အျပာေရာင္ေ၀လငါးႀကီးတစ္ေကာင္ရဲ႕ ၀မ္းဗုိက္ျဖဴျဖဴႀကီး 
ႏွလုံးခုန္ေနတာလုိ႕ ထင္ရတဲ့ အေရျပားေဖာင္းလုိက္ခ်ဳိင့္လုိက္ျဖစ္ေနပုံ 
စုေဆာင္းရရွိလာခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ေနာက္ခံရာဇ၀င္ 
ဆက္ဆပ္၀န္းက်င္ေတြဟာ အေတြ႕အႀကံဳကုိလာတည္ေဆာက္ၾကတယ္ 
၁။ လူမႈထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားတြင္၀င္ေရာက္ပါ၀င္ပါရန္ (လူရာ၀င္ရန္) 
၂။ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ရန္ (မွန္/မမွန္ ေဘးဖယ္ထား) 
၃။ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈတစ္ခုခုလုပ္ရန္ (ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္သူ႕ကုိလဲ၊ ဘာကုိလဲ) 
၄။ ခံစားခ်က္မ်ား ကူးလူးမွ်ေ၀ရန္ (မယုံဘူး) 
၅။ မိမိကုိမိမိေဖ်ာ္ေျဖရန္ (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ရယ္ရေတာ့မလား) 
ျမင္သမွ် ၾကားသမွ်မွာ ကုိယ္ဟာ အျပင္လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ပါပဲ 
(ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၄နာရီအတြင္း သင္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သမွ်ကုိ တန္းစီေရးျပပါ) 
ေ၀လငါးေသႀကီးကုိစည္ပင္ကလာသိမ္းသြားၿပီတဲ့ 
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားစိတ္ေအးလက္ေအးသြားလာႏုိင္ၾကပါၿပီတဲ့  
အခန္းထဲေလသလပ္ေအာင္ျပတင္းကုိဖြင့္လုိက္ေတာ့ 
ဘာျဖစ္လုိ႕အခန္းထဲအဲဒီအနံ႕ဆုိးႀကီးတစ္ခုရွိေနပါလိမ့္ကြယ္ 
မ်က္ႏွာက်က္နဲ႕အမုိးၾကားမွာ တစ္ခုခုမ်ားေသေနသလား 
ကုတင္ေအာက္မွာမ်ားလား ဆံပင္ေတြထဲမွာလား ဘီဒုိနဲ႕နံရံၾကားလား 
ၾကားလား၊ အဲဒီ ဒုတ္ဒုတ္ ဒုတ္ဒုတ္ ဒုတ္ဒုတ္ ဒုတ္ဒုတ္ ခုေနတာ 
ေ၀လငါး…မဟုတ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရင္ဘတ္ (ဘယ္ဘက္ထဲ)မွာ 
ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ဳိးလုိထဲမွာ သူဟာဗီဇစိတ္နဲ႕ကစဥ္႕ကလ်ား 
ဒီအခ်ိန္မွာ ဖုန္းျမည္လာတယ္ 
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လက္တစ္ဘက္ဟာ ထုိး၀င္သြားတယ္ေ၀လငါးရဲ႕ပါးစပ္ထဲ 
‘ဟဲလုိ၊ ေျပာပါ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာလမ္းေပၚမွာရွိေနပါတယ္’။ ။ 
 
၈၊ ဧၿပီလ ၂၀၀၇ 
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ျပည္တြင္းျဖစ္ငံျပာရည္ 

ထုိင္ေနတာ ခ်ဳိင့္ခြက္ေတြၾကား ရပ္ေနတာ ရာသီခ်ဳိ႕ယြင္း 
၃’ ၂” ၅ေအာင္စနဲက ခဏသာၿမဲတဲ့အာ႐ုံမွာ 
တိရစာၦန္လုလို ိမေသမရွင္လုိလုိ ဇယားတိတ္ႀကိတ္သြားတဲ့ 
လူသုံးကုန္ပစၥည္းထုတ္ဗူးခြံမ်ား တစ္ပတ္ရစ္ေလးမ်ား 
ပူစပ္စပ္ညကုိ ခါးခ်ိတ္ထားတဲ့ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕မႈနဲ႕သာ 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အိပ္ေမြ႕ခ်ရတာပဲဟုတ္စႏုိးနဲ႕အာသာေျဖရ 
စိတ္ဓာတ္အတြက ္ဓာတ္ဆီလုိတယ္ ေရသန္႕ဘူးလုိတယ္ 
ဒီေန႕ ဓာတ္ဆီဘယ္ေစ်းလဲသိလား ေရသန္႕ဘူးထဲကပုိးေလာက္လန္း 
အဲဒါလူတုိင္းမရတဲ့ အပုိပစၥည္း(သုိ႕မဟုတ္)ကံစမ္းမဲ 
႐ူပေဗဒေ႐ြ႕လ်ားမႈဟာ ပထ၀ီေၾကာထဲမွာ ခပ္တင္းတင္းနဲ႕စပ္ဖ်င္းဖ်င္း 
ဓေလ့ရဲ႕အေလ့အက်င့္ရေပြ႕ဖက္မႈထဲမွာ အမည္မေဖာ္ေသာ ျဖစ္ညႇစ္မႈတစ္ခု 
အဖိတ္အစင္မရွိတဲ ့ေလထ ဲေလထီးခုန္ေလ့က်င့္ 
(ကဗ်ာေရးက်င့္) စကားလုံးမ်ဳိးဗီဇေတြစုေဆာင္း 
မတူညီတဲ့ေဂဟေဗဒစနစ္ေတြရဲ႕ 
နယ္ျခားမ်ဥ္းေပၚမွာ 
‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေပ်ာ္ရြင္ၾကပါတယ္။ ဒီမွာ မနက္ကုိးနာရီေပါ့’ 
ငါတုိ႕ ဒီလုိင္းကုိမေက်ာ္ႏုိင္ေတာ့ၿပီလား 
ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကပဲ ဒီမွာ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္ 
ကၽြဲတစ္အုပ္လုံးကုိ ေရထဲဆြဲသြားတယ္ 
အျမန္ေမာင္းဒုိင္နာ တိမ္းေမွာက္ 
ခရီးသည္ ၁၇ဦးေသ ၄၁ဦး ဒဏ္ရာရ ယာဥ္ေမာင္းေရွာင္တိမ္း 
သင့္စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားလုိက္ပါ 
အစစ္အမွန္အျဖစ္ သင့္ထံျပန္လာဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တာ၀န္ထား 
႐ႈခင္းသက္သက္အတြက္ ေရာက္လာၾကတာေတာ့ မျဖစ္တန္ဘူး 
ပုံတုိပတ္စေတြဟာ ဆင္ငုိျမက္ထက္ရွည္လာေတာ့ 
အေၾကာင္းအရာဟာ မုန္ယုိျခင္းပဲေပ့ါ 
ျဖန္႕ၾကည့္လုိက္ေတာ့မွ ဘာသာစကားဟာ 
မုိးကုပ္စက္၀ုိင္းအထိလိမ့္သြားတယ ္
အဲဒီမွာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာေတြ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြလုိ သံမဏိေတြမ်ားလားပဲေလ 
ကိစၥကေတာ့ မိမိနဲ႕မိမိဖြဲ႕စည္းမႈရဲ႕အကြာအေ၀းေပါ့ 
မနက္ခင္းရဲ႕ဂူေပါက္၀မွာလည္း 
သငူယ္ခ်င္း တင္းပုတ္ႀကီးထမ္း ငူငူႀကီးထုိင္ ယုိင္ယုိင္ႀကီးမတ္ 
ရပ္ ေခြလ ဲျပန္ထ မ်က္စိပြတ္ 
ဘယ္ႏွနာရီရွိၿပီလဲ 
ဗုိက္ထဲက အသံနဲ႕ပဲမွန္း။ ။ 
ေမလ ၂၀၀၇ 
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သာမာန္အသိရဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္ပုံ 
 
စူးရဲ႕ေလာင္ကၽြမ္းေနတာ ဘာေတြမွမဟုတ္ဘူးလုိ႕ ဘယ္သူထင္မလဲ 
အနီးကပ္ဆုံးပုိင္ဆုိင္ရတဲ့ အခ်ိန္ထဲမွာ သင္လည္းမ်က္ႏွာျပင္ေတြအက္ကြဲ 
ညေန ၆း၀၀ နာရီမွာျဖစ္ျဖစ္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ဘ၀ထဲကျဖစ္ျဖစ္ 
လူးလိမ့္ထၿပီး လမ္းေပၚလူးလိမ့္ဆက္သြားၾကရတယ္ 
သြားၾကရတာပဲမဟုတ္လား ေနလုိ႕မရတဲ့ အေနအထားေတြပုံေျပာင္း 
ေျပာင္းလုိ႕မရတဲ့ အေနအထားေတြဟာ အလင္းမွိန္ထဲမွာ 
ႀကီးလုိက္ေသးလုိက္နဲ႕ ခ်ီးမြမ္းထုိက္စရာ‘ငါ’လည္းရွာမရ 
အေတြးရဲ႕ညေနခင္းေနာက္ခံမွာ ျမစ္ဟာ ေပါေလာေမ်ာလုိ႕ 
 
အဲဒါနိမိတ္ပုံလား အဲဒါဖလင္ျပားေပၚကတစ္စ တစ္စ 
ေပၚလာေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေဘးတုိက္ေသပုံလား 
ဘလက္အင၀္ႈိက္လား မီးခုိးလား တစ္ေယာက္ကအေရာင္နဲ႕ 
CNGဘတ္စ္ကားေတြေပၚ ရရာဘ၀ေတြလုိက္စီးသြားၾကတယ္ 
လမ္းေတြေပၚ လူက်ဲခ်ိန္မွာ တိတ္ဆိတ္မႈဟာထမင္းထုပ္ေလးနဲ႕ 
ငါလည္း သူ႕မလွမ္းမကမ္းမွာ မလာျခင္းကုိေစာင့္လုိက္တယ္ 
ဟာလာဟင္းလင္းရဲ႕ အိပ္ကပ္ထဲ တစ္ခုခု ထုိးႏႈိက္ေနသလုိ 
အေတြးရဲ႕ေခါင္းထဲသန္းရွာသလုိ ယုတၱိဟန္ဖမ္းလုိ႕ 
 
အကၡရာေတြဟာအက္ေနတဲ့ခရာထဲက လူးလြန္႕ 
ထလာတဲ့ ရြဲ႕တဲ့တဲ့သံစဥ္က်စ္လ်စ္ေတြနဲ႕ 
ဘ၀ဟာ ပုေလြတစ္ခုဆုိရင္ အေပါက္ေတြထဲ 
အသံေတြသည္းႀကီးမည္းႀကီး တြန္းတုိက္၀င္လာၾကတယ္ 
ၿမိဳ႕ျပသံေတြ ငယ္သံပါေတြ ၿမိဳထားတဲ့ အသံတုန္ခါမႈေတြ 
ပလာခၽြတ္ထားတဲ့ အသံသက္သက္ေတြ အဓိပၸာယ္ေျပးစြတ္ၾက 
ခံစားမႈဟာ ႂကြက္သားတစ္ေခ်ာင္းဆုိရင္ အဲဒီႂကြက္သားနဲ႕ပဲ 
ပကတိကာလထဲ ေရပုံးပစ္ခ်ခပ္လုိက္သလုိ ဘာေတြပါလာသလဲ 
စိတ္အေရြ႕တစ္ခုရဲ႕ ႀကိဳးအလ်ားနဲ႕ ထုအတုိင္းစံျပဳမရ(?) 
၀ါက်ရဲ႕အရြတ္ေတြထဲမွာပဲ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ပုံကုိၾကည့္ဖတ္ရျပန္တယ္ 
အေတြးရဲ႕ ၾကမ္းျပင္မွာ တံခါးတစ္ခ်ပ္ေမွာက္လ်က္ႀကီး တြားသြား။ ။ 
 
ေမလ၊ ၂၀၀၇ 
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ေခါင္းစဥ္ကုိ တပ္လုိ႕မရဘူး 

ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ေျပာခ်င္ေပမယ့္ အခ်ိန္ကတုိၿပီး ၿငီးေငြ႕ျခင္းက ရွည္လ်ား 
ေျပာဖုိ႕ႀကိဳးစားေနတဲ့ၾကားက လုိရင္းစကားလုံးေတြ အေစးမကပ္ကြာက်သြား 
စြပ္စြဲလုိက္မယ္တကဲကဲဆီပဲ ေျပးေျပးကပ္သြားၾကတယ္ 
အဲဒီမွာလည္း ေဟာင္းႏုိင္ရန္ေကာကြယ္ မည္းမည္းျမင္ 
အၿမီးက ေခြးကုိနန္႕သလို အလူလုိေဟာင္လုိျခင္းက ငါ့ႏွလုံးသားကုိ ေ၀ွ႕ယမ္းလုိ႕ 
လက္က အေပါက္မွာကပ္ေနတာကုိ လက္ေပါက္ကပ္တယ္လုိ႕ ေျပာခ်င္ေျပာ 
အဲဒီအေပါက္ကုိပဲ ျဖည့္ျဖည့္ေနတာ မသိစိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခု ဖာေနတာလား 
အေရွ႕အေနာက္ေတာင္ေျမာက္ ေထာင့္တုိင္းမွာ အေတာင့္သား ေဒါသေတြ 
ေခ်ပစ္လုိက္လုိ႕ရတဲ့ ခႏၶာကုိယ္နဲ႕ အမဲလုံးေကၽြးလုိက္လုိ႕ရတဲ့ စိတ္ဟာ ၀ါက်ကြဲျပား 
ငါ့စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကုိ ငါျမင္တယ္ဆုိတာ အေမွာင္ထဲပစ္ခံရတဲ့ 
ေလာက္စာလုံးေတြပါပဲ နာေတာ့နာတယ္ေဟ့ ဘယ္ေကာင္လဲကြ 
 
ငါခံစားရတာဟာ ငါခံစားရတာပဲ အဲဒါမုသားမဟုတ္ဘူး လကၤာ 
မေခ်ာ္ရင္ေနပေလ့ေစ ကဗ်ာဆန္ခ်င္ေနတာ မဟုတ္ဘူး မေခ်ာေမြ႕လည္းေန 
ေနေနရၿပီး ၾကည့္ၾကည့္ေျပာၾကည့္ေနရတာပဲမဟုတ္လား အိပ္ပစ္ခ်င္လုိက္တာ 
ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ေပမယ့္ အိပ္စက္ျခင္းကုိပါ ၀ါးတံတားထုိးၿပီး 
ဆာေတးလုိကင္ထားလား 
ၾကယ္ေတြကုိ ၾကည့္ၿပီးလမ္းေၾကာင္းရွာေနသူလုိ 
ၾကယ္ေတြဟာ ျပ႒ာန္းၿပီးသား တည္ေဆာက္သတ္မွတ္ခံေတြလုိ႕ သိသိခ်င္းမွာ 
အလွတရားဟာ ၾကည့္သူ႕မ်က္လုံးထဲမွာ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီမ်က္လုံး 
ကုိ ေဖာက္လုိက္ရင္ အလွတရားကုိ အရွင္ရမလား အေသရမလား 
ငါ့အမွတ္ရမႈထုထည္ထဲမွာ ဘာပဲသီးသီး အသီးသီးအသကဟာ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားတဲ့ သ႐ုပ္ထဲမွာ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ေတြပဲ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ 
ဒါကဗ်ာမဟုတ္ဘူး ကဗ်ာဆုိတာ ငါတုိ႕နဲ႕ေ၀းရာမွာ ငါတုိ႕ရဲ႕အနံ႕ေတြနဲ႕ 
ေ၀းတဲ့ေလဆန္ဘက္မွာ ငါတုိ႕ရဲ႕မႈိင္းခံစကၠဴေပၚက မႈိင္းတုိက္ခံအေရးအသားေတြပဲ 
ရွိတဲ့ ထင္မိထင္ရာ က်င္မိက်င္ရာ နင္မိနင္ရာမွာ ရွင္မိရွင္ေနတာ အဆန္းလား 
အေရျပားေတြ ေလ်ာ့ရဲလာ အေၾကာေတြေပၚလာ အ႐ုိးေတြဟာ အ႐ုိးပုိျဖစ္လာ 
ေနတဲ့ အေဆာက္အအုံမွာ ေနအႀကိမ္ႀကိမ္စား မာနမြဲေျခာက္နဲ႕ 
ေခါင္းမေကာင္းေတာ့တဲ့ စဥ္းစားေတြေခၚေနထုိင္နည္းရဲ႕ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႕ 
(ဘာတရားလဲေျပာ၊ တရားတုိင္းတရားတယ္မထင္နဲ႕) အဲသလု ိ
ကုိယ္ေပၚဘ၀၀ဲေနတဲ့ အရိပ္မည္းႀကီးရဲ႕ သဒၵါစနစ္ထဲမွာ ငါလုိခ်င္တာ 
ငါလုိခ်င္တာ ဘာမွမရွိေတာ့ပါဘူး ငါဟာ ဖြဲ႕ထုံးထဲမွာ ‘ေအာက္ကျမစ္’ေလာက္ေပါ ့
တအိအိၿပိဳက်လာေနတဲ့ ကမ္းပါးမွာ ရာသီဥတုဟာလည္း ေမးခြန္းျဖစ္ခဲ့ၿပီ 
ျမစ္တစ္ျပင္လုံး ငါးေသပုပ္ေတြ ပက္လက္ေမ်ာၾကား 
ေဟာသလုိ ေလွကေလးတစ္စီး တက္ေလးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ 
ေခါင္းေမာ့ႏုိင္သေလာက္ေလး ေမာ့ၿပီးေတာ့ေသာ… 
ၾကယ္ေတြကုိ ငါမယုံေတာ့ဘူး သူတုိ႕မွာ ခဲဆိပ္တက္ေနတဲ့ အလင္းသရြတ္နဲ႕ 
ငါဟာ ငါမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆုိတာလည္း ငါ့ သမၺႏၶေတြ တျပဳတ္ျပဳတ္မွာ 
လုပ္ႀကံခံရေတြကုိ ငါေကာက္ၾကည္တုိက္ၾကည့္ရင္း………………….. 
 
ေမလ ၂၀၀၇ 
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အမွတ္ရျခင္း/သက္ေသ 

အဲဒီတုန္းက သူနဲ႕ငါ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့ၾကသလား။ မုိးသည္းေတြၾကားမွာ သူနဲ႕ငါ 
မွတ္မိခဲ့ၾကသလား။ မွတ္မိေနတုန္းလား။ ေနသားက်ဇာတ္လမ္းေတြဟာသိပ္ 
တင္းၾကပ္မေနျပန္ရငလည္း ဇာတ္အိမ္ေတြဟာ အခ်ိန္စီးကမ္းၿပိဳ၊ ျပန္ျပန္ 
တည္ေဆာက္ေနရျခင္းထဲမွာ ဘ၀ဆုိတာကုိ လုိလုိမလုိလုိ အားကုိးသုံးစြဲလုိ႕။ 
အာေမဋိတ္ေတြနဲ႕ပဲ စကားေျပာလုိ႕မရဘူးလား။ မဖြယ္မရာ ေျဖာင့္ခ်က္ေတြ၊ 
မျမင္ကြယ္ရာကိစၥေတြကုိ အမွန္/အတုိင္း(နီးပါး) ဖြင့္ဟ၀န္ခံဖုိ႕။ ျပင္သစ္ ဇာတ္ျမစ္။ 
ဒီမွာ အတြယ္ခက္။ အတြယ္အတာခက္။ ခက္တာကုိ တြယ္တာ သလုိလုိနဲ႕ 
အခက္ကုိပဲ ပင္စည္တစ္ခုအမွတ္နဲ႕ တြယ္ခဲ့တြယ္ေနတာမဟုတ္ရင္ အျခားဘာကုိ 
…။‘ေခတၱလမ္းပိတ္ထားပါသည္။ ‘ဘာဆက္လုပ္ရမလဲသာ မသိတာ၊ အဲဒါေတာ့ 
လုပ္ကုိမလုပ္ခ်င္ဘူး သိလား။ ေၾကာက္တယ္။ အိပ္ 
မက္ဆုိးႀကီး’။ ၿပီးေတာ့လည္း ‘ထုံးစံ’ (လု)ိ အတုိင္းပဲလား မမွတ္မိေတာ့။ လြန္ခဲ့တဲ ့
ဆယ္ႏွစ္က ကုိယ္က ၄၀ တြင္း၊ သူကအပ်ဳိျဖန္းျဖန္း။ အဲဒီတုန္းက ဆင္ျမန္းၾကတဲ့ 
စကားလုံးပုံစံေတြက တစ္မ်ဳိးေပါ့။ ကုိယ့္ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆုိတာ မခုိင္မာေသး 
သလုိ သူ႕မွာဘ၀ရွိတယ္ဆုိတာေတာင္ သူက လက္ခံခ်င္ ပုံမရေသး။ ခုန္တက္လုိက္ 
တာလား၊ ခုန္ဆင္းလုိက္တာတား။ အဲဒီသဒၵါထဲမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ႏွလုံးသားတုိ႕ 
ေသြးသားတုိ႕၊ အလင္းတုိ႕၊ အင္အားတုိ႕၊ ႐ုိးသားမႈ(?)တုိ႕၊ အစစ္နဲ႕ အမွန္ၾကား 
ကြာျခားခ်က္ေပၚ မ်က္စိစုံမိတ္တံတား ထုိးၿပီး သက္တံခင္းက်င္းတာတုိ႕။ အခုေတာ့ 
ရယ္ပစ္လုိက္ဖုိ႕ အလြယ္ေလး။ ရယ္ဖုိ႕သာခက္ခဲ။ ငါတုိ႕ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့ၾကဖူးတယ္။ 
ေအာင္ျမင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ပ်က္ျပယ္မွာပဲ။ ဆုိတာဟာ အခု ျပန္တည္ေဆာက္ 
ၾကည့္တဲ့ၾကားက အေပါက္အၿပဲႀကီးေတြနဲ႕။ သူ႕ အဲဒီတုန္းက အပ်ဳိရည္လတ္လတ္ 
ဆတ္ဆတ္ ပ်က္ၿပီးစမ်က္ႏွာေပးေလး။ ေပၚလုိက္ေပ်ာက္လုိက္ အဲဒီ( ျပန္ျမင္သလုိ၊ 
ျပန္ဆင္သလုိ) မ်က္ႏွာေပၚမွာ စကားလုံးေတြဟာ အကြက္လုိက္ အကြက္လုိက္။ 
 
၉၊ ေမလ ၂၀၀၇ 
 
 
 



ေဇယ်ာလင္း (ကဗ်ာစုစည္းမႈ) 

လမ္းအိုေလး <? lanolay.wordpress.com  ?> 

62 

စကားေျပကဗ်ာရဲ႕ ၾကားမွာလား 
 
ဘယ္စာသားမဆုိ ရွင္ဖ်ဥ္လုိ႕ရတာပဲ 
ကၽြန္မဟာလည္း ရွင့္နည္းတူစာသားတစ္ခုပါပဲ 
…………………………. 
 
ေတြ႕စကတည္းက အဲဒီစိတ္(အရိပ္?)ထ ဲ
ငါလဲက်ခဲ့(ဖူး)တယ ္
ဒါဟာလည္း ရင္းႏွီးၿပီးသားထင္ရတဲ့ သူစိမ္းဆန္မႈေတြေပါ ့
ဥပမာ သိပၸံနည္းက်ခံစားမႈေဒတာေတြ(ေဒေ၀ါေတြ) 
စကၠဴေပၚ စက္ဆြဲသြားတဲ့ အတုိအရွည္မညီ လုိင္းေတြ 
လ်င္လုိက္တာမွ ‘ငလ်င္’ကုိ ျမည္ေနတာပဲ 
 
ဘယ္ေတာ့မွ မေတြ႕ရေတာ့ဘူးလုိ႕ စိတ္ကုိ မင္တုပ္ခင္းၿပီးမွ 
စိတ္ဟာ မင္းတုပ္ကုိျဖဳတ္လုိက္ေလသလား 
 
မႀကီးမငယ္နဲ႕ ေလးေလးနက္နက္ေမးရရင္ 
‘ဒါဟာ အခ်စ္လား’ 
ရင္ခုန္သံကုိ ဘယ္ေလာက္ ဟန္ေဆာင္မႈမွာမွၾကားရသလဲ 
 
ဘယ္သူမွ ခံစားမႈတစ္ခုထဲ 
ႏွစ္ခါမဆင္းႏုိင္ဘူး 
 
‘ႀကံဳမွသိ’ နဲ႕ ‘ထိမွနာ’ ဟာ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္ႏြယ္မႈလား 
အခ်စ္အစား ခ်ဳိင္းနံ႕ေပ်ာက္ေဆးတုိ႕ 
ဒုံးခြင္းဒုံးတုိ႕ကမွ အသုံး၀င္ဦးမယ္ 
 
တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးနဲ႕ 
ပန္းသီးလည္း ရာဇ၀င္ပင္ကသီးၿပီ ေႂကြရတာပဲမဟုတ္လား 
မီးေတာင္ေသလည္း အေၾကာလႈပ္တာက စ တာေပါ့ 
 
ဟင့္အင္းဟင့္အင္းနဲ႕ အင္းအင္းဟာ 
ေခါင္းခ်င္း၀င္တုိက္ေတာ့တာေပါ့ 
(ယုတၱိကုိ ျဖဳတ္မၾကည့္နဲ႕ 
အထဲမွာ ဘာမွ မရွိဘူး) 
 
ကၽြန္မကံနဲ႕ ရွင့္ကတၱာၾကားမွာ 
ႀကိယာတစ္လုံးပဲ လုိပါတယ္ 
စနစ္တက်လွပတဲ့ ပါဒမဟုတ္ေတာင္ ၀ါက်ေပါ့ 
 
ေတာင္က်ေခ်ာင္းမွာ 
ေမာင္ဘလည္း ‘ေဖာင္း’ေတာ့တာပါပဲ 
‘အစဥ္အလာရဲ႕ သားေကာင္မုိ႕’(ခင္၀မ္း) 
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မေျပာျပခ်င္တာေတြ(မေျပာျပရဲတာေတြ)ရွိတယ္ 
ဒါေပမယ့္ အ၀ွက္လည္းမခံၾကတဲ့ အ၀ွာေတြ 
ျဖစ္ရဲရင္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေတြထဲမွာပဲ 
လူ႕အျဖစ္ကုိ 
မင္းနဲ႕ငါလည္း လုပ္ယူခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား 
 
ငါ့ရဲ႕အတြင္းကုိသိမ္းၿပီး ငါ့ရဲ႕အျပင္ကုိ ပုိက္မယ္လုိ႕မ်ား 
မင္းထင္ေယာင္ထင္မွား က်ိန္ခဲသလားကြယ္ 
 
အုိက္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီနဲ႕ မကင္းတဲ့ အထိအေတြ႕ေတြ 
အယ၀ူါဒတစ္ခုခုနဲ႕ စြန္းထင္းတဲ့အနမ္းေတြ 
 
႐ွဴတဲ့ေလမတူေတာ့ 
တူတဲေလ႐ွဴဦးမတဲ့လား 
 
မင္းေျပာတဲ့ ဒီအခ်စ္ဆုိတဲ့ ပေရာဂ်က္မွာ 
အိပ္စပါယာရီဒိတ္ပါခဲ့သလား 
 
မေသမခ်ာမေရရာမႈမ်ား လက္ဆုပ္လက္ကုိင္မျပႏုိင္မႈမ်ား 
ဤတြင္ ၀င္ေစ စည္ပင္ေစ 
 
ဒုိ႕ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ 
ဘာသာစကားတစ္ခ်ပ္ျခားေနတယ္(စုိးပုိင္) 
‘သူဟာ တကယ္ပဲ မင္းအေပၚမွာ….’ 
 
အေရအတြက္ေတြ အခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္ႏွခ်က္မ ၿပီးမွာလဲေတြ 
႐ူပေဗဒမွာ ထူးဆန္းတဲ့ အမူအက်င့္နဲ႕ ဆဗ္အက္တမ္အမႈန္ေတြ 
ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းအေရျပားေအာက္မွာေျမဆြဲအားယာယီခ်ာခ်ာလည္မႈေတြ 
‘မပလီနဲ႕…..အလုပ္ကုိ အလုပ္နဲ႕တူေအာင္လုပ္’ 
အလုပ္=? 
 
အဲဒီမွာ သူ႕စကားဟာ အဓိပၸာယ္၀ဲလာတယ္ 
ေတာင္ႀကီးက ေလ်ာင္ကီး ေမာင္ဖီးလုိ႕ နာမည္ေျပာင္းလုိက္သလုိ 
………………………………….. 
 
ႏုိ႕……………….. 
ေနပါဦး 
ငါ့ႏွလုံးသားရဲ႕ ဘယ္အရပ္ေဒသေတြအထိ 
မင္းေနာက္ဆုံး ေရာက္ခဲ့သလဲ။ ။ 
 
၁၄၊ ေမလ ၂၀၀၇ 
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စိမ္းတယ္ဆုိျမက္ခင္း၊ ၿမိန္တယ္ဆုိေလေပါ့ 
 
သူ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြကေတာ့ သူ႕ကုိေလးစားၾကပုံရတယ္ 
‘ေခ်ာင္ေနတယ္’တဲ့ ‘အစစ္ပဲ’ တဲ့၊ စကားလုံးေတြပါ 
ေစ်းကြက္သုေသသနလုပ္စရာမလုိတဲ့ သူ႕ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္ဟာ 
သူ႕အတၱပြဲ႐ုံေတြ ဒုိင္ေတြ အကုန္လုံးကုိတဏွာေရာင္သုတ္လုိ႕ 
 
‘လက္လီလက္ကားကိစၥေလာက္ထက္ကၽြန္ေတာ္ဟာႀကီးထြား/ႀကီးပြားရမွာ 
ကၽြန္ေတာ္မွာဖြင့္မေျပာျပႏုိင္ ဖြင့္မေျပာတတ္တဲ့ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးခ်ဳပ္တည္းလုိ႕’ 
 
အထူးေစ်းကြက္အာ႐ုံရလုိ႕ မေရာင္းတဲ့ပစၥည္းဟာ တံခါးလက္ကုိင္ဖုေတြ 
ဥေရာပကဒုကၡသည္ေတြဆီကေပါေခ်ာင္ေကာင္းရလုိက္တဲ့အသက္ရွင္ေရးကိရိယာေတြ 
လက္သည္းညႇပ္၊ ပုလင္းေဖာ့ဆုိ႕ဖြင့္တံ၊ ဂဏန္းလက္မ ညႇပ္ခြဲတဲ့ ပလာယာစသည္ျဖင့္ 
 
ကေလးဘ၀ကုိျမင္းေဇာင္းမက်န္ေမႊေႏွာက္ထားဟန္ရွိတဲ့ ကုိယ္တုိင္ေရး 
အထုပၸတၱိဟာလည္း ဆယ့္တစ္လထိ ဘက္ဆဲလား၊ ေက်ာင္းေတြမွာျပ႒ာန္း 
 
‘အမွတ္တရေဟာင္းေတြဟာလည္း ေရာင္းစရာေတြခ်ည့္ပါပဲ 
ရာဇ၀င္ေတြ သမုိင္းေတြ ဟုိတုန္းကသူတုိ႕မမီလုိက္တဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ 
သမုိင္းစာအုပ္ထဲမွာေတာင္မပါတဲ့ အမွတ္ရမႈစြန္းပစၥည္းေတြေလ’ 
 
မူလတုန္းက ဆရာမႀကီးတီးခဲ့တဲ့ေၾကးေခါင္းေလာင္း 
သူ႕လက္ထဲဘယ္လုိေရာက္လာမွန္မသိတဲ့ အတန္းေဖာ္တစ္ေယာက္ပုိင္ 
ေရွ႕ေဟာင္းခဲဖ်က္ 
ကာတြန္းသူရဲေကာင္းေၾကး႐ုပ္ရဲ႕လက္ကုိ ဆြဲလုိက္ရင္လည္ပတ္တဲ့ေလထုဖိအားစက္ 
အခုတစ္ခ်ဳိ႕ခ်စ္တီးဆုိင္ေတြမွာသုံးတဲ့ဟင္းနဲ႕ထမင္းထည့္သတၱဳပန္းကန္ေတြ 
ဒါေပမယ့္ 
ေရွးေဟာင္းေၾကး၀ါေရာင္ခင္ဗ်ားျမင္ဖူးမွာေတာင္မဟုတ္ဘူး၊ တစ္ဗန္းတစ္ေသာင္း 
အလုအယက၀္ယ္ၾကတာပဲေပါ့ဗ်ာ၊ ကားႀကီးကားငယ္ေတြက ဆင္းလာၿပီ 
အဘုိးရဲ႕ပဥၥသိခၤေျခတင္ခုံ အဘြားရဲ႕ပုလဲလုံးစီေရေႏြးအိတ္ 
…………………………………. 
…………………………………….. 
 
