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စတုတၳမ်ဳိးဆက္

၂၁ ရာစု သားေရႊဥ
ေက်ာ္ဝင္း

ဆရာေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ေတြ႕ေတာ့၊ ဆရာက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာခဲ့ဖူး
သည္။ “ေအးဗ်ာ… ကၽြန္ေတာ္ေရးသမွ် စာအုပ္ ေတြထမွဲာ၊
အၾကိမ္ၾကိမ္ရိုက္ထုတ္ရတ့ဲစာအုပ္ဆုိလို႔ ဒီစာအုပ္ပဲ ရိွတယ္….
ဘယ္ႏွၾကိမ္မွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါ ဘူး… ခဏ ခဏပဲ…”
ဟူ၍။ ဆရာေျပာတာ မလြန္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘဝ ဒုတိယႏွစ္မွာ “သားေရႊဥ” ဆုံးမ
စာကုိ ဖတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဲ့တုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ အသက္ (၁၆)။
ေတာ္ေသး သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ၊ ဤသို႔ေသာ
စာမ်ဳိးႏွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ကုိယ့္ကုိ ကုိယ္ရွာေဖြဖို႔
အခ်ိန္ေစာေစာရခဲ့သည္။

မူရင္းစာကုိ စတီဗင္ကုိေဗး၏ သား ေရွာင္ကုိေဗးက ေရးတာ
ျဖစ္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေတြအတြက္၊ တကယ့္ဟာဒယႏွင့္ ကုိက္ညီလွသည္။ စာကုိ ဖတ္ျပီး စြဲသြား
သည္။ စြဲရံုကမ ထပ္ကာ တလလဲဲ ဖတ္ျဖစ္သည္။ ဖတ္ရံုျဖင့္ မလုံေလာက္၊ စာအုပ္အတြင္းက က်င့္စဥ္ေတြကို
မွတ္စုစာအုပ္ထဲ ကူးခ်ေရးသည္။ ကူးခ်ေရးျပီးရံုျဖင့္ ရပ္တန္႔မေနေသး၊ အခန္းအတြင္းမွာ ဂူေအာင္းသုိင္းက်င့္ခဲ့
သည္အထိပင္ ကၽြန္ေတာ္ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကုိ အေတာ္ဩဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္ခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

မွန္
ယခု လူငယ္ဘဝေရာက္ေတာ့မွ၊ ကိုယ့္အတိတ္ကုိ ကုိျပန္ၾကည့္မိျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ စာမ်ားႏွင့္သာ မေတြ႕ရ
ပါက၊ ကၽြန္ေတာ္ မင္းေသ့သည္ ေပမီွေထာက္မီွ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္။ ယခုလည္း ျဖစ္ေသးသည္ မဟုတ္ပါ။
ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ အေနအထားေလာက္သာရွိပါေသးသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ ျပန္ျမင္ႏိုင္ဖုိ႔
ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ၊ ၾကည္ေတာက္ရွင္း မွန္တစ္ခ်ပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ရခ့ဲသည္။ ကံေကာင္းေပစြ။

ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ထားတာရိွသည္။ မည္သည့္ပညာရပ္၊ မည္သည့္ဘာသာရပ္ကုိ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ခ်င္
သည္ျဖစ္ေစ ပထမဆုံး လုိအပ္သည္က ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္သိေရး ျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ မသိတဲ့သူ
က ဘာကုိမွ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး….လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ ယူဆထားသည္။ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္ ဆုိအံုး
ေတာ့၊ ျမဲျမဲ ကုိင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး… ေအာက္သက္မေက်မႈက၊ အျမင့္ေရာက္တ့ဲအခါမွာ အက်နာေစမွာကုိ ကၽြန္
ေတာ္ အျမဲ သတိထား ဂရုစိုက္သည္။
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သည္အထိပင္ ကၽြန္ေတာ္ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကုိ အေတာ္ဩဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္ခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

မွန္
ယခု လူငယ္ဘဝေရာက္ေတာ့မွ၊ ကိုယ့္အတိတ္ကုိ ကုိျပန္ၾကည့္မိျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ စာမ်ားႏွင့္သာ မေတြ႕ရ
ပါက၊ ကၽြန္ေတာ္ မင္းေသ့သည္ ေပမီွေထာက္မီွ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္။ ယခုလည္း ျဖစ္ေသးသည္ မဟုတ္ပါ။
ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ အေနအထားေလာက္သာရွိပါေသးသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ ျပန္ျမင္ႏိုင္ဖုိ႔
ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ၊ ၾကည္ေတာက္ရွင္း မွန္တစ္ခ်ပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ရခ့ဲသည္။ ကံေကာင္းေပစြ။

ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ထားတာရိွသည္။ မည္သည့္ပညာရပ္၊ မည္သည့္ဘာသာရပ္ကုိ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ခ်င္
သည္ျဖစ္ေစ ပထမဆုံး လုိအပ္သည္က ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္သိေရး ျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ မသိတဲ့သူ
က ဘာကုိမွ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး….လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ ယူဆထားသည္။ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္ ဆုိအံုး
ေတာ့၊ ျမဲျမဲ ကုိင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး… ေအာက္သက္မေက်မႈက၊ အျမင့္ေရာက္တ့ဲအခါမွာ အက်နာေစမွာကုိ ကၽြန္
ေတာ္ အျမဲ သတိထား ဂရုစိုက္သည္။
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အက်င့္
တကယ္ေတာ့ အခန္း (၁) မွာကတည္းက၊ စျပီး ေၾကြသြားသည္။ ေရးထားတာ ၾကည့္ေလ။ “အစကေတာ့
ငါတုိ႔က၊ အက်င့္ေတြကုိ လုပ္။ ေနာက္ေတာ့ အက်င့္ေတြက တုိ႔ကုိ ျပန္လုပ္…။” တစ္ခုခုကို ငမ္းငမ္းတက္ရွာေဖြ
ခ်င္စိတ္ျပင္းျပေနသည့္ ၾကြတက္ခ်င္ေနသည့္ ခ်ာတိတ္တစ္ေယာက္ကုိ ဒီစကားလုံးနဲ႔ အမွည့္ေခၽြ ေခၽြလိုက္
သည္။ ဒီလိုေခၽြေတာ့လည္း မင္းေသ့ ဟူေသာ ခ်ာတိတ္က ေၾကြမိသည္။ ေၾကြမွာေပါ့…. ဤငနသဲားလည္း ဘာ
သားႏွင့္ ထုထားတာမုိ႔လ။ဲ
အဲ့သည့္ကတည္းက၊ အက်င့္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ သတိထားၾကည့္မိသည္။ သိစိတ္ကုိယ္တိုင္က လုပ္သည့္
အက်င့္မ်ားေရာ၊ မသိလိုက္ မသိဖာသာ လုပ္ေလ့ရိွ၍ စြဲသြားေသာ အက်င့္မ်ားေရာ ကၽြန္ေတာ္ သတိထားရန္
အျမဲၾကဳိးစားၾကည့္သည္။ တကယ္ေတာ့ အက်င့္ေတြ ကုိယ္တုိင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကိုယ္တြင္းသုိ႔၊ မသိမသာ
စြဲႏွစ္ဝင္ေရာက္ေနျပီးျဖစ္သည္။ အေတာ္ၾကီး အင္အားေကာင္းလာခ်ိန္မွ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သတိထားမိၾကသည္။
သတိထားမိခ်ိန္မွာ၊ တားမႏုိင္ ဆီးမရေတာ့။

အက်င့္ဆုိးမ်ားပင္ ဤသုိ႔ေသာ သေဘာရွိသည္မဟုတ္။ အက်င့္ေကာင္းမ်ားသည္လည္း ဤသုိ႔ သေဘာရွိပါ
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုထုဇဥ္ဆုိေသာ မ်ဳိးစိတ္သည္ မေကာင္းမႈတြင္ ေမႊ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ အစဥ္ရိွသည္
မဟုတ္လား။ အစကေတာ့ ဆိတ္ကြယ္ရာမွာ လုပ္သည္။ ေနာက္ေတာ့ ေပၚေပၚထင္ထင္လုပ္သည္။ ေနာက္ဆုံး
ေျဗာင္လုပ္သည္။ ေနာက္ဆုံး၏ ေနာက္ဆံုး… မည္သူ႕ကုိမွ် ေသာက္ဂရုမစုိက္သည့္ ဟန္။ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္။ ငါ
တေကာ ေကာေလ့ရိွသည္။ လူသားမ်ဳိးစိတ္သည္ အင္မတန္ ဆုိးရြားေပစြ။

ဗီဇ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္
မဟာတက္က်မ္းမ်ား၏ အခ်ဳပ္သည္ ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ဗီဇကုိ ကိုယ္ ျမင္
ေအာင္ၾကည့္။ ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကုိယ္ေလ့လာ။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျမဳပ္ႏွံျပီး၊ ကုိယ္
စြမ္းကုိယ္စကုိတည္ေဆာက္။ ပညာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
ကုိ စနစ္တက် လုပ္ဖို႔ လမ္းညႊန္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဗီဇ ဆုိးေတြ ရွိသည္။
- ေကာက္ရိုးမီး စိတ္ဓာတ္၊
- ငါတေကာေကာသည့္ စိတ္၊
- ဟုိစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ ေယာင္ဝါးစိတ္ဓာတ္၊
- ငါ့စကား ႏြားရ ဘယ္သူမွ ေသာက္ဂရုမစိုက္သည့္ စိတ္ဓာတ္၊
- ဗရမ္းဗတာ ၾကံဳရာက်ပန္း မီးစဥ္ၾကည့္ကသည့္စိတ္
- ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား စိတ္ဓာတ္၊
- ဘယ္သူေသေသ ငေတမာျပီးေရာ စိတ္ဓာတ္၊

စသည္တုိ႔ကုိ ျမင္ေအာင္ ျပသည္။ ေရွာင္ကုိေဗးက အေရးေကာင္းလွသလုိ ဆရာေက်ာ္ဝင္းက အႏွစ္ကို ျမန္မာ
နားႏွင့္ကုိက္ေအာင္ ေဖာ္တတ္လြန္းသည္။ ေရွာင္ရန္ကုိ ျပျပီးသည့္ေနာက္ ေဆာင္ရန္ကုိ ထပ္ျပသည္။
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အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ အစီအစဥ္တက် စလုပ္ျဖစ္ျခင္း၌ “သားေရႊဥ” ၏ ေက်းဇူးမကင္း။ မကင္းသည္ကုိ
မဟုတ္၊ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ပါသည္။

- တစ္ကုိယ္ေတာ္ က်ိတ္ဝါဒကုိ ျငင္းပယ္ျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ စိတ္၊
- ငုပ္မိသတုိဲင္၊ တတ္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္ တစ္စုိက္မတ္မတ္ လုပ္တတ္သည့္ အက်င့္၊
- တာဝန္သိစိတ္၊ တာဝန္ယူစိတ္၊ တာဝန္ေက်စိတ္၊ တာဝန္ခံစိတ္၊
- စနစ္တက် အစီအမံ/ အစီအရင္ေတြ ျပဳစုျပဌာန္းတတ္သည့္ အက်င့္၊
- ကူညီေဖးမ ကုိယ္ခ်င္းစာနာတရားထားသည့္ စိတ္ေတြကုိ သေႏၶတည္ေအာင္ အျမဳေတခ်ေပးခ့ဲသည္။
 ကုိယ့္ဓားကုိ အျမဲသေနဖုိ႔၊
 ကုိယ့္ႏွာေခါင္းေပါက္ႏွင့္ ကုိယ္အသက္ရႈ၊
 ကုိယ့္ဦးေႏွာက္ႏွင့္ကိုယ္စဥ္းစား၊
 ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္၊
 ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးသည့္စိတ္ဓာတ္ကုိ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ေစခဲ့သည္။

ကုိယ့္၏ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈသည္၊ မည္သူ႕ကုိမွ် မမီွခို အားမကုိး၊ ကိုယ့္ေအာင္ျမင္မႈသည္ မည္သူ႕ကုိမွ် မီွတည္
မေန၊ ကုိယ့္ဘဝကုိ ကုိယ္ျပဌာန္းႏုိင္ဖို႔ ေလာက္ေလာက္လားလား ခြန္အားမ်ား ရခဲ့သည္။

စကားတစ္ခြန္းရွိခဲ့ဖူးသည္။ “ကုိယ္စိုက္သမွ် ကုိယ္ျပန္လည္ ရိတ္သိမ္းရမွာပဲ…”
လူဆုိတာ ကုိယ့္ဘဝကုိ ကုိယ္ပျဲပဌာန္းသည္။ ကိုယ့္သမုိင္း ကုိယ္ေရးသည္။ ကုိယ္စိတ္က ကုိယ့္ဘဝကုိ ျပဌာန္း
သည္။ အေတြးမ်ားသည္ စိတ္ကုိ ျပဌာန္းသည္။ လူသည္ စိတ္အစဥ္အတုိင္း ျပဳမူ၊ ေနထုိင္၊ ေျပာဆုိ၊ ေတြးၾကံ
သည္။ လူ႕၏ အျပဳအမူမ်ားကပင္ လူ႕စရိုက္ကုိ ျပဌာန္းသည္။ လူ႕စရိုက္က လူ႕အဆင့္အတန္းကုိ ေဖာ္ျပသည္။
လူ႕အဆင့္အတန္းဆုိတာ လူ႕ဘဝတန္ဖိုးကုိ ညႊန္ျပသည့္ ညႊန္းကိန္းပင္ျဖစ္သည္။

မုိးခါးေရ
ေရာယိမ္းလိုက္ ဘသားယိမ္းလုိက္ႏွင့္ လူအုပ္ၾကီးထဲမွာ ေရာေယာင္ပါမသြားဖို႔ ကုိေဗးက လက္တုိ႔လုိက္သည္။
အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆုိး၊ အမွားအမွန္ကုိ ေဝဖန္ပိုင္းျခားသိေအာင္ ဦးေႏွာက္ကုိ ညစ္ထုတ္ဖို႔ ေျပာ
သည္။ ဆရာေက်ာ္ဝင္းက ဝိဘဇၨဝါဒလုိ႔ ျပန္သည္။ တကယ္ေတာ့ Critical Thinking ကို ညႊန္းတာျဖစ္သည္။
လူအုပ္ၾကီးေနာက္ လုိက္ရသည့္ေဘးမွ ကၽြန္ေတာ္ ကင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၾကားဖူးနားဝႏွင့္ လိမ့္ခ်တတ္
သည့္ လူမ်ားကုိ သတိထားမိတတ္လာသည္။ ေယာင္ဝါးေတြေနာက္ကုိ မသိလုိက္ မသိဖာသာ လိုက္ရင္း၊ မိုးခါး
ေရေသာက္လိုက္ရသည့္ အျဖစ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္အာင္ ဆရာေက်ာ္ဝင္းက ကာလာမသုတ္ႏွင့္ ျမန္မာမႈျပဳလိုက္
သည္။ အင္း… ဒီဆရာၾကီး… တတ္လည္း တတ္ႏိုင္သကုိး…။

အျမင္ေျပာင္းတရားနာျခင္း
ဤစာအုပ္ေၾကာင့္ပင္၊ ေလာကႏွင့္လူအမ်ားအေပၚ ျမင္သည့္ အျမင္ကို ေျပာင္းႏုိင္ဖို႔ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လူမႈေပါင္း
သင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းဖန္တီးေရး ႏွင့္ ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ ကုိယ့္စြမ္းရည္ကို ျမွင့္ႏိုင္သမွ် ျမင့္ေအာင္ တည္
ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းနာ နိႆယေကာင္းရခဲ့သည္။
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ကုိယ့္စိတ္၊ ကုိယ့္ခႏၶာ၊ ကုိယ့္အဇၥ်တ၊ ကိုယ့္ဝိဥာဥ္ ကုိ ကုိယ္ ကုိင္တြယ္တည္ေဆာက္တတ္ဖို႔ လမ္းျပေျမပုံတစ္
ခ်ပ္ရလုိက္သလုိ။ ရႈပ္ေထြးေသာ လမ္းမဟုတ္။ အင္မတန္ရွင္းလင္း ျပတ္သားသည္။ လုပ္ႏိုင္သေလာက္၊ က်င့္
ႏိုင္သေလာက္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကုိ တုိးသထက္ တိုးလာေစေသာ အစီအရင္ေကာင္းျဖစ္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ၊ ငါဟာ ကမာၻၾကီးကုိ ေျပာင္းႏုိင္တယ္၊ ငါဟာ ေတာင္ၾကီးေတြကို ေရြ႕ေစႏုိင္တယ္
ဆုိတဲ့ ၾကြတတ္တဲ့ စိတ္မ်ဳိးသြင္းေပးခ့ဲသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ မသိစိတ္ကို လွည့္စားျပီး ေကာင္းရာကုိ
ဆြဲေခၚ သြားတဲ့ နည္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆုိေစ၊ ကမာၻၾကီးႏွင့္ ေလာကၾကီးကုိ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေစကာမူ
လက္ရိွ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ႏွင့္ ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေျပာင္းေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ႏုိင္ေနျပီ မဟုတ္လား။ အရံႈး
မရိွေသာ ဒႆနကုိ ရျခင္း မည္ပါေပသည္။

တကယ္ေတာ့ ဆရာေက်ာ္ဝင္းဆုိတာ တက္က်မ္း ေရးသူမဟုတ္။
တက္က်မ္းလုိ႔ ေျပာလွ်င္လည္း၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ႏွာေခါင္းရႈံ႕စရာ မလုိ။
သူ႕အထာႏွင့္ သူ၊ သူ႕အထြာႏွင့္သူ ရွိျပီးျဖစ္သည္။

မူရင္း 7 habits ကုိယ္တုိင္က သာမန္ေညာင္ည မဟုတ္။ ကမာၻ႕ဘတ္ဆယ္လာ စာရင္းဝင္။ အၾကိမ္ၾကိမ္
ရိုက္ႏွိပ္ရေသာ စာအုပ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ညႊန္းေသာ္လည္း သူငယ္နာမစင္သည့္
လူၾကီးမ်ားဖတ္ လွ်င္ျဖင့္၊ ပိုေကာင္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လတံၱ႕။

တကယ္ေတာ့ ထိုလူၾကီးမ်ားသည္၊ ထိုသုိ႔ေသာ စာမ်ဳိးကုိ ေယာင္လုိ႔ပင္ ေကာက္ကိုင္မည္ မဟုတ္။
မည္သို႔ပင္ ဆုိေစ၊ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ လူငယ္ျဖစ္ေနရင္ ၎စာအုပ္ကုိ ကိုင္ပါ။ ေၾကေအာင္
ေခ်ပစ္လုိက္ပါ။ ကုိယ္က ဖေအ၊ မေအ၊ ဦးေလး၊ ေဒၚေဒၚ ျဖစ္ေနလွ်င္လည္း ဤစာအုပ္ကုိ ညႊန္းပါ။

အကယ္၍ လူပ်ဳိၾကီးျဖစ္ေနလွ်င္လည္း၊ အနာဂတ္စီမံကိန္းအတြက္ ျဖစ္လတံၱ႕ေသာ သားေရႊဥအတြက္ ဖတ္ထား
မွတ္ထားပါ။

ေန႔လည္ ၁၁ း ၂၂
၂၄ / ေမလ / ၂၀၁၇
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ရက္ဆယ္ကြန္းဝဲလ္၏ ပံုျပင္

စိန္ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာ [Acrea of Diamond by Russel
Conwell]
ေဖျမင့္

ကြန္းဝလ္ဲက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ၊ ပံုျပင္
ေတြ ေျပာျပသည္။ သူ႕ပုံျပင္ေတြက၊ အေၾကာင္း အရာ သာ
ေျပာင္းသြားသည္။ အားလုံးက ဒီသေဘာခ်ည္း။ ကြန္းဝလ္ဲေျပာ
ေသာ ပံုျပင္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား နားေထာင္ျပီးကာမွ၊ ကၽြန္
ေတာ္ သူ႕၏ ဆုိလိုရင္းကုိ ေသခ်ာ ရည္ရည္လည္လည္ နား
လည္လာရသည္။

ကြန္းဝလ္ဲကို အိတ္ကပ္ထဲ ပိုက္ဆံ မကပ္သည့္ သူေ႒းဟု
လူအမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ကြန္းဝလ္ဲက၊ အေမရိ ကန္လူငယ္
မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေရးသမားၾကီး။ ကြန္းဝလ္ဲဘဝကို
ေလ့လာျပီး၊ ကၽြန္ေတာ္အသက္ၾကီးလွ်င္ သူ႕လုိ ျဖစ္ခ်င္စိတ္
ေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ကြန္းဝလ္ဲကုိ ၾကည္ညိဳေလးစားသူ အေတာ္
မ်ားသည္။ အထူးသျဖင့္၊ သူ႕ ေခတ္ သူ႕ကာလက၊ သူႏွင့္
ထိစပ္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကြန္းဝလဲ္၏ တရားကုိ နာလုိက္ရလွ်င္၊ စပါးၾကီး ေျမြ၏ ညွိ႕ဓာတ္ခံရသလုိ၊
ကြန္းဝလ္ဲကို အက်ၾကီး က်သြားသူခ်ည္း။ ကြန္းဝလ္ဲက၊ ပုဂၢဳိလ္ေရး ဩဇာၾကီးလြန္း သည္။

ထုိသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း၊ သူ႕ေစတနာ၊ သူ႕ရိုးသားမႈက အဓိကက်လိမ့္မည္ထင္သည္။ ကြန္းဝလ္ဲက နယ္
တကာလွည့္ေဟာေျပာသည္။ သူ႕ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္၊ လက္ရိွ မိမိေနထုိင္ရာ ေဒသ၏ အားသာခ်က္မ်ား
ကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရန္ တုိက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္ခဲ့သည္ ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ေယာင္ေန၊ ဂေယာင္လုပ္ေနမည့္သူမ်ားကုိ
ဘာမွ သိပ္အမ်ားၾကီးေတြးမေနဘဲ၊ အနီးနားက အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္၏ မိမိဘဝတုိးတက္ရာ
တုိးတက္ေၾကာင္းအတြက္ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ အျမဲ ျမင္ေအာင္ ျပေနခ့ဲသူျဖစ္သည္။

လြယ္အိတ္ထဲက တကၠသုိလ္

ကြန္းဝလ္ဲက ေျပာသည္။ “မင္းလြယ္အိတ္ထဲမွာ တကၠသုိလ္တစ္ခု သယ္သြားလုိ႔ ရတယ္ဆုိတာ အျမဲ သတိရ”
တဲ့။ ကြန္းဝလ္ဲစကားအတုိင္း ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာပုိးအိတ္ထတဲြင္၊ တကၠသိုလ္တစ္ခု အျမဲသယ္သြားသည္။ ဤသုိ႔
ျပဳမူမိေနသည္မွာ ၁၀ ႏွစ္နီးပါးပင္ ရိွေတာ့မည္။ ကၽြန္ေတာ္ အျပင္သြားတုိင္း၊ တကၠသုိလ္တစ္ခု အျမဲ သယ္သြား
ေနက်။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္သြားလည္း၊ သယ္သြားသည္။ ဧည့္သည္ႏွင့္ ခ်ိန္းဆုိတုိင္းလည္း သယ္သြားသည္။
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ခရီးသြားလွ်င္လည္း သယ္သြားသည္။ ဘယ္သြားသြား သယ္သြားသည္။ ေနာက္ဆံုး မရိုေသ့စကား… အိမ္သာ
သြားလွ်င္ေတာင္၊ တကၠသိုလ္တစ္ခု အျမဲသယ္သြားေနက်။

ကြန္းဝလ္ဲေျပာေသာ တကၠသုိလ္မွာ၊ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္။ စာအုပ္။ ကြန္းဝဲလ္ ေဟာေသာ တကၠသုိလ္မွ
ကၽြန္ေတာ္ ဘာသာရပ္ေပါင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေလ့လာသင္
ယူခဲ့သည္။ သင္ယူေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။ ကြန္းဝလ္ဲညႊန္းေသာ
တကၠသိုလ္က စာေမးပြဲမရိွ။ သင္ရိုးမရိွ။ အမွတ္ေပးဇယားမရွိ။
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ အာဂုံဖတ္၊ က်က္မွတ္စရာ မလုိ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္းဝဲလ္ညႊန္းေသာ တကၠသုိလ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္
သည္။ ထုိတကၠသ္ုိလ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳက္သည္။ လြတ္လပ္
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ အသက္ (၂၂) ႏွစ္မွာ၊ ႏိုင္ငံေရးစာသင္သည့္ ေက်ာင္း
ဆရာဘဝကုိ ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုလည္း စာ အနည္းငယ္မွ် ေရး
ေနသည္။ နယ္တကာလွည့္ျပီး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူူငယ္ဖြံ႕ျဖဳိးေရး
ေတြအတြက္ စာသင္ စာခ်လုပ္ ေနသည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ႏိုင္ျခင္း၏
အေၾကာင္းမွာ၊ ကြန္းဝလ္ဲတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကြန္းဝလ္ဲအေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္မသိ
ပါ။ သုိ႔ေသာ္… သူ႕နာမည္ႏွင့္ သူ႕စကားမ်ားသည္ ယခုထက္ထိ
ကၽြန္ေတာ့္ နားမွာ တစ္ခ်က္ခ်က္ ရိုက္ခတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကၽြန္
ေတာ္သည္ ကြန္းဝလ္ဲေက်းဇူးႏွင့္ မကင္းသူ။

အၾကီးျမတ္ဆုံးသူ

ကြန္းဝလ္ဲ၏ ပံုျပင္ေတြ နားေထာင္ရင္း၊ အဆုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္ ရခ့ဲသည့္ သင္ခန္းစာ တစ္ခ်ဳိ႕ရိွခဲ့သည္။ အၾကီး
ျမတ္ဆုံး ပုဂၢဳိလ္ ဆုိတာ ဘယ္သူလ။ဲ ကြန္းဝလ္ဲေဟာေျပာခ်က္ထဲမွာ ေတြ႕လုိက္ရ သည္က၊

