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မာတိကာ
ကြန္ျဖဴးရွပ္ေဗဒ ၃

သက္ရွိရီဗ်ဴး (သုိ႔) ကုိကုိၾကီး ၈

စာအုပ္ထဲက လူ ၁၅

မာန ၂၀

လီကြမ္ယုေဗဒ ၂၃

ေနာက္ၾကည့္မွန္ ၂၇

စီးပြားေရး နားမလည္ပဲ ႏုိင္ငံေရးလုပ္လုိ႔ မရဘူး ၃၂

လူမ်က္ႏွာမ်ားကုိ ဖတ္ျခင္း ၃၆

ႏုိင္ငံေရးသမား ၄၁

ေျပးမၾကည့္သူမ်ား ၄၅
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ကြန္ျဖဴးရွပ္ေဗဒ

ကထာက်မ္း

ေတာ္ေကာင္းမင္း

ပညာရွိပုဂၢိဳလ္ဟာ ကုိယ္ကာယ ၾကံ႕ခုိင္ရမယ္။

စိတ္ဓာတ္ျမျဲမံ ျပတ္သားရမယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့

သူ႕ရ႕ဲတာဝန္ဝတၱရားေတြက ၾကီးမားလွတယ္။ သူ႕မွာ

ခရီးရွည္ၾကီးသြားဖို႔ ရိွေနတယ္။

ေန႔စဥ္သံုးရတနာမ်ားဟု နာမည္ေပးထားသည့္ ကၽြန္ေတာ့္

မွတ္စု စာအုပ္ ပထမစာမ်က္ႏွာ၌ ကြန္ျဖဴးရွပ္ အဆုိ

အမိန္႔တစ္ခုကုိ ေရးမွတ္လိုက္သည္။ ဤစာပိုဒ္တစ္ခုအတြက္

ပထမစာမ်က္ႏွာတစ္ခုလုံးကုိ ေနရာေပးလုိက္ သည္။

သူ႕ေအာက္တြင္ အျခား မည္သည့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မွ

မေရးေတာ့။ ေရးခ်င္လွ်င္ ေနာက္ စာမ်က္ႏွာ ကူး ျပီး

ေရးခ့ဲသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ မွတ္စုထဲတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို က႑တစ္ေနရာ သီးသန္႔ေပးထားတာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာျပီ။ ကြန္ျဖဴးရွပ္

ႏွင့္ ဆြန္ဇူးတုိ႔ကုိ အေရွ႕တုိင္းဒႆနေလ့လာမႈတြင္ ဒုတိယေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ ထားထားသည္။ အေရွ႕တုိင္း

ဒႆန၏ ပထမေနရာ၌ကား ဗုဒၶကုိ ထားထားသည္။ မကြယ္မဝွက္တမ္းဝန္ခံရလွ်င္၊ အေနာက္တုိင္း ဂရိေရာမ

တုိ႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားထက္ အေရွ႕တုိင္းဒႆနမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ပိုမုိ အာရုံက်မိသည္။ အေရွ႕တုိင္း ဒႆန

က ပထမဦးစားေပးေနရာတြင္ ရိွသည္။ ထုိ႔ေနာက္မွ ပေလတုိ၊ အရစၥတုိတယ္၊ ဂၽြန္ေလာ့၊ မက္(ခ္)၊ ကိန္း(စ)၊

အဒမ္စမစ္၊ ရူးဆုိး၊ ေဒးကား စသူတုိ႔ကို ေနရာေပးထားသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အဆုိအမိန္႔မ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၈ ႏွစ္ခန္႔ေလာက္ကတည္းက စြဲစြဲျမျဲမဲ ၾကိဳက္မိသည္။ ၾကိဳက္ရုံ

တင္မက၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ ခႏၶာကုိယ္ထဲ တစိမ့္စိမ့္ဝင္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ဖူးသည္။ အထူး

သျဖင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ဒႆနမ်ားထဲမွ ဘဝေနနည္း၊ စိတ္ထားနည္း၊ သင္ယူေလ့လာမႈႏွင့္ပက္သက္ေသာ

ရႈျမင္ခ်က္၊ လူမႈဆက္ဆံေရးအေပၚ သေဘာထားမ်ားကုိ ပိုၾကိဳက္မိသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေနျဖင့္ ပညာေရး၊

လူမႈေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဟာခ့ဲသည္။

ကထာက်မ္း သည္ စကားက်မ္း၊ (တနည္း) အဆုိအမိန္႔က်မ္း တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္ သာဝကတုိ႔၏

အျပဳအမူ၊ အဆုိအမိန္႔မ်ားကုိ စုစည္းထားေသာ က်မ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္စာမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္
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ေရးထားသမွ်၊ ရတတ္သမွ် ဖတ္ရႈျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက စာအုပ္မ်ားျဖင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ထိေတြ႕

ၾကည့္ခဲ့ရာ၊ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက ကုိ ျမန္မာျပည္၏ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဟု အမည္ေပးေလာက္ရေအာင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူး

သည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္စာမ်ားက က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သင္ေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္

ပက္သက္ျပီး သင္ေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း၊ ေနနည္း၊ ထုိင္နည္း၊ ေျပာနည္းဆုိနည္း၊ ျပဳမူ

နည္းမ်ားကုိ သင္ေပးသည္။ ေနာက္ဆံုး မိမိကိုယ္ကုိမွသည္ ေလာကတရားၾကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ပံုကုိ သိျမင္ေစခဲ့

သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ အဆုိအမိန္႔ေတြကေန ပညာသမား၏သရုပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္

လူ႕ကုိယ္တြင္းက ဒႆနတရားကုိ အစဆြဲထုတ္မိသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္က လူတုိ႔၏ မဟာဆရာတစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ သင္ၾကားေရးနယ္ပယ္ထတဲြင္ ရွိေနသူ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔

ဆရာတစ္ေယာက္၏ က်င့္ဝတ္၊ သေဘာထား၊ လုပ္ရပ္ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ ကြန္ျဖဴးရွပ္ထံမွ ရခဲ့သည္။ လူ႕အဖြဲ႕

အစည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔၏ အျပန္အလွန္ အညမည ျဖစ္တည္ေနမႈကို ကြန္ျဖဴးရွပ္က နား

လည္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ အဆုိအမိန္႔မ်ားကေန တစ္ဆင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အဇၥ်တႏွင့္ မေနာ

အသြင္ကုိ ဖမ္းမိႏိုင္ခဲ့ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အျခား ဒႆနနယ္ပယ္မ်ားကုိ ေျခဆန္႔ခဲ့ရသည္။ ေဩာ္… အဖုိးတန္ေပစြ။

ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ ေလာကီ နယ္၌ ကြ်န္ေတာ္ ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတစ္ဆူပင္ျဖစ္သည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္

ကြန္ျဖဴးရွပ္အေပၚ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆန္ဆန္ ကိုးကြယ္မႈ ကၽြန္ေတာ္ ျပဳလာမိသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ထံက စိတ္ဓာတ္ခြန္

အားႏွင့္ ၾကံ႕ခုိင္မႈ၊ ရိုးသားမႈကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ဗုဒၶ လမ္းျပသည့္ ျဗဟၼစုိရ္တရားမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ သံသရာခရီး

သြား ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ လက္ကုိင္ျပဳစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို ဖတ္ရင္း၊ ဗုဒၶ၏ မဂၤလာတရားေတာ္မ်ားကုိ

ျပန္လည္ ယွဥ္စပ္ၾကည့္ဖူးသည္။ အေရွ႕တုိင္းတုိ႔၏ ေရခံေျမခံကုိ မွန္းဆမိသည္။

ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ၊ ၾကံခိုင္ျပည့္ဝမႈ၊ ကရုဏာတရားရိွမႈ တို႔၏ အႏွစ္သာရကုိ ေတြ႕ရသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ လူသားတစ္ဦးသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သာမန္ လူသား မဟုတ္။ ဖြင့္ထားေသာစိတ္ႏွင့္ယွဥ္

သည့္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ကထာက်မ္း ၇.၂၀ ၌ ဤသုိ႔ မိန္႔၏။

ငါသည္ ေမြးရာပါ အသိရွိေသာသူ မဟုတ္။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအား ႏွစ္ျခဳိက္၍ ၎တုိ႔ကုိ ဖ်တ္လက္စြာ

လုိက္စားေသာ သူသာတည္း။

အနက္ကား ဤသို႔ (ငါဟာ အရာရာမွာ အသိပညာေတြရွိသူအျဖစ္ ေမြးဖြားလာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ ငါ

ေရွးေခတ္ စာအုပ္စာေပေတြကုိ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ေလ့လာျပီး အဲဒီ စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ တက္ၾကြတဲ့ စိတ္နဲ႔
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အပင္ပန္းခံျပီး နားလည္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ရတယ္။) ေဩာ္… အေနာက္တုိင္းပညာေရး၏ liberal art သေဘာႏွင့္

ယွဥ္စပ္မိျပန္သည္။

ေနာက္ေတာ့ ဖူကူယားမား၏ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး နည္းစဥ္မ်ားက ေခါင္းထဲေရာက္လာျပန္သည္။ ျပည္ျပဳ

တယ္ ဆုိတာ ဘာလဲ။ ႏုိင္ငံျပဳသုခမိန္ဆိုတာ ဘာလ။ဲ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္

ေရးသမား စသည္ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါ (၃) မ်ဳိးကုိ ကၽြန္ေတာ္ သရုပ္ခြဲမိသည္။ ကထာက်မ္း ၁၃.၅ ၌ ဤသို႔ မိန္႔၏။

ကဗ်ာသုံးရာ အာဂုံေဆာင္ႏိုင္ေသာသူသည္ ျပည္ျပဳေစေသာ္ မေပါက္ေျမာက္ႏိုင္….

ကဗ်ာဆရာတစ္ေထာင္နဲ႔ တုိင္းျပည္ တည္ေဆာက္လုိ႔ မရဘူး… ဘယ္ကမွန္းမသိ ဝင္လာခ့ဲသည့္အေတြး။

သုိ႔ေသာ္ “ေမာ္စီတုန္း” ကုိယ္တုိင္က ကဗ်ာဆရာ ျဖစ္သည္။ အင္း…. ကဗ်ာသမားေတြက ေတာ္လွန္ေရးမွာ

ေတာ့ သိပ္အားကုိးရတဲ့သတၱဝါေတြပကဲိုး…။ တည္ေဆာက္ေရးမွာေရာ…. သိပ္အသုံးဝင္ဖုိ႔ ေကာင္းမွာပဲ…။ သုိ႔

ေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး ေရာေနသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖို႔ကား… ဝိဝါဒအေတြးမ်ား

ေရာယွက္လ်က္။

က်မ္း၏ ၇.၂၇ ၌ က်င့္ဝတ္ကုိ ျပ၏။

ငါးကုိသာမွ်ား၍ ငါးအုပ္ကို မဖမ္း။ ပ်ံေသာငွက္ကိုသာ ပစ္၍ နားေသာ ငွက္ကုိ မပစ္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ ပုထုဇဥ္တစ္ပါးသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ရုိးသားသူဟု ကၽြန္ေတာ္မွတ္ခ်က္

ျပဳမိသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္ထံမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာမႈ (continuous learning) ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕လုိက္ရျပန္သည္။

လူတစ္ေယာက္ဟာ ယခင္က မိမိဘယ္ပညာရပ္ကို ဆည္းပူးခဲ့တယ္ဆုိတာနဲ႔ ဆက္လက္ျပီး ဘယ္လုိ ဗဟုသုတ
ေတြကို ဆည္းပူးေနတယ္ဆုိတာကုိ အစဥ္တစုိက္ သုံးသပ္ရင္ သူဟာ အျခားလူေတြအတြက္ ဆရာတစ္
ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ကုိက္ညီတယ္။

သင္ၾကားေရးနယ္ပယ္မွာ ရိွေသာ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သူ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ မွန္ထတဲြင္

ျပန္ၾကည့္မိသည္။ ေနာက္ေတာ့ ေမးခြန္း (၂) ခု ကိုယ့္ဘာသာ ေမးလုိက္သည္။

(၁) ငါ ဘာေတြကို ေလ့လာခဲ့သလဲ။

(၂) ငါ ဘာေတြကို ေလ့လာအုံးမွာလဲ။ အဆုိပါ ေမးခြန္း ႏွစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္ကုိ မည္ကာမတၱ ေက်ာင္းဆရာ

အဆင့္မွာ ရပ္မေနဖို႔ တိုက္တြန္းေပးခ့ဲသည္။
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“လူတစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ထားေကာင္းျမတ္တဲ့သူေတြရိွတ့ဲ ေနရာမွာ ေရြးခ်ယ္ျပီး မေနဘူးဆုိရင္၊ အဲ့ဒီလူကုိ

ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ပညာရိွမ်ား စာရင္းမွာ သြင္းႏုိင္မွာလဲ” … မဂၤလသုတ္ အတြင္းမွ ပတိရူပေဒသ ဝါေသာစ

မဂၤလာႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္မိသည္။

“ရြာငယ္ ဇနပုဒ္တစ္ခုမွာ မိသားစု ၁၀ စုသာရွိတယ္။ တာဝန္သိတတ္တဲ့ ယုံၾကည္ထုိက္တဲ့ လူေတြကို ေတြ႕ဖုိ႔

မခက္ခပဲါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စာေပေလ့လာသင္ၾကားဖုိ႔ ႏွစ္သက္တဲ့ သူမ်ဳိးေတာ့ ေတြ႕ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး”

ေလာကမွ လူေကာင္းဆုိတာ ရွားလွသည္။ ထုိ႔ထက္ လူေတာ္ ပို၍ ရွားလွသည္။ ထုိ႔ထက္ လူေတာ္လူေကာင္းက

အရွားဆုံးျဖစ္သည္။ ဤအဆုိအမိန္႔က စာသမားအျဖစ္ တစ္သက္လံုး တစ္စိုက္မတ္မတ္ရိွေနဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို

တြန္းအားေပးခ့ဲသည္။

“အေျမာ္အျမင္ရိွတဲ့.. အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္တ့ဲသူဟာ ၾက့ံခိုင္တ့ဲေတာင္မ်ားကုိ ႏွစ္သက္တယ္…”

ေတာင္ေပၚ ခရီးေတြမွာ ေျခလ်င္သမား တစ္ေယာက္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္သြားတုိင္း ဤအဆုိအမိန္႔က ေခါင္းထဲ

ေရာက္ေရာက္လာသည္။

“စကားတတ္တ့ဲသူကုိ မင္း… ဆရာသြား မလုပ္နဲ႔။ မင္းေျပာတာေတြ အရာမေရာက္ဘဲ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္

ဆုံးရံႈးသြားလိမ့္မယ္..။ ျပန္မေျပာတ့ဲသူကုိ မင္းစကား သြားေျပာရင္လည္း မင္းစကားေတြ အလဟသ ျဖစ္သြား

မွာပ။ဲ ဥာဏ္ပညာရိွတ့ဲသူေတြကေတာ့ မိတ္ေဆြေတြလည္း မဆုံးရံႈးရေအာင္ ကုိယ့္စကားေတြလည္း အလဟသ

မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၾကေလရဲ…” ဤအဆုိအမိန္႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္၊ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး ေဟာသည့္ ဝါက်

(၂) ေၾကာင္းကုိ ျမင္မိျပန္သည္။

“စကားက်ယ္၊ နားငယ္ မဆန္႔ဘူး။ စကားငယ္၊ နားက်ယ္ မႏွံ႔ဘူး။” ဟူ၍ ေဩာ္… သူ႕နားႏွင့္ကုိက္ေအာင္

ေျပာတတ္သည့္ ပညာဆုိတာ ဘာလဲ ဆုိတာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလည္မိလုိက္သည္။

လူေတြဆီက ေန သင္ယူတတ္ဖို႔ ကြန္ျဖဴးရွပ္က အေကာင္းဆုံး သင္ျပခဲ့ေသးသည္။

“ငါ့အေဖာ္ ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အတူရွိေနစဥ္မွာ သူတို႔ ဆီက ငါ တစ္ခုခုကုိ အျမဲ သင္ယူႏိုင္ခဲ့တယ္။ သူတို႔တ့ဲ

စိတ္ဓာတ္စြမ္းအားေတြ ကို ငါရရိွတယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲ အားနည္းခ်က္ေတြကိုေတာ့ ငါ့ကုိယ္ငါ ျပဳျပင္ဖုိ႔ အတြက္

သင္ယူႏိုင္ခဲ့တယ္..” ဟူ၍

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ စာစုမ်ား ကၽြန္ေတာ့္မွတ္စု၌ ေကာက္ႏုတ္

ခ်က္မ်ားအျဖစ္ စုျပဳံေရာက္ရိွလာခ့ဲသည္။

ဉာဏ္အလင္းေရာင္ရတ့ဲ ပညာရိွဟာ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းတ့ဲေရနဲ႔ တူတယ္။
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စာဖတ္ျခင္းန႕ဲ ေလ့လာက်က္မွတ္ျခင္းမွာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမပါရင္ အက်ဳိးမရိွ တဲ့ အလုပ္ပါပ။ဲ

အဒီဲလိုပဲ စာဖတ္ျခင္းန႕ဲ ေလ့လာက်က္မွတ္ျခင္း မရိွခဲ့ရင္ လည္း အေတြးေတြဟာ

ေဘးျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။

ျမင့္ျမတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ျငင္းခံုခုခံျခင္း မရွိဘူး။ သူ႕အတြက္ ၾကိဳးပမ္း အား ထုတ္မႈ တမ်ဳိးမ်ဳိးရွိမယ္