ဒါေတြရဲ႕အျခားမွာ ေလၾကမ္းတစ္ခုၾကမ္းဖုိ႕တာစူေနတယ္ 
သစ္ပင္ေတြ၊ ေခါင္မုိးေတြ၊ အိမ္ေတြ၊ လူေတြပါႀကလိမ့ ္မယ္ 
ေခါင္းျဖတ္စက္တစ္ခုလုိ သူ႕လက္သည္းေျခသည္းေတြေသြးေနတယ္ 
ဒါေပမယ့္ဒါဟာ ဒါနဲ႕မဆုိင္(ေသး)တဲ့ အျခားကိစၥတစ္ခုပါ 
 
ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ 
ေဟာဒီဆင္စြယ္ပုလင္းဖုံးေလးကုိ ဖြင့္လုိက္႐ုံနဲ႕ပဲ 
လုိတရခုိင္းလုိ႕ရတဲ့ေမွာ္အေစခံလုိ ရနံ႕တစ္မ်ဳိးဟာ 
လူႀကီးမင္းကုိလူႀကီးမင္းရဲ႕စိတ္ႀကိဳက္အတိတ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုစီ 
ျပန္သယ္ေဆာင္သြားေပးမွာကုိ ကၽြန္ေတာ္အာမခံပါတယ္ 
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ရတနာၾကဳတ္ေလးနဲ႕ လူႀကီးမင္းရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ရယူပါေစသား။ ။ 
 
၂၀၊ ေမလ ၂၀၀၇ 
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တစ္ေထာက္နားစခန္း 

 
နစ္နာေၾကးတစ္ခုလုိ ရလုိက္တဲ့ခရီးေပါ့ 
ေျမႀကီးနဲ႕ေကာင္းကင္ၾကားမွာ အဘယ္လူသားငါတုိ႕ဟာ 
ဆံပင္လုိ အမွ်င္လုိတိမ္ 
အစုလုိက္ အပုံလုိက္တိမ္ 
အလႊာလုိက္ အထပ္လုိက္တိမ္ 
ငါတုိ႕သည္းသည္းမည္းမည္းလုိခ်င္ၾကတယ္ 
ေရစက္တုိ႕ရဲ႕စိန္ပြင့္လုိ အစုိင္အခဲ 
အခုိးအေငြ႕ထဲက ျငင္းမရတဲ့တိက်မႈ 
ကုိယ္တုိင္ဟာ ပူစီေပါင္းအယူအဆ 
မုိးေလ၀သလုိ စဥ္းစားပုံမ်ဳိးနဲ႕ 
ငါတုိ႕ကုိယ္ငါတုိ႕ 
သမုိင္းဆုိင္ရာအထူးအဆန္းတစ္ခုလုိ 
အေပၚယံရွပ္ၾကည့္ 
ၿပီး ျပက္ရယ္ျပဳ 
ၿပီး စြန္႕ပစ္လုိက္ၾကျပန္တယ္ 
ၿပီး ျပန္တယ္ 
ၿပီး ႀကံရာမရ ႏြယ္ပင္ႏွာေမာင္းေတြလုိ 
တြယ္စရာမရွိ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လိမ္ 
 
တိမ္ေတြနရဲ႕ ဘာသာသစကားမွာ 
အရာေတာင္ တင္က်န္ခဲ့ပါမလား 
အရည္ၾကည္ဖုေတြ လႈိင္လိႈင္သီးလုိ႕ 
႐ူး႐ူးႏွမ္းႏွမ္း ေလစီးေၾကာင္းအတုိင္း 
မႈိင္းမႈိင္းရင့္ရင့္နဲ႕ 
လြင့္ေမ်ာေနၾကတာတုိ႕ 
လက္မွတ္တစ္ေစာင္လုိ 
ေျမပုံတစ္ခုလုိ 
ဆန္းဆန္းျပားျပားေမွးမိွန္လာတဲ့ 
ယႏၱရားမွာ 
တစ္သြားပဲ ခပ္သြားသြား သြားေနလုိက္ၾကတာ 
ငါတုိ႕မွာ 
 
မုိးရဲ သိပံၸကုိ အလုိတူ 
မွတ္မိဖုိ႕ ေမ့ေပ်ာက္လုိက္ၾကတဲ့အထိပဲ 
အဒဲီအစုိင္အခဲကုိ အရည္ေဖ်ာ္ၾကည့္။ ။ 
 
၅၊ ဇြန္လ ၂၀၀၇ 
 
 



ေဇယ်ာလင္း (ကဗ်ာစုစည္းမႈ) 

လမ္းအိုေလး <? lanolay.wordpress.com  ?> 

67 

ေဘးတုိက္က်လာတဲ့ ေန႕က 
 
သူဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္တဲ့ 
ကုိးရီးယားကားေတြ ႀကိဳက္ပါတယ္တဲ့ 
ဇာတ္ၫႊန္းေရးသူကု အရင္စာတတ္ေအာင္ 
သူသင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္တဲံ 
……………………………………………….တဲ.့ 
…………………………………………………တဲ့ 
 
ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ခပ္၀ါးတားတား 
‘ဘာသာစကားထဲမွာ ဘ၀ကုိဘာသာစကားထဲမွာလည္း 
အလင္းဟာတစ္မ်ဳိးတည္းမဟုတ္ တစ္မ်ဳိးတည္းမယုိင္ဘူး 
 
စည္းၾကပ္ဒုိင္၏ အခန္းက႑ 
‘သင္ၾကားေပထားတဲ့ 
စကားကုိ မင္းတမင္ေမ့ေနတာလား’ 
ငါေလလုပ္လုိက္ရ 
 
စိတ္ 
၀င္စားဖြယ္ရာ မဖြယ္ရာရာ ဖြယ္ရာရာ 
အစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္ၿပီးၿပီလား 
ဇာတ္ၫႊန္းထဲပါၿပီလား 
ဖိတ္ေခၚလုိက္ ပါ၀င္ကစားမယ့္သူေတြရဲ႕ စာရင္း 
အတန္း(စား)လုိက္စီ 
 
‘ကၽြန္ေတာ္ဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္စစ္စစ္ပါ 
ကၽြန္ေတာ္လည္း တန္းစီေနပါတယ္ 
‘ဟုတ္ သမီးတုိ႕လုိ အႏုပညာအေတြ႕အႀကံဳ 
သိပ္မရင့္က်က္သူေတြလည္း 
အႏုပညာၾကယ္ပြင့္ေတြျဖစ္ဖုိ႕ 
သမီးတုိ႕အႏုပညာနဲ႕ ျပည္သူေတြအလုပ္အေကၽြးျပဳဖုိ႕ 
တန္းစီေနပါတယ္’ 
 
သင့္ထက္ပုိနာမည္ႀကီးေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦးနဲ႕အတူ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ သုံးမိနစ္စာမွ် 
အင္တာဗ်ဴးတြင္ ပါ၀င္ခ်င္ပါသလား 
 
ေဟ့ စည္းၾကပ္ဒုိင္ေတြ ဘယ္မွာလဲ 
ဘယ္သူလဲ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ 
ေဟ့ ေဟ့ စတန္႕ေတြ ပါၿပီးၿပီလား 
မီးခုိးေငြ႕ထုတ္အားေကာင္းတဲ့ ယမ္းေတြဘယ္မွာလဲ 
ဇာတ္ၫႊန္းမွာ သတ္ပုံျပင္ၿပီးၿပီလား 
 
အလင္းေရာင္ဟာ ေငြနဲ႕တစ္နည္းနည္း 
ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ေနတယ္လုိ႕ မီးမွိန္မွိန္ေလးမွာ ေတြ႕ရွိရ 
အျမင္ခ်င္းတူတဲ့ သေဘာထားတုိက္ဆုိင္တဲံ 
လ်ာထားခံရတဲ့ ရမယ့္အလားအလာရွိတဲ့ 
 
ဒီမယ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ 
မင္းေျပာရမယ့္စကားကုိ မင္းေမ့ေနတယ္ 
 
ေဟ့ စည္းၾကပ္ဒုိင္ေတြ 
ေဟ့ ၊ စညး္ၾကပ္ဒုိင္ေတြ 
စဥ္းစားမိသလား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွာ 
ဘာေတြသင္ရသလဲ ဘာေတြစစ္သလ ဲ
အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းနဲ႕အညီ သင္ၾကားေပးေသာ 
‘ပညာသည္သာသင္၏ အခုိင္မာဆုံးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ’ 
ေက်ာခ်မွ………. 
 
စည္းၾကပ္ဒုိင္သင္တန္းသားသစ္မ်ားေခၚယူျခင္း 
 
ပုံသ႑ာန္နဲ႕ နည္းပညာဖြယ္ဖယ္ရာရာ 
စိတ္ကူးဉာဏ္စြမ္းပကားေတြနဲ႕ 
အစဥ္အလာမပ်က္ အစစ္ေဆးအစမ္းသပ္ခံ 
သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားနဲ႕အညီ 



ေဇယ်ာလင္း (ကဗ်ာစုစည္းမႈ) 

လမ္းအိုေလး <? lanolay.wordpress.com  ?> 

68 

 
ကၽြန္ေတာ္ဆက္နားေထာင္ေနတယ္(လုိ႕ ထင္ရတယ္) 
ကၽြန္ေတာ္က အသည္းမာတယ္ (ဘယ္ကၽြန္ေတာ္လည္း မသိ) 
ခံစားခ်က္ေတြဘာေတြ သိပ္ဟုတ္တိပတ္တိ မရွိဘူး 
စကားလုံးေတြကုိ တုတ္နဲ႕ထုိးၾကည့္တယ္ အေစာင့္ေတြအလစ္မွာေပါ ့
 
လွ်ာလုိလုိဘာလုိလုိေပၚမွာလုိလုိ 
႐ွဴး႐ွဴးရွဲရွဲနဲ႕ ရွတတေတြ 
အယူအဆ (အယူအဆနဲ႕ အယူ၀ါဒ ဘာကြာဟသလဲ)ေရးရာေတြ 
ျငင္းခုန္တဲ့အရက္ဆုိင္မွာ အိမ္မွာ ႐ုိက္ခြဲလုိက္တဲ့ ကားမွန္ကြဲစေတြမွာ 
ကုိယ့္သမုိင္းကုိယ္(ျပင္)ေရးတာေတြမွာ 
‘ငါတုိ႕မွေရးတတ္တဲ့ ကဗ်ာစစ္စစ္’ေတြမွာ 
ဟုတ္ကဲ့ သမီးတုိက႐ႈိးေလ်ာက္ပြဲေတြမွာ 
ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးေတြရဲ႕ စပါးရိတ္သိမ္းပြဲေတြမွာ 
အီရတ္မွာ ေျမာက္ကုိးရီးယားမွာ 
ေအာက္ဆီဂ်င္အားနည္း ဦးေႏွာက္ထဲမွာ 
ေျခစြယ္လုိငုပ္ေနတဲံ အဓိပၸာယ္(ျပဳလုပ္မႈ)ထဲမွာ 
‘ဘယ္လုိစဥ္းစားရမယ္ဆုိတဲ့ ကဗ်ာေတြထက္ 
ကြျဲပားျခားနားတဲ့ စဥ္းစားပုံမ်ဳိးျပတဲ့ ကဗ်ာေတြကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ေရးခ်င္တာျဖစ္ၿပီး ေရးေနတာျဖစ္ပါတယ္။’ 
ခ်ားလ္စ္ဘန္းစတုိင္းန္(၂၀၀၄) 
 
ေဟ့၊ စည္းၾကပ္ဒုိင္ေတြ၊ စည္းၾကပ္ဒုိင္ေတြ 
ဘယ္သြားေသေနၾကသလဲ စည္းၾကပ္ဒုိင္ေတြ 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္သင္တန္းဆင္းၿပီးပါၿပီ 
ကၽြန္ေတာ္မွာ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရွိပါတယ္ 
ဟင္အင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ကားႀကီးမ႐ုိက္ရေသးပါဘူး 
 
ကာဗြန္ျဒပ္ေပါင္းေတြမ်ားေနေသာေၾကာင့္ 
သ႐ုပ္ခြဲအတတ္ပညာဟာ ေခတ္မမီေသးေသာေၾကာင့္ 
ဗဟုိမွ ျဖာထြက္မႈအား ေလေသထဲညပ္ေနေသာေၾကာင့္ 
ဖလင္ေဆးနည္းသင္တန္းသြားတက္ေနသူ ျပန္မေရာက္လာေသးေသာေၾကာင့္ 
မာခဲ့ေနတဲ့ တရားေသစဥ္းစားနည္း အုပ္စုဖြဲရမ္းကားေနေသာေၾကာင့္ 
ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ကဗ်ာေၾကျငာစာတမ္းေတြ တူရာစုဆုိင္းထုိးဖုန္လြင့္ေသာေၾကာင့္ 
အပါအ၀င္ 
‘ဒါကုိ ဘယ္လုိဖတ္ရမလဲဆုိတဲ့ ကိစၥေလးက်န္ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ 
ဒါကုိကဗ်ာတစ္ပုဒ္လုိပဲ ဖတ္ၾကလိမ့္မယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ 
ဆုိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႕ပဲ စတင္ေျပာပါရေစ’ 
 
အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ား၏ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္  
ကၽြန္ေတာ္သည္၊ သင္သည္၊ သူသည္(လက္ခုပ္လက္၀ါးမ်ား ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းေဖ်ာင္း) 
 
‘ဘယ္လုိမွ အဓိပၸာယ္ရွာမရႏုိင္တဲ့ႏွစ္ထဲမွာ 
သင့္ရဲ႕အဓိပၸာယ္ျပဳလုပ္မႈအတြက္ ဒါဟာရွားရွားပါးပါး 
အေထာက္အကူတစ္ခုျဖစ္ပါေစ’ 
ဒီကစိၥနဲ႕ပတ္သတ္လုိ႕ ဘာသာစကားဟာ တစ္ခုခုသိေနသလုိပဲ 
ဒါေပမယ့္ ဘာသာစကားဟာ အ,ေနေတာ့ သူလည္းအလုိတူအလုိပါေပါ့ 
ဘာ၊ ဘာသာစကားဟုတ္လား 
ေဟ့၊ စည္းၾကပ္ဒုိင္ေတြ၊ စည္းၾကပ္ဒုိင္ေတြ 
လူကၽြံတာေတြ၊ လူလဲတာေတြ၊ လူလုပ္တာေတြ၊ လူညစ္တာေတြ 
 
အယူအဆဆုိေတာ…့………. 
အယ၀ူါဒကေတာ့………….. 
 
ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မတုိ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္သင္တန္းတက္ခ်င္လုိ႔ပါ 
ေၾသာ္…..ေအး၊ ေအး ေမာင္ေလးတုိ႕ ညီမေလးတုိ႕ ဒီေဖာင္ေတြျဖည့္လုိက္ေနာ္ 
ေဖာင္ဖုိးကေတာ့……..အဲ၊ ႀကံဳတုန္း အလွဴေငြေလးလည္း………… 
 
တစ္ေထရာတည္းတူေအာင္ အတုျပဳလုပ္ခ်က္နဲ႕ ရီယစ္လစ္ဇင္နဲ႕ 
ဒီဇာတ္ကားႀကီးအႏုပညာေျမာက္ေအာင္ 
အားလုံး၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ၾကပါစုိ႕လုိ႕ တုိက္တြန္းရင္း 
 
အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲညေနခင္းေလးရဲ႕ ရင္ခုန္သံကုိ 
ဘယ္လုိခံစားရပါသလဲရွင္။ ။ 
၈၊ ဇြန္လ ၂၀၀၇ 
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ျဖစ္ပုံဟာ အဲဒီတိမ္ကင္းစင္တဲ့အခုိက္မွာပဲ 
 
ဒါေပမယ့္၊ ႏႈိင္းယွဥ္မႈတစ္ခုနဲ႕ၾကည့္ၾကပါစုိ႕ 
ၿမိဳ႕လည္လမ္းမတစ္ခုေပၚမွာလူတစ္ေယာက္နဲ႕ 
သြားရင္းလာရင္း အတြင္းမုိးႀကိဳးပစ္ခံလုိက္ရ(ဆုိပါစုိ႕) 
တစ္ကုိယ္လုံးဟုန္းကနဲမီးထေတာက္ေလာင္ၿမိဳက္သြားေတာ့တယ္ 
 
သူ႕မီးဟာဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ 
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈအတုိင္းအတာ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ 
(ယခင္က မီးသတ္ကားေတြ အခုလုိ အဆင္မ်ဳိးေတြၾကားမွာ 
ရွိခဲ့ဖူးတာ အမွတ္ရရင္းေပ့ါ) 
 
သ႕ူပါ၀င္တဲ့ အစုအဖြဲ႕ရဲ႕မီးစြဲအား 
အျခားအဖြဲ႕အ၀င္ေတြရဲ႕ ကူးစက္ႏုိင္စြမ္းအတုိင္းအဆ 
ကပ္လ်က္ရွိ အျခားအစုအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ေလာင္စာပမာဏ 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ ၅၃.၈%စီရွိေနၾကရင္ေပါ့ 
ဟုတ္တယ္ ၅၃.၈% ေလာက္ပဲလုိအပ္တယ ္
 
ဒါေပမယ့္၊ ႏႈိင္းယွဥ္မႈဆုိတာ 
ဘာသာစကားနဲ႕/ရဲ႕ ျပဳလုပ္ခ်က္ပါပဲ 
တကယ့္သက္ေသေတာ့မဟုတ္ျပန္ဘူးေပါ့ 
 
ဆင္တူ႐ုိးမွားလမ္းေတြနဲ႕ 
ပတ္ပတ္လည္မွာလမ္းလုိလုိ ပိတ္ဆုိ႕မႈမရွိတဲ့ လမ္းဟာ 
အထင္ရွားဆုံးလမ္းပဲ 
ဒါဟာ လမ္းရဲ႕လမ္းျဖစ္မႈသေဘာတရား 
(အာ႐ုံခံစားမႈဗိသုကာမ်ား) 
ဒီေန႕ ေန႕လည္သုံးနာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ 
သက္ေသဟာ လမ္းေပၚမွာ မီးေလာင္ၿမိဳက္သြားတယ္ 
အတြင္းစည္း၊ အျပင္စည္း၊ စည္းျခား၊ စည္းေက်ာ္ 
(ဒီသတင္းဟာ နည္းနည္းေနာက္က်မွရ) 
အဲဒီမီးဟုန္းေတာက္ေတာက္ႀကီးနဲ႕ 
သူဆက္သြားေနတယ္ 
လမ္းဆုိတာ အပူရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႕ပဲ 
အပူရွိန္ျပင္းျပင္းတည္ေဆာက္သြားရတာပဲေပ့ါ 
(အထက္ပါအတုိင္း) 
ဥပမာ၊ ဆူးေလလမ္းမႀကီးေပၚမွာ 
ခင္ဗ်ားလမ္းေလွ်ာက္ေနတယ္(ဘာသာစကားတည္ေဆာက္ခ်က္ ၁) 
အစြဲအလန္းေပါင္းစုံနဲ႕လူအုပ္ၾကားထဲမွာ(ဘာသာစကားတည္ေဆာက္ခ်က္ ၂) 
႐ုပ္ရွင္႐ုံေတြရွိတဲ့ဘက္ ဦးတည္ရာ (ဘာသာစကားတည္ေဆာက္ခ်က္ ၃) 
ဒီမွာ ကားေတြ လူေတြ တိမ္ေတြ ငွက္ေတြ အကုန္လုံးရပ္ 
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ခင္ဗ်ားကုိ အတြင္းသိအာ႐ုံခံစားေနတဲ့ 
ခင္ဗ်ားလက္ပတ္နာရီဟာ သုံးနာရီတိတိတဲ့ တိတိ တိတိ တိတိ 
ပကတိအေျခအေန။ ။ 
 
၁၅၊ ဇြန္လ ၂၀၀၇ 
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႐ုိး႐ုိးေအးေအးဒီေန႕ကေလး 
 
ဒီေန႕ကေလးဟာ ခ်ယ္လုိတေယာႀကီး 
ဒီေန႕ကေလးဟာ တ႐ုတ္လုိတေယာႀကီးပညာရွင္ 
ဒီေန႕ကေလးဟာ ယုိယုိမားရဲ ခ်ယ္လုိတေယာႀကီး 
လုိ သူ႕အသံနဲ႕သူ တံတ်ာေတးသီခ်င္း 
ေနပုံရတယ္ အဲဒီေရွ႕ေဟာင္းပုိးလမ္းမႀကီးမွာ 
မြန္ဂုိေတြ၊ တာတာေတြရဲ႕ ရန္ကင္းပါစ 
(ကင္းပါေစ)ဒီေန႕ကေလးဟာ ရသသစ္ 
ရသစုံ၊ ရသထူးေတြ နည္းနည္းစီျဖစ္ျဖစ္ 
ျမည္းၾကည့္စမ္းၾကည့္ခ်င္ပုံပါပဲ ဒီေန႕ကေလးဟာ 
သတင္းေတြေပးပုိ႕၊ ဗဟုသုတေတြျဖန္႕ေ၀ခ်င္ေပမယ့္ 
သေဘာထားကေတာ့ ကဗ်ာပါပဲတဲ့ 
ဘယ္အေျခအေနေရာက္ေရာက္ 
ကဗ်ာပါပဲတဲ့ နယ္နိမိတ္ေတြကုိ ျဖတ္ေက်ာ္တံတားထုိး 
ဒီနည္းနဲ႕ပဲ ပ်ံသန္းသူ ဒဲဒလပ္စ္ဟာ 
ေနလုံးကုိ ရင္ထဲပုိက္ သမုဒၵရာထဲ ခုန္ဆင္းသြားတာေပါ့ 
 
‘ခရစ္ယာန္ လူ႕အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ 
ကဗ်ာဆရာတုိင္းဟာ ဂ်ဴးေတြပဲ’ 
-မာရီယာ ဆဗက္တာရဲဗား 
သူဟာ အဲသလုိ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္ပါပဲတဲ့ 
ဒီေန႕ကေလးဟာ သူ႕ကုိယ့္သူ 
ဆဗက္တာရဲဗားရဲ႕ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္လုိေျပာလာတယ္ 
ဆုိဗီယက္လက္ေအာက္မွာ အသက္ေပ်ာက္ရရွာတဲ့ 
ဆဗက္တာရဲဗားရဲ႕ ဒီေန႕ကေလးေပါ့ 
‘ကၽြန္ေတာ့္လက္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ဂ်ဴးတစ္ေယာက္မွ မသတ္ခဲ့ပါဘူး 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၾသရွ၀စ္ဇ္ ဂ်ဴးသုတ္သင္ေရးစခန္းရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္တာ၀န္ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေက်ေက်ပြန္ပြန္ ထမ္းေဆာင္ ရမွာပဲေပါ့’ 
-႐ူးေဒါ့လ္ဖ္ ဟြက္စ္(ကြပ္မ်က္ၿပီး) 
ဟြက္စ္ရဲ႕‘တာ၀န္’ကုိ သမုိင္းက မေမ့သလုိ 
သူ႕တာ၀န္လည္း သူမေမ့ပါဘူးတဲ့ 
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ၂္၀၀၀ က တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးဟာ 
ပြင့္လင္းတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 
ကုန္ပစၥည္းေတြ အယူအဆေဗဒေတြ 
တစ္ရာ့တစ္ပါးေသာလူမ်ဳိးေတြ လြတ္လပ္စြာ 
ကူးလူးဆက္ဆံေနထုိင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတုန္းက 
ဒီေန႕ကေလးဟာ သူလည္းပါရွိခဲ့ပါတယ္တဲ့ 
အဲဒီတုန္းက ကမၻာႀကီးရဲ႕ အေရာင္အေသြးေတြနဲ႕ 
သူလည္းထြန္းလင္းရဲ ေတာက္ပဆဲပါပဲတဲ့ 
 
‘စြန္႕ပစ္လုိက္တာမဟုတ္ရင္ မ်က္ကြယ္ျပဳလုိက္တဲ့ 
အေရးမပါ အေသးအမႊားေတြဟာလည္း 
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မသိလုိက္ မသိဖာသာ ဘ၀ကုိ ထြန္းလင္းေပးခဲ့တာပါပဲ’ 
 
ဒီေန႕ကေလးဟာ အဲသလုိလည္း ဆုိျပန္တယ္ 
သူႏွစ္သက္တာက ‘လွပတဲ့ အကြပ္မဲ့မႈ’တဲ ့
သူ႕အသံ၊ သူ႕ဌာန္၊ သူ႕မာန္မွာ ဒင္ေတာင့္ေတာင့္ေတြမပါဘူးတဲ့ 
မယုံရင္ အလုံသီရိမဂၤလာေစ်းမွာ သြားၾကည့္ပါတဲ့ 
အဲဒီမွာလည္း စၾက၀ဠာတစ္ခု၊ ၾကယ္တာရာစုတစ္ခု 
ဘယ္သူ႕ျငင္းပယ္ခ်က္ေၾကာင့္ မရွိရမွာလဲတဲ့ 
ေရြးခ်ယ္စရာမရွိဘူးဆုိတဲ့ စကားကုိ ျခင္းၾကားထဲက 
မမွည့္ေသးတဲ့ သေဘာၤသီးစမ္းေတြေတာင္ မယုံဘူးတဲ့ 
သူတို႕မွာ ျဖတ္ကူးစရာ ပင္လယ္သစ္ေတြရွိေသးတယ္တဲ့ 
ဒီေန႕ကေလးေပါ့ ႐ုိး႐ုိးေအးေအး ဒီေန႕ကေလးေပါ့ 
‘လူတစ္ေယာက္အၾကည့္ဟာ ဘယ္ေလာက္ျမင့္တယ္ 
အသိဟာ ဘယ္အရပ္ရွိတယ ္
ပုံစံခြက္ျပင္ပကေန ပုံစံခြက္ကုိ အနီးအေ၀း ဘယ္ေလာက္ေျပးတယ္ 
ပုံစံခြက္အေတြးအေခၚထဲက ဘယ္ပုံဘယ္နည္းထြက္တယ္ၚ 
အဲဒါ သူ႕ႏွလုံးသားရဲ႕ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ပါပဲတဲ့ 
 
အဲဒါ ဒီေန႕ကေလးရဲ႕ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ပါပဲတဲံ 
ကုိေခ်ာရဲ႕ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ဟာလည္း သူပါပဲတဲ့ 
ဒီေန႕ကေလးဟာလည္း ခင္ဗ်ားကုိလည္း ကုိေခ်ာပါပဲတဲ့ 
အဲဒါဒီေန႕ကေလးရဲ႕ ဒီေန႕ကေလးအေၾကာင္းကဗ်ာပါပဲတဲ့ 
 
ခင္ဗ်ားရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲမွာ သူအၿမဲရွိပါတယ္တဲ့ 
ခင္ဗ်ားေသြးထဲလည္ပတ္ခုတ္ေမာင္းေနတာ သူပဲေပါ့ 
မိမိရရ ဒီေန႕ကေလးပဲေပါ့။ ။ 

၂၂၊ ဇြန္လ ၂၀၀၇ 
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၂၀၀၇ ပ႐ူးဖေရာက့္ရဲ႕ အခ်စ္ေတး 

 
‘သိမ္းပုိက္ပါ ဆြတ္ငင္ပါ 
ရွင္ကုိယ္တုိင္ပဲ ကၽြန္မကုိ 
ရွင့္ထံ လူကုန္ကူးလုိက္ပါ’ 
ဒီစကားဟာ ငါ့ေသြးသားထဲ 
မလုိင္ေတြ ေ၀့တက္လာခဲ့တယ္။ 
အဲဒီေတာ့ကာ အီရတ္မွာ 
ငါ ဘယ္ဘက္က တုိက္ေပးရမလဲ မလင္းျပာ။ 
ကုိးကား (၁) T.S Eliot ရဲ႕ “The Love Song of J. Alfred Prufrock” 
ကုိးကား (၂) ေမာင္သိဂၤါရဲ႕ ‘မလင္းျပာ’။ ။ 
၂၆၊ ဇြန္လ ၂၀၀၇ 
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ခ်ဳပ္နည္းပ်က္နည္းဥပမာမ်ား  

 
ဥပမာေခတ္ေပၚကာလဟာ တန္ဖုိးနည္းသမုိင္းျဖစ္သြားၿပီ 
ဥပမာ၊ဘ၀ဟာ နံရံေတြမရွိတဲ့ ဇာတ္အိမ္အေၾကာင္းထုိးဇာတ္ပဲ 
ဥပမာ၊ တစ္စုတစ္ေ၀း မေပါင္းစပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးတဲ့၊ အဲဒါ ‘ကိစၥ’ 
ဥပမာ၊ ဒါကုိလည္း သင့္အလုိက်‘ဇက္ပ္၁’လုိက္ပါ 
ဥပမာ၊ သင့္ခႏၶာကုိယ္နဲ႕သင္ အနီးကပ္ဆက္ဆံၿပီးၿပီလား 
ဥပမာ၊ခင္ဗ်ားရဲ႕နာမည္ဟာ အယူ၀ါဒတစ္ခုခုနဲ႕ေပါင္းထားတာျဖစ္တယ္ 
ဥပမာ၊ခင္ဗ်ားရဲဖြဲ႕စည္းမႈထဲမွာ 
ခင္ဗ်ားကုိယ္ပုိင္ေသြးနီဥဘယ္ႏွခုကန္႕သတ္ထားလဲ 
ဥပမာ၊post - ခင္ဗ်ားဟာ ဘယ္တံတား(၀ါ)ဘယ္စကားရဲ႕ သဒၵါလဲ 
ဥပမာ၊ စစ္တကၠႏိုဟာ အေမွာင္ထဲျမင္ဖုိ႕၊ စစ္တကၠႏုိဟာ မသိစိတ္ထဲ၀င္ဖုိ႕ 
ဥပမာ၊စစ္ကုိယ္တုိင္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕မသိစိတ္ 
ဥပမာ၊ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရင္တ၀ုိက္ကလာတာပါ 
ဥပမာ၊ဗဟုိခ်က္အယူအဆကုိ စဖ်က္တာ ရသပဲ 
ဥပမာ၊‘အမွန္တရား’လမ္းကုိသတိနဲ႕နင္းပါ၊သင့္ေျခဖ၀ါးေအာက္မွာ 
မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ဗုံးေတြ 
ဥပမာ၊ ‘သမုိင္းဟာငါ့ကုိခြင့္လႊတ္မွာပါ’တဲ့၊ ငါဟာ သမုိင္းကုိခြင့္မလႊတ္ဘူး 
ဥပမာ၊အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေဆာက္အအုံေတြရဲ႕ဗိသုကာဆုိင္ရာအဓိပၸာယ္ 
ဥပမာ၊ယေန႕ထိ ေမးခြန္းမထုတ္ရေသးတဲ့ေလွနံဓားထစ္သေဘာ(တရား?) 
ဥပမာ၊ယေန႕ယေန႕ခ်င္းတုိက္မိလုိ႕ 
ယေန႕တစ္ခုဟာယေန႕တစ္ခုခ်ဳိင့္သြားတယ္(ေျဖာင့္လုိက္ပါ) 
(ဒါမွမဟုတ္၊ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလုိက္ပါ) 
ဥပမာ၊ဒါဟာ ဘာလည္ဆည္မႈရဲ႕ အလီဘုိင္လဲ 
ဥပမာ၊ျမင္ရျခင္းနဲ႕မျမင္ရျခင္းၾကားမွာ 
ခင္ဗ်ားစိတ္မ်က္စိပြတ္ေနတယ္(မီးပြင့္တဲ့အထိပြတ္) 
ဥပမာ၊ခင္ဗ်ားဟာ 
အခုမရွိေတာ့ပါ၊ ခင္ဗ်ားလုိ႕ထင္ရတဲ့အရာသာေရးေရးက်န္ခဲ့တယ္(ေရးေရး) 
ဥပမာ၊စကတည္းကမရွိခဲ့တာကုိရွိေယာင္ထင္ဆဲလြမ္း 
ဥပမာ၊၀ါက်တစ္ေၾကာင္းဟာ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းကုိေဖာ္ေကာင္လုပ္လုိက္တယ္ 
ဥပမာ၊၀န္ထုတ္၀န္ပုိး အပ်က္ျဖစ္အ ေႂကြ႕တုံစံခါးမႈႀကံဳလွီမႈ 
ဥပမာ၊သံဇကာကြက္ေပၚမွာ အခ်ိန္၊ေနရာ၊နဲ႕ ခံစားမႈသဲပိရမစ္၊ Helloတေျဖးေျဖး 
ဥပမာ၊ခင္ဗ်ားလက္ထဲမွာ လတ္ဆတ္တဲ့ျဖစ္ႏုိင္ခြင့္ေတြ၊ေပါင္ေပၚမွာ အေမြးသပ္ 
ေပးလုိ႕ရတဲ့ေကာင္းကင္ေႏြးေႏြးေခြအိပ္ေလး 
ဥပမာ၊ဆႏၵမ်ားကူးသန္းသြားလာမႈကုိဘယ္ပြိဳင္ကပိတ္ဆို႕ထားလဲ 
ဥပမာ၊ ထင္ဟပ္မႈနဲ႕ျပန္လည္ေဖာ္ျပမႈၾကားမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေပါက္ကြဲလြင့္စင္မ ႈ 
အစအနမ်ားစြာေသြး႐ူးေသြးတမ္းေျပးကပ္ေနၾကတယ္ 
ဥပမာ၊‘စာသား’ဆုိတဲ့အသုံးအႏႈန္းဟာ ကမၻာႀကီးကုိေျပာတာျဖစ္တယ္ 
ဥပမာ၊ သူတုိ႕နားမလည္တဲ့အရာဟာ 
သူတုိ႕အတြက္စံျပအႏၱရာယ္မွတ္ေက်ာက္(ဥပမာ) 
ဥပမာ၊ငါတုိ႕ဟာဆႏၵရဲ႕စက္ပစၥည္းေတြ၊ေခ်ာစီလုိတယ္၊စြမ္းအင္လုိတယ္၊လည္ပတ္မႈလုိတယ္ 
ဥပမာ၊အမၺီဂီြတီ(Ambiguity)မလုိခ်င္ဘူး၊ ဟုတ္စ၊ ဘ၀နဲ႕စကား 
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နည္းနည္းေျပာလုိက္ဦး။အဘိဓာန္လည္းလွန္ၾကည့္ဦး 
ဥပမာ၊ဒီထဲမွာ နိမိတ္ပုံမပါဘူးလား၊ အလကၤာမပါဘူးလား၊ကဗ်ာမပါဘူးလား။ 
‘ဘာေတြလာေျပာေနတာလဲ!’ 
ဥပမာ၊“ဇာတ္လမ္းဆင္ေျပာျခင္းရဲ႕မစင္စြန္႕ရာထဲ ဓားေသးေသးေလး 
တစ္ေခ်ာင္းထုိးထည့္လုိက္ခ်င္တာပါ” 
-အေမရိကန္၀တၳဳေရးဆရာမ 
Kathy Acker(1948-1997) 
ဥပမာ၊ဒါဟာလည္းခင္ဗ်ားရဲ႕အတြင္းအဂၤါမ်ားလည္ပတ္မႈစနစ္ျပကားခ်ပ္တစ္ဖြဲ႕နီးပါးပါပဲ  
ဥပမာ၊လူတစ္ေယာက္ဟာ မေသေသးဘဲဆုံးလုိ႕ရလား။ ။ 
၁၊ ဇူလုိင္လ ၂၀၀၇ 
 
မွတ္ခ်က္။ ။ (၁)‘ဇက္ပ္’လုပ္ျခင္း=Zapping။ TV ခ်ယ္နယ္တစ္ခုနဲ႕တစ္ခုကုိ remote control 
ႏွိပ္ၿပီးအဆက္မျပတ္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း။ ခ်ယ္နယ္တစ္ခုမွ ျပေနတဲ့အေၾကာင္းအရာရဲ႕ဆင္ထားပုံကုိ ျဖတ္ၿပီး 
အျခားခ်ယ္နယ္တစ္ခုမွာ ျပသေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အပုိင္းအျပတ္နဲ႕ ဆက္စပ္ယူျခင္း။ ခ်ယ္နယ္တစ္ခုမွာ ျပေနတဲ့ 
အေၾကာင္းအရာရဲ႕ မဟာဇာတ္လမ္းႀကီးကုိ ၾကည့္သူက ခါးျဖတ္လုိက္ျခင္း။ 
(၂)(ကုိ)သည္ေမာ္ႏုိင္ကုိ မနက္ျဖန္အထိ ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း။ 
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တဆင့္ျပန္လည္ေဖာ္ျပမႈသီအုိရီ  

...................................................  