အၾကီးျမတ္္ဆုံး အသက္ရွင္ေနထုိင္သူဆုိတာ
အျပည့္ဝဆုံး စဥ္းစားေတြးေတာသူ၊
အျမင့္မားဆုံး ထိခိုက္ခံစားသူ၊
အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ၊ ဟူ၍ နိဂံုးသတ္လုိက္သည္။

ကြန္းဝလ္ဲေျပာေသာ အၾကီးျမတ္ဆုံး အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈကုိ၊ ကၽြန္ေတာ္ ညတုိင္း နဖူးေပၚလက္တင္ရင္း ေတြး
မိသည္။ လက္ေပၚ နဖူးတင္ရင္းလည္း ေတြးမိသည္။

ထုိသုိ႔ေတြးရင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကၽြန္ေတာ္ ငဲ့ေစာင္းၾကည့္သည္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အေမ
က ရြာသူ။ အေဖက ဝန္ထမ္း။ ေနာက္ေတာ့ စီမံကိန္းမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုက မ်ား
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သည္။ ၇ ေယာက္။ ကၽြန္ေတာ္က အငယ္ဆုံး။ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခ်ိန္က မေခ်ာင္လည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေျခခံပညာ
ေက်ာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေမြးသည့္ ျမဳိ႕နယ္ကေလးမွာပင္ ျပီးစီးသည္။ ငယ္စဥ္ က်ဴရွင္မ်ား ေတာထစဥ္အခါက
ကၽြန္ေတာ္က အမ်ားနည္းတူ က်ဴရွင္မတတ္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စာေတာ္သည့္ စာရင္းမဝင္။ အတန္းထဲတြင္၊
သုံးပံု ႏွစ္ပံုေလာက္ အဆင့္မွာ အျမဲ ရိွေနသူ။ ကၽြန္ေတာ့္ ေနာက္မွာ ၁၀ ေယာက္၊ ၁၅ ေယာက္ေလာက္ အျမဲ ရိွ
သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ အေရာက္ ၃၀ ၊ ၄၀ အျမဲရိွသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေအးေအးေဆးေဆး။ အတန္းထဲက
စာလုိက္ႏိုင္မႈ စာရင္း၌ ကၽြန္ေတာ္က လူလတ္တန္းစား စာရင္းဝင္သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္းသားဘဝႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တစ္ေလွ်ာက္၊ ကၽြန္ေတာ္မွာ ေရခံေျမခံ
ခပ္ညံ့ည့ံသာ ရခဲ့သည္။ အေကာင္းစားၾကီးမ်ား၏ အပ့ံအပုိး ကၽြန္ေတာ္ မခံရ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ တကၠသုိလ္
ေက်ာင္းသား ဘဝအစမွာတင္၊ ရက္ဆယ္ကြန္းဝလ္ဲႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဆုံျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကပင္၊ ကၽြန္ေတာ့္
ကုိယ့္ပိုင္တကၠသုိလ္တစ္ခု ရလုိက္သလုိ ခံစားရသည္။ ကြန္းဝလ္ဲ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္၊ တကယ့္ပညာတတ္ျဖစ္
ေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္ လုံ႔လထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ကြန္းဝလ္ဲက ေျပာသည္။ အခြင့္အေရးဆုိတာ၊ မင္းနေဘးမွာ ရိွတယ္… မင္းေျခေထာက္နားမွာ၊ ေက်ာက္တုံုးတစ္
ခုလုိ ဟန္ေဆာင္ျပီး ျငိမ္ေနတမၾယ္… မင္း အိမ္ေအာက္မွာ ရိွတယ္… မင္းအိမ္ေရွ႕က စမ္းေခ်ာင္းေလးထဲမွာ ရိွ
တယ္… ျမင္ေအာင္ၾကည့္စမ္းပါ…. ေတြ႕ေအာင္ ရွာလုိက္စမ္းပါ…. အခြင့္အေရး ေက်ာက္တုံးကုိ သတိထားျပီး၊
ေကာက္ယူပြတ္သပ္ၾကည့္လုိက္စမ္းပါ…. အခြင့္အေရးဆုိတာ မင္း မင္းေတြ႕လိမ့္မယ္…. ကြန္းဝလ္ဲက ကၽြန္
ေတာ့္နေဘးနားတြင္ လာထုိင္ျပီး၊ ေျပာေနသလုိပင္ ယခုထက္ထိ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေနဆဲ။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္
ေတာ့္မွတ္ဥာဏ္ကအေကာင္းစားၾကီး မဟုတ္။ ခပ္ညံ့ညံ့ အမ်ဳိးအစားထဲမွာေတာင္ ပါခ်င္ ပါႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ကၽြန္ေတာ္က အစြဲၾကီးလွသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ငမ္းငမ္းတက္ရွာေဖြေနေသာ အရာမ်ားကုိ တေရးႏုိးလန္႔ႏိုးသည့္
အခ်ိန္ေတြအထိ၊ ႏုတ္က ရြတ္ႏိုင္စြမ္း ရိွသည္။

ကြန္းဝဲလ္ဩဇာ

ကြန္းဝလ္ဲဩဇာကုိ ကၽြန္ေတာ္ အျပည့္အဝခံယူခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမြးသည္။ ဇနပုဒ္သာသာ
ျမဳိ႕နယ္ကေလးမွာ ၾကီးျပင္းရသည္။ က်ဴရွင္ေကာင္းေကာင္း မတတ္ႏိုင္။ ဖတ္စရာ စာအုပ္မ်ားမ်ား မဝယ္ႏုိင္။
ဂရုတစုိက္ ပိုးေမြးသလုိ ဂရုတစုိက္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးမည့္သူမရိွ။ တကၠသုိလ္ေရာက္ေတာ့လည္း၊ အမွတ္အနည္း
ဆုံး ေမဂ်ာကုိ ကၽြန္ေတာ္ရသည္။ တကၠသုိလ္မွာ၊ တစ္ႏွစ္တစ္ျခား အဆင့္က ေနာက္ကုိ ဆုတ္ဆုတ္သြားခဲ့သူ။
ေက်ာင္းသြားလွ်င္၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ ထုိင္ဖို႔ပင္ အိတ္ကပ္ထဲက ပုိက္ဆံကုိ မၾကာမၾကာ ငံုၾကည့္ေနရသူ
ျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္က ပိုက္ဆုံ ၁၅၀ သာေပးရသည့္ ခ်က္ပလက္လုိင္းကား ဖယ္ရီကားၾကီးကုိ
ေနာက္က တြဲေလာင္းေလာက္ရသူျဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ တြဲေလာင္းခုိလုိက္ဖုိ႔၊ ေျခတစ္ဖဝါးစာေတာင္ မရသည့္
ဘဝ။ အံ့ဩေပစြ။ ကၽြန္ေတာ္ေက်ာင္းကုိ မည္သုိ႔ ေရာက္လာသည္ မသိ။ လက္က T တံၾကီး ကုိင္။
လက္တစ္ဖက္က ထမင္းခ်ဳိင့္ဆြဲ။ ေက်ာပုိးအိတ္ကုိ လြယ္ထား။ ထားေတာ့။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက၊ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ အေကာင္းစားေတြႏွင့္ မအပ္စပ္ခဲ့ရပုံကုိ ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။
တကယ္ဆုိရင္၊ ကၽြန္ေတာ္ အေမရိကားမွာ ေမြးခဲ့ဖို႔ ေကာင္းသည္။ ဟားဗတ္လို ေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ခြင့္ရသင့္
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သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမြးသည္။ ျမန္မာက ကမာၻ႕အဆင္းရဆုံဲး စာရင္းဝင္ ႏိုင္ငံ။ ႏုိင္ငံျခားမွာ
ကၽြန္ေတာ္သင္ယူခ်င္သည့္ ပညာရပ္မ်ား ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမြးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ မရႏိုင္ဘူးလား။ ဘယ္
ေတာ့မွ မရႏုိင္ေတာ့ဘူးလား။ ဟားဗတ္က ေပးသည့္ ဘြဲ႕ၾကီးက၊ ပညာရပ္ေတြလုိ မသိနားမလည္ေသာ္လည္း၊
ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာခ်င္သည့္ လူမႈသိပၸံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံလုိ ဘာသာရပ္မ်ဳိးကုိ နားလည္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး
လား။ နားလည္ေအာင္ လုပ္လုိ႔ မရဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေမးခဲ့သည္။

ကြန္းဝလ္ဲေက်းဇူးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ နည္းလမ္းတစ္ခုရခ့ဲသည္။ ရတတ္သမွ်၊ ျမန္မာလုိေရးထားသည့္ ပညာရပ္
ဆုိင္ရာ စာအုပ္မ်ားကုိ ဝယ္သည္။ စုသည္။ မိတၱဴပြားသည္။ မွတ္စုထုတ္ျပီး၊ ေန႔စဥ္ အိမ္မွာေရာ တကၠသိုလ္
စာသင္ခ်ိန္ အလစ္မွာေရာ ေလ့လာသည္။ ေန႔ေရာ၊ ညေရာ မွတ္စုမ်ား ကုိ လက္အံေသေအာင္ ထုတ္သည္။
ကြန္းဝလ္ဲေျပာေသာ ေက်ာက္ခတဲုံးမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ သတိထား၍ ေကာက္ယူၾကည့္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ယခု
လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္တစ္ခ်ဳိ႕၏ အေျခခံသေဘာတရားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ကြန္းဝလ္ဲ၏ ပံုျပင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ၊ စာဖတ္ေပဖတ္သမားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရင္းႏွီးၾကမည္ဟု ယုံ
ၾကည္သည္။ တိုက္ဂရစ္ႏွင့္ ယူဖေရးတီးျမစ္မ်ားဆီသို႔ စိန္ရွာသြားေသာသူ၊ ေရနံရွာေဖြေရးသမားမ်ား၊ ေငြတြင္း၊
ေရႊြတြင္းမ်ားကုိ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားကုိ သြားေရာက္ရွာေဖြသူမ်ား၊ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ဌာေနမွာ ရတနာသုိက္ၾကီး
ဖင္ခုထိုင္ထားတာကုိပင္ သတိမထားမိဘဲ၊ အခြင့္အေရးမ်ား လက္လြတ္သြားရသည့္ အျဖစ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အား
လုံးေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း၊ ဤသုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။
အခြင့္အေရးမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နေဘးမွ ျဖတ္သြားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတိမထားမိလုိက္ၾက။ ေနာက္
ဆုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ေရွာင္ကြင္းသြားၾက။

ေျပာမွသိ ထိမွ နာသည့္ အမ်ဳိး

ျမန္မာ စကားပုံ ရိွသည္ မဟုတ္လား။ ရြာနားျမက္ ရြာႏြားမစား…. တ့ဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နေဘးမွာ အဖိုးတန္ေက်ာက္သံပတၱျမားေတြ ရိွတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိ။ ကုိယ့္ေဒသ၊ ကုိယ့္
ႏိုင္ငံ၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိး၊ ကုိယ့္ဓေလ့မ်ားကုိ အထင္ေသးသည္။ အေမေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမ္းသည္။

ခင္ဗ်ားတုိ႔ သတိထားမိရ႕ဲလား။
ကမာၻ႕အရည္အေသြးအေကာင္းဆုံး ပတၱျမားက ျမန္မာႏုိင္ငံက ထြက္တယ္ဆုိတာ။
ကမာၻ႕အေကာင္းဆုံး ေက်ာက္စိမ္းက ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတယ္ ဆုိတာ။
ဗုဒၶအဘိဓမၼာကုိ ကမာၻအရပ္ရပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာသင္ၾကားၾကတယ္ဆုိတာ။
ကမာၻ႕မွတ္ဥာဏ္အေကာင္းဆုံး လူသားက ျမန္မာျပည္မွာ ထြက္တယ္ဆုိတာ။
ေနာက္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္ ေျပာရအုံးမည္။ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရး သီအုိရီအသီးသီးကုိ ရွင္းလင္းျပဖို႔၊ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္စရာ သမုိင္းအေတြ႕အၾကံဳေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျမန္မာျပည္မွာ ရိွေနျပီးေနျပီ ဆိုတာ။

ခင္ဗ်ား စဥ္းစားမိရ႕ဲလား။
o ေယာမင္းၾကီးဦးဖုိးလွဳိင္ဆုိတာ.. ျမန္မာျပည္၏ အဒမ္စမစ္ ေပါက္စ ဆုိတာ။
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o ေဒါက္တာလွျမင့္က၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏုိင္ငံေတြ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးနည္းနာေတြအတြက္ အားကုိး အား
ထားရသည့္ က်မ္းကုိ ေရးခ့ဲတယ္ဆိုတာ။

o ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အာရွႏိုင္ငံေတြထဲမွာ၊ အသက္အငယ္ဆံုး အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ျဖစ္ခ့ဲ
တယ္ ဆုိတာ။

o သမုိင္းမွာဆို၊ ကမာၻ႕ေရွးဦးလူသားေတြ ျမန္မာျပည္မွာ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့သည့္ သက္ေသသာဓကေတြ
ရိွတယ္ ဆုိတာ။

o ဦးသန္႔ဆုိတာလည္း ျမန္မာျပည္က ထြက္တယ္ ဆုိတာ။

ေျပာလွ်င္ နည္းနည္းရွည္ေနအုံးမည္။ ေတာ္ျပီ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က၊ ဆရာၾကီး ဦးေအာင္သင္း ေဟာေျပာပြဲမွာ ေျပာ
သည့္ သာဓက တစ္ခုလုိျဖစ္ေနသည္။ ပါလီမန္ ေခတ္က၊
အစၥေရးက စုိက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္မ်ားကုိ ျမန္မာျပည္အတြက္
ေစ်းၾကီးေပးျပီး ငွားသတ့ဲ။ ထုိပညာရွင္မ်ား ျမန္မာျပည္ ေရာက္
ျပီး ၆ လေလာက္ၾကာေတာ့ ျပန္မယ္ လုပ္တယ္… ဟာ… မျပန္ရ
ေသးဘူးေလ… စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းမွ မျပည့္ေသးတာလုိ႔ ေျပာ
သည္။ ဟုိအစၥေရးေတြက ဘာျပန္ေျပာသလဲ ဆုိေတာ့… ခင္ဗ်ား
တုိ႔ဟာက က်ဳပ္တုိ႔မွ မလုိတာဗ်ာ… ဒီေျမေပၚမွာ ဘာစိုက္စိုက္
ေပါက္ေနတာကုိ က်ဳပ္တို႔ ရိွလည္း အလကားပဲ… ဘာမွ မထူး
ဘူးလုိ႔ ေျပာသည္။ အဲ့ေတာ့… ဆရာၾကီးက… ေအးဗ်ာ.. က်ဳပ္တုိ႔
ျမန္မာလူမ်ဳိးကလည္း၊ ကုိယ့္ႏိုင္ငံမွာ ဘာစုိက္စိုက္ေပါက္တယ္
ဆုိတာ သူမ်ားေျပာမွ သိၾကတာ… တ့ဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွဟုတ္သည့္ ရက္ဆယ္ကြန္းဝဲလ္ စာအုပ္ပါး
ကေလးကုိ ေကာက္ကုိင္ ပြတ္သပ္ၾကည့္ၾကစုိ႔။
အထဲက၊ တက္ၾကမ္းဆန္ဆန္ စာသားေတြက စကားလုံးတစ္ခ်ဳိ႕
ကုိ ေကာက္ယူ ျမည္းစမ္းၾကည့္ၾကစုိ႔။

ဘာမဟုတ္သည့္ ေက်ာက္စရစ္ခေဲလးမ်ားကုိ အိတ္ထဲ ေကာက္ထည့္ထားၾကည့္ၾကစုိ႔။
တစ္ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ စိန္ပြင့္ေလးေတြ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ မည္သူ ေျပာႏုိင္ပါမည္နည္း။

ည ၉း ၀၇
၉ ၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇
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ပါတီတည္ေဆာက္ေရး

“ ေရြးေကာက္ပြဲမရိွရင္ ဒီမိုကေရစီ မရိွဘူး…

သုိ႔ေသာ္… ေရြးေကာက္ရွိတိုင္း ဒီမိုကေရစီဟု တရားေသေျပာလုိ႔ မရ….”

ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အသက္သည္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ပါတီစနစ္မွာ၊ ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိႏိုင္

သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္။ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီတြင္းမွာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲရိွခဲ့ပါသည္။ ၾကိဳက္/

မၾကဳိက္ကုိ မေဲပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါလား ဒီမိုကေရစီ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္မွ်တစြာ ယွဥ္ျပဳိင္ခြင့္

မရိွဘဲ ဒီမုိကေရစီ မရိွ။ ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အသက္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ

သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ က်ေနာ္ အျမေဲျပာေလ့ရိွေသာ စကားရွိသည္။

- ဒီမုိကေရစီ မွန္လွ်င္၊ ေရြးေကာက္ပြဲရိွရမည္။

- ေရြးေကာက္ပြဲမွန္လွ်င္၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တရမည္။

- လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ ရိွရံုျဖင့္ မရ။

- ျပဳိင္၍ ႏိုင္လွ်င္ အာဏာအပ္ရမည္။ အာဏာမအပ္လွ်င္၊ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ မမည္။

- အာဏာအပ္ရံုျဖင့္ မလုံေလာက္ေသး။

- ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲရိွရမည္။

ဤအခ်က္မ်ားကုိ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ သမုိင္းျဖတ္သန္းမႈကုိ ၾကည့္ျပီး သီအုိရီႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ ေျပာျခင္း

ျဖစ္သည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လင္ႏွင့္မယားျဖစ္သည္။ မတူေသာ္လည္း၊ ခြဲထားလုိ႔ မရ။ ခြဲထား

လွ်င္၊ အိမ္ေထာင္ေရးမမည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္၌ အညမည ျဖစ္တည္ေနသည္။

ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ေရးသည္ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကသာ၊ ဒီမိုကေရစီ

စနစ္ကို အာမခံခ်က္ရိွစြာ စနစ္တက်ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ အဓိကအေဆာက္အအုံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တုိ႔သည္၊ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပါတီဖြံ႕ျဖဳိးေရးကုိ လ်စ္လွ်ဴရႈလုိ႔ မရ။ လ်စ္လွ်ဴရႈလွ်င္၊ ဒီမိုကေရစီ

ကုိ ကဏၬေကာစလုပ္ျခင္း မည္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈ

က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံသည္၊ ႏုိင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ အတူလုပ္ေနရင္းပင္၊ ႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေနရသည္။

ႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ လုပ္ေနရင္းပင္၊ ျပည္သူတို႔၏ အေျခခံဝမ္းစာဖူလုံေအာင္ အားထုတ္ေနရေသာအျဖစ္။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုိ လုပ္ရင္း၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကို တည္ေဆာက္ေရးပါ လုပ္ေနရသည္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလ
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သက္တမ္းရွည္ျခင္းေၾကာင့္၊ ရုန္းကန္မႈ တိမ္းေရွာင္ခိုေအာင္းရမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ပညာေကာင္းေကာင္း

မသင္ခဲ့ၾကရ။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ မခံၾကရ။ မလုပ္ႏိုင္ၾက။

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္၊ ကုိယ္အားဥာဏ္အားရွိသေလာက္ မုဆိုးစိုင္သင္ရင္း လုပ္ေနရသည္။

ေတာ္လွန္ေရးခရီးမွာ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကို တည္ေဆာက္ေရးသည္ အင္မတန္အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ယခုလုိ နဖူးေတြ႕

ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ၾကကာမွ၊ က်ေနာ္တုိ႔ စြမ္းရည္အသီးသီးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ငုံ႔ၾကည့္မိၾကသည္။ က်ေနာ္တုိ႔၊

လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ မျဖည့္ရေသးေသာ ကြက္လပ္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္လည္း ရိွသည္။ အဖြဲ႕အစည္း

အလုိက္လည္း ရိွေနသည္။ ေဒသအလုိက္လည္း ရိွသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏံွ႔ခ်ီျပီးလည္း ရိွေနသည္။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသည္၊ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္သည္

ဒီမုိကေရစီ စနစ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းလည္း

ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္၊ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ညႊန္းသကဲ့သုိ႔၊ ပါတီေဟာင္းမ်ား

ကုိ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ၊ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းကုိလည္း ညႊန္းသည္။

ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ေရးသည္၊ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီ

က်ဴးရွင္းမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ သို႔ဆုိလွ်င္၊

ဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ဆုိသည္မွာ အဘယ္

နည္း။

- ပါတီ

- လႊတ္ေတာ္

- လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္

- လြတ္လပ္ေသာ ဗဟုိဘဏ္

- လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာႏွင့္

- လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ သရုပ္

သကန္မ်ားျဖစ္သည္။

တည္ေဆာက္ေရး (၃) ရပ္

(၁) ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး

(၂) ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး

(၃) စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ေရး
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ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ

ဒီမုိကေရစီဟူေသာ စကားလုံးကုိ နားညည္းေအာင္၊ ၾကားျပီးေနျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္… ဒီမုိကေရစီကုိ

အထိေရာက္ဆံုး ဆက္စပ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

- လူထုကို အေျချပဳတာ ဒီမိုကေရစီ

- လြတ္လပ္တာ ဒီမိုကေရစီ

- တရားမွ်တတာ ဒီမိုကေရစီ

- ေခါင္းေဆာင္ကုိ ကန္႔သတ္ျပီး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ျမွင့္တင္တာ ဒီမိုကေရစီ

- ျပည္သူပါဝင္မႈရိွတာ ဒီမိုကေရစီ

- လူနည္းစု အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားျပီး၊ လူအမ်ားစု ဆႏၵသေဘာထားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္တာ ဒီမိုကေရစီ

- အာဏာ ထိန္းတာ ေထတာ ဒီမုိကေရစီ

- အာဏာမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားတာ ဒီမိုကေရစီ

- အာဏာမ်ားကုိ ခြဲထားတာ ဒီမိုကေရစီ

- ႏိုင္ငံသားတုိင္း ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ရခြင့္ရိွတာ ဒီမုိကေရစီ

- ဗဟုဝါဒကုိ လက္ခံတာ ဒီမိုကေရစီ

- ပေဒသာစုံမႈမွာ က်င္လည္ က်က္စားတတ္သည့္ အေလ့ အက်င့္ရိွတာ ဒီမိုကေရစီ

- မူျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္တာ ဒီမိုကေရစီ

- စစ္ေဘာင္က်ဳံ႕တာ ဒီမိုကေရစီ

- ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ရွိတာ ဒီမိုကေရစီ

ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္၊ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီကုိ ဆန္းစစ္ဖို႔ (တနည္း) တည္ေဆာက္ဖို႔ ေပတံတုိ႔၊ ေပၾကဳိးတုိ႔ ရလိမ့္မည္

ထင္ပါသည္။

(၁) ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး

ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ ရွိမွ၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီ ရွိမည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုအတြက္၊ ဒီမိုကေရစီ

ပါတီတည္ေဆာက္ေရးသည္ အေျခခံယူနစ္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီသည္ ႏုတ္ဖ်ားတြင္သာ၊ လူၾကားေကာင္း

ေအာင္၊ ေအာ္ေနေသာ စကားလုံးသက္သက္ မျဖစ္သင့္။

အႏွစ္သာရအားျဖင့္၊ အခုိင္အမာရွိေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ေကဒါမ်ားကုိ ပါတီအတြင္း ေမြးျမဴေရးသည္ အေရးၾကီး

ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ပါတီအတြင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ရိွေစမႈ၊ ဒီမိုကေရစီကို ယုံၾကည္

သက္ဝင္မႈသည္ အေရးၾကီးေသာ ပါတီေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။
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လြတ္လပ္စြာ ပါတီဝင္ျဖစ္ခြင့္၊ ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္မႈ ပံုမွန္ရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ လူထုအေပၚ အေျချပဳ

ေသာ မူဝါဒႏွင့္ သေဘာထားမ်ားရွိျခင္း၊ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျမေဲမြးျမဴေပးေနျခင္းတုိ႔သည္ ဒီမိုကေရစီ

ႏိုင္ငံသစ္အတြက္၊ အေၾကာင္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကုိ ပါတီမ်ားအတြင္းက စတင္ရမည္။

ဤအခ်က္မ်ား၊ ပါတီတြင္း ပီျပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပီျပင္မည္။ ထိုသုိ႔ မဟုတ္ပါက၊ တစ္ျခမ္းပဲ့

ဒီမုိကေရစီျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ပါးသြား,ကေနရလိမ့္မည္။

(၂) ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး

ပါတီတည္ေဆာက္ေရးဆုိတာ၊ လူထုႏွင့္ပါတီအၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္၊ ယုံ

ၾကည္မႈကိစၥကုိ စကားေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။ လူထုက ဘာကုိ ယံုၾကည္ၾကသနည္း။ ယုံၾကည္မႈဟု ေျပာလွ်င္၊

ျမန္မာစကားလုံး၌ ေဝါဟာရတစ္လုံးသာ ရိွေသာလည္း၊ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရ၌ သံုးမ်ဳိးကြဲသည္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံ

ၾကည္မႈ၊ အယူအဆ ဝါဒ တစ္ခုခုကို ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယုံၾကည္မႈ။ Confidence, believe ႏွင့္

Trust တုိ႔၏ ေဝါဟာရကြဲျပားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

o ပါတီသည္ ဒီမိုကေရစီကုိ ယုံၾကည္ရမည္။

o ပါတီဝင္မ်ားသည္ ပါတီကို ယုံၾကည္ရမည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ယုံၾကည္မႈ ရိွရမည္။

o ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထုကို ယံုၾကည္ရမည္။

o လူထုက ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပါတီေပၚကုိ ယံုၾကည္မႈ ရိွရည္။

ေနာက္ဆုံး

o ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပါတီဝင္မ်ား ကုိယ္တုိင္က၊ ကုိယ့္ပါတီအေပၚ ကုိယ္ယုံၾကည္ရမည္။

ယုံၾကည္မႈဟူသည္၊ သစၥာရွိျခင္းလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္… ေဝဖန္ပိုုင္းျခား ဆန္းစစ္မႈ ကင္းေသာ မ်က္