ဆုိရင္ ဒါဟာ ေလးျမား အတတ္လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

တကယ္လုိ႔သာ လူတစ္ေယာက္ဟာ မနက္ခင္းမွာ အမွန္တရားေတြကို ၾကားႏုိင္

ဆုပ္ကုိင္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ သူဟာ ညေနခင္းမွာ ေနာင္တတရားေတြ နဲ႔ ေသဆုံး သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။

လူၾကီး လူေကာင္းေတြဟာ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အေျပာနဲ႔တင္ မျပီးဖို႔ သတိထား ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္

သူတုိ႔တကယ္ ၾကဳိးစားၾကတယ္။

အဆင့္အတန္းျမင့္မားသူေတြဟာ စံတင္ေလာက္တဲ့ ဂႏ ၱဝင္စာေပေတြကို က်ယ္ျပန္႔စြာ

ေလ့လာတယ္။ သာမန္လူေတြကေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္ရဖို႔ကုိ သာ နားလည္ၾကတယ္။

ဉာဏ္ပညာရိွသူဟာ တက္ၾကြ ဖ်တ္လတ္တယ္။ အက်ဳိးေဆာင္သူကေတာ့ တည္ျငိမ္တယ္။

ပညာရွိဟာ သူ႕ကုိယ္သူ ႏွစ္သိမ့္ေနျပီး အက်ဳိးေဆာင္သူ ကေတာ့ အသက္ရွည္ရွည္ႏွင့္

စင္ၾကယ္တဲ့ဘဝမွာ ေနထုိင္တယ္။

အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့သူေတြဟာ လူေတြနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြေနၾကေပမယ့္ အသင္းအဖြဲ႕ အုပ္စု

မဖြဲ႕ၾကဘူး။ နိမ့္က်တ့ဲသူေတြကေတာ့ အသင္းအဖြဲ႕ အုပ္စုေတြ ဖြဲ႕ၾကျပီး လူေတြနဲ႔

တကယ္လုိက္ေလ်ာညီေထြေတာ့ မေနၾကဘူး။

အထက္တန္းက်တ့ဲသူေတြဟာ သက္ေသာင့္သက္သာရိွတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဝင့္ၾကြားျခင္း မရွိဘနဲဲ႔

သိကၡာရိွၾကတယ္။ သာမန္သူေတြကေတာ့ သက္ ေသာင့္သက္သာမရွိဘဲ ဝင့္ၾကြားေနၾကတယ္။

သူတုိ႔မွာ သိကၡာမရိွဘူး။

လက္မႈပညာသည္ တစ္ေယာက္က အလုပ္ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ပထမဆုံး

သူ႕ကရိယာ တန္ဆာပလာေတြကုိ ထက္ရွေအာင္ သူလုပ္ ရမယ္။

လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ ဘာေတြကုိပဲ လုပ္လုပ္ ေရွ႕ေရးကုိ ၾကိဳတင္ မစဥ္းစားရင္ သူ႕လက္

တစ္ကမ္းမွာ ရိွတ့ဲ ေသာကေတြေၾကာင့္ ဒုကၡျဖစ္မွာ ေသခ်ာတယ္။

ကထာက်မ္း၌ ကြန္ျဖဴးရွပ္ အဆုိအမိန္႔မ်ားကုိ မူရင္းသေဘာမ်ားႏွင့္ အပ္စပ္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳးစားထား

သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ကမာၻ႕သမုိင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ယဥ္ေက်းမႈ သက္တမ္း ခိုင္မာက်ယ္ျပန္႔ခဲ့သည့္ တရုတ္ျပည္ကုိ

ေလ့လာလွ်င္ကား၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကုိ မေလ့လာလွ်င္ မျပီးႏိုင္ေခ်။ ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ “စိနေဗဒ” ေလ့လာေရးနယ္

ပယ္၌ ၾကီးမားေသာ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရိွခဲ့သည္။ ရိွေနသည္။ ရိွေနအုံးမည္။

မတ္လ / ၂၀၁၇
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သက္ရိွ ရီဗ်ဴး (သို႔) ကိုကိုၾကီး

ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား အမွတ္သရုပ္

ကုိကုိၾကီး

စာအုပ္ရီဗ်ဴးမ်ား ေရးရင္း၊ ဒီတစ္ခါေတာ့ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရင္း လူကုိ ရီဗ်ဴး လုပ္ရေတာ့မွာပဲ ဟူ၍ ေတြးမိလိုက္

သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား အမွတ္သရုပ္ စာအုပ္သည္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ စာအုပ္လုပ္ထားျခင္း

ျဖစ္၍ စကားမ်ားမွ စာအုပ္အသြင္ျဖစ္လာေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ စာအုပ္ဟူ၍ လူႏွင့္ တုိက္ရိုက္ သက္ဆုိင္မႈ

ရာႏွဳန္း နည္းရကား၊ စကားသည္ လူႏွင့္တိုက္ရိုက္သက္ဆုိင္သည့္ ရာႏွဳန္း ပုိမ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာအုပ္ကုိ

ဖတ္ရင္း လူကို ရီဗ်ဴး လုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း စာဖတ္သူကုိ သံေတာ္ဦး တင္ရပါသည္။

(သက္ရွိ ရီဗ်ဴးေရးရာတြင္ ကုိကိုၾကီးကုိ ကုိကုိၾကီးဟုသာ

တုိက္ရိုက္သုံးစြဲရသည္ကုိ နားလည္ေပးေစလုိပါသည္။ ဆရာ

သည္ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အသက္၊ ဂုဏ္၊ ျဖတ္သန္းမႈ၊ ဥာဏ္

အျမင္၌ မ်ားစြာၾကီးမားသူျဖစ္ေသာ္လည္း စာ အေရးအသား၏

အားကုိ ထက္သန္ေစလုိေသာ ေစတနာျဖင့္ နာမ္စားမသုံးဘဲ

တုိက္ရိုက္သုံးစြဲရပါေၾကာင္း….)

သက္ရိွ ရီဗ်ဴးကုိ စာတစ္ပုဒ္၊ စာတစ္အုပ္၊ ေဟာေျပာခ်က္ ၃ /

၄ ပုဒ္ျဖင့္ ေရးအ့ံေသာ္ ေဘာင္သည္ အင္မတန္ က်ဥ္းအ့ံ။

သုိ႔ေသာ္ အေဝးက လူကုိ ျမင္သေလာက္ သိသေလာက္

ထိေတြ႕မိသေလာက္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာ ထင္ျမင္မွန္းဆ

ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ပါသည္။ ယခု

သြားေနသည္က လစ္ဘရယ္ ဒီမို ကေရစီ မဟုတ္ပါေလာ။

ကုိကုိၾကီးကုိ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အရင္ မထိေတြ႕ခင္၊ လူခ်င္း အရင္ ထိေတြ႕ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံတည္

ေဆာက္ေရးကုိ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းေသာ သူျဖစ္သည္။ ဘာကုိမွ် ေလာက္ေလာက္လားလား တတ္သိ

၍ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ပါဝင္ရသည္ မဟုတ္။ သိသေလာက္ႏွင့္ မုဆိုး စုိင္သင္ ပါဝင္ရျခင္းသာျဖစ္

သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအသြင္၊ စာေပ အသြင္ယူ၍ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈအေရြ႕ကုိ ႏိုင္သည့္ အားျဖင့္ တြန္း

စဥ္ကာလ အဦးအစက ကုိကုိၾကီးႏွင့္ ဆုံျဖစ္ၾကသည္။ လူငယ္တစ္စုက ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္ေဟာင္းမ်ားထံမွ ျဖတ္

သန္းမႈ အျမင္မ်ားကုိ လက္ဆင့္ယူရန္ ေတြ႕ဆုံသည့္ သေဘာပင္။
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ကုိကုိၾကီးတုိ႔ ေထာင္က လြတ္ေတာ့၊ မႏၱေလးကုိ ေရာက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ဖို႔ ဖိတ္ေတာ့

ကုိကုိၾကီး ႏွင့္ ေတြ႕ၾက၊ ေမးၾက၊ ဖလွယ္ၾက လုပ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ၈၈၈၈ ကာလ ေခါင္းေဆာင္

တစ္ဦးကုိ သက္ရိွထင္ရွား ခ်ည္းကပ္တီးေခါက္ၾကည့္ခြင့္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ ၾကံဳၾက၊ ဆုံၾကျပီး

အေတာ္ၾကာမွ ကိုကုိၾကီး ၏ စာအုပ္ အခ်ဳိ႕ထြက္လာသည္။ သည္ထကဲ တစ္အုပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္မိသည္။

အမွတ္သရုပ္ စာအုပ္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ၂၀၁၄ တြင္ ထြက္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား လွဳိင္လွဳိင္ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း၊ အမ်ဳိးသားေရး

ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးစု ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ကိုကုိၾကီး၏ ယူဆခ်က္၊ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားသာ မ်ားသည္။

သုိ႔ေသာ္ သိလုိက္ရသည္ကား၊ ျပႆနာတစ္ရပ္ကုိ ရပ္ၾကည့္သည့္ လူတစ္ေယာက္၏ ရႈေထာင့္က ဘယ္သုိ႔

ဘယ္ပံုနည္းဆုိတာကုိ အကခဲတ္လုိက္ရသည္။ ျပႆနာမ်ားအေပၚထားသည့္ အျမင္၊ သေဘာထား၊ ရႈေထာင့္၊

ရပ္တည္ခ်က္မ်ား လူတစ္ေယာက္၏ အဇၥ်တကုိ အကခဲတ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္

အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား စစ္စစ္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္

စရိုက္လကၡဏာမ်ားကုိ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားမႈ ထက္သန္

ေလ့ရိွသည္။ သိန္းေဖျမင့္၊ ဦးႏု ႏွင့္ ဒဂုန္တာရာတုိ႔ ေရးသည့္

စာအုပ္မ်ားထမွဲ ႏိုင္ငံေရးသမားတုိ႔၏ အဇၥ်တကုိ စာအုပ္ေတြ

ထကဲ ရွာေဖြၾကည့္ဖူးသည္။ ထို႔ေနာက္ပုိင္း ႏိုင္ငံေရး အစဥ္

အလာၾကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရး သမား စစ္စစ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုံ၊

ၾကံဳေတြ႕ခိုက္ အခ်ိန္မ်ား၌ ဤသုိ႔ သတိထား အကဲခတ္သည့္

အက်င့္က လည္း စြဲျမလဲာသည္။

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထတဲြင္ ကိုကုိၾကီးကုိ ၈၈၈၈ မ်ဳိးဆက္ ႏိုင္ငံေရး

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ဆုိသည္ထက္ ပို အာရုံက်မိသည့္

အခ်က္မ်ား ရိွသည္။ ကၽြန္ေတာ္က နည္းပညာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းဆင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ သည္။ ထုိနည္းတူစြာ၊

ကုိကုိၾကီးကလည္း ဂ်ီတီအုိင္ ဆင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းျပီးျပီး ခ်င္း စာၾကည့္တုိက္မွဴး

လုပ္ရင္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဘြဲ႕လြန္ ဒီပလုိမာ တက္ျဖစ္သည္။ ကိုကုိၾကီးကလည္း ၁၉၈၄ - ၅ တြင္

အုိင္အာ (အပတ္စဥ္ - ၁) ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဂ်ီတီအိုင္ အုပ္စုမ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံေရး အစဥ္အလာၾကီးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အာရံုက်တာ သဘာဝက်မည္ထင္ သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

စတုတၳမ်ဳိးဆက္က ကုိကုိၾကီးႏွင့္ မင္းကုိႏုိင္တို႔ကုိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အစဥ္ ၌ ဒုတိယလုိင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟု

သတ္မွတ္ထားသည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေနာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ရိွသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အလွည့္က် ဒီ့ထက္

တံပိုးဝန္ႏိုင္ေအာင္ ထမ္းႏုိင္ရန္ ပုခံုးသား အေရထူ ေတာင့္တင္းရန္ လုိသည္ဟု ယူဆထား မိသည္။
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ကုိကုိၾကီး ေဟာေျပာခ်က္ထမဲွ အေမး၊ အေျဖေတြကုိ ဖတ္ရင္း၊ က်ဥ္းထဲ ၾကပ္ထဲ ေရာက္ေစေသာ အေမးမ်ားကုိ

သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ကုိင္တြယ္တတ္သည့္ ကုိကိုၾကီး၏ အရည္အေသြးကုိ အကဲခတ္မိသည္။ ကိုကုိၾကီး အေနျဖင့္

အုိင္အာသမား (IR - ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာေလ့လာထားသူ) ပီပီ ႏုိင္ငံေရးကုိ ျခံဳငံုသုံးသပ္ ဆက္စပ္

ၾကည့္ျမင္မႈ အားေကာင္းလွသည္။ Persepective View အားေကာင္းသူဟု ဆုိလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ကုိကိုၾကီးမွာ

ေယဘုယ်သမား မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးသမား အမည္ခံ ပုဂၢဳိလ္မ်ားထံမွ ေယဘုယ်ေတြ တြင္တြင္ၾကီး ရြတ္တတ္သူ

မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ဖူးသည္။ ျခံဳငုံဆက္စပ္သည့္ အျမင္သည္ အားေကာင္းခ်က္ ျဖစ္

ေသာ္လည္း လြန္ကသဲြားပါက ေယဘုယ်သမားျဖစ္သြားတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကုိကုိၾကီးမွာ ေယဘုယ်သမား

မဟုတ္ေၾကာင္း ရိပ္စားမိခဲ့သည္။

ကုိကုိၾကီးမွာ ျပႆနာႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ျခံဳငုံၾကည့္ဖို႔ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ခြဲျခမ္း

စိတ္ျဖာၾကည့္တတ္သူျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ Prespective

Viwe ႏွင့္ Analytical Viwe ကို ဟာမုိနီျဖစ္စြာ စပ္ဟပ္သုံးစြဲ

တတ္သူျဖစ္ျခင္းက ရွားပါး ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္၏

စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။ (စာ - ၅၀ အေပၚ ရႈျမင္ခ်က္)

တဖန္ ကုိကိုၾကီးအေနျဖင့္၊ အေျပာင္းအလဲအေပၚ ရႈျမင္ပုံမ်ား

တြင္ ရပ္တည္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕လုိက္ရျပန္ သည္။ ႏိုင္ငံေရး

စိတ္ဆႏၵ၏ အေရးပါပုံကို အေလးထားေသာ္လည္း စိတ္သေဘာ

ထား အေျခအေနမ်ားကုိ ေျပာင္းလေဲစရန္ အေၾကာင္းတရားမ်ား

တည္ေဆာက္၍ ေျပာင္းလယူဲႏိုင္ေၾကာင္း ကုိကုိၾကီးသေဘာ

ထားကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဤအခ်က္သည္ construtivism

သမား တစ္ေယာက္၏ သရုပ္သကန္ပင္ ျဖစ္သည္။ Statesman

ဟုေခၚသည္ ႏုိင္ငံျပဳသမား (ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမား)

မ်ား၌ ဤသို႔ ရႈျမင္ခ်က္ေတြ႕ရေလ့ရိွ သည္။ (စာ - ၅၁ အေပၚ ရႈျမင္ခ်က္)

၈၈၈၈ အေရးအခင္း၏ အေရးပါပုံ အေပၚ ကုိကိုၾကီး၏ ရႈျမင္ခ်က္ကုိ ေတြ႕ရျပန္ေသာအခါ အာဃာတမ်ားကုိ

သင္ပုန္းေခ် ထားသူဟု ဟု ျမင္လုိက္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကိုကုိၾကီးသည္ သမုိင္း၏ ျဖစ္တည္မႈကုိ စြဲျမစဲြာ

ခံယူထားသူလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၌ ကုိကိုၾကီးက သူ႕ကုိယ္သူ moderate

သမားအျဖစ္ ရပ္ခံထားသည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားျဖစ္ခဲ့သည့္တုိင္ ရွားရွားပါးပါး စားပြဲဝိုင္းႏိုင္ငံေရးကုိ

အေလးကသဲည့္ စရုိက္က ခ်ီးက်ဴးစရာျဖစ္သည္။ အုိင္အာသမားမ်ားအဖုိ႔ သံတမန္စရုိက္ ေမြးျမဴထားျခင္းသည္

ႏိုင္ငံေရး စြမ္းရည္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးဆက္ထတဲြင္ moderate က်သူ မရွားလွေသာ္လည္း
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သံတမန္ စရိုက္ရိွသူကား ရွားလွ၏။ ကုိကုိၾကီး၌ အဆုိပါ အရည္အခ်င္းမ်ဳိးကုိ ေတြ႕ရသည္မွာ ဝမ္းသာစရာျဖစ္

သည္။ (စာ - ၅၂ အေပၚ ရႈျမင္ခ်က္)

အဖိႏွိပ္ခံ မ်ဳိးဆက္မ်ားအဖုိ႔ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ေတာ္လွန္ျခင္း ကိစၥမ်ားကုိ အထူးအေထြေလ့က်င့္ေနစရာ လုိမည္

မထင္။ သို႔ေသာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့ကား ရွားပါးလွ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဖိႏွိပ္ခံရသည့္

မ်ဳိးဆက္မွ မဟုတ္၊ အဖိႏွိပ္ခံ မဟုတ္သည့္ မ်ဳိးဆက္တြင္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ ဓေလ့ ျမန္မာ၌

ပါးရွားလွ၏။ ျမန္မာ့လူမႈႏိုင္ငံေရးဓေလ့ သုေတသနစာ အခ်ဳိ႕ကုိေလ့လာၾကည့္က သိႏိုင္သည္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္

ရြက္ႏိုင္စြမ္းနိမ့္လွသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့အတြင္းက ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါမ်ားထ၌ဲ ကုိကုိၾကီးကုိ ျဖဴမည္း ႏိုင္ငံ

ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္သူျဖစ္မွန္း ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ရန္သူ - မိတ္ေဆြ အျမင္မွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္