(သုိ႕မဟုတ္) ဒါတကယ္ေျပာေနတာလား 

မုိးထဲလည္းနင္းရတဲ့ဆုိကၠားတစ္စီးေပၚမွာ 
သုံးစြဲၿပီးသမွ်ဘ၀တစ္ခုလုံး ငုတ္တုတ္ႀကီးပါသြားတယ္ 
အိမ္ျပန္စရာကားခ မရွိသူခ်င္းအတူတူ 
ျပန္စရာအိမ္ရွိသူနဲ႕ မရွိသူၾကားမွာ ဘာလမ္းျခားသလဲ 
အဲဒါကုိမွန္ကန္တဲ့၀ါက်ဖြဲ႕ထုံးနဲ႕ရွင္းျပပါ 
တုတ္ေကြးျဖစ္လုိ႕ မင္းတစ္ကုိယ္လုံး အလုံးစုံကုိက္ခဲ 
ငါ့ကုိယ္တစ္ျခမ္းဟာ မင္းခႏၶာနဲ႕ပူျခစ္ေတာက္လုိ႕ 
အခ်စ္ဆုိတာဘာညာလုိက ငါမေျပာျပတတ္ဘူး 
ေမွ်ာမွန္းထားတာထက္ ပုိရင္ပုိ၊ မပုိရင္ေလ်ာ့ 
အဲဒီအေပၚမွာ ငါတုိ႕ခံစားခ်က္ပေဒသာေတြ၊ အာ႐ုံခံစားမႈေတြ 
ငါတုိ႕ဆီကလာတာလား အုိဆက္စပ္ပတ္၀န္းက်င္ရယ္ 
မုိးကေတာ့ရြာရမွာပဲေပါ့ 
ရြာကသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ မျဖစ္မေသခ်ာဘူး၊ အမိန္႕စာေတြ 
ဟုိဘက္အိမ္က ကေလးေလးငုိသံၾကားေနရတယ္ 
ၾကာၿပီ၊ လူႀကီးတစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးထင္တယ္ 
တစ္ေန႕က ၿမိဳ႕ထဲက သုံးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ 
ငါဘာလုပ္ရမလဲ၊ ရဲစခန္းတုိင္ရမလား 
ေမတၱာသုတ္ ရြတ္ရမလား 
၀ါက်တစ္ေၾကာင္းေပၚကေန ေႂကြၾကသြားခဲ့တယ္ 
ေရာင္းကုန္ပစၥည္းသစ္အတြက္ ေၾကာ္ျငာစားသားသစ္ 
ယီးေလးေလး ယီးေလးယုိ ေတးသီခ်င္းေလးဆုိ 
အေမ့ကုိသတိရတယ္ အေဖ့ကုိေဒါသပဲမွတ္မိတယ္ 
တက္ဒ္ဟ႐ူးစ္ရဲ႕အိမ္ဟာ တစ္ညလုံး 
ပင္လယ္ထဲ ေရာက္ေနခဲ့တယ္ 
ဟုိဘက္အိမ္က ကေလးေလးဟာ အိမ္ထဲမွာပဲ 
မုိးထဲေရာက္ေနတယ္ 
မၾကာခင္မီးပ်က္ေတာ့မယ္ 
မ်က္ရည္ကုိ လူသုံးကုန္ပစၥည္းလုိ ေရာင္းလုိ႕မရဘူးလား 
တစ္ေန႕ရာမွာ ေအာင္ပြဲေတြခ်ိမ့္ခ်ိမ့္ညံဆုိပဲ 
ဒါဟာ ငါ့အေၾကာင္းမဟုတ္ဘဲ 
ငါဘာျဖစ္လုိ႕ မ်က္ရည္က်ေနရတာလဲ။ ။ 

၁၄၊ ဇူလုိင္လ ၂၀၀၇ 
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ဖားမ်ား 

စားဖားေတြကုိအေရခြံခၽြတ္လုိက္ရင္ ျဖဴေဖြးေပ်ာ့အိေနတာပဲ 
အ႐ုိးပါကၽြတ္ကၽြတ္၀ါးလုိ႕ရတယ္။ ခြဲစိပ္ဘုတ္ျပားေပၚမွာ 
ေမ့ေဆးေပးထားတဲ့ဖား ပက္လက္လန္လုိ႕ 
ဗုိက္သားရႊဲရႊဲေလးေပၚမွာ ဓားပါးပါးေလးရဲ႕ 
ရွက္ရြ႕ံသလုိအမူအယာ 
ေနာက္ကလုိက္လာတဲ့သံႏၷိ႒ာန္နဲ႕ 
ခြဲရာမွာ ေသြးေရာင္စုိ႕လာၿပီး စီးေၾကာင္းေလးျဖစ္သြားတယ္ 
အဲဒီတဒိတ္ဒိတ္ခုေနတဲ့ႏွလုံးကုိ လက၀္ယ္ရရွိဖုိ႕ 
ပါးမွပြတ္သပ္ဖုိ႕၊ ၾကင္နာယုယဖုိ႕၊ ခ်စ္ဖုိ႕ 
ဒီေလာက္ႏွစ္ေတြၾကာခဲ့ၿပီလည္း အဲဒီေသြးေစျပစ္ဟာ 
ေသြးသားဖားလ်ားထဲမွာ ဘ၀တစ္ခုခုရဲ႕အစ 
ၿပီးဘ၀ေတြေရျပင္က်ယ္မွာ ဖားကူးကူးသြားလုိက္ၾကတာ 
လုိက္မမီေတာ့ေအာင္ ကူးေျပာင္းသြားတာကုိပဲ အလုိက္သင့္ 
လက္ခံရင္း လည္ၿမိဳမွာတစ္ဆုိ႕သြားသလုိ တံေတြးၿမိဳခ်ရတဲ့ 
ဖားေလာင္းေသးေသးေလးလႈပ္ခါ႐ုိက္ခတ္မႈ လႈိက္ခါ႐ုတ္ခတ္မႈ 
ဒီဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးထဲမွာ ငါတုိ႕ပိတ္မိေနခဲ့ၾကေနဆ ဲ
သူ႕သဒၵါမွာ ငါတုိ႕ရဲ႕အၾကည့္၊ အထိ၊ အသိနဲ႕မသိေတြပြားမ်ား 
တစ္ေယာက္ႏွလုံးခုန္သံရႊဲနစ္ကုိ တစ္ေယာက္နားေထာင္ရင္းဖားဖုိထဲမွာ 
လက္ဖ၀ါးခ်င္းဆုပ္လုိ႕ တစ္ေယာက္မ်က္လုံးထဲ 
တစ္ေယာက္မၾကည့္ဘဲ မုိးေခၚေနတဲ့ဖားသံေတြညံစီလုိ႕ 
ဖားေအာ္ရင္ မုိးရြာမယ္လုိ႕ငါတုိ႕ငယ္ကတည္းကၾကားခဲ့ရ 
အခုႀကီးေကာင္ႀကီးေတြျဖစ္လာတဲ့အထိ ငါတုိ႕ဖားဥစြဲ 
မီးအုပ္ေဆာင္းနဲ႕၀ါးရင္းတုတ္ေတြၾကား တနံတလ်ားေအာ္ဆဲ 
ဒါေပမယ့္ သူထြန္႕ထြန္႕လူးေနတာကုိ ေသြးထဲေခၚဆဲေပ်ာ္ဆဲ 
ဟုန္းထဆဲ အဲဒီတစ္ကုိယ္လုံးေပ်ာ့ေခြေက်နပ္ၾကည္ႏႈးမႈထဲမွာလည္း 
ႀကီးမားလုိက္တာ အျဖစ္အပ်က္ေလးဟာ 
ဟုိးေျမေအာက္တြင္းနက္ႀကီးေတြထဲက 
ေရွ႕ေဟာင္းဖားေတြ က်ားကြက္လုိဖားကြက္ခ် 
ငါတုိ႕ေပၚတဖြဲဖြဲ ငါတုိ႕ထဲတဖြဖြ ငါတုိ႕တဟဟေအာ္ေနလုိက္ၾကတာ 
မုိးရဲ႕သံစုံတီး၀ုိင္းလား မုိးရဲ႕သဘာ၀ဂီတလား 
မုိးအပ်ဳိဖားဖား………….။ ။ 
၁၈၊ ဇူလုိင္လ ၂၀၀၇ 
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စက္ခၽြတ္ယြင္း၍၊ သူေတာ္စင္ စိန္႕၊ ဆူဒန္  

နဂုိရွိၿပီးသား အႀကီးစားလက္က်န္မ်ား။ ေဒသခံတြင္းမွ်မွ်တတ။ 

အၿပိဳင္အဆုိင္တပ္ဆင္ျခင္းခင္ဗ်ား၊ ကၽြႏုပ္အား ပဋိပကၡၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 

အသုံးျပဳေတာ္မူပါ။ ႏွလုံးသားနဲ႕ အသည္းကုိ ျပာျဖစ္သြားေစတဲ့အထိ 

‘ေသ’နတ္ရဲ႕ အမႈေတာ္ကုိ။ မုန္းတီးျခင္းကုိ ‘သန္႕စင္ျခင္း’ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ေသာက္ေရသန္႕ရရွိေရးမွာ ၀မ္းေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ 

သူ႕ဘာသာသူ ဘယ္ေတာ့မွျပန္ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္မွာမဟုတ္တဲ့ ေဂဟာစနစ္ပ်က္ 

ယြင္းမႈ 

ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္းကုိ ေျမျမႇဳပ္ဗုံးမ်ား၊ သုိးမ်ား၊ နက္႐ႈိင္းအက္ေၾကာင္းမ်ား 

စိတ္ပ်က္အားငယ္ျခင္းလုိ ျမစ္မဲႀကီးထဲစီး၀င္ေသာ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ား 

နာလန္မထူႏုိင္ေတာ့ေအာင္ တစ္ခ်က္တည္းေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 

အစြန္းေရာက္တုိ႕ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရရွိတဲ့ ၀မ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းျခင္းဒုံးက်ည္မ်ား 

 

တုန္႕ျပန္ႏုိင္ရန္ ‘သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္တြင္ေတြ႕ဆုံ’သူတပါးက ကၽြႏု္ပ္အေပၚ၌ 

ကမၻာငယ္မ်ား ကမၻာသိမ္ ကမၻာမႊားမ်ား လူမ်ဳိးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား သူတစ္ပါး 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ တိက်တာခ်င္းအတူတူ ‘မ်ဳိးတုံးတဲ့ထိ’ မ်ဳိးဗီဇမ်ား 

လမ္းတစ္ပြင့္၊ တံတားတစ္ခုျပန္ရရွိ၊ ႐ြာမ်ားမီးထဲ၊ ဒုကၡသည္စာရင္းအင္း 

အပန္းေျဖနားခုိရာေနရာမွ သဘာ၀အလွ၊ ေဒသခံတုိ႕ရဲ႕ ေဖာ္ေရြေသာအၿပံဳး 

လူသားေတြျပဳလုပ္သမွ်ဟာ ယဥ္ေက်းမႈပဲ စစ္သုံးစရိတ္တစ္ေန႕ဖုိက္မီလ်ံေဒၚလာ 

သိတတ္နားလည္ရန္ရွာေဖြျခင္းထက္ လက္နက္ပုန္းမ်ားရွာေဖြေရး အိမ္တက္မဂၤလာ 

အေၾကာင္းမူကား ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ အရြယ္ေရာက္ရြာသားတုိင္း 

လက္နက္ကုိင္ 

ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ေတြ အဆိပ္ခပ္၊ ဂ်ီဟဒ္တစ္မ်ဳိး၊ အလင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 

အရွင္သူေတာ္စင္ စိန္႕၊ ကၽြႏု္ပ္အား (‘ဒုိင္း’၊ ‘အုံး’၊‘ ရႊီး’)ကူညီေတာ္မူပါ(‘အား’) 

စစ္တစ္လွမ္းက ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမငယ္ တစ္မိနစ္အတြင္းမွာ ဇရာေထာင္းသြား 

အု…ိ.ဆန္းၾကယ္လွပါတကား အရွင္သူျမတ္ရဲ႕ တန္ခုိးေတာ္၊ ၿပီး မီးခုိးေငြ႕ျဖစ္သြား 

တပည့္ေတာ္ဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ ရွင္သန္ရ ငါ့မွာ ဘ၀အမ်ဳိးမ်ဳိးအလုိမတူႀကံဳရ 

မ်က္ႏွာဖုံးေတြ စြပ္မေနပါနဲ႕ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကၽြန္စနစ္ျပန္ထြန္းကားေရး 

‘လူမည္းကၽြန္ေတြထဲက ေတာက္တုိမယ္ရကေလးမတစ္ေယာက္ ငါ့ကုိေပး’ 

‘လူမေနေတာ့တဲ့ မီးေလာင္ေျမေတြ ငါ့ကုိေပး’ သနားေတာ္မူပါ ခြန္အားေက်းဇူး 

‘တစ္ၿမိဳ႕လုံးျပာက်ဖုိ႕ ၆ရက္ ၆ ည ၾကာခဲ့တယ္ ။လူေသေကာင္ေတြရဲ႕ ေညႇာ္နံ’ 

ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမဖမ္းသြားတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္သမီးေတြဖမ္းသြားတယ္’ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး 

ႀကိဳးစားျခင္းကုိလည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ရရွိၾကၿပီး 

ေသဆုံးျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ လူေသေတြကု ိျမႇုဳပ္ႏွံၿပီး ရြာပ်က္ကုိျပင္ေဆာက္ 

အဆိပ္ခတ္ထားတဲ့ျမစ္မွာ ငါးဖမ္းဖုိ႕ ငါးမွ်ားခ်ိတ္မ်ားေစတနာျဖင့္လွဴဒါန္း 

‘သရက္ပင္ေရာ ျမက္ပင္ပါခုတ္သြားတယ္ဗ်ာ’ထာ၀ရအသက္သုိ႕ 
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‘ေသာက္ေရအုိးေတြလည္း အကုန္ခြဲသြားတယ္’ မိုးလည္းေခါင္သြားတယ္ 

ရွာရွာေဖြေဖြ က်က္က်က္ဆူေရသန္႕ျပဳတ္အုိးႀကီးထဲမွာ 

လူသားမ်က္လုံးတစ္လုံး ပကတိၾကည္လင္စြာ ေမြးဖြားျခင္းခံရ 

ဤဘ၀ဤမွ်သာ ေနာက္ဘယ္ဘ၀မ်ဳိးမွာမွ မေမြးဖြားလုိေတာ့ပါ 

ျမင္းေတြ၊ ကုလားအုပ္ေတြ၊ ျမည္းေတြနဲ႕ မဟုတ္ရင္ ေျခလ်င္ 

တုိယုိတာပစ္ကပ္ေတြနဲ႕ ဖုန္လုံးႀကီးထဲမွာ 

စက္ေသနတ္ေတြ ‘ႏွစ္သိမ့္အားေပးျခင္း’ ေနေရာင္ထဲ တ၀င္း၀င္း 

ဘာလုိ႕ အသက္ရွင္လုိ႕ ရွင္ေနမွန္းမသိဘူး ဆုေတာင္းျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

အရွင္ သူေတာ္စင္ စိန္႕ခမ်ားလည္း က်ည္ဇကာေပါက္ေတြနဲ႕။ ။ 

 

၁၈ ဇူလုိင္လ ၂၀၀၇ 
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ျဖစ္လာေနျခင္း( မီးပူတုိက္ဦးေႏွာက္အေမွးပါးရဲ႕ ဆည္းဆာ) 

 

ကုိယ့္ကုိကုိ ဘယ္လုိျပန္ျမင္လဲ 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘယ္လုိတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပ/ယူသလဲ 

ေဆာ့ဖ္၀ဲဒီဇုိင္းမွာ ‘မိမိအတၱကင္းလြတ္ရပ္၀န္း’ဆုိတာ ရွတယ္ 

‘မိမိအတၱကင္းလြတ္ရပ္၀န္း’ဆုိတာ လူမရွိတဲ ့အခန္းလြတ္ေပါ့ 

ခင္ဗ်ားမရွိလည္း ကမၻာႀကီးဆက္ရွိေနမယ္ဆုိတာ မေမ့နဲ႕ 

ကမၻာႀကီးဟာ ခင္ဗ်ားဦးေႏွာက္/ႏွလုံးသားကုိ ေစာင့္ေခၚေနမွာမဟုတ္ဘူး 

ကမၻာႀကီးဟာ ခင္ဗ်ားဦးေႏွာက္/ႏွလုံးသားထက္ ပုိက်ယ္၀န္းနက္႐ႈိင္းတယ္ 

သိမႈကို ျငင္းပယ္လုိက္တာနဲ႕ ခ်ဳံခုိအလစ္၀င္တုိက္ခံရတာ ဆန္းသလား 

ဘာသာစကား(နဲ႕/ရဲ႕)အၾကမ္းဖက္မႈ 

ခင္ဗ်ားနာလည္ထားသမွ် ဘာသာစကားထဲ 

မေရာက္ရွိေသးတဲ့အရာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ 

ဥပမာ၊ ‘ပလာ့စမာ’(ဥပမာကုိယ္တုိင္ဟာ ပလာ့စမာ) 

အပုိင္းႀကီး ၂၇ပုိင္းနဲ႕အပုိင္းငယ္၁၂ ပုိင္း မီးခုိးေရာင္သံဇကာကြက္ 

ဆက္သြားရင္ လူမေနလုိ႕ ယုိယြင္းေနတဲ့ အေဆာက္အအုံတစ္ခု 

မီးမရွိတဲ့ညရထားနဲ႕ မီးမလာတဲ့ရပ္ကြက္ဆီ မီးေပါင္းစုံနဲ႕ျပန္ရ 

တံတားဟာ မေျဖာင့္ဘဲ တြန္႕လိမ္ေကာက္ေကြးေနတာမွ ခင္ဗ်ာေက်ာအတုိင္းပဲ 

‘ျဖစ္သင့္တာကေတာ့’ဟာ တကယ္ျဖစ္ေနတာထဲမွာ လမ္းေပ်ာက္ 

အခ်ဳိးအစားေျပျပစ္မႈရဲ႕ တုန္ယင္အက္ကြဲေတြ၊ ေတာက္ေလွ်ာက္ 

သူတစ္ေယာက္ထဲႏွစ္ျခမ္းကြဲ(အေျပာင္းအလဲ)(ဥပေဒႏွင့္ညီမညီ တုိက္စစ္ရန္) 

ၾကက္ေျခခတ္ျဖစ္သြား၊ ဆက္စပ္၀န္းက်င္သစ္ျပဳလုပ္၊ 

အစုအၿပံဳတစ္ခု(အစုအေ၀းတစ္ခု)ႁပြတ္သိပ္ထူထဲလာတယ္ 

ထပ္ေက်ာ့စကားလုံးေတြ၊ အာေမမဋိတ္ေတာ့တာေတြ၊ ကန္႕သတ္အဓိပၸာယ္နဲ႕ 

သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ထက ္ပုိလြန္ယုက်ယုိစီးေနတာေတြလား 

ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုမွာ ‘ကုထုံး’လုိ႕ ထင္ရတဲ့ပုံႏွိပ္ပ်က္ 

ခင္ဗ်ားကုိခင္ဗ်ား ဘယ္လု(ိျပန္)ျမင္သလဲ 

အျမင္အာ႐ုံေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႕ ေျပာင္းလဲ(ျခင္းကုိ)နားလည္မႈ 

ႏွစ္ပင္လိမ္၊သုံးပင္လိမ္၊ ေလးပင္လိမ္ လိမ္ယွက္(လိင္ယွက္)အေနအထား 

(သိမႈအသစ္ႏွင့္ မကုိက္ညီေတာ့ေသာ အယူအဆမ်ားကုိ ကုသေပးမည္မဟုတ္ပါ) 

စနစ္တက်ျပဌာန္း(ခံရ)မႈစနစ္ရဲ႕ အေျခခံမူမ်ားမွားယြင္းေၾကာင္းသက္ေသ 

အေပၚထပ္အေဆာက္အအုံမွာ ‘မေရရာမႈ’ 

ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္း၀င္ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ 

ပုံေသမဟုတ္တဲ ့လမ္းဆုံလမ္းခြလမ္းခြဲမ်ား 

ကြဲျပားျခားနားတဲ့လုိင္းေတြမွာ တုိက္ဆုိင္မႈသက္သက္အခ်က္ျပခ်က္မ်ား 

ခင္ဗ်ားနာမည္ဘယ္သူ 

ဘယ္လုိစုစည္းရ/ ဘာေၾကာင့္စုစည္းခ်င္(စုစည္းျခင္း=သိမ္းသြင္းျခင္း) 
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ခင္ဗ်ားဘာကုိဆုိလုိတာလဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္စကားနဲ႕ ေျပျပပါ 

စၾက၀ဠာဆုိတာ သင့္ေသြးခုန္ႏႈန္းဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မွာကု ိရွင္းျပပါ 

အားလပ္ခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သလဲ အလုပ္မလုပ္ခ်ိန္မွာ အားပါတယ္ 

(အားမပါတဲ့ေလသံေလးနဲ႕) 

စကားလုံးမ်ား၀ယ္ယူစားသုံးမႈ 

ထုပ္ပုိးထားေသာအဓိပၸာယ္မ်ားေရာင္းရန္ရွိသည္၊စုံစမ္းပါ 

ဘယ္လုိေ၀ဖန္ေရးမ်ဳိးနဲ႕ လည္မ်ဳိကေန ညႇစ္ရမလဲ 

ေနရဲ႕ပါးစပ္မွာလည္း အျမႇဳပ္ေတြထြက္လုိ႕၊ သြက္ခ်ာပါဒလုိက္လုိ႕ 

ကမၻာႀကီးဆုိတာ ကုိယ့္အျမင္ရဲ႕ေလးေထာင့္ကြက္အက်ယ္အ၀န္းပဲ 

အေၾကာေတြဆုိင္းဖုိ႕ ေစာပါေသးတယ္ေစာေစာရယ္ 

သူဟာ ပ်ဥ္းမနားမွာ ဖတ္ရင္ဖတ္မယ္၊ သန္ဖက္ခါမွာ ဖတ္ရင္ဖတ္မယ္ 

ပူပူေႏြးေႏြးလက္ရာေတြ သူသယ္လာေပါ ့

စိတ္ညစ္တာဟာလည္း စိတ္ၫႊတ္တာပဲမဟုတ္လား 

ဖတ္ရဲဖတ္ၾကည့္/ရဲဖတ္ၾကည့္ဖတ္ 

မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ဟုတ္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးေပါ့ 

ေသာ့ခ်က္ရဲ႕အမည္တစ္ခုဟာ ထုံးလုပ္နည္းလုပ္ 

ထမင္းစားၿပီးၿပီလား ႐ႈးေပါက္ၿပီးၿပီလား ဘယ္ထုံးနဲ႕ ဘယ္နည္းလဲ 

အာ႐ုံရဲ႕ၫႊတ္အားမွ်တမႈ ပထ၀ီ ေတေဇာ အာေပါ ၀ါေယာ သမၸဇဥ္ 

ေလးနက္တဲ့အစုိင္အခဲမလုိခ်င္ဘူး ဟုတ္စ 

အေလးအတြက္ နက္နက္တူးရတယ္ ေရမရွိတဲ့အရပ္မွာ အထူးသျဖင့္ 

စကားသံရဲ႕ အတြင္းလႊာမွာ ျမဳပ္ေနတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲသစ္ေတြ(ခင္ဗ်ား/ေတြ) 

အနာဂတ္ဆီ မိမိကုိယ္မိမ္ိ မဲဇာပုိ႕ျခင္းမ်ား 

လြတ္လပ္စြာဆက္စပ္ယူရမႈအႏုပညာ(ႏုိ႕၊ ေနပါဦး၊ ‘အႏုပညာ’ဆုိတာဘာလဲ) 

ခင္ဗ်ားႏွလုံးသားနဲ႕နီးလြန္းတဲ့အရာေပါ့ 

‘ေသး၊ ေ၀း၊ နီး၊ ျမန္ရင္မျမင္ရဘူး‘(ဆီးဘန္းဆရာေတာ္လုိ႕ထင္တာပဲ) 

ေလွနံဓားထစ္ေဖာက္ခြဲေရးသမားပဲ ဆုိပါေတာ့ 

သင့္နာလည္မႈစက္႐ုံမွာ မီးအားျပည့္လား၊ အလုပ္သမားေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေရး 

အဆင္ေျပလား၊ ေခါင္းပုံျဖတ္လား 

စာဖတ္ေနတဲ ့ခႏၶာကုိယ္အတၱေဘာႀကီး 

ဒါကုိဖတ္ရင္း ခင္ဗ်ားကုိယ္ခင္ဗ်ား ထားသုိထားတဲ့ ေနရာဟာ ရပ္ေနသလား 

အဲဒီေနရာရဲ႕ ဖြဲစည္းျခင္းယဥ္ေက်းမႈဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ကုိယ္တစ္ျခမ္းမကကုိ 

ေမာင္းေနတယ္ 

ဆုိတာသတိထားမိလား 

အဲဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဆက္မႀကိဳးစားရင္ ပုိမုိမ်ားျပာလာေနတဲ့သက္ေသေတြက 

ဘာျပေနလဲဆုိေတာ့ အဲဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဆက္ႀကိဳးစားလုိ႕ 

မရေတာ့ဘူးဆုိတာပဲ။ 

ဒါဟာလည္း မေရာက္ဖူးတဲ့ စေပ့စ္တစ္ခုပဲေပါ ့

မိမိစာဖတ္ေနျခင္း(ရင္း)ကု ိမိမိျပန္ခံစားျခင္း(ႀကံဳဖူးလား) 
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ဧရာမနာလန္ထမႈႀကီးေပါ့ အရွိတရားကုိ ကုိယ္ရွိခုိင္းထားလုိ႕မရဘူးဆုိတာ 

ယုံၾကည္မႈအေဆာက္အအုံမ်ားျခစားျခင္းနဲ႕ ျပန္ေမးပါရေစ 

(အေျခအေနေတာ့ မတူေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္) 

ခင္ဗ်ားကုိ ခင္ဗ်ားအရိပ္ထဲမွာ ဘယ္လုိဘယ္ျပန္ျမင္သလဲ 

ဒါဟာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္လုိ႕ပဲမွတ္၊ ရပ္ ၾကည့္၊ သြား 

ခင္ဗ်ားညဘက္လက္သန္းထိပ္မွာလည္း 

အီလက္ထရႊန္မ်ား စီးဆင္းေနတာ သတိထား 

ခင္ဗ်ားဦးေႏွာက္ထဲက ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ ေခတ္တုံးသြားၿပီလား 

ခင္ဗ်ားစိတ္ဟာ ခင္ဗ်ားနဲ႕ အၿမဲအဆင္ေျပသလား။ ။ 

 

၂၊ ဇူလုိင္လ ၂၀၀၇ 
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သုခၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ား  

 
ပုိက္ဆံနဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၀ယ္မရဘူးဆုိရင္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ျပရင္ ပုိက္ဆံေပးမလား ဘယ္လုိေပးမလဲ 
အခ်ိန္နဲ႕လား တန္ခ်ိန္နဲ႕လား က်င္းနဲ႕လား 
တစ္အိမ္သားလုံး တစ္ရပ္ကြက္လုံး တစ္ၿမိဳ႕လုံၚ 
ေပ်ာ္ရြင္မဆုံးတၿပံဳးၿပံဳးနဲ႕ 
ပုိက္ဆံေတြကဲ့ကဲ့ယူၾက 
ေပ်ာ္ရႊင္လုံး ဆုိ႕သြားမွာေတာင္ဆုိးရေသး 
စိတ္ညစ္ျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္းဆုိတာ 
ပုိက္ဆံမလုိေတာ့တဲ့ သူေ႒းသူႂကြယ္ေတြအတြက္ 
ဇိမ္ခံ ခံစားမႈ ႂကြားလုိ႕ရစရာေနာက္တစ္ခု 
ကုိယ္တုိ႕ေတာ့ ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ 
ေပ်ာ္မဆုံး ေမာ္မဆုံး အားလုံးတၿပံဳးၿပံဳး 
ေပ်ာ္တဲ့လူေတြကုိ ပုိက္ဆံေပးေနပါၿပီတဲ့ 
ေပ်ာ္….ေပ်ာ္…………ေပ်ာ္ 
တုိ႕တေတြ အားလုံးေပ်ာ္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ျပလုိ႕ပုိက္ဆံရ ၀မ္းသာၾကတယ္ဗ် 
၀မ္းသာၾကလုိ႕တုိ႕ေပ်ာ္ရႊင္ ပိုက္ဆံရတယ္ရွင္ 
ပုိက္ဆံလုိခ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ျပ ပုိက္ဆံရတယ္ခင္ဗ် 
ဦးဦးနဲ႕ ေဒၚေဒၚတုိ႕ ခုလုိ က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာၾကတာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကလုိ႕ေပါ့ေနာ္ 
ဟုတ္တာေပါ့သမီးရယ္၊ မႈိင္ေနရင္ေငြမ၀င္ဘူး 
ေပ်ာ္ရြင္ရင္ ေရရႊင္တယ္ 
ဦးဦးတုိ႕ေဒၚေဒၚတုိ႕ေတာ့မေသမခ်င္း 
ၿပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးေနျပေတာ့မယ္လုိ႕ ဆုံးျဖတ္တယ္ 
သမီးလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ျပေလ 
ေတာ္၀င္အလွလုိ ေပ်ာ္ရႊင္ျပမယ္ 
သမီးတုိ႕လည္း ေရရႊင္ရႊင္ 
ေပၚပင္မက ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမယ္ 
သားတုိ႕မွာလည္း ေငြအပုံအပင္ 
က…ဲကေလးတုိ႕ေရ 
ပုံျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပဲကြယ္ 
သားသားမီးမီးတုိ႕လည္း 
အၿမဲေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစကြယ္ 
ေပ်ာ္ရႊင္မွ ပုိက္ဆံရတယ္ဆုိတာ မွတ္ထားေနာ္ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဘယံ ဓနံ လာဘံ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား မ်က္ႏွာေပၚတြင္ 
ေငြရွင္ေတြလုိ သီးေစသတည္း။ ။ 
 
၃၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၇ 
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ေျပာဖန္မ်ား ေမးခြန္းရ/ ႀကိတ္ဖတ္ေတြ 
 
ဒါေပမယ့္ အဲဒီကတည္းကသိေနခဲ့တယ္စကားလုံးေတြ 
ေနေရာင္ေအာက္မွာ အရိပ္မထြက္တဲ့စကားလုံးေတြ 
အေကာင္အထည္ေတြ ျဒပ္ေတြရွိသလုိလုိနဲ႕ 
အေခါင္းေပါက္ႀကီး မနဲဖုံးထားတဲ့စကားလုံးေတြ 
 
ပန္ဒါ၀က၀္ံဆုိ နားလည္လုိ႕ရေသးတယ္ 
အႏၱာတိကေရခဲျမစ္ေတြ၊ ဘယ္ဟာရစ္ ဘယ္ဟာပင့္ေတြ 
လင္ဖုိစုိက္တ္ေတြ၊ ပင္စိမ္းရြက္ေတြ၊ ဂ၀ံေက်ာက္လုိစကားလုံးေတြ 
 
အခု ဒီမနက္မွာလည္းပါလာတယ္ 
ညမွာလည္းၾကားရဦးမယ္ 
ေရေသပုပ္ပြစကားလုံးေတြ 
ပကာသား ျခစားသလုိ နင္းလုိက္ရင္ေၾကသြားမယ့္စကားလုံးေတြ 
ေဖာင္းကနဲ ကြဲသြားၿပီ ေလေသက်ေပ်ာက္တဲ့စကားလုံးေတြ 
 
ထမင္းထဲ ခဲလုိ သဲလုိ တက်စ္က်စ္၀ါးမိတဲ့ စကားလုံေတြ 
ဖုန္႕မႈန္႕လုိ အပုတ္နံလုိ ႏွာမႈတ္ထုတ္ရတဲ့ စကားလုံးေတြ 
မလုံးေတာ့ မ၀န္းေတာ့တဲ့ စကားျပားေတြ စကားပဲ့ေတြ 
ဂ်ပန္ေကာ္၊ ကုိရီးယားေကာ္နဲ႕ျပန္ကပ္ထားတဲ့ စကားက်ဳိး 
စကားေၾက စကားကြဲ စကားအက္ေတြ 
‘မကုိင္ရ၊ မထိရ 
က်ကြဲလွ်င္ ေလ်ာ္ရမည္’ သတိေပးစာတန္းမပါလည္း 
သတိႀကီးႀကီးထားရတဲ့ ေလပူေပါင္းေတြ 
တန္ဘုိးႀကီးႀကီးေပးဆပ္ရမယ့္ 
အထိမခံေရႊပန္းကန္ေတြ ဆူးေတြနဲ႕ထိက႐ုန္းေတြ 
ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ 
‘စကားအကုန္မေျပာနဲ႕’ထဲမွာ ခ်န္လွပ္ထားတဲ့ စကားလုံးေတြ 
ၿခံဳထြင္ရတဲ့၊ လမ္းရွင္းရတဲ့၊ ေက်ာ္သြားရတဲ့ စကားလုံးေတြ 
ျမတ္ဖုတ္ေအာက္ မုိင္းေထာင္ထားတဲ့ စကားလုံးေတြ 
ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရကုိ ၿခံဳဖုတ္ထဲကပဲ 
ခက္ခက္ခဲခဲ ၀ါးပုိးနဲ႕အသက္ထုိးေကၽြးယူေနရတဲ့ၾကားက 
ရႊီကနဲ ရႊီကနဲ လွမ္းလွမ္းပစ္တဲ့ စႏုိက္ပါစကားလုံးေတြ 
 
႐ုပ္ေရာစိတ္ကုိပါ မညစ္ ညစ္ေအာင္ လာလာလုံးတဲ့ 
စကားဆုံးေတြ စကားတုံးေတြ စကား႐ႈံးေတြ 
စကားျပဳန္းေတြ 
အိပ္ေကာင္းျခင္းအိပ္မရတဲ့ အလုံးအခဲ စကားျခင္ေတြ 
စကားခ်ဥ္ေတြ စကားခါး စကားပုပ္ေတြ 
တစ္ကုိယ္လုံးယားယံလာလို႕ ကုတ္ဖဲ့ရင္လည္း 
ကုိယ့္ေသြးပဲထြက္ရတဲ့ စကားသန္းေတြ စကားမႊားေတြ 
စကားအျဖစ္ပဲ က်န္ေတာ့တဲ့ 
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အႏွစ္သာရမဲ့ အာလ်ားေတြ 
အဲဒါ ငါတုိ႕တစ္ေတြ ငါတုိ႕တစ္ေတြ ငါတုိ႕တစ္ေတြ။ ။ 
 
၂၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၇ 
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မနက္ဖန္မွာ ဒီေစ်းနဲ႕ မရေတာ့ပါ 

 
အသက္အာမခံလုိလုိပုံသ႑ာန္နဲ႕ အေၾကာင္းအရာေပ်ာက္ဆုံးမႈ 
အတြက္ေလ်ာ္ေၾကး မ်ဳိး႐ုိးဗီဇခြဲျခားမႈနဲ႕ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇအရည္အေသြး 
ျမင့္ျမင့္မားမားစံခ်ိန္မီေစရန္ 
ႏုိ႕စား/အသားစားႏြားေတြလုိ ၿပိဳင္ျမင္းေတြေမြးျမဴသလုိ 
တစ္၀က္ေတြ ဆီမီးေတြ အလ်ားလုိက္ ေဒါင္လုိက္ ပိႆခ်ိန္လုိက္ 
ဟန္တင္တင္ေရာဂါနဲ႕ ဦးေႏွာက္ တေျဖးေျဖးပ်က္ဆီးယုိယြင္းလာမႈ 
အာ႐ုံခံစားမႈက်န္းမာေရးမွာ အရိအခၽြဲေတြ အေပါက္အၿပဲေတြ 
နယ္ပယ္မ်ားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ အကန္႕အသတ္ရွိအျပည့္အ၀ေနထုိင္ေရး 
မေသခ်ာမႈေရြ႕လ်ားေနတဲ့ ျမင္ကြင္းက်ယ္ထဲမွာ 
ဒါေတြ ဒါေတြဟာ ဇာတ္မတူသား/ဇာတ္တူသား/ဇာတ္ျခား ဇာတ္ေကာင္ေတြ 
 
လူေသအေလာင္းခြဲစိတ္ခန္းကထြက္လာၿပီး 
မီဖြားေဆာင္ထဲ တန္း၀င္ 
ကူးစက္ေရာဂါပုိး အျပည့္သယ္လာတဲ့ 
အေလာင္းတင္လွည္းရဲ႕ ‘ငါမွန္တယ္၊ ငါမွန္တယ္’ ဒလိမ့္လိ့မ္သံညံ 
 
ဓာတ္မွန္မွာမေပၚတဲ့ ဒ႑ာရီလုိလုိ ဒဏ္မွန္တရားလား ဓမၼႏၱရယ္လား 
 
ေဆးပညာေလာကရဲ႕ သူရဲေကာင္းနဲ႕ အာဇာနည္တစ္ေယာက္ေပါ့ 
အ႐ူးေထာင္ရဲ အေမွာင္ခန္းေလးတစ္ခုထဲမွာ 
ေသြးအဆိပ္တက္ေရာဂါနဲ႕ ဆုံးသြားတယ္ 
 
‘အေျခမခုိင္ေသာ အျမင္မ်ားအေပၚ 
ေလွနံဓားထစ္ယုံၾကည္မႈ’ အခုိင္အမာကတုတ္ခ်င္း 
 
အရပ္လက္သည္ရဲ႕ ေရွ႕ေနာက္မညီလက္ထဲက 
ကဗ်ာမီးဖြားျခင္းကုိ ျပန္တာ၀န္ယူၾက 
တစ္ခ်ဳိ႕ေဆး႐ုံမွာဆုိ တစ္ေဆာင္လုံး 
‘အရင္ဦးဆုံး’ ၿပိဳင္ပြဲမွာလုိ သူ႕ထက္ငါေစာစီးစြာ 
ကမၺည္းတင္လုိတင္ျငား 
ေသၾက 
 