ကန္း ယံုမွတ္ကုိးစားမႈ မဟုတ္။ သတိခ်ပ္ရန္ လုိသည္။

တရားေသဝါဒလည္း မဟုတ္။ ငါတေကာ ေကာဝါဒလည္း မဟုတ္။ ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူ အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ျခင္း

လည္း မဟုတ္။ ကုိယ့္ပါတီကုိ ကုိယ္ယုံၾကည္ျခင္းသည္၊ အျခားပါတီကို ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ျခင္း မဟုတ္။ အျခား

ပါတီမ်ားသည္ ကိုယ့္ရန္သူမဟုတ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းသည္၊ အျခားသူကုိ မယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ မသက္

ဆုိင္။ ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္ရန္ လုိအပ္သည္။

ပါးလုိက္ရသည့္ စကား

ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကုိ၊ အလကားပဲတင္းျဖင့္ မရႏိုင္။ ျပည္သူကလည္း၊ သာမန္ေညာင္ညလုပ္ရပ္မ်ား

ျဖင့္ ေလးစားမႈ ျပဳမည္ မဟုတ္။ သမုိင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျဖတ္သန္းမႈ အနစ္နာခံခဲ့ရမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံျခင္းသည္၊

ဘာလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံေနမည္ဟူေသာ သေဘာကုိ မသက္ေရာက္။
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ျပည္သူ႕ယုံၾကည္မႈရရန္၊ ထိုက္တန္ေသာ ရင္းႏီွးမႈရွိရမည္။

- ဂုဏ္သိကၡာအရင္းအႏီွး

- သမုိင္းျဖတ္သန္းမႈအရင္းအႏီွး

- ပညာအရင္းအႏီွး

- ေစတနာ အရင္းအႏီွး

- ရိုးသားမႈ အရင္းအႏီွး

- လုံ႔လ အရင္းအႏီွး

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေလးစားထုိက္မွ၊ ပါတီ ဂုဏ္သိကၡာတက္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၌ သမုိင္းျဖတ္သန္းမႈသည္

အေရးၾကီးသည္။ သမုိင္းအမည္းစက္သည္ ဖ်က္၍ မရ။ မူ ႏွင့္ လမ္းစဥ္ကို မဟာပဲ့ကုိင္ရွင္တုိ႔က တည့္မတ္ႏိုင္

ျခင္းသည္ ေလးစားခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းသည္။ အမီွးက်က္ အမီွးစား၊ ေခါင္းက်က္ ေခါင္းစား လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္၊

ျပည္သူကုိ ဆန္ေပး၊ ဆီေပး လာဘ္ထိုး၍ မဆဲြယ္လို႔ မရ။ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာ၌ ေဆးမီွးတုိနည္းကုိ

မသုံးသင့္။ တစ္ပြဲထုိးနည္းကုိ မသုံးသင့္။ သုံးသူတို႔ကုိ ျပည္သူတုိ႔ ဒဏ္ခတ္ပစ္လုိက္သည့္ သာဓကမ်ားက

သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွာ အဖုံဖံု။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွာလည္း သက္ေသျပေနသည္။

ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳေသာ မူမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ရန္ ပါတီညီလာခံ၊ လူထုညီလာခံတုိ႔ျဖင့္ အသက္သြင္းရမည္။

ညီလာခံလုပ္လွ်င္ ကြဲသည္ဟူေသာ အက်င့္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေဖ်ာက္ပစ္ရမည္။ အက်င့္မွားမ်ား၊ အယူမွား၊ အျမင္

မွားမ်ားကုိ အနာဂတ္မွာ ဆက္လက္ မသယ္ေဆာင္သင့္။

(၃) စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရး

ႏိုင္ငံေရးသမား၏ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္မွာ၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ရရန္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရရန္၊ ေရြးေကာက္

ပြဲ၌ ႏိုင္မွရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကုိယ္ခ်ည္းႏုိင္ရံုျဖင့္ မလုံေလာက္။ အုံလုိက္က်င္းလုိက္ အႏုိင္ရမွ၊ ႏိုင္ငံေရး

လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ အျပည့္အဝ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ခပ္ပါးပါးသာရေသာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီး

ပြားကုိ မဆုိစေလာက္သာ၊ ထမ္းႏိုင္လိမ့္မည္။ တြက္ေခ်မကုိက္။

ႏိုင္ငံေရးအာဏာရလွ်င္လည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ရန္ လုိသည္။ ျပည္သူက ဘယ္သူအုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆုိတာထက္၊

ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆုိတာကုိ ပို၍ စိတ္ဝင္စားသည္။ ပါတီေတြက၊ ကုိယ့္တာဝန္ႏွင့္ ကိုယ့္ရပ္တည္ခ်က္ကုိ

ကုိယ္ ျပတ္ျပတ္သားသား သိထားသင့္သည္။

ပါတီအတြက္ အေျခခံ (၃) ခ်က္ -

- လူထု အက်ဳိးစီးပြားကုိယ္စားျပဳမႈ စစ္မွန္ျခင္း၊ က်ယ္ျပန္႔ျခင္း၊ ပီျပင္ျခင္း

- ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ယွဥ္ျပဳိင္ျခင္း၊
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- တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ျခင္း၊

ပါတီတုိ႔သည္၊ ဤအေျခခံ အခ်က္ (၃) ခ်က္အတြက္၊ အျမဲ အားထုတ္ေနသင့္သည္။ အားထုတ္ေနရမည္။ လုံ႔လ

ထုတ္ေနရမည္။

ပါတီမ်ား၏ ပထမအလုပ္မွာ၊ လူထုယုံၾကည္မႈရရွိေရးျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က တရားဝင္ျဖစ္မႈ ဒီဂရီကို

ျမွင့္ေပးလိမ့္မည္။

ဒုတိယအလုပ္မွာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရိွေရး ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴ

ဟာ ပီပီျပင္ျပင္ ရိွထားရမည္။ ေရတုိအတြက္ေရာ၊ ေရရွည္အတြက္ပါ စဥ္းစားထားရန္ ျဖစ္သည္။ ဆက္

သြယ္ေရးနည္းနာ အစံုစုံႏွင့္ နက္ဝက္အမ်ားအျပားကုိ လက္တံမ်ား ျဖန္႔က်က္ထားရန္ အထူးအေရးၾကီး

သည္။

တတိယအလုပ္မွာ၊ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ကုိ ေမြးထုတ္ေရးျဖစ္သည္။ အနာဂတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား

အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ ေရြးရမည္။ ေမြးရမည္။ ေတာ္သူမ်ားကုိ ေခါင္းေခါက္ေရြးရမည္။ အလား

အလာရွိသူမ်ားကုိ စနစ္တက် သင္တန္းေပး ေမြးျမဴရမည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ေကဒါမ်ားျဖစ္ရန္ စနစ္တက်

ဆလ္ဲပြားယူထားသင့္သည္။

စတုတၳအလုပ္မွာ၊ လူမႈအေရြ႕တစ္ခုကုိ တြန္းတင္ရန္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္၊ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ

အစီအမံမ်ားအတြက္၊ မူဝါဒျဖစ္စဥ္ကို ေၾကညက္ေသာ၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း (Problem solving) ကို

နားရည္လည္စြာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ သီအုိရီရွင္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံစုဖြဲ႕ထားရမည္။ ထို႔ေနာက္၊ ေရးရာအလုိက္

ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ ထုတ္ပိုးထားေသာ ေပၚလစီအထုတ္အပုိးမ်ား ကုိင္ထားရမည္။

ေနာက္ဆုံး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္၊ ဥပေဒျပဳေရးစြမ္းရည္၊ စည္းရုံးေရးစြမ္းရည္ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း

စြမ္းရည္မ်ားအတြက္ အျမဲေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနရမည္။ ဤအတြက္၊ ပါတီတြင္း သုေတသနလုပ္

ငန္းမ်ား၊ မူဝါဒေရးရာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္သူမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ အုိင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီေခါင္းေဆာင္မ်ား

အမ်ားအျပား လုိအပ္သည္။ ထို႔အတြက္ တည္ေဆာက္ရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး

သည္ မပီျပင္။

ႏိုင္င့ံစီးပြားေရးက်မႈသည္၊ ျပည္သူ႕အစာအိမ္ကုိ ထိျခင္းေၾကာင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရမႈအတြက္ အကန္႔

အသတ္၊ အဟန္႔အတားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပါတီအတြင္းမွာ၊ လုပ္စရာမ်ားက အပုံအပင္။ လုပ္ဖို႔ လုိသည္။

လူအား၊ ေငြအား၊ ပညာအား၊ အဆက္အသြယ္အား၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား သံႏၷိ႒ာန္တို႔ ပီျပင္ျပတ္သားရန္

အေရးၾကီးသည္။

ဒီမုိကေရစီ ပါတီကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္၊ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္သည့္ အေျခခံ

ယူနစ္ျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ယုံၾကည္သည္။
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 လြတ္လပ္မႈဆုိတာ သုံးေနမွ လြတ္လပ္သည္။

 ဒီမုိကေရစီဆုိတာလည္း သုံးေနမွ ဒီမိုကေရစီ ရိွေနသည္။ ရေနသည္။

 လြတ္လပ္မႈကုိ မသုံးေတာ့သည့္ တစ္ေန႔ လြတ္လပ္မႈ ေပ်ာက္ဆုံးမည္။

 ဒီမုိကေရစီထုံးနည္း၊ က်င့္ထုံးမ်ားကုိ မသုံးေတာ့သည့္ တစ္ေန႔ ဒီမိုကေရစီ ေပ်ာက္မည္။

 ယေန႔ မသုံးလွ်င္၊ ယေန႔ေပ်ာက္မည္။ နက္ျဖန္ မသုံးလွ်င္၊ နက္ျဖန္ ေပ်ာက္မည္။

 ယေန႔က မသုံးခဲ့လွ်င္၊ မေန႔က ေပ်ာက္ေနခဲ့သည္။

စာညႊန္း -

Political Parties; Functions and Organization in Democratic Societies by Wilhelm
Hofmister / Karsten Grabow (Publication by Konrad Adenauer Stiftung)

ေန႔လည္ ၁၁ း ၄၅

၁၄၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇
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“က်ေနာ္ ရင္ခုန္ေနခ်င္ေသးတယ္”

“ဘဝဆုိတာ စိတ္ရ႕ဲေရာင္ျပန္ဟပ္မႈပဲ”

“ဘဝရဲ႕အရည္အေသြးဟာ စိတ္ရ႕ဲအရည္အေသြးေပၚမွာ မူတည္တယ္”

“စိတ္ေတြ ဆန္းၾကယ္ရင္၊ ဘဝေတြ ဆန္းၾကယ္တယ္”

စာဖတ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ၊ အိပ္ရာနေဘးမွာ အျမထဲားအိပ္

ရသည့္ စာအုပ္ဆုိ၍ မ်ားမ်ားစားစား က်ေနာ္ မေတြ႕ခ့ဲဖူးပါ။

စာအုပ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထမွဲ၊ ကိုယ့္ဟာဒယႏွင့္ ကုိယ့္စရိုက္ႏွင့္

ကုိက္ေသာ စာမ်ားက၊ ရွားလွ သည္။ စာမ်ားပင္၊ သည္ေလာက္

ရွားပါးေနလွ်င္ စာအုပ္တစ္အုပ္လုံးဆုိလွ်င္ သည့္ထက္ သည့္ထက္

ပိုရွားပါးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ရွားရွားပါးပါး စာအုပ္ကုိပင္၊ က်ေနာ္

ေစာေစာစီးစီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားမိ၍ က်ေနာ္ကံေကာင္း သည္။

“ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက၏ ေတြးမိတုိင္းေပ်ာ္တယ္”

သည္စာအုပ္ကုိ၊ က်ေနာ္ စဖတ္ျပီးစ အခ်ိန္ကစျပီး သည့္ေနာက္

ငါးႏွစ္ေလာက္အထိ၊ က်ေနာ္ နယ္ေဝးခရီးေတြသြားတုိင္း အိတ္ထဲ

မွာ အျမဲလုိလိုသယ္သြားျဖစ္သည္။ အျခားစာအုပ္မ်ား လည္းပါ

သည္။ အျခားစာအုပ္မ်ားသာ ေျပာင္း၍ သယ္သြားသည္။

ေတြးမိတုိင္းေပ်ာ္တယ္… စာအုပ္က ဘယ္ေသာအခါမွ ေျပာင္း

မသြား။ သည့္ေနာက္ပုိင္း စာအုပ္ထဲက၊ သေဘာတရားမ်ားကုိ က်ေနာ္ေနာေက်သြားျပီ ထင္ေတာ့မွ၊ အယူ

က်ဲသြားသည္။ သို႔ ႏွင့္တိုင္ က်ေနာ့္စာအုပ္စဥ္ေပၚသုိ႔ ေရာက္မသြား။ စာၾကည့္စားပြဲေပၚမွာ အျမဲလိုလုိရိွေနတတ္

သည္။ ရံဖန္ရံခါ တီဗီြစင္ေပၚမွာ ေတြ႕ရတတ္သည္။ တခါတရံ ထမင္းစား စားပြဲေပၚမွာ ေတြ႕ရေလ့ရိွသည္။

မီးဖုိေခ်ာင္ထ၊ဲ အိပ္ရာ ႏွေဘး၊ ဘုရားစင္ေပၚ စသည္ျဖင့္ ေနရာအႏွ႔ံေတြ႕ရတတ္ေသာ စာအုပ္။

စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္၊ စာအုပ္စင္ေပၚမွာ အိပ္ေနတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာေတာ့္စာအုပ္က၊ က်ေနာ့္

အတြက္ အျမဲ အိပ္ေနေသာ စာအုပ္ မျဖစ္ခဲ့။ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္စာပိုဒ္၊ ဘယ္စာမ်က္ႏွာ၊ ဘယ္က႑ကုိ

ေကာက္လွန္လုိက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ ကုိယ့္အေတြးကုိ ကိုယ္ျဖတ္ခနဲ ရိုက္ႏိုးႏိုင္သည့္

စာအုပ္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္ဘဝအတြက္ အထူးျခားဆုံး စာအုပ္လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္ သတိထားမိတာ တစ္ခု

ရိွသည္။ က်ေနာ့္ အေသြးအသားထဲမွာ၊ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက၏ ဒႆနမ်ား အေသြးအသားထဲကုိ တျဖည္း

ျဖည္း စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနခဲ့သည္။
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သည္ေနရာတြင္၊ သတိထားဖို႔ လိုသည္မွာ တျဖည္းျဖည္း စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈက၊ အခ်ိန္ကာလအေတာ္ၾကာၾကာအထိ

ျဖစ္သည္ကုိ သတိထားမိရန္ ျဖစ္သည္။

 က်ေနာ္ ျမန္ျမန္သြက္သြက္ ဖတ္ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားရွိသည္။

 ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ကုန္ေအာင္ဖတ္ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားလည္း ရိွသည္။

 မၾကာမၾကာဖြင့္ဖတ္ခဲ့ရေသာ စာအုပ္အခ်ဳိ႕လည္း ရိွသည္။

 ရံဖန္ရံခါမွ ေကာက္လွန္မိသည့္ စာအုပ္မ်ားလည္း ရိွသည္။

 တစ္ခါေကာက္ဖတ္မိျပီး၊ ေနာက္တစ္ခါ ျပန္မဖတ္ျဖစ္ေတာ့သည့္ စာအုပ္မ်ားကလည္း မ်ားသည္။

 ဖတ္ကုိ ဖတ္ရမည္ဟု ေတးမွတ္ထားေသာ စာအုပ္မ်ားကလည္း အပံုအပင္။

 လုိအပ္လာလိမ့္မယ္…ဟု ယူဆ၍ ၾကဳိတင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကလည္း မ်ားသည္။

သုိ႔ေသာ္…..

 အျမဲထိေတြ႕ေနျဖစ္သည့္၊ မၾကာမၾကာ ေကာက္လွန္ ေရးျခစ္ျဖစ္ေနသည့္၊

 ခရီးသြားတုိင္း မျဖစ္မေန ထည့္ေဆာင္သြားရမည့္ စာအုပ္မွာကား မ်ားမ်ားစားစားမရွိ။

 တစိမ့္စိမ့္ အရသာခံျပီး ဖတ္ရသည့္ စာအုပ္မွာ မ်ားမ်ားစားစားမရွိ။

 စာေၾကာင္းတုိင္းမွာ ရင္ခုန္ေနရေသာ စာအုပ္ဟူ၍ မ်ားမ်ားစားစား မရိွ။

 ရိွသည့္စာအုပ္က တစ္အုပ္တည္း။

 ဦးေဇာတိက…. ဦးေဇာတိက (မဟာျမဳိင္ေတာရ)

 စာအုပ္နာမည္က - ေတြးမိတုိင္းေပ်ာ္တယ္…

ဘဝအတြက္ ဩဇာအၾကီးဆုံးစာအုပ္

စာအုပ္ကုိ ဖတ္တုိင္း က်ေနာ္ မေပ်ာ္ပါ။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္ အျမဲေက်နပ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ- က်ေနာ္ စိတ္ဆင္း

ရမဲႈ၊ စိတ္ဓာတ္က်မႈ၊ စိတ္ေလလြင့္ပ်ံ႕လြင့္မႈမ်ား ၾကံဳလွ်င္၊ ဖတ္ျဖစ္တာက အေရအအတြက္ ပိုမ်ားသည္။ က်ေနာ့္

စိတ္က အျမဲ ပူပင္ေၾကာင့္ၾကေနစိတ္ ၾကီးလြန္းလွသည္။ ဤစရုိက္ကိုပင္၊ သည္စာအုပ္ကုိ ဖတ္ျပီး က်ေနာ္

ျပဳျပင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္ အလုိဆႏၵျပင္းျပသည့္စရုိက္ရိွသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ အျမဲ တြန္း

တြန္းတုိက္တုိက္ လုံ႔လထုတ္ေနေလ့ရိွသည္။ ဤအက်င့္သည္ က်ေနာ့္အတြက္ ေကာင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျမဲ

မေကာင္း။ က်ေနာ္ စိတ္ေဇာေၾကာင့္ပင္၊ က်ေနာ္ မျငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဆရာေတာ့္ စာအုပ္က၊ က်ေနာ့္ကုိ လူသားစစ္စစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သဘာဝတရား

အေပၚမွာ၊ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေနထုိင္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။ အလုိဆႏၵေတြ ေမာင္းႏွင္သည့္

အခ်ိန္သည္ က်ေနာ့္အတြက္ မျငိမ္းခ်မ္း။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာေတာ့္ စာအုပ္ေတြကုိ ျပန္ဖတ္မိတုိင္း၊ က်ေနာ္ ျငိမ္း

ေအးသည့္ အရသာကုိ ခံစားမိသည္။ သည္လုိႏွင့္ က်ေနာ့္ဘဝ၏ အေမွာင္ဘက္အျခမ္းႏွင့္ အလင္းဘက္အျခမ္း

ကုိ က်ေနာ္ မွ်ေျခညွိခဲ့သည္။
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က်ေနာ့္ စာဖတ္သည့္ အက်င့္က အင္မတန္ တေဇာက္ကန္းဆန္သည္။ က်ေနာ္ ရသစာေပဖတ္မႈ အင္မတန္

ေခါင္းပါးသည္။ က်ေနာ့္ ဆႏၵအရဖတ္ခ်င္သည္။ သုိ႔ေသာ္…. က်ေနာ္ ဖတ္လုိ႔မရ။ ခံစားလုိ႔ သက္မဝင္။ သည္လုိ

ျဖစ္သည္ကုိ က်ေနာ္ စိတ္အပင္ပန္းခံျပီး မဖတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္၊ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြမ်ားက က်ေနာ့္ႏွလုံးသားက

ၾကမ္းရွရွ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးဖူးသည္။ သူတို႔ ေျပာတာ မမွားပါ။ သို႔ေသာ္ မမွန္ပါ။ က်ေနာ္ ဘာသာေရး

စာေပ ဖတ္သည္။ သာမန္ထက္ ပို၍ ဖတ္ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးစာအုပ္ေတြထဲမွ၊ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက

စာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္ျဖစ္တာ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္… ဆရာေတာ့္ စာအုပ္မ်ားမွာ၊ ဘာသာေရးစာအုပ္

သက္သက္အေနျဖင့္ ေျခခ်ဳပ္မိေနေသာ စာမ်ား မဟုတ္ပါ။ အမွန္တကယ္ေျပာရလွ်င္၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္း

ေတာင္ ပါးပါးလ်လ်သာ ပါဝင္ပါသည္။

 သဘာဝဓမၼ ႏွင့္ ေလာကၾကီးအေၾကာင္း၊

 လူ႕အေၾကာင္း၊

 လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္း၊

 စိတ္အေၾကာင္း၊

 စြမ္းရည္တို႔၊ တန္ဖိုးတုိ႔၊

 အခ်ိန္၊ အလုပ္၊ အသိပညာ၊ တာဝန္၊ ျငိမ္းေအးမႈ၊ အေတြးအေခၚ၊ ပညာေရး၊ ေသျခင္းတရား စသည့္

အေၾကာင္းအရာေတြက မ်ားမ်ားလြန္းလွသည္။

ဆရာေတာ့္ဦးေဇာတိက စာအုပ္ေတြက၊ က်ေနာ့္အတြက္ နက္သည္။ က်ယ္သည္။ အဆုံးအစမ့ဲ ေတြးဆမႈမ်ား

ကုိ ေပးသည္။ အျပတ္လွဳပ္ႏွဳိးေနသည့္ ၾကြရြ ခုန္ေပါက္ေနေသာ စကားလုံးမ်ားကလည္း၊ စာအုပ္ေတြထမဲွာ

ထုႏွင့္ေဒး။

ရင္ခုန္ေစေသာ စကားလုံးမ်ား

ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက ထုတ္ထားသမွ်၊ စာအုပ္အားလုံးကုိ က်ေနာ္ ၈ ႏွစ္ေလာက္ တရပ္စပ္ဖတ္ျပီးသည့္

ေနာက္ ဆရာေတာ့္ဒႆနမ်ားသည္ က်ေနာ့္အေသြးအသားအျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ အသြင္ေျပာင္းျပီးေနခဲ့သည္။

- ပိုသိေလေလ ပိုျပီး ရင့္က်က္တဲ့သူ ျဖစ္လာေလေလ။

- ေမးခြန္းေမးတာ ပညာေရးရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ ျဖစ္တယ္။

- စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရတာ နခဲ်င္ရင္ မလုိအပ္ပနဲဲ႔ လူမ်ားမ်ားနဲ႔ မေရာပါနဲ႔။

- အခက္အခေဲတြဟာ ကုိယ့္အရည္အခ်င္းကုိ စိန္ေခၚတ့ဲ အရာျဖစ္လာတယ္။

- အလုပ္လုပ္တဲ့သူရ႕ဲ ေလာကဟာ က်ယ္တယ္။

- သိျပီးေတာ့ မလုပ္လုိ႔ရိွရင္ မသိေသးလုိ႔ပ။ဲ

- မွန္တာကုိ မသိတာထက္၊ မွားတာကုိ မွန္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တာက ပိုဆုိးပါတယ္။

- အမွားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္တာဟာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးကုိ ကူးစက္ေအာင္ လုပ္လုိက္တာနဲ႔ အတူတူပ။ဲ
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- “ငါဟာ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုျပီး လူပီသတဲ့လူ ျဖစ္လာရမယ္။ ပိုျပီးေတာ့ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္း

သန္႔ရွင္းတ့ဲသူ၊ ျမင့္ျမတ္တ့ဲသူ ျဖစ္ရမယ္”

- ငါ့ရ႕ဲ ရိုးသားမႈ ေျဖာင့္မတ္မႈကုိ အစစ္အေဆးခံႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္။

- ဘာမွ အခက္အခဲမရိွတဲ့ ဘဝဟာ ဘာမွ စိတ္ဝင္စားစရာ မေကာင္းဘူး။

- ျပတ္သားတ့ဲ ဦးတည္ခ်က္ထားလုိက္တာနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြ အလုိလုိရလာတယ္။

- ဦးတည္ခ်က္ရွိမွ ေရြးစရာဆုိတာ ျဖစ္လာတယ္။ ေရြးစရာရိွမွ လြတ္လပ္မႈလည္း ရိွတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္

ဦးတည္ခ်က္ မရိွတ့ဲသူမွာ လြတ္လပ္မႈ မရွိဘူး။

ရင္ခုန္ေနမွ အသက္ရွင္တယ္

ရင္မခုန္ေတာ့ရင္ ေသျပီ

ေတြးမိတုိင္းေပ်ာ္တယ္ စာအုပ္ထမဲွ၊ က်ေနာ့္ဘဝအတြက္ အျမဲ ႏုတ္တုိက္ရြတ္ဆုိေနမိသည့္ စကားလုံးေပါင္း

မ်ားစြာ၊ ဝါက်ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ျမဳပ္ေနသည္။ စကားလုံးမ်ားကုိ တူးဆြရတာ က်ေနာ္ၾကဳိက္သည္။ လြယ္ကူစြာ

တူးဆြႏိုင္၍ အုံလုိက္က်င္းလုိက္ ကိန္းေအာင္းေနသည့္ စိန္ပြင့္မ်ားကုိ ေန႔တိုင္း ေန႔တုိင္း က်ေနာ္ တစ္လုံးခ်င္း

ေကာက္ယူပြတ္သပ္ၾကည့္ေနမိသည္။

- စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့္ကုိ လႊမ္းမိုးသြားသည္။

- စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့္ကုိ ဆြဲေခၚသြားသည္။

- စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့ ရင္ကုိ ခုန္ေစသည္။
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- “ငါဟာ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုျပီး လူပီသတဲ့လူ ျဖစ္လာရမယ္။ ပိုျပီးေတာ့ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္း

သန္႔ရွင္းတ့ဲသူ၊ ျမင့္ျမတ္တ့ဲသူ ျဖစ္ရမယ္”

- ငါ့ရ႕ဲ ရိုးသားမႈ ေျဖာင့္မတ္မႈကုိ အစစ္အေဆးခံႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္။