သည့္ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ကို ေတြ႕ရသည္။ အစဥ္အလာထကဲ ပုဂၢဳိလ္မဟုတ္၊ ေဖာက္ထြက္ရသူဲဟု ပညတ္လုိက္

သည္။ (စာ - ၅၄ အေပၚ ရႈျမင္ခ်က္)

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၌ ဝါးလုံးသိမ္း/ေရာၾကိတ္သမားေတြ မ်ားလွ

၏။ ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးဆက္အဖုိ႔ ခံစားခ်က္ကဲ သည့္ စဥ္းစားခ်က္

မ်ားက မ်ားလြန္းလွသည္။ ခံစားခ်က္မ်ားမကဲလွ်င္လည္း

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံ စစ္ဖိနပ္ ေအာက္မွ လြတ္မည္မထင္။

ေတာ္လွန္ေရးကာလ၌ အင္မတန္ အသုံးဝင္လွ၏။ သုိ႔ေသာ္

တည္ေဆာက္ေရး ကာလ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမ်ား၌

ေနရာတကာ ခံစားခ်က္ကဲ စဥ္းစားခ်က္မ်ား မင္းမူေနလွ်င္ကား၊

တည္ျငိမ္၍ ညင္သာေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္ မထင္။

ၾကမ္းရွေသာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကာလကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ျဖတ္သန္းရအုံးမည္ ထင္သည္။ ကုိကိုၾကီးအေနျဖင့္၊ ခံစားခ်က္

မ်ားကုိ သတိျဖင့္ ခၽြန္းအုပ္၍ စဥ္း စားႏုိင္သူဟု ျမင္ရသည္။ သလဲသီးမ်ားလုိ ျပႆနာႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား၊

သမုိင္းျဖတ္သန္းမႈမ်ားအေပၚ အကန္႔ လုိက္ ဇယားခ်ႏုိင္သူျဖစ္သည္။ (စာ - ၅၄ အေပၚ ရႈျမင္ခ်က္)

ကုိကုိၾကီးအေနျဖင့္၊ လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးမွ ျဖတ္သန္းလာသူျဖစ္လာျခင္းေၾကာင္းလားမသိ၊ လက္ေတြ႕က်က်

စဥ္းစားတတ္သည့္ ယူဆခ်က္မ်ားကုိေတြ႕ျမင္ရျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းက ႏိုင္ငံ

ေရး သတၱဝါတုိင္းသည္ လက္ေတြ႕စဥ္းစားတတ္သူမ်ားဟု တရားေသ မမွတ္ယူရာ။ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ၏ အစစ္

အမွန္သေဘာကုိ နားလည္မႈ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ အမ်ဳိးသားစရုိက္လကၡဏာမ်ားကုိ ခ်ည္းကပ္ပုံသည္ အတု

ယူစရာ ေကာင္းလွသည္။ ေအာ္တုိမင္ဘစ္စမတ္ က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရိွတာကုိ လုပ္တာ ႏုိင္ငံေရး…

ဟူ၍။ ရီယယ္ပိုလုိက္တစ္ကုိ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ႏွင့္ ျဖစ္သင့္မႈအေပၚ မွ်ေျခခ်ႏုိင္သူဟု ယူဆလုိက္ရသည္။ အထူး
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သျဖင့္၊ အမွတ္သရုပ္မ်ားအေပၚ ကိုကုိၾကီး၏ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္၍ သိႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသားသရုပ္ ႏွင့္ လူ႕

အခြင့္အေရးအေပၚ မွ်ေျခ ခ်ိန္ညိွတတ္သည့္ စြမ္းရည္ကို အကဲခတ္မိသည္။ (စာ - ၂၈ အေပၚ ရႈျမင္ခ်က္)

အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ဂလုိဘယ္ဝါဒ၏ အစြန္းမ်ားကုိ ညင္ညင္သာ

သာ ကိုင္တြယ္သြားသည္ကို ထပ္မံ ေတြ႕ရသည္။ ဗုဒၶ လမ္းညႊန္ခ်က္ထမဲွ ပဋိပါဒလူသားပါလား…. ဆိုတာ

ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ကုိကိုၾကီးမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ Moderate စရိုက္ရိွသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျပဳျပင္ေရးသမား တစ္

ေယာက္ျဖစ္ေနျပန္ေသးသည္။ တုိးတက္လိုေသာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိေသာ သေဘာထားအျမင္ ထက္သန္သူ

ျဖစ္သည္။ moderate ႏွင့္ reformist သည္ ဆန႔္က်င္ဘက္ မဟုတ္သည့္ တုိင္၊ အတူ သေဘာဟု ယူေသာ္

မရေခ်။ သိမ္ေမြ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးစရုိက္ရိွသူျဖစ္သူပင္။ (စာ - ၂၉ အေပၚ ရႈျမင္ခ်က္)

ေတာ္လွန္ေရး မုန္တုိင္းၾကမ္းၾကမ္းကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသူ ပီပီ ကုိကုိၾကီးမွာ အရာရာကုိ သတိျဖင့္ ျပဳမူ ေျပာဆုိေန

ရဟန္ကုိ အထင္းသားေတြ႕ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကာလ၌ အမွတ္အသားအက်ပ္

အတည္းမ်ားမွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ကုိကုိၾကီးက တိတိက်က် ေျပာသည္။ ဆင္ျမဴရယ္

ဟန္တင္တန္က ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တြန္းတုိက္ျခင္း က်မ္း ၌ ၂၁ ရာစုသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အခ်င္းခ်င္း

အတြန္းအတုိက္ ျဖစ္မည့္ ပဋိပကၡရာစု ျဖစ္မည္ဟု ေဟာကိန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ သတိရမိေသးသည္။ ဆင္ျခင္တံု

တရားႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ဓေလ့ျဖင့္ ယဥ္ပါးျခင္းကသာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုိ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ေလွ်ာက္

ႏိုင္မည္ဟု ကုိကိုၾကီးက ယံုၾကည္ပံုရသည္။

ဒီမုိကေရစီ၌ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အခန္းက႑ကုိ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားသူျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္

သည္ စားသုံးသူအေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္လွ်င္၊ ဒီမိုကေရစီသည္လည္း လူထုအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရး (people

orientated politics) စနစ္ျဖစ္သည္ ဟု ကိုကုိၾကီးက ခိုင္ခုိင္မာမာ ယူဆသည္။ အမွတ္သရုပ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း

အတြန္းအတုိက္ကို သတိၾကီးၾကီး ခ်ည္းကပ္ရန္ သတိေပးသည္။ ဒီမိုကေရစီဓေလ့ႏွင့္ ယဥ္ပါးမွ ျဖစ္မည္၊

ဆင္ျခင္တံုတရား၊ သည္းခံမႈ (tolerance) ျဖင့္ အမွတ္သရုပ္အက်ပ္အတည္းကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ ဆႏၵရိွဟန္တူ

သည္။ (စာ - ၂၀ မွ ၃၀ အေပၚ ရႈျမင္ခ်က္)

အမွတ္သရုပ္ကို ထိန္းသိမ္းရာ၌ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ ျပန္ၾကည့္တတ္ဖို႔ သတိေပးထားျပန္သည္။ reflective mindset

ျဖင့္ ရပ္ၾကည့္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္သည္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ေခတ္ေရစီး၏ ရိုက္ခတ္ခ်က္ထဲမွာ

သတိရိွရိွ လွမ္းၾကဖုိ႔ လက္တုိ႔ထားသည့္ စကားလုံးမ်ားကုိ ေဟာေျပာခ်က္၌ ေတြ႕ရသည္။ လူေတြဆုိတာ

နီးလြန္းလွ်င္လည္း မျမင္တတ္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္လား။ ဤသုိ႔ ဆက္စပ္ျပီး၊ လူထုစိန္ဝင္းက သံေယာင္လိုက္

သည့္ ဖားေတြ အေၾကာင္းေရးသည့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကုိ သတိရမိေသးသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကုိကိုၾကီးမွာ ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကုိ အဆုိးျမင္သူ မဟုတ္။ ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ သူကုိယ္

တုိင္ ၾကိဳးစားေနသူျဖစ္သည့္တုိင္၊ ႏုိင္ငံေရးေအာက္သက္ေက်မႈကုိ တန္ဖိုးထားသူျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရျပန္သည္။

တုိးတက္ ေဖာက္ထြက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္စြမ္းရိွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားသည့္
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ေစတနာကုိ ေတြ႕ရသည္။ ကမာၻၾကည့္ၾကည့္၊ ကုိယ့္အရပ္ ကုိယ့္ဇာတ္ အေျခအေနႏွင့္ အပ္စပ္ေအာင္ ၾကိဳးစား

လုိသည့္ သေဘာထားေတြ႕ရသည္။ အမ်ဳိးသားအမွတ္သရုပ္ေျပာရင္း၊ ကုိရီးယားက ကင္ခ်ီႏွင့္ ဂ်ပန္က ဆူရီွ ကုိ

ပမာျပဳ၍ ေျပာသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ သြတ္သြင္းျခင္း ကိစၥ

(cultural programming) ကိုပါ ထည့္စဥ္းစားသည့္

အျမင္ကုိ မွန္းဆမိသည္။ ေထာင့္ေစ့သည့္ အေတြးဟု

ျမင္သည္။ (စာ - ၃၀ မွ ၃၇ အေပၚ ရႈျမင္ခ်က္)

စီမံခန္႔ခြဲမႈ နယ္ပယ္မွာ ေျပာၾကတာရွိသည္။ “ေရာင္းမလား၊

အေရာင္းခံမလား”။ ကုိယ့္မွာ ေရာင္းစရာ မရွိရင္ ေတာ့

အေရာင္းခံရမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ပင္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္…

ကုိကုိၾကီးမွာ ….

အစြန္းမ်ားကုိ ေရာက်ဳိေပါင္းစပ္ႏုိင္ေသာသူ

ေတာ္လွန္ေရးသမား ျဖစ္သလုိ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူ

သတိၾကီးေသာ ျပဳျပင္ေရးသမား

တည္ေဆာက္ေရးအျမင္ရွိေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမား

မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်ည္းကပ္ႏိုင္သည့္ ပညာတတ္

ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ကြပ္ကေဲသာ ႏုိင္ငံေရးသမား

ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ရန္ ေဆာ္ဩသူ

ႏိုင္ငံေရး ေအာက္သက္ေက်မႈ ကို တန္ဖိုးထားသူ

ေစ့စပ္ညိွႏွဳိင္းေရးသမားျဖစ္သည့္တုိင္ ယုံၾကည္ခ်က္၌ စြဲျမသူဲ

သမုိင္းကုိ စြဲျမသဲူျဖစ္သည့္တုိင္ အတိတ္၏ အက်ဥ္းသား အျဖစ္မခံသူ

ပူးေပါင္းလုိစိတ္ထက္သန္ေသာ တစ္ေကာင္တည္း ျခေသ့ၤ…. ဟူ၍။ ။

ကုိကုိၾကီးက ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ရင္း ေျပာခ့ဲဖူးေသးသည္။ “အိမ္ေထာင္ဆုိတာ ဇြတ္ခုန္ခ်မွ က်တာ…တ့ဲ

သိပ္ ဘာမွ စဥ္းစားမေနနဲ႔… မ်က္စိမိွတ္ျပီးသား ခုန္ခ် ပစ္လုိက္…တဲ့” ဤစကားအရသာဆုိလွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္

ကုိကုိၾကီးအား ပညတ္ရန္တစ္ခုသာက်န္ေတာ့သည္။

ခ်စ္တတ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားၾကီး ဟူ၍…
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ဤစာသည္ ကုိကိုၾကီး၏ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕မဟုတ္။ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕ထိေတြ႕ရသေလာက္

အတၱေနာမတိျဖင့္ ရီဗ်ဴး လုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲႏိုင္ၾကကုန္….။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပေရာဟိတ္ မဟုတ္။ ျမင္ႏိုင္သေလာက္ မ်က္လုံးကုိ ျပဴးၾကည့္မိျခင္းသာ….။

ဤကား စကားခ်ပ္ (မင္းေသ့)

မတ္လ / ၂၀၁၇
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စာအုပ္ထဲက လူ

မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ ေသခ်ာျပီလား

ေဖျမင့္

ေလာက္ေလာက္လားလား တက္က်မ္းေတြက၊ ေလာက္ေလာက္လားလား အရည္အေသြးေတြကုိ

တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ ရလာေစသည္။ တက္က်မ္းတုိင္းကား၊ ေလာက္ေလာက္လား

လား ရွိၾကသည္ မဟုတ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေယဘုယ် သေဘာတရားေတြ ေျပာျပီး ျပီးသြားသည္သာ

ျဖစ္သည္။

ခင္ဗ်ားဘဝမွာ စာအုပ္ထကဲ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ တေသြ

မတိမ္းလုိက္နာခဲ့ဖူးတ့ဲ ကာလတစ္ခု ရိွခဲ့ဖူးသလား။

ကၽြန္ေတာ့္မွာေတာ့ ရိွခဲ့ဖူးသည္။ ကာလအေတာ္ၾကာကုိ ရိွခဲ့ဖူး

သည္။ ယခင္က လုပ္ခဲ့ဖူးသည့္ အက်င့္အတုိင္း ယခုပင္

အရွိန္က မကုန္ခ်င္ေသး။ သုိ႔ေသာ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ဘဝက

လုိေတာ့ စာအုပ္ေတြကို ဘုရားလုိ မကုိး ကြယ္ျဖစ္ ေတာ့တာ

အေတာ္ၾကာျပီ။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က

စာအုပ္ေတြကုိ ဘုရားလုိ ကုိးကြယ္ဖူးသည္။ မွားျခင္း၊ မွန္ျခင္း၊

သင့္ျခင္း မသင့္ျခင္းကုိ အသာထား… ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည့္

အတြက္ ျဖတ္သန္းသေလာက္ အက်ဳိး အျပစ္ႏွင့္ပက္သက္၍

အေတြ႕အၾကံဳေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ရခဲ့ သည္။

ေနာက္ဆုံး အစြန္းေရာက္ အယူအဆမ်ား စြဲျမလဲာသည့္တုိင္၊ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္ခဲ့သည့္

ဆုိးက်ဳိးမ်ားကေန၊ မနည္း ဆြဲထုတ္ခဲ့ရသည္။ ဤသုိ႔ ဆြဲထုတ္ရာတြင္၊ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ားႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ရေသာသူ (မ်ား)၏ ေက်းဇူး မ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ သူတုိ႔၏ အကူအညီႏွင့္ ေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေတာ္အသင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။ ပတ္ဝန္း

က်င္တြင္ အေတာ္အတန္ ဝင္ဆန္႔လာသည့္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။ မိသားစုႏွင့္ အသုိက္အဝန္းက

အေတာ္အတန္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း ခံရသည့္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။ စာအုပ္ေလာကႏွင့္ လူ႕ေလာ

ကကုိ ဟာမုိနီျဖစ္စြာ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္ကုိယ္တိုင္အေပၚ မူတည္သလုိ၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း လုပ္ေဖာ္

ကုိင္ဖက္ ျမတ္ႏိုးတြယ္တာရသူ မ်ား၏ ေစတနာကူညီမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာ မူတည္ေနခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕
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ခဲ့ရသည္။ စာအုပ္ေလာကထ၌ဲသာ ထိေတြ႕စဥ္ကာလက အေျခအေနတုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲ ရုတ္တရက္ ဝင္

ေရာက္လာခ့ဲသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ဘဝမ်ားကုိ မေက်ာ္လြန္ခင္က၊ ေဖျမင့္ စာအုပ္မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္ခံခဲ့

သည္။ ေက်ေက်နပ္နပ္ အလႊမ္းမိုး ခံခဲ့ျခင္းသာ။ ဤသုိ႔ေသာ ကာလက အဆုိအမိန္႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ

ဦးေႏွာက္ထတဲြင္ မျမဲ ႏုတ္တုိက္ ရြတ္ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

“ကုိယ္ တကယ္လုပ္မၾကည့္ေသးပဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္မရဘူးလုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာနဲ႔…ကြ”

ယခုထက္တုိင္၊ ဤအဆုိအမိန္႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ စြဲစြဲျမျဲမဲ လုိက္နာေနဆဲျဖစ္သည္။ လူေတြဆိုတာ၊ လုပ္လိုက္ရ

သည့္ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေနာင္တရသည္ ဆိုသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးထက္ မလုပ္လုိက္ရသည့္ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ပူေဆြး

ေနာက္တရသည္က ပုိမိုမ်ားျပားသည္ မဟုတ္လား။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ ေခါင္းထတဲြင္ ဆက္စပ္ အေတြး

အေခၚတစ္ခု အျမဝဲင္လာသည္။ “ဘာမွ မလုပ္ရင္ ဘာမွ မျဖစ္လာဘူး၊ တစ္ခုခု လုပ္ေနရင္ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့

ျဖစ္လာမွာပဲ” ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းက ကုိယ့္လုပ္ရပ္၏ ေစတနာ၊ စိတ္ေဇာအေပၚတြင္ မူတည္သည္

မဟုတ္လား။ အခ်ိန္တုိင္း၊ အခ်ိန္တိုင္း၊ ေန႔တုိင္း ေန႔တုိင္း တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု၌ အျမဲ လုံ႔လထုတ္ ၾကိဳးစားေန ဖုိ႔

ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ့္ကုိယ္ကို အျမဲ မီးထုိးေနခဲ့သည္။ ဗုဒၶ အေဟာ တရား၌ ဤသုိ႔ ရိွသည္ မဟုတ္လား။ “ကုသုိလ္၊

ပညာ၊ ဥစၥာ” တစ္ခု မဟုတ္ တစ္ခုေတာ့ အျမရဲေနေအာင္ ၾကိဳးစားေနရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သုံးခု