ပတ္၀န္းက်င္မွရွိရင္းစြဲ ရွိဆဲေရာဂါမ်ားကူးဆက္မႈ 
လူနာ၏မူလသေႏၶစြဲလာေသာ ေမြးရာပါ 
ႏွစ္ခုစလုံးဟာ ဆင္ျခင္မႈအဓိက အျမင္ေတြပဲ 
‘လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘာသာစကားနယ္ပယ္အဆုံးမွာ 
သူ႕သိမႈနယ္ပယ္လည္း အဆုံးသတ္တယ္’ 
 
မစဥ္းစားဖူးတာေတြကုိ ေတြ႕ႀကံဳခံစားၾကည့္ဖု ိ႕ 
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ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ပုိးမ်ဳိးျပည့္ေဆး႐ုံမ်ား 
ေဆးေပးခန္းမ်ား ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားလွ်ဳိ႕၀ွက္ဖ်က္ခ်ခန္းမ်ား 
ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ျပန္(ဘာသာျပန္စာသားမ်ားစိစစ္ေရး) 
ရဘာလက္အိတ္၊ ပုိးသတ္ေဆးျဖန္းခန္းစီးမ်ား 
ႏွာေခါင္းနဲ႕ပါးစပ္အုပ္စီးမ်ား 
စနစ္တက်ေရးသားၾကပါရန္ 
 
သီအုိရီေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ 
လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္ရလာဒ္မ်ား 
သိပၸံပညာရဲ႕ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ အခန္းက႑ 
စာေပအႏုပညာရဲ႕စစ္ေဆးတုိင္းထြားခ်က္မ်ားစာရင္းျပဇယား 
 
မုိးေလ၀သဟာ မ်ဥ္းေျဖာင့္မသြားဘူး 
 
အေသယုံၾကည္တဲ့ 
ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အဆိပ္ျပင္းေႁမြတစ္ေကာင္ 
ကုိယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ေအာင္း 
အဲဒီယုံၾကည္မႈေပၚမွာ ခုိင္မာတဲ ့
ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု တပ္လုိက္ပါ 
 
ယုံၾကည္မႈကုိ ဒီေန႕ရဲဲ႕ ဘယ္ေလာက္ 
လင္းလင္းထဲ ရွင္းထုတ္ၾကည့္ဖုိ႕ 
 
ထိပ္တန္းလူရႊင္ေတာ္တုိင္းမွာ စိတ္ဓာတ္က်မႈ အုိင္းအနာ 
ဘုိဟီးမီးယန္းအခြံကုိျခစ္ၾကည့္လုိက္ရင္ 
ဘူဇြာျဖစ္လုိစိတ္ေတြ တဖြားဖြားေတြ႕ရွိၾကရ 
 
မနက္ဖန္မွာ ဒီေစ်းနဲ႕ရႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း 
ႀကိဳတင္သတိေပးအပ္ပါသည္ 
ယေန႕ေစ်းျဖစ္၍ ေစ်းဆစ္ျခင္းသီးခံပါ။ ။ 
 
၃၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၇ 
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ခံစားမႈအထူးစုိက္ရာ 

ႏွလုံးသားရဲ႕ အထူးခံစားေရးေဒသဟာ ေမွာင္မုိက္လင္းလြန္း 
ကၽြန္းေမ်ာလုိ သူ႕ကုိယ္သူနားမလည္စြာ ေဒါက္ေထာက္စရာ 
ေဒါက္တင္စရာကမ္းေ၀း(အေတြးမ်ားေခၚမလာရ) 
ဗင့္စင့္ကုိ သီအုိ(ရီနဲ႕)ဘယ္လုိေထာက္ပံ့မလဲ 
ဘယ္လုိစစ္မွန္ ဘယ္လုိသန္႕စင္မလဲ 
ေရႊက်င္သလုိေသြး(လႊတ္ေၾကာျပန္ေၾကာ)ထဲမွာ 
တစ္ကုိယ္လုံး 
 
ျပန္႕ႏွံ႕သလား ဘာကဆက္လက္သယ္ေဆာင္ျဖန္႕ခ်ိ 
သတင္းပုိ႕မလဲ အ႐ုိးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈစနစ္လား 
‘ဤအရာသည္ အသစ္တည္ေဆာက္လုပ္မည့္ 
အေဆာကအ္အုံတစ္ခု၏ ‘သံမဏိေဘာင္ၾကမ္း’လား 
‘အေျခခံပုံၾကမ္း၊ အၾကမ္းထည္’ရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္းလား 
လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖုံးကြယ္ထားတဲ့ ကမၼ႒ာန္း႐ုပ္ရဲ႕အၾကည့္လား 
အၾကည္လား အေနာက္လား အညစ္ 
 
အေၾကးစြန္႕စနစ္နဲ႕ ဘယ္ႏွလမ္းေ၀းသလဲ 
မ်ဳိးပြားအဂၤါရဲ႕အထိမခံနံရံေတြမွာ 
တစီစီျမည္ ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ပူအုိက္ေနတဲ့ 
အာေခါင္ေျခာက္ျခင္း တံေတြးၿမိဳခ်ျခင္း 
၀႐ုန္းသုန္းကားလုံးထားတဲ့ ခ်ည္ခင္ရဲ႕အစ 
အသားျပဳရည္နဲ႕ မလုိင္ကုိသဲ့ယူ 
ေရျပင္နဲ႕ထိလုနီးပါး ရွပ္ပ်ံၿပီး 
ေကာင္းကင္ေပၚ ေကာ့ကာ ေကာ့ကာ ထုိးတက္သြား 
(ေဟာ ….ဒီမွာၾကည့္စမ္း…ဘာသာစကား…လုပ္ပုံ၊ လုပ္ပုံ) 
 
ထဲမွာ ခံစားမႈ(အရွိတရားကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္သိယူႏုိင္သေလာက္ 
သိႏုိင္တဲ)့အသိတရားဟာ တျခားစီ(/အမ်ားဆီ/ 
သူ႕ႏွလုံးသားဆီ)ကုိယ္ မင္းကုိ ေဂ်ာင္းေဂ်ာင္းျမည္ေနေအာင္ 
ေတာင့္တသည္ ပုတ္သင္ညိဳေနကုိပတတ္ရပ္ခံစားသလုိ 
ကုိယ္မင္းကုိ ပတတ္ရပ္ ငတ္မြတ္သည္ 
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ႀကဲလုိက္ေသာအာ႐ုံမ်ဳိးေစ့မ်ားမွ 
ကုိယ့္အား ရစ္ေခြႏြယ္ပတ္ ပတ္ၾကမ္းတုိက္ၿပီ 
 
မဟုတ္ဘူး….ပတ္ၾကား႐ုိက္ၿပီ 
ဓာတ္စခန္းခုိက္ၿပီ အဲဒီစိမ္းလန္းရနံ႕ရဲ႕လက္ေကာက္၀တ္ထဲ 
အဲဒီေႏြးေထြးစုိစြတ္ဆဲ ေမွးေမာ့သြားတဲ့မ်က္လုံးစူးထဲ 
ဘယ္တုန္းကလဲငါ့ႏွလုံးသား(ခံစားမႈအထူး႐ုံးစုိက္ရာေဒသ) 
ေရစပ္မွာ ပါးစပ္ႀကီးဟၿဖဲထားတဲ့ မိေက်ာင္းလုိ 
ပူျပင္းအုိက္စပ္တဲ့ အပူပုိင္းဇုံေနလုံးစူးျပင္းေအာက္မွာ 
ဘာစနစ္လဲႏွလုံးသားရဲ႕ 



ေဇယ်ာလင္း (ကဗ်ာစုစည္းမႈ) 

လမ္းအိုေလး <? lanolay.wordpress.com  ?> 

89 

အ…ဲ.အဲ…..။ ။ 
 
၄၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၇ 
 
 



ေဇယ်ာလင္း (ကဗ်ာစုစည္းမႈ) 

လမ္းအိုေလး <? lanolay.wordpress.com  ?> 

90 

သူခုိး(စမနေပၚက) 

 
ျပဇာတ္အစတြင္ တုိင္ကပ္နာရီသည္ ၁၇ခ်က္တီး၏(စမန ၈) 
ကဗ်ာဟာ ေမာ္ဒန္ၿမိဳ႕ျပရဲ႕(စမန ၂၁)ဂီတကုိ နားေထာင္ခဲတယ္၊ အရက္ေတြ 
ျမည္းခဲ့တယ္(စမန၅၀)ရဲ႕ အစြန္အဖ်ားေတြထဲမွာ (စမန ၂၁)တလြဲေတြ 
ျဖစ္ေနရတာလဲ(စမန ၇၄) 
‘အဲဒီေလာက္အျမင့္မွာ က်ားသစ္ဟာ ဘာကုိလာရွာလဲဆုိတာ’ 
(စမန ၈၈) ဇာတ္ခုံေပၚ၌ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္ျပန္ျမင္ေနရျခင္း 
ပင္ျဖစ္၏(စမန ၁၇) 
စကားလုံးမ်ား၏ ဟုိမွာဘက္၌(စမန ၂၉) 
တိတိက်က်ေမ်ာ္လင့္ထားရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားစိတ္ပ်က္သြားလိမ့္မယ္(စမန ၄၅) 
လူႀကီးဖားဖားတစ္ေယာက္…….စိတ္က်ေရာဂါ…….ျပယုဂ္ကေတာ့…….(စမန ၇၀) 
ေသျခင္းတရားဟာ စက္ဘီးနဲ႕လာတဲ့….ေတြလည္းျဖစ္ႏုိင္တာပဲ(စမန ၇၉) 
တကယ္ေတာ့ လူသားဟာ..(စမန ၃၈) 
ဘာမ်ားလုပ္စရာ က်န္ေသးလုိ႕လဲ၊ ေနဖုိ႕ကလြဲၿပီး 
(စမန ၅၀) 
အလင္းေရာင္က …..နာက်င္ေစတယ္ 
……..ေန၀င္ဆည္းဆာရဲ႕ လႊစာမႈန္႕ေတြကို စားေသာက္(စမန ၇၅) 
ေမ့ေဆးမပါဘဲ ကေလးကုိ ဗုိက္ခြဲေမြးေပးလုိက္တယ္(စမန ၈၄) 
ဟေနတဲ့ ပါးစပ္ေပါက္ပဲပါတဲ့ဦးေခါင္းေတြ 
(စမန ၂၀)အေပ်ာ္လြန္က်ဴးပ်က္စီးမႈ၊ အ႐ူး 
ထမႈေတြအျဖစ္ (စမန ၇၃) ေအးခဲေနတဲ့ တန္ျဒာဟင္းလင္းျပင္ 
ေပၚက ပဥၥလက္ဆန္ဆန္စီးနင္းမႈေတြ(စမန၄၇) 
ဒီကူးနင္း(de kooning) က 
အုိဟာရာနဲ႕ စေတြ႕ေတာ့ ‘သူနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး နိမိတ္ေကာင္းတဲ့ 
ခံစားခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္တယ္ဗ်ာ’လုိ႕ေျပာတယ္(စမန ၆၁) 
ၿခံဳၾကည့္ရင္(စမန ၆၉)ဒိန္းဇက္(ဂ်)္ဟာ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ 
မွ်ာသာျဖစ္တယ္။….တျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိလုိ႕ဘဲ။(စမန ၈၁) 
ဟယ္ရီရဲ႕ ပုပ္ေနတဲ့ ေျခေထာက္ႀကီးက 
ျခင္ေထာင္အျပင္ကုိ ထြက္ေနရဲ႕။ ပတ္တီးေတြ 
ကလည္းေျပလုိ႕။(စမန ၈၈) 
စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၄၀၀၈၅၈၀၇၀၇ 
စာအုပ္ခ်ဳပ္-ကုိျမင့္(စမန နံပါတ္မပါ)လွ်ဳိ႕၀ွက္နက္နဲမႈကေတာ ့
‘အားလုံးဟာ အခုျဖစ္ပ်က္ေနတာဆုိရင္ 
ကဗ်ာကုိေရးတာဟာ ဘယ္တုန္းကလဲ(စမန ၆၆) 
ေနဦး… 
အျခားအထီးက်န္ျခင္းက ေအာ္ေျပာတယ္ 
မင္းတစ္ကုိယ္တည္း အထီးက်န္ျခင္းမျဖစ္မီေတာ့ 
(စမန ၇၈) ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ 
(၁၉၄၉-၂၀၀၂)(စမန နံပါတ္မပါ)အလန္ဂ်င္းစ္ဘတ္နဲ႕ 
စာမ်က္ႏွာခ်င္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္(စမန နံပါတ္မပါ) 
၂၇။ သခင္ဘေသာင္း သူခုိးအာမက္- ပဥၥမအႀကိမ္(စမန နံပါတ္မပါ)ယခု 
၃၀။ ေအာင္ခင္ျမင့္ ‘အဓိပၸာယ္မဲ့ျပဇာတ္’ 
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(စမန နံပါတ္မပါေသာ္ျငားလည္း ေနာက္ဆုံးစာမ်က္ႏွာ)ေက်ာ္ေမႊးစာေပ- 
အဆုံး၌ တိတ္ဆိတ္မႈသည္ ေမာ္ဒန္အႏုပညာ၏ေရွာင္လြဲ 
မရေသာ…(စမန ၃၄) ငါ့မ်ဳိးဆက္ရဲ႕အေတာ္ဆုံး 
စိတၱဇေတြ (စမန ၂၂)။ ။ 
ေဇယ်ာလင္း(စမန ?) 
၄ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၀၇ 
 
မွတ္ခ်က္။ ။ စုိင္း၀င္းျမင့္(ေက်ာ္ေမႊးစာေပ)ထုတ္ ေအာင္ခင္ျမင့္ရဲ႕ ‘အဓိပၸာယ္မဲ့ ျပဇာတ္’ စာအုပ္ပါ စာသားမ်ားအား 
ရည္ၫႊန္းလ်က္။ 
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စကားကုိဘယ္ခုတ္ေမာင္း 
 
တမင္ မသပ္မရပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတာ 
ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ေလွ်ာေလွ်ာက်ေနေအာင္ 
လုိအပ္တာထက္ မလုိအပ္တဲ့ အပုိအလွ်ံေတြ 
(အသားပုိအလွ်ံေတြ) 
ခုတ္ပုိင္းထားတဲ့ ငွက္ေတြ ဘယ္ပ်ံသန္းၾကသလဲ 
ဒေီန႕ဘာေန႕လဲ စားၿပီးၿပီလား 
အဂၤေတေလာင္းထားတဲ့ စားစရာ 
အဲဒါစားစရမဟတု္ဘူး ကစားစရာ 
စာရင္ကစားဖုိ႕ ပလပ္စတစ္ေလာင္းထား 
ကတၳဴနဲ႕ႏႈးေနေအာင္ျပဳလုပ္ထား 
မုိထဲက႐ုိက္ထုတ္လုိက္တဲ့ 
သတၳဳရဲရဲစားစရာ 
ကစားမလား စားမလား 
 
ခုတ္ပုိင္းထားတဲ့ ပ်ံသန္းျခင္းေတြ 
ခုတ္ပုိင္းထားတဲ့ေလ 
(အဲဒါေတာ့မင္းလြန္ၿပီကြာ 
ေလကုိဘယ္လုိခုတ္ပိုင္းမလဲ) 
စကားနဲ႕ပဲေပါ့ 
ဂလုိဘယ္တယ္ရာရစ္ဇင္ 
ယေန႕ေျပာတတ္တဲ့စကား 
ဒါပဲအႏွံ႕အျပားၾကားရတဲ့ယေန႕ 
သံစဥ္တစ္ခုခုမ်ားစိမ့္ထြက္ေနသလားလုိ႕ 
ခုတ္ပုိင္းထားတာေတါဟာ 
ေလထဲထပ်ံသြားၾကတယ္ 
ေလထဲေပ်ာ္၀င္သြားၾကတယ္ဆုိရင္ 
ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္ 
ေလခဲတစ္တုံးၿမံဳထားခ်င္သလား 
ခုတ္ပုိင္းထားတဲ့ ပ်ံသန္းျခင္းေတြ 
ဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲ 
မီကုိပဲ…….ေသာက္…….မယ္………. 
မုိနံရံမွာကပ္က်န္ခဲ့တဲ့ သတၳဳစေတြ 
နံရံရဲ႕အမာရြတ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္လဲလွယ္ျခင္း 
ဒီစကားေတြဟာဘယ္သြားသလဲ။ ။ 
 
၁၀၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၀၇ 
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အဲဒီကဘာအစီရင္ခံစာေရာက္ရွိလဲ 
 
ဘာအစီရင္ခံစာပဲလာလာ ဘယ္လုိရည္ရြယ္ခ်က္ ဘယ္သူ႕အက်ဳိး 
ဘာကုိဘယ္လုိေရြးခ်ယ္ ဘယ္နည္းနဲ႕ 
ဘယ္လုိေရးသား(စီရင္)ထားသလဲ 
“ေျမပုံဟာ နယ္ေျမမဟုတ္ဘူး”၁ 
 
ေကာက္ေၾကာင္းေရးေရးေနာက္ တေကာက္ေကာက္ေရးေရးေကာက္ေၾကာင္း 
အေၾကာင္းကုိေကာက္တာနဲ႕ ေကာက္တာရဲအေၾကာင္း 
ဘယ္အေၾကာင္းကုိေကာက္မလဲ 
ဘယ္အေကာက္ကုိေၾကာင္း(ေျဖာင့္)မလဲ စကၠန္႕တုိင္းေနစဥ္ 
အ‘စီရင္’ခံစာထဲမွာ လုိခ်င္တဲ့သံစဥ္ပါလာမလား/သလား 
ပါလာရင္ သံစဥ္ကုိဘယ္လုိစီရင္သလဲ ဘယ္လုိစရင္ခ်က္ခ်မလဲ/သလဲ 
ဒါကလြဲလုိ႕ မိတၱဴကူးထားခ်က္အခ်ဳိ႕ 
ဒဏ္ရာနဲ႕တုိက္ၾကည့္ ႐ုိက္ၾကည့္ 
“အဓိပၸာယ္မာခဲလာပုံအမ်ဳိးမ်ဳိးဟာသံစဥ္”၂ 
စီရင္ထားတာမဟုတ္ရင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပါင္းစုလာပုံ 
ေပါင္းစုလာေနပုံ ေပါင္းစုၿပီးျဖစ္သြားတဲ့ပုံ အပုံ 
စီရင္ထားတာမဟုတ္ရင္ 
(စီရင္ခ်က္ခ်ထားတာလုိ႕ ေတြးလုိက္ေတာ့မလုိ႕လား) 
ပုံ ပုံတုိပတ္စ ပုံစျပကြက္ ပုံစံခြက္ ပုံစံထုိင္ 
ပုံမွား႐ုိက္ ပုံေသကားက် ပုံမွန္အေနအထား 
ပုံပမာ ဘယ္ပုံဘယ္နည္းနဲ႕/ရဲ႕ စကၠန္႕တုိင္းေနစဥ္ 
စီမံခ်က္ အစီအစဥ္ အစီရင္ခံပါ 
ေကာက္ေၾကာင္းေရးေရးေနာက္တေကာက္ေကာက္ 
ပုံသ႑ာန္=ပုံရဲ႕သ႑ာန္/သ႑ာန္ရဲ႕ပုံ 
 
ပုံမွအေရးအသား ပုံမွန္အေရးအသား ပုံစံအေရးအသား 
စီရင္ထားတာမဟုတ္ရင္ စကၠန္႕တုိင္းေနစဥ္သံစဥ္(ပုံစံ၀င္?) 
ေလးကန္ထုိင္းမႈိင္းျခင္းစက္ကြင္းကုိ တြန္းတြန္းေနရတာမဟုတ္ရင္ 
၁။ ေရြ႕လ်ားျခင္း motion 
၂။ ခုခံျခင္း resistance 
၃။ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း connection 
၄။စီးဆင္းျခင္း flow 
၅။ အက္ကြဲလာျခင္း fissure 
ဒါဟာ အစီအစဥ္မဲ့သလား 
“အခြန္ေတာ္ထမ္းတဲ့ရာသီဥတု”၃မွာ 
၁။ ျပင္သစ္ေတြးေခၚရွင္ ‘ယန္း ေဘာ္ဒရီလား’ 
၂။ အေမရိကန္ LP ကဗ်ာဆရာ ‘ခ်ားလ္စ္ ဘန္းစတုိင္းန္’ 
၃။ ျမန္မာေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာ ‘ေမာင္ေခ်ာႏြယ္’(‘အခြန္ေတာ္မဲ့ရသီဥတု’) 
ေကဘယ္ႀကိဳးျပတ္မွာ ခုန္ေနတဲ့လွ်ပ္စစ္မီးပြား 
သင့္အဓိပၸာယ္ျပဳမႈကုိလည္း အားျပဳပါေစသား။ ။ 
၁၅၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၀၇ 
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အခုတေလာ ဘာေတြဖတ္ေနလ ဲ
အဲဒါေတြ အဲဒါေတြ အဲဒါေတြပဲ ဖတ္ေနလား 
ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္အဲဒါေတြ အဲဒါေတြ အဲဒါေတြပဲလား 
တစ္ခါလာလည္းအဲဒါ တစ္ခါလာလည္းအဲဒါ 
အေျပာင္းအလဲအေနနဲ႕ဒါပဲ အေျပာင္းအလဲအေနနဲ႕ဒါပဲ အဲဒါ ဒါေတြပဲလား 
မုန္တုိင္းရဲ႕မ်က္စိဟာ ဘာကုိျမင္သလဲ ကုိမုိးဇလေရ 
ဟုတ္ကဲ့ အဲဒါကုိပဲ ႀကံဳတုိင္းႀကံဳတုိင္းေမးေနရပါတယ္ 
မခ်ယ္ရီသင္းထုံပလုပလုံေရ 
ဒီထက္မက လုပ္ႏုိင္ခဲရ့င္အေကာင္းသားလုိ႕ သူညည္းၾကည့္ရွာတယ္ 
မိန္းမကလည္းထြက္မယ္တကဲကဲ မနည္းဆြဲထားတယ္ ထမီစကေန 
 
စီးပြားေရး၊ ေလထုေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ အသာအေရာင္ခြဲျခားမႈ၊ 
ႏုိင္ငံျခားအကူအညီ၊ ျပန္လည္မြန္းမံျပဳလုပ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းဦးစီး၊  
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ ဖန္လုံအိမ္အက်ဳိးသက္ေ၇ာက္မႈ၊စစ္ပြဲလတ္၊ 
အက္စစ္မုိး၊ ေခါင္းသုံးလုံးပါလာေသာေခြးေပါက္စ၊ ဖက္ရွင္ျပပြဲပထမဆု … 
 
အဲဒီေမးခြန္းကေတာ့ေတာ္ေတာ္ေလးက်ယ္ျပန္႕လြန္းလွပါတယ္ 
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တတ္ႏုိင္သေလာက္ခ်ဳံ႕ေျပာရမယ္ဆုိရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တတ္သေလာက္ခ်ဳံ႕ေျပာရမယ္ဆုိရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ခ်ဳံ႕ထားသေလာက္တတ္ႏုိင္တာ္ေျပာႏုိင္ပါတယ္ 
 
မိသားစုရဲ႕ infastrusture ကုိဘယ္လုိထိန္းသိမ္းရမယ္ဆုိတာ 
ထမင္းဖုိးဟင္းဖုိးကုိမုန္႕ဖုိးပဲဖုိးအ၀တ္အစားဖုိးမီးဖုိးေရဖုိး 
 
အဆင့္ျမင့္အလႊာေတြေလာက္ လူမႈအားျဖင့္စြဲေဆာင္မႈမရွိလွေသာ 
(မရွိ၊လွေသာ)အမွီအခုယဥ္ေက်းမႈလုိ႕ ေျပာႏုိင္မလားေတာ့မသိဘူး 
(မရွိ၊မသိ)အထက္အရာရွိက ဘာေျပာမလဲကုိ ႐ုိး႐ုိးက်ဳိးက်ဳိးနာခံစြာ 
(ရွင္ဘာေျပာမလဲ၊ေျပာ၊ ကၽြန္မအားအားလ်ားလ်ားေနတာမဟုတ္ဘူး 
ကတည္းကုိမွပဲ၊ လာလာေခ်ေသး) 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ေတြ၊ မ်ဳိးသုဥ္းမႈေတြ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြ 
အဲဒါအားလုံးကုိ သင္လည္းအလြယ္တကူတစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္အစားထုိးႏုိင္ 
 
သင့္အထူးစီမံခ်က္(ပေရာဂ်က္)ရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံးပြိဳင့္မွ 
႐ုတ္တရက္ကုန္ၾကမ္း/အရင္းအႏွီး/အရင္းအျမစ္/အရင္း ရပ္သြားသလုိ 
အိမ္ေထာင္ေရးဆုိတာ ကုိယ့္ေပၚၿပိဳက်လာဖုိ႕ အၿမဲတာစူေနတဲ့ 
 
ဒါေပမယ့္ အဓိကျပႆနာကေတာ့..အယ…္ဟု…ိဘယ္လုိေျပာရမလဲ 
ဟုိဥစၥာ…အယ…္လုိ႕ထင္တာပဲ…ဒါေပမယ့္ကိစၥကေတာ့ 
…အယ…္သေဘာထား…ဟုသိေဘာထားမွန္ဖုိ႕…ဟုတ္တယ္ 
…ဟုတ္တယ္…မွန္ဖုိ႕…တကယ္ပါပဲ…အဲဒါဟာ…ဟု ိ
 
အသက္ေသြးေၾကာဟာၾကမ္းခင္းေစ်း 
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လွ်ာထုိးလား ပါေကးလား သမံတလင္းလား ဖေယာင္းပုဆုိးလား 
အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း အႀကီးစားမီဒီယာေတြ 
ထုတ္လုပ္တဲ့ သံပတ္ေပးကၽြမ္းပစ္႐ုပ္လား 
ကလစ္ကလစ္ကလစ္ ေျခာက္ေျခာက္ေျခာက္ေျခာက္ 
ကလစ္ကလစ္ကလစ္ ေျခာက္ေျခာက္ေျခာက္ေျခာက္ 
၀ရီး ၀ရီး ၀ရီး ၀ရီး (ေဘးတုိက္လဲက်သြားၿပီး 
ျပန္မထႏုိင္ေသာအသံ) 
 
အလားတူစြာ တစ္ပါးသူခမ်ာ အားယူစရာ… 
လွ်ာမရွည္နဲ႕ နားၿငီးတယ္ လုပ္စရာမရွိရင္ ေရာ့အဲဒါ 
မၿပီးမခ်င္းဖတ္ ဖတ္ၿပီးျပန္ဖတ္ ျပန္ျပန္ဖတ္ဖတ္ 
ဖတ္ဖတ္ဖတ္ဖတ္ဖတ္ဖတ္ဖတ္ဖတ္ဖတ္ဖတ္ဖတ္။ ။ 
 
၁၇၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၀၇ 
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သင္ဘယ္ကဘက္လဲ 

 
ဆူနီလား၊ ရွီအာလား၊ ေခတ္ေပၚလား၊ LPလား၊ ထုတ္လုပ္သူလား 
ထုတ္လုပ္ခံလား၊ အျဖဴလား၊ အမည္းလား၊ ဧေကာ အေျခခံလား 
ဒိြသမားလား၊ ဒိြသမားလား၊ ဒါရသဂၤဟသံသယ၀ါဒီလား 
ေဒြးေတာ့ေသၿပီ 
 
မီးခုိးနယ္ေျမထဲမွာ 
သင့္ရဲ႕ဘက္ဟာ သင့္ရဲ႕ဘက္လား 
စိတ္ပုိင္းျဖတ္သႏၷိ႒ာန္ အသံတိတ္ 
ဆူညံ ေသြးေလျမန္ဆန္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ 
သခၤါရဒဏ္ ရာဇဒဏ္ ဘယ္နားထိမွန္ 
အမွန္တရားဘယ္လုိေပါင္းလဲ ဘယ္ကထြက္လဲ 
ဘယ္ထဲ၀င္လဲ ဘယ္မွာေခြဘယ္မွာေအာင္းေနလဲ 
 
မီးကုိပုံဖ်က္ထားတယ္ 
မီးခုိးဟာ တသလင္းခ်ိတ္လား၊ ဆူပါေကာ္ဖီမစ္လား 
က်န္တဲ့ ၂၀%ကေတာ့ မိသားစုကိစၥလား၊ 
ေအာကဘ္က္ခါးနားမွာေတာ့ စီးကြင့္ေရႊေရာင္ေလးေတြလား၊ 
ျပည္သူ႕အခ်စ္ေတာ္ ေအးေအးၿငိမ္းနဲ႕ အိအိၿငိမ္းလား 
ေယာနိေသာမနသိကာရကုိ မသိျခင္းလား 
အရသာရွိတာမွန္သမွ် ကၽြန္မအႀကိဳက္ဆုံးပဲလား 
‘ႀကီးထြားသန္မာျဖဴေဖြးလွပ မင္းသားက်က္သေရ’လား 
ကုိယ္ေရျပားသမင္ျဖဴ(၁၂)မ်ဳိးနဲ႕ႏွစ္သက္ဖြယ္စေတာ္ဘယ္ရီအနံ႕လား 
ေဒြးမေသဘူး၊ ေဒြးရွိေနတယ္ 
‘ပရက္စလိီကုိ ၿဂိဳဟ္သားမ်ားဖမ္းထားရမွျပန္လႊတ္’ 
႐ုတ္တရက္ ပူကနဲက်င္သြားၿပီယုိစိမ့္ရာေဟာကနဲ 
လႈိင္းလုံးေလးေတြတအိအိကေန ဧရာမလႈိင္းလုံးႀကီးေအာက္ 
မြန္းသြားတဲ့ကၽြန္ေတာ္ဟာ မြန္းေနတဲ့ကၽြန္ေတာ္ကုိၾကည့္လုိက္တယ္ 
စီးပြားေရးက်သြားတာမ်ား ယုံရင္ေတာင္ မေျပာႏုိင္သလုိေရနစ္လုိ႕ 
ကၽြန္ေတာ္သူ႕ကုိဆယ္လုိက္တာလား 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ္ဆယ္လုိက္တာလား 
အျခားတစ္ေယာက္ကုိဆယ္လုိက္မိတာ ကၽြန္ေတာ္လုိ႕စြဲသြားတာလား 
 
တင္လုိက္တဲ့ေမးခြန္းနဲ႕အဖန္တလဲလဲျပန္ရြတ္တဲ့တိတ္ဆိတ္မႈ 
အဲဒီတိတ္ဆိတ္မႈလႈိဏ္ေခါင္းထဲမွာ ဘာေတြပဲ့တင္႐ုိက္ေနလဲ 
အခုဒီညမွာ ခင္ဗ်ားကုိကၽြန္ေတာ္ဒါဖတ္ျပတယ္ 
ဒီထဲကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဘယ္လုိေရာက္ရွိခဲ့ၾကသလဲ ေရေႏြးၾကမ္းေအးေအးနဲ႕ 
ေဒြးကာနက္ဂ်ီလုိ ဘ၀မွာေအာင္ျမင္ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားဋီကာလုိ ႐ုပ္ရွင္ကား 
သကာထန္းလ်က္နဲ႕အုန္းထန္းလ်က္ေရြးစားသလုိ 
ဇယ္ျဖဴဇယ္မဲ စစ္တုရင္ေရြးသလုိ 
အကုိေရ…..လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ႏွစ္ေၾကာင္းတည္းလား 
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ဟုတ္ကဲ့ပါ…ဒါပဲသိခ်င္လုိပါ 
 
ဒါေပမယ့္ ေဒြးေနာက္ဆုံးကားထဲမွာ ဒါဒါလည္းပါတယ္မဟုတ္လား။ ။ 
 
၂၁၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၀၇ 
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တံတားေပၚကျဖတ္ေျပးေအာ္ဟစ္ပါးစပ္ေပါက္ႀကီး  

၁။ 
အစာမေၾကစနစ္က ျပန္အန္ထုတ္လုိက္တဲ့ စကားလုံးေတြ 
အျငင္းပယ္ခံဟာ ျပန္လည္ျငင္းပယ္ျခင္းအျဖစ္ 
ျပန္အသက္သြင္းၿပီး ၀င္လာတယ ္
သုညဟာ သူ႕ညရဲ႕ အျခားအလင္းနဲ႕ေန႕ေပါ့ 
ကပ္ေစႏွဲကန္႕သတ္ထားတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြထဲမွာ 
ကဗ်ာဟာ အၿမဲအေရးေပၚပဲ 
တံတားေပၚေအာ္ညည္းသံႀကီးတစ္ခုျဖတ္သြားတယ္ 
ေကာင္းကင္ဟာ…မုိးကုတ္ကုတ္၀ယ ္
အု…ိ႐ုတ္တရက္ 
နီရဲမီးေလာင္ဖုႀကီး အက္ကြဲမယ္တကားကား 
ေရြ႕ေနတဲ့လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုစာနဲ႕ မလွမ္းမကမ္းမွာ 
ကမၻာႀကီးကုိေနရာေရႊ႕ ကမၻာႀကီးထံ/မွအရာေတြေရြ႕ 
ဆံျခည္တစ္မွ်င္စာထဲမွာ အစဥ္ေရြ႕ေနတဲ့ေလာကအေၾကာင္းအရာေတြ 
ငါ၀ွက္ထားတဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မဟုတ္ဘူး(ငါ့မွာ ‘ငါ’လည္း မရွိဘူး) 
ငါနဲ႕ငါ့ကုိ ၀ွက္ထားတဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္(မရွိတာ လွ်ဳိ႕၀ွက?္??) 
empiri = sempire = အင္ပါယာ(ဥပမာ၊ ေရာမအင္ပါယာ၊ ဧကရာဇ္) 
empiri = empirical = ဒိ႒မ်က္ျမင္ 
ဧကရာဇ္ရဲ႕ ဒိ႒မ်က္ျမင္အင္ပါယာ 
ဒိ႒မ်က္ျမင္အင္ပါယာရဲ႕ ဧကရာဇ္(သင္ဘာျမင္သလဲ) 
ေရးသားျခင္းသက္သက္ ေရးသားျခင္းပကတိ ေရးသားျခငး္ဧကန္စစ္စစ္ 
ေရးသားျခင္းကလြဲလုိ႕ ဘာကုိမွ မၫႊန္ေသာ မၫႊန္းေသာ လုပ္ရပ္သက္သက္ 
က႐ု က႐ူး က႐ု က႐ူး တကူးကူးလုိ ေခါင္းမာတဲ့ အလင္းမွ်င္ေလး 
ဒီေန႕ကုိ ရိတ္သိမ္းမလား၊ လိပ္သိမ္းမလား၊ ခ်ိတ္ပိတ္မလား 
မ်က္ႏွာေသ 
စာမ်က္ႏွာေသ စာေသ စာေသရဲ မ်က္ႏွာေသ 
ေနာက္က စုံေထာက္ပမာ ထပ္ခ်ပ္မကြာ ဦးထုပ္ရွည္ရွည္ 
အရိပ္ႏွစ္ခုလည္း ေအာ္သံထဲမွာ အဲဒီတံတားမွာ 
စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ အျဖဴအမည္း စာသားဟာ မီးခုိး(ေရာင္/ေငြ႕) 
အေပၚယံမွာ မ်က္ႏွာျပင္မွာ အနက္(အဓိပၸာယ)္တစ္ခုဟာ 
၀ရမ္းေျပးေပါ့ 
ဟာလာဟင္းလင္းထဲေျပးေနတာမဟုတ္ဘူး 
ေျပးေနတာဟာ ဟာလာဟင္းလင္း 
ေျပးေနျခင္းဟာ ဟာလာဟင္းလင္း 
ေျပးေနျခင္းဟာလာဟင္လားထျ 
ဘယ္လုိေတ အသံေတြေျပး၀င္လာႏုိင္မလဲ 
ဟာလာဟင္းလင္း(ဟၿပဲေနတဲ့ ပါးစပ္ေပါက္ႀကီး) 
ကုိစမ္းသပ္ျခင္း 
၀လုံးႀကီးပါးစပ္ေပါက္ထဲက ပါးစပ္တြင္းထဲက 
တြင္းပါးစပ္ထဲက တံတားေပၚေအာ္သံရွည္ႀကီး 
ဟုိဘက္ကမ္းက မဟုတ္ဘူး ခ်ဳိင့္၀ွမ္းကမဟုတ္ဘူး 
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မဟုတ္ဘူး မဟုတ္ဘူးထဲက မဟုတ္ဘူး 
ဘယ္သူတပ္အပ္မဟုတ္ဘူးေျပာႏုိင္မလဲ 
စကားလုံးေတြတစ္လုံးလြတ္က်အက္ကြဲသြားတယ္ 
ပါးစပ္က အေပါက္ဟာ ၿပဲသြားတယ္ 
ေလာကကုိ လွမ္းကုိက္ခ်င္တဲ့ ေ၀ါဟာရ 
ေရးသားျခင္းရဲ႕ အစြန္းအစပ္မွာ အက္ေၾကာင္းထဲျပဳတ္က်တဲ့အရာ 
ေျပာၿပီးသားစကားကုိ ေျပးၿပီးသား ေျခလွမ္း/လု ိ
တစ္မ်ဳိးထပ္ေျပာ/ ေျပးဖုိ႕ 
လမ္းမွာ ခရီးလြန္ေနတဲ့ ေျပာျခင္း/ ေျပးျခင္းတစ္မ်ဳိး 
ေဟာဒီစီဖြဲ႕မႈတံတားေပၚမွာ 
တံတားဟာ အဓိပၸာယ္ေတြနဲ႕ တုန္ခါရမ္းလို႕ 
 