- ဘာမွ အခက္အခဲမရိွတဲ့ ဘဝဟာ ဘာမွ စိတ္ဝင္စားစရာ မေကာင္းဘူး။

- ျပတ္သားတ့ဲ ဦးတည္ခ်က္ထားလုိက္တာနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြ အလုိလုိရလာတယ္။

- ဦးတည္ခ်က္ရွိမွ ေရြးစရာဆုိတာ ျဖစ္လာတယ္။ ေရြးစရာရိွမွ လြတ္လပ္မႈလည္း ရိွတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္

ဦးတည္ခ်က္ မရိွတ့ဲသူမွာ လြတ္လပ္မႈ မရွိဘူး။

ရင္ခုန္ေနမွ အသက္ရွင္တယ္

ရင္မခုန္ေတာ့ရင္ ေသျပီ

ေတြးမိတုိင္းေပ်ာ္တယ္ စာအုပ္ထမဲွ၊ က်ေနာ့္ဘဝအတြက္ အျမဲ ႏုတ္တုိက္ရြတ္ဆုိေနမိသည့္ စကားလုံးေပါင္း

မ်ားစြာ၊ ဝါက်ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ျမဳပ္ေနသည္။ စကားလုံးမ်ားကုိ တူးဆြရတာ က်ေနာ္ၾကဳိက္သည္။ လြယ္ကူစြာ

တူးဆြႏိုင္၍ အုံလုိက္က်င္းလုိက္ ကိန္းေအာင္းေနသည့္ စိန္ပြင့္မ်ားကုိ ေန႔တိုင္း ေန႔တုိင္း က်ေနာ္ တစ္လုံးခ်င္း

ေကာက္ယူပြတ္သပ္ၾကည့္ေနမိသည္။

- စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့္ကုိ လႊမ္းမိုးသြားသည္။

- စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့္ကုိ ဆြဲေခၚသြားသည္။

- စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့ ရင္ကုိ ခုန္ေစသည္။
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- ဦးတည္ခ်က္ရွိမွ ေရြးစရာဆုိတာ ျဖစ္လာတယ္။ ေရြးစရာရိွမွ လြတ္လပ္မႈလည္း ရိွတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္

ဦးတည္ခ်က္ မရိွတ့ဲသူမွာ လြတ္လပ္မႈ မရွိဘူး။

ရင္ခုန္ေနမွ အသက္ရွင္တယ္

ရင္မခုန္ေတာ့ရင္ ေသျပီ

ေတြးမိတုိင္းေပ်ာ္တယ္ စာအုပ္ထမဲွ၊ က်ေနာ့္ဘဝအတြက္ အျမဲ ႏုတ္တုိက္ရြတ္ဆုိေနမိသည့္ စကားလုံးေပါင္း

မ်ားစြာ၊ ဝါက်ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ျမဳပ္ေနသည္။ စကားလုံးမ်ားကုိ တူးဆြရတာ က်ေနာ္ၾကဳိက္သည္။ လြယ္ကူစြာ

တူးဆြႏိုင္၍ အုံလုိက္က်င္းလုိက္ ကိန္းေအာင္းေနသည့္ စိန္ပြင့္မ်ားကုိ ေန႔တိုင္း ေန႔တုိင္း က်ေနာ္ တစ္လုံးခ်င္း

ေကာက္ယူပြတ္သပ္ၾကည့္ေနမိသည္။

- စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့္ကုိ လႊမ္းမိုးသြားသည္။

- စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့္ကုိ ဆြဲေခၚသြားသည္။

- စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့ ရင္ကုိ ခုန္ေစသည္။
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- က်ေနာ္ ရင္ခုန္သည္။

- ရင္ခုန္ျခင္းသည္ ရွင္သန္ျခင္း၏ သေကၤတ မဟုတ္လား။

- က်ေနာ္ အသက္ရွင္ေနသည္။ က်ေနာ္ ရွင္သန္ေနသည္။

- က်ေနာ္ အသက္ရွင္ေနသည္၊ ရွင္သန္ေနသည္မွာ ရင္ခုန္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တုိ႔ ႏွလံုးကုိ ခုန္ေစေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ သဲၾကီးမဲၾကီး ရွာေဖြၾကစုိ႔။ က်ေနာ္တို႔တေတြ အသက္ရွင္လ်က္

ဘဝေသဆုံးေနတာ ၾကာလွျပီ။ ၾကာေညာင္းလွျပီ။ က်ေနာ္တုိ႔တေတြ မခုန္ေတာ့သည့္ ႏွလုံးသားႏွင့္ မစဥ္းစား

ေတာ့သည့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အသက္ရွင္ေနတာ ၾကာလွျပီ။

က်ေနာ္တုိ႔မွာ၊ အသက္ေတာ့ မေသ။ ဘဝေတာ့ေသေနသည္။

က်ေနာ္တုိ႔ ႏွလုံးသားကုိ လွဳပ္ႏိုးေနမည့္ စာအုပ္မ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အငမ္းမရ ရွာေဖြၾကစုိ႔။

က်ေနာ္တုိ႔ အသက္ရွင္ခ်င္သည္။ ဘဝကုိ ရွင္သန္ေနေစခ်င္သည္။ က်ေနာ္ အသက္ရွင္ခ်င္သည္။ က်ေနာ္

အသက္ရွင္၍ ဘဝေသဆုံးေနမႈကုိ မလုိခ်င္။ သုိ႔ေၾကာင့္ က်ေနာ့္ရင္ကုိ ခုန္ေစေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ က်ေနာ္

အငမ္းမရရွာေဖြေနခဲ့သည္။ ရွာေဖြေနဆျဲဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ရွာေဖြေနအုံးမည္လည္း ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္မွာလည္း၊ က်ေနာ္ ရွင္သန္ေနခ်င္ေသးသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ရင္ခုန္ေနမွရမည္။

နံနက္ ၈ း ၅၅

၁၈ ၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇
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ဖြံ႕ျဖဳိးေရးနည္းနာ

ႏုိင္ငံတစ္ခုၾကီးပြားျခင္း

ေဇယ်သူ

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရေခတ္၊ ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္ တစ္စံုတစ္ရာ

ပြင့္လင္းမႈကို ေတြ႕ရေသာအခါ၊ ျမန္မာ့လူ႕အသုိက္ အဝန္း၌

အက်ယ္ဆုံး ေအာ္ခဲ့ေသာ စကားလုံးရိွသည္။

“ဖြံ႕ျဖဳိးေရး၊ ဖြံ႕ျဖဳိးေရး”

က်ေနာ္တုိ႔တေတြ၊ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးဟူေသာ စကားလုံးကုိ တစ္

စာစာ ေအာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ လုံး၊

နံရိုးပိန္ပိန္ႏွင့္က်င္လည္ရျပီးသကာလ၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး

ကုိ အစျပဳခ့ဲသည့္ နဝတေခတ္၌၊ က်ေနာ္တုိ႔ တေတြ

လုပ္ခြင့္ကုိင္ခြင့္ကေလးေတြ ရလာသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ စီးပြား

ေရးလုပ္ခြင့္မ်ားက တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႏုိင္ေနတုန္း။

ကုိယ္စားျပဳမႈ စစ္မွန္သည္၊ မစစ္မွန္သည္ အသာထား၊

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း၊ ျပည္သူလူထုက အသစ္ေျပာင္းလာေသာ အစိုးရသစ္အေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ဆိုင္ရာ ဆုိင္ရာမ်ားကလည္း၊ ေဖးကူၾက၊ တြန္းၾက၊ အသံက်ယ္

က်ယ္ေအာ္ေျပာႏိုင္ၾကရန္ ၾကိဳးစားခ့ဲသည္။

ဤစာအုပ္သည္၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ကတည္းက၊ ေနာင္ပြင့္လင္းလာမည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္း

အက်င္း၌ ၾကဳိတင္ တပ္လွန္႔ထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္သည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္၊ အနာဂတ္၌ ေပၚ

ေပါက္လာမည့္၊ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္အတြက္၊ ပညာျဖင့္ ေျပာင္းၾကရန္ ႏုိးေဆာ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံ့ၾကီးပြား

ေရးကုိ တက္လွမ္းရာတြင္၊ ပညာအခံျဖင့္သြားႏုိင္မွ ေကာင္းမည္။ လူသားစြမ္းရည္သည္၊ ႏိုင္ငံ့၏ ၾကမၼာကုိ ဖန္

တီးစီရင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ သက္ေသသာဓကမ်ားျဖင့္၊ ေအာက္ေျခလူထုနားရည္လည္ေအာင္၊

အေကာင္းဆုံး အလင္းျပႏုိင္ခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ဥ္းမ်ား

က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံသည္၊ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးႏွင့္ အေတာ္ေဝးသည္။ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈ အနိမ့္က်ဆုံးစာရင္းက၊ ယခုအခ်ိန္ထိ မထြက္

ႏိုင္ေသး။ ျပည္သူလူထုက၊ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးသည္ သူတုိ႔ႏွင့္ မဆုိင္ဟုေတာင္ ထင္ခ်င္ထင္ေနလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဖြံ႕ျဖဳိး
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ေရးကုိ အစုိးရသစ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္တုိင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ အစုိးရတက္လာျဖစ္ေစ၊

လူထု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အာသာေျဖေပးႏုိင္စြမ္း မရိွၾက။

အစုိးရမ်ားကပင္၊ ညံ့သည္လား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ လူထု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ဥ္းမ်ားကပင္၊ ျမင့္လြန္းေနသည္လား၊

မေျပာတတ္။ အားရေက်နပ္ေသာ အခင္းအက်င္းကုိ ျပည္သူတုိ႔ မခံစားရတာၾကာျပီ။ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးကုိ ျပည္သူတို႔

ငတ္မြတ္လြန္းလွျပီ။ ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးသည္ သူတုိ႔ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္ဟူေသာ၊ ခံစားခ်က္အျမင္မ်ဳိး

သူတုိ႔ လုိခ်င္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေဒသ၊ ဘယ္သူ႕ကုိ မဆုိ စနည္းနာၾကည့္ပါ။

အေျခခံစားဝတ္ေနေရးကုိပင္၊ အငမ္းမရ လုိလားေတာင့္တေနေသာ ျပည္သူမ်ားက အမ်ားသား။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ၊

ရရစားစားႏွင့္ ႏွစ္ပါးသြားခဲ့ရာတာ၊ ႏွစ္ပရိေစဒ ၾကာေညာင္းလြန္းလွျပီ။ လာပါေတာ့၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး။ လာပါေတာ့၊

ၾကီးပြားေရး။

ေဇယ်သူဆုိတာ

ဆရာေဇယ်သူက၊

 ဖြံ႕ျဖဳိးေရးဘာသာရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားက ပညာသင္ယူခဲ့သူ လူလတ္ပိုင္းတစ္ေယာက္။

 စာနယ္ ဇင္းနယ္ပယ္မွာ၊ အယ္ဒီတာ လုပ္ေနရင္း၊ စာေတြ အဆက္မျပတ္ေရးေနသူ။

 ေဆြးေႏြးပြဲ၊ သင္တန္းေတြမွာလည္း ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ၊ သင္ၾကားျပသေပးေနသူ။

 သူ ႏိုင္သေလာက္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက႑မွာ၊ တတ္အား သေရြ႕ ရိုးရုိးသားသား ပုခံုးထမ္းတာဝန္

ယူေနသူ။

စာနယ္ဇင္းသမားပီပီ၊ သူ႕အေရးအသားက ေအာက္ေျချပည္သူလူထုႏွင့္ အပ္စပ္လွသည္။ သူ႕ေဆာင္းပါးမ်ား၌၊

ဖြံ႕ျဖဳိးေရးနည္းနာမ်ားကုိ၊ အကယ္ဒမစ္စကားလုံးၾကီးမ်ားျဖင့္၊ မပစ္သြင္း။ နားထေဲရွာခနဲ ဝင္သြားေအာင္ ေရး

သည္။ အျပန္အလွန္စကားေျပာ စတုိင္ျဖင့္၊ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ေရးသည္။ သူ႕ေဆာင္းပါးေတြ ဖတ္ရတာ၊ ကုိယ့္နေဘး

မွာ၊ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သူ ႏွစ္ဦး စကားစစ္ထုိးေနတာကုိ အရသာခံျပီး နားေထာင္ေနရသည့္ သဖြယ္။ သည္လုိ႔ႏွင့္

က်ေနာ္လည္း၊ လူသားသယံဇာတႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရး နိႆရည္း တုိ႔အၾကား စီးေမ်ာသြားသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ေပတံ

ဤစာအုပ္ဖတ္ျပီး၊ ဖြံ႕ျဖဳိးေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈဆုိေသာ စကားလုံးတေစၦေျခာက္မႈ

မ်ားကုိ၊ လိွမ့္ပိတ္ေအာင္ ခံရသည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္၊ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါ တပါတည္းလုိက္ပါရမည္

ဟူေသာ ယူဆခ်က္က၊ က်ေနာ့္ေခါင္းထဲ စြဲစြဲထင္ထင္ ဝင္ေရာက္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္

အတူ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးကုိ လုိက္ပါႏိုင္ရန္၊ ဤစာအုပ္က ႏိုးဆြလုိက္သည္။



မင္းေသ့

26

ထုိအခ်ိန္တုန္းက၊ The Voice အယ္ဒီတာ ဆရာ ေနဝင္းေမာင္ကလည္း၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆုိတာ၊ ႏိုင္င့ံ

စီးပြားေရးတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္သည္ဟူ အတြင္တြင္ ေအာ္ေနသည့္ ကာလ။ ဤယူဆခ်က္သည္၊ ယထာဘူတ

က်ေသာ ရႈျမင္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္လက္ခံသည္။ အေၾကာင္းမွာကား၊ ဤသုိ႔။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္သာ ေျပာင္းသြားျပီး၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးက ပိန္မသာ၊ လိမ္မသာျဖစ္ေနဆဟုဲဆုိလွ်င္၊ ဘာထူးမည္

နည္း။ မထူးမျခားနား ဇာတ္ခင္းရုံအျပင္၊ ပုိမရ။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းမွာ၊

- ႏိုင္ငံက ပို၍ လြတ္လပ္လာရမည္။

- ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝက၊ ပို၍ အာမခံခ်က္ရိွလာရမည္။

- ျပည္သူလူထုတို႔ဗုိက္ကုိ၊ ပို၍ တင္းတင္းျဖည့္ေပးႏုိင္ရမည္။

- ေရႊတုိ၊ ေငြစေလးမ်ား စုေဆာင္းလာႏုိင္ရမည္။

- လမ္းေဘးက၊ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူတုိ႔ ပို၍ နည္းလာရမည္။

- လုပ္ခြင့္ကုိင္ခြင့္၊ သြားခြင့္လာခြင့္၊ ရွာခြင့္ေဖြခြင့္ ပို၍ က်ယ္လာရမည္။

သုိ႔မဟုတ္ပါက၊ ႏိုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္၊ ဘယ္မွ် အႏွစ္သာရရွိပါမည္နည္း။ စဥ္းစားစရာ။ လက္ေတြ႕

အလုပ္ျဖစ္ေရးနည္းနာမ်ားကုိ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ပို၍ ခ်ည္းကပ္သင့္သည္။ အလုပ္ျဖစ္ေရးနည္းနာမ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔

ပိုျပီး လုိလားသည္။ အျဖစ္လုပ္ေသာ အျပဳအမူတို႔ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ခါးသီးလြန္းေနျပီ။ ျငီးေငြ႕လြန္းေနျပီ။

လက္ညွိဳးညႊန္ရာ ေရမျဖစ္

ကဲ…ကဲ…ကဲ… က်ေနာ္တုိ႔ စဥ္းစားၾကစုိ႔။ လူထု၏ ဝမ္းကုိ ဘယ္လုိ ျပည့္ေအာင္ျဖည့္မည္နည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိ

တာက၊ လူသန္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္။ ၎တုိ႔မီးဖုိေခ်ာင္မ်ားမွ အခ်ိန္တန္လွ်င္ မီးခိုးအူႏိုင္ဖို႔၊ အစုိးရမွာ အဓိကတာ

ဝန္ရွိသည္။ အစုိးရက၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွိရံုျဖင့္၊ ပေဒသာပင္မ်ား အလွ်ဳိလွ်ဳိေပါက္လာမည္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံစီးပြား

ေရးကုိ မည္သည့္နည္း၊ မည္သည့္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္နည္း၊ စီရင္ၾကမည္နည္း။

ႏိုင္င့ံဖြံ႕ျဖဳိးေရးနည္းနာမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ လက္ညိွဳးတစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္။ ေခါင္း

ေပါင္းမ်ားစြာလုိအပ္သည္။ ဦးေႏွာက္ေပါင္းမ်ားစြာ လုိအပ္သည္။ ဦးေႏွာက္မ်ားသည္၊ ပံုစံတူ သြတ္သြင္းခံထားရ

ေသာ ေလာက္ေလာက္လားလားမရွိသည္ ဦးေႏွာက္မ်ားျဖင့္ မရ။ ၾကံရည္ဖန္ရည္ရိွေသာ ဦးေႏွာက္မ်ား၊ ေနရာ

အသီးသီးတြင္ လုိအပ္သည္။ အလႊာအသီးသီးတြင္ လိုအပ္သည္။

ထုိ႔အတြက္၊ လူသားသယံဇာတကုိ၊ အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ရန္ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဇယ်သူက၊ တုိက္တြန္းသည္။

ကုိယ့္အိမ္နီးနားခ်င္းေတြကုိ၊ ငဲ့ၾကည့္ဖို႔ ေျပာသည္။ သူကုိယ္တိုင္ နည္းနာေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိ စိတ္ရွည္

လက္ရွည္ ရွင္းျပေနသလုိ၊ ေျပာသည္။ ေရးသည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွျခင္းသည္၊
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လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး နည္းစဥ္ဟူ သူ ယုံၾကည္သည္။ ႏိုင္ငံၾကီးပြားဖို႔ ဆုိလွ်င္၊ တုိင္းသူျပည္သား

တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ၊ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ ကုိယ္စီ ရိွထားရမည္။ ပညာမရွိဘ၊ဲ တိုင္းျပည္မၾကီးပြားႏုိင္။ ပညာ

သည္ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖစ္၍ အခ်ိန္ၾကာႏုိင္သည္။ သို႔ေၾကာင့္၊ အျပင္၌ ရိွထားျပီးသား ဦးေႏွာက္မ်ားကုိ

ျမဴဆြယ္ရန္၊ နည္းနာေပးသည္။

ပညာတတ္မ်ားကုိ အျမဴဆြယ္ေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ခ်မ္းသာၾကသည္။ ၾကီးပြားၾကသည္။ ဩဇာၾကီးၾကသည္

ကုိ သမုိင္းသာဓကမ်ားျဖင့္ ေဖာ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆုိဗီယက္ ရုရွားတုိ႔ ကမာၻစစ္အတြင္းမွာ ေလလြင့္လာ

သည့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး ဂ်ီးနီးယပ္စ္မ်ားကုိ ေနရာေပး၊ ေမြးျမဴထားႏုိင္၍ နည္းပညာ၌ ထိပ္ေရာက္လာသည္ကုိ ညႊန္းျပ

သည္။ ဂ်ပန္ အပါအဝင္ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖဳိးေရး လမ္းစဥ္မ်ားကို ခင္းျပသည္။

လူေတာ္မ်ားကုိ ေမြးစားပါ

အာရွက်ား (၄) ေကာင္ျဖစ္ေသာ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္၊ စကၤာပူတုိ႔ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားက၊

အ့ံဩစရာ။ ဘယ္အရာမွ လြယ္လြယ္ႏွင့္ မျဖစ္။ ျဖစ္ေအာင္ တစုိက္မတ္မတ္ ၾကဳိးစာအားထုတ္ၾကရေပမည္။

အစုိးရမင္းတုိ႔ အေျမာ္အျမင္ရိွေလေလ၊ ျပည္သူက ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွေလေလ ျဖစ္သည္။ အခုေတာ့

ဤသုိ႔ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ေတြမွာ၊ ပတ္(စ)ပို႔အနီျမင္လွ်င္ ႏွာေခါင္းရံႈ႕ေသာ လူမ်ားအက အမ်ားသား။

ျမန္မာတုိ႔ ဘယ္ေနရာသြားသြား မ်က္ႏွာငယ္ၾကရသည္။ ခါးကုိမတ္၊ ရင္ကုိ ေကာ့၊ ေခါင္းကုိ ေထာင္ျပီး

ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကပါ့မလဲလုိ႔ က်ေနာ္ေတြးပူေနမိသည္။

ပညာတတ္ေသာ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အားလုံး

ျပဳိင္တူရုန္းၾကဖုိ႔ ေကာင္းသည္။ ရုန္းသည့္ေနရာတြင္လည္း၊ အစုိးရက ေနရာတကာ ေရွ႕က ကာဆီးကာဆီး လုပ္

မေနသင့္။ နေဘးက ကူသူ၊ ေဖးမသူအျဖစ္သာ ရိွေနသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္

ေစေရးအတြက္၊ ဓာတ္ကူပစၥည္းေနရာမွာသာ အစုိးရက ေနသင့္သည္။ ေနရာတကာ၊ အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားျဖင့္

ႏိုင္င့ံစီးပြားေရးကုိ စီမံခန္႔ခြဲပါက၊ ပုဂၢလိကတုိ႔ ဘယ္ေတာ့ ၾကီးပြားပါ့မည္နည္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ကုိမ်ဳိးခ်စ္ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါရဂူ တုိ႔က၊ ပုဂၢလိကပိုင္စနစ္ကုိ ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အၾကံ

ေပးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က စပြန္ဆာေပးေသာ၊ ၾကီးပြားေရး နည္းနာမ်ားလည္းပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ က႑ပီျပင္ဖို႔

ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ပီျပင္ဖုိ႔ အဓိက ေဇာင္းေပးျပီးေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္တုိ႔သည္ ရန္သူမ်ား မဟုတ္။

မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည္။ ပါတနာမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်င္းခ်င္း ကၽြန္းကုိင္းမွီ ကုိင္းကၽြန္းမီွ အက်ဳိးျပဳရင္း၊ တိုင္းျပည္

ၾကီးပြားေရးကုိ ခ်ီမၾကဖုိ႔ ျဖစ္သည္။

စနစ္တို႔၏ အခ်ီအမေကာင္းရံုျဖင့္ မလုံေလာက္ေသး၊ လူသားသယံဇာတကုိ ဆြဲသုံးတတ္ဖို႔၊ ေရတုိ ေရရွည္နည္း

နာမ်ားကုိ ေျပာသည္။ လတ္တေလာ အလြယ္တကူ ဆြဲယူ သုံးႏိုင္ေအာင္၊ ႏုိင္ငံ့ေကာင္းက်ဳိးကုိ ၾကည့္ျပီး

လူေတာ္မ်ားကုိ လက္ကမ္းဖို႔ ေျပာသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးစရုိက္လည္း၊ ေတာ္သူဆုိလွ်င္ ကုိယ့္ကို ေက်ာ္တက္
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မည့္သူ ထင္ျပီး ေခ်ာင္ထုိးထားသည့္ အက်င့္က အခုထိ အကင္းမေသေသး။ ခိုင္ခိုင္မာမာ အျမစ္စြဲေနေသး

သည္။

သယံဇာတ ေခ်ာက္ကမ္းပါး

ဤစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေစပါမူကား၊ က်ေနာ္တုိ႔ တေတြသည္၊ အငတ္အျပတ္ဘဝက လြတ္ကင္း

ၾကအ့ံမထင္။ တစ္ဖက္မွာလည္း သယံဇာတ အားကုိးႏွင့္၊ ဘုရင္ လုပ္ေနသူ၊ မွိန္းေမာေနသူမ်ားလည္း ရိွသည္။

တုိ႔မွာ ကၽြန္းေတြ မကုန္ေသးဘူး… ေရႊေတြ မကုန္ေသးဘူး… ပတၱျမားေတြ မကုန္ေသးဘူး…. ေက်ာက္စိမ္းေတြ

ေတာင္ပံုရာပုံရိွေသးတယ္…. ေရနံနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕ေတြက ေဖာခ်င္းေသာခ်င္း သုံးလုိ႔ မကုန္ ျဖဳန္းလုိ႔ မကုန္ဟု ဆုိျပီး

ဂဏန္းေကာင္လုိ႔ လက္မ တစ္ေထာင္ေထာင္ လုပ္ေနေသးသေရြ႕၊ စကၤာပူက က်ေနာ္တို႔ကုိ ႏုတ္ခမ္းေလး

တစ္တြန္႔သာ ေကြးျပီး ျပဳံးျပသြားလိမ့္မည္။ သယံဇာတက်ိန္စာက၊ လြတ္ေအာင္ ရုန္းဖုိ႔၊ ဒတ္ခ်္ေရာဂါက

ကာကြယ္ဖို႔၊ ေဆးညႊန္းေပးသည္။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆုိတာ၊ တုိင္းျပည္ၾကီးပြားေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္

ေရးဟူသည္ တိုင္းျပည္အတြင္းက လူေတြကို ပညာတတ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံ

အေဆာက္အအုံတို႔သည္၊ တုိင္းျပည္ ဂ်ီတီပီတုိးဖို႔အတြက္ အေထာက္အပ့ံေကာင္းျဖစ္သည္။ လူသားသယံဇာတ

ေတြကို၊ ေနရာလြဲျပီး မသုံးမိဖို႔လည္း လိုသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္က၊ လူေတာ္ေတြကုိ အျပင္လည္း ထြက္ခြင့္

မေပး၊ အတြင္းမွာလည္း ေခ်ာင္ထိုးထားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳန္းတီးပ်က္စီးရေသာ၊ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားက အပုံ

အပင္။ ဤအခ်က္ကုိ လက္ရိွ အစုိးရမင္းတုိ႔၊ သမုိင္းသင္ခန္းစာအျဖစ္ သင္ယူသင့္သည္။

စိန္တုံုးမ်ားကုိ လမ္းခင္းျပီး၊ ေက်ာက္ခမဲ်ားကုိ တန္ဆာဆင္ေခ်က၊ ဖြတ္ထက္မြဲမည့္ ျမန္မာဟူသည္ မရွိ။