စလုံး ရရိွလွ်င္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝတြင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ျပီးဆုံးရံႈးလုိက္ရသည့္ အရာမ်ားထက္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ မၾကည့္

ရေသးဘဲႏွင့္ လက္လႊတ္ဆုံးရံႈးလုိက္ရသည့္အရာမ်ားက ပိုမ်ားသည္ မဟုတ္လား။ ဘာပဲေျပာေျပာ လုပ္ၾကည့္

လိုက္ပါ၊ ၾကိဳးစားၾကည့္လိုက္စမ္းပါ… ေနာက္ဆံုး မရေတာ့ဘူးဆုိမွ လက္ေလ်ာ့လုိက္ၾကစုိ႔လား။

“သီးႏံွေကာင္း ရိတ္သိမ္းလုိလွ်င္”

လူဆုိတာ ကုိယ္စုိက္ေသာ သီးႏွံကုိ ကိုယ္ရိတ္သိမ္းရစျမဲ မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္ အေနႏွင့္ ဗုဒၶ၏ ကံ,ကံ၏

အက်ဳိးကုိ နက္နက္နနဲဲ ယုံၾကည္ထားမိသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလက ေဟာဖူးသည္။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္၊

ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္မည္။ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္မည္လဲ… အေၾကာင္းညီညႊတ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္မည္။ အေၾကာင္း

ညီညႊတ္ျခင္းကုိ မည္သုိ႔ မည္ပံု ပမာျပဳမည္နည္း။ ဖေယာင္းတုိင္က မီးအလင္းေရာင္ ရသက့ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္မည္။

ဖေယာင္းတုိင္သည္ ဖေယာင္းလည္း ရိွပါမွ၊ မီးစာလည္း ရိွပါမွ၊ ထုိမွ်မက မီးျခစ္၌ မီးေတာက္ရန္၊ ဂက္စ္လည္း

ရိွပါမွ၊ ေက်ာက္လည္းရွိပါမွ၊ ေက်ာက္ဘီးလည္း ရွိပါမွ၊ ျခစ္လည္း ျခစ္ပါမွ၊ ျခစ္ျပီးလွ်င္လည္း ဖေယာင္းတုိင္၏

မီးစာႏွင့္ တုိ႔ပါမွ၊ မီးစာ၌ မီး စြဲေစရန္ ေရလည္း မစုိပါမွ၊ ေလျပင္းလည္း မတုိက္ပါမွ ဖေယာင္းတုိင္မွ မီးအလင္း

ေရာင္ကို ရရိွမည္ျဖစ္သည္။



မင္းေသ့

17

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝတြင္ျဖစ္ပ်က္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်ရံႈးမႈမ်ားသည္လည္း အေၾကာင္းမညီညႊတ္ပါက၊ အက်ဳိး

မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ၾကံဳေတြ႕ရဖို႔ မလြယ္။ အဘိဓမၼာ၌ စိတ္၏ ေဇာ (၇) ခ်က္ အေၾကာင္းတရားမ်ားပါ

ထည့္ေပါင္းစဥ္းစားလွ်င္၊ လုပ္ရပ္မ်ား၏ အေၾကာင္း၊ အက်ဳိးျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေရေရလည္လည္ နားလည္ႏိုင္မည္

ျဖစ္္သည္။ ထားေတာ့။ ေနာက္ ဆက္ၾကအုံးစုိ႔။

“ေၾကညက္ေအာင္ ထြန္ယက္မထားတ့ဲ လယ္ကြက္မ်ဳိးမွာ၊ ဘယ္ေတာ့မွ သီးႏွံေကာင္းေကာင္းမထြက္ ဘူး..ကြ”

ကုိယ္လုပ္သည့္ အလုပ္ကုိ အေပၚယံ မလုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဤအဆုိအမိန္႔က အျမဲ တပ္လွန္႔ေန သည္။

ကုိယ္လုပ္သည့္ အလုပ္ကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္၊ အေပၚယံ၊ ေရေပၚစီ သေဘာမ်ဳိးလုပ္တတ္သူေတြ ကုိ ၾကံဳတုိင္း

သူတုိ႔၏ အနာဂတ္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္မွန္းဆၾကည့္မိေလ့ရိွသည္။ ဘယ္အရာကုိမွ မေလးနက္၊

ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား လူတန္းစားေတြ ေတြ႕ရျမင္ရတုိင္း၊ သူူတုိ႔၏ ဘဝကုိ ကၽြန္ေတာ္ စုိးရိမ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္

ဤအျမင္ျဖင့္ ကိုယ့္ဘာသာ ကုိယ္ျပန္ၾကည့္မိသည္။ ငါကေရာ… ငယ္ငယ္တုန္း က မင္းသိခၤ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္

ထတဲြင္ ဖတ္ဖူးမိေသာ စကားေလးကုိ အမွတ္ရေနမိေသးသည္။

ေပါ့ေပါ့ေန၊ ေပါ့ေပါ့စားပါ။ သုိ႔ေပမယ့္ ေပါ့ေပါ့ မေတြးနဲ႔၊ ေပါ့ေပါ့မေျပာနဲ႔၊ ေပါ့ေပါ့ မလုပ္နဲ႔။ စားတတ္၊ ဝတ္တဲ့၊

ေနရာမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အပၸကိေစၥာစ ျဖစ္သင့္သည္။ အနက္သေဘာမွာကား၊ အမူကိစၥ နည္းေသာသူ

ျဖစ္ရမည္။ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ ရိုးရွင္းေသာ ဘဝေနထုိင္မႈ ပံုစံကုိေတြ႕ရတုိင္း ကၽြန္ေတာ္ ဤစကား

အျမဲသတိရမိသည္။ ေဩာ္… ရဟန္း သူေတာ္ေကာင္းေတြ၊ သူေတာ္စဥ္ေတြႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ေသာ

ဂ်ီးနီးယက္စ္ၾကီးမ်ား၏ ဘဝအေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာရ၊ ဖတ္ရ၊ သိရ ျမင္ရ၊ ၾကားရတုိင္း အင္မတန္

ရိုးရွင္းေသာ ဘဝတြင္ ေနထုိင္ၾကပါလားဆုိတာ အျမသဲတိရေနမိသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ား၏ ေနထုိင္၊ စားေသာက္၊ သြားလာပုံသည္ အင္မတန္ ရုိးရွင္းရကား၊ သူတုိ႔၏

လုပ္ရပ္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အေျပာအဆုိမ်ား သည္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မဟုတ္ၾက၊ အေပၚယံ မဟုတ္ၾက။

နက္နက္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္၊ တန္ဖိုးရွိေသာ စကား၊ ခြန္စိုက္ အားစုိက္

အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ထုံမႊမ္းအပ္သည္ ခ်ည္းျဖစ္ပါသေလာ။ ေဩာ္… လူတစ္ေယာက္၏ လုပ္ရပ္ မ်ားက ထုိလူ၏

ဘဝ ကုိ ျပဌာန္းသည္ မဟုတ္ပါသေလာ။ “ဘဝဆုိတာ စိတ္၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈပါပဲ”။

“ေရွ႕တစ္မုိင္သာ စဥ္းစားပါ”

ကြန္ျဖဴးရွပ္က ေျပာဖူးသည္။ မိုင္တစ္ေထာင္ခရီးအတြက္၊ ေျခတစ္လွမ္းက စတင္ရသည္… ဟူ၍။

ေမာ္စီတုန္းကလည္း သူ၏ မဟာခရီးရွည္ ခ်ီတက္ပြဲၾကီး၌ ဤသုိ႔ ေျပာခ့ဲဖူးမည္ ထင္သည္။ “ဘယ္ ေလာက္

ေဝးေဝးၾကီး သြားရအုံးမည္ ဆုိတာ မစဥ္းစားနဲ႔၊ ေရွ႕တစ္မုိင္အတြက္ကိုပဲ စဥ္းစား၊ အ့ဲဒါဆုိ မင္းတုိ႔

ေရာက္လိမ့္မယ္လုိ႔ ငါ ယုံၾကည္တယ္” (စာ - ၂၂၂)
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ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ၌ အေတာ္အတန္အၾကာအထိ အနာဂတ္ကုိ ေလာၾကီးစြာျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည္။ ေရွ႕

မေရာက္ေသးသည့္ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚ အာရုံျပဳရင္း၊ နေဘးနားက တန္ဖိုးရိွသည့္အရာမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ ခဲ့သည့္

အေရအတြက္ကား မနည္းေတာ့။ ယခုေတာင္ ဤသုိ႔ ၾကံဳေနဆဲျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဟုိးအေဝးၾကီးက

လကမာၻႏွင့္ျဂဳိလ္မ်ားကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ၾကိဳးစားရင္း၊ ကိုယ့္အိမ္နေဘး စမ္းေခ်ာင္းေလး ထဲက

လိပ္သည္းေက်ာက္ကေလးကုိ ေကာက္ယူတန္ဖိုးထား ျမတ္ႏိုးဖုိ႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ၾကသည္။ ေဩာ္…. ေဝးလြန္းမွ

မျမင္ရသည္ မဟုတ္၊ နီးလြန္းလွ်င္လည္း မျမင္ပါ့လား… ဆုိတာ သတိခ်ပ္မိေသး သည္။ ဘဝကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔

မည္သုိ႔ မည္ပံု ျဖတ္သန္းေနၾကသနည္း။

လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္ခန္႔ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္) က၊ ျမန္မာျပည္ေတာင္တက္အသင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ျမဳိ႕

အတြင္းရွိ နတ္မေတာင္ (ေခၚ) ဝိတုိရိယ ေတာင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ တက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္

အထက္၊ ေပ ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ေတာင္တန္းၾကီးျဖစ္သည္။ မင္းတပ္မွသည္ ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္

အသြားအျပန္ သုံးည အိပ္ ေလးရက္ ခရီး ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္ အစအဆုံး ဆိုလွ်င္ ၁၀ ရက္ခန္႔ၾကသည္။

ေတာင္တက္ခရီးစဥ္က မိုင္ေပါင္း ၈၀ ကုိ ေျခလ်င္ခရီးျဖစ္သည္။ ေက်ာမွာ ဝန္ျဖင့္ ခရီးသြားရျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္တက္အသင္း ဥကၠ႒က ေျပာသည္။ “ေက်ာဗလာနဲ႔တက္တာ ေတာင္ တက္သမား မမည္ဘူး…” တ့ဲ။

ေက်ာပုိးအိတ္မွာ ကုိယ့္အတြက္တာ ကုိယ့္ဝန္ကုိ ကုိယ္သယ္ျပီး ေတာင္ထိပ္ေရာက္ေအာင္ တက္ႏိုင္မွ တကယ့္

ေတာင္တက္သမားေကာင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ခံယူမိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ ေက်ာဗလာျဖင့္ ေတာင္ထိပ္ကုိ အေရာက္

တက္ႏိုင္ျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ မွတ္ယူျပီး သာယာ မွိန္းေမာ

ေနသည့္ သူမ်ားကုိ ေတြ႕ရေသာအခါ အဆုိပါ ဒႆနက

ကၽြန္ေတာ့္ ဦးေႏွာက္ကို တြန္းထုိးေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္

ဘဝအခက္အခႏဲွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ဝန္မ်ား ခ်ီ၍ အေရာက္တက္

ႏိုင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနဆဲျဖစ္သည္။ အလြတ္တမ္း ေတာင္ထိပ္ေရာက္

လွ်င္ ျပီးေရာ ဆုိသည့္ သေဘာျဖင့္ ဝန္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ မျငင္း

ပယ္ေတာ့။ ဝန္မ်ားကုိ လုိလုိခ်င္ခ်င္ သယ္ယူျပီး ထမ္းတက္

ခ်င္သည့္ ခံယူခ်က္က ကၽြန္ေတာ့္ထံတြင္ ကိန္းဝပ္လာသည္။

ထုိခရီး၌ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့က်င့္သား မက်ေသးဘဲ ကၽြန္ေတာ္

ေရာက္ခဲ့သည္။ ေလ့က်င့္မႈကုိ တစ္ခါမွ မလုပ္ဘ၊ဲ ကၽြန္ေတာ္

အေရာက္သြားႏုိင္ခဲ့ေသာ ဘဝ မွတ္တိုင္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ့ ေတာင္တက္အသင္းက အပတ္စဥ္ စေန၊

တနဂၤေႏြ (၂) ရက္ ရက္သတၱပတ္ အေတာ္အၾကာ မႏၱေလးေတာင္ႏွင့္ က်ဳံး တစ္ပတ္ ေလ့က်င့္မႈ အျမဲ
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လုပ္ရသည္။ ဤသုိ႔ မလုပ္ျဖစ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္ အတင္းကာေရာ စာရင္းေပး၍ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္တက္

ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေပေပါင္း တစ္ေသာင္း သုံးေထာင္ေက်ာ္ အျမင့္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ခြန္အားက ဗလာ၊ စိတ္ဓာတ္က

တစ္ရာျဖင့္ အေရာက္သြား ႏိုင္ခဲ့ေသာ စမ္းသပ္မႈကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျဖတ္သန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလ့က်င့္မႈ

မေက် ညက္လွ်င္၊ ဒဏ္ ပိုခံရသည္ဆုိသည့္ အျမင္ပါ တြဲဖက္ျပီး ရလာသည္။ ထားေတာ့။ ေလ့က်င့္မႈမရွိဘဲ

သြားခ့ဲသည့္ ေတာင္တက္ခရီးတစ္ေလွ်ာက္လုံး၊ ကၽြန္ေတာ့္ ေခါင္းထဲ အျမဝဲင္လာသည့္ စကားက၊ ေရွ႕

ေျခတစ္လွမ္းအတြက္ပဲ စဥ္းစား၊ ေရွ႕ေျခတစ္လွမ္းပဲ လွမ္းႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစား ဟူေသာ စကားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္

ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္သည္။ စာေတြထကဲအရာေတြကုိ၊ လက္ေတြ႕ျဖင့္ ပီပီျပင္ျပင္

ေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းသည္ပင္ ပညာျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးျဖစ္သည္ ဆိုတာ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ နက္နက္နနဲဲ

နားလည္သြားရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အင္ဂ်င္နီယာ စကားတြင္ ရိွသည္။ “သီအုိရီမသိရင္ အကန္း၊ လက္ေတြ႕ မသိရင္ အက်ဳိး” တ့ဲ။

ေမာ္စီတုန္းကလည္း သူ၏ ေတာ္လွန္ေရး သေဘာတရားတြင္ ဤသုိ႔ပင္ မိန္႔ခဲ့သည္ မဟုတ္လား။

“သေဘာတရား မသိတဲ့သူက အကန္း၊ လက္ေတြ႕ မသိတဲ့သူက အက်ဳိး”…ဟူ၍။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စာႏွင့္ လက္ေတြ႕မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းရင္းသာ၊ ရင့္က်က္ျပည့္ဝလာၾကသည္။

ထုိ႔အတူ၊ စာပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မေလ့လာလွ်င္လည္း၊ လက္ေတြ႕၌ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး မလုပ္ႏိုင္ၾက။

လက္ေတြ႕ခ်ည္းသာ အားကုိးၾကလွ်င္လည္း၊ ကိစၥအားလုံးက မတြင္က်ယ္၊ မေပါက္ေျမာက္ၾက။ ေသးဖြဲေသာ

အရာမ်ားျဖင့္သာ၊ အခ်ိန္မ်ား ဘဝမ်ား ကုန္ဆုံးေနရသည္။

ဗုဒၶက ေဟာခ့ဲဖူးသည္။ “ဗဟုသုတမ်ားျခင္းသည္၊ အာသေဝါမ်ားျခင္း၏ အေၾကာင္း…” ဟူ၍။

အသိမ်ားကုိ အက်င့္ျဖင့္ တိေပး၊ ညိွေပးမႈ မလုပ္ပါက၊ သံသရာ၌ တာဗုိအင္ဂ်င္တပ္၍ လည္လိမ့္အုံးမည္။

ေနာက္ဆုံး သာသနာ (၃) ရပ္ သာဓကျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ခ်ဳပ္လုိက္ခ်င္သည္။

ပရိယတိၱ၊ ပဋိပတိၱ၊ ပဋိေဝဒ

သင္ယူျခင္း၊ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္း၊ သင္ယူသမွ် က်င့္သုံးသမွ်မ်ားကုိ ဆင္ျခင္ျခင္း… ျဖင့္သာ

ေအာင္ျမင္၊ ေပါက္ေျမာက္ သည့္ ဘဝ ခရီးလမ္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေရာက္ေလွ်ာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူ၏။

ည ၈ နာရီ တိတိ

၂၀ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၇
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မရွိမျဖစ္မုိး

ဂ်ဴး

“ဂ်ဴးက သူ႕ဘဝမွာ မထားလုိက္ရတဲ့ မာနေတြအားလုံးကုိ ခင္မုိးျမင့္အေပၚကုိ ပံုေအာပစ္ခ်လုိက္ပံုရတယ္”

တကယ္ေတာ့ အခ်စ္ဝတၳဳမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဘာမွ် မဆုိင္။ ဘုန္းၾကီးႏွင့္ ဘီးကဲ့သုိ႔ မအပ္စပ္ေသာ အရာ

မ်ားဟုပင္ ကၽြန္ေတာ္ ကာလအေတာ္ၾကာယူဆထားခ့ဲဖူးသည္။ တကယ္ေတာ့ “မိုး” သည္ ကၽြန္ေတာ္ စတုတၳ

ေျမာက္ ဖတ္သည့္ ဂ်ဴး ဝတၳဳသာျဖစ္သည္။ ပထမက

“တိမ္နဲ႔ခ်ီတ့ဲၾကိဳး”၊ ဒုတိယက “ျမစ္တုိ႔၏မာယာ”၊ တတိယ က

“မိန္းမတစ္ေယာက္၏ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္”၊ စတုတၳကမွ “မရိွမျဖစ္