၂။ 
မေျပာပဲပါေနတာကုိ ညႇိယူဖုိ႕ ျငင္းပယ္ျခင္း(ဘာလဲ၊ ဘယ္သူလဲ) 
ဘယ္မွာဆုံးမလဲ ဘယ္လုိဆက္မလဲ ဘယ္လုိဆုံးမလဲ ဘယ္မွာဆက္မလဲ 
အုိးထဲကေန လွ်ံက်တဲ့ေရဟာ ေရမဟုတ္ေသးလားဆုိတာ 
အုိးရဲ႕ေမးခြန္းလား၊ ေရရဲ႕ ေမးခြန္းလား 
ေရာက္မလာပဲ နားစည္မွာလာ႐ုိက္တဲ့အသံ 
တုန္ခါေစ/တုန္ခါေနတဲ့အသံ 
အဓိပၸာယ္ျပဳလုပ္ျခင္းရဲ႕ အလယ္မွာ လပ္ေနျခင္းအဓိပၸာယ္ 
ေမးခြန္းမ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား 
ေမးခြန္းမ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္းအား 
ေျမသားစာမ်က္ႏွာေအာက္က ပြက္ပြက္ဆူေခ်ာ္ရည္ေတြရဲ႕ 
သင့္ဆီေရာက္မေရာက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
…………………..ရဲ႕ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကုိ ျငင္းပယ္ေနမယ့္အစား/ ေသာ္ျငားလည္း/သည္ရွိေသာ္ 
ေျပာျခင္းရဲ႕ အေျပာက်ယ္ျခင္းအျဖစ္ ေျပာပုံဟာ ပုံေျပာလာတယ္ 
အၫႊန္းနဲ႕ အၫႊန္းခံၾကားက အျခားဂယက္တစ္ခု 
အျခားအနက္တစ္ခုခု မဟုတ္ရင္ အျခားမီးခုိးတစ္ခုခု 
အခုခုေနတာ 
 
၃။ 
ဘာလုပ္ေနလဲ ဘာမွမလပု္ျခင္းလုပ္ေနတယ္ 
ေန႕စဥ္ဘာသာစကားကုိယ္တုိင္ဟာ ေန႕စဥ္အဓိပၸာယ္မရွိေတာ့တဲ့အခါ 
အေၾကာအမွ်င္ေတြကုိ အလင္းထဲ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးျပဳစုဖုိ႕ 
တကယ္ေကာ ဘာရွိၾကသလဲ တုိလီမုိလီအေတြးအေခၚမ်ား႐ႊိဳင္းဖုိ႕ 
တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းေျမႇာင္ထဲ တစ္ဖက္လပ္မ်က္ျမင္မ်ား 
အလင္းေရာင္ကုိ အာ႐ုံမခံႏုိင္တဲ့အပိုင္း 
ပိတ္ကားအလည္တည့္တည့္မွာ ဧရာမအေပါက္ႀကီးနဲ႕ 
မ်က္စိေရွ႕တည့္တည့္မွာ မ်က္ကြယ္/ေနျခင္း 
ေပကတ္ကတ္နဲ႕ ေပကလတ္ေပကလတ္ဖြတ္ခ်က္ဖြတ္ခ်က္ဖြတ္ခ်က္ေရြးခ်ယ္မႈ 
အကြာအေ၀ခ်င္းမတူတဲ့ လမ္းတစ္လမ္းေပၚမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
အျဖစ္အပ်က္ေတြေပ်ာက္သြားတဲ့ ကြက္လပ္ရဲ႕ပါးစပ္ေပါက္ 
၀ကြက ္ပါးကြက္အာဏာသား လြတ္လပ္ေရးကြက္သစ္ 
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ပလပ္ထားတဲ့ အေပါက္ ပလတ္စတစ္ေညႇာ္နံ႕စူး 
အသံတိတ္ၿပိဳက်သြားတဲ့ ေန႕တစ္ေန႕ရဲ႕ ဒိ႒ဓမၼမ်ား ဖုန္ထသြား 
ဆြံ႕အပစၥဳပၸန္ အရင္းျပဳထားရတာက 
တည္ၾကက္တစ္ေကာင္လုိ ကုိယ္ မနက္မနက္ မိုးလင္အလုပ္ဆင္း 
အဓိပၸာယ္တြင္း အဓိပၸာယ္ခ်င္း အဓိပၸာယ္ရင္း အဓိပၸာယ္ႂကြင္း 
နယ္စားဟာ နယ္ေပၚတန္ခုိးႀကီးထြားသလို 
နာမ္စားဟာ နာမ္ေပၚတန္ခုိးႀကီးထြားခဲ့ၿပီ 
က႐ု က႐ူ က႐ူး က႐ု က႐ူ က႐ူး ဆူးေလး ဆူးေလး 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္မလာေစဖုိ႕ တားျမစ္ေနတဲ့ၾကားက 
အဲဒီၾကားက အဲဒီတံတားရဲ႕ အစြန္းႏွစ္ဘက္ကုိ ဆက္လုိက္ 
၀လုံးေပၚ၀ုိင္းႀကီးပတ္ပတ္ေျပးေနတဲ့ ေအာ္ညည္းသံရွည္ႀကီးတစ္စင္း 
ဒီထက္ပုိအကြာအေ၀းဆုိတာက ထက္ခ်ပ္မကြာလုိက္လာ 
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မရွိ စြန္႕ပယ္ခြင့္မရွိ 
ဘာမွ နဂိုအတုိင္းမက်န္ခဲ့/ေစရဘူး 
တစ္ေလွ်ာက္နဲ႕ ကန္႕လန္႕ျဖတ္မွ အၿမဲ သူစိမ္းရဲ႕ အထိအေတြ႕စူး 
အလံေတြရဲ႕ ဘာသာစကားေလထဲမွာ တဖတ္ဖတ္လြင့္စင္ 
ရင္ထဲက ကြက္လပ္ႀကီးထဲ ဘာသာစကားေလဆင္ႏွာေမာင္း 
ျပည္သူ႕ရင္ျပင္က အဂၤေတျပားေတြေပၚျဖတ္သြားၾကတဲ့ 
ပုံရိပ္မ်ားရဲ႕ တိမ္သားမ်ား/တိမ္သားမ်ားရဲ႕ပုံရိပ္မ်ား 
ဘာအတြက္လဲ 
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ခရီးဟာ ကဗ်ာရဲ႕လမ္းေၾကာင္း 
ဘယ္ေတာ့မွမဟုတ္ဘူး 
အလြယ္တကူအေျဖေတြ ဖုန္တေထာင္းေထာင္းထ 
ၾကခတ္၀ါးေတြ ဆီးပင္ဆူးေတြ မန္က်ည္းကုိင္းေတြ အက္ေၾကာင္းေတြ 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ အကြက္ထဲမွာပဲ သတ္မွတ္ခ်က္လပ္ေနတာ 
အဲဒါကြက္လပ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္/ အဓိပၸာယ္ရဲ႕ ကြက္လပ္ 
အၫႊန္းနဲ႕ အၫႊန္းခံကုိ မရမက ဆြဲေစ့ၾကည့္တဲ့ 
အက္ဒ၀ပ္ မန္႕ခ္ရဲ႕ ‘ေအာ္သံ’ည ေနခင္းထဲမွာ 
၀၊ ဟ၊ ေအာ္ဒင္ရဲ႕ ႏွစ္ေၾကာင္းကုိ ၀ကြက္အပ္လုိက္တယ္ 
‘ကဗ်ာဟာ ပါးစပ္ေပါက္တစ္ခုပဲ’ 
‘ကဗ်ာဟာ ဘာဆုိဘာကုိမွ မျဖစ္ေစရဘူး’ 
 
၄။ 
ပါးစပ္ဟၾကည့္စမ္း ဟဦး ဟဦး ဟဦးဟ 
ေအာ္ၾကည့္စမ္း ေအာ္ၾကည့္စမ္း ေအာ္ၾကည့္စမ္း 
အဲသလုိ အသံ၊ အနက္၊ အဓိပၸာယ္၊ အေရာင္အဆင္းနဲ႕ 
တူမတူ။ ။ 
 
၃၀၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၀၇ 
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ဘာသာစကားဆုိင္ရာအာ႐ုံခံစားမႈသစ္ေဘာ္ဒီ႐ုံ 
 
/လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘာသာစကားဂိတ္ဆုံးမွာ သူ႕အသိဉာဏ္ရပ္သြားေပမယ့္ 
အသိဉာဏ္ဂိတ္ဆုံးမွာ ဘာသာစကားကုိ ရပ္ထားလုိ႕မရဘူး 
 
စဥ္းစားႏုိင္သမွ်ရဲ႕ နယ္နိမိတ္ဟာ ေျပာႏုိင္သမွ်ရဲ႕ နယ္စြန္းနယ္ဖ်ား 
(အားျဖင့္အျပန္အလွန္) 
 
မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ အတိုက္အခံျပဳခုခံျခင္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊  
ကန္႕သတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားေက်ာ္ျခင္း 
 
မရွိတာထက္ မသိတာခက္နဲ႕လွည္း၀င္႐ုိးမွာ ဒုိင္နမုိ 
အဲသလုိမ်ဳိးသာ စဥ္းစားလာၾကမယ္ဆုိရင္ ဘာေတြဟာ ဘယ္လုိမ်ား 
………………………………………………………………………………….. 
ဖြဲ႕စည္းမႈကုိျပဳျပင္ရန ဦးေခါင္းလာေရာက္အပ္ႏွံပါသည္ Big Boss 
ႀကံဳတုန္း ႏွလုံးသားရဲ႕ ေရွာ့ဘားအလုိင္းမင္း ခ်ိန္သြားပါလားနဲ႕ ပါ၀ါ၀င္းဒုိး 
ဂီယာႏႈိးလုိ႕ရသလား စား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပလား 
ထပ္က်ိဳးသြားတာ အရင္က႐ုိင္းရွပ္ပဲလား ဘက္ထရီအုိးလဲၿပီးၿပီလား 
စာဖတ္သူကုိ အကဲစမ္း ရသ၊ က်င့္၀တ္၊ ေရွ႕မီး၊ ေနာက္မီ၊ ၀ုိက္ပါ 
ဘာသာစကားနယ္ပယ္တစ္ခုထဲမွာပဲ ဘယ္လုိက်င္လည္ေက်ာက္ခ်ေနၾကပါလိမ္ ့
႐ုပ္သိမ္းလုိက္ပါ မဟုတ္ရင္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ပါ ဘာလုိ႕ထိန္းသိမ္းထားေနလဲ 
ဇက္ႀကိဳးေလွ်ာ့၊ ဇက္ႀကိဳးသပ္၊ ဇက္ႀကိဳးလႊတ္၊ ေလေပါင္ခ်ိန္၊ ဆီေရေလ ၀ုိင္ 
အျပန္အလွန္ေမွ်ာ္မွန္းမႈမ်ားနဲ႕ ဇာတ္ႀကိဳက္နတ္႐ုိက္၊ ဖြဲေရာင္းစကား၀ယ ္
ပမာသဒၵါ သူရင္းငွား မဟုတ္သလုိ၊ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ အရွင္းႀကီး၊ အရွင္ႀကီး 
‘ဘာသာစကားကုိ ၀န္းရံ၊ ကဗ်ာကုိသိမ္းပုိက္’ 
ဘယ္လုိကုိ ဘာထက္ဦးစားေပးေသာ ေခ်ာဆီ ဘရိတ္ဆီ ေရတုိင္ကီ 
ဖြင့္ဆုိမႈသစ္ ဖြင့္လွစ္လုိက္တဲ့ ဖြင့္ပြဲမွာ ဖဲႀကိဳး၊ ပူေဖာင္းနဲ႕ တကယ့္ကတ္ေၾကး 
ေဘးမွာ ေသ၀ပ္စြာ လွရင္ဗန္းကုိင္ ေလွအဆင္းျမင္းအတက္ 
အစဥ္အလာနဲ႕ အျပင္မ်ာေပၚထြက္ေနတာဟာ 
အေပ်ာ္ဆက္မွ ေဘာ္ခ်က္လုိ႕ရ မာေနရင္ အာ(ရ္)ေက မ၀င္ဘူး 
ေၾကးမုံ။ မွန္။ ၾကည့္မွန္။ တံလွ်ပ္၊ တံလွပ္။ စိမ့္ေျမ။ ႐ႊံ႕။ 
ၫႊန္။ ရႊံ႕ႏြံ႕။ႏြံ႕နစ္ေနသည္။ ႏုႏုနယ္နယ္မွာ နယ္စုံႏြမ္း။ 
ဘယ္သူ႕ဘ၀ဟာ ဘယ္သူခြက္လဲ လူမွာကြန္ခ်ာ လူမွာကြန္ယက ္
ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးရာကေန တစ္ကုိယ္လုံးဆီေခ်းစြဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
ဟြန္းမတီးရနယ္ေျမမွာ ကလုိင္ေခါက္မႈနဲ႕‘အင္ကြာရာရီ ၀င္ေနသည္’ 
ၾကည့္စမ္း၊ ၾကည့္စမ္း၊ ေျပာေနလုိက္တာ စကားပလုပ္ပေလာင္းနဲ႕… 
 
ဒီသိပ္သိပ္သည္းသည္းထဲမွာပဲ ဒီအသီးအပြင့္ဟာ သီးပြင့္ရတာ 
ျမင္လား၊ စကားလုံးေတြ၊ လိမ့္ လိမ့္ လိမ့္ လိမ့္ လိမ့္ေနလုိက္ၾကတာ 
ရထားလာသည္။ တံတားမျဖတ္ရ။ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေပးေဆာင္ပါ။ 
ေရွ႕ကုိက္ ၁၀၀ တြင္ လမ္းျပင္ေနသည္။ ေနထုိင္မႈျပင္ေနသည္။ 
ဘ၀ျပင္ေနသည္။ အရွိန္ေလွ်ာ့ေမာင္းပါ။ ဘာေၾကာင့္ရပ္ရပ္ ေဘးဆင္းရပ္။ 
ေဘးကင္းမွ ရန္ကင္းမည္။ ေရွ႕တြင္ ႏြားအုပ္ျဖတ္ေနသည္။ 
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ခ်ဴကုိ ဘယ္သူေၾကာင္ဆြဲေပးမလဲ။ 
အေၾကာင္းအရာရဲ႕ ႏွလုံးသားဟာ ဘာပုံသ႑ာနဲ႕လာသလဲ။ 
ဂ်ပန္မိတ္၊ ကုိရီးယားမိတ္၊ တ႐ုတ္မိတ္၊ ဂ်ာမဏီမိတ္၊ 
ဟုိတုန္းကဆုိ ဘရိတ္႐ွဴးကို တံစဥ္းနဲ႕တုိက္ခဲ့ၾကရတာ 
ကၽြန္ေတာ္အထိတ္တလန္႕ျဖစ္တတ္လြန္းလို႕ ကၽြန္ေတာ္ေရွာ့အက္ေဇာဘာေလး 
ကၽြန္မမွာ ဓာတ္မစီးမီးမလာနဲ႕ ကၽြန္မရဲ႕ ဟုိေနရာ ၀ါယာရိန္းေလး 
ေဟ့၊ ေဟ့၊ ဦးဇင္းရဲ႕ ဒူးဇစ္ အဖြားရဲ႕ ဟုိက္ေျဒာလစ္ 
ဆက္စပ္၀န္းက်င္ကုိပါ တစ္ဆက္တည္းစမ္းသြားမလား၊ ဆရာ။ ေစ်းခ်င္းအတူတူပါပဲ 
‘ပုံမွန္’ဆုိတာ ‘ပုံစံ၀င္’ လား ဘယ္အကန္႕အသတ္ရဲ႕ေဘာင္ 
အေတြ႕အႀကံဳကုိ ေပါက္ဖြားေစတာ ေတြ႕ႀကံဳမႈကို စီမံေအာင္ စီမံတယ္နဲ႕ ေရာင္းရင္းမ်ား 
ရွိၿပီးသားကုိ မိတ္ကပ္လူး႐ုံသက္သက္ အလွဖန္တီးရွင္ စဥ္းစားနည္းဇလုပ္ႀကီးနဲ႕ 
မုိးအျဖစ္ေျမ ေျမအျဖစ္မုိး မွ အဖုိးအဖြားအျဖစ္ သားေျမးျမစ္မ်ား 
မရွိျခင္း၊ ကြယ္ေနျခင္း၊ ပယ္ထားျခင္း၊ ပလပ္ထားျခင္းမ်ားကုိလည္း သတိထားစြာျဖင့္  
……………………………………………………………………………………………….. 
ယာယီေသခ်ာမႈမ်ားရပ္နားရန္ ညေန ၆နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီ သတ္မွတ္ဇုံ 
ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ အစစ္အေဆးရွိသည္ကုိ သတိျပဳ 
ဘာသာစကားတြင္ ေတြ႕ရွိရတတ္ေသာအဓိပၸာယ္မ်ား ကြင္းဆက္ကြင္ဆက္ပုံ 
ဘာသာစကားနဲ႕ ကြဲကြာသြားၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 
ဘာသာစကားနဲ႕ ျပန္ဆက္သြယ္ဖုိ႕ ယွက္ႏြယ္ဖုိ႕ ပတ္သတ္ဖုိ႕ စပ္ယွက္ဖုိ႕ 
အာေဘာ္။ တစ္ဦးတည္းအဆုိအတြက္ေတး။ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ။ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ 
ထုိအဆုိ ဇာတ္ရည္စျပဳလာစဥ္ အႏွီ၀ါက်သည္ ကား၍သာ ခံေနေတာ့၏ 
ဒုိ႕ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာကဗ်ာတစ္ပုဒ္မျခားေတာ့ဘူးကြယ္ 
အခုိင္အမာေျပာဆုိလုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ မ်က္ႏွာဖုံးဟာျပဳတ္က် 
ဇာတ္စင္ေပၚမွာ ဇာတ္၀င္စကားေျပာရင္း ပရိသတ္ကုိ အရပ္စကားလွည့္ေျပာသလုိ 
ဆီေခ်းညစ္ကပ္၊ လုပ္သက္ရင့္စကားလုံးယားယားေတြနဲ႕ အင္ဂ်င္ကုိကုိေတာ့တယ္ 
စကားလုံးေတြရဲ႕ ရာဇ၀င္မွာလည္း ေသြးေခ်ာင္းစီးခဲ့ေပါ့ 
အဓိပၸာယ္ကုိ အေလွ်ာ့ေပးလုိက္တာဟာ သိမႈရဲ႕ေအာက္စီဂ်င္ကုိ ျဖတ္လုိက္ျခင္း 
ကဗ်ာရဲ႕ကမၻာမွာ ကမၻာသားစကားအလုပ္လုပ္ပုံရဲ႕ မိုးကုပ္စက္၀ုိင္းမ်ဥ္း 
ဆီျဖည့္စဥ္ စက္ပိတ္ထားပါ ကဗ်ာလမ္းေၾကာင္းျပင္ေနသည္ 
ခင္ဗ်ားက ဒီမွာရပ္ခ်င္တယ္မဟုတ္လား အဲဒါ အက်င့္ပဲ 
ခင္ဗ်ား အက်င့္ခံလုိက္ရၿပီဆုိတာဟာလည္း အာ႐ုံခံစားမႈသစ္ေပါ့။ ။ 
 
၁၈၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၇ 
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မဂၢဇင္းကဗ်ာမ်ား 



ေဇယ်ာလင္း (ကဗ်ာစုစည္းမႈ) 

လမ္းအိုေလး <? lanolay.wordpress.com  ?> 

104 

အထက္ကေန ကမၻာေျမကိုသြားၿဖဲ၍  

မေက်နပ္ရင္ ဘဂၢဒက္သြားေန 
အခ်ိန္ျပည့္ရင္ခုန္ေနရေတာ့ 
ႏွလုံးသားအေညာင္းမမိဘူးေပါ့  
လာ အာမေခ်ာင္နဲ႕ မသာရဲ႕ 
ယုတၱိထက္တိက်တဲ့ ယာု္တုိက္မုနဲ႕ 
`မေတာ္တဆ´ေတြ႕သြားမယ္ 
(ဘယ္လုိလဲကြယ္ ဒီလုိ၀ါက်မ်ုိးေတြ ဘာအတြက္ အက်ုိးရွိသတုံး 
ဖြဲထုံးနဲ႕ တနည္းမဟုတ္တနည္း ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းသင့္မသင့္) 
မြဲျပာပုဆုိးဟာ သူ႕၀မ္းတီးတူးေကာ္ မဟုတ္ဘူးေျပာတယ္ 
လက္ဆုပ္လက္ကုိင္လုိခ်င္တာ 
ေခါင္းစု္ကမ်ား ေပးမလားကတိ 
ဟုတ္မဟုတ္ သူလက္ကုိင္ဆုပ္ထားတယ္ထင္ရတဲ့ 
ကၽြန္ေတာ့္လက္ဟာ သူ႕လည္မ်ုိမွာ 
(ဘာသာျပန္ရင္ သင့္လည္မ်ုိေပါ့) 
ျဖစ္ႏုိင္တယ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္ 
အလကားေျပာတာ ျဖစ္ေနၿပီ 
အျပင္လူအေနနဲ႕ ခင္ဗ်ား ေဟာဒီကၽြန္ေတာ့္အတြင္းထဲ 
ခင္ဗ်ားရဲ႕ လက္တုတစ္ဖက္ သံခ်ိတ္ေကာက္နဲ႕ထုိးဆြေနတာ 
ႀကိုက္ရဲ႕လားဟင္. . .ဟင္. . . ႀကိုက္လားဟင္. . . 
ေမးခြန္းထဲက ကဗ်ာအသားဟာ 
ပုိႏုးညံ့တယ္ဆုိတာ ဆူးေၫႇာင့္တစ္ခုေပါ့ 
အဲဒီမွာ ဘာမွအျပည့္အ၀မရွိဘူးဆုိတာ 
လမ္းကူးရင္း၊ အေလးသြားရင္း၊သံေ၀ဂေလွ်ာ့ရရင္း 
၀က္သားတုတ္ထုိးျခင္းရဲ႕ ပြက္ပြက္ဆူ ကုိယ့္လူအရည္ထဲမွာ 
ဘယ္ဘ၀တစ္လွီးစာ ခင္ဗ်ားတုတ္မွာထုိးထားလဲ 
ႏွစ္လုိက္မယ္ င႐ုတ္ဆီထဲမွာလည္း 
သဲကႏၱာရကုိ တစ္ဟုန္ထုိးျဖတ္ေနတဲ့ 
အစမ္းသပ္ခံတင့္ကားေတြ၊ စမ္းသပ္ဖုိ႕ဓာတုေတြ 
စမ္းသပ္စရာမဟုတ္ေတာ့တဲ့ ၾကက္တုပ္ေကြးေတြ 
ဆက္လက္၍ သက္သက္သာ 
ဆက္လက္၍ သက္သက္အျပင္ 
ဆက္လက္၍ သဒၵါစည္းကမ္းထဲက 
ျပည္တည္နာႀကီး ဆက္တလုိက္က 
ျမင္ရသတဲ့ မေၾကာက္ပါနဲ႕. . . 
ကုိယ္တုိင္ဟာ ေရာင္ကုိင္းလုိ႕ေနၿပီ ေနျခည္ 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ခ်ိန္တြယ္ၾကည့္တုိင္း မျပည့္ေသးတဲ့တစ္စိတ္နဲ႕ 
ဘယလ္ုိကုိယ္တုိ႕ တစ္၀မ္းက်မလဲဟင္ ကတည္းမွပဲ 
ဒက္ဒက္ဒက္မွာေပါ့ကြာ ဘဂၢဒက္ဆုိမွေနမွေတာ ့
ဟုိနာမည္လွလွေလးလည္း ရွိေသးတယ္ သိလား 
ဟု.ိ . .ဖာလူဒါ. . .အဲေလ. . .ဟုတ္ေပါင္. . .ဖာလူဂ်ာ။     ။ 
(၂၀၀၇-မတ္လ-ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ) 
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ဓာတ္ဆီမရွိတဲ့သူဟာ ဘယ္ကားမွမသယ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူး 

ကမၻာတစ္ခုထဲ ေဖာက္ထြင္း၀င္ဖူးလား 
ဖက္ရွင္ကို သံသယတစ္၀က္နဲ႕ ခ်စ္တတ္ၿပီလား။ 
သံသယဆိုတာ ဘာလုပ္ရမယ္ မေသခ်ာခင္ 
အားယူေစာင့္ဆိုင္းျခင္း(အိုပရာ၀င္းဖရီး) 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ 
ဘယ္လိုပဲ၀င္ပါရ ၀င္ပါရ၊ ဘ၀ဆိုတဲ့အကၤ်ီ 
အေရာင္တစ္မ်ိုးတည္း ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ 
ဘယ္လို၀တ္ၾကသလဲ 
အထူးသျဖင့္ ဓာတ္ပုံအ႐ိုက္ခံရေတာ့မယ္ဆိုရင္ 
ဖတ္သူတစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္စုရင္း 
ကဗ်ာကို စည္း႐ုံးခဲ့ရတာပဲေပါ့ (ဟုတ္ဘူးလား) 
ကၽြန္မကေတာ့ ပန္းသီးရည္နဲ႕ 
ခပ္ျပင္းျပင္းအရက္ေရာထားတဲ့ဘ၀ကို ႀကိုက္တယ္ 
ရွင္ေရာ . . . 
ငါတို႕ရဲ႕ ေဘာ့စ္၊ ငါတို႕ရဲ႕ ဘုရားသခင္ 
သမၼတေလာင္း၊ (H5NI အမ်ိုးအစားငွက္တုပ္ေကြး) သူေမာင္းလိမ့္မယ္ 
ဒဲ့ေျပာတာႀကိုက္ရင္ခင္ဗ်ားမွာ ဓာတ္ဆီဘယ္ေလာက္ပါသလဲ။ 
 
(႐ုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊၂၀၀၆) 
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အေရးၾကီးတာအဆင္ေျပဖို႕ 

 
အဂၤါျဂိဳဟ္ရဲ႕ ေျမျပင္မွာ တူးေျမာင္းေတြ ႐ွIသလား 
ငါမသိဘူး . . .အေရးၾကီးတာအဆင္ေျပဖို႕ 
မ်ိုး႐ိုးဗီဇ ျပင္ထားတဲ့ အသီးအ႐ြက္ေတြဟာ 
စားသံုးသူကို ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ေစသလား 
ငါမသိဘူး . . . အေရးၾကီးတာအဆင္ေျပဖို႕ 
ျဂိဳဟ္တုကေပးပို႕တဲ့ ဓါတ္ပံုထဲမွာ ကမၻာၾကီးရဲ႕ 
အခ်ို႕အရပ္ေတြဟာ ညမွာ အလင္းလံုးၾကီးေတြ ဟိန္းေနတာပဲ 
ငါမသိဘူး . . . အေရးၾကီးတာအဆင္ေျပဖို႕ 
တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ဆႏၵျပည့္၀မႈနဲ႕ အဓိပၸါယ္႐ွိမႈ အဆင့္ေတြ 
ကုန္လြန္သြားသည့္တိုင္ အသက္႐ွည္ေဆးေတြ မွီ၀ဲဦးမလား 
ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားေရာက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ဖို႕အတြက္ 
စီးပြားေရးအေျခအေနေတြ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာျပီလား 
နယ္ေျမကို ေဖ်ာက္ပစ္လိုက္တဲ့ ေျမပံုေတြကို တုန္႕ျပန္ဖို႕ 
"တန္ျပန္ေျမပံု" ေတြေပၚမွာ နယ္နိမိတ္ေတြ ဘယ္လို႐ွိမလဲ 
အေရးၾကီးတာအဆင္ေျပဖို႕ 
ေန႕တစ္ေန႕ရ႕ဲ ျဖစ္ေပၚမႈဟာ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဘိုးရ႕ဲ အတိုင္းအဆလား 
ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေနထိုင္မႈကို ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူျပီလား 
က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာတဲ့ မ်ိုးရင္းစိမ္းေတြ တြန္းလွန္ဖို႕ 
ေဂဟေဗဒစနစ္ရဲ႕ ခုခံအား ဘယ္လိုအေနအထား ႐ွိပါသလဲ 
ႏိုင္ငံစံု ကႈမၸဏီေတြရဲ႕ ထြင္းေဖာက္၀င္ေရာက္ ကႈန္စည္ေတြဟာ 
၀ယ္ယူစားသံုးသူခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဘ၀အရည္အေသြးကို 
ျမွင့္တင္ေပးပါသလား၊ ဆုတ္ယုတ္ေစသလား 
ငါမသိဘူး မသိဘူး မသိဘူး မသိမသိမသိမသိမသိ မသိဘူး 
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းေၾကာင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးစတႈိင္းျပည္ေတြရဲ႕ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ကဗ်ာစသည္တို႕ ပ်က္စီးၾကသလား 
အေရးၾကီးတာအဆင္ေျပဖို႔ 
ဘာေတြလာေမးေနတာလဲ 
အေရးၾကီးတာအဆင္ေျပဖို႔ 
အေရးၾကီးတာအဆင္ေျပဖို႔ 
အတိတ္ကာလႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ယေန႕ကာလတြင္ 
အသက္႐ွင္ေနထိုင္မႈအေပၚ ဖိစီးမႈ အမ်ိုးမ်ိုး 
မ်ားစြာ က်ေရာက္သည္ ကို သင္မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ 
ေထာက္ခံ/ျငင္းပယ္ပါသနည္း 
ဟုတ္ကဲ့၊ အေရးၾကီးတာက . . . . . . . . . . . . 
အာာာာာာာာာာာာာာာာာာ ဟိတ္ေကာင္၊ ဘာေတြ လာေမးေနတာလဲ 
အေရးၾကီးတာက . . . . . . . . . . . 
 