ေနာက္က်တာ ေကာင္းသည္

တကယ္ေတာ့၊ ႏိုင္ငံၾကီးပြားေရး အေၾကာင္းတရားမ်ားက၊ အေၾကာင္းအားလံုး ညီညႊတ္စြာ ျဖစ္တည္ရသည့္

သေဘာ။ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထုိင္ဝမ္၊ စကၤာပူ၊ တုိ႔က သမုိင္းသက္သက္ျဖစ္သည္။

- တံခါးမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ေသာ၊

- ဖြင့္သေလာက္လည္း စီမံကြပ္ကဲႏိုင္ေသာ၊

- ကြပ္ကသဲေလာက္လည္း လက္ေတြ႕က်၍ အလုပ္ျဖစ္ေသာ၊

- အလုပ္ျဖစ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္၊ ပညာတတ္မ်ားျဖင့္ မျပတ္ခ်ီမဖို႔ ၾကိဳးစားေနေသာ၊

ႏိုင္ငံအသီးသီးကုိ က်ေနာ္တုိ႔၊ ၾကည့္လုိ႕ရသည္။

ယခုေခတ္သည္၊ ပြင့္လင္းေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။ ယခင္ကလုိ စာအုပ္တစ္အုပ္အတြက္၊ စစ္ေၾကာေရးစခန္း

ေရာက္ေသာ ေခတ္ မဟုတ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကံဳမည့္၊ ေလွ်ာက္မည့္ ခရီးမ်ားအတြက္ သက္ေသ၊ နည္းနာမ်ားက
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ကမာၻ႕ႏုိင္ငံတစ္ေနရာရာတြင္ ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ျပီး၊ ၾကံဳျပီးၾကျပီးျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္၊ သိပ္ထူးေထြ ဖန္တီး

တီထြင္ေနစရာမလုိ။ ရိွထားျပီးသား အရာမ်ားကုိ ေကာက္ယူပြတ္သပ္ၾကည့္ျပီး အသုံးတည့္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳ

ရန္ အျပင္ မရိွ။ ခက္ခေဲသာ အလုပ္မဟုတ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကသာ၊ အျပင္ကုိ စိတ္ေဇာသန္သန္ျဖင့္ ဖြင့္ၾကည့္၊

ရွာေဖြၾကည့္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကို ေမြးျမဴရန္သာ။ အဓိက,က ရွာတတ္၊ ေဖြတတ္သည့္ ပညာကုိ တတ္

ထားရန္သာ လုိသည္။

ေနာက္က်တာ ေကာင္းသည္။ ေနာက္က်ေတာ့၊ အသစ္ရွာေန ေဖြေနစရာ မလုိ။ ရိွျပီးသားမ်ားကုိ အရံသင့္ ထုိင္

သုံးေနရန္ပင္။ က်ေနာ္တုိ႔ထက္ ေရွ႕ေရာက္ေနသာ ႏိုင္ငံမ်ားက၊ ရွာျပီး ေဖြျပီး လုပ္ျပီး ကိုင္ျပီး၊ ျပဳစုျပီးေသာ

နည္းနာ နိႆရည္းမ်ား ရိွထားျပီးျပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ အခု ေနာက္က်ေနသည္။ ေရွ႕လူမ်ား၏ အမွားမ်ားကုိ က်ေနာ္

တုိ႔ ထပ္ခါ မွားရန္မလုိေတာ့။ အမွန္ကုိ တုိက္ရိုက္သြားႏုိင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပြင့္ေနျပီ။ လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ထံမွ၊ ရွာတတ္ ေဖြတတ္ ႏိွဳက္ထုတ္တတ္ရန္သာ အေရးၾကီးသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္…. ေနာက္က်တာ ေကာင္းသည္။

က်ေနာ္တုိ႔က၊ လြယ္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကုိ ခက္ေနသည္။ ခက္သည့္အလုပ္မ်ားကုိ လြယ္သည္ထင္ျပီး၊ ေပါ့ပ်က္

ပ်က္လုပ္လြန္းသည္။ ဤသို႔ျဖင့္၊ ျမန္မာက ဤအေျခ၊ သည္အေျခသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေနသည္။ သတိခ်ပ္ၾကပါ

ကုန္။

ည ၁၀ း ၁၁

၁၉ ၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇
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ဘဝေတြေရြ႕ဖို ႔ ေဆာ္ဩသူ

“ခလုတ္ႏွိပ္တတ္ရင္ ဘဝကုိ ေရြ႕လုိ႔ ရတယ္”

က်ေနာ္ ေၾကြသြားသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝမွာ၊ ခလုတ္ေတြ ႏိွပ္ဖို႔ ေမ့ေနၾကသည္။ ခလုတ္ေတြရွိမွန္းပင္၊ သတိ

မထားမိၾက။ တခ်ဳိ႕ကလည္း၊ ခလုတ္ေတြကုိ မႏွိပ္ရ။ဲ ဘာ့ေၾကာင့္မွန္းမသိ။ က်ေနာ္တုိ႔ တစ္ခုခုကုိ ေၾကာက္ေန၊

စိုးရိမ္ေနသည္ ထင္သည္။ ဟုိးယခင္က က်ေနာ္တို႔မွာ ႏွိပ္စရာ ခလုတ္ေတြ မရွိ။ ရိွေသာ ခလုတ္အနည္းငယ္ကုိ

လည္း ႏွိပ္ခြင့္မရ။ သုိ႔ေသာ္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ခလုတ္ေတြ ႏွိပ္ဖို႔ ၾကဳိးစားခဲ့သူမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္သြားသည္။

အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ က်င္လည္က်က္စားခြင့္၊ ပညာသင္ခြင့္မ်ား အသီးသီးရၾကသည္။

ခလုတ္ေတြ ႏိွပ္ၾကမယ္

ဂီယာေတြ ထုိးမယ္

သည္မွာ ထူးသည္က၊ ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဘဝေျပာင္းသြားသူမ်ားက၊

ေနာက္မ်ဳိးဆက္ (တနည္း) နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းထဲ မွာ အက်ဥ္းက်

ေနေသာ သူမ်ားကုိ ခလုတ္ေတြ ႏွိပ္ၾကဖုိ႔၊ သိပ္မေျပာ။ သူတုိ႔တေတြ

ေရငုံႏွဳတ္ပိတ္ေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း၊ လက္သင့္ရာသာ

တုိ႔ထိျပီး၊ ဆြဲထုတ္သြားၾကသည္။ ခလုတ္မ်ား ႏွိပ္ဖို႔ တက္ညီလက္ညီ

ေဆာ္ဩသူ ပါးလ်ျခင္းေၾကာင့္၊ ျမန္မာျပည္တြင္းက လူေတာ္မ်ား

ဆက္လက္ေတာ္ခြင့္၊ ထူးခၽြန္ခြင့္မရၾက။ အဂၤလိပ္စာ နယ္ပယ္

ကြက္ကြက္ေလးသာ ေကာင္းသူတုိ႔၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေပါက္သြား

ၾကသည္။ ဒါကလည္း သူတုိ႔ အျပစ္မဟုတ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္

ကုိက၊ ခလုတ္ေတြကို သတိမထားမိၾက။

က်ေနာ္ ေျပာဖူးသည့္ စကားတစ္ခုရိွသည္။

“ဘဝဆုိတာ၊ ဂီယာဆယ္ခ်က္ပါတ့ဲ စက္ဘီးတစ္စီးနဲ႔ တူတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ မထုိးျဖစ္တ့ဲ ဂီယာေတြ အမ်ားၾကီး

ရိွတယ္။ က်ေနာ္တို႔က၊ ဂီယာတစ္ခ်က္တည္း ရိွတယ္ ထင္ျပီး၊ သည္အတုိင္း စီးေနျဖစ္တာ၊ နင္းေနျဖစ္တာ ဘဝ

မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္”

ဤယူဆခ်က္က၊ က်ေနာ့္ကို လႊမ္းမုိးခဲ့သည္။ က်ေနာ့္မွာ ဘာဂီယာေတြ ရွိသလဲဆုိတာကုိ က်ေနာ္ သတိထား

ၾကည့္မိသည္။ ကိုေအာင္မိုးဝင္းက၊ ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြအတြက္၊ ဤစာအုပ္ကုိ ေရးသည္ဟု က်ေနာ္ ထင္

သည္။
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ေအာင္မုိးဝင္းဆုိတာ

က်ေနာ္အေနႏွင့္ ကုိေအာင္မိုးဝင္း ေတြ႕ဆုံခင္မင္ခြင့္ရတာ သိပ္မၾကာေသး။ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ေလာက္က၊
ကုိေအာင္မိုးဝင္း ခရီးတစ္ေထာက္နားတုန္း မႏၱေလးမွာ ေဟာေျပာပြဲ စီစဥ္ေပးရင္း ေတြ႕ျဖစ္ၾကတုန္းက တစ္ခါ။
ထုိ႔ေနာက္ ကာလအေတာ္ၾကာ ေဝးသြားခဲ့သည္။ ဒီ့ေနာက္ပိုင္း အြန္လိုင္းေပၚမွာ ကုိေအာင္မိုးဝင္း တို႔ထိေပး
သမွ် ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္စံု ႏွင့္ လက္ရိွႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအေပၚ ေဝဖန္ရႈျမင္မႈမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ဖတ္ျဖစ္
သည္ အထိ။ မႏၱေလးေရာက္လွ်င္ေတာ့၊ က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ျဖစ္၊ ဆုံျဖစ္၊ ေျပာျဖစ္၊ ဆုိျဖစ္ၾကသည္။

က်ေနာ္ေျပာခ်င္သည္က၊ ကုိေအာင္မိုးဝင္းေရးသမွ် စာမ်ားအေပၚ က်ေနာ့္ အျမင္သေဘာထား ျဖစ္သည္။
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားဟု ေျပာလွ်င္ ပို၍ မွန္ပါလိမ့္မည္။

- ႏိုင္ငံတကာႏုိင္ငံေရးကုိ တို႔ထိေပးသူ၊
- ကမာၻႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကုိ ခ်ိတ္ဆက္၊ ျခံဳငံုေပးသူ၊
- ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ အားမနာတမ္း ေဝဖန္ေထာက္ျပသူ၊
- ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ေဖာ္လွစ္တတ္သူ၊
- ႏိုင္ငံေရးဗီဇ မမွန္သူမ်ားကုိ မရြံတမ္း ေဝဖန္ေစာေၾကာသူ၊
- ေပါကၡရဝႆ အခြင့္အေရးသမားမ်ားကုိ ဆားအုိးထဲ လက္ႏွဳိက္ခိုင္းသူ၊
- ျမဳိ႕ၾကီး ႏွင့္ ျမိဳ႕ငယ္မ်ားအၾကား၊ ကြာဟမႈအေထြေထြကို အားမလုိ အားမရျဖစ္သူ၊

စသည္ျဖင့္၊ စသည္ျဖင့္ ကုိေအာင္မိုးဝင္း ႏွင့္ပက္သက္၍ က်ေနာ့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား အစီအရီ ေပၚလာသည္။

မွန္ခ်င္လည္း၊ မွန္မည္။ မွားေကာင္း မွားႏုိင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ က်ေနာ္အတၱေနာမတိႏွင့္ ခ်ည္းကပ္၍
စာေရးသူမ်ား၏ စာမ်ားကုိ ဖတ္ဆ။ဲ
ေလ့လာဆ။ဲ
ေဝဖန္ေစာေၾကာရန္ ၾကိဳးစားဆဲ။

စာေရးသူ၏ အဇၥ်တမ်ားကုိ အကဲဖမ္းမိေလေလ၊ သူတုိ႔ေရးေသာ စာမ်ားကုိ ဖတ္ရာ၌ ပို၍ ထိထိမိမိ ရွိေလေလ
ဟု ယူဆေသာ က်ေနာ့္စာဖတ္နည္းရွိသည္။
စာအုပ္မ်ားဖတ္ပါမ်ားလာရင္း၊ စာအုပ္ထက္ ပုိစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ စာေရးသူတုိ႔၏ စရိုက္၊ စြမ္းရည္မ်ား
ကုိ ပိုေလ့လာျဖစ္လာသည္။

စာဖတ္ဖို႔ ဆုိတာထက္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဗီဇတုိ႔၏ ဓာတ္သေဘာကုိ နားလည္ဖို႔ ပို လုိအပ္သည္ မဟုတ္လား။
သုိ႔ေၾကာင့္ပင္၊ က်ေနာ္တို႔ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ေနရသည္ဟု က်ေနာ္နားလည္ထားသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ကို နားလည္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ၊ ကိုယ့္ရပ္ကြက္၊ ကုိယ့္ျမိဳ႕ကေလးတြင္သာ ေျခခ်ဳပ္မိေနဖုိ႔ မဟုတ္။
သည့္ထက္မက ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ဖို႔ လုိသည္။ ကုိယ့္ျမဳိ႕၊ ကုိယ့္ျပည္နယ္ အတြင္းသာ လသာေနလုိ႔ မရ။ လက္တံ
မ်ားကုိ ျဖန္႔ႏုိင္သမွ် ရွည္ရွည္ ဆန္႔တန္းဖုိ႔ လုိသည္။ ထုိမွ်မက၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေက်ာက္ခ်၍ ဘုရင္လုပ္ေန
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လုိ႔ မရ။ ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ဖို႔ လုိသည္။ ကမာၻ႕ဇာတ္ခံုမွာ ကုိယ္လည္း၊ ဇာတ္ေကာင္ ဇာတ္ေဆာင္
ျဖစ္ေနရမည္။ အနည္းဆုံး အဓိက ဇာတ္ပုိ႔ေနရာမွာ ရိွေနရမည္။

ကုိေအာင္မိုးဝင္းက သူ႕ေဟာေျပာပြဲမွာ၊
- လူငယ္ေတြကုိ ေျပာရင္ ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ၾကဖုိ႔၊
- ကမာၻနဲ႔ ျပဳိင္ဖို႔၊
- နယ္စပ္ မ်ဥ္းေတြကုိ ေက်ာ္ျပီးၾကည့္ႏိုင္ဖို႔၊
- ခလုပ္တစ္ခ်က္ ႏွိပ္ျပီး ဘဝေတြကုိ ေျပာင္းၾကဖုိ႔၊
- ကမာၻသားေတြကုိ လူေပၚလူ ေဇာ္လုပ္ႏုိင္ဖို႕
ေဟာေလ့၊ ေျပာေလ့ရိွသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ သူ႕စာမ်ား၊ သူ႕အသံလႊင့္ခ်က္မ်ား၊ သူ႕ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ စကားလုံးတေစၦအေျခာက္ခံ
ရသည္မွာ၊ အုိင္ဒီယာ ပြင့္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္သည္ ဟု က်ေနာ္ ယူဆပါသည္။

ဘာ၊ ဘယ္လုိ

ကုိေအာင္မိုးဝင္းက၊ သူ႕စာအုပ္မွာ၊ ပညာေရးကုိသာ ထိေတြ႕ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံၾကီးျဖစ္ေသာ
အေမရိကန္၏ အထာမ်ားကုိ ႏွဳိက္ထုတ္ျပသည္။ ကမာၻတစ္ျခမ္းမွာ၊ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔
တေတြက၊ မီဒီယာမ်ား အေရာင္တင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသာ ေရြးျပီး ေတြ႕ရျမင္ရသည္။ ထုိေတြ႕ရွိ
ခ်က္မ်ားတြင္၊ မီဒီယာတုိ႔၏ အာေဘာ္မ်ား လႊမ္းမုိးလြန္းလွသည္။ ဤအခ်က္ကုိ၊ ျငင္းဖ်က္၍ အေမရိကန္ကမာၻ၏
လက္ေတြ႕ အရွိတရားမ်ားကုိ၊ ျမင္ေအာင္ ကိုေအာင္မိုးဝင္းက ေရးျပသည္။

က်ေနာ္၊ အားရသည့္ အခ်က္ရိွသည္။ ကုိေအာင္မိုးဝင္းက သူ႕စာအုပ္၌၊ ဘာလုပ္ရမည္ဆုိတာကုိ တိတိက်က်
ေသေသခ်ာခ်ာ ညႊန္းသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘယ္လုိ လုပ္ရမည္ ဆုိတာကုိပါ ေျပာသည္။ စာေရးသူ ေတာ္ေတာ္မ်ား
မ်ားေရးေသာ စာမ်ားကုိ က်ေနာ္ဖတ္ဖူးသည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားက ဘာဆုိတာကုိ ေျပာျပီး ေရးျပီးသြားျပီး လမ္း
ဆုံးသြားတာ မ်ားသည္။ ဘယ္လုိဆိုတာကုိ တိတိက်က် ေရးသူ၊ ေျပာသူ အေတာ္နည္းသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း၊
ဘယ္လိုဆုိတာေတာ့ ေရးသည္။ သုိ႔ေသာ္ တိက်ျပတ္သားရွင္းလင္းစြာ မေရး။ ေယဘုယ်ေတြသာ ေလွ်ာက္ေရး
သည္။ ဤအခ်က္ကုိ၊ က်ေနာ္ သတိထားမိတာ ၾကာျပီ။

ကုိေအာင္မိုးဝင္းက၊ သူ႕စာအုပ္မွာ ဘယ္လုိဆိုတာကုိ အေသအခ်ာ အလင္းျပသည္။ လူငယ္ေတြအတြက္၊
အေတာ္အသုံးဝင္ေသာ၊ ညႊန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ က်ေနာ္ ေတြ႕ရသည္။ စာအုပ္မွာ၊ ဘယ္လုိ ဘယ္ကဲ့သုိ႔ဆုိေသာ
အခ်က္မ်ားကုိပင္၊ ဥပမာမ်ား၊ စဥ္းစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ျပသည္။ သုေတသနစာတမ္းေရးနည္းကုိ၊ လမ္းေၾကာင္းျပ
ေပးသည့္ စာပုဒ္၌ ဤအခ်က္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ရသည္။ ေကာင္းေပစြ၊ အသုံးဝင္ေပစြ။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ၊ ပညာသင္ယူျပီးခဲ့ရံုျဖင့္၊ ဟပ္ခ်ေလာင္း ဆုိျပီး နတ္ေရကန္ထဲက်ျပီး ျပန္ထလာသလို ပညာရွင္
ၾကီး ျဖစ္မသြား။ methodologies ေကာင္းေသာ၊ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားမွသာ၊ ေရခံေျမခံ
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ေက်ာင္းကလည္း၊ ကုိယ့္ကုိ ေရြးေအာင္။ ကုိယ္ကလည္း ေက်ာင္းကုိ ေရြးနိုင္စြမ္းရိွေအာင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တတ္
ဖို႔ က်ေနာ္ ရလိုက္သည္။ စာအုပ္က ပါးသည္။ က်ေနာ္ အားမရ။ ထပ္သိခ်င္၊ ထပ္ဖတ္ခ်င္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္
ေရးသေလာက္ ဖတ္ရေတာ့ အေတာ္အတန္ေတာ့ အာသာေျပသြားသည္။ အေမရိကန္ေက်ာင္းသား၊
အေမရိကန္တကၠသုိလ္ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရင္း၊ က်ေနာ္ အနာဂတ္ကုိ က်ေနာ္ ျပန္ၾကည့္မိသည္။ လက္ေတြ႕က်က်
ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္သည့္ နည္းနာမ်ားကုိ စိတ္ရွည္ရွည္ ျပင္ဆင္ရန္ က်ေနာ္ ျပဌာန္းလုိက္သည္။

ထပ္မံေတြ႕ရွိခ်က္

စာအုပ္တစ္ခုလုံးကုိ ခ်ဳံျပီးၾကည့္လုိက္လွ်င္၊ က်ေနာ္ ထပ္၍ ေတြ႕လုိက္သည္မွာ၊ အကယ္ဒမစ္ခ်ည္းကပ္မႈႏွင့္၊
liberal art school တုိ႔၏ နည္းနာမ်ားျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေန႔စဥ္ဘဝမွ က်င့္သုံးျဖစ္ေနသည့္၊ အမူအက်င့္မ်ား
ကုိပင္၊ လစ္္ဘရယ္ပညာေရးက သုံးေသာ ထုံးနည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ျပသည္။ ဥပမာ - စပ္စုတတ္ေသာ အက်င့္
ႏွင့္ ေဝဖန္ပုိင္းျခား စိစစ္စဥ္းစားနည္းကုိ တြဲျပသည္။
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ထပ္မံေတြ႕ရွိခ်က္
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ေက်ာင္းကလည္း၊ ကုိယ့္ကုိ ေရြးေအာင္။ ကုိယ္ကလည္း ေက်ာင္းကုိ ေရြးနိုင္စြမ္းရိွေအာင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တတ္
ဖို႔ က်ေနာ္ ရလိုက္သည္။ စာအုပ္က ပါးသည္။ က်ေနာ္ အားမရ။ ထပ္သိခ်င္၊ ထပ္ဖတ္ခ်င္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္
ေရးသေလာက္ ဖတ္ရေတာ့ အေတာ္အတန္ေတာ့ အာသာေျပသြားသည္။ အေမရိကန္ေက်ာင္းသား၊
အေမရိကန္တကၠသုိလ္ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရင္း၊ က်ေနာ္ အနာဂတ္ကုိ က်ေနာ္ ျပန္ၾကည့္မိသည္။ လက္ေတြ႕က်က်
ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္သည့္ နည္းနာမ်ားကုိ စိတ္ရွည္ရွည္ ျပင္ဆင္ရန္ က်ေနာ္ ျပဌာန္းလုိက္သည္။

ထပ္မံေတြ႕ရွိခ်က္

စာအုပ္တစ္ခုလုံးကုိ ခ်ဳံျပီးၾကည့္လုိက္လွ်င္၊ က်ေနာ္ ထပ္၍ ေတြ႕လုိက္သည္မွာ၊ အကယ္ဒမစ္ခ်ည္းကပ္မႈႏွင့္၊
liberal art school တုိ႔၏ နည္းနာမ်ားျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေန႔စဥ္ဘဝမွ က်င့္သုံးျဖစ္ေနသည့္၊ အမူအက်င့္မ်ား
ကုိပင္၊ လစ္္ဘရယ္ပညာေရးက သုံးေသာ ထုံးနည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ျပသည္။ ဥပမာ - စပ္စုတတ္ေသာ အက်င့္
ႏွင့္ ေဝဖန္ပုိင္းျခား စိစစ္စဥ္းစားနည္းကုိ တြဲျပသည္။
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စပ္စုတယ္ ဆုိတာ critical thinking ရဲ႕ ပထမေျခလွမ္းပဲ….တ့ဲ။
Curiosity is the first step of Critical Thinking!