မိုး”။

တကယ္ေတာ့ “မိုး” ဝတၳတစ္အုပ္လုံးကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေနရာ

တုိင္းေတြ႕ရသည္မွာ “မာန” သာျဖစ္သည္။ မာနႏွင့္ ပက္သက္

၍ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မသိ။ ကၽြန္ေတာ္ သိသည္

မွာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တြင္းက ကၽြန္ေတာ့္ မာနႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္

ေလ့လာၾကည့္ဖူးသည့္ အမ်ဳိးသမီးတခ်ဳိ႕၏ မာန အေၾကာင္း

သာျဖစ္သည္။

ရတနာပုံတကၠသုိလ္တြင္၊ ေဟာေျပာပြဲလုပ္ရန္ “ဂ်ဴး” က

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူငယ္ တစ္သုိက္ႏွင့္ဆုံေသာအခါတုန္း က၊

ဂ်ဴးကုိ သူ႕ဝတၳဳထဲက ဇာတ္ေကာင္ေတြအေၾကာင္းႏွင့္

ပက္သက္၍ေမးၾကည့္ဖူးသည္။ “ဂ်ဴး” က၊ “ကၽြန္မ ခင္မိုးျမင့္ကုိ အၾကိဳက္ဆုံးပဲ… သူ႕လုိ ကၽြန္မ

မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး…” ဆိုျပီး ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ အဲ့ဒ့ီေနာက္ပိုင္း ခင္မိုးျမင့္ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဝတၳဳထဲမွ သူ႕စရိုက္ကုိ

သတိထား ရွာၾကည့္ခဲ့သည္။ မိန္းမႏွင့္ မာန အေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္အတန္ ခံစားလုိက္မိသည္။

တစ္ဖက္မွာလည္း၊ “အင္မတန္ မာနၾကီးလြန္းတ့ဲ မိန္းမေတြ၊ အိမ္ေထာင္မက်တာ… မဆန္းပါဘူး…” ဟုလည္း

စိတ္ထကဲ ဘုေတာၾကည့္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထတဲြင္၊ အခ်စ္၊ မာနႏွင့္ လက္ထပ္မႈအႏုပညာတုိ႔ အေၾကာင္း

ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ယူဆခ်က္၊ အျမင္မ်ား ေရာျပြမ္းဝင္လာသည္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ဘာမွ

ေလာက္ေလာက္လားလား မသိ။ အထင္အျမင္မ်ားျဖင့္သာ၊ ေတြးေတာ၊ ယူဆ၊ ေကာက္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္မ်ားသာ

မ်ားသည္။
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ဝတၳဳထဲမွာ၊ ခင္မုိးျမင့္၏ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ျမင္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ ခင္မုိးျမင့္၏ မာန။ ထုိ႔ေနာက္ ခင္မိုးျမင့္၏

လိမ္လည္မႈ။ ဤအခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ့္၏ အတၱေနာမတိ ေကာက္ခ်က္သာျဖစ္သည္။

ခင္မုိးျမင့္က မာနအတြက္ သူ႕ကုိယ္သူ လိမ္သည္။ ေနာက္ဆုံး အတၱဗဟုိျပဳခ်က္ျဖင့္ အခ်စ္ကို ပုံဖ်က္ပစ္လုိက္

သည္။ ေနာက္ဆုံး ခံစားရသည္က သူပင္ မဟုတ္လား။ ခင္မိုးျမင့္က့ဲသို႔ေသာ မိန္းမမ်ားသည္ ဤသို႔ခံစားရသည္

ကုိပင္ ႏွစ္ျခဳိက္တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္လား မေျပာတတ္။

ဦးမင္းထင္….
လေရာင္ရ႕ဲ ျဖားေယာင္းမႈေၾကာင့္ အနီးကပ္ဆုံး
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အေပၚ စိတ္ကစားမိတဲ့ အျဖစ္ကို
အခ်စ္လုိ႔ မထင္ပါနဲ႔ေနာ္။
ညက ကိစၥကုိ ေမ့လိုက္ပါ။
ကၽြန္မတုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေတြ႕ဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။
စာ - ၂၇၀

(လွပ ဝိုင္းစက္ေသာ္လည္း ခပ္ေသာ့ေသာ့ အနက္ေရာင္ လက္ေရးမ်ား) စာရြက္ေခါက္ကေလးမွ

“ဂ်ဴး” ဝတၳဳမ်ားေၾကာင့္၊ ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီးထုအတြင္း ေလာက္ေလာက္လားလား စြမ္းရည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ လုံးဝ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ယခုေခတ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေသာ လူငယ္

လူလတ္ပိုင္း အမ်ဳိးသမီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ “ဂ်ဴး” ဩဇာႏွင့္ သိပ္မကင္းၾကဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္။

တရားေသထင္ျမင္ခ်က္မဟုတ္။ ေယဘုယ်သေဘာျဖင့္၊ အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ရဖူးသည္ကုိ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါ

သည္။ လြဲေကာင္းလြဲႏိုင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ “ဂ်ဴး”၏ ဝတၳဳအနည္းငယ္ကိုသာ ဖတ္ဖူးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ မိမိ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ၊ ဂ်ဴးကုိ

ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္း အကခဲတ္ႏုိင္စြမ္းသာရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ခဲ့ဖူးသေလာက္၊ “ဂ်ဴး” ဇာတ္ေကာင္မ်ားကုိ

“ပညာ၊ မာန ႏွင့္ က်ား / မ စိတ္သေဘာဝ တုိ႔ကုိ ဗဟုိျပဳကာ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ အခင္းအက်င္းမ်ားျဖင့္ ဇာတ္စုံ

ခင္းထားသည္သာ ျဖစ္သည္။”

“ဂ်ဴး” ကို ေဖာက္ထြက္ေသာ၊ စာေပ အခ်င္းအရာ တစ္ရပ္ကုိ ခိုင္ခုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ေသာ

အမ်ဳိးသမီးဟီးရုိးတစ္ေယာက္ဟု ကၽြန္ေတာ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ “ဂ်ဴး” ဝတၳဳမ်ား ဖတ္ရင္း၊ အျပဳအမူ၊ အထိ

အေတြ႕၊ ေတြးဆခ်က္၊ ဟန္ပန္ အလွဳပ္အရွား ျဖစ္တည္မႈမ်ားကုိ ရုပ္လုံးၾကြေအာင္၊ အေသးစိတ္ နက္နက္နနဲဲ

ေဖာ္ညႊန္း ေရးသားႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ အအ့ံဩအဆုံးျဖစ္သည္။ “ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္” ဝတၳဳ၌

ဤအခ်က္သည္ အလြန္သိသာသည္။
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“ဝတၳဳေကာင္းေတြဟာ သိပ္ခ်စ္တဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြ ညားေလ့မရွိဘူး။ သိပ္ခ်စ္တ့ဲသူေတြ ေဝးရင္လည္း ဝတၳဳ

ေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ပိုမ်ားတယ္။” ဘာရယ္ မဟုတ္၊ ဂ်ဴး ဝတၳဳေတြမွာ ေခါင္းထဲ အလုိလုိဝင္လာသည့္ အထင္အျမင္

တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူေတြဆုိတာလည္း၊ ေဝးသြားမွ ပိုျပီး တသသ ျဖစ္ၾကတာ မဟုတ္လား…။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း

ဝတၳဳဆရာတုိ႔က၊ သူတုိ႔ ဝတၳဳေတြကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္ တသသ အျမဲရိွေနေစရန္၊ ခ်စ္ေသာသူမ်ားကုိ ေဝးကြာ

ေပးလုိက္ရျခင္း အေၾကာင္းေပလား မေျပာတတ္ေပ။

တကယ္ေတာ့၊ ေဝးကြာေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ ဝတၳဳထမွဲာသာ ခံစားလုိ႔ ေကာင္းျပီး၊ အျပင္လက္ေတြ႕၌

အလြန္ဆုိးဝါးေသာ ခံစားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လူေတြက၊ ဝတၳဳထဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ပစ္သြင္းလုိက္ၾကရင္ျဖင့္ အခုအခံ

ကင္းေသာ လမ္းၾကမ္းကုိ ေလွ်ာက္ရသည့္ႏွယ္၊ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ား ၾကမ္းရွ ကုန္ၾကရသည္။ ေဩာ္…. လူသား

ဘဝျဖစ္တည္မႈသည္၊ ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ လွဳပ္ရွားယိမ္းယုိင္ေနၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။

ထုိ႔ေၾကာင့္၊ “စာဖတ္၊ စာေရးတဲ့ မိန္းမသားေတြ ဂ်ဴး ကို မေက်ာ္ႏုိင္ေသးသေရြ႕ သူ႕ခ်စ္သူ အမ်ဳိးသားေတြ ဒုကၡ

ေကာင္းေကာင္းေရာက္ရတယ္” လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္ခ်က္ေပးဖူးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာသလုိ၊ စာအုပ္

ကုိ ေက်ာ္ျပီး ျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားထုတ္ၾကရမည္ မဟုတ္လား။

ဘာပဲ ေျပာေျပာ၊ ျမန္မာ့စာေပေလာကတြင္ “ဂ်ဴး” လုိ စာေပသမားတစ္ေယာက္ ေပၚထြက္လာတာ ဂုဏ္ယူစရာ

ေကာင္းသည္။ အမ်ဳိးသမီးထု အတြက္ ပို၍ပင္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သတင္း မီဒီယာ၊ စာအုပ္ေတြ မွ

တဆင့္ ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား နယ္ပယ္ က႑အသီးသီးမွ၊ ေပၚထြက္လာသည္ကုိလည္း

ဝမ္းသာရသည္။ ႏိုင္ငံေရးေလာက၊ စီးပြားေရး ေလာက၊ ပရဟိတ ေလာက၊ ပညာေရးေလာက၊

စာနယ္ဇင္းေလာက၊ စာေပေလာက၊ ေဆးပညာေလာက၊ ေလာက… ေလာက…. ေလာက အစရွိသည့္

နယ္ပယ္အစုံစံုတြင္ ျမန္မာအဖို႔ ရိွထားေနျပီးျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ျပီး ရိွေနအုံးမည္လည္းျဖစ္သည္။

ည ၁၀ နာရီ ၄၂ မိနစ္

၂၀ / ၃ / ၂၀၁၇

မွတ္ခ်က္

ဂ်ဴး ဝတၳဳမ်ားကုိ အေၾကအလည္ ခံစားဖတ္ရႈဖူးသူမ်ားအေၾကာင္းေတြးမိရင္း၊ မဝံ့မရျဲဖင့္ စာအုပ္ရီဗ်ဴးေရးရျခင္း
ျဖစ္ပါေၾကာင္း…. ဤမွ်သာ တတ္စြမ္းသည့္ကုိ သည္းခံေပးၾကပါကုန္။
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လီကြမ္ယုေဗဒ

မူရင္း - FROM THIRD WORLD TO FIRST

မူရင္း စာေရးသူ - Lee Kuan Yew

ဘာသာျပန္ - ဟိန္းလတ္

လီကြမ္ယု၏ စကား (၁) ခြန္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲ

မၾကာခဏ ေရာက္လာတတ္သည္။

If you want money, don’t enter politics!

ေနာက္တစ္ခြန္းရွိေသးသည္။ “စီးပြားေရး နားမလည္ဘဲ၊

ႏုိင္ငံေရး လုပ္လုိ႔ မရဘူး” ဟူ၍။

ေဩာ္… လီကြမ္ယု၏ ဦးေႏွာက္သည္၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌သာ

ေျခခ်ဳပ္မိထားသူ မဟုတ္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးမိ သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္၊

လီကြမ္ယု စီးရီးမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ စုစည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

လီကြမ္ယု အေၾကာင္းေရးသားထား ေသာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္

စာအုပ္ အားလုံး နီးပါး ကို ကၽြန္ေတာ္ စုစည္းထားျပီး ျဖစ္သည္။ မွတ္မွတ္ရရ ပထမဆုံး ထိေတြ႕ျဖစ္သည့္

စာအုပ္ေၾကာင့္သာ လီကြမ္ယု စီးရီးဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္ စုစည္း ဖတ္ရႈမိျခင္းျဖစ္သည္။

စာအုပ္ အမည္က - တတိယကမာၻ မွ ပထမ ကမာၻ သုိ႔

ဘာသာျပန္သူ ဟိန္းလတ္။ မူရင္းေရးသူက လီကြမ္ယု ကုိယ္တိုင္။ လီကြမ္ယုေဗဒကုိ စကၤာပူ အေၾကာင္း “လီ”

ကုိယ္တိုင္ ေရးေသာ စာအုပ္ထမွဲ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ရိွသည္။ တတိယ ကမာၻမွ ပထမ ကမာၻသုိ႔ စာအုပ္ျဖင့္ စတင္

ထိေတြ႕မိသည္။ ဤစာအုပ္ကုိ ျမန္မာဘာသာျပန္အေနျဖင့္ တူတူတန္တန္ ရိွထားတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဝမ္းသာ

သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ ပညာအေျခခံအားနည္းေသာ လူငယ္မ်ားအဖုိ႔၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏ စည္းရိုးမွ ေက်ာ္ၾကည့္

ႏိုင္စြမ္းကုိ ဒီလုိ စာအုပ္ေတြက လုပ္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိခဲ့သည္။ စကၤာပူ အေၾကာင္း ေျပာရင္း၊ လီကြမ္ယုကုိ ရွာေတြ႕

လုိက္သည္။ လီကြမ္ယု၏ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားကုိ တုိ႔ထိခြင့္ရသည့္တုိင္၊ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း၏

အဆက္အစပ္ကုိ အကဲခတ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ တတိယကမာၻမွ ပထမကမာၻသုိ႔ ေလွ်ာက္ေသာလမ္း

၌၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈေဗဒကုိ ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းကုိ

ေတြ႕ရသည္။ စကၤာပူကို ေတြ႕ရသည္။ လီကြမ္ယုကို ေတြ႕ရသည္။
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စကၤာပူ၏ တုိးတက္လာမႈႏွင့္အတူ လီကြမ္ယု၏ ပံုရိပ္က တက္သထက္ တက္လာသည္။ လီကြမ္ယုသည္

အမ်ားၾကိဳက္ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္။ သုိ႔တုိင္… လီကြမ္ယုက မားမားရပ္လ်က္၊ သမုိင္းမွာ ယွဥ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

စကၤာပူ ေအာင္ျမင္ရျခင္းႏွင့္အေၾကာင္း တရား (၄) ပါး ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတုိ တစ္ပုဒ္ ကၽြန္ေတာ္

ေရးခ့ဲဖူးသည္။ ဖတ္ခဲ့သမွ်၊ စကၤာပူအေၾကာင္းမ်ားကုိ ေယဘုယ်ထုတ္၍ အခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ေကာက္ႏုတ္

လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

(၁) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပထဝီအေနအထား

(၂) လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္

(၃) ဘာသာစကား

(၄) ေခါင္းေဆာင္မႈ စသည္ အခ်က္ ေလးခ်က္က စကၤာပူကုိ ခ်ီမႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤတြင္ လီကြမ္ယု၏ အခန္းက႑က အလြန္အေရးပါလွ၏။

လစ္ဘရယ္ ပညာရပ္ လိုက္စားသူမ်ားအဖုိ႔ လူကုိ ဗဟုိျပဳခ်ည္း

ကပ္ေသာ တည္ေဆာက္ေရးနည္းနာမ်ားကုိ သေဘာက်

ႏွစ္ျခဳိက္မည္ မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အေရွ႕ေဒသအဖို႔ လူကုိ

ပင္ ဗဟုိျပဳေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက၊ ပိုမ်ားေနေသးသည္

သာ။ မည္သို႔ပင္ ဆုိေစ ကာမူ၊ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ လူသား

ပဓာနဝါဒကုိ ရာခုိင္ႏွဳန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံထားသည္။

လူသာ လွ်င္၊ အခရာ။ လူသာလွ်င္ အဓိက။ လူက ဖ်က္လွ်င္

ပ်က္မည္။ လူက ေဆာက္လွ်င္ ျဖစ္မည္ ဟု ယုံၾကည္ ထားဆဲ။

“လီ” ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဤသုိ႔ မွတ္ခ်က္ ျပဳခ့ဲဖူးသည္။

လီ၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကုိ ေယဘုယ်ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္၊

 ပညာရွင္လုိေတာ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား၊

 ႏိုင္ငံေရးသမားထက္ ေျမာ္ျမင္၊ ဆုံးျဖတ္ရေဲသာ ပညာတတ္၊

 ေတာ္လွန္ေရးသမားထက္ ျပတ္သားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား၊

 အုိင္ဒီယာသမားထက္ေတာ္ေသာ လက္ေတြ႕သမား၊

 လက္ေတြ႕သမားထက္သာေသာ အုိင္ဒီယာသမား၊

 ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒီ
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လီကြမ္ယုသည္ ေလယူရာ ယိမ္းသူ မဟုတ္။ အစြဲတရားျဖင့္ မိမိအုိင္ဒီယာကုိ ေက်ာက္ခ်ထားသူ မဟုတ္။

လက္ေတြ႕ကင္းေသာ အေတြးသမားသက္သက္လည္း မဟုတ္။ လက္ေတြ႕ကုိသာ ေရွးရႈေသာ အုိင္ဒီယာမ့ဲ

သမားလည္း မဟုတ္။ ယခု လီကြမ္ယုသည္ အခြင့္အလမ္းကုိ ျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံကုိ

တည္ေဆာက္ခဲ့သူ။ သူ႕မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားထက္ ပိုေသာ သံတမန္အရည္အေသြးရိွသည္။ ဂလုိဘယ္ေခတ္

မတုိင္မီကပင္ ေရွးရုိးအယူအဆမ်ားမွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္

တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

လီကြမ္ယု က ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ဝါဒျဖင့္ ပုံေဖာ္ခဲ့သည္ မဟုတ္။ ရလဒ္ျဖင့္ ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ လီကြမ္ယု

သာ လက္ေတြ႕သမားမဟုတ္ဘဲ အိုင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီတစ္ခုခုကုိ စြဲျမေဲသာ လူသားျဖစ္လွ်င္ ယေန႔စကၤာပူဟူ၍

ျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရိွ။

လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ (ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ေသာ)၊ ဝါဒမွဳိင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္သည့္ အိုင္ဒီယာ

အေပၚ အေျခခံ၍ လီက စကၤာပူကုိ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

စကား၊ စကား ေျပာပါမ်ား၊ စကားထဲက ဇာတိျပ ဟူေသာ စကားပုံရိွသည္ မဟုတ္လား။

လီကြမ္ယု၏ အဇၥ်တ သရုပ္ကုိ “လီ” ၏ စကားမ်ားထံမွ ေတြ႕ရသည္။ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေျဖၾကား

ခ်က္မ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကေန တစ္ဆင့္ “လီကြမ္ယု” ကုိ အကဲခတ္ႏိုင္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္

အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူ မ်ားသည္ ထုိလူ႕ အေတြးအေခၚ၏ အရိပ္သ႑ာန္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

အေတြးအေခၚႏွင့္ လူ႕စိတ္သေဘာထားမ်ားကုိ၊ ထိုလူ၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ အေျပာအဆုိမ်ား အေပၚၾကည့္၍ သိႏိုင္၊

အကဲခတ္ႏိုင္သည္၊ တုိင္းတာ ႏိုင္သည္ မဟုတ္လား။ “လီ” ကုိ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္မွာ ေမြးသည္။ ၂၀၁၅ မတ္လ ၂၃

ရက္ မွာ လီ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ လီသည္ လူ႕ေလာက၌ ရာစုႏွစ္ တစ္ခု နီးပါး ေနထုိင္၊ ရွင္သန္ သြားခဲ့သည္။ သူ႕

လုပ္ရပ္မ်ားက၊ သူ႕သမုိင္းကုိ ေရးထုိးသြားခဲ့သည္။ သူ႕ သေဘာထားမ်ားက သူ႕သမုိင္းကုိ ရွင္က်န္ေစလိမ့္မည္။

လီကြမ္ယုသည္ ပညာရပ္ဝန္းမွ လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္တုိင္၊ သီအုိရီမ်ားျဖင့္ ေခ်ာင္ပိတ္မေနခဲ့။ အရွိတရားကုိ

ျမင္ေအာင္ၾကည့္၍ လက္ေတြ႕ တည္ေဆာက္ျပႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့သည္။ လီကြမ္ယုသည္ လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးမွ

လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္တုိင္၊ အိုင္ဒီယာမ်ားျဖင့္ မကင္းကြာခဲ့ေခ်။ ကမာၻၾကီးႏွင့္ယွဥ္လွ်င္၊ ႏြားေျခရာခြက္သာသာ

စကၤာပူကၽြန္းကေလး၌ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ ဆုိေစအုံးေတာ့၊ ကမာၻလုံးခ်ီ ျဖန္႔က်က္အျမင္ျဖင့္၊ စတုတၳေျမာက္

ကမာၻ႕ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

“လီ”က သူ႕စာအုပ္၌၊ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ၾကီးမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ ခ်ည္းကပ္ျပသြားသည္။ မဟာဗ်ဴဟာသမား

တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္၊ ဂလုိဘယ္ ပါဝါ ဝင္ရိုးမ်ားကုိ တုိ႔ထိ ကုိင္တြယ္ျပခ့ဲသည္။ လီကြမ္ယု၌ အ့ံဩဖြယ္ရာ

အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း က်န္ေသးသည္။ ဤကား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ လူသားဘဝကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္
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ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လူသားဆန္ေသာရွင္သန္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ မိသားစုဘဝကုိ တည္ေဆာက္ျပ

ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ား ရေစအုံးေတာ့၊ ေကာင္းမြန္ေသာ မိသားစုဘဝကုိ

မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေခ်။ ထုိနည္းလည္းေကာင္း၊ သမာရိုးက် ေအးအတူ ပူအမွ် မိသားစုဘဝကုိ ရၾကသည့္

တုိင္၊ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္မလာၾက။ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ရရွိဖို႔ အင္မတန္ ခက္လွ၏။

“လီ” သည္ “ခ်ဴး” ႏွင့္လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ တစ္သက္တာလုံး ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာ ေပါင္းဖက္ေနႏိုင္ျခင္းသည္ပင္၊

ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးပင္ျဖစ္သည္။ “လီ” သည္ သူခ်စ္ေသာ ဇနီးအတြက္ ခင္ပြန္းေကာင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

“လီ” သည္ ကမာၻတြင္ ကံအေကာင္းဆုံး ပုရိသေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ “ခ်ဴး” သည္လည္း ကမာၻ

တြင္ ကံအေကာင္းဆုံး မိန္းမ တစ္ယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိမွ်မက “လီ” သည္ သူ႕၏ သားသမီးမ်ားကုိလည္း၊

ေပါက္ေျမာက္ထူးခၽြန္ေသာ လူေတာ္ လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္ေသာ ဖခင္ေကာင္း

တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိမွ်မက၊ သူ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္း

တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ပင္ ရပ္မေနေသး၊ သူ႕ပါတီအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။

သူ႕ဝန္ၾကီးအဖြဲ႕၌ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႕ႏိုင္ငံအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္း၌ အင္မတန္ အဖုိးတန္ေသာ ေလ့လာသုံးသပ္သူအျဖစ္၊ သူ႕အသိမ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိ

ေပးႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

လီကြမ္ယု စာအုပ္ျဖင့္၊ လူမွသည္ နယ္ပယ္၊ နယ္ပယ္မွသည္ ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံမွသည္ ႏိုင္ငံတကာ၊ ႏိုင္ငံတကာမွ

သည္ ကမာၻ သို႔ ျဖန္႔က်က္ ေျခဆန္႔ က်က္စား ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း….။

၂၂ / ၃ / ၂၀၁၇

နံနက္ ၁ နာရီ ခြဲ



မင္းေသ့

27

ေနာက္ၾကည့္မွန္

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (၁၉၄၈ - ၁၉၈၈)

ေက်ာ္ဝင္း

ဖြင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ သမုိင္းကုိ ခ်ည္းကပ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကား၊ ျမန္မာ့စာေပတြင္ ခပ္ရွားရွား။ သူသန္ရာ သန္ရာ၊

ကုိယ္သန္ရာ သန္ရာျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ျပီးေရးေသာ၊ အတၱေနာမတိ အတိျပီးေသာ သမုိင္းမ်ားမွာမူ ေပါမ်ားလွ၏။

အထူးသျဖင့္၊ ပုဂၢဳိလ္ေရးကုိးကြယ္မႈႏွင့္ ဂိုဏ္းဂဏ အစြဲၾကီးေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ ပုိ၍ပင္ အပမီွလွ၏။

အေၾကာင္းမွာ၊ ပညာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ အာဏာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္လည္း

ျဖစ္ဟန္တူသည္။

သမုိင္းကုိ ဟိုတစ္ကြက္၊ ဒီတစ္စ

သိရံုျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကုိ ေရာၾကိတ္ေနရ

သူကား၊ မ်ားလွ၏။ အဆက္အစပ္ရိွ

ေသာ၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးညီေသာ၊ ေရွ႕

ေနာက္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေသာ အခ်က္

အလက္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ျပဳစုအပ္

ေသာ သမုိင္း စာအုပ္မ်ားျဖင့္ မ်ဳိးဆက္

သစ္တုိ႔ မ်ားမ်ား ထိေတြ႕ႏုိင္ၾကပါေစ

ဟု ကၽြန္ေတာ္ ဆႏၵ ျပင္းျပဖူးသည္။ အာဃာတမ်ားျဖင့္ ထုံမႊမ္းေသာ သမုိင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား

ျငီးေငြ႕လွျပီ။ အတိတ္စြဲေဝဒနာကုိ အျမန္ကုသခ်င္လွျပီ။ အတိတ္၏အက်ဥ္းသားဘဝမွ လြတ္ခ်င္လွျပီ။

သမုိင္းကုိ ေဘးမွ ထုိင္ၾကည့္ခဲ့သူ၏ အျမင္ႏွင့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက၊ ကုိယ္တိုင္ ပါဝင္ကျပခ့ဲသူတုိ႔၏ အျမင္

ရႈေထာင့္ကား၊ ကြာျခားမည္ပင္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုကုိ ခ်ည္းကပ္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားမ်ား၊

ရေလေလ၊ ပညာအတြက္ ေကာင္းစြာေသာ ေပးထားခ်က္ျဖစ္ေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူပင္၊ ပညာျဖစ္ရန္

ကုန္ၾကမ္းေကာင္းျဖစ္ေလေလ သေဘာပင္။ သမုိင္းကုိ ဖြင့္ေသာ စိတ္တုိ႔ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ေသာ၊ သမုိင္းမွတ္တမ္း

တင္သူမ်ားမ်ား ေပၚထြက္လာလွ်င္ကား၊ မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔အတြက္ မဂၤလာတစ္ပါးပင္။

သမုိင္းကုိ ခ်ည္းကပ္ရာ၌၊ သမိုင္းေရးသူ၏ ေနာက္ခံကုိ ထည့္သြင္းခ်ည္းကပ္ပါမွ၊ အက်ဳိးမ်ားမည္။

- ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ

- ေတာ္လွန္ေရး၌ ပါဝင္ခဲ့သူ

- လက္နက္ကုိင္လမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ဖူးသူ
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- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘဝကုိ ေလွ်ာက္ခဲ့ရသူ

- သပိတ္ေခါင္းေဆာင္

- က်ဴရွင္ဆရာ

- ႏိုင္ငံေရး သုေတသီ

- ဂလုိဘယ္ အိုင္ဒီယာမ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးသူ

- ဘာသာျပန္သမား

- စာေရးဆရာ မဟုတ္ေသာ စာေရးသူ

- ရွားရွားပါးပါး စာေရးျခင္းျဖင့္သာ အသက္ေမြးသူ

- သမုိင္းအျဖစ္အပ်က္၌ လစ္ဘရယ္ရႈေထာင့္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္သူ

- ရီယယ္ပိုလုိက္တစ္၌ ရီယယ္လစ္ရႈေထာင့္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္သူ

- အုိင္ဒီယယ္လစ္ ဝါဒီ

ဆရာေက်ာ္ဝင္းကုိ ေလာက္ေလာက္လားလား စာေရးဆရာ စာရင္း၌

ကၽြန္ေတာ္ ထည့္ထားသည္။ အျမင္ရႈ ေထာင့္မ်ားကုိ တယ္လီစကုပ္

ႏွင့္ မိုက္ခရိုစကုပ္ ဟူေသာ မွန္ေျပာင္းႏွစ္လက္သုံး၍ ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္

ခ်ည္းကပ္ႏိုင္သူဟု ျမင္သည္။ အတိတ္၏ အက်ဥ္းသားဘဝမွ၊

လြတ္ေအာင္ ရုန္းထြက္ႏိုင္သူဟု ျမင္သည္။ သေဘာမညီမႈမ်ား အတြက္၊ အဆဲျပီးေဆး ေဆာင္ထားသူဟု

ျမင္သည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ပက္သက္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ေရာင့္ရစဲြာ ေနရာခ်ထားသူ ဟု ျမင္သည္။

မွားေကာင္းမွားႏုိင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ထိဖူးသေလာက္ ျမင္မိေသာ သေဘာ အျမင္သာျဖစ္သည္။

သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္သူ၌ အတၱေနာမတိပါေကာင္းပါႏုိင္ေသာ္လည္း ပါးလ်ေသာ ဥပါဒါန္အစြဲရိွက၊ မွတ္တမ္း

ေကာင္းျဖစ္သည္။ ေရးရန္ မရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းၾကီးက်မ္းခုိင္ မဟုတ္

ေသာ္လည္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ထုိက္ေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းျဖစ္သည္။ သီအုိရီႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (case

study) မ်ားကုိ၊ ပူးတြဲယွဥ္ျပထားေသာ ျမန္မာ့သမုိင္းမွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။

မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ၾကီးက၊ ကုိယ့္က်င့္ အဘိဓမၼာ ဟူေသာ က်မ္းစာ တစ္အုပ္ေရးခ့ဲဖူးသည္။ အင္မတန္

နက္နသဲည့္ အဘိဓမၼာကုိ၊ သုတၱန္ျဖင့္ ကြပ္ညွပ္ရွင္းလင္းျပထားေသာ က်မ္းစာျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာဟူသည္

သူ႕ခ်ည္းသက္သက္ဆုိလွ်င္၊ သာမန္လူပုဂၢဳိလ္အဖုိ႔ ေလ့လာဆည္းပူးရတာ အင္မတန္ ညီးေငြ႕စရာေကာင္းလွ၏

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးက၊ သုတၱန္ပါ ဇာတ္နိပါတ္မ်ားျဖင့္ အဘိဓမၼာကုိ ရွင္းထုတ္ေရးသားျပဳစုထားရာ အင္

မတန္ အဖုိးတန္လွ၏။ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္” စာအုပ္သည္ ထုိနည္း လည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္

သည္။ သီအုိရီႏွင့္ သမုိင္းကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္အတြက္ လက္ကုိင္ျပဳစရာ၊ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
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- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘဝကုိ ေလွ်ာက္ခဲ့ရသူ

- သပိတ္ေခါင္းေဆာင္

- က်ဴရွင္ဆရာ

- ႏိုင္ငံေရး သုေတသီ

- ဂလုိဘယ္ အိုင္ဒီယာမ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးသူ

- ဘာသာျပန္သမား

- စာေရးဆရာ မဟုတ္ေသာ စာေရးသူ

- ရွားရွားပါးပါး စာေရးျခင္းျဖင့္သာ အသက္ေမြးသူ

- သမုိင္းအျဖစ္အပ်က္၌ လစ္ဘရယ္ရႈေထာင့္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္သူ

- ရီယယ္ပိုလုိက္တစ္၌ ရီယယ္လစ္ရႈေထာင့္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္သူ

- အုိင္ဒီယယ္လစ္ ဝါဒီ

ဆရာေက်ာ္ဝင္းကုိ ေလာက္ေလာက္လားလား စာေရးဆရာ စာရင္း၌

ကၽြန္ေတာ္ ထည့္ထားသည္။ အျမင္ရႈ ေထာင့္မ်ားကုိ တယ္လီစကုပ္

ႏွင့္ မိုက္ခရိုစကုပ္ ဟူေသာ မွန္ေျပာင္းႏွစ္လက္သုံး၍ ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္

ခ်ည္းကပ္ႏိုင္သူဟု ျမင္သည္။ အတိတ္၏ အက်ဥ္းသားဘဝမွ၊

လြတ္ေအာင္ ရုန္းထြက္ႏိုင္သူဟု ျမင္သည္။ သေဘာမညီမႈမ်ား အတြက္၊ အဆဲျပီးေဆး ေဆာင္ထားသူဟု

ျမင္သည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ပက္သက္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ေရာင့္ရစဲြာ ေနရာခ်ထားသူ ဟု ျမင္သည္။

မွားေကာင္းမွားႏုိင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ထိဖူးသေလာက္ ျမင္မိေသာ သေဘာ အျမင္သာျဖစ္သည္။

သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္သူ၌ အတၱေနာမတိပါေကာင္းပါႏုိင္ေသာ္လည္း ပါးလ်ေသာ ဥပါဒါန္အစြဲရိွက၊ မွတ္တမ္း

ေကာင္းျဖစ္သည္။ ေရးရန္ မရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းၾကီးက်မ္းခုိင္ မဟုတ္

ေသာ္လည္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ထုိက္ေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းျဖစ္သည္။ သီအုိရီႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (case

study) မ်ားကုိ၊ ပူးတြဲယွဥ္ျပထားေသာ ျမန္မာ့သမုိင္းမွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။

မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ၾကီးက၊ ကုိယ့္က်င့္ အဘိဓမၼာ ဟူေသာ က်မ္းစာ တစ္အုပ္ေရးခ့ဲဖူးသည္။ အင္မတန္

နက္နသဲည့္ အဘိဓမၼာကုိ၊ သုတၱန္ျဖင့္ ကြပ္ညွပ္ရွင္းလင္းျပထားေသာ က်မ္းစာျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာဟူသည္

သူ႕ခ်ည္းသက္သက္ဆုိလွ်င္၊ သာမန္လူပုဂၢဳိလ္အဖုိ႔ ေလ့လာဆည္းပူးရတာ အင္မတန္ ညီးေငြ႕စရာေကာင္းလွ၏

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးက၊ သုတၱန္ပါ ဇာတ္နိပါတ္မ်ားျဖင့္ အဘိဓမၼာကုိ ရွင္းထုတ္ေရးသားျပဳစုထားရာ အင္

မတန္ အဖုိးတန္လွ၏။ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္” စာအုပ္သည္ ထုိနည္း လည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္

သည္။ သီအုိရီႏွင့္ သမုိင္းကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္အတြက္ လက္ကုိင္ျပဳစရာ၊ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
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- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘဝကုိ ေလွ်ာက္ခဲ့ရသူ

- သပိတ္ေခါင္းေဆာင္

- က်ဴရွင္ဆရာ

- ႏိုင္ငံေရး သုေတသီ

- ဂလုိဘယ္ အိုင္ဒီယာမ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးသူ

- ဘာသာျပန္သမား

- စာေရးဆရာ မဟုတ္ေသာ စာေရးသူ

- ရွားရွားပါးပါး စာေရးျခင္းျဖင့္သာ အသက္ေမြးသူ

- သမုိင္းအျဖစ္အပ်က္၌ လစ္ဘရယ္ရႈေထာင့္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္သူ