(၂၉၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၀၆) 
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ငါမ်ားစြာနဲ႕ေမလ 

ေမလက ေမလကို အေသသာျပန္ရလိုက္တဲ့ေမလ…… 

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ 

ငါတို႕အေၾကာင္းေတြ ငါတို႕ဆင္ေျပာတဲ့ ငါတို႕ပံုျပင္ေတြ 
ငါနဲ႕ငါေပၚ ၊ ငါနဲ႕ငါထဲ ၊ ငါနဲ႕ငါေအာက္ 
ငါခ်င္းငါထပ္…. 
ျငီးေငြ႕ျပီ 
(ဒါဟာလည္း ေနာက္ထပ္ပံုျပင္တစ္ပုဒ္လား) 
ငါဟာ ငါ့အေၾကာင္း ငါမေျပာဘဲလည္းမေနႏိုင္ 
ေျပာျပန္ရင္လည္း ငါဟာ ငါ့ပံုျပင္ ငါပဲဆင္ေျပာရ 
ဒီေန႕ ငါ့မွာ အၾကီးအကဲျဖစ္စရာအေၾကာင္းလဲမရွိ 
ဘာသ၀ဏ္လႊာမ်ိဳးမွပို႕စရာမရွိ ၊ ရစရာလည္းမရွိ 
ငါ့မွတ္သားဖြဟ္ရာမိုးေရခ်ိန္ထဲ ငါဘာမွဆင္းမငုတ္ခဲ့ 
ငါနဲ႕ငါ ငါ အခ်င္းခ်င္းလဲလွယ္၀င္ေရာက္ျပီးျပီဆိုေတာ့ 
ေျပာၿပီ…… 
အိမ္၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု ၊ ေဆးရံု ၊ ေက်ာင္း၊ သုသာန္သံုး 
ပစၥည္းတစ္ခုလို ငါ့ကိုယ္ငါ ျဖဳတ္ထုတ္သန္႕စင္ျပီးျပီ 
၂၄ နာရီ ပိတ္ရက္မရွိတဲ့ ငါ့အမည္ ငါေျပာင္းဖို႕ 
မဂၤလာညစာစားပြဲ အခမ္းအနားမွာ မသကၤာစရာဆင္ျမန္းမႈနဲ႕ 
ပင့္သက္ေတြအကုန္လံုးဆံုးခ်ိန္မွာ လံုးခ်င္းလခ်ဳပ္နဲ႕ 
ေက်းလက္မွာ ၾကက္လည္လိမ္လို ၾကဳတ္ၾကတ္လိတတ္တဲ့ေရာဂါနဲ႕ 
ေရအရည္အေသြးကို ေရနဲ႕ပဲစစ္ေဆးခဲ့သလို 
ငါအရည္အေသြးကို ငါနဲ႕ပဲစစ္ေဆးျပီးခဲ့ေလျပီ 
ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ 
ငါတာ၀န္ခံ၊ ငါၾကီးၾကပ္ ၊ ငါပါ၀င္၊ ငါထူးခၽြန္ဆုရ 
ငါ့အားငါကိုးျပီး ကတၱရာခင္းလိုက္တာ 
ငါမေလွ်ာက္ေတာ့တဲ့လမ္းပဲ 
(ငါ့အမွတ္တရေလးထားခ်င္လို႕) 
ငါ့မွာ 
ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္မွာ ေဒသဆိုင္ရာအထူးအာဏာကုန္လႊဲထားတဲ့ 
ဒါရိုက္တာနဲ႕ေတြ႕ရန္ရွိတယ္ 
ငါ့အစီအစဥ္ေတြ ငါထုတ္လႊင့္ဖို႕ ျပင္ဆင္မႈေတြရွိတယ္ 
ငါ့ကိုယ္ငါ ေဘးမဲ့ခ်န္ဖို႕ ပညာေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ေတြရွိတယ္ 
ငါ့အသံငါထြက္ျပဖို႕ အင္အားနည္းငလ်င္ရွိတယ္ 
သို႕ပါ၍ 
အမွည့္လြန္ငါအေၾကာင္းေျပာျခင္းမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ပါ 
ယင္နားငါမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ 
ငါၾကြင္းငါက်န္ အမိႈက္သရိုက္ငါမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ပါ 
စကားကိုက်ိဳခ်က္ေျပာပါ 
လတ္ဆတ္သန္႕ရွင္းသည့္ အနက္ႏွင့္အဓိပၸာယ္မ်ားကို 
ပူပူေႏြးေႏြးခ်ိတ္ဆက္စားသံုးပါ 
ငါသည္ဥတု၊ ငါငူေနေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲသတိရွိပါ 
အဆိုပါရက္မ်ားအတြင္း လိႈက္လွဲပ်ဴငွာစြာ 
က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ငါအသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းမည္ 
ငါ့မွာ ထစခ္်ဳန္းမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေနၿပီ 
၀မ္းဗိုက္ႏွင့္တင္ပါးရိုးဆက္ေနေသာ ငါႏွစ္ဦးအေၾကာင္း 
ငါေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္သိျပီးျပီ 
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ကန္တပ္ဖြဲ႕ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးမွာ ငါမပါ 
(ငါကအေနေ၀း ေရေ၀းမွာ စြန္႕လႊတ္ခြင့္ရေတာ့မယ္.…) 
အထိမ္းအမွတ္ရုပ္တု ေဆာက္စရာမလိုပါ 
ငါ့အတြက္ 
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သြယ္စရာမလိုပါ 
ဗာပီကီးေဘးမဲ႕ေတာမွာ က်ားေကာင္ေရက်ဆင္းလာေနတာ 
ငါ့အတိုင္းပဲစိုးရိမ္ဖြယ္ 
၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္နဲ႕ ၁၀၈ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္နဲ႕ 
အဓိပၸာယ္တလြဲထင္ႏိုင္ေသာ ေရးထံုးမ်ား 
၀ါက်အိုးျခမ္းပဲ႕မ်ား၊ အလကၤာကားတာယာစုတ္မ်ား 
ဖယ္ရွားပါငါနဲ႕တကြ 
ကဗ်ာထဲမွ ပိုးေလာက္လန္းမ်ားအား 
ခက္ဆစ္ျဖင့္ ခပ္ထုတ္ပစ္ပါ ငါနဲ႕တစ္တပ္တစ္အား 
ငါေဟာင္းမ်ား အိမ္တိုင္ယာေရာက္၀ယ္ပါသည္ 
ငါနဲ႕ငါႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကြာရွင္းျပတ္စဲျပီးပါျပီ 
ငါ့ကိုယ့္ငါအေမြျပတ္စြန္႕လႊတ္ျပီးပါျပီ 
ဒါကိုလည္း ငါ့ကိုကန္႕ကြက္ႏိုင္ပါသည္ 
ငါ၏ဘ၀ကူးလက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါသျဖင့္ 
ေတြ႕ရွိသူအား ထိုက္ထိုက္တန္တန္ 
ေက်းဇူးဆပ္ ဖတ္ရႈခြင့္ျပဳပါမည္ 
ငါ့ေျမသားလမ္းလည္း ျပဳျပင္ျပီးျပီ 
ငါ့စက္ေရတြင္းလည္း တူးေဖာ္ျပီးျပီ 
င့ါကိုယ္ငါလည္း ရက္သတၱတစ္ပတ္္အပ္ႏွံျပီးျပီ 
ဥကပ္ေနတဲ့ ေရခ်ိဳပုစြန္ထုပ္ၾကီးလို 
ငါ့ကိုယ္ငါလည္း ေဘးမဲ့ေပးခဲ့ျပီးျပီ 
ဒါေပမယ့္….. 
ငါ့ကိုယ္ငါ ဘယ္အေအးတိုက္ကယူျပီး 
ငါ့ကိုယ္ငါ ဘယ္သုသာန္ကို ဘယ္လိုပို႕ေဆာင္ရမလဲ 
ငါကြယ္လြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကို 
ဘယ္ကငါသြားယူမလဲ 
ငါမေရးတဲ့စာေတြမွာ ငါေရးနည္းမ်ား 
အဖံုးလံုၿခံဳစြာ ဖံုးအုပ္ထားပါ 
ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေ၀ဖန္ေရး၀ပ္ႏိုင္ေသာ 
ဉာဏ္နိမ့္မ်ားကို ဖို႕ေပးပါ 
ဤတြင္ 
ငါ့ကိုယ္ငါ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း ျပီးဆံုးေၾကာင္း။ 
 
(ကဗ်ာေရးသူကိုထုတ္လုပ္ျခင္း ကဗ်ာစာအုပ္မွ) 
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 ဆီလ္ဗီယာ ပလာ့သ္ (Sylvia Plath) 
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ဧရာမ လူ႕ဘီလူးႀကီး 

(The Colossus by Sylvia Plath) 

အေဖ့ကို တစ္ခုလုံး ျပန္ဆက္ဖို႔ 
သမီး ဘယ္ေတာ့မွရမယ္ မထင္ဘူး 
တစ္စစီေကာ္ကပ္၊ တစ္ခုစီခ်ိတ္ဆက္လို႕။ 
ျမည္းေအာ္သံ၊ ၀က္ျမည္သံနဲ႕ 
ညစ္ညမ္းတဲ့ ၾကက္မ ကေတာ္သံေတြ 
အေဖ့ ဧရာမႏုတ္ခမ္းေတြထဲက ထြက္လာတယ္။ 
ေကာက္ပဲသီးႏွံ သိုေလွာင္႐ုံတစ္၀ိုက္ 
ေရာက္ေနရသလိုပဲ။ 
အေဖ့ကို အေဖ နတ္ကြန္းလို႕ 
ယူဆတယ္ ထင္တယ္၊ 
လူေသေတြရဲ႕ ပါးစပ္ေပါက္၊ 
နတ္ဘုရားတစ္ပါးပါးရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈ။  
နွစ္သုံးဆယ္ ၾကာၿပီ သမီး ႀကိဳးစားခဲ့တာ 
အေဖ့လည္ေခ်ာင္းထဲက ႏုန္းေတြကအ 
ေသာင္တူးသလအ တူးၿပီး ဖယ္ရွားဖအ႕။ 
ဒါေပမယ့္ သမီး မလုပ္တတ္ေတာ့ဘူး။ 
ေလွကားကေလးေတြေထာင္ 
ေကာ္ပုံးေတြ၊ Lysol ပုံးေတြသယ္ၿပီး 
တြယ္တက္လို႕ 
အေဖ့မ်က္ခုံးရဲ႕ ေပါင္းပင္ ထူထပ္တဲ့ ေျမဧကေပၚ 
ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနတဲ့ ပုရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္လို 
တြားသြားလို႕ 
ႀကီးမားတဲ့ ဦးခြံ႐အးအခ်ပ္ေတြကအ ျပုျပင္ဖအ႕ 
အေဖ့ မ်က္လုံးေတြရဲ႕ 
ေျပာင္သလင္းခါေနတဲ့ 
သုသာန္ကမူေတြ ရွင္းလင္းဖို႕။ 
သမီးတို႕ကို မိုးေနတာက ၾသရက္စတီးယာ 
ေၾကကြဲျပဇာတ္ထဲက ေကာင္းကင္ျပာပဲ။ 
အေဖရယ္၊ အေဖဟာ လုံးလုံးကို တစ္ေယာက္တည္း 
အေဖဟာ တိက်တဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ ျပည့္၀လို႕ 
ေရာမေခတ္လူထု ရင္ျပင္လို သမိုင္းျဖစ္လို႕။ 
ဆိုက္ပရက္(စ္) ေက်ာက္ပန္းပင္နက္ေတြ ေပါက္တဲ့ 
ေတာင္ကုန္းေလးတစ္ခုေပၚမွာ 
သမီး ေန႕လယ္စာ ထမင္းစားတယ္။ 
ေဒါင္လိုက္ ေျမာင္းေတြ ထြင္းထားတဲ့ 
အေဖရဲ႕ အ႐ိုးတိုင္လုံးေတြနဲ႕ 
ဂရိေခတ္ရဲ႕ ပန္းပုလက္ရာေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့ 
သစ္ရြက္ပုစံံ ဆံပင္ေတြမွာ 
ေရွးေဟာင္းမင္းမဲ့စ႐ိုက္ 
အမိႈက္ေတြပုံလို႕ 
ဟိုး မိုးကုတ္စက္၀အင္းတန္းအထိ။  
မိုးႀကိဳးသြားထက္ အားပိုလိမ့္မယ္ 
ဒီေလာက္အထိ ယိုယြင္းပ်က္စီးသြားရေအာင္။ 
ညေတြ မွာ အေဖ့ ဘယ္ဘက္နားရြက္ရဲ႕ 
ဣစၦာသယထဲ သမီး ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္လို႕၊ 
ေလနဲ႕ လြတ္ရာမွာေပါ့၊ 
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အနီေရာင္ၾကယ္ေတြ၊ မက္မန္းေရာင္ၾကယ္ေတြ 
ေရတြက္လို႕။ အေဖ့လွ်ာရဲ႕ ေက်ာက္ဆစ္တိုင္လုံး 
ေအာက္ကေန ေနထြက္လာတယ္။ 
သမီးရဲ႕ အခ်ိန္နာရီေတြဟာ အရိပ္နဲ႕ ထိမ္းျမားလို႔။ 
ဆိပ္ကမ္းရဲ႕ ေက်ာက္တုံးေတြေပၚ 
ေလွဧရာရဲ႕ ပြတ္ျခစ္သံကို 
သမီး နားမစြင့့္္ေတာ့တာ ၾကာပါၿပီ။ 
 
၁၉၆၀ 
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ေသြး႐ူးေသြးတမ္း 

Maenad (from poem for a Birthday) 

တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္မဟာ သာမန္ပဲ 
ကၽြန္မအေဖရဲ႕ ပဲေတာင့္ပင္ေဘးမွာထုိင္ 
ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ လက္ေခ်ာင္းေတြ စားသုံးတယ္။ 
ငွက္ေတြဟာ ႏုိ႕ရည္ျပဳလုပ္တယ္။ 
မုိးၿခိမ္းတဲ့အခါ 
ျပားခ်ပ္ခ်ပ္ေက်ာက္တုံးတစ္တုံးေအာက္မွာ ၀င္ပုန္းတယ္။ 
ပါးစပ္ေတြရဲ႕ မိခင္က ကၽြန္မကုိ မႀကိဳက္ဘူး။ 
အဘုိးႀကီးဟာ အရုပ္ကေလးတစ္႐ုပ္အရြယ္ 
ေသးက်ဳံ႕သြားခဲ့တယ္။ 
ကၽြန္မ ေနာက္ျပန္သြားလုိ႕ မရေတာ့ေအာင္  
ႀကီးထြားလြန္းခဲ့ၿပီ။ 
အခုေတာ့သိၿပီ 
ငွက္ႏုိ႕ရည္ဟာ ငွက္ေမြးေတြပဲ 
ပဲေတာင့္ပင္ရြက္ဟာ လက္ေတြလုိထုံအ။ 
ဒီလထဲမွာ အသုံး၀င္တာ မရွိသေလာက္ပဲ။ 
စပ်စ္ရြက္ေတြထဲမွာ လူေသေတြ မွည့္လာၾကတယ္။ 
ကၽြန္မတို႕ၾကားမွာ အနီေရာင္ လွ်ာတစ္ေခ်ာင္းေရာက္ေနေပါ့။ 
အေမ၊ 
ကၽြန္္မရဲ႕ ေကာက္ပဲသီးႏံွ သိုေလွာင္ရုံအနားေတာင္ မကပ္ပါနဲ႔။ 
ကၽြန္မဟာ အျခားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေနၿပီ။ 
ေခြးေခါင္းငဲ့၊ ကိုက္ဖဲ့စားေသာက္ပစ္သူငဲ့၊ 
ကၽြန္မကို အေမွာင္ရဲ႕ ဘယ္ရီသီးေတြ ေကၽြးေလာ့။ 
အဖုံးအခြံေတြဟာ မပိတ္ၾကဘူး။ အခ်ိန္ကာလာဟာ 
ေနလုံးႀကီးရဲ႕ ဧရာမခ်က္ထဲက 
သူ႕ရဲ႕ မဆုံးႏိုင္တဲ့ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ေတြ ျဖည္ခ်တယ္။ 
 
အားလုံးကို ကၽြန္မ 
မ်ိဳခ်ပစ္ရမယ္။ 
အို  . . . ဂုဏ္သေရရွိ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးငဲ့ 
လရဲ႕စည္ပိုင္းထဲက အဲဒီသူစိမ္းေတြဟာ ဘယ္သူေတြလဲ 
အပိ္ေမာက် မူးေနလိုက္ၾကတာ 
ေျခတံလက္တံေတြ ေနရာေတြ လြဲေနလိုက္ၾကတာ။ 
ဒီအလင္းေရာင္ထဲမွာ ေသြးဟာ မည္းနက္။ 
ကၽြန္မဘယ္သူလဲ 
ကၽြန္မနာမည္ကို ေျပာပါရွင့္။ 

(၄၊ ႏိ၀ုင္ဘာ၊ ၁၉၉၅) 
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ဇူဇကာ 

The Glutton 

သူ 
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္တုပ္ခံရ 
အာသာေျဖမရတာ 
ကၽြန္မရဲ႕ ကံဆုိးမုိးေမွာင္နဲ႔အတူ ကြက္တိပ ဲ
သာမန္လူတစ္ေယာက္မရွိႏုိင္တဲ့ အပူဓာတ္ 
သူနဲ႕က်ေတာ့ တစ္သားတည္း 
ဒီအတြက္မုိ႕ ကၽြန္မဟာ 
သူ႕အရသာအေတြ႕ဆုံး ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေတြနဲ႕ 
နာနာေလးနယ္ထားတဲ့ 
အသားတုံးႀကီးသက္သက္ျဖစ္ေနရတာကုိက 
ေကာင္းက်ုိးတစ္ခုလုိ႕ ဆုိရမလား။ 
ေသြးသားရဲ႕ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အသားျပဳတ္ရည ္
သူ႕လက္နဲ႕ ခုးိယူခဲ့၊ 
အေကာင္းဆုံး ခရစၥမတ္ပြဲေတာ ္စားေသာက္ပြဲႀကီး 
ပူပူေႏြးေႏြးခ်က္ျပဳတ္ျပဳလုပ္၊ 
သူ႕ပါးစပ္ထဲ 
ပလုပ္ပေလာင္းသြင္းထည့္။ 
အရသာျပည့္စုံလွတဲ့ နပ္တုိင္းထဲမွာ 
ေကာင္းေပ့အသားပိုင္းေတြ ထည့္ခ်က္ေပမယ့္ 
သူဟာ ဘာမွ ခ်မ္းသာမေပး။ 
သူ႕အလုိဆႏၵကု ိ
တစ္ျပားသားမွ မေလ်ာ့ပါးေစတာဟာ 
ေမႊေႏွာက္ခံရတဲ့ ေၾကာင္အိမ္ေလးခမ်ာ 
ဂ်င္းတစ္တက္ ၾကက္သြန္တစ္ဥမက်န္ 
ေျပာင္းသလင္းခါသြားရရွာတဲ့အထိပါပဲ။ 

၁၉၅၆  
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သားေကာင္ 

Pursuit 

က်ားသစ္နက္တစ္ေကာင္ ေခ်ာင္းေျမာင္းအမဲလိုက္ေနတာ 
ကၽြန္မကို 
တစ္ေန႕သူ႕ေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္မေသရလိမ့္။ 
သူ႕ေလာဘဟာ တစ္ေတာလုံးကို မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ 
သ႕ူေခ်ာင္ေျမာင္းသြားလာပုံဟာ ေနလုံးႀကီးထက္ေတာင္ 
၀င့္၀ါခန္႕ညား။ 
သူ႕ေျခလွမ္းေတြဟာ ႏူးညံ့လြန္း ညက္ေညာလွ 
ကၽြန္မေနာက္မွာ အ ၿမဲတမ္းလိုက္ေနတာ။ 
႐ိုးတံေငါေငါ ဟဲမ္ေလာ့(က)္ အဆိပ္ပင္ကေန 
က်ီးအေတြ အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးျခင္းကို ဖားေတြလိုေအာ္။ 
အ မဲလိုက္ပြဲစၿပီး၊ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီးၿပီေလ။ 
ဆူးခက္ခ်ုံေတြၾကား အေရခြံေတြ ဆုတ္ၿပဲလို႕ 
ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္သားေတြေပၚ ကၽြန္မ ခရီးၾကမ္းႏွင္၊ 
ပူေလာင္ျပင္းျပမြန္းတည့္ျဖဴထဲ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ မ်က္ႏွာေခ်ာင္က် 
သူ႕ေသြးျပန္ေၾကာေတြရဲ႕ အနီေရာင္ကြန္ရက္တစ္ေလွ််ာက ္
ဘယ္လိုမီးေတာက္ေတြ ေတာက္ေလာင္ေနတာလဲ 
ဘယ္လိုတဏွာဆႏၵေတြ ထႂကြေသာင္းက်န္းေနတာလဲ။ 
အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ဘဲ သူစီးနင္းလုယက္ေနေပါ့ 
ကၽြန္မတို႕႔ရဲ႕ မ်ိုး႐ိုးစဥ္လာအ ျဖစ္ ဒဏ္ခံေနရတဲ့ ေျမျပင္ကို၊  
ၿပီးေတာ့ ေအာ္ဟစ္ေနေပါ့ ေသြးေျမက်ပေစ 
ေသြးေျမက်မွ ေက်နပ္မယ္တဲ့။ 
သူ႕ပါးစပ္ရဲ႕ အစိမ္းသက္သက္ ဒဏ္ရာႀကီးမွာ 
အသားေတြအလွ်ံပယ္ေနရမယ္တဲ့။ 
ကိုက္ၿဖဲတဲ့သြားေတြဟာ ထက္ရွ 
သူ႕သားေမြးရဲ႕ မီးကၽြမ္းေ၀တဲ့ အ မ်က္ေဒါသဟာ ခ်ိုၿမိန္လွရဲ႕၊ 
သူ႕အနမ္းေတြဟာ ေျခာက္သေယာင္သးြားေစတယ္၊ 
သူ႕ဖ၀ါးတစ္ခုစီဟာ ဆူးၿခံုေတြ၊ 
အဲဒီအာသာဆႏၵကို ၿပီးျပည့္၀ေစမယ့္အရာဟာ 
လုံး၀ပ်က္သုဥ္းျခင္းပဲ။ 
ေဟာဒီ ေတာ႐ိုင္းက်ားသစ္နက္ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းမွာ 
သူ႕ေပ်ာ္ရႊင္မုအတြက္ မီးတုတ္ေတြလို ထေတာက္ၾကၿပီး 
မီးကၽြမ္းက်ီးနက္ေတြလိုျဖစ္က်န္ခဲ့ၾကတဲ့ မိန္းမေတြဟာ 
အစာေရစာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနတဲ့ သူ႕ခႏၶာရဲ႕ 
ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ေထာင္ဖမ္းစာေတြေပါ့။ 
အခု ေတာင္တန္းေတြဟာ အ ႏၱရာယ္ေတြကိုဥမွ ေပါက္ခ် 
အ ရိပ္ဥေတြ ဥ ဥ ခ်၊ 
ညသန္းေကာင္းဟာ ရမၼက္ထန္ေတာအုပ္ေလးကို ၀တ္႐ုံနဲ႕ဖုံးအုပ္ 
အနက္ေရာင္ဓားျပ၊ မႊတ္ေနတဲ့ တင္ပါးဆုံေတြရဲ႕ 
အခ်စ္ဆြဲငင္ျခင္းခံရ၊ ကၽြန္မရဲ႕ ေျပးႏႈန္းအတိုင္း 
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သူလည္းထပ္ခ်ပ္မကြာ။ 
ကၽြန္မမ်က္လုံးေတြရဲ႕ ေထြးလုံး႐ုပ္ယွက္ေနတဲ့ ခ်ုံႏြယ္ပိတ္ေပါင္း 
ေနာက္ကြယ္မွာ 
ကိုယ္ခႏၶာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းနဲ႕ မိန္းမငယ္ေလးတစ္ေယာက္ 
ေခ်ာင္းေျမာင္းေနျပန္ေပါ့ 
အိပ္မက္ေတြရဲ႕ ခ်ုံခိုတိုက္ခိုက္ျခင္းထဲမွာ 
အသားကို ကုပ္ျခစ္ဆုတ္ၿဖဲတဲ့ လက္သည္းခၽြန္ထက္ေတြ 
ေတာက္ပ 
ေပါင္တံေတြတင္းလို႕ 
ဆာ ဆာ ဆာေလာင္ၿမိုက္လို႕ေနၾကေပါ့။ 
သ႕ူျပင္းျပတဲ့စိတ္ဆႏၵဟာ ကၽြန္မကို ၫႊတ္ကြင္းေထာင္ဖမ္းတယ္ 
သစ္ပင္ေတြကို ထြန္းလင္းေစတယ္ 
ကၽြန္မရဲ႕ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ထအေရျပားနဲ႕ 
ေရွာင္တိမ္းထြက္ေျပးရေတာ့တယ္။ 
အဒဲီ အ ၏၀ါေရာင္ စူးရဲအ ၾကည့္ဟာ ကၽြန္မကို သံပူကပ္ 
တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္လိုက္တဲ့အခါ 
ဘယ္ၿငိမ္သက္မႈ၊ ဘယ္ေအးျမမႈဟာ ကၽြန္မကို သက္သာရာ 
ေပးႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ 
သူ႕ေျခလွမ္းေတြရပ္ေစဖို႕ ကၽြန္မႏွလုံးသားကို ပစ္ေကၽြးလိုက္တယ္ 
သူ႕ေရငတ္မြတ္မုကို တင္းတိမ္ေစဖို႕ ကၽြန္မေသြးေတြျဖုန္းပစ္တယ္ 
သူ စားလာစားရဲ႕။ စားေပမယ့္လည္း မတင္းတိမ္ 
လုံး၀ဥႆုံ၊ ယဇ္တင္ရမယ္တဲ့ အၾကပ္ကိုင္။ 
သူ႕ စကားသံဟာ ကၽြန္မကို ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္၊ ကၽြန္မကို ျပဳစား 
မိန္းေမာေစတယ္။ 
မီးကၽြမ္းေတာအ ုပ္ဟာ ျပာလုံးလုံးက်သြားေတာ့တယ္။ 
လွ်ို႕၀ွက္ဆႏၵေၾကာင့္ ထိတ္လန္႕တုန္လႈပ္ရ 
ဒေီလာက္ ႐ႊန္းလဲ့ေတာက္ပမႈေတြနဲ႕ အ ဓမၼျပုျခင္းကေန 
ေျခကုန္သုတ္ထြက္ေျပးရတဲ့ ကၽြန္မ။ 
ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမ်ားေမွ်ာ္စင္ထဲ ကၽြန္မ 
အတင္းေျပး၀င္ 
အဲဒီ ေမွာင္မိုက္တဲ့အျပစ္စိတ္ႀကီး၀င္လို႕မရေအာင္ တံခါးေတြ 
မင္းတုန္းခ်လိုက္တယ္။ 
အကုန္မင္းတုန္းခ်လိုက္တယ္ ကၽြန္မရဲ႕တံခါးေပါက္တစ္ေပါက္စီကို 
ကၽြန္မနားထဲ ေမာင္းလိုျမည္ဟိန္း 
ပြက္ဆူေနတာ ကၽြန္မေသြးေတြ။ 
က်ားသစ္နက္ရဲ႕ ေျခသံေတြ 
တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တက္လာေန 
လမ္းေၾကာင္းေပးတဲ့ ေလွခါးထစ္ေတြ။     ။ 
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ေဆာင္းရာသီ႐ႈေမ်ာ္ခင္းႏွင့္ က်ီးအ မ်ား 

Winter Landscape with Rooks 

ေက်ာက္သားေရတံခါးကတစ္ဆင့္ 

ႀကိတဆ္ံထုဲ စီးဆင္းတဲ့ေရစီး 

အနက္ေရာင္ ေရကန္ထဲ ဒရေဟာစီး၀င္တယ္။ 

အဒဲီေရကန္ေပၚမွာ 

ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႕ ဆက္စပ္မရ 

ရာသီလည္း လြဲေနတဲ ့

တစ္ေကာင္တည္းေသာ ငန္း 

ႏွင္းလုိ အက်င့္သီလစင္ၾကယ္စြာ ေရေပၚမွာ ညင္သာေရြ႕လ်ား။ 

အဒဲ ီအ ျဖဴေရာင္ထင္ဟပ္မႈကုုိ 

ဆြဲခ်လုိစိတ ္မြတ္သပိ္ေနတဲ ့

ေနာက္က်စိိတ္ဟာ 

ပုိမခံခ်ိမခံသာ ခံစား။ 

ၿခိဳးၿခံလြန္းတဲ့ ေနလုံးႀကီး 

စိမ့္ေျမေပၚမွာ ၀င္ေနေပါ့။ 

လေိမၼာ္ေရာင္ ဆုိကေဆာင္းရာသီ ႐ုေမ်ာ္ခင္းႏွင့္ က်ီးအ မ်ား 

ေက်ာက္သားေရတံခါးကတစ္ဆင့္ 

ႀကိတဆ္ုံထဲ စီးဆင္းတဲ့ေရစီး 

အနက္ေရာင္ေရကန္ထဲ ဒရေဟာစီး၀င္တယ္။ 

အဒဲီေရကန္ေပၚမွာ 

ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႕ ဆက္စပ္မရ 

ရာသီလည္း လြဲေနတဲ ့

တစ္ေကာင္တည္းေသာ ငန္း 

ႏွင္းလုိ အက်င့္သီလစင္ၾကယ္စြာ ေရေပၚမွာ ညင္သာေရြ႕လ်ား။ 

အဒဲ ီအျဖဴေရာင္ထင္ဟပ္မႈကုိ 

ဆြဲခ်လုိစိတ ္မြတ္သပိ္ေနတဲ ့

ေနာက္က်စိိတဟ္ာ 

ပုိ မခံခ်ိမခံသာ ခံစား။ 

ၿခိဳးၿခံလြန္းတဲ့ ေနလုံးႀကီး 

စိမ့္ေျမေပၚမွာ ၀င္ေနေပါ့။ 

လေိမၼာ္ေရာင္ ဆုိကၠေလာ(့ပ္) ဘီလူးမ်က္လုံးတစ္လုံး 

စိတ္ပ်က္ညစ္ညဴးရတဲ့ ဒီ႐ႈခင္းကုိ 

အထင္ေသး 

တာရွည္ၾကည့္ခ်င္ပုံမရ။ 

ကုိယ္တုိင္ငွက္ေမြးေတြၿခံဳ အေတြးႏွစ္လုိ႔ 
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ကၽြန္မဟာ က်ီးအ တစ္ေကာင္လုိ 

ႂကြေစာင္းေစာင္းနဲ႕ တအုေံႏြးေႏြး၊ 

ေဆာင္းည တျဖည္းျဖည္း က်လာေပါ့။ 

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေႏြရာသီရဲ႕ က်ဴပင္ေတြ 

ေရခဲထဲမွာ ထြင္းထားသလုိရွင့္႐ုပ္ပုံဟာလည္း  

ကၽြန္မမ်က္လုံးထဲမွာ အသဲလုိအတုိင္း။ 

ႏွင္းခါးေျခာက္ေတြဟာ 

ကၽြန္မ နာက်င္မုရဲ႕ ျပတင္းေပါက္က မွန္သားေပါ့။ 

ႏွလုံးသားရဲ႕ ေကာေျမ 

ျပန္လည္စိမ္းလန္စုိေျပေရးလား၊ 

ေက်ာက္သားထဲက 

ဘာသက္သာစရာ ထြင္းယူရရွိႏုိင္မွာလဲ။ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေျခာက္သေယာင္းသြားတဲ့ 

ေဟာဒအီရပ္မွာ 

ဘယ္သ ူေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္မွာလဲေလ။     ။ 

၁၉၅၆ 
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 တကယ့္ဘ၀  

 

 
 

 စကားေျပကဗ်ာ Prose Poem ဟာ ေတာ္ေတာ္ဂြက်တဲ့ စာေပအႏုပညာ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္ ဂြက်လဲဆိုေတာ့ ဒီပစၥည္းဟာ စကားေျပအေရးအသားမ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္ ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားထဲ 
ပါ၀င္ေနလို႔ပါပဲ။ 

 စကားေျပကဗ်ာကိစၥဟာ စာေပအႏုပညာဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ခုလို စာေပအႏုပညာပစၥည္းတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

 စကားေျပကဗ်ာဟာ ကမာၻေပၚမွာ တရား၀င္ေပၚလာတာ ၁၉ရာစု ကလို႔ဆိုပါတယ္။ 
 စကားေျပကဗ်ာဟာ စကားေျပလား၊ ကဗ်ာလား။ စကားေျပလို႕ သတ္မွတ္ၾကသူေတြရွိသလို  ကဗ်ာလို႔ 

သတ္မွတ္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုလံုးမဟုတ္ဘဲ သီးျခားအမ်ိဳးအစားလို႔ ေျပာသူေတြလည္း 
ရွိပါတယ္။ 

 စကားေျပကဗ်ာဟာ ဖတ္သူရဲ႕ စကားေျပေပၚအျမင္နဲ႕ ကဗ်ာအေပၚအျမင္ ႏွစ္ခုစလံုးကို ျပန္သံုးသပ္ေစ 
ပါတယ္။ စကားေျပကဗ်ာရဲ႕ သေဘာသဘာ၀နဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြအျပင္ စကားေျပနဲ႔ကဗ်ာ 
စည္းတားခြဲျခားထားတဲ့ နယ္ျခားမ်ဥ္းရဲ႕ သေဘာသဘာ၀နဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကိုပါ ျပန္လည္ေလ့လာ 
အကဲျဖတေ္စပါတယ္။ 
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ဒီစာကို ဖတ္ျပီးရင္ မနက္ျဖန္ကို မွတ္မိမွာမဟုတ္ဘူး 