ထုိမွ်မက၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေကာင္းလွသည္ဟု ထင္ေနေသာ အေမရိကန္တို႔၏ သတင္းပလင္းမ်ား။ က်ေနာ္တုိ႔
ဆုိးပါးသည္၊ ညံ့လွပါသည္ဟု ထင္ေနေသာ အေရွ႕တုိင္း နည္းနာမ်ား၊ စသည္မ်ားကုိ ကုိေအာင္မိုးဝင္းက လွဳပ္ခါ
လုိက္သည္။ သူ႕ေရးသားခ်က္သည္၊ အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ လွည့္ၾကည့္တာ မဟုတ္။ ဘယ္လုိ ဘယ္ကဲ့သုိ႔
အသုံးဝင္သည္ဆုိတာကုိ သက္ေသျပခ်က္ျဖင့္ ေရးသည္။ ဤအခ်က္ကပင္၊ က်ေနာ္ စာေရးရာတြင္၊ အတုယူရ
မည့္ အခ်က္ဟု က်ေနာ္ နားလည္လုိက္သည္။

က်ေနာ့္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက၊ မ်ားလွသည္။ ေရးလွ်င္ မျပီးႏုိင္၊ မစီးႏုိင္ ျဖစ္ေခ်ေရာ့မည္။

အေမရိကန္ေက်ာင္းသား၊ အေမရိကန္တကၠသုိလ္ စာအုပ္ကုိ၊
- ဘဝေတြေရြ႕ခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ား၊
- သမာရုိးက် ဘဝမွ ေဖာက္ထြက္ခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ား၊
- နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းထမွဲာပ၊ဲ ဘဝဇာတ္မသိမ္းခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ား၊
- ရင္ခုန္၊ စိတ္လွဳပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္၊ ျပင္ပကမာၻကို ရြက္လႊင့္ခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ား၊
- အကယ္ဒမစ္သမားအျဖစ္၊ လမ္းစရွာေနေသာ လူငယ္မ်ား၊ ဖတ္သင့္သည္။ ဖတ္ရမည္။

ဤစာအုပ္အညႊန္းသည္၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ညႊန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

မြန္းလြဲ ၁၂ း ၂၁
၂၂ ၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇ ။ ေနျပည္ေတာ္
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က်ေနာ္တို႔ ေယာက္်ားေတြ မေကာင္းဘူး

ဒီေလာက္ မာနၾကီးတ့ဲ မိန္းမ အပ်ဳိၾကီးျဖစ္တာ မဆန္းပါဘူး…. လုိ႔ အေပါင္းအသင္းအေတြအၾကား၊ က်ေနာ္
မၾကာမၾကာ ဘုေတာမိသည္။ ဘုေတာစရာ အေၾကာင္းေတြကလည္း ရိွခဲ့ဟန္တူသည္။ အဲ… က်ေနာ္လုိ စာေရး
သူမ်ားက၊ ကေလာင္နဲ႔ စာဖတ္သူကို လွည့္စားခ်င္တာကလည္း အမ်ားသား။ ေရးပံုကုိက “ရိွခဲ့ဟန္တူသည္”
တဲ့။ ဒဲ့ဒုိးေရးလုိ႔ ရရသားနဲ႔ မေရး။ သည္လုိအခ်က္မ်ဳိးကပင္၊ စာေရးသူမ်ား၏ ကေလာင္အစြမ္းျဖစ္ပံုရသည္။

ဂ်ဴးကလည္း ကေလာင္အစြမ္းသိပ္ထက္သည့္ အမ်ဳိးသမီး။ ဂ်ဴး
က သူ႕ကေလာင္နဲ႔၊ လူမႈအေရြ႕တစ္ခုကုိပင္ တစ္ေရြ႕ေရြ႕
တြန္းသြားႏုိင္သူ။ ဒီအေရြ႕စခဲ့သည္က၊ ၁၉၈၈ မတုိင္မီ။ ၁၉၈၇
စက္တင္ဘာ “အမွတ္တရ” ထြက္ သည့္ကာလ အပုိင္းအျခား။

အမွတ္တရ၏ ေကာက္ခ်က္မ်ားကုိ၊ လူမႈစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္
ပလူပ်ံေအာင္ ေတြ႕ရမွာ ေသခ်ာပါသည္။ က်ေနာ္ကုိယ္တိုင္
လည္း မၾကာမၾကာ ေတြ႕ေနရသည္။ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ အတၱ
အစကုိ၊ အမွတ္တရ က သိဒၶိတင္ ေပးလုိက္ဟန္တူသည္။
ဒီလုိႏွင့္၊ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း အသည္းျဗန္းျဗန္း အကြဲခံၾကရ
သည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ ေယာက္်ားေတြ မေကာင္းဘူး ဆုိသည့္
ပညတ္ခ်က္ကုိ ေသရာပါေအာင္ ယူသြားခံၾကရသည္။

“ေယာက္်ားေတြမေကာင္းဘူး။ ဟုတ္တယ္။ ေယာက္်ားေတြ
မေကာင္းဘူး….။” က်ေနာ္ လက္ခံပါသည္။ ေယာက္်ားေတြ
မေကာင္းပါ။ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္လည္း ေယာက္်ားစင္စစ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ အျမမဲေကာင္း
ႏိုင္ပါ။ သူမ်ားေတြ ဘယ္ေလာက္ပင္ေျပာေျပာ၊ ဆုိဆုိ ဂ်ဴးကုိ က်ေနာ္ မမုန္းပါ။ ဂ်ဴးကုိ က်ေနာ္ ခ်စ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္၊ သူ႕စာသားေတြကုိ က်ေနာ္ခ်စ္သည္။ သူ႕အယူအဆအားလုံးကုိေတာ့ က်ေနာ္ မခ်စ္ ပါ။

က်ေနာ္ဖတ္သမွ်၊ အမွတ္တရ တစ္အုပ္လုံးက ဇာတ္သိမ္းပိုင္းေရာက္မွ ဟပ္ထိေတာ့သည္။

“ဟုတ္တယ္…။ အဲ့ဒါ နင့္ရ႕ဲ တကယ့္ဟန္ေဆာင္မႈ မပါတဲ့ စိတ္ဓာတ္ပ။ဲ ငါခ်စ္တာလည္း အ့ဲဒီ စိတ္ဓာတ္ပ။ဲ
ဒါေပမယ့္ ငါေၾကာက္တာလည္း အဲ့ဒီစိတ္ဓာတ္ပ။ဲ နင္ နားလည္ပါ့မလား မသိဘူး။ အဲ့ဒီ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးရွိတဲ့ မိန္းမ
တစ္ေယာက္ဟာ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ကုိ ယူျပီဆုိရင္လည္း အခ်က္အတြက္သာ ေပါင္းသင္းေနထုိင္မယ့္ မိန္းမ။
အခ်စ္နည္းနည္းေလ်ာ့တာနဲ႔ တစ္ျပဳိင္တည္း သားသမီးသံေယာဇဥ္၊ လူမႈေရး ျပႆနာ ဘာဆုိဘာမွ မငဲ့ဘဲ ငါ့ကုိ
ထားပစ္ခဲ့မယ့္… မိန္းမ…”
စာ (၂၀၀ - ၁)
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စုစုေထြး အေၾကာင္း က်ေနာ္ မေျပာပါ။ သူ႕ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားကသာ၊ က်ေနာ့္ကုိ ဆြဲေခၚသြားႏိုင္ေစခဲ့သည္။
အမွတ္တရကုိ ဖတ္ရင္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေယာက္်ားေတြႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ အဇၥ်တကုိ ခ်ည္း
ကပ္ခြင့္ရလုိက္သည္က က်ေနာ္တုိ႔ ေယာက္်ားေတြအတြက္ သင္ခန္းစာေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ အမွတ္တရကုိ မုန္း
ေသာ ေယာက္်ားမ်ားထဲတြင္၊ က်ေနာ္ မပါ။ က်ေနာ့္ အေနႏွင့္ စုစုေထြးကုိ မုန္းသည္။ အမွတ္တရကုိ ခ်စ္သည္။
အားျပဳိင္မႈမ်ားအၾကားက၊ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားက က်ေနာ့္ရင္ကုိ ခုန္ေစသည္။
“ေမာင္က ကေလးလုိပေဲနာ္” တ့ဲ။
ေယာက္်ားေတြက၊ သူတို႔ကုိ ကေလးလုိ႔ သတ္မွတ္ျပဌာန္းတာကုိ မုန္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ ခ်စ္ရသူ၏
ႏုတ္ဖ်ားက ထြက္က်လာေသာ စကားလုံးတုိင္းကုိေတာ့ ခ်စ္သည္။ ခ်စ္သူဆီမွ အမုန္းစကားမ်ား ၾကားရလွ်င္၊
ေယာက္်ားတုိ႔ ႏွလုံးတျဗဳံးျဗဳံး လွဳပ္ကုန္၏။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္၊ ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတုိ႔ ဒြန္တြဲခဲ့ဟန္
တူသည္။ က်ေနာ္ မသိ။ က်ေနာ္က၊ ခံစားခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ေလ့လာေနဆဲ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မွ်သာ။

“မိန္းမဆုိတာ ပညာတတ္ဖို႔ မလုိဘူး၊ ရုပ္ေခ်ာဖုိ႔ပဲ လုိတယ္၊ မိန္းမပီသဖုိ႔ပဲ လိုတယ္”
“ဒါျဖင့္ ပညာတတ္ျပီး ရုပ္မေခ်ာတ့ဲ မိန္းမကုိ ေမာင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေမာင့္ေဘးမွာ လက္တြဲေခၚခ့ဲေသးလဲ”

ပုလိႅင္ ႏွင့္ ကၠုတိၱလိင္တုိ႔အၾကား လြန္ဆြဲအားျပဳိင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အားျပဳိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္၊ ကမာၻၾကီး
လည္ပတ္ေနရသည္ဟုပင္ က်ေနာ္ ယုံၾကည္သည္။ ကမာၻၾကီးက၊ အမွန္တကယ္ဆုိ ေခ်ာက္ကပ္ကပ္ႏွင့္
ပ်င္းစရာေကာင္းလုိက္မည့္ ျဖစ္ျခင္း။ အားျပဳိင္မႈ၊ လြန္ဆြဲမႈ၊ ထိခိုက္တြန္းတုိက္မႈမ်ားက၊ ဓာတုျဒပ္စင္အသစ္မ်ား
ကုိ ထြက္ေပၚလာေစသည္။ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တုိးထုိးတုိက္ခိုက္ၾကရင္း၊ က်ေနာ္တို႔၏ ငုံလွ်ဳိးဗီဇမ်ား၏
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စုစုေထြး အေၾကာင္း က်ေနာ္ မေျပာပါ။ သူ႕ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားကသာ၊ က်ေနာ့္ကုိ ဆြဲေခၚသြားႏိုင္ေစခဲ့သည္။
အမွတ္တရကုိ ဖတ္ရင္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေယာက္်ားေတြႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ အဇၥ်တကုိ ခ်ည္း
ကပ္ခြင့္ရလုိက္သည္က က်ေနာ္တုိ႔ ေယာက္်ားေတြအတြက္ သင္ခန္းစာေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ အမွတ္တရကုိ မုန္း
ေသာ ေယာက္်ားမ်ားထဲတြင္၊ က်ေနာ္ မပါ။ က်ေနာ့္ အေနႏွင့္ စုစုေထြးကုိ မုန္းသည္။ အမွတ္တရကုိ ခ်စ္သည္။
အားျပဳိင္မႈမ်ားအၾကားက၊ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားက က်ေနာ့္ရင္ကုိ ခုန္ေစသည္။
“ေမာင္က ကေလးလုိပေဲနာ္” တ့ဲ။
ေယာက္်ားေတြက၊ သူတို႔ကုိ ကေလးလုိ႔ သတ္မွတ္ျပဌာန္းတာကုိ မုန္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ ခ်စ္ရသူ၏
ႏုတ္ဖ်ားက ထြက္က်လာေသာ စကားလုံးတုိင္းကုိေတာ့ ခ်စ္သည္။ ခ်စ္သူဆီမွ အမုန္းစကားမ်ား ၾကားရလွ်င္၊
ေယာက္်ားတုိ႔ ႏွလုံးတျဗဳံးျဗဳံး လွဳပ္ကုန္၏။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္၊ ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတုိ႔ ဒြန္တြဲခဲ့ဟန္
တူသည္။ က်ေနာ္ မသိ။ က်ေနာ္က၊ ခံစားခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ေလ့လာေနဆဲ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မွ်သာ။

“မိန္းမဆုိတာ ပညာတတ္ဖို႔ မလုိဘူး၊ ရုပ္ေခ်ာဖုိ႔ပဲ လုိတယ္၊ မိန္းမပီသဖုိ႔ပဲ လိုတယ္”
“ဒါျဖင့္ ပညာတတ္ျပီး ရုပ္မေခ်ာတ့ဲ မိန္းမကုိ ေမာင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေမာင့္ေဘးမွာ လက္တြဲေခၚခ့ဲေသးလဲ”

ပုလိႅင္ ႏွင့္ ကၠုတိၱလိင္တုိ႔အၾကား လြန္ဆြဲအားျပဳိင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အားျပဳိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္၊ ကမာၻၾကီး
လည္ပတ္ေနရသည္ဟုပင္ က်ေနာ္ ယုံၾကည္သည္။ ကမာၻၾကီးက၊ အမွန္တကယ္ဆုိ ေခ်ာက္ကပ္ကပ္ႏွင့္
ပ်င္းစရာေကာင္းလုိက္မည့္ ျဖစ္ျခင္း။ အားျပဳိင္မႈ၊ လြန္ဆြဲမႈ၊ ထိခိုက္တြန္းတုိက္မႈမ်ားက၊ ဓာတုျဒပ္စင္အသစ္မ်ား
ကုိ ထြက္ေပၚလာေစသည္။ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တုိးထုိးတုိက္ခိုက္ၾကရင္း၊ က်ေနာ္တို႔၏ ငုံလွ်ဳိးဗီဇမ်ား၏
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စုစုေထြး အေၾကာင္း က်ေနာ္ မေျပာပါ။ သူ႕ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားကသာ၊ က်ေနာ့္ကုိ ဆြဲေခၚသြားႏိုင္ေစခဲ့သည္။
အမွတ္တရကုိ ဖတ္ရင္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေယာက္်ားေတြႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ အဇၥ်တကုိ ခ်ည္း
ကပ္ခြင့္ရလုိက္သည္က က်ေနာ္တုိ႔ ေယာက္်ားေတြအတြက္ သင္ခန္းစာေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ အမွတ္တရကုိ မုန္း
ေသာ ေယာက္်ားမ်ားထဲတြင္၊ က်ေနာ္ မပါ။ က်ေနာ့္ အေနႏွင့္ စုစုေထြးကုိ မုန္းသည္။ အမွတ္တရကုိ ခ်စ္သည္။
အားျပဳိင္မႈမ်ားအၾကားက၊ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားက က်ေနာ့္ရင္ကုိ ခုန္ေစသည္။
“ေမာင္က ကေလးလုိပေဲနာ္” တ့ဲ။
ေယာက္်ားေတြက၊ သူတို႔ကုိ ကေလးလုိ႔ သတ္မွတ္ျပဌာန္းတာကုိ မုန္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ ခ်စ္ရသူ၏
ႏုတ္ဖ်ားက ထြက္က်လာေသာ စကားလုံးတုိင္းကုိေတာ့ ခ်စ္သည္။ ခ်စ္သူဆီမွ အမုန္းစကားမ်ား ၾကားရလွ်င္၊
ေယာက္်ားတုိ႔ ႏွလုံးတျဗဳံးျဗဳံး လွဳပ္ကုန္၏။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္၊ ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတုိ႔ ဒြန္တြဲခဲ့ဟန္
တူသည္။ က်ေနာ္ မသိ။ က်ေနာ္က၊ ခံစားခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ေလ့လာေနဆဲ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မွ်သာ။

“မိန္းမဆုိတာ ပညာတတ္ဖို႔ မလုိဘူး၊ ရုပ္ေခ်ာဖုိ႔ပဲ လုိတယ္၊ မိန္းမပီသဖုိ႔ပဲ လိုတယ္”
“ဒါျဖင့္ ပညာတတ္ျပီး ရုပ္မေခ်ာတ့ဲ မိန္းမကုိ ေမာင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေမာင့္ေဘးမွာ လက္တြဲေခၚခ့ဲေသးလဲ”

ပုလိႅင္ ႏွင့္ ကၠုတိၱလိင္တုိ႔အၾကား လြန္ဆြဲအားျပဳိင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အားျပဳိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္၊ ကမာၻၾကီး
လည္ပတ္ေနရသည္ဟုပင္ က်ေနာ္ ယုံၾကည္သည္။ ကမာၻၾကီးက၊ အမွန္တကယ္ဆုိ ေခ်ာက္ကပ္ကပ္ႏွင့္
ပ်င္းစရာေကာင္းလုိက္မည့္ ျဖစ္ျခင္း။ အားျပဳိင္မႈ၊ လြန္ဆြဲမႈ၊ ထိခိုက္တြန္းတုိက္မႈမ်ားက၊ ဓာတုျဒပ္စင္အသစ္မ်ား
ကုိ ထြက္ေပၚလာေစသည္။ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တုိးထုိးတုိက္ခိုက္ၾကရင္း၊ က်ေနာ္တို႔၏ ငုံလွ်ဳိးဗီဇမ်ား၏
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သတိၱျပလာသည္။ ေႏွာင္ၾကဳိးမ်ား တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ရစ္ပတ္ကုန္သည္။ ရုန္းရေတာ့မွ၊ ဘယ္သူမွ မရုန္းႏုိင္။
သိစိတ္တို႔ျဖင့္၊ အျပန္အလွန္တြန္းၾက ဆြဲၾကရင္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ ခႏၶာက ပင္ပန္းလာသည္။ မြန္းၾကပ္လာသည္။

အမွတ္တရထဲမွ၊ သူ ႏွင့္ သူမ တုိ႔လည္း၊ မြန္းၾကပ္မႈ ဒဏ္ကုိ ခံခဲ့ၾကရျပီးျပီ။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဘဝမွ တစ္ၾကိမ္
တစ္ခါမွ်ေတာ့ ခံခဲ့ရဖူးမည္ ထင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အတြန္းအတုိက္၊ အပြန္းအရွမ်ားၾကားထဲက အခ်စ္ဆို
ေသာ ျဒပ္စင္အသစ္က က်ေနာ္တုိ႔ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကုိ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ေနျမဲ၊ ေနဆဲ။

မႏၱေလးျမဳိ႕ထဲကေန က်ေနာ့္ အိမ္ကုိျပန္တုိင္း၊ က်ေနာ္ သတိတရ ျဖတ္သန္းခ့ဲေသာ လမ္းတခ်ဳိ႕ရွိသည္။
ဤလမ္းမ်ားထတဲြင္၊ နန္းေရွ႕ က်ဳံးလမ္း ပါသည္။ ပန္တ်ာေက်ာင္းနားက ေရနီေျမာင္းထိပ္ကုိ က်ေနာ္ မၾကာ
မၾကာင့ဲၾကည့္ျဖစ္သည္။ သိပ္ခ်စ္တတ္တ့ဲ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ…. သိပ္မုန္းစရာ ေကာင္းမွန္းအစက က်ေနာ္
မသိခဲ့။ နားမလည္ခဲ့။ ေနာက္မ်ားက်မွ က်ေနာ္ နားလည္သေဘာေပါက္လာခ့ဲရသည္။

အမွတ္တရက၊ က်ေနာ့္အတြက္ အမွတ္တရမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထူးဆန္းေပစြ။ က်ေနာ္ အရင္က ဝတၳဳ
ေတြကို မၾကိဳက္တတ္ပါပေကာ။ ဘာေၾကာင့္ အခုမွ ဝတၳဳတစ္အုပ္အေၾကာင္း တစ္ခုတ္တရေရးေနမိပါလိမ့္။
က်ေနာ့္ကုိယ္ က်ေနာ္လည္း အ့ံဩေနမိသည္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္ေရးတာ မဟုတ္။ က်ေနာ့္လက္ေခ်ာင္း
မ်ားက ေရးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ့္ႏုတ္က ဖြင့္ကထြက္မေျပာႏုိင္ေသာ အရာမ်ားကုိ က်ေနာ့္လက္ေခ်ာင္း
မ်ားက ေျပာတတ္သည္။ ေျပာရဲသည္။ ေျပာႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ သည္လိုအေၾကာင္းအရာေတြကို လက္မ်ားက
တစ္ဆင့္ ေျပာတာပဲ ေကာင္းလိမ့္မည္ ထင္သည္။ က်ေနာ့္ ႏုတ္ခမ္းမွာ၊ အမွတ္တရမ်ားအတြက္ ဖြင့္ဟႏုိင္စြမ္း
မရိွ။

သိပ္ခ်စ္တတ္တ့ဲ မိန္းမေတြကုိ ေယာက္်ားေတြ သိပ္ေၾကာက္သြားတတ္တယ္…. က်ေနာ့္ အတၱေနာမတိနဲ႔ ခ်ည္း
ကပ္လုိက္သည္။ ဂစ္တာေခါက္ျပ၊ ေကာ္ဖီ ခ်ဳိခါး ေဖ်ာ္ေပးတတ္တဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ ဘယ္အမ်ဳိးသားက၊
အမွတ္တရမရွိဘဲ ေနမတုန္း။ ေယာက္်ားမ်ားက၊ ၾကင္နာမႈမ်ားကုိ ခ်စ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ ၾကင္နာမႈမ်ားေနာက္
ကြယ္က၊ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားက သူတုိ႔ကို အျမဲ အရိပ္မည္းၾကီး လိုက္ေနသလုိ ခံစားေနမွာ စိုးေၾကာက္လွသည္။ ဤ
စိုးရိမ္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္၊ ေယာက္်ားတုိ႔က သူတုိ႔ ႏွလုံးသားကုိ တံတုိင္းမ်ား တည္ေဆာက္လုိက္ၾကဟန္ရိွသည္။

ဒီလုိႏွင့္ ခ်စ္ၾကသူတုိ႔ အၾကား တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာသြားၾကသည္။ အခ်စ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈတုိ႔သည္ အျမဲ ထပ္တူ
မက်။ မက်ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိပါလိမ့္မည္။ မတူညီေသာ ဓာတ္သဘာဝတုိ႔
ပိုင္ဆုိင္ ဆုပ္ကုိင္ထားေသာ လူ ႏွစ္ဦးတုိ႔ တစ္သက္တာ ေပါင္းဖက္ေနထုိင္သြားၾကတာ လြယ္ကူေသာ အလုပ္
မဟုတ္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလုံးသားတုိ႔ ျပဳိင္တူ အလုပ္လုပ္ကာမွ၊ ေတာ္ကာက်ႏုိင္မည့္ အျဖစ္။

“တဲတကဲေလး က်န္ရစ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ၾကိဳးမွ်င္ကေလး တစ္ခု ေထာက္ခနဲ ျပတ္သြားျပီး ေအးစိမ့္ေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဘာမွ် မဆုိင္စြာပင္ ကၽြန္မရင္ထဲမွာ မီးေတာက္တစ္ခု အရွိန္ျပင္းစြာ ဟပ္လုိက္သလုိ၊ ပူျပင္း
နာက်င္သြားရသည္”
စာ - ၁၄၂
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အဆုိပါ မီးသည္၊ စုစုေထြးကုိ ေလာင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ “ေမာင့္” ကုိပါေလာင္သည္။ မိန္းမတုိ႔ ရင္တြင္းမွ မီးစ
တစ္ခုသည္ မီးေတာက္အျဖစ္ ေလာက္ကၽြမ္းေသာအခါ၊ သူတုိ႔ ႏွလံုးသား နာလုိခံခက္ ျဖစ္ရသည္။ သူတုိ႔၏
တစ္ကုိယ္လုံး မီးေလာင္ ျပာက်ျပီးသကာလ၊ ဖီးႏွစ္ငွက္ကဲ့သုိ႔ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေမြးဖြားလုိက္သည့္ ကာလ
တြင္မူ၊ သူ႕မူရင္း ႏွလုံးသား ဗဟုိခ်က္ရိွရာကုိ သူ႕နည္းတူ ေလာင္ကၽြမ္းရန္ ဦးတုိက္ ရည္ရြယ္ေတာ့သည္။

မိန္းမတုိ႔၌ အခ်စ္၊ အမုန္း၊ ၾကင္နာမႈ၊ စိုးရြံ႕မႈ ႏွင့္ မာနတုိ႔ ေရာျပြမ္းၾကိဳခ်က္ထားေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကား၊
မ်ားျပားလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ခံစားခ်က္မ်ားေရာျပြမ္းထားသည့္ မိန္းမတုိ႔ႏွင့္ ၾကံဳဆုံသည့္ ေယာက္်ားတုိင္း၏
အျပဳအမူမ်ားမွာ ဦးတည္ရာမရ ကဆုန္စိုင္း အေျပးႏွင္ကုန္ၾကသည္ ထင္သည္။

အျပဳအမူတုိ႔ ေစစားရာေနာက္ကုိ လိုက္ပါရေသာ အခ်စ္မ်ားကလည္း၊ ေယာက္်ားအတြက္ ေရာေထြးလ်က္၊ ရႈပ္
ေပြလ်က္။ ေပြလီလ်က္။ ဤသုိ႔ျဖင့္၊ က်ေနာ္တို႔ ေယာက္်ားမ်ားက၊ စာေတြ ကဗ်ာေတြ ေရးကုန္ၾကသည္။ စကား
လုံးအလွမ်ားကုိ သုံး၍ သူတုိ႔ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ဖြဲ႕သီကုန္သည္။ သံစဥ္မ်ားအၾကား အလွတရားကုိ ရွာေဖြ ဆည္း
ပူးကုန္ၾကသည္။ မိန္းမမ်ားေၾကာင့္သာ… ေယာက္်ားမ်ားသည္ အႏွစ္သာရတစ္ခုအတြက္ ရွာေဖြဖို႔ စုိင္းျပင္းၾက
သည္ဟု က်ေနာ္ထင္သည္။

အမွတ္တရမွာ - အမွတ္တရမ်ားအျဖစ္သာ က်န္ခဲ့ျပီး၊ လက္ေတြ႕သည္ အနာဂတ္ကုိ သယ္ေဆာင္သြားၾကလိမ့္
မည္ ထင္သည္။

အမွတ္တရမွာ - အနာဂတ္တြင္ မရိွႏုိင္ပါ။ အတိတ္မွာသာ ရိွႏုိင္ပါသည္။
အမွတ္တရသည္ အတိတ္ႏွင့္ အပ္စပ္ေသာ အရာသာျဖစ္ပါသည္။
အနာဂတ္မွာ အမွတ္တရအျဖစ္ က်န္ေနခ်င္ေသးလွ်င္၊ က်ေနာ္တုိ႔ အနာဂတ္ မရွင္သန္ႏိုင္ေတာ့။
အမွတ္တရကုိ အမွတ္တရအျဖစ္သာ ထားလုိက္တာ ေကာင္းပါသည္။

နံနက္ ၀ း ၅၈
၂၃ ၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇
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ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ

ဒီမုိကေရစီကုိ တစ္စာစာေအာ္ခဲ့ရသည့္က၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးကတည္းကျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ
ဆုိတာ၊ ဘယ္ရယ္လို႔ ဂဃနဏ၊ ေရေရလည္လည္ မသိခဲ့စဥ္ကတည္းက၊ ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ စကားလုံးကို
ပစ္ယုံျပီး အသံကုန္ေအာ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ေအာ္သံမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တစ္ျပဳံ တစ္
ေခါင္းၾကီး ရိွေနသည္။

အဲ့သည့္ကာလမ်ားတုန္းက၊ ဒီမိုကေရစီဆုိတာကုိ ေရေရ
လည္လည္ မသိေသာ္လည္း၊ ျပည္သူတုိ႔ အေသအခ်ာ သိ
ထား၊ ယုံၾကည္ထားေသာ အဓိကအခ်က္ တစ္ခုရိွသည္။
၎မွာ၊ အာဏာရွင္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေသာ တစ္ခု တည္းေသာ
ေဝါဟာရျဖစ္သည္ဟူေသာ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ
ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္အတူ၊ ဒီမိုကေရစီ၏ မူရင္း အႏွစ္သာရ
မ်ားအေပၚတြင္၊ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ တျဖည္းျဖည္း ယုံၾကည္
သက္ဝင္လာသည္။ နားရည္လည္လာသည္။ က်င့္သုံးဖို႔
တာဆူလာၾကသည္။

အသိႏွင့္အက်င့္

ဒီမုိကေရစီကုိ က်င့္သုံးဖို႔ရန္၊ ပထမနည္းလမ္းမွာ ဒီမိုကေရစီ
ကုိ သိဖို႔ ျဖစ္သည္။ မသိဘႏွဲင့္ ယုံၾကည္ထားျခင္း သည္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလ၌သာ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းသည္။
အတန္ ငယ္တည္ျငိမ္ေသာကာလ၌၊ မသိဘဲ ယုံၾကည္ ထားျခင္းကုိ၊ တကယ့္ ယုံၾကည္မႈဟု ယူဆ၍ မရ။
ဒီမုိကေရစီကုိ သိမွ၊ ဒီမိုုကေရစီကုိ က်င့္သုံးႏုိင္လိမ့္မည္။ မသိဘဲ သုံးလွ်င္၊ ဒီမုိကေရစီကုိ သကာအုပ္
ထားေသာ၊ အာဏာရွင္ စနစ္မ်ဳိးသာ ျပန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စစ္ေအးကာလ အတြင္းမွာ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္
ၾကီးတစ္ခ်ဳိ႕က၊ ဒီမိုကေရစီ ဟူေသာ စကားလုံးကုိ ေအာ္ခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔ ေဟာေသာ ဒီမိုကေရစီမွာ၊
လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာရမ်ားဆီသုိ႔ ညႊန္းသည္ မဟုတ္။