- ရီယယ္ပိုလုိက္တစ္၌ ရီယယ္လစ္ရႈေထာင့္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္သူ

- အုိင္ဒီယယ္လစ္ ဝါဒီ

ဆရာေက်ာ္ဝင္းကုိ ေလာက္ေလာက္လားလား စာေရးဆရာ စာရင္း၌

ကၽြန္ေတာ္ ထည့္ထားသည္။ အျမင္ရႈ ေထာင့္မ်ားကုိ တယ္လီစကုပ္

ႏွင့္ မိုက္ခရိုစကုပ္ ဟူေသာ မွန္ေျပာင္းႏွစ္လက္သုံး၍ ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္

ခ်ည္းကပ္ႏိုင္သူဟု ျမင္သည္။ အတိတ္၏ အက်ဥ္းသားဘဝမွ၊

လြတ္ေအာင္ ရုန္းထြက္ႏိုင္သူဟု ျမင္သည္။ သေဘာမညီမႈမ်ား အတြက္၊ အဆဲျပီးေဆး ေဆာင္ထားသူဟု

ျမင္သည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ပက္သက္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ေရာင့္ရစဲြာ ေနရာခ်ထားသူ ဟု ျမင္သည္။

မွားေကာင္းမွားႏုိင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ထိဖူးသေလာက္ ျမင္မိေသာ သေဘာ အျမင္သာျဖစ္သည္။

သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္သူ၌ အတၱေနာမတိပါေကာင္းပါႏုိင္ေသာ္လည္း ပါးလ်ေသာ ဥပါဒါန္အစြဲရိွက၊ မွတ္တမ္း

ေကာင္းျဖစ္သည္။ ေရးရန္ မရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းၾကီးက်မ္းခုိင္ မဟုတ္

ေသာ္လည္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ထုိက္ေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းျဖစ္သည္။ သီအုိရီႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (case

study) မ်ားကုိ၊ ပူးတြဲယွဥ္ျပထားေသာ ျမန္မာ့သမုိင္းမွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။

မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ၾကီးက၊ ကုိယ့္က်င့္ အဘိဓမၼာ ဟူေသာ က်မ္းစာ တစ္အုပ္ေရးခ့ဲဖူးသည္။ အင္မတန္

နက္နသဲည့္ အဘိဓမၼာကုိ၊ သုတၱန္ျဖင့္ ကြပ္ညွပ္ရွင္းလင္းျပထားေသာ က်မ္းစာျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာဟူသည္

သူ႕ခ်ည္းသက္သက္ဆုိလွ်င္၊ သာမန္လူပုဂၢဳိလ္အဖုိ႔ ေလ့လာဆည္းပူးရတာ အင္မတန္ ညီးေငြ႕စရာေကာင္းလွ၏

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးက၊ သုတၱန္ပါ ဇာတ္နိပါတ္မ်ားျဖင့္ အဘိဓမၼာကုိ ရွင္းထုတ္ေရးသားျပဳစုထားရာ အင္

မတန္ အဖုိးတန္လွ၏။ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္” စာအုပ္သည္ ထုိနည္း လည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္

သည္။ သီအုိရီႏွင့္ သမုိင္းကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္အတြက္ လက္ကုိင္ျပဳစရာ၊ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
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ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္အရ၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သူ၊ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ၊ ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္သူ တုိ႔ အေနျဖင့္၊ ေျခေျချမစ္

ျမစ္ေလ့လာထားမႈသည္၊ ပါဝါတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး၌ က်ဥ္လည္ေနသူအဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံေရးပိဋိကတ္ သံုးပံုကုိ က်ည္လည္ က်က္စားထားရမည္။ သုတၱန္ကား၊

သမုိင္း အျဖစ္အပ်က္တည္း။ ဝိနည္းကား၊ ဥေပဒတည္း။ အဘိဓမၼာကား၊ အေတြးအေခၚ/ သေဘာတရား

တနည္း ဒႆန တည္း။

သမုိင္း၌ ျမန္မာ့သမုိင္းႏွင့္ ကမာၻ႕သမုိင္း (တနည္း) ႏုိင္ငံတကာႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကုိ ခ်ည္းကပ္ႏိုင္ရမည္။

ဥပေဒ၌ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းဗဟုသုတအေနျဖင့္ ခိုင္ခုိင္မာမာရွိထားရမည့္အျပင္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ

ဥပေဒမ်ား၏ သေဘာ၊ သဘာဝ၊ သမုိင္းႏွင့္ စံ ေပတံမ်ားကုိ ေလ့လာထားသင့္သည္။ အေတြးအေခၚ၌ အေရွ႕

တုိင္း ဒႆနႏွင့္ အေနာက္တုိင္း ဒႆနမ်ားကုိ ေမႊေႏွာက္တုိ႔ထိထားရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထိုသုိ႔ မဟုတ္ပါက၊

ႏိုင္ငံေရး၌ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူအဆင့္မွ တက္ႏုိင္အံ့မထင္။

ဆရာေက်ာ္ဝင္းက၊ အဖြင့္ကုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ျဖင့္ ဖြင့္သည္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ မသုံးသပ္မွီ၊ အခင္း

အက်င္းႏွင့္ေရခံေျမခံမ်ားကုိ ခင္းျပသည္။ လားရာကုိ မညႊန္ျပမီွ၊ လာရာ၏ သေဘာကုိ တို႔ထိသည္။ ထုိသုိ႔

တုိ႔ထိျခင္းသည္လည္း၊ အတၱေနာမတိျဖင့္ မဟုတ္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီး၏ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးတန္ဖိုး (Maung

Maung Gyi; Burmese Political Values) ဟူေသာ က်မ္းမွ ေကာက္သည္။ (ဤစာအုပ္ကို
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေတြး အေခၚဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ဦးက ဘာသာျပန္ထားျပီးျဖစ္သည္၊ ထို႔အျပင္၊
ေဒါက္တာေအာင္ခင္က၊ အဆုိပါစာအုပ္ကုိပင္ RFA မွ ေလလွဳိင္းထဲက စာအုပ္စဥ္က႑မွာ
အသံလႊင့္ခဲ့ျပီး၊ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ ဆုိသည့္ အမည္ျဖင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝျပီးျဖစ္သည္ - စကားခ်ပ္)

ထုိ႔ေနာက္၊ ျမန္မာ့သမုိင္းမွတ္တမ္း က်မ္းဂန္ အစံုစုံမွ၊ ေကာက္ယူ၍ ဆက္စပ္ ယွဥ္တြဲျပသသည္။ ေထာင့္ေပါင္းစုံ

ကေန၊ ေျခအစုံစံု ရပ္၍ ၾကည့္ခဲ့သူမ်ား၏ စကားမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္၊ အစာသြပ္သည္။ ျမန္မာ့အတိတ္ အခင္း

အက်င္းကုိ ျပရင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပျပန္သည္။ အနီးၾကည့္ၾကည့္တတ္ရန္ႏွင့္

အေဝးၾကည့္ၾကည့္တတ္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနသေယာင္ ထင္ရသည္။ သမုိင္းကုိ ေက်ာက္ခ်ၾကည့္တတ္

သည့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လို လူမ်ားအဖုိ႔ သုံးစရာ နည္းတစ္ခုရခဲ့သည္။ ေျခစုံျမျဲမဲ ရပ္ၾကည့္ျခင္းသည္ပင္ ယုံၾကည္

ခ်က္ ခိုင္မာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားသူအဖုိ႔ ပညာစက္ဝန္း၌ အသိခ်ိဳ႕ခဲ့သည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ လက္ေတြ႕ျမင္မိ

ခဲ့သည္။ ေထာင့္ေျပာင္းအေတြးမ်ားျဖင့္၊ လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ ၾကည့္တတ္ဖို႔ အက်င့္ ရခဲ့သည္။

ေဘာဂေဗဒ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ေသာ ဂၽြန္ေမးနက္ကိန္းက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ “အခ်က္အလက္မ်ား ရႈပ္ေထြးေနခ်ိန္

တြင္ စိတ္ကို ဖြင့္ထားဖုိ႔ လုိပါသည္” ဟု ေျပာဖူးသည္။ ေဩာ္… ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တေတြက၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

စံု ေအာင္ မစုတတ္။ အျပည့္အဝ မရေသးခင္ အေျဖကုိ တြက္ထုတ္လုိက္ျပီးၾကျပီ မဟုတ္လား။
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သမုိင္းေကာက္ခ်က္မ်ားကုိ၊ ေထာင့္စံု ေနရာစုံမွ ေခၚငင္လာသည္။ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ သမုိင္းပညာရွင္၊ ႏိုင္ငံေရး

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သမုိင္း၌ ပါဝင္သူမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံ၍လည္းေကာင္း၊ ေကာက္ယူေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္

အတြက္၊ ေထာင့္ေစ့သည္။ သမုိင္းဇာတ္ေကာင္မ်ားကုိ ရုပ္ပုံလႊာမ်ားျဖင့္၊ ထင္ဟပ္ျပမႈသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မ်ဳိး

ဆက္သစ္မ်ားအဖုိ႔ အသုံးဝင္ေသာ ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းနာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထူးျခားပုံကား၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခ်င္းစီ

တင္ျပအျပီးတြင္၊ ျခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္ျဖင့္ တင္ျပေသာ အေရးအသားပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ

တစ္ေယာက္၏ “ဘာ့ေၾကာင့္” (WHY) ဟူေသာ အေျဖကုိ၊ ဤတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ အဖုိးတန္

ေပစြ။

ထုိ႔ေနာက္၊ လစ္ဘရယ္သေဘာ တရားမ်ားကုိ ဖြင့္သည္။ သမုိင္းေရစီး၌ ဒီမိုကေရစီလွဳိင္းလုံးမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားကုိ

အေပၚစီးက ၾကည့္ျပီး တင္ျပသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔၊ ဒီမုိကေရစီဇာတ္သြင္းျခင္း၌ ေကာင္းမြန္ေသာ

အေျပာင္းအလဲအတြက္ သမုိင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုိ ဤစာအုပ္ကရသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားေနာက္ကြယ္၊

အာဏာသိမ္းမႈမ်ား၏ ေနာက္ ကြယ္ ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ၊ ဖံြ႕ျဖဳိးေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္က

ႏိုင္ငံတကာလက္တံမ်ား၏ အႏွဳိင္းအဆကုိ အကဲခတ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ၏ ပါဝင္ပက္

သက္မႈ၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ လက္ေတြ႕

ႏိုင္ငံေရး၏ သေဘာ သဘာဝမ်ားကုိ ျမည္းစမ္း ထိေတြ႕

ခြင့္ရခဲ့သည္။ တရားေသခ်ည္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ အရုိးစြဲခဲ့

ေသာ ျမန္မာ့ဓေလ့ကုိ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရန္အတြက္၊

ေနာက္ဆက္တြဲ ႏွင့္ စာညႊန္းမ်ားကား၊ စဥ္ဆက္မျပတ္

ေလ့လာသူအဖို႔ ရတနာ သုိက္ သဖြယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ဆရာေက်ာ္ဝင္းအား၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ

ေရးအေပၚ ဆရာ့သေဘာထားမ်ားကုိ အထိုက္အသင့္

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္တိုင္၊ သေဘာမညီစရာ အေၾကာင္း

အခ်က္မ်ားလည္း ရိွသည္။ သုိ႕ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲခြင့္ကို ဆရာက အျပည့္အဝ ေထာက္ခံ

ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ စဥ္းစားစရာ အေတြးေဘာင္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ ရလွ်င္၊ အေျဖမ်ားသည္ ငါတေကာေကာေဘာင္ႏွင့္

တရားေသ ေဘာင္မွ ေဝးလိမ့္မည္ဟုပင္ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္ ယူထားသည္။

၁၉ ရာစု ဒႆနပညာရွင္ ဟီး(လ) ဂဲ ကေျပာဖူးသည္။ “လူသည္ သမုိင္းကုိ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္သာလွ်င္

နားလည္ၾကရေပမည္” ဟူ၍။ ထုိ႔သို႔ဆုိလွ်င္၊ ဤ “ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္” စာအုပ္သည္ သမုိင္း

ကုိ တစ္ဆင့္တက္ေလ့လာရန္ အေကာင္းဆုံး မွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။
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ဤစာအုပ္မွာ -

မည္ကာမတၱမွတ္တမ္းမဟုတ္၊

ပုဂၢဳိလ္ေရး ခ်ည္းကပ္မႈျဖင့္ ေရးေသာ မွတ္တမ္းမဟုတ္၊

ႏုိင္င့ံနယ္နိမိတ္ကုိ ေက်ာ္မၾကည့္ထားေသာ မွတ္တမ္းမဟုတ္၊

အျဖဴ အမည္း ႏုိင္ငံေရးျမင္ကြင္းမွာ ေက်ာက္ခ်ထားေသာ မွတ္တမ္းမဟုတ္၊

ရန္သူ မိတ္ေဆြ အျမင္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ထားေသာ မွတ္တမ္းမဟုတ္၊

Either or ေလာဂ်စ္ျဖင့္ သုံးသပ္ထားေသာ ျပဳစုခ်က္ မွတ္တမ္းမဟုတ္၊

ႏုိင္သူမ်ားသာ ေရးေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းမဟုတ္၊

ႏိုင္ငံေရး၌ က်ည္လည္ေနသူမ်ားအဖုိ႔၊ အစြဲတရားေဘာင္မ်ားမွ ေက်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ လုံ႔လမထုတ္သည့္ ကာလပတ္

လုံး၊ ဤသို႔ေသာ စာအုပ္မ်ား အရာဝင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါသည္။

ည ၇း ၀၃

၂၉ / ၃ / ၂၀၁၇
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စီးပြားေရး နားမလည္ပဲ ႏိုင္ငံေရး လုပ္လို႔ မရဘူး

ကမာၻလုံး စီးပြားေရး အဘိဓာန္

ေက်ာ္ဝင္း (စုစည္းသည္)

“စီးပြားေရး နားမလည္ပဲ ႏိုင္ငံေရး လုပ္လုိ႔ မရဘူး ” ဆုိသည့္ စကားကုိ လီကြမ္ယုက ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူမႈသိပၸံ ပညာရပ္မ်ားအား ေလ့လာလုိက္စားေနေသာသူမ်ားအဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေဘာဂေဗဒ ႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒ

နယ္ပယ္ၾကီးကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ထိေတြ႕ရန္ လုိအပ္သည္။ လူမႈသိပၸံ၌ ဤနယ္ပယ္ (၃) ရပ္သည္၊ အရင္းအျမစ္အက်

ဆုံး ေရခံ ေျမခံျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးသေဘာကုိ နားမလည္

ေသာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားသူမ်ားကုိ ျမင္ရ ၾကားရတုိင္း၊

လီကြမ္ယု၏ စကားက နားထဲ ေရာက္ေရာက္လာသည္။

မူဝါဒျဖစ္စဥ္ကုိ မသိ၊ စီးပြားေရးသေဘာ ကုိ နားမလည္၊

စာရင္းအင္းကုိ မဖတ္တတ္ စသူတုိ႔သည္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရလွ်င္ကား……။

ေဝါဟာရမ်ားသည္၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္၏ အေျခခံျဖစ္သည္။

မည္မွ်ပင္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္ေစကာမူ၊ ပညာရပ္၏

သေဘာကုိ မဆုပ္မကုိင္မိျဖစ္ျခင္းသည္၊ ၎နယ္ပယ္၏

ေဝါဟာရကုိ နက္နက္နနဲ၊ဲ ေက်ေက်လည္လည္ နားမလည္

ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေဘာဂေဗဒဆုိတာဘာလဲ၊ ဘိဇနက္ဆုိတာဘာလဲ၊ ေစ်းကြက္

ဆုိတာ ဘာလဲ၊ ဝယ္လိုအား/ ေရာင္းလုိအားဆုိ တာ ဘာလဲ၊

ေငြေၾကးမူဝါဒ နဲ႔ ဘ႑ာေရး မူဝါဒ တူသလား။ ဂရိတ္

ရီဆက္ရွင္း နဲ႔ ဂရိတ္ ဒီပရက္ရွင္း တူသလား။ ဘာကြာသလ။ဲ

ကိန္း(စ) က ဘယ္သူလဲ/ မက္ခ္(စ) နဲ႔ အဒမ္စမစ္ က ဘယ္သူေတြလ။ဲ မက္ခရို ႏွင့္ မိုက္ခရို အီေကာ္ေနာမစ္

ေတြကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလည္ရ႕ဲလား။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားဆုိတာ ဘာေတြလ၊ဲ ေငြေၾကးေဖာင္းပြတာနဲ႔

ေငြေၾကးက်ဳံ႕ဝင္တာက ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလ။ဲ ႏိုင္ငံပုိင္ (ျပည္သူပိုင္) လုပ္တာ ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္လုပ္တယ္

ဆုိတဲ့ၾကားမွာ ဘာ အက်ဳိး/ အျပစ္ေတြ ရွိသလဲ။ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ဖရီးထရိတ္၊ အခြန္၊ အတုိးႏွဳန္း၊ အျမတ္ စတ့ဲ

စကားလုံးေတြကုိ ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလည္ရ႕ဲလား။ ဂ်ီအမ္ပီ နဲ႔ ဂ်ီီဒီပီ က ဘာကြာတာလ။ဲ တခါးပိတ္ နဲ႔ တခါးဖြင့္

စီးပြားေရး စနစ္က ဘယ္မွာ ဘယ္သူေတြ သုံးခဲ့တာလဲ။ အစုိးရလက္တံေတြနဲ႔ ပါဝင္ပက္သက္မႈဆုိတာ ဘာလဲ။