ဒီစာကိ ုဖတ္ျပီးရင္ မနက္ျဖန္ကို မွတ္မိမွာမဟုတ္ဘူး။ စာမ်က္ႏွာ လွန္ႏိုင္ေသးလား။ 
အိပ္ခန္းထဲ ငါးသြားမွ်ားတာကပဲ ပိုေကာင္းမလို။ သိပ္ျပီးအရိပ္ဆန္တာေတာ့ မဟုတ္ခဲ့သလိုပဲလို႔ 
ေနာက္ကြယ္ၾကိဳးဆြဲက မင္းသမီးရုပ္ေသးရုပ္နဲ႕ ျပည့္၀စြာပန္းဆြတ္ျပီး ဇိမ္ညည္းညည္းတယ္။ 
ပညာေရး အဲတာက အဓိက။ မေသမခ်င္း သင္ယူစရာ တစ္ပံုၾကီးရွိေနေသးေတာ့ 
ဘယ္သူဟာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရလဲ။ ဘ၀ဟာ ထိုးဇာတ္ေလာက္တိက်ခဲ့ရင္ ခင္ဗ်ားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ဟာ 
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ထဲ ေရဆင္းခ်ိဳးျဖစ္ခ်င္မွ ကူးျဖစ္မွာ။ မာယာအမ်ားဆံုး၊ အေသးစိတ္အတိက်ဆံုး 
ဇာတ္ေက်ာပေဟဠဖိြဲ႕သူနဲ႕ စိတ္ခ်င္းစီးခ်င္းထိုးရတာဟာ ေတာင္ထိပ္ကိုေရာက္ျပီး 
ေတာင္ကို မျမင္ရသလိုပဲ။ ျပင္သစ္တစ္ေယာက္ေျပာဖူးတာကေတာ့ သူဟာ အဆံုးမဲ့ေနာက္ေၾကာင္း 
ျပန္ျခင္းနဲ႕ အဆံုးမဲ့ေရွ႕တိုးေနျခင္းရဲ႕ ေျမဇာပဲတဲ့။ ၀ံပုေလြမ်ား၊ ႏွင္းခဲမ်ား၊ ပင္ပန္းဒုကၡစိုက္ရျခင္းမ်ားရဲ႕ 
ဖခင္ဂ်က္လန္ဒန္ဘာေျပာဦးမလဲ မသိဘူး။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရးဟန္ဟာ အျမဲတမ္း 
အသားတက္ဖို႕ လိုေနတယ္။ အသံမဲ့သူမ်ားကို အသံေပးရမွာ။ ကိုယ္စားအသံဟာ ၾကာလာေတာ့ 
ကာယကံရွင္ကို ၀တၱဳလုပ္ပစ္တယ္လို႔ ၁၅ရာစုက မထင္မရွားကိုးကြယ္မႈရဲ႕ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး 
မွတ္သားမိတာကို ဘယ္မွာေတြ႕ခဲ့မွန္းမသိဘူး။ ဒီအေၾကာင္းကို တစ္ေန႕ကဘဲ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကို 
ေျပာခဲ့တယ္။ အသိသက္ေသေတာ ့မရွိဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း ၊ 
အရာရာတန္ဖိုးျဖတ္ခ်င္းထဲမွာ မိမိကိုယ္ကို ျဖတ္တိုက္သြားတဲ ့ေလျပည္ဘယ္ႏွစ္ေအာင္စပါသလဲ။ 
ေန႔စဥ္ဘ၀ရဲ႕ အစြယ္ေဖြးေဖြးၾကီးေတြ၊ အေမႊးထူထူၾကမ္း ၾကမ္းၾကီးေတြရဲ႕ မ်က္လံုး။ 
ဘာသာစကားဟာ သင္ခန္းစာကိုျဖတ္ျပီး အေတြ႕အၾကံဳကိုေရာက္တယ္။ သင္ခန္းစာဟာ 
အေတြ႕အၾကံဳကိုျဖတ္ျပီး ဘာသာစကားကိုေရာက္တယ္။ အေတြ႕အၾကံဳဟာ 
ဘာသာစကားကိုျဖတ္ျပီး သင္ခန္းစာကိုေရာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္စကားစ ျပန္ေကာက္ 
ပါရေစ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးနီနီတစ္လံုးကို ကၽြန္ေတာ့္ပါးစပ္ထဲထည့္ျပီး ကိုက္ပစ္လိုက္တာ 
‘ဗ်စ္’ ခနဲပဲ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးရဲ႕ ခ်က္ၾကိဳးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ‘တကယ့္ဘ၀’ အေၾကာင္း မေျပာဘူး။ 
တစ္ကမာၻလံုးမွာ သူတစ္အုပ္ထဲရွိ၊ လူတိုင္းလည္း လက္လွမ္းမီႏိုင္ျပီး လိုအပ္သမွ်အေျဖပါတဲ့ 
စာအုပ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္မေတြ႕တာ ႏွစ္ခုပ်မ္းမွ်ရွိတယ္။ (၁) ခင္ဗ်ားရဲ႕ စိတ္ (၂) ခင္ဗ်ားရဲ႕စိတ္နဲ႕ 
ဖံုးထားတဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ စိတ္ (၃) ခင္ဗ်ားရဲ႕ စိတ္ဟာ ခင္ဗ်ားကို သိ၊ မသိ။ ‘ကၽြန္မရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ 
အားလံုး၊ ခံစားမႈအားလံုး၊ ဆက္စပ္မႈအားလံုး၊ အဓိပၸာယ္ ပဋိပကၡအားလံုးကို ကၽြန္မ သူတို႕ခ်ည္းအတိုင္း 
မကြယ္မ၀ွက္ေျပာခ်ရရင္ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ေတာင္ ကၽြန္မယံုမွာ မဟုတ္ဘူး။’ သူမဟာ ဘယ္သူလဲ။ 
အရွိန္နဲ႔ ေျပးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ရထားေပၚက ခုန္ဆင္းျပီး သိုးကေလးတစ္ေကာင္ကို 
ဘာေၾကာင့္သြားကယ္တာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ သူမရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚမွာ ေၾကကြဲမႈနဲ႕ ကပ္ေနတဲ ့
မ်က္ႏွာဖံုးအျပံဳးရွိေနတာလဲ။ သန္းေခါင္ယံထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈမွာ ခ်ဳပ္ရိုးေတြေျပေနတယ္။ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႕ အဆံုးသတ္တဲ့ဇာတ္လမ္းဟာ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ဆီေလ်ာ္ေပမယ့္ နည္းနည္း ခ်ဥ္ေစာ္ 
နံမေနဘူးလား။ အဲဒါေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္။ ပင္လယ္လိပ္ၾကီးေတြ သဲကႏာၱရကိ ုျဖတ္ျပီး 
တစ္ဖက္ပင္လယ္ဆီသြားေနၾကတာကို ေလယာဥ္ပ်ံေပၚက ျမင္ရတယ္တဲ့။ အစကေတာ့ 
မိမိရဲ႕ ဇာတိေနာက္လိုက္တာဟာ အမွန္ဆံုးပဲ ထင္ဖူးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိ ု
အဆင္ေျပသလို လွည့္စားေနထိုင္တတ္တဲ့ ပညာမွာ တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ပဲ။ ဘ၀ဆိုတာ 
ေျခသလံုးအိမ္တိုင္ေပၚက စုတ္ၿပဲေနတဲ ့အ၀တ္စတစ္ခု ျဖစ္ မျဖစ္ ခင္ဗ်ားလည္း ေတြးဖူးမွာပါပဲ။ 
ေတြးျပီး ဘာျဖစ္သလဲ။ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ပညာသည္ပီသစြာ ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ခုရဲ႕ 
ညေနခင္းလိုလိုမွာ ပက္လက္ကုလားထိုင္တစ္လံုးလိုလိုနဲ႕ ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ ကာမဂုဏ္အာရံု 
တစ္ခုခုနဲ႕ လူမႈေရးမ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ျပီး လူလိမၼာေခ်ာဆီလူးေနမွာေပါ့။ မိန္းမပ်ိဳေလးရဲ႕ ဘယ္ဘက ္
ရင္သားရဲ႕ ရင္သီးေအာက္က မွဲ႕ကေလးဟာ အထူးခ်ိဳျမိန္တယ္ဆိုပဲ။ ေဟာ… ရထားခုတ္ေမာင္းသံဟာ 
မိုးသံဖံုးသြားျပီ။ ခြင့္လႊတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္လမ္းေခ်ာ္သြားျပန္ျပီ။ ရွင္ ကၽြန္မကို တကယ္ခ်စ္ရင္ 
ကၽြန္မကို လုပ္ေပးပါ။ ဟင့္အင္း၊ ဟင့္အင္း … လုပ္ေပးပါ။ ကၽြန္မကို လုပ္ေပးပါ။ ရာသီဥတု 
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အေျပာင္းအလဲကို ရံဖန္ရံခါ လိုအပ္တယ္။ မိစၧာေကာင္ရဲ႕ ေျခသည္းေအာက္မွာ အခုဘာရာသီလဲ။ 
ဇလေဗဒအားျဖင့္ ပိုျပီးေအးခဲေနတတ္တာဟာ ခရီးသြားအျပန္ လွန္ၾကည့္တဲ့ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုထဲ 
ေကာက္ရမိျပန္ေရာ။ ဒါေပမယ့္ အဲတာ ဘာမွမဆိုင္တဲ ့အျပင္ လိုရင္းနဲ႕ လြဲခ်င္တိုင္း လြဲေနျပန္တယ္။ 
အခုကၽြန္ေတာ့္ ေခါင္းထဲျမည္ေနတဲ့ အသံက သူမရဲ႕ ပဲ့တင္ေတြပဲ။ ရွက္ဖို႕လည္း ေကာင္းလိုက္တာ။ 
ဒါေပမယ့္ စိတၱဇဆန္ဆန္ခ်ိဳျမိန္မႈအျပည့္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယလ္ိုေျပာရမလဲဗ်ာ။ ကူပါဦး။ ခင္ဗ်ားဆို 
ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေအာင္ ဘယ္လိုေျပာမလဲ။ သံသယ သံသရာ။ ဒီစာဟာ လူတစ္ေယာက္အဖို႕ 
ကဗ်ာဆရာျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္ရမယ္လို႔ အဓိပၸာယ္အစအနေတာင္ မေပးတဲ့အတူ 
ဘာေၾကာင့္ သစ္ရြက္တစ္ရြက္၊ ေလစိမ္းတစ္ခု၊ ကမ္းေျခတစ္ထည္လို ရွိေနတာလဲ။ 
သို႔မဟုတ္ အဇၨ်တၱဂီတပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ စံခ်စ္သူ၊ စံအိမ္ေထာင္ဘက္ သို႔မဟုတ္….။ 
မုတ္သုန္မိုးျပင္းေတြဟာ တြင္းေအာင္းေျမြေတြကို ၾကာပြတ္နဲ႕ရိုက္ျပီး ေျမေပၚထြက္လာေစတယ္။ 
မ်ားလိုက္တာ၊ မ်ားလိုက္တာ။ ေျမျပင္တစ္ခုလံုး ခၽြဲက်ိက်ိနဲ႕ ေျခခ်စရာ မက်န္ေအာင္ 
‘သက္ရွိေကာ္ေဇာ’ ျဖစ္သြားသတဲ့။ ‘အကယ္၍ ဗင္ဂိုးကို ပန္းခ်ီေရးဆြဲေနတုန္း သူရဲ႕ 
ေသြးေၾကာတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ျပီး ေသြးဖိအားတိုင္းစက္နဲ႕ တိုင္းၾကည့္ရင္ သူ႔ပန္းခ်ီကားေတြထဲကလို 
လိႈင္းေတြကို တိုင္းထြာခ်က္မွာ ျမင္ရမွာေသခ်ာတယ္။’ ဒါက ဂ်ပန္ပန္းခ်ီဆရာ ယာနာ၀ါဂီ ေျပာတာ။ 
အက္ဗဆဒ္ျပဇာတ္ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အာသာအာဒါေမာ့(ဗ္)က ေဟာသလိုဆိုတယ္။ 
‘လူသားဟာ နားမလည္ဘူးလို႕ ရုတ္တရကသ္ေဘာေပါက္သြားတဲ့ အခိုက္မွာ 
စတင္နားလည္ေတာ့တာပဲ။ ‘ ဖိစီးမႈအားလံုးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က အာဏာပိုင္ေတြဟာ ဖိစီးမႈအားလံုးထဲက 
မထြက္တတ္ၾကတဲ့ အသံေတြပဲ။ မီးခိုးေရာင္တိတ္ဆိတ္မႈ လြင္ျပင္မွာ အထီးက်န္ရထားတစ္စင္း 
အသံၾကိတ္ခုတ္ေမာင္းေနတာ မ်က္စိေရွ႕ကျဖတ္သြားတယ္။ ႏွစ္ကိုယ္ထဲသိတဲ့ အတြင္းေရး 
ေက်ာက္သံပတၱျမားဟာ အမ်ားသူငါ ထိန္ခ်န္ထားၾကတဲ့ အေရခြံေတြလည္း ျဖစ္ေနျပန္ေရာ။ 
လူ႔ဘီလူးၾကီးရဲ႕ ခင္မင္မႈကို လူ႔ဘ၀ ဘယ္ႏွစ္ကန္႔ေပးရမလဲ။ ပဋိသရုပ္မွန္ဘ၀အျမင္နဲ႕ 
န၀သရုပ္မွန္ဘ၀ အျမင္ဟာ မ်က္စိတစ္ဖက္စီန႕ဲ ဇာတ္ရံတစ္ေယာက္ပဲ။ တတိယမ်က္လံုးရွင္ဟာ 
ေလထဲပ်ံ၀ဲေနတဲ ့ငါးလွလွေလးေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ သက္တံေရာင္ေတြ သူတို႕ကိုယ္ေပၚက 
သက္ဆင္းလာၾကျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ေၾကာင္ေတာင္ကန္းမ်က္လံုးခြံေတြေပၚမွာ 
အလဟႆ က်ၾကတယ္။ နယ္ပယ္သစ္ေလ့လာေရးဘ၀ ခရီးရွည္ၾကီးဟာ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ 
ခမ္းနားတဲ့ ဆံုးရံႈးမႈမွာျပီးဆံုးတယ္။ တစ္ခုျပီး တစ္ခုပဲ။ လူမႈဟာသဘြဲ႕ေတြ၊ သေရာ္စာေတြ၊ကဗ်ာေတြ၊  
ေၾကကြဲျပဇာတ္ေတြဟာ ေမွးမွိန္သြားၾကျပီး သူနဲ႕သူမပဲ ေနာက္ဆံုးၫိွဳးခ်ံဳးေျခာက္ကပ္ 
သြားၾကဖို႔ က်န္ခဲ့ၾကတယ္။ မျပီးဆံုးႏိုင္တဲ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ပကတိျပည့္စံုတဲ့ အခ်စ္ရဲ႕ 
ကလူႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္းသူနဲ႕ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူ ကိုယ္စီနဲ႕ အခန္းေျပာင္းခြင့္ ရထား။     ။  
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ေဇယ်ာလင္း (သို႕) နံပါတ္တစ္ကဗ်ာဆရာ (အပိုင္း-၁) 

ေတာေက်ာင္းဆရာ 
September 8, 2008 

 
ေဇယ်ာလင္း အေၾကာင္းေရးေပးပါလို႕ ေျပာထားတဲ့သူေတြ မ်ားလွပါျပီ။ 
အခုမွပဲ ေရးျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ကေတာ့ ေဇယ်ာလင္းကို 
လက္ရွိအခ်ိန္ ျမန္မာေခတ္ေပၚကဗ်ာေလာကရဲ႕ နံပါတ္တစ္ေနရာကိုယူထားသူလို႕ 
သတ္မွတ္ပါတယ္၊ သေဘာမတူသူမ်ား ရွိရင္ေတာ့ ရွိတဲ့အတိုင္းေပါ့။ 
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ ကြယ္လြန္အျပီး ေျခာက္ႏွစ္အလြန္ ေဇယ်ာလင္းဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ 
နံပါတ္တစ္ ကဗ်ာဆရာျဖစ္လာပါတယ္။ 
 
ျမန္မာေခတ္ေပၚကဗ်ာေလာကမွာ ေဇယ်ာလင္းရွိေနခဲ့တာၾကာပါျပီ။ 
သူကိုယ္တိုင္ကလည္းေျပာဖူးပါတယ္။ ကဗ်ာသက္ႏွစ္အစိတ္ေက်ာ္မွ 
ေခတ္ေပၚကဗ်ာစာအုပ္ ဆိုတာ ရွိခဲ့ရပါတယ္တဲ့။(ဒါေတာင္ ႏွစ္ကာလမ်ား ကယ္ေပလို႕) 
ဆိုေတာ့၊ ကဗ်ာသက္ႏွစ္သံုးဆယ္နီးပါးရွိလာတဲ့ ေဇယ်ာလင္း၊ အခုမွ 
ဘယ္လိုေၾကာင့္ေက်ာ္ၾကားလာသလဲေပါ့၊ ေမးစရာကအဆင္သင့္။ 
************** 
ေမာ္ဒန္ကေန ပိုစ့္ေမာ္ဒန္အကူးမွာ ေဇယ်ာလင္းဟာ ျမန္မာ့ေခတ္ေပၚကဗ်ာတပ္ဦးရဲ႕ 
ထိပ္ဆံုးကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ! 
 
ေဇယ်ာလင္း အေၾကာင္း မေျပာခင္ ျမန္မာ့ေခတ္ေပၚကဗ်ာ အေၾကာင္း နဲနဲေလာက ္
ေျပာျပဖို႕ လိုမယ္ထင္ပါတယ္။ ေရးသားမႈအားလံုးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ယူဆခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သိပ္အေ၀းၾကီးကေနမေျပာခ်င္ဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လက္လွမ္းမီသေလာက္ေပါ့။ 
 
”လယ္ေတာက အျပန္၊ ပန္ခ်င္တယ္ခေရဖူး ဆိုလို႕၊ ေမာင္ခူးကာေပး၊ တစ္မနက္တုန္းဆီက 
ေၾကာ့ဆံုးကိုေမာင္ျမင္ေတာ့ သူ႕ဆံပင္ႏွင္းဆီပြင္ေတြနဲ႕ ဂုဏ္တင့္တယ္ေလး” 
ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဆရာမင္းသု၀ဏ္ရဲ႕ ႏွင္းဆီ ကဗ်ာေပါ့။ လူတိုင္း နားလည္လားလို႕ေမးရင္၊ 
နားလည္ပါတယ္လို႕ ျပန္ေျဖၾကမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း ရင္ခုန္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ 
 
ကာရန္ကဗ်ာေတြ၊ ရိုးစင္းတဲ့ သဘာ၀ဖြဲ႕ကဗ်ာေတြ၊ ေက်းလက္ကဗ်ာေတြကေန 
ေခတ္ရဲ႕အလိုရ ေလးလံုးစပ္ေပမယ့္၊ ကာရန္ညီေပမယ့္ ဆန္းတဲ့ကဗ်ာေတြ၊ 
ဒဂုန္တာရာရဲ႕ စိန္စ၊ ျမစ၊ ေရႊစ၊ အစရွိလို႕ ျမန္မာအေခၚ အ ကာရံ သံျဖတ္ကဗ်ာေတြ၊ 
ၾကည္ေအးရဲ႕ ေလးလံုးစပ္ ကာရန္ကဗ်ာေတြနဲ႕ မလံုေလာက္ေတာ့တဲ့အခါ…. 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႕ရွာေတြ႕ ခဲ့ၾကတာက သုခမိန္လိႈင္ရဲ႕ ဂၽြန္လ၏မိုးေရစက္မ်ား၊ 
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္၊ေအာင္ခ်ိမ့္၊ေဖာ္ေ၀း တို႕ရဲ႕ သစ္ရြက္ေသေပၚက ရက္စက္ေသာဂီတ၊ 
စေသာ စေသာ အဲဒီေခတ္အေခၚ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာေတြေပါ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏွလံုးသားေတြကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းခဲ့ၾကပါတယ္… 
 
ေခတ္ေပၚကဗ်ာေခတ္ေတြ၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာေတြ ေျမာက္ျမားစြာေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့အထဲက 
သုခမိန္လိႈင္၊ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္၊ ေအာင္ခ်ိမ့္၊ သစၥာနီ ဆိုတဲ့ ေခတ္တစ္ခု ေပၚထြက္ခဲ့တယ္.. 
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သူတို႕ေလးေယာက္မွာ ဘယ္သူက နံပါတ္တစ္၊ ဘယ္၀ါက နံပါတ္တစ္ ဆိုျပီး ျငင္းခုန္ၾကေပမယ့္ 
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ဟာ နံပါတ္တစ္ကဗ်ာဆရာပါပဲ… 
ေအာင္ခ်ိမ့္ကေတာ့ အျမဲတန္းပဲ သူ႕ကိုယ္သူ နံပါတ္တစ္ကဗ်ာဆရာလို႕အခုထိေျပာေနတုန္း… 
  
အေပၚက ေလးေယာက္က ေမာ္ဒန္ေခတ္ရဲ႕ ပထမမ်ိဳးဆက္… သူတို႕လက္ထက္ကေန 
ေမာ္ဒန္ေခတ္ရဲ႕ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ကို ေရာက္လာခဲ့တဲ့ အခါမွာေတာ့ 
ခင္ေအာင္ေအး၊ လွသန္း( အခု ၾကည္ေမာင္သန္း) နဲ႕ ေဇယ်ာလင္း ဆိုတဲ့ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ 
ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္… က်န္သူေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္..(အေသးစိတ္မေရးလိုေတာ့ပါ) 
ေမာ္ဒန္ဒုတိယေခတ္မွာ ေဇယ်ာလင္းရဲ႕ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈ လံုး၀မရရွိခဲ့ပါဘူး…. 
ေမာ္ဒန္တတိယမ်ိဳးဆက္ကိုေတာ့ မိုးေ၀းတို႕ စိုင္း၀င္းျမင့္ တို႕အုပ္စုေပါ့… 
ေမာ္ဒန္ဒုတိယေခတ္မွာ ေဇယ်ာလင္းရဲ႕ကဗ်ာေတြ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး… 
အဆိုး၀ါးဆံုးေျပာရရင္ ဘယ္သူကမွ ေဇယ်ာလင္းကို ကဗ်ာဆရာလို႕ မသတ္မွတ္ခဲ့ပါဘူး… 
ဒီအခ်ိန္မွာ ေဇယ်ာလင္းက ပိုစ္ေမာ္ဒန္သီအိုရီေတြ ဘိုင္ဟတ္နီးပါးရေအာင္ကို 
သူ႕ရဲ႕ေလ့လာမႈေတြက ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေရွ႕ကိုတိုးေနပါတယ္… 
ဒီလိုနဲ႕ေမာ္ဒန္ကေန ပိုစ္ေမာ္ဒန္ကိုအကူး ေဇယ်ာလင္း ေပၚထြက္လာခဲ့ပါျပီ… 
 
ေဇယ်ာလင္းရဲ႕ကဗ်ာေတြက နားမလည္ဘူး၊ ဘာေတြ ေလွ်ာက္ေရးထားမွန္းမသိဘူး… 
ေလးလံုးစပ္ကာရန္ကေန ကာရန္မဲ့ကို ကူးခ်ိန္တုန္းက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတဲ့ အတိုင္း 
ေဖယ်ာလင္း ကိုပယ္ပယ္နယ္နယ္ ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္… 
ပိုဆိုးတာက ေဇယ်ာလင္းတင္သြင္းလာတဲ့ ကဗ်ာပံုစံက ပိုစ္ေမာ္ဒန္… 
ပရိသတ္ထဲ အလႈပ္ရွားဆံုးပစ္သြင္းလိုက္တာက ဘာသာစကားကဗ်ာ၊ 
LP လို႕ေခၚတဲ့ Language Poetry ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ 
ေဇယ်ာလင္းဟာ LP ကဗ်ာဂိုဏ္းရဲ႕ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ျဖစ္လာတယ္… သူေနာက္မွာလည္း 
လူငယ္ကဗ်ာဆရာေတြ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက LP ဂိုဏ္း၀င္ျဖစ္လာတယ္… 
ဒီေတာ့ ေဇယ်ာလင္းကို ပိုျပီး မ်က္မုန္းက်ိဳးလာၾကတယ္… 
သူကေတာ့ ဟန္မပ်က္ ေရွ႕ဆက္တက္လာတယ္… 
 
ဒီေနရာမွာ ပိုစ္ေမာ္ဒန္ဆိုတာ ဘာကိုေခၚသလဲ ဆိုတာ သိဖို႕ေတာ့လိုမယ္။ 
ပိုစ္ေမာ္ဒန္မွာ သီအိုရီေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္၊ ဇုန္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္… 
ဒါေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ အေသးစိတ္နားမလည္ေသးတဲ့အတြက္ ျခံဳျပီးေျပာရရင္ 
ပိုစ္ေမာ္ဒန္ဟာ အရွိတရားကိုေဖာ္ျပတယ္၊ ပိုစ္ေမာ္ဒန္ဟာ အမွန္တရားကိုမေျပာဘူး၊ 
ရွိေနတဲ့အရာဘာလဲ၊ သူရွိေနတယ္၊ ေနာက္ေန႕တစ္မ်ိဳးရွိေနရင္ ရွိေနတဲ့အတိုင္း ေျပာမွာပဲ 
က်န္တာေတြ တစ္ခုမွမေျပာဘူး၊ အရွိတရားကိုပဲ တိုက္ရိုက္ေျပာတယ္.. 
ပိုစ္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာေတြ မွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ၊ ကာရန္သံုးခ်င္သံုးမယ္၊ 
စကားေျပာေတြ ထည့္ခ်င္ ထည့္မယ္၊ ဒိုင္ယာေလာခ့္ေတြ ထည့္ခ်င္ထည့္မယ္… 
ေမာ္ဒန္နဲ႕ေတာ့ လံုး၀မတူဘူး၊ ေမာ္ဒန္မွာ ပံုစံရွိတယ္၊ 
နိမိတ္ပံုေတြျပမယ္၊ ခံစားခ်က္ေတြကိုတင္မယ္၊ အဆံုးသတ္မွာ ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္၊ 
မျဖစ္ခ်င္လည္းမျဖစ္ဘူး၊ ကာရန္မသံုးဘူး… ဒါဟာေမာ္ဒန္ကဗ်ာေတြရဲ႕ အေျခခံပဲ။ 
ေမာ္ဒန္ကဗ်ာေတြကို ရိုက္ခ်ိဳးလိုက္တာကေတာ့ ပိုစ္ေမာ္ဒန္သီအိုရီေတြ၊ ဇုန္ေတြ၊ 
 
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ဆိုရင္ ေဇယ်ာလင္းကို စျပီးသတိထားမိတာ သူရဲ႕ဒုတိယေျမာက္ 
ဘာသာျပန္ ကဗ်ာဆရာအုပ္၊ ဆစ္လ္ဗီယာ ပလ့ာသ္ဘ၀၊ကဗ်ာ… 
ဒီစာအုပ္ရဲ႕ မူရင္းကဗ်ာဆရာမ ဆစ္လ္ဗီယာ ပေလ့ာသ္ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသ 



ေဇယ်ာလင္း (ကဗ်ာစုစည္းမႈ) 

လမ္းအိုေလး <? lanolay.wordpress.com  ?> 

124 

သြားတဲ့ သူတစ္ေယာက္၊ သူေသျပီးမွ သူ႕ကဗ်ာစာအုပ္ထြက္လာ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 
ကဗ်ာေတြက အရမ္းကို နာက်င္ေနတယ္၊ ကဗ်ာေတြရဲ႕ နာက်င္မႈကို 
ကၽြန္ေတာ္တို႕စိတ္ထဲအထိေရာက္ေအာင္ အသာေလးပစ္ထည့္ေပးလိုက္တာက 
ေဇယ်ာလင္း၊ သူရဲ႕အဂၤလိပ္စာနဲ႕ ျမန္မာျပန္ဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိပါပဲ။ 
 
သူ႕ကို ဒုတိယေျမာက္ သတိထားမိခဲ့တာက ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနက လုပ္ခဲ့တဲ့ 
ေႏြဦးကဗ်ာ ရြတ္ပြဲမွာ၊ သူ႕ရဲ႕ဟန္၊ သူရဲ႕သ႑ာန္၊ သူရြတ္တဲ့ကဗ်ာ၊ 
စိတ္ထဲစြဲေနမိပါတယ္၊ ကဗ်ာက ” မုတ္ဆိတ္တို႕၏ သြားရာလမ္းမ်ား” 
သူကေတာ့ ဒီကဗ်ာကို ” ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဆယ္ရာစုကို ‘မုတ္ဆိတ္’ဆိုတဲ့  
Signifier နဲ႕ယွဥ္တြဲၾကည့္လိုက္ရင္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲလို႕ စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့ 
Experimental Poetry ကဗ်ာျဖစ္ပါတယ္ ” လို႕ ေျပာဆိုပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လက္ရွိျဖတ္သန္းေနတဲ့ ေခတ္ကိုပါ တြဲျမင္မိပါတယ္။ 
 
မုတ္ဆိတ္တို႕၏သြားရာလမ္းမ်ား  
 
မာ့က္စ္ရဲ႕ မုတ္ဆိတ္ထဲမွာ ‘ ကမာၻ႕ကာရန္မဲ့မ်ားစည္းလံုးၾက’ တစ္ေခ်ာင္းပါတယ္ 
ဆာတ္က မုတ္ဆိတ္မထားတာဟာ ျဖစ္တည္မႈပဓါန၀ါဒ အစတဲ့ 
ပင္လယ္ျပင္ထဲ စစ္သေဘာၤတစ္ေထာင္ေစလႊတ္လိုက္တာ ‘ဟယ္လင္’ရဲ႕မုတ္ဆိတ္လား 
ကဗ်ာကိုရွာေနတဲ့ စကားလံုးေတြလို ေမးေစ့ကိုရွာေနတဲ့ မုတ္ဆိတ္ 
မုတ္ဆိတ္ဟာစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ေမးေစ့ရဲ႕ စစ္ေျပးျမိဳ႕ပဲ 
ေမးေစ့ရဲ႕သမိုင္းမွာ မုတ္ဆိတ္ဟာ စစ္ရံႈးသူ အမွတ္အသား 
မာရီလင္ရဲ႕ မုတ္ဆိတ္မွာ ကမာၻၾကီးမီးစြဲေလာင္ခဲ့ 
လူရာမ၀င္ေတြဟာ မီဒီဟာမုတ္ဆိတ္ေတြနဲ႕ ခန္႔ညားၾက 
ဆြဲလို႕ ဆန္႕လို႕ ရတဲ့ရာဘာမုတ္ဆိတ္ေတြနဲ႕ ခ်ီးျမင့္ၾက 
လွ်ပ္စစ္မီးေတြဆင္ထားတဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕မုတ္ဆိတ္ 
အိ…ု. ပံုသ႑ာန္မဲ့လြန္းတဲ့အိပ္မက္မ်ားရဲ႕မုတ္ဆိတ္ 
မ်က္စိတစ္ဆံုးမွာ သဲကႏာၱရရဲ႕ မုတ္ဆိတ္ေမႊးေတြ တဖြားဖြားလြင့္ 
ဘ၀ထဲက အႏုပညာဟာ မုတ္ဆိတ္ေပၚက မွဲ႕နီေလး (ေျပးေနတယ္) 
နာမည္ေက်ာ္မုတ္ဆိတ္ျပာရဲ႕ မိုးကာထဲက ကၽြန္ေတာ္တို႕ထြက္လာတာ 
ကၽြန္ေတာ့္ပုခံုးေပၚမွီျပီး မုတ္ဆိတ္ တရံႈ႕ရံႈ႕ ငိုရဲ႕ 
ဒါဟာျဖစ္ခဲ့တယ္၊ မာရီယာမွာ ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ မုတ္ဆိတ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တယ္ 
သိပၸံနည္းက်မုတ္ဆိတ္ တေစၧေျခာက္ခံရျခင္းသတင္း 
မုတ္ဆိတ္ကႏုႏု၊ မုန္တိုင္းကထန္ထန္ 
မုတ္ဆိတ္ကို သတိထား၊ ဘာသာစကားဟာ သူအလုပ္သူကလုပ္လိမ့္မယ္ 
ကဗ်ာေရးမယ့္အစား မုတ္ဆိတ္ေတြသာ ေမြးပါေလ 
ေဟ့…….. ကမာၻ႕မုတ္ဆိတ္တို႕၊ မ်ိဳးအိတ္ေတြမွ ထြက္ၾကစို႕ 
မုတ္ဆိတ္တရားစီရင္ခန္းမွာ ဒ႑ာရီေတြခိုးသြင္းသတဲ့ 
စကားလံုးကိုစမ္းလိုက္ေတာ့ မုတ္ဆိတ္ရဲ႕အမာရြတ္ကို ေတြ႕ရွိေပါ့ 
မုတ္ဆိတ္ပဲက်န္ အလံမလွဲစတမ္း ဘန္တိုင္းတီရွပ္ေတြ 
စက္ရပ္သတင္း၊ မုတ္ဆိတ္ဟာ သူ႕ကိုယ္သူ ‘သင္’ လို႕ေခၚေနျပီ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္ မုတ္ဆိတ္ ေခတၱရိတ္ခံရ 
သူ႕မုတ္ဆိတ္ပါ ႏႈတ္ပိတ္ခံလိုက္ရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း 
ပို႔စ္မုတ္ဆိတ္သေဘာတရားနဲ႕ သမိုင္းမ်ားလြင့္စင္ျခင္းသမိုင္း 
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မုတ္ဆိတ္ေဗဒရဲ႕ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္အခိုးခံရျခင္း 
စ်င္မုတ္ဆိတ္ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား သံုးသပ္ခ်က္လက္စြဲက်မ္း 
ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲက မုတ္ဆိတ္တို႕ရဲ႕ ေတးသီသံနံနက္ခင္း 
သူေတာ္စင္ေတြမဟုတ္ေပမယ့္ သီလမင္တဲ့မုတ္ဆိတ္ေတြ 
ဆီစြီးဖတ္စ္လွိမ့္တင္တဲ့ နတ္ဘုရားတို႕ရဲ႕ ရိတ္မရတဲ့မုတ္ဆိတ္ 
အဲဒါ ကၽြန္မအၾကိဳက္ဆံုး၊ ကၽြန္မ အျမဲသံုးတဲ့မုတ္ဆိတ္ 
သမိုင္းဟာ ငါ့မုတ္ဆိတ္ကို ခြင့္လႊတ္လိမ့္မယ္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတပ္ဆင္ဘို႕နဲ႕ မုတ္ဆိတ္အင္အားထူေထာင္ဖို႕ 
သြား…….. စိတ္ပုပ္………. သူ႕မုတ္ဆိတ္ပဲသူခ်စ္ 
မုတ္ဆိတ္ဟာ မုတ္ဆိတ္ဟာ ႏွင္းဆီဟာ ႏွင္းဆီဟာ မုတ္ဆိတ္ဟာ 
မင္းတို႕အားလံုး မုတ္ဆိတ္ေပ်ာက္ဆံုး မ်ိဳးဆက္ပဲ 
ဘုရားသခင္ဟာ မုတ္ဆိတ္နဲ႕ေၾကြအံ ကစားေနျပီတဲ့။ 
 
ေဇယ်ာလင္း 
13 June & july ‘04 
 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။  
 
Categories: ကဗ်ာရႈခင္း 

(Src: ေတာေက်ာင္းဆရာ blog မ ွ) 

http://openmind.net63.net/?p=216
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ကုိေခ်ာေျပာတဲ့ ကဗ်ာအေၾကာင္း   

ေဇယ်ာလင္း 
 
ဆုိပါစုိ႕၊ ကုိေခ်ာရဲ႕ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွ မဖတ္ဖူးဘူး။ ဆုိပါစုိ႕၊ ကုိေခ်ာ သက္ရွိထင္ရွားရွိခဲ့စဥ္က မခင္မင္မရင္းႏွီးခဲ့ဖူးဘူး။ 
ဆုိပါစုိ႕၊ ကုိေခ်ာဆုိတာ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကလြဲလုိ႕ ကုိေခ်ာအေၾကာင္း ဘာမွမသိဘူး။ 
အဲသလုိအေနအထားမွာ ကုိေခ်ာရဲ႕ ‘ကဗ်ာဆရာနဲ႕ပင္လယ္ဓားျပ’ ေခါင္းစဥ္ပါ အေရးအသားကုိဖတ္႐ႈမိတယ္ ဆုိပါစုိ႕။ 
အဲဒီအေရးအသားနဲ႕ပဲ၊ အဲဒီ အေရးအသားထဲကပဲ၊ ကုိေခ်ာရဲ႕ ကဗ်ာအေပၚအျမင္ကုိျပန္တည္ ေဆာက္ၾကည့္ဖုိ႕ 
ႀကိဳးစားမႈတစ္ခုလုိ႕သာ ဒီစာသားကုိ မွတ္ယူေပးၾကပါ။ 
 
ဘာျဖစ္လုိ႕ ကဗ်ာေရးၾကသလဲ။ စာနာလုိ႕ေရးၾကတာပဲလုိ႕ ေတြးမိပါတယ္။ ‘စာနာလုိ႕’ဆုိတဲ့ေနရာမွာ‘စာဖတ္နာ 
လုိ႕’ဆုိတဲ့ ဆင့္ပြားအေတြးေပၚမိသလုိ၊ ‘စာနာေထာက္ထားလုိ႕’ဆုိတဲ့ လူမႈအဓိပၸာယ္လည္း ရမိပါတယ္။ 
အျပည့္အစုံေျပာရရင္ေတာ့ ‘လူလူခ်င္း စာနာေထာက္ထားလုိ႕’၊ ‘တစ္ဖက္သားကုိစာနာေထာက္ထားလုိ႕’ပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေရးဆုိတာ မိမိနဲ႕မိမိျပင္ပရွိ အျခားလူတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕ဆက္ဆံရာက မလြဲမေသြေပၚ 
ေပါက္လာတဲ့ အရွိေတြ၊ အသိေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရဲ႕ အလုံးအေထြးႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ 
အဒဲီအလုံးအေထြးႀကီးထဲမွာပဲ စာနာေထာက္ထားျခင္းေတြ ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကဗ်ာေရးျခင္းထဲ မွာပဲ 
တစ္ဖက္သားကုိ မိမိနဲ႕အတူ ကုိယ္ခ်င္းစာျခင္း၊ မိမိနဲ႕ မတူေသာ္လည္းပဲ စာနာေထာက္ထားျခင္းေတြ ေပၚလာပါတယ္။ 
အဲဒီေတာ့ ကဗ်ာေရးျခင္းထဲမွာ မိမိနဲ႕အတူစာနာျခင္း၊ မိမိနဲ႕ယွဥ္၍စာနာျခင္း သေဘာေတြ ကိန္းေအာင္း ပါရွိၿမဲပါပဲ။ 
‘သေဘာၤပ်က္တစ္စင္းေပၚက အိပ္မက္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္က စာနာဖုိ႕သိခဲ့ပါတယ္။’ ဒီမွာကုိေခ်ာေကာင္းတာက 
႐ုပ္နဲ႕နာမ္ကုိ ခြဲျခားျပတာပါပဲ။ ‘သေဘာၤပ်က္’ဆုိတဲ့ ႐ုပ္ကုိ စာနာတာထက္ အဲဒီ သေဘာၤပ်က္ေပၚက 
‘အိပ္မက္ေတြ’ဆိုတဲ့၊ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္မျပႏုိင္တဲ့၊ စိတ္ပုိင္း/ နာမ္ပုိင္းကိစၥ၊ စိတ္ပစၥည္း/ နာမ္ပစၥည္း၊ စိတ္ျဖစ္စဥ္/ 
နာမ္ျဖစ္စဥ္ကုိ ပုိလုိ႕စာနာတဲ့ သေဘာသက္၀င္ပါတယ္။ မေ႐ြ႕မလ်ားမသြားမလာႏုိင္ ေတာ့ဘဲ အပ်က္ေပၚမွာ 
ပ်က္ပ်က္ႀကီးနဲ႕ ပ်က္မက္ရတဲ့ အိပ္မက္လား။ အဲသလုိ အိပ္မက္မ်ဳိးရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ကုိေခ်ာစာနာဖုိ႕ 
သိခဲ့တာလား။ ကုိေခ်ာရဲ႕ ကဗ်ာေတြဟာ အဲသလုိသေဘာၤပ်က္ေပၚက အိပ္မက္ေတြကုိ စာနာမိ ၿပီး 
ကဗ်ာေတြျဖစ္ခဲ့တာလား။ 
 
ကဗ်ာဟာဘာအေၾကာင္းေတြေျပာသလဲ။ မွားယြင္းမႈေတြအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ‘ကမၻာေျမေပၚက တစ္ေနရာရာမွာ 
တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ အၿမဲမွားယြင္းေနခဲ့ပါလိမ့္မယ္။’ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုမွားေနတာဟာ ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕သဘာ၀၊ 
ေလာလူ႕ဘုံရဲ႕သဘာ၀ပဲျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ သဘာ၀ဓမၼ၊ ေလာကဓမၼ၊ ယုံ၊ ဇြတ္ေျပာ ဇြတ္လုပ္ေနၾကတာ ဒီေန႕ 
ဒီကမၻာမွာေတြ႕ရ၊ ျမင္ရ၊ ဖတ္ရ၊ ၾကားရ၊ ေတြ႕ႀကံဳေနရတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ မွားယြင္းတာကေတာ့ 
မွားယြင္းတာပါပဲ။ အဲဒီမွားယြင္းမႈေတြဟာ ကဗ်ာရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္လာတယ္ ဆုိပါေတာ့။ ဟုတ္ မဟုတ္ေတာ့ 
ကုိေခ်ာရဲ႕ ကဗ်ာေတြ ရွာဖတ္ၾကည့္ရဦးမယ္။ 
 