သတိခ်ပ္ရသည္မွာ၊ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ စကားလုံးကုိ အတြင္တြင္ အသုံးျပဳတုိင္း၊ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ႏိုင္။ ဒီမုိ
ကေရစီ မျဖစ္ႏိုင္… ဟူေသာ ယူူဆခ်က္ျဖစ္သည္။ အသိႏွင့္ အက်င့္သည္၊ မတူ။ သုိ႔ေသာ္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိ
သည္။ အသိႏွင့္ အက်င့္ကုိ မဆက္စပ္ႏိုင္ေသာ၊ လူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျမာက္
မ်ားစြာ ရိွသည္။

အသိႏွင့္ အက်င့္က တျခားစီ မျဖစ္သင့္။
ေရေရရာရာ၊ ဂဃနဏသိမႈ၏ ေနာက္၌၊ တစုိက္မတ္မတ္ က်င့္သုံးမႈ လုိက္ပါသင့္သည္။ လုိက္ပါရမည္။
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သုိ႔မဟုတ္ပါက၊ ကၽြဲပါး ေစာင္းတီး အျဖစ္က တက္ႏုိင္လိိမ့္မည္ မဟုတ္။

ပါတီ

 ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ၏ အေျခခံယူနစ္မ်ားျဖစ္သည္။
 ဒီမုိကေရစီပါတီသည္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေျခခံယူနစ္ျဖစ္သည္။

ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီကုိ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ခ်င္၍ မရ။ အကယ္၍၊
ဤသုိ႔ ျဖစ္ေနလွ်င္၊ သည္အခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရး လိမ္လည္မႈျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားကုိ လြတ္လပ္
စြာ ထြင္ႏိုင္၊ ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ျပည္သူကုိ လိမ္လို႔မရ။ ျပည္သူကုိ မလိမ္ရ။ ဒီမိုကေရစီအား၊
ယုံၾကည္သက္ဝင္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းေအာင္ မလုပ္ရ။ မလုပ္
သင့္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ ပါတီတြင္း က်င့္ထုံးမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသထားမွ ေတာ္ေပလိမ့္မည္။

အေျခခံယူနစ္

အေျခခံယူနစ္ျဖစ္ေသာ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီကုိ၊ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ အထက္ ဗဟုိအဆင့္တုိင္ေအာင္၊ က်င့္
သုံးလုိက္နာေရးသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ ဒီမိုကေရစီပါတီတုိ႔သည္ လူထုပါတီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊ လူေပါင္းစုံ၊
စရိုက္ေပါင္းစံု၊ အေရာင္အေသြး ေပါင္းစုံ ပါလာႏုိင္သည္ကုိလည္း လက္ခံပါ၏။ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီကုိ လက္
ေတြ႕ အျပည့္အဝ က်င့္သုံးရန္လည္း၊ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာ ရိွႏိုင္သည္ကုိလည္း မွန္းဆမိပါ၏။ သုိ႔ေပသိ
ဒီမုိကေရစီအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိကား၊ ရႈတ္ခ်ရမည္။ ရႈပ္ခ်သင့္သည္။ ရႈတ္လည္း
ရႈတ္ခ်သည္။

အေျခခံယူနစ္မ်ားအတြင္းက၊ ဒီမိုကေရစီကုိ မဖ်က္သင့္။ ဒီမိုကေရစီသည္ အၾကြင္းမဲ့အမွန္တရား မဟုတ္ေစ
ကာမူ၊ ဒီမိုကေရစီကုိ မ်က္ေျခ မျပတ္သင့္။ ဒီမိုကေရစီ၌ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ၏ အားနည္း
ခ်က္မ်ားကုိ၊ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက သိထားျပီးသားလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေပသိ… အလင္းမ်ားကုိ အေမွာင္
ျဖစ္ေၾကာင္း မထင္မွတ္ေစအ့ံ။

ႏွဳန္းစံမ်ား

အေျခခံ ႏွဳန္းစံမ်ားအေပၚတြင္၊ အေျချပဳသည့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးသည္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
ကာလ၌ အေရးၾကီးသည္။

- လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ျပခြင့္၊
- လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ခြင့္၊
- လြတ္လပ္စြာ ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္၊
- လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပံုမွန္က်င္းပခြင့္၊

စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကုိ အက်ယ္ခ်႕ဲႏုိင္လွ်င္၊ ခ်႕ဲႏုိင္သေလာက္ ေဖာ္ျပလုိ႔ ရႏိုင္ေသးသည္။
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ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ

ႏိုင္ငံအတြင္း၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္ထုံးမ်ား အသက္ဝင္ျခင္းသည္ အထူးအေရးၾကီးသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကုိ
ေမာင္းႏွင္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္ထုံးမ်ား အသက္ဝင္ျခင္းသည္ ပို၍ အေရးၾကီးသည္။
အေၾကာင္းမွာ၊ အေျခခံယူနစ္တြင္မွ၊ ဒီမိုကေရစီ အပမီွေနလွ်င္၊ ႏိုင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီ မပီျပင္ႏိုင္။

ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီပီျပင္ဖို႔၊ ျဖစ္သင့္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားရွိသည္။
(၁) လူထုက လြတ္လပ္စြာ ပါတီဝင္ျဖစ္ခြင့္၊
(၂) ပါတီသည္ ဒီမိုကေရစီမူမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊
(၃) လြတ္လပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ရိွျခင္း၊
(၄) လြတ္လပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ရိွျခင္း၊
(၅) ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲရိွျခင္း၊ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

လမ္းစဥ္မ်ားလည္းရွိသည္။
 ပါတီဝင္ အားလုံးက မိမိဆႏၵကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရမည္။
 လူနည္းစု ပါတီဝင္မ်ားကုိ တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးရမည္။
 ကန္႔သတ္ထားေသာ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား မရိွေစရ။
 အျမင္သေဘာထား မတူညီမႈကုိ နားလည္လက္ခံရမည္။
 မူရိွရမည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ရိွရမည္။
 လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အသက္ဝင္ရမည္။
 ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရမည္။

ပါတီတြင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ရိွမရွိကုိ အထက္ပါ ေပတံမ်ားျဖင့္၊ တုိင္းတာမႈ ျပဳႏုိင္သည္။
လက္ေတြ႕တြင္၊ မည္သည့္ ပါတီမွ် ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အဝ မရိွႏိုင္။ ဤအခ်က္ကုိ သိထားသင့္သည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ၊ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ အသက္ဝင္ေနေစရန္ အျမဲအားထုတ္ေနရမွာ၊ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည္။
ပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပ ပါတီဝင္ မဟုတ္သူ ျပည္သူလူထုက၊ မိမိ
ေထာက္ခံလုိလားေသာ ပါတီ၌ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ ရိွဖို႔ တုိက္တြန္း၊ ႏွဳိးေဆာ္၊ သတိေပး လက္တုိ႔ေနရန္
တာဝန္ရိွသည္။

အားလုံး ဆႏၵညီညီ ဒီမုိကေရစီ ေရွ႕သုိ႔ ခ်ီပါမွ၊ အျမန္ၾကြ၊ အျမန္ထမည္ျဖစ္သည္။
သုိ႔မဟုတ္ပါက၊ ပါတီမ်ားကလည္း ပါတီ မပီသ၊ မပီျပင္၊ အစုိးရကလည္း အစုိးရ မပီသ၊ မပီျပင္။ ဝန္ထမ္းက
လည္း ဝန္ထမ္းအလုပ္ကုိ ပီပီျပင္ျပင္ မလုပ္၊ စသည္ျဖင့္…. မီးခုိးၾကြက္ေလွ်ာက္ၾကီး ပီပီျပင္ျပင္ မရိွမႈမ်ားကုိ ၾကံဳ
ရႏိုင္ေခ် ရွိသည္။

က်ေနာ္ အျမေဲျပာေလ့ရိွေသာ စကားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်င္သည္။
“ေရာက္တာ မေရာက္တာ အပထား၊ ေရာက္ေအာင္ သြားေနဖုိ႔က က်ေနာ္တု႔ိ တာဝန္ မဟုတ္လား။”
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“ျဖစ္တာ မျဖစ္တာ အပထား၊ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနဖုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ တာဝန္ မဟုတ္လား။”

သည္ေတာ့၊ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္း/
ဒီမုိကေရစီ အျပည့္အဝရွိျခင္း၊ မရိွျခင္း ဆုိတာထက္၊

- ဒီမုိကေရစီ ရိွေနေအာင္၊
- ဒီမုိကေရစီကုိ သုံးေနေအာင္၊
- ဒီမုိကေရစီ အသက္ဝင္ေနေအာင္၊ လုပ္ေနရမွာ က်ေနာ္တုိ႔ တာဝန္ မဟုတ္လား။

တကယ္လုပ္ေနသူအဖို႔၊ တကယ္ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ေအာင္လည္း လုပ္ေနရမည္။ ဤစိတ္ဓာတ္သည္
အေရးၾကီးသည္။ ဤေနရာ၌၊ “အေၾကာင္း၊ အက်ဳိး ႏွင့္ အကန္႔ အသတ္” ကုိ နားလည္၍၊ ဟာမုိနီျဖစ္ျဖစ္
ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

နံနက္ ၉ း ၅၆
၂၈ ၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇

စာညႊန္း - ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ ဒီမိုကေရစီပါတီ တည္ေဆာက္ေရး /ႏိုင္ေအာင္လင္း
Plastic Rainbow Book Publication
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ေဟာမႈေျပာမႈ

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္က၊ က်ေနာ့္မွာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ တစ္ခုရွိခဲ့သည္။ အသဲည့္တုန္းက၊ ဖတ္ခဲ့သည့္
စာအုပ္ေၾကာင့္၊ ဤဆာေလာင္မႈက ပိုျပင္းထန္လာသည္။ စာအုပ္က၊ ေကာင္းသန္႔၏ လူငယ္အေမး၊
ေကာင္းသန္႔အေျဖ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စာအုပ္မွာ၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ လူငယ္မ်ားက ေကာင္းသန္႔ကုိ
ေမးခြန္းေပါင္းစံုေမးထားျပီး၊ ေကာင္းသန္႔က ျပန္ေျဖထားေသာ စာအုပ္ပါးကေလးသာျဖစ္သည္။ ထုိစာအုပ္ကုိ
ဖတ္ျပီး၊ က်ေနာ့္ ဦးေႏွာက္က ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ၊ အေၾကာင္းအရာ (၃) ခ်က္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္
သည္။

နံပါတ္ (၁)က၊ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေမးခြန္း၊ နံပါတ္ (၂) ရင့္က်က္ျခင္း၊ နံပါတ္ (၃)
ေမးခြန္းက၊ ေဟာနည္းေျပာနည္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းကုိ စာရြက္ထခဲ်ေရး။ စာအိတ္
ထဲ ထည့္။ ေျမစာရင္းရံုးနေဘးက၊ စာတုိက္မွာ စာသြားထည့္။ ခ်လန္ကုိ ျပန္ယူလာ။ အိမ္ျပန္လာျပီး၊ ကုိယ့္ေမး
ခြန္းႏွင့္ ကိုယ္ စကားလုံး တေစၦေျခာက္ခံ။ သည္လုိႏွင့္၊ ၁ လ
ေက်ာ္ေလာက္အၾကာမွ၊ စာတစ္ေစာင္ က်ေနာ့္ ထံ ေရာက္လာ
သည္။ စာေရးဆရာေကာင္းသန္႔ထံမွ ျဖစ္သည္။

ဤစာက၊ က်ေနာ့္အတြက္ အမွတ္တရ။ က်ေနာ္က ခ်ာတိတ္
ေပါက္စ။ သည္လုိ သေကာင့္သားကုိ စာေရးဆရာ ေကာင္းသန္႔
က၊ ကုိေအာင္ကုိကိုတုိး ခင္ဗ်ား…. ဆုိျပီး စာျပန္သည္။ က်ေနာ့္
ဘဝမွ ပထမဆုံး “ကုိ” အတပ္ခံျပီး အေခၚခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
က်ေနာ္က၊ “ကုိ” အတပ္ေခၚခံရ၍ နည္းနည္းေျမာက္သြား
သလုိလို။ စာေရးဆရာတုိ႔ ဟူသည္ အသက္ၾကီးၾကီး၊ ငယ္ငယ္
တစ္ဖက္သားကုိ အေလးဂရုထားတတ္သည့္ စရုိက္ကုိလည္း
ခံစားမိသည္။ ထားေတာ့။

ေကာင္းသန္႔က၊ ေမးခြန္း (၃) ခုစလုံးကုိ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီ ေျဖထား
သည္။ နံပါတ္ (၃) ေမးခြန္းအတြက္၊ ဖတ္ညႊန္း တစ္ခုႏွစ္
နည္းလမ္း တစ္ခု ညႊန္းသည္။ နည္းလမ္းက၊ တတ္ႏုိင္သေရြ႕
လူေရွ႕ထြက္စကားေျပာတတ္သည့္ အက်င့္ကုိ ေမြးျမဴပါ ဟူ၍။
ဖတ္ညႊန္းက - ေစာခ်စ္။ လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္။ ေတာတြင္းသား ေစာခ်စ္ မဟုတ္။

ေက်ာက္ဆည္နယ္၊ ဝန္းသုိရြာ ဇာတိ၊ လယ္တြင္း (၉) ခရိုင္တြင္းက၊ ေမာင္ေစာခ်စ္ အျဖစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာေရး
ဆရာၾကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေသာ ဆရာလယ္တြင္းသားေစာခ်စ္၏ “ပရိတ္သတ္ေရွ႕မွာ ေဟာေျပာနည္း” စာ
အုပ္ကုိ ရွာဖတ္ပါ ဟု ညႊန္းသည္။ သည္လုိႏွင့္ စာအုပ္ဆုိင္ကုိ ေရာက္ေအာင္သြားျပီ၊ ဤစာအုပ္ကို ေမးသည္။
ရွာသည္။ မေတြ႕။ မေတြ႕။ သည့္ေနာက္ အျခားစာအုပ္မ်ားကုိ ဝယ္ျပီးျပန္လာသည္။
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ေနာက္တစ္ေခါက္သြားသည္။ မေတြ႕ျပန္။ ထပ္သြားသည္ မရျပန္။ အျခားဆုိင္မ်ားကုိ သြားသည္။ တစ္ဆုိင္မက
သြားသည္။ မေတြ႕။ သည္လုိႏွင့္ ရတတ္သမွ် ေဟာေျပာျခင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္ အခ်ဳိ႕ကုိသာ ဝယ္ျပီး
ျပန္လာျဖစ္သည္။ လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္ႏွင့္ က်ေနာ္ ေရစက္ပါဟန္မတူ။ သည္လုိႏွင့္ (၃) ႏွစ္ေလာက္အၾကာ
မွာ၊ ဤစာအုပ္ကုိ အမွတ္မထင္ေတြ႕သည္။ ေဩာ္…. ေလာကဓမၼတာက ရွာလွ်င္ မေတြ႕။ မရွာလွ်င္ ေတြ႕တတ္
သည့္ သေဘာပါ့လား။

လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္၊ စာအုပ္အျပင္ အျခား ေဟာနည္းေျပာနည္း စာအုပ္မ်ားကုိ က်ေနာ္ ရွာေဖြ ဖတ္မိသည္။
မွတ္စုထုတ္သည္။ အခြင့္ရလွ်င္ ေလ့က်င့္ဖုိ႔၊ အဲ့သည့္စာအုပ္ေတြထကဲ နည္းနာမ်ားကုိ က်က္မွတ္သည္။
က်ေနာ္ ဖတ္ခဲ့သမွ် လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး စာအုပ္မ်ားထဲမွ၊ ေဟာနည္းေျပာနည္းႏွင့္ ပက္သက္၍
အင္မတန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေသာ စာအုပ္ (၃) အုုပ္ရိွသည္။ မိတၱဗလဋီကာ၊ ေဖျမင့္ ၏ ေဟာနည္းေျပာနည္း
ႏွင့္ ဆရာလယ္တြင္းသားေစာခ်စ္၏ ပရိသတ္ေရွ႕မွာ ေဟာေျပာနည္း စာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဆရာၾကီး ဦးေစာခ်စ္ စာအုပ္က၊ ခပ္ပါးပါးမွ်သာ။ သုိ႔ေသာ္ ေဟာနည္းေျပာနည္း အစုံစံုကုိ ျခံဳမိ ငံုမိသည္။ သူ႕
စာအုပ္ထဲမွ နည္းနာမ်ားက ထိမိလွသည္။ တုိေတာင္းသည္။ ရွင္းလင္းသည္။ ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ လက္ေတြ႕
အသုံးခ်ဖုိ႔အတြက္၊ မွတ္သားရလြယ္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝက၊ ေဟာနည္းေျပာနည္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းသည္၊ က်ေနာ့္အတြက္ ဘာသာရပ္တစ္ခု
ျဖစ္ခဲ့သည္။ စာကုိ အသက္ထြက္ျပီး၊ ဌာန္ကရုိဏ္း က်က် ဖတ္သည္။ သီခ်င္းကုိ အသံက်ယ္က်ယ္ေအာ္ဆုိ
သည္။ စကားလုံးေဝါဟာရမ်ား ၾကြယ္ေအာင္၊ ျမန္မာအဘိဓာန္ထဲက ခက္ဆစ္မ်ားကုိ ဖတ္သည္။ ရွာသည္။
ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ စာအုပ္ေတြထဲမွ၊ ေဝါဟာရ အသုံးအႏွဳန္းမ်ားကုိ သဲၾကီးမၾဲကီး ရွာေဖြသည္။ မွတ္စုထမွဲာ
ခ်ေရးသည္။ သူတုိ႔လုိ စာေတြ ေရးၾကည့္သည္။

အဲ… အလကၤာေခ်ာေအာင္၊ ကဗ်ာေတြကုိ ကာရံ နေဘနဲ႔ စပ္ၾကည့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကဗ်ာဘက္တြင္၊ က်ေနာ္
ပါရမီ မပါ။ ကဗ်ာက က်ေနာ္ လုိက္မွီႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႏူးည့ံ၊ နက္နလဲြန္းသည္။ က်ေနာ္ စပ္ေသာကဗ်ာေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ားက၊ ကဗ်ာ မျဖစ္ပဲ “ကေျဗာင္” ျဖစ္သြားသည္။ သုိ႔ေပသိ… ကာရံ နေဘေတြ ရွာတတ္သည့္
အက်င့္က၊ စကားေျပာဆုိရာမွာ၊ စာသင္ရာမွာ၊ စာေရးရာမွာ၊ ေဟာေျပာရာမွာ အင္မတန္ အသုံးဝင္ေၾကာင္း၊
ေနာက္မ်ားက်မွ က်ေနာ္ သိခဲ့ရသည္။

ေဟာတတ္ေျပာတတ္ျခင္းသည္၊ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အင္မတန္အရာေရာက္ေၾကာင္း၊ က်ေနာ္ သိခဲ့ရသည္။
စာဖတ္နာျခင္းႏွင့္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတတ္ျခင္းက ကုိယ့္၏ လူမႈလက္တံကို ပုိ၍ ရွည္
ေစခဲ့သည္။ ေဟာျခင္း ေျပာျခင္းကုိ၊ စာအုပ္ေတြထကဲ တစ္ဆင့္ နည္းနာမ်ား က်ေနာ္ရခဲ့သည္။
ေဟာမႈေျပာမႈသည္၊ ေလ့လာမႈႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈတုိ႔ ယွဥ္တြဲျဖစ္တည္ရမည့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ေနာ္ သိလိုက္ရ
သည္။ အခြင့္အေရးေပးလွ်င္၊ ေဟာေျပာမႈကုိ ေလ့က်င့္ အကဲစမ္းတတ္သည့္ အေလ့အထေမြးျမဴျခင္းကလည္း၊
အင္မတန္ လိုအပ္သည္။ အေလ့အက်င့္ ႏိုင္ႏိုင္လုပ္ပါမွ၊ ေၾကာက္စိတ္ကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ေၾကာင္း က်ေနာ္ သတိ
ထားမိသည္။
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အထူးသျဖင့္၊ စင္ေၾကာက္စိတ္၊ စင္ေျခာက္စိတ္ သည္ အၾကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ပရိတ္သတ္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ မ်က္လုံး
အၾကည့္ဒဏ္ကုိ က်ေနာ္ မခံႏိုင္။ အလုိလို ရွိန္းလာ ဖိန္းလာေသာ ခံစားမႈမ်ား ရလာသည္။ ဤခံစားခ်က္ေၾကာင့္
ပင္၊ ေခါင္းမ်ား ပူထူလာသည္။ ေျပာရမည့္ အရာမ်ား ေပ်ာက္သြားသည္။ အေတြးမ်ား ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ကုန္
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ပါးစပ္မွ ထြက္က်လာေသာ စကားလုံးမ်ားက စီစီရီရီ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ မျဖစ္။ အထစ္ထစ္
အေငါ့ေငါ့ ျဖစ္ကုန္သည္။ ဤအားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖ်ာက္ပစ္ႏုိင္ရန္ လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္၏ ပထမအခန္း
တစ္မွ၊ နည္းနာမ်ားက၊ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳခ့ဲသည္။

ေဟာဖုိ႔၊ ေျပာဖုိ႔ ၾကံဳတုိင္း ေဟာေျပာမႈ နည္းနာမ်ားကုိ၊ က်ေနာ္ သတိထား ေကာက္ဖတ္ေလ့ရိွသည္။ ေဟာေျပာ
မႈသည္၊ က်ေနာ္ႏွင့္ မအပ္စပ္။ က်ေနာ္က လူေၾကာက္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ လူအုပ္ၾကီးကုိ ေၾကာက္တတ္သည္။
က်ေနာ့္ စရိုက္က၊ အခန္းထဲမွာပဲ စာေတြ ဖတ္ျပီး၊ ေရးခ်င္ သားခ်င္သူ။ သုိ႔ေပသိ… လူေတြထဲ တိုးဝင္ျပီး ရခဲ့
သည့္ ခံစားမႈမ်ား၊ အသိမ်ားက စာအုပ္ထဲ စာမ်ားႏွင့္ မလဲႏိုင္။ လူေတြထဲ တုိးဝင္ရင္း၊ ရံဖန္ရံခါ ေဟာသူ
ေျပာသူဘဝကုိ က်ေနာ္ ရလာသည္။ ေဟာေျပာျခင္းသည္၊ ပညာျဖန္႔သည့္ အလုပ္အတြက္ အင္မတန္ အသုံး
ဝင္ေသာ လုပ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ပညာသမားမ်ား၊ ေဟာတတ္ေျပာတတ္ေခ်က၊ ပညာပိုျပန္႔သည္။

ပညာ၏ အႏွစ္ကို ရွာေဖြ ေလ့လာျခင္းသည္ အေရးၾကီးသည္။ ေဟာမႈ ေျပာမႈျဖင့္၊ သိထားေသာ ပညာကုိ ျဖန္႔ခ်ိ
ျခင္းကလည္း တန္ဖုိးရိွသည္။ ေဟာတတ္ေျပာတတ္သူအဖုိ႔၊ ေနရာတုိင္းက စည္ပင္သာယာလွသည္။ ထိုသူရိွ
ေသာ ေနရာသည္၊ ေျခာက္ကပ္ကပ္ျဖစ္မေန။ အျမဲ စိုေျပေနသည္။ အစည္းအေဝးတြင္၊ လက္ဖက္ရည္ဝိုင္းတြင္၊
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပိုမိုစည္ကားေလ့ရိွသည္။

ဆရာၾကီး လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္က၊ သူ႕စာအုပ္၌ ေဟာတတ္ေျပာတတ္သူႏွင့္၊ ဖိုးေျပာခ်င္တို႔ မတူေၾကာင္း
သတိေပးသည္။ မိုက္ခမဲ်ား၏ အေလ့ကုိ လင္းျပသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ အစည္းအေဝးႏွင့္တူေသာ ေျပာ
နည္း၊ စကားရည္လုပြဲတြင္ သူႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းနာ၊ ေဟာေျပာျခင္း ပို႔ခ်ျခင္း တုိ႔တြင္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာ
သာ ဆုိသည္ကုိကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ေအာင္ ျပသည္။

ေလယူေလသိမ္းကအစ၊ စကားလုံး အသုံးအႏွဳန္းကအစ သတိရိွရိွ ျပင္ဆင္ဖို႔ ေျပာသည္။ နိဒါန္းေကာင္းဖို႔ လုိသ
လို၊ နိဂံုးခ်ဳပ္ လွရန္လည္းလုိသည္။ လူတစ္ေယာက္က၊ ပါးစပ္တစ္ခုတည္း ႏွင့္ စကားေျပာသည္မဟုတ္။ သူ႕၏
မ်က္လုံးမ်ားကလည္း စကားေျပာသည္။ သူ႕တစ္ကုိယ္လုံးက စကားေျပာသည္။ သူ႕လက္၊ သူ႕ကုိယ္၊ သူ႔ကုိယ္
ဟန္ အားလုံးက ပရိတ္သတ္ကုိ စကားေျပာသည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာသည္။

ေဟာေျပာမႈ၌၊ ေဟာေျပာသူတစ္ေယာက္သာ အေရးၾကီးသည္ မဟုတ္။ ေဟာေျပာမည့္ ေနရာ၊ သံုးသည့္
ပစၥည္း၊ စင္၊ စီစဥ္သည့္ လူ၊ အခမ္းအနားမွဴး၊ စသည့္တုိ႔ ကလည္း ေဟာေျပာပြဲေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ
အေထာက္အပ့ံေကာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိရန္ ေျပာသည္။ အသံမ်ား၏ ေနာက္မွလာေသာ ခံစားခ်က္
မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မွန္းဆမိေအာင္ ေရးထားေသးသည္။
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ေဟာေျပာသူအတြက္၊ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကုိ မျပတ္ ညႊန္းသည္။ မာတိကာကုိ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ပင္၊
စာအုပ္တစ္ခုလုံး၏ အႏွစ္သာရကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။ စာအုပ္က ပါးသေလာက္ လက္ေတြ႕ေဟာ
ေျပာေနသူေတြအတြက္၊ လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း အသုံးတည့္ေသာ စာအုပ္ဟု က်ေနာ္ အသိအမွတ္ျပဳရသည္။