ဒီေနရာမွာ ‘မွားယြင္းမႈ’ရဲ႕ အျခားအဓိပၸာယ္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရွိလုိက္ပါတယ္။ အဲသလုိေတြ႕ရွိတာကလည္း 
ကုိေခ်ာရဲ႕ဒီအေရးအသားထဲပါရွိလုိ႕ပါ။ ကုိေခ်ာရဲ႕ twist အလွည့္ေလးေပါ့။ ‘ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ မွားယြင္းခြင့္ 
မ်ားရွိခဲ့တဲ့အတြက္၊ ကၽြန္ေတာ္က၊ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္က၊ အသက္ရွင္ျခင္းတရားကုိ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပလုိက္ပါရေစ’။ ကဗ်ာဆရာမွာလည္း မွားယြင္းခြင့္ရွိတယ္။ ဘ၀မွာ အရာရွိႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႕ 
အေပါက္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးေရွ႕မွာ တြန္းတုိက္တုိး၀င္ဖုိ႕လုံးေထြးေနတာကုိ ေက်ာခုိင္းၿပီး ကဗ်ာဆရာဘ၀ ေရြး 
ခ်ယ္လုိက္တာဟာ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ မွားယြင္းမႈေပါ့။ အဲဒီမွားယြင္းခြင့္ကုိမွ ကဗ်ာဆရာက ေရြးခ်ယ္ယူတာ 
ျဖစ္တယ္။ ၿပီးရင္ ကဗ်ာဆုိတာ ဒါကိုေခၚတာ၊ အဲဒါမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါမွားတယ္။ ကဗ်ာဆုိတာ ဒီလုိေရးမွ ကဗ်ာ 
ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိေရးရင္ ကဗ်ာမျဖစ္ဘူး။ မွားတယ္။ အဲဒီမွားယြင္းခြင့္ကုိမွ ကဗ်ာဆရာက ေရြးခ်ယ္ယူတာျဖစ္ 
တယ္။အသက္ရွင္ျခင္းတစ္ခုလုံးမွာ ‘ဘက္ေတြ’၊ ‘ေပတံေတြ’၊ ‘အစြဲေတြ’၊ ‘ပုံေသသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ’၊ ‘ငါမွန္တယ္၊ 
မင္းမွားတယ္’ဆုိတဲ့‘ငါေတြ’၊ စတဲ့ေကြ႕ေကြ႕ေကာက္ေကာက္နဲ႕ ေကြ႕ေကာက္ျခင္းတရားေတြ ျပည့္ေနတဲ့ 
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အသက္ရွင္ျခင္းထဲမွာပဲ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ ‘မွားယြင္းခြင့္’ကုိ သူ႕အတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္သူ 
ျဖစ္တယ္။သူ႕ကဗ်ာေတြဟာလည္း သူေရြးခ်ယ္ယူတဲ့ ‘မွားယြင္းခြင့္ရဲ႕အသီးအပြင့္ေတြေပါ’့ကုိေခ်ာေရ… ဟုတ္လား။ 
 
ကဗ်ာဆရာဆုိတာ အျခားပုထုဇဥ္ေတြလုိပဲ ေလာကရဲ႕ ဒဏ္ႏွင့္ ေလာကဓံကုိ ပူးတြဲခ်ီးျမႇင့္ခံစားရတာပါ ပဲ။ 
ကဗ်ာဆရာမုိ႕လုိ႕ ပုိလုိ႕ေတာင္ခံစား ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ အာ႐ုံပါးလုိ႕၊ အာ႐ုံခံစားပုံ ပုိစူး ရွလုိ႕။ 
ဒါေပမယ့္ ဒဏ္ဓံ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းေလာကထဲမွာပဲ ကဗ်ာဆရာဟာ လူလာျဖစ္လာရေတာ့ ဘာကုိ ဘယ္လုိ 
ေရွာင္လြဲလုိ႕ရမွာလဲ။ ဒီေလာကရဲ႕ဒဏ္၊ ဒီေလာကရဲ႕ ပစၥည္း၊ ဒီေလာကနဲ႕ဆက္ဆံေရးထဲမွာပဲ ကဗ်ာအေသြး 
အသားေတာင္းဆုိမႈနဲ႕ ကဗ်ာရဲ႕ အေသြးအသားျဖစ္ရတာပဲမဟုတ္လား။ ‘ဘာတစ္ခုမွ အဆင္မေျပ’ တာက အစ ‘အစစ 
စုေပါင္းျဖစ္တည္ ပ်က္ယြင္းေနတဲ့ ဒီဘ၀တုိတုိ ဆုိတာေလးကုိ အထူးလႈိက္လွဲစြာေက်နပ္လွပါတယ္’။ ‘အရက္၊ 
တရားဓမၼ၊အမွားအယြင္း’ကအစ ‘ေဆးေပါ့လိပ္ကေလးမ်ားကုိလည္း အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိလွပါတယ္။’ ကုိေခ်ာ 
အဲသလုိဆုိတယ္ အဲဒီလုိလည္း ကုိေခ်ာဆုိခဲ့တယ္။ အဲဒီ ‘ဘာတစ္ခုမွ အဆင္မေျပ’တာကအစ ‘ေဆး 
ေပါ့လိပ္ကေလးေတြ’ အထိဟာ ကုိေခ်ာရဲ႕ကဗ်ာေတြထဲမွာ ဇာတ္လုိက္ေတြလား၊ ဇာတ္၀င္ခန္းေတြလား၊ နိမိတ္ 
ပုံေတြလား၊ သေကၤတေတြလား။ ေလာကထဲက တန္ဖုိးအနည္းဆုံး၊ အဆင့္အနိမ့္ဆုံး၊ ကဗ်ာမဆန္ဆုံး အပယ္ခံ 
ေတြဟာ ကဗ်ာထဲမွာ ၀င့္ႂကြားခြင့္ရွိခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ဟင္…ကုိေခ်ာ၊ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား၊ ဖတ္ 
ၾကည့္ဦးမယ္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားကဗ်ာေတြ။ ေလာကရဲ႕ အေသးဆုံးပစၥည္းနဲ႕ပဲ ေလာကရဲ႕ အႀကီးဆုံးအရာကုိ ျပဳစား 
တတ္တာ ကဗ်ာဆရာေတြမဟုတ္လား။ ခင္ဗ်ား မဟုတ္လား။ အုိ…ျပဳစားတတ္သူႀကီးငဲ့။ 
 
ကဗ်ာအစ ဘယ္ကရသလဲ။ စ်ာန္၀င္ျခင္းဟာ ဘယ္ကလဲ။ ႏွလုံးရင္ခုန္တုိင္း ႏွလုံးစိတ္ လုိက္ခုန္သ လား။ ကဗ်ာဟာ 
ႏွလုံးသားကိစၥလုိ႕ အလြယ္တကူေျပာၾကတယ္။ ခံစားမွ၊ ‘ဟပ္ထိ’မွလုိ႕လည္းေျပာၾကတယ္။ ကုိေခ်ာဘာေျပာသလဲ။ 
‘လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္ေန႕တာႏွလုံးခုန္ခ်က္ဟာ အႀကိမ္တစ္သိန္း ခုန္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ‘ထိခ်က္တစ္ခ်က္’ 
မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ‘အခုိက္ဓာတ္’တစ္ခုမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ‘ခုိက္ထိခ်က္တစ္ခ်က္’ မရႏုိင္ဘူး။ ဒါဟာကဗ်ာ ကာလလ ေရၾကည္ 
စတည္တာပဲလုိ႕ ယူဆရပါတယ္။ ‘ခုန္ခ်က္’မွာ ‘ထိခ်က္တစ္ခ်က္’။ ‘ထိခ်က္’မွာ ‘အခုိက္ဓာတ’္ ကပ္၊ ‘အခုိက္ဓာတ’္ 
ျဖစ္။ ‘အခုိက္ဓာတ္’ျပဳ။ ၿပီးရင္ ‘ခုိက္ထိခ်က္’ အရည္အေသြးျဖစ္ေပၚတယ္။ ကုိေခ်ာေျပာတဲ့ေနာက္တစ္ခုက 
‘ေမွာ္သားဓာတ္’။‘ထိခ်က္တစ္ခ်က္’မွာ ‘ေမွာ္သားဓာတ္’ေစးကပ္ျခင္း၊ ပါ၀င္ျခင္း ရွိႏုိင္သလုိ ဖိတ္စင္ျခင္း၊ 
အထူအပါးကြဲျခင္းလည္းရွိႏုိင္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ကဗ်ာေရးခ်င္စိတ္ဟာ ျဖစ္လာတာ၊ လုပ္ယူတာမဟုတ္ဘူး။ 
ဒီစိတ္ကုိ လုပ္ယူလုိ႕မရဘူး။ ခုန္ေနတဲ့စိတ္မွာ ‘အခုိက္ဓာတ’္ကပ္ဖုိ႕ ‘ေမွာ္သားဓာတ္’ ကပ္ဖုိ႕လုိတယ္။ အဲဒီ 
‘အခုိက္ဓာတ’္၊ အဲဒီ ‘ေမွာ္သားဓာတ္’ဟာဘယ္ကလာၿပီး ဘယ္လုိျဖစ္ေပၚသလဲ။ အာ႐ုံမွာ ပဲ ျဖစ္ေပၚတာပါ။ 
မုတ္ေကာင္ရဲ႕ အသားႏုေပၚသဲတစ္မႈန္က်ရာက ပုလဲျဖစ္ဖုိ႕စရသလုိနဲ႕တူမလားပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ အထင္ေတာ့ အဲဒီ 
‘အခုိက္ဓာတ’္၊ အဲဒီ ‘ေမွာ္သားဓာတ’္ဟာ အာ႐ုံတစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတာပဲ ျဖစ္ရမယ္။ ဘယ္လုိအာ႐ုံလုိ႕ေတာ့ 
လြယ္လြယ္ေျပာလုိ႕ရမယ္မထင္ပါဘူး။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သလုိ အမွတ္တမဲ့ စကားလုံး၊ အမွတ္မထင္ 
၀ါက်တစ္ေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကုိေခ်ာဟာ သူအမွတ္မထင္ဖတ္လုိက္ရ၊ ၾကားလုိက္ရတဲ့စကားလုံး၊ စကား၊ 
စကားအသုံအႏႈန္းကုိ သူ႕ဓာတ္ေတြ႕ ေတြ႕သလုိ သူ႕ဒုိင္ယာရီ စာအုပ္ထဲ ေကာက္ေကာ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ 
‘၀မ္းတြင္းစုန္း’ တဲ့။ ‘ေတာက္စားတယ္’တဲ့။ ‘၀စနာလကၤာရ’တဲ့။ ဘာသာ စကားနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ 
သူသုံးတတ္တဲ့အသုံးအႏႈန္းေတြေပါ့။ သူ႕ ‘အခုိက္ဓာတ္’၊ သူ႕ ‘ေမွာ္သားဓာတ္’ဟာ ဘာသာစကားကလာတာလား။ 
 
ကုိေခ်ာေျပာတဲ့ ‘ေမွာ္သား’ပါ၀င္တဲ့ကိစၥကုိ ကၽြန္ေတာ့္ဉာဏ္တစ္ထြာတစ္မုိက္ကေလးနဲ႕ ျဖည့္ေတြး 
ၾကည့္မိတာရွိပါတယ္။ တစ္ခါတေလ အမွတ္မထင္ျမငလုိက္ရ၊ ၾကားလုိက္ရတဲ့စကားလုံးျဖစ္ေစ၊ စကားစုျဖစ္ေစ 
ဟာဘာေၾကာင့္မွန္းမသိဘဲ စိတ္ကုိ ႏႈိးဆြလုိက္တာမ်ဳိးရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီစကားလုံးျဖစ္ေစ၊ စကားစု ျဖစ္ေစ၊ 
၀ါက်ျဖစ္ေစထဲမွာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္လာႏုိင္မယ့္ အစ၊ ကဗ်ာျဖစ္လာႏုိင္မယ့္ ၀င္ေပါက္၊ ကဗ်ာရဲ႕အျမဳ 
ေတရွိႏုိင္မလားလုိ႕ ထုိးထြင္းစူးစမ္းရတာရွိပါတယ္။ အဲသလုိစူးစမ္းရင္းနဲ႕စ်န္၀င္စားၿပီး ကဗ်ာတစ္ပုဒ္အျဖစ္ အာ႐ုံေတြ၊ 
အာ႐ုံေတြမွာ လာကပ္တဲ့ အသံေတြ၊ စကားလုံးေတြ၊ အာ႐ုံ႐ုပ္ေတြဟာ ဆက္ကပ္စီးဆင္းလာၾကတာ 
ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္၊ အဲဒီ ‘ထ’ိလုိက္တဲ့ စကားလုံး၊ စကားစု၊ ၀ါက်ကုိယ္တုိင္ထဲမွာ ဟုတ္တိပတ္တိ 
တစ္ခုခုမပါရွိေပမယ့္ သူနဲ႕ယွဥ္တြဲေနထုိင္၊ ၀န္းက်င္ တစ္ခုျပဳေစဖုိ႕ သူဟာ အေပါင္းအပါေတြေခၚလာတတ္ 
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တာလညး္ရွိပါတယ္။ သူကအစ၊ သူစ၀င္လာေပမယ့္ ကဗ်ာထဲမွာ သူဟာ အရံသေဘာပဲ ထုိက္ေလ်ာက္စြာ 
ေနတတ္သြားတာလည္း ႀကံဳရပါတယ္။ ကုိေခ်ာရဲ႕ ‘အခုိက္ဓာတ္’၊ ‘ေမွာ္သားဓာတ္’ကုိ ကၽြန္ေတာ္အဲသလုိ 
နားလည္တာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ‘အခုိက္ဓာတ္လည္းျဖစ္ခဲၿပီ၊ ေမွာ္သားလည္းပါ၀င္ခဲ့ၿပီဆုိရင္ေတာ့ အဲဒါဟာ အႏုပညာပဲ၊ ကဗ်ာပဲ၊ 
အစစ္ရတနာပဲေပါ’့ လုိ႕ ကုိေခ်ာဆက္ေျပာလုိက္တာဟာ သူ႕ရဲ႕ယုံၾကည္မႈ၊ သူရဲ႕ ကဗ်ာေပၚယုံၾကည္မႈ 
ကုိယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႕ ေျပာခ်လုိက္တဲ့ အသံဟာ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ရင္ထဲ ဟိန္းထသြားပါေတာ့တယ္။ ကုိေခ်ာ ဟာ၊ 
ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ဟာ၊ ျမန္မာ့အထင္ကရ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ဟာ ဘာကမွ 
‘အခုိက္ဓာတ’္၊ ဘာကမွ ‘ေမွာ္ဓာတ္’လုိ႕ တထစ္ခ်မေျပာသြားခဲ့ပါဘူး။ ကုိေခ်ာအတြက္ ‘အခုိက္ဓာတ္’နဲ႕ 
‘ေမွာ္သားဓာတ္’ဟာ ပမာဆုိရရင္ ေခတ္ၿပိဳင္ ကုိေအာင္ခ်ိမ့္ရဲ႕ ‘အခုိက္ဓာတ္’၊ ကုိေအာင္ခ်ိမ့္ရဲ႕ ‘ေမွာ္သားဓာတ္နဲ႕ 
တစ္ထပ္တည္း က်ပါ့မလား။ က်ႏုိင္ပါ့မလား။ က်သင့္ပါမလား။ ကုိေခ်ာရဲ႕ ကဗ်ာနဲ႕ ကုိေအာင္ခ်ိမ့္ရဲ႕ကဗ်ာဟာ 
ကြာလည္းကြာၿပီ ကြဲလည္းကြဲပါတယ္။ ကုိေခ်ာရဲ႕ေလသံနဲ႕ ကုိေအာင္ခ်ိမ့္ရဲ႕ေလသံဟာ သူတုိ႕ကဗ်ာေတြထဲမွာ 
ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ အဲဒါဟာ ကုိေခ်ာနဲ႕ ကုိေအာင္ခ်ိမ့္တုိ႕ ‘အခုိက္ဓာတ္’ခ်င္း၊ ‘ေမွာ္သားဓာတ္’ခ်င္း၊ ‘အႏု 
ပညာ’ခ်င္း၊ ‘ကဗ်ာ’ခ်င္း၊ ‘အစစ္ရတနာ’ခ်င္း မတူၾကလုိ႕လား။ မ်ဳိးျခင္းမတူတာလား။ တူညီမႈတစ္ခုရဲ႕ မ်ဳိးကြဲေတြ လား။ 
အဲသလုိေမးလုိက္ရင္ ကုိေခ်ာကေတာ့၊ စကားသိပ္တတ္တဲ့ ကုိေခ်ာကေတာ့၊ စကားမရွားတဲ့ ကုိေခ်ာက ေတာ့၊ 
‘အင္းေပါ့…’ဆုိၿပီး စကားအေၾကာင္းအရာေျပာင္းလုိက္မွာပဲ။ 
 
ကဗ်ာဟာ တစ္မ်ဳိးတစ္စားတည္းလား။ ေကာ္ေပတံနဲ႕ အတည္တုိင္းရတဲ့အရာလား။ ေလးေထာင့္ကြက္ ထဲေဘာင္၀င္မွ 
ကဗ်ာလား။ ဒီလုိခံစား၊ ဒီလုိေရးဖြဲ႕၊ ဒီလုိအခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ ကုိက္ညီမွ ကဗ်ာလား။ ကုိေခ်ာေရ…လုပ္ပါဦ။‘အင္း…’ 
‘နီ၀ါျပာစိမ္းေတြကြဲႏုိင္ပါရဲ႕၊ အေရာင္ကြဲျပားမႈကေတာ့ သူ႕တန္ဖုိးအမ်ဳိးအစား အလုိက္ေပါ့ ’။ ‘ရွိပါေစ’။ ကုိေခ်ာေရ… 
ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ ‘တန္ဖုိး’နဲ႕ ‘ရွိပါေစ’ဟာ ကၽြန္ေတာ္ အတၱေနာမတိမွာေတာ့ ‘သူ႕တန္ဖုိးနဲ႕သူရွိၾကတာပဲ၊ ပစ္လုိက္စရာ 
မရွိပါဘူး’လုိ႕အဓိပၸာယ္ထြက္ၿပီး ‘ထားလုိက္ပါ၊ ေျပာမေနခ်င္ေတာ့ဘူး’ ဆုိတာထက္ ‘အဲဒါမ်ဳိးလည္းရွိခြင့္ရွတယ္။ 
ရွိခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ ရွိပါေစ’လုိ႕ အသံထြက္ပါတယ္။ ကုိေခ်ာေရ…  ဟုတ္လား။ 
 
ကဗ်ာဆရာဆုိတာ ဘယ္လုိစိတ္မ်ဳိးရွိရသလဲ။ ကဗ်ာဆရာဆုိမွေတာ့ ကဗ်ာဆရာစိတ္ရွိရမွာေပါ့။ ကဗ်ာ စိတ္ဆုိတာ 
ဘယ္လုိစိတ္မ်ဳိးလဲ။ ကုိေခ်ာေရ၊ လုပ္ပါဦး။ ဟုတ္ကဲ့။ ‘ကၽြန္ေတာ္က…ကုိလံဘတ္စ္ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ နယ္ပယ္သစ္ေတြ 
ရွာဖြင့္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္းသစ္ေျမသစ္ေတြကုိ စိတ္၀င္စားတယ္။…မဒမ္က်ဴရီလည္းျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ အက္ဒီဆင္၊ 
ၿပီးေတာ့ မုိက္ကယ္အင္ဂ်လုိျဖဴ႐ုိနာတီ၊ ၿပီးေတာ့ ကဗ်ာဆရာအုိမာခရမ္…။ၿပီးေတာ့ ျပကၡဒိန္သစ္ေတြ ဘာေတြ 
တီထြင္ခ်င္တယ္။’ အဲဒါေတြဟာ ကဗ်ာနဲ႕ ဘာဆုိင္လဲ။ ကဗ်ာဆရာဟာ ကဗ်ာေရးဖုိ႕ ပဲမဟုတ္လား။ ကုိေခ်ာကေတာ့ 
နယ္ပယ္သစ္ရွာေဖြသူ ကုိလံဘတ္စ္၊ ဓာတ္သတၱဳသစ္ရွာေဖြသူ မဒမ္က်ဴရီ၊ လူ႕ ေလာကကုိ ထိန္လင္းေစဖုိ႕ 
အက္ဒီဆင္၊ ေခတ္ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္တဲ့ အေတြးေတြ၊ စိတ္ကူးေတြ အိပ္မက္ေတြနဲ႕ 
အႏုပညာ႐ႈေထာင့္သစ္ေတြ ထုတ္ျပသြားတဲ့ မုိက္ကယ္အင္ဂ်လုိျဖဴ႐ုိနာတီနဲ႕ ကုိေခ်ာအႀကိဳက္ ဆုံးလုိ႕ထင္ရတဲ့ 
ကဗ်ာဆရာအုိမာခရမ္…ဒါေတြအားလုံး သူျဖစ္ခ်င္ခဲ့တယ္။ ကဗ်ာဆရာဆုိတာ ဒီလူေတြျဖစ္ တယ္လုိ႕ သူေျပာခဲ့တယ္။ 
‘တကယ္ေတာ့ ကဗ်ာဆရာဆုိတာ…’ နယ္ပယ္သစ္ရွာေဖြသူ၊ ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြသူ၊ သိပၸံပညာေတြးနည္းရွိသူ၊ 
လူ႕ေလာကမွာ လူ႕ေလာကအတြက္မရွိဖူးေသးတာ စိတ္ကူးရွာႀကံရွာေဖြသူ၊ အေမွာင္ ထဲမွာ အလင္းေပးသူ…စသည္၊ 
စသည္၊ စသည္။ ကဗ်ာဟာ ဘယ္နယ္ကုိမွ မေရွာင္ဘူး။ သူ႕နယ္သတ္/သက္ သတ္/က္ 
၀င္းခတ္သတ္မွတ္ေနထုိင္တာ မဟုတ္ဘူး ကဗ်ာနဲ႕မဆုိင္တဲ့ နယ္ပယ္ဆုိတာမရွိဘူး။ ကဗ်ာဆုိတာ 
အသဲလုိလွည့္ပတ္သားစပ္ၿပီး သူ႕ကုိယ္သူ ျပန္ျပန္အသစ္တဖန္ေမြးဖြားတာျဖစ္တယ္။ ကမၻာမွာ ကဗ်ာနဲ႕ 
ကင္းတာဘာမွ မရွိဘူး။ မဟုတ္ဘူးလား…ကုိေခ်ာ။ 
 
ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕ အလုပ္ကဘာလဲ။ ‘ရတနာကၽြန္း’ကု ိ ရွာေဖြဖုိ႕လုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ အဓိပၸာယ္ေကာက္လုိကတ္ယ္။ 
‘ရတနာကၽြန္း’ဟာ ကဗ်ာလား။ ‘ယူတုိးပီးယား’လား။ ကဗ်ာဟာ တကယ့္လက္ေတြ႕ေလာကနဲ႕ ကင္းလြတ္ေနတဲ့ 
စိတ္ကူးယဥ္ဘုံေလာကတစ္ခုလား။ လူေတြနဲ႕ ဆက္စပ္မေနဘူးလား။ ‘ပင္လယ္ဓားျပ’နဲ႕ ‘ကဗ်ာဆရာ’ ကုိ 
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အီေကြးရွင္းခ်လုိက္တဲ့ ‘ကမၻာေက်ာ္အဆုိေတာ္’ကေတာ့ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ပင္လယ္ဓားျပနဲ႕ မႀကဳံဖူးဘဲ 
ဇာတ္လမ္းေတြထဲက ေရာမႏၱိကပုံစံသြင္းထားတဲ့ ပင္လယ္ဓားျပအေၾကာင္းကုိ ေျပာတာျဖစ္မယ္ထင္ 
တယ္။ကဗ်ာဆရာဆုိတာ ေရာမႏၱိကပုံစံသြင္ထားတဲ့ ပင္လယ္ဓားျပအေၾကာင္းကုိ ေျပာတာျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ 
ကဗ်ာဆရာဆုိတာ ေရာမႏၱိကသားျဖစ္ခ်င္လုိ႕ေတာင္ ျဖစ္လုိ႕ရပါ့မလား။ ဒါေပမယ့္ ကုိေခ်ာဟာ လူလိမၼာ။ အဲဒါ 
သူမေျပာပါဘူး‘တဲ’့။ ကုိးကားလိုက္တာေပါ့။ ကဗ်ာဆရာဆုိသူရဲ႕ ေရာမႏၱိကဆန္(ခ်င္)တဲ့အေနအထား၊ 
လက္ေတြ႕လူမႈစီးပြားေရးဘ၀နဲ႕ ရန္သူအလားခြဲျခားၿပီး လုံၿခံဳမႈရွိစြာကုိ ယုံၾကည္စြာျဖင့္ ကဗ်ာေတြ၊ အႏုပညာ ေတြ 
ဖန္တီးေနခ်င္တဲ့ အေနအထား၊ ဘ၀မွာလူအရင္ျဖစ္ၿပီးမွ ကဗ်ာဆရာဘ၀တည္ေဆာက္ရတယ္ဆုိတဲ့ အရွိတရားႀကီးကုိ 
မသိက်ဳိးကၽြံျပဳခ်င္ေနတဲ့ အေနအထား…။ကုိေခ်ာလည္း သိပါတယ္။ အဲသလုိမ်ဳိးေနရတာ ေလာက္ 
ေကာင္းတဲ့အရသာမရွိသေလာက္ နီးပါးျဖစ္သလုိ ခႏၶာ၀န္ထမ္းထားရတယ္ဆုိတဲ့ မသိခ်င္ဆုံးဟာ နဖူး ကုိ 
ေျမႀကီးနဲ႕ေဆာင့္ေစၿပီး ႏွလုံးသားဆုိတာ ေသြးလည္ပတ္ေစမႈ ကိရိယာသက္သက္သာျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ 
ကုိေခ်ာလည္း နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕မဟုတ္လား။ 
 
ကဗ်ာဟာ ကဗ်ာေရးသူရဲ႕ ရင္ထဲကလာၿပီး ကုိယ့္ရင္ထဲကုိယ္ တူးေဖာ္ႏႈိက္ယူသူလား။ ကဗ်ာဆရာ ဆုိတာ 
ကုိေခ်ာအလုိအရ ‘ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ရင္ေခါင္းထဲကုိ အနက္႐ႈိင္းဆုံးတူးဆြလာတဲ့ ေျမတူးသမား။’‘ကမၻာ ေျမႀကီး’ 
ခ်ဲ႕ေတြးရင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈစနစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဒါေတြကုိ စည္းေက်ာ္ခ်င္တုိင္း ေက်ာ္ေနတဲ့ 
ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇရွင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား။ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ကုိယ့္အိမ္ေလးထဲ လုံလုံၿခံဳၿခံဳ 
ေနထုိင္ၾကသူေတြမွ မဟုတ္ေတာ့တာ။ လုံရင္လုံမယ္။ မၿခံဳေတာ့ဘူး။ သူ႕ကုိထပ္ၿခံဳၿပီး၊ အဲဒါကုိထပ္ထပ္ၿခံဳတာ ေတြ၊ 
ၿခံဳတာေတြ ၿခံဳတာေတြ။ ျခင္ေထာင္အထပ္ထပ္ကေန အျပင္ထြက္ရသလုိ (အျပင္ဆုိတဲ့ ျခင္ေထာင္အႀကီး ႀကီး) 
ျခင္ေထာင္အထပ္ထပ္ကေနပဲ ကုိယ့္လဲေလ်ာင္းစရာေလးဆီ ျပန္၀င္ရတာပဲ။ ကုိေခ်ာလည္း အဲဒါသိသားပဲ ကဗ်ာဟာ 
‘ကမၻာလုိ႕ပဲေျပာလုိက္ပါစုိ႕’ဆီက(လည္း)လာတယ္။အဲဒီဆက္ႏြယ္၊ ဆက္သြယ္၊ ဆက္ဆံမႈဆီကပဲ လာတာ။ 
 
ကဗ်ာဘယ္လုိေရးသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မသိဘူး။ ကုိေခ်ာကုိပဲ ကုိးကားရမွာ။ ‘အနက္႐ႈိင္းဆုံးတူးဆြ’၊ ‘လက္ထဲက 
သံတူရြင္းတစ္ခ်က္ အတူးမွားရင္’။ ‘ေတြ႕ထားတဲ့ရတနာပဲ့ရြဲ႕ၿပီး တန္ဖုိးဆုံး႐ႈံးႏုိင္’။ ‘တစ္ခ်က္မွား ယြင္းျပန္ရင္လည္း 
ေျမႀကီးေတြ ကုိယ္ေပၚၿပိဳက်ၿပီး အသက္ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ပါတယ္။’ ခုနက ရခဲ့တဲ့ ကဗ်ာအျမဳေတကုိ 
ဘယ္လုိဆက္ဆံဖြံ႕ထြားေစသလဲ။ ‘အနက္႐ႈိင္းဆုံးတူးဆြ’။ ဘယ္ေလာက္အထိလဲ၊ ကုိေခ်ာ။ မွားရင္ေတြ႕ျမင္ ထားရတဲ့ 
ဟာေလးနာဦးမယ္။ လြဲရင္တန္ဖုိးဆုံး႐ႈံးသြားမယ္။ ကဗ်ာေရးနည္းသင္ေပးလုိ႕ မရဘူးဆုိတာ ဒါပဲျဖစ္ မယ္ထင္ပါတယ္။ 
နည္းတစ္ခုေတြ႕ရွိလုိ႕ ေရးမယ္ဆုိလည္း ကဗ်ာကုိ နည္းနဲ႕ေရးလုိ႕မျဖစ္ေသးပါ။ ကဗ်ာဆရာ ဆုိတာ ကဗ်ာေရးဖုိ႕ 
စ်ာန္၀င္စားၿပီး ေရးဖြဲေနခ်ိန္မွာသာ ကဗ်ာဆရာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီစ်န္ပ်က္သြားရင္ အဲဒီ စ်ာန္၀င္ကဗ်ာဆရာ 
ေသဆုံးတယ္။ ေသဆုံးသြားၿပီးရင္ သူလုိကုိယ္လုိ သာမာန္လူပဲ ျဖစ္သြားတယ္။ ကဗ်ာဆရာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါဟာ 
ကဗ်ာဆရာရဲ႕အားျဖစ္သလုိ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ ႀကိဳးကြင္းလည္းျဖစ္တယ္။ ‘ပါရမီကုန္ခမ္းသြားရင္ ပညာကုိပဲ 
သုံးရတယ္’ဆုိတာလည္း ၾကားဖူးၾကမွာေပါ့။ ကုိေခ်ာ… ကဗ်ာဆရာကုိေခ်ာ၊ ျမန္မာကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္၊ 
ျမန္မာေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာေမာင္ေခ်ာႏြယ္၊ ကုိေခ်ာေရ…ခင္ဗ်ားအေျဖေတြ မေပးခဲ့ဘူး။ ေမးခြန္းေတြထားသြားတယ္။ 
အဲဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားကုိနားလည္သူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ခ်စ္ၾကတာျဖစ္မယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုိ 
လမ္းေၾကာင္းေပးသလုိ၊ လမ္းေၾကာင္းေမးျပန္တယ္။ ေမးသြားတယ္။ မဟုတ္ဘူး ေမးျပန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 
တူးေဖာ္ရွာေဖြရသမွ် အေျဖေတြဟာ ကုိေခ်ာကုိ ခ်စ္ျခင္းပဲ။ ကုိေခ်ာေရ၊ ေက်းဇူး။ အားလုံးကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ။ 
 
၃၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၆ 
 
(ကဗ်ာ ဘ၀ ရွာပံုေတာ္ - ေဇယ်ာလင္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား) 
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	ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန ေရႊခဲဆီကစာ
	လိုင္းႏိုင္းမွာ တစ္ေယာက္ဆင္းမယ္
	ပြဲေတာ္ရဲ့ ဆူညံသံေတြၾကား
	ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား
	ေစ်းႏႈန္းေရးမထား
	ကေခ်သည္ႏွင့္ ႐ုပ္တုမ်ား
	ေနသာေသာ တစ္ေန႕၀ယ္ ငါးမွ်ားထြက္ျခင္း
	အေႏွးအက
	အေပါက္အၿပဲ ေလမႈတ္စက္
	အာဖဂန္နစၥတန္
	အရာခပ္သိမ္းရဲ႕ ေရြ႕ေနတဲ့ အဓိပၸာယ္
	၄၅ သန္းတန္ ယုံၾကည္မႈ
	ေခတ္မီသူေတြမ်ား
	ေဟ့ နားထဲက ေလေတြထြက္ေနၿပီ
	ျဖတ္ပုိင္း
	လက္ကားယားေျခဆန္႔
	ေဆးလိပ္တစ္လိပ္
	ဒီတစ္ခါရွင္းျပဖို႔ အလွည့္က်သူကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္
	ေက်ာက္ခဲတစ္လံုး၊ ငွက္တစ္ေကာင္၊ အခန္းတစ္ခန္း
	အေ၀းမွ ပို႔စ္ကတ္တစ္ေစာင္
	၂၀၀၇
	ငါ့ဇာတ္ေကာင္ကုိ ငါ အေကာင္းဆုံးေတြပဲေပးခ်င္တယ္
	အမ်ိဳးအမည္မသိ လူနာ
	ျပည္တြင္းျဖစ္ငံျပာရည္
	ေခါင္းစဥ္ကုိ တပ္လုိ႕မရဘူး
	အမွတ္ရျခင္း/သက္ေသ
	တစ္ေထာက္နားစခန္း
	၂၀၀၇ ပ႐ူးဖေရာက့္ရဲ႕ အခ်စ္ေတး
	ခ်ဳပ္နည္းပ်က္နည္းဥပမာမ်ား
	တဆင့္ျပန္လည္ေဖာ္ျပမႈသီအုိရီ ................................................... (သုိ႕မဟုတ္) ဒါတကယ္ေျပာေနတာလား
	ဖားမ်ား
	သုခၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ား
	မနက္ဖန္မွာ ဒီေစ်းနဲ႕ မရေတာ့ပါ
	ခံစားမႈအထူးစုိက္ရာ
	သင္ဘယ္ကဘက္လဲ
	တံတားေပၚကျဖတ္ေျပးေအာ္ဟစ္ပါးစပ္ေပါက္ႀကီး
	အထက္ကေန ကမၻာေျမကိုသြားၿဖဲ၍
	ဓာတ္ဆီမရွိတဲ့သူဟာ ဘယ္ကားမွမသယ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူး
	အေရးၾကီးတာအဆင္ေျပဖို႕
	ငါမ်ားစြာနဲ႕ေမလ
	ဧရာမ လူ႕ဘီလူးႀကီး
	ေသြး႐ူးေသြးတမ္း
	ဇူဇကာ
	သားေကာင္
	ေဆာင္းရာသီ႐ႈေမ်ာ္ခင္းႏွင့္ က်ီးအ မ်ား
	တကယ့္ဘ၀
	ဒီစာကို ဖတ္ျပီးရင္ မနက္ျဖန္ကို မွတ္မိမွာမဟုတ္ဘူး
	ေဇယ်ာလင္း (သို႕) နံပါတ္တစ္ကဗ်ာဆရာ (အပိုင္း-၁) ေတာေက်ာင္းဆရာ September 8, 2008
	ကုိေခ်ာေျပာတဲ့ ကဗ်ာအေၾကာင္း