ပညာႏွင့္ စာေပကုိ ခံုမင္ႏွစ္ျခဳိက္သူအဖုိ႔၊ ေဟာတတ္ေျပာတတ္ျခင္းသည္၊ အင္မတန္ အေရးၾကီးသည္။ အသုံး
ဝင္သည္ကုိ တျဖည္းျဖည္း က်ေနာ္ သိလာသည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌၊ ေဟာတတ္ေျပာတတ္သူဆိုလွ်င္၊ ေခါင္း
ေဆာင္ေနရာကုိ ေရာက္ရန္ အေထာက္အပ့ံေကာင္းျဖစ္သည္။ ေဖျမင့္ သူ၏ ေျပာတတ္ဆိုတတ္ေပါင္းသင္း
တတ္သူ စာအုပ္ထ၌ဲ၊ ဤသို႔ေရးသည္။ စကားေျပာတတ္၊ မေဟာေျပာတတ္လွ်င္၊ ပတၱျမားျဖစ္ပါလ်က္ လူမသိ
ႏိုင္။ ကုိယ့္ေခါင္းထဲ အသိကုိ အမ်ား သိေအာင္ ထုတ္မျပႏိုင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ လူ႕ရာဝင္ရန္၊ လူအမ်ားကုိ ဦးေဆာင္
ရန္ ေဟာတတ္ေျပာတတ္ဖုိ႔လုိသည္။

စကားေျပာတတ္သူအဖုိ႔၊ မည္သည့္နယ္ပယ္သုိ႔ ေရာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အရံႈး မရိွ။ အျမဲ လူရာဝင္သည္။
ဆရာၾကီး ပီမိုးနင္းက ေျပာဖူးသည္။ ပညာရရဲင့္ ပြဲလည္တင့္ ဆိုသည္ထက္၊ လူေပါင္းသင့္မွ ပြဲလည္တင့္ဟု ဆုိ
ဖူးသည္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ထ၌ဲ၊ ေျပာတတ္ဆုိတတ္၊ ေဟာတတ္ ပို႔ခ် သင္ၾကားတတ္ျခင္းသည္၊
အဓိက အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊ လက္တုိ႔လုိက္ခ်င္သည္။
ေဟာတတ္ေျပာမႈစြမ္းရည္သည္

- ပညာသမားမ်ားအတြက္၊ ပညာျဖန႔္ခ်ိျခင္းမွာ ထိေရာက္ေသာ စြမ္းရည္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
- စာသမားမ်ားအတြက္၊ စာေပအဆင့္ တုိးတက္ပြားစီးရန္၊ အဓိက စြမ္းရည္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
- ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္၌ တည္ေဆာက္ရမည့္ စြမ္းရည္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
- လူမႈေရးသမားမ်ားအတြက္၊ လူမႈအေရြ႕ကုိ တြန္းဖို႔ စည္းရံုးေရး လက္နက္ျဖစ္သည္။
- ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္၊ ထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားနည္းစနစ္၏ အေထာက္အပ့ံေကာင္းျဖစ္သည္။
- ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားအတြက္၊ လူေပါင္းသင့္ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။
- စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတြက္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းစြမ္းရည္ ရရန္ အေၾကာင္းေကာင္းျဖစ္သည္။
- ဘုန္းၾကီး သံဃာမ်ားအတြက္၊ ဓမၼစက္ကို ထိေရာက္စြာ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္းေကာင္းျဖစ္

သည္။

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္အခ်ိန္မွာ၊ ေဟာမႈေျပာမႈ နည္းနာမ်ားကုိ ေလ့လာ၍၊ တျဖည္းျဖည္း ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ပါ
က၊ လူစြမ္းလူစရိွေသာ လူ အခုိင္အမာျဖစ္လာအ့ံ။ လူတစ္လုံး သူတစ္လံုးျဖစ္ဖို႔၊ စြမ္းရည္ေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာ
အ့ံ။ အာဂလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔၊ အေထာက္အပံ့ေကာင္းျဖစ္လာအ့ံ။ ကုိယ့္ထူးကုိယ္ခၽြန္သမားမ်ားအတြက္၊
အေရးပါသည့္ ကုိယ္စြမ္းကုိယ္စ ျဖစ္လာအ့ံ။

ေရကူးနည္းကုိ ေမးစမ္းပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေရဆင္းကူးပါ။ ေရကူးရင္း၊ ေရကူးတတ္လာပါလိမ့္မည္။
ေရကန္ထဲ ဆင္းရမွာ ေၾကာက္လွ်င္လည္း၊ ေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္ ဆင္းပါ။
တျဖည္းျဖည္း၊ အေၾကာက္တရားမ်ား ပါးလ်လာျပီး ၾကာလွ်င္ ေရသရဲျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
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ေဟာေျပာမႈသည္၊ ေရကူးနည္းပမာ။
ျမင္ႏုိင္ၾကားႏိုင္၊ သိျမင္ႏုိင္ျပီး တစုိက္မတ္မတ္ ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ည ၁၁ း ၁၅
၂၉ ၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇
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စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ဖခင္ၾကီး ဒရပ္ကာ

ဒရပ္ကာက စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ေျပာသည္။ ထုိမွ်မက၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္အခံကုိပါ
ေျပာသည္။

- ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ဖို႔၊ ကိုယ့္ဘာသာျပန္ျမင္တတ္ေသာ ဓာတ္ခံရိွရန္၊
- အဖြဲ႕အစည္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ေသာ ဓာတ္ခံရိွရန္၊
- အေျခအေနမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္၊ စိတ္ကို ျဖန္႔ထားေသာဓာတ္ခံရွိရန္
- လူမႈဆက္ဆံေရးကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ ဓာတ္ခံရိွရန္ ႏွင့္၊
- အေျပာင္းအလဲကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္၊ လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစားတတ္ေသာ ဓာတ္ခံရိွရန္

စသည့္၊ ဓာတ္ခံမ်ားကုိ ယွဥ္တြဲျပသည္။

လက္ေတြ႕သမားမ်ားအဖုိ႔၊ အင္မတန္အသုံးဝင္ေသာ နည္းစဥ္ျဖစ္ သည္။ ဆရာေက်ာ္ဝင္းက၊ ဒရပ္ကာ၊
ေတာ္ဖလာ၊ ဒီဘုိးႏိုး စေသာ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးတာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ လူငယ္ေတြ အတြက္
အင္မတန္ အသုံးဝင္သည္။ ပညာလုပ္သားအျဖစ္၊ ၂၁ ရာစုမွာ က်င္လည္က်က္စားဖုိ႔၊ ဒရပ္ကာ၏ နည္းမ်ားက
အသုံးဝင္ သည္။ ဒရပ္ကာကုိယ္တိုင္က၊ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအတြင္းမွာ စံျမန္း ေနေသာ၊ ပညာရွင္သက္သက္
မဟုတ္ခဲ့။ လက္ေတြ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈ နယ္ပယ္မွာ၊ ေနာေက်ေအာင္ ေျခဆန္႔ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဒရပ္ကာက၊
စာအုပ္ၾကီးမ်ားဖတ္၍၊ စာေရးသူ မဟုတ္ခဲ့။ စာအုပ္ၾကီးသာ အတြင္တြင္ဖတ္ေသာ ပညာရွင္ မဟုတ္ခဲ့။

ဒရပ္ကာ ဆုိတာ
ပီတာဒရပ္ကာက၊

- စီမံခန္႔ခြဲမႈကို၊ ကမာၻအႏွံ႔ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေအာင္
ရုန္းကန္လွဳပ္ရွားခဲ့သူ၊

- တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား၌၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္
အျဖစ္၊ ပီပီျပင္ျပင္ သင္ၾကားမႈ အရွိန္အဟုန္
ျမင့္ေအာင္၊ စြမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၊

- စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေပမီွေဒါက္မွီျဖစ္ေအာင္ တြန္းပုိ႔
ေပးခ့ဲသူ၊

- လူတန္းစားတုိက္ပြဲကုိ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ အစားထုိး၍ ၾကားညိွေပးခ့ဲသူ၊

ပီတာဒရပ္ကာမွ၊ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားစြာရွိသည္။ ဒရပ္ကာက၊ ပညာရပ္တစ္ခုကုိ ႏွစ္ႏွစ္တိတိေလ့လာသည္။ ႏွစ္ႏွစ္
ျပည့္လွ်င္၊ ေနာက္ ဘာသာရပ္အသစ္တစ္ခုကုိ ထပ္တုိးေလ့လာသည္။ ထိုသုိ႔ ထုိသို႔ တိုး၍ တုိး၍ ေလ့လာရင္း၊
သူ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နယ္ပယ္ကုိ ခ်႕ဲထြင္ခဲ့သည္။ ဒရပ္ကာ ေဟာေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတရားမ်ားက၊ စီးပြားေရး နယ္တစ္
ခုတည္း၌သာ အသုံးဝင္သည္ မဟုတ္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုအတြက္၊ အသုံးတည့္သည္။ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရး
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သမားမ်ားအတြက္၊ ဒရပ္ကာက စံျပျဖစ္ခဲ့သည္။ သူတုိ႔အတြက္၊ ဒရပ္ကာသည္ လမ္းျပေျမပုံျဖစ္ခဲ့သည္။ ကမာၻ
ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြက၊ ဒရပ္ကာ၏ ဩဝါဒကုိ ခံယူရင္း၊ သူတုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကမာၻေျမအႏံွ႔ နယ္ခ်႕ဲခ့ဲ
သည္။

ဒရပ္ကာ၏ ဩဇာတိကၠမသည္၊ ၂၀ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းမွာ အထြတ္အထိပ္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ဒရပ္ကာက၊
၂၁ ရာစုကုိ ပါ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ သမုိင္းႏွင့္ ခ်ီေသာ၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ပမာျပဳျပီး၊ ၂၁ ရာစုမွာ ရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔
အနာဂတ္အျမင္သန္သန္ႏွင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကဖုိ႔၊ တပ္လွန္႔လုိက္သည္။ သူ႕၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ေဟာ
ေျပာခ်က္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ အနာဂတ္ လူအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ စည္းစနစ္က်က်၊ ပညာသင္
ယူတတ္ရန္ နည္းလမ္းျပသည္။

အုိင္တီ မေပၚမီ ႏွင့္ ေပၚျပီး

ဒရပ္ကာက၊ အုိင္တီ မေပၚမီေခတ္ ႏွင့္ အုိင္တီေပၚျပီး ေခတ္ကုိ ယွဥ္ျပသည္။

အုိင္တီ မေပၚမီေခတ္က၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အစဥ္အတုိင္း
ျဖစ္သည္။ တစ္ခုျပီးမွ တစ္ခုလာသည္။ အစဥ္ လုိက္ေသာ
ျဖစ္စဥ္မ်ားသာ မ်ားျပားသည္။ ျဖစ္စဥ္မ်ားက၊ အဆက္အစပ္
ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အုိင္တီ မေပၚမီ ေခတ္ကုိ အဆက္အစပ္
ရိွေသာ ေခတ္ဟု ဒရပ္ကာက ပညတ္လုိက္သည္။ ထို႔အျပင္၊
ပညာဟူသည္ အေတြ႕အၾကံဳေပၚ မီွတည္ရသည္။ အေတြ႕
အၾကံဳရွိမႈ၊ မရိွမႈအေပၚတြင္လိုက္၍၊ ပညာ အကြာအဟ ဆိုတာ
ျဖစ္လာသည္။ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ပညာသည္ တုိက္ရိုက္အခ်ဳိး
က်သည္ဟု ဆုိသည္။

အုိင္တီေပၚျပီးေခတ္ေရာက္ေသာအခါ၊ အရာအားလုံး ေျပာင္းျပန္
ျဖစ္သြားသည္။ ျဖစ္စဥ္အားလုံးကုိ ခ်ိတ္ဆက္ ထားေသာ
ဂ်ဳိင့္ဆက္မ်ား ျပဳတ္ထြက္ကုန္သည္။ ပ်က္ထြက္ကုန္သည္။
အဆက္အစပ္မဲ့ကုန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒရပ္ကာက၊ အုိင္တီ

ေပၚျပီးေခတ္ကို အဆက္ျပတ္ေခတ္ဟု ပညတ္လုိက္သည္။ အုိင္တီေပၚလာေသာအခါ၊ ျဖစ္စဥ္ဇယားမ်ားက၊
အစဥ္အတုိင္း မလာေတာ့။ ျဖစ္ခ်င္တုိင္း ျဖစ္သြားသည္။ ေရာက္ခ်င္တုိင္း ေရာက္သြားသည္။ အမွန္တရားတုိ႔၏
သက္တမ္းလည္း တုိေတာင္းလာသည္။ ဘာကုိမွ ေရရာ ေသခ်ာေအာင္ ေျပာလုိ႔ မရ ေတာ့။ ေသခ်ာမႈမ်ား
ေပ်ာက္ဆုံးေသာ ကာလကုိ ေရာက္လာသည္။ မုတ္ခ်သမား မ်ားလည္း၊ အေရးနိမ့္ကုန္ၾက သည္။

အုိင္တီေပၚလာေသာအခါ၊ မတူကြဲျပားသည့္ ဝန္းက်င္က ၾကီးသထက္ၾကီးလာသည္။ ပေဒသာစုံမႈကုိ နယ္ေျမ
အႏံွ႔မွာ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ပညာသည္လည္း၊ အေတြ႕အၾကံဳအေပၚတြင္သာ၊ မူတည္ေနသည္ မဟုတ္ေတာ့။
ေလ့လာမႈ၊ ဆည္းပူးမႈ၊ သင္ယူမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ရွာေဖြမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ စေသာ အိုင္ဒီယာအသစ္မ်ားအေပၚ မီွ
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တည္လာသည္။ သမာရုိးက်ျဖင့္၊ ၂၁ ရာစုကုိ ျဖတ္သန္း၍ မရေတာ့။ ပညာေခတ္ ႏွင့္ အုိင္တီေခတ္သည္၊ ယွဥ္
တြဲ၍ ျဖစ္တည္ေနခဲ့ျပီ။ သမာရိုးက် အားထုတ္မႈမ်ဳိးျဖင့္၊ ၂၁ ရာစုမွာ မရွင္သန္ႏိုင္ေတာ့။ ကမာၻႏွင့္ ျပဳိင္၊ ႏိုင္ခ်င္
လွ်င္၊ ဒရပ္ကာ ေဟာတရားမ်ားကုိ နာမွ ရေတာ့မည့္ အျဖစ္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာသည္။

ေကာ္လာျဖဴ

ဒရပ္ကာက၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကုိ တြက္ဆခ့ဲရံုမက၊ မန္ေနဂ်ာလူတန္းစားတစ္ရပ္၏ ျဖစ္တည္မႈကုိပါ၊
သရုပ္ေဖာ္ျပသည္။ မတ္ခ္ဝါဒီတို႔ ေဟာေသာ၊ လူတန္းစားတုိက္ပြဲကို စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္၊ အစားထုိးႏုိင္၍၊ အိုင္ဒီေယာ္
လုိဂ်ီ အတြန္းအတိုက္က ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားသည္၊ ေနရာတုိင္း
တြင္ ရိွသည္။ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ရိွသည္။ ေခတ္တုိင္းတြင္ ရိွသည္။ စနစ္တုိင္းတြင္ ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ အုိင္တီႏွင့္
မန္ေနဂ်ာလူတန္းစားက၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကားက၊ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျပေလ်ာ့ေစခ့ဲသည္။

ဒရပ္ကာက၊ မန္ေနဂ်ာလူတန္းစားကို ပညာတတ္ အလုပ္အင္အားစုစာရင္း၌ သြင္းသည္။ ေကာ္လာျဖဴလုပ္သား
တုိ႔က၊ အရင္းရွင္စနစ္ကို သိမ္ေမြ႕ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကသည္ဟု၊ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ကားမတ္ခ္ကေျပာ ဖူး
သည္။ သမုိင္းဆုိတာ၊ လူတန္းစားတုိက္ပြဲ… ဟူ၍။ ေခတ္တုိင္းတြင္၊ အေပၚယံ ေရေပၚဆီ လူသားမ်ားႏွင့္၊
ေအာက္ေျခနင္းျပားေက်ာမြဲတုိ႔၏ ပဋိပကၡတုိ႔သည္ အစဥ္ရွင္သန္ေနလိမ့္မည္ဟု ေဟာဖူးသည္။ မတ္ခ္၏ အဆုိ
မ်ား မမွားပါ။ သုိ႔ေသာ္ အလုံးစံု မမွန္ပါ။

ဒရပ္ကာက၊ မန္ေနဂ်ာလူတန္းစား၏ အေရးပါမႈကုိ၊ တိတိက်က် ရွင္းလင္းျပခ့ဲသည္။ ပညာလုပ္သားတုိ႔သည္၊
ပို၍ အေရးပါ အရာေရာက္လာသည္။

- ကၽြမ္းက်င္ေသာ လုပ္သားမ်ား၊
- လက္ေက်ာတင္းေသာ လုပ္သားမ်ား၊
- ပညာကုိ မျပတ္ေလ့လာေနေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊
- ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ စြန္႔ဦးတီထြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ စီအီးအုိမ်ား ျဖင့္၊ ေကာ္ပိုရိတ္ အရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားကုိ၊

အေျဖထုတ္ႏိုင္မည္ဟု အၾကံေပးသည္။

ေျပာင္းလာေသာ အေၾကာင္းမ်ား

၂၁ ရာစု တြင္၊ နည္းပညာႏွင့္ အုိင္တီတုိ႔၏ အခန္းက႑ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈပါက၊ မွားလိမ့္မည္။

 အုိင္တီႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈက၊ ဓနဥစၥာကုိ အတုိင္းအထက္ အလြန္ ဖန္တီးေပးခ့ဲသည္။
 နည္းပညာႏွင့္ ေကာ္လာျဖဴလုပ္သားတုိ႔က၊ လူတန္းစား တုိက္ပြဲကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေပးလုိက္သည္။
 အရင္းရွင္စနစ္သည္၊ အိုင္တီႏွင့္ ပညာေၾကာင့္ ရုပ္ၾကမ္းဘဝမွ မင္းသားဘဝသုိ႔ ေရာက္လာသည္။
 ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈကုိ ႏိုင္ငံတုိင္းက လိုလား ႏွစ္ျခဳိက္လာၾကသည္။
 ေခတ္ႏွင့္ စနစ္သည္ ေျပာင္းလာသည္။
 မုတ္ခ်သမားမ်ား၊ တျဖည္းျဖည္း အေရာင္မွိန္လာသည္။
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 အုိင္တီႏွင့္ အပ္စပ္ေသာ လူသားမ်ဳိးစိတ္မ်ား ထိပ္တန္းေရာက္လာသည္။
 စက္မႈဇံု၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ား၊ အုိင္တီကုမၸဏီၾကီးမ်ား၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုသုိ႔ ေရြ႕ကုန္သည္။
 ဓနဥစၥာသည္၊ အေသကုိင္ထားရမည့္ အရာ မဟုတ္ေတာ့။
 ရွင္သန္ စီးဆင္းေနမွ၊ အျမတ္အစြန္းတုိ႔ တုိးပြားရာ အေၾကာင္းျဖစ္လာသည္။

ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းႏွင့္အတူ၊ ေခတ္မီေရးဝါဒီမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေပါက္ဖြားလာကုန္ၾကသည္။ ထုတ္လုပ္ေရး
အေျခခံ၍၊ ပညာ ႏွင့္ အင္ထရာပရာေနာ ဟူေသာ၊ အခ်က္တစ္ခု တုိးလာသည္။ ေျမ၊ လုပ္အား၊ အရင္းအႏီွး
သုံးခု သာ မဟုတ္ေတာ့။ စတုတၳေျမာက္၊ အရင္းအႏီွးမွာ ပညာႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ျဖစ္လာသည္။

ပညာအခံအားနည္းပါက၊ ၂၁ ရာစုမွာ သင့္အတြက္ ေနရာမရိွ။ အဂၤလိပ္စာ၊ အုိင္တီ ႏွင့္ အုိင္ဒီယာတုိ႔ ဟူေသာ
“အ” သုံးလုံးေက်မွ၊ တုိးဝင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ဒရပ္ကာက၊ တစ္ဦးအေနျဖင့္သာမက၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း
ၾကီးမ်ားႏွင့္ လူမႈအသုိက္အဝန္းတစ္ခုလံုးကုိပါ၊ ရွင္သန္ၾကီးထြားေရး နည္းနာမ်ား ေပးခဲ့သည္။ သမာရုိးက် နည္း
လမ္းကေန ေဖာက္ထြက္ဖို႔၊ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရခံေျမခံမ်ား ေမြးျမဴထားေပးဖုိ႔ပါ သတိေပးသည္။

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး၊ ေငြေၾကး စီးဆင္းဖလွယ္မႈေတြ၊ ထုတ္လုပ္ေရးနည္းစဥ္ေတြ၊ ေစ်းကြက္အေနအထား
ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အစိုးရေတြ၊ ကိန္းဂဏန္းေတြျဖင့္ သူ႕ယူဆခ်က္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သည္။ လူမႈ
ေဗဒ နယ္ပယ္ႏွင့္ ယွဥ္ဆက္ေသာ၊ လူမႈအေရြ႕မ်ား၏ သဘာဝကုိ ေဖာ္ထုတ္သည္။ ေႏွာင္းပုိင္း ရာစုႏွစ္မ်ားက၊
ျပႆနာ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ သင္ခန္းစာယူျပီး၊ အနာဂတ္အျမင္သန္သန္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ ခ်ီတက္ၾကဖုိ႔၊
ဒရပ္ကာက အားထုတ္ခဲ့သည္။

ဒရပ္ကာ၏ က်မ္းမ်ား
ဒရပ္ကာ၏ က်မ္းမ်ားသည္၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတြက္ လက္စြဲလည္းျဖစ္သည္။
လူမႈျပဳျပင္ေရးဝါဒီမ်ားအတြက္ ေလ့လာစရာ စာအုပ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
ဓနဥစၥာ ခြဲေဝေရးကုိ စီမံကုိင္တြယ္ေနရေသာ အစုိးရမင္းတုိ႔အတြက္ ေလ့လာခ်က္လည္းျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ပညာလုပ္သားမ်ားအတြက္၊
အထူးျပဳေလ့လာစရာ စာအုပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။
သမုိင္းႏွင့္ လူမႈအေျပာင္းအလမဲ်ားကုိ၊ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ယွဥ္၍ ေလ့လာႏုိင္ေသာ ဘာသာ႔ရပ္မ်ားလည္း
ျဖစ္ခဲ့သည္။
၂၁ ရာစုမွာ၊ လက္ခေမာင္းခတ္ စိန္ေခၚအႏုိင္ယူခ်င္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ လမ္းျပေျမပုံလည္း
ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ဖတ္ပါ။ မွတ္ပါ။ ေလ့လာပါ။ ဒရပ္ကာထံမွ၊ ပညာမ်ားကုိ ေသာက္စို႔ပါ။
ထုိ႔ေနာက္၊ ဒရပ္ကာ၏ အဇၥ်တကုိ ရေအာင္ ဖမ္းပါ။

စာညႊန္း- ေနာက္လာမယ့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း / ေက်ာ္ဝင္း
THE NEXT SOCIETY BY PETER F. DRUCKER

ည ၇ း ၅၅ / ၁ ၊ ဇူလုိင္လ၊ ၂၀၁၇
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အမည္ရင္းမွာ ေအာင္ကုိကုိတုိး ျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတုိင္း၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕၌

၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁ ရက္ေန႔ (အမ်ဳိးသားေန႔) တြင္ေမြးဖြားသည္။

အဘ ဦးဝမ္းေမာင္၊ အမိ ေဒၚက်င္သန္းတုိ႔မွ ေမြးဖြားျပီး ေမြးခ်င္း ၇ ေယာက္

အနက္ အငယ္ဆုံးသား ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕၊ အထက္တန္းေက်ာင္း မွ

ဓာတုေဗဒဂုဏ္ထူးျဖင့္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။

၂၀၀၇/၈ ခုႏွစ္တြင္၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (မႏၱေလး) ၌ ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ

ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူခဲ့ သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္၊ တကၠသိုလ္အတြင္း

စာေပ-ယဥ္ေက်းမႈ-အႏုပညာအသင္းကုိ ထူေထာင္ခဲ့ျပီး၊ Chief Editor

တာဝန္ယူခဲ့ သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္၊ မႏၱေလးတကၠသုိလ္၌ ႏိုင္ငံတကာ

ဆက္ဆံေရးဘြဲ႕လြန္ ဒီပလုိမာ (အပတ္စဥ္-၁) ကုိ တက္ေရာက္ ရင္း၊

ျမမႏၱလာဟုိတယ္ စာၾကည့္တုိက္တြင္၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴး အလုပ္ကိုလုပ္ကုိင္

ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယုံၾကည္ရာ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႏွင့္

အခမ့ဲစာၾကည့္တုိက္ တည္ ေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅

မွ၂၀၁၆ အထိ Step to Civilization Co, Ltd တြင္ လူ႕အရင္းအျမစ္အရာရွိ

တာဝန္ျဖင့္၊ လုပ္ကုိင္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလူငယ္အမ်ားအျပား

ကုိ အသိပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးသင္တန္းမ်ား၌ သင္တန္းဆရာအျဖစ္ သင္ၾကား

ေပးခ့ဲသည္။ မႏၱေလးကုိ အေျချပဳ၍ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စာေပေရးရာ

ကိစၥရပ္မ်ား ကို လူငယ္မ်ား၊ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လွဳပ္ရွား

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခု ႏိုင္ငံေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌

သင္တန္း ေပးျခင္း၊ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းႏွင့္

စာတမ္းမ်ားေရးသားျခင္း၊ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းမ်ား၌ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသား

ျခင္းကုိ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။