မင္းေသ့

33

အရင္းရွင္စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ ကုန္သည္ဝါဒ တုိ႔ရ႕ဲ ျခားနားခ်က္က ဘာေတြလ။ဲ

သိသလုိလုိႏွင့္ တကယ္မသိေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ အဘိဓာန္မ်ားက ရွင္းထုတ္ျပသည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

က်မ္းဂန္မ်ားကုိ တစ္ခုျပီး တစ္ခုဖတ္ျပီး၊ ဖတ္သာျပီးသြားသည္၊ တကယ္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ နားမလည္ရျခင္း၏

အေၾကာင္းသည္၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဝါဟာရ (vocabulary) ႏွင့္ စကားလုံးမ်ားကုိ အေပၚယံၾကားဖူးနားဝ

သေဘာသာ ရိွထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူမႈသိပၸံနယ္မွာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ အဘိဓာန္မ်ားက၊

ေအာက္သက္ေၾကေၾက ေလ့လာႏုိင္မႈ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ျဖစ္သည္။ လူေတြထဲ ဝင္ဆ့ံသြားလာရင္း၊ ေဝါဟာရေဗဒ

ေတြ လွဳိင္လွဳိင္ရြတ္ဆုိေနေသာ္လည္း၊ ၎၏ အနက္သေဘာကုိ ေသခ်ာနားမလည္သည့္၊ ေရာေယာင္သမား

မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ဖူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ပင္၊ ဒီမိုကေရစီ အတြင္တြင္ေအာ္၍ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ဘာလဲ

ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္သူ ရွားပါးခ့ဲေသးသည္။ ထားေတာ့။ ေဝါဟာရေဗဒ မေက်လည္ပါက၊ က်မ္း

ၾကီး က်မ္းခိုင္မ်ား မည္မွ်ပင္ ဖတ္ေစကာမူ၊ လူအထင္ၾကီးရံု တြန္ၾကဴးတတ္ရုံ အျပင္ ပိုမျဖစ္ႏိုင္။

ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ (ေအာင္ထြဋ္) က ႏိုင္ငံေရး ေဝါဟာရကုိ ဤသုိ႔ ရွင္းခ်က္

ထုတ္ဖူးသည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံ့

စီးပြားေရးကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိသည္မွာ၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

တုိင္းသူျပည္သား ျပည္သူလူထုၾကီး၏ စား၊ ဝတ္၊ ေန ေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္၊ ျပည္သူမ်ား

ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ကူညီ ပံ့ပုိးေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဖြင့္သည္။ အစုိးရ

အေနျဖင့္လည္း၊ ျပည္သူခ်မ္းသာလွ်င္ တုိင္းျပည္ခ်မ္းသာသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို ထားရွိေရးသည္ အေရး

ၾကီးေၾကာင့္ ေထာက္ျပခဲ့ဖူးသည္။

ဤဖြင့္ခ်က္အရ၊ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါး ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ

အဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိင္ထားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ ေကာင္းေကာင္းတည္ေဆာက္ရေပေတာ့မည္။

ျပည္သူ႕စားဝတ္ေနေရး ေခ်ာင္လည္ေစဖုိ႔၊ ေစတနာ ထက္သန္ေနရံုျဖင့္ ဘာမွ် ျဖစ္မလာ၊ စီးပြားျဖစ္ေရး မူဝါဒ

မ်ား၊ အစီအမံမ်ားျဖင့္ အသက္သြင္းႏုိင္မွသာ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ထူထူေထာင္ေထာင္ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။

လူေကာင္းျဖစ္ျပီး၊ လူေတာ္မျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္င့ံအတြက္ အက်ဳိးမျဖစ္။ လူေတာ္ေသာ္လည္း လူမေကာင္းလွ်င္

အက်ဳိး ယုတ္ျခင္းပါ တုိးလာမည္။ ေကာင္းေသာ စိတ္အခံျဖင့္ ေတာ္ေသာ စြမ္းရည္တုိ႔ ေပါင္းစပ္ပါမွ ႏိုင္င့ံ ၾကီး

ပြားေရးသုိ႔ တက္လွမ္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူအဖုိ႔၊ စီးပြားေရး နားမလည္လွ်င္၊ ေငြေၾကးရွင္းတမ္းကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာပင္

မဖတ္တတ္ပႏဲွင့္ ႏုိင္ငံ့၏စီးပြားေရးကုိ စီမံၾကီးမွဴးၾကရင္ျဖင့္….။ လီကြမ္ယု စကားကုိ ထပ္မံ သတိရျပန္သည္။

စီးပြားေရးနားမလည္ပဲ ႏိုင္ငံေရး လုပ္လုိ႔ မရဘူး။ လီကြမ္ယုက ဤခံယူခ်က္ျဖင့္ စကၤာပူ၏ စီးပြားေရးကုိ ထိန္း

ေက်ာင္းခ့ဲသည္။ ျမန္မာ့ အတိတ္သမိုင္းကုိ ေကာက္ၾကည့္ပါ။ စီးပြားေရးသေဘာကုိ ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလည္၍

ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဘယ္၍ ဘယ္မွ် ရိွခဲ့သနည္း။ ထုိသို႔ မဟုတ္လွ်င္လည္း၊ ေဘာဂေဗဒ
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အကယ္ဒမစ္မ်ား အကူအညီျဖင့္၊ ေကာင္းစြာ ဆုံးျဖတ္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ ဘယ္ႏွေယာက္ရိွသ

နည္း။ ယခုေကာ…????

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၊ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ရိွသူမ်ားသည္ စစ္မႈေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒႏွင့္ စာရင္းအင္းေဗဒ ကုိ

အထူးေလ့လာထားရန္ လုိသည္။ သမုိင္း၊ ဒႆန ႏွင့္ ဥပေဒ မ်ားကုိမူ၊ ေျပာရန္ မလုိ။ အနာဂတ္တြင္၊ စီးပြားေရး

သေဘာကုိ နားမလည္ေသာသူမ်ားခ်ည္းသာ၊ မူဝါဒဆုိင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရေနေသာ္ကား ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏

လားရာ မေကာင္းႏုိင္။

အဘိဓာန္ႏွင့္ အဖြင့္က်မ္းမ်ားသည္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာတတ္သိနားလည္မႈ၏ အေရးၾကီးေသာ နိဒါန္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးကုိ ေျခေျချမစ္ျမစ္ အေျခခံက စ၍ နားလည္ႏိုင္ေအာင္၊ သမုိင္းႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ စာအုပ္မ်ားကုိ ကၽြန္

ေတာ္ ဖတ္သည္။ စနစ္မ်ား၏ သေဘာကုိ မွန္းဆ မိလာသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား၏

ေနာက္ကြယ္က၊ စီးပြားေရး ေနာက္ခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ အစဆြဲထုတ္မိသည္။ စီမံကိန္း စီးပြားေရးစနစ္၊

ဖရီးမားကပ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ၾကီးမွဴးသည့္ စီးပြားေရး စနစ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ မွန္းဆ

မိလာခ့ဲသည္။ ေဘာဂေဗဒေဝါဟာရမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ခဲ့သည့္အတြက္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေဗဒ

စာအုပ္မ်ား ဖတ္ရာတြင္၊ အေတာ္တြင္က်ယ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း၊ ဇစ္ျမစ္ကုိ မွန္းဆမိလာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအုိင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီ ေတာ္

ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ပင္၊ ေဘာဂေဗဒနယ္ပယ္မွ ထြက္ေပၚလာရသည္ မဟုတ္လား။ ကားမတ္ခ္ ၏ အရင္းက်မ္း

သည္ ေဘာဂေဗဒ က်မ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ အဒမ္စမစ္၏ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဓနဥစၥာက်မ္းသည္လည္း ေဘာဂေဗဒ

က်မ္းတစ္ေစာင္ပင္ျဖစ္သည္။ ကိန္းစ္၏ အေထြေထြသေဘာတရား က်မ္းသည္လည္း ေဘာဂေဗဒ က်မ္းတစ္

ေစာင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္ ခ်႕ဲ၍ ၾကည့္လွ်င္ အဆုိပါ က်မ္းအေစာင္ေစာင္သည္ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ဒႆန

က်မ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ စီးပြားေရး အသိၾကြယ္ေစခ်င္သည္။ စီးပြားေရးသမား

မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးသေဘာကုိ ႏံွ႔စပ္ေစလုိသည္။ မိမိ စီးပြားေရး၌ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ

ပမာဏ ပိုျပီး မ်ားျပားလာေလေလ၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာကုိ ပုိ၍ အကဲခတ္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္လာေလေလပင္။

ဆရာၾကီး ေမာင္စူးစမ္းက၊ သူ႕၏ ေဘာဂဗဒ ကၾကီး ခေခြးႏွင့္ လက္ေရြးစင္ က်မ္း၌၊ သူ႕ဆရာ တစ္ပါးေျပာခဲ့ဖူး

သည္ကုိ ဖြင့္ဟဖူးသည္။ “အဒမ္စမစ္၊ ရီကာဒုိ၊ မာရွယ္၊ ကားလ္မတ္စ္ ႏွင့္ ကိန္းစ္ တို႔၏ မူရင္း ေဘာဂေဗဒက်မ္း

မ်ားကုိ မဖတ္ဖူးဘဲ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ မျဖစ္ႏုိင္” ဟုဆုိသည္။ စီးပြားေရးသမားတုိင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတုိင္း

အဆုိပါ အေျခခံ ေဘာဂေဗဒက်မ္းမ်ား မဖတ္ဖူးေစအုံးေတာ့၊ အေျခခံဖြံ႕ျဖဳိးမႈေဗဒ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ားကုိ ဖတ္

သင့္သည္။ ဖတ္သေလာက္ အေသအခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ေဘာဂေဗဒအေျခခံေဝါဟာရမ်ား၏

အနက္ကို သိရမည္။
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“အစားေကာင္းစားရရင္ ၊ ခ်စ္တ့ဲသူကုိ သတိရတယ္” ဆိုသည့္ စကားရွိသည္ မဟုတ္လား။ ထို႔ေၾကာင့္….

ေဘာဂေဗဒႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာလုိက္စားေနသူ၊

သင္ၾကားျပသေနသူမ်ားအဖုိ႔

အင္မတန္ အသုံးဝင္သည့္ စာအုပ္အျဖစ္ စာဖတ္သမားမ်ားအား၊ လက္တို႔လုိက္ရပါေၾကာင္း….။

၂၉ / ၃ / ၂၀၁၇
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လူမ်က္ႏွာမ်ားကို ဖတ္ျခင္း

မူရင္း စာအုပ္အမည္ - Biographical Roundup

မူရင္း စာေရးသူ - Dale Carnegie

ဘာသာျပန္ - ညီညီႏုိင္

အတၳဳပၸတိၱေတြထဲကေန၊ သမိုင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးကုိ ေတြ႕ခဲ့သည္။ ကမာၻၾကီးကုိ ေတြ႕ခဲ့ သည္။

စာမ်က္ႏွာမ်ားက ခ်ယ္မွဳန္းထားေသာ၊ လူမ်က္ႏွာမ်ားကို

ဖတ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္၊ ျပင္ပကမာၻက လူမ်က္ ႏွာမ်ားကုိ

ဖတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ လူမ်က္ႏွာမ်ားသည္

ကမာၻ႕အေကာင္းဆုံး စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ သည္။

တခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ႏွင့္ တူသည္။ တခ်ဳိ႕သည္

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ႏွင့္တူသည္။ တခ်ဳိ႕သည္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္

ႏွင့္ တူသည္။ တခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ စာအုပ္တစ္အုပ္ႏွင့္

တူသည္။ တခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ က်မ္းတစ္ေစာင္ႏွင့္ တူသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ က်မ္းတစ္ဆူႏွင့္ တူသည္။

တခ်ဳိ႕သည္ အေပ်ာ္ဖတ္ စာအုပ္ႏွင့္တူသည္။ တခ်ဳိ႕ လူမ်ားသည္ အျပာစာအုပ္ႏွင့္ တူသည္။

လူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ားကုိ စာမ်က္ႏွာမ်ားက့ဲသုိ႔ သတ္မွတ္၍ ကၽြန္ေတာ္ အမ်ဳိးအစားခြဲခဲ့ဖူးသည္။ လုံးခ်င္း

အတၳဳပၸတိၱမ်ားကုိ မဖတ္ႏိုင္ေသးခင္၊ တက္ၾကမ္းဆန္ဆန္ အတၳဳပၸတိၱ မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝ

က စဖတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ စာေပ အသုိက္အဝန္းမရိွခဲ့။ ႏိုင္ငံေရး အသုိက္အဝန္းလည္းမရွိခဲ့။

ပတ္ဝန္းက်င္၌လည္း စာေပႏွင့္ ထိစပ္သူ မရွိခဲ့။ မွတ္မွတ္ရရ ကၽြန္ေတာ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသား

ဘဝက၊ အိမ္တြင္ ဂါထာေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ႏွင့္၊ ဓမၼပေဒသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္သာရွိခဲ့သည္။ ကံေကာင္း

ေထာက္မစြာ ကၽြန္ေတာ္ စာအုပ္မ်ားကုိ အငမ္းမရဖတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ယခု လူခ်င္းတူတူ၊ သူခ်င္းမွ်မွ်

ကေလး ျဖစ္ေနသည္။ ကံေကာင္းေပစြ။

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားကုိ ေျခဆန္႔ႏိုင္ရန္၊ အတၳဳပၸတိၱစာေပမ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေက်းဇူးျပဳခ့ဲသည္။

အတၳဳပၸတိၱထကဲ လူေတြအေၾကာင္းဖတ္ရင္း၊ သူတုိ႔လုိ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ခ်င္စိတ္ျဖစ္မိသည္။ ထုိမွ်မက၊

သူတုိ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာေခတ္ကုိ နက္နက္နနဲဲ သိခ်င္လာသည္။ ကမာၻေက်ာ္ၾကားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ စာ

အုပ္ထကဲ လူမ်ားက သိခ်င္၊ နားလည္ခ်င္ေအာင္ လွဳံ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။
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ပထမကမာၻစစ္က ဘာျဖစ္ခဲ့တာလ။ဲ ဒုတိယကမာၻစစ္က ဘာျဖစ္ခဲ့တာလဲ။ စစ္ၾကီးႏွစ္ခုအၾကားမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့

ကမာၻ႕သမုိင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ စာေပသမားေတြက၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရ႕ဲ ဘယ္ေနရာမွာ

ဘယ္လို ရွိေနခဲ့တာလ။ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြရ႕ဲ စြမ္းရည္နဲ႔ သူတုိ႔ ဗီဇ စရုိက္က ဘာေတြလဲ။ ကမာၻၾကီးကုိ ေျပာင္းလဲ

ႏိုင္ေစခ့ဲတာ ဘယ္သူေတြလ။ဲ သူတုိ႔ရဲဲ႕စြမ္းရည္ေတြက ဘာေတြလ။ဲ

စစ္သား၊ အႏုပညာရွင္၊ သဘင္သည္၊ စာေရးဆရာ၊ သူေဌးၾကီး၊ သိပၸံပညာရွင္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊

ဒႆနပညာရွင္၊ ေရွ႕ေန၊ သမၼတ၊ အာဏာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ တီထြင္သူ…. သူတုိ႔ေတြက ဘယ္လိုလူေတြလ။ဲ

အတၳဳပၸတိၱေတြဖတ္ရင္း၊ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ပညတ္ခ်က္အေပၚ ကၽြန္ေတာ္ အတန္ငယ္နားလည္လာသည္။

သူတုိ႔၏ အလုပ္က သူတို႔ကုိပင္ ဆုိင္းဘုတ္တပ္လုိက္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ သိခဲ့သည္။ လူ႕လုပ္ရပ္က၊ လူ႕သမုိင္း

ကုိ ျပ႒ာန္းတယ္ဆုိတာ နားလည္လုိက္ရသည္။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ဗီဇ စရိုက္က၊ ထုိလူ၏ တစ္သက္တာ

ျမဳပ္ႏွံရာ ေနရာဌာနျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိသည္။ ဝါသနာ၊ ဗီဇ ႏွင့္ အထုံ အေလ့၊ စရိုက္တုိ႔က လူတစ္

ေယာက္၏ တစ္သက္တာပတ္လုံး ေျပာမႈ ဆိုမႈ၊ လုပ္မႈ ကုိင္မႈ၊ ေတြးမႈ ၾကံမႈ မ်ားကုိ ထုဆစ္ပံုေဖာ္ေၾကာင္း နား

လည္လုိက္ရသည္။

တကယ္ေတာ့ ကာနက္ဂ်ီဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ႏွင့္ သိပ္မေဝးလွပါ။ ဦးႏုက “လူေပၚလူေဇာ္လုပ္နည္း” (သို႔)

“မိတၱဗလဋီကာ” အမည္ျဖင့္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအတြက္ စာအုပ္ တစ္ခုကုိ ဘာသာျပန္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

စာႏွင့္နီးစပ္သူ မည္သူမဆုိ မိတၱဗလဋီကာ ကုိ သိၾကသည္။ ဖတ္ဖူးၾကသည္။ လူရာဝင္ျပီး၊ လူေတာတုိးေနသည့္

လူတုိင္းလုိလုိ မိတၱဗလ၏ ေက်းဇူးမကင္းေခ်။ ညီညီႏိုင္ ဘာသာျပန္ေသာ စာအုပ္သည္၊ မိတၱဗလဋီကာ၏ မူရင္း

စာအုပ္ေရးသူ ေဒးကာနက္ဂ်ီ ပင္ျဖစ္သည္။ “ေဒး” က မိတၱဗလစာအုပ္ကုိ ျပဳစုေရးသားရန္၊ စာၾကည့္တုိက္ေပါင္း

မ်ားစြာက အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္ေပါင္းစံုကုိ ဖတ္ခဲ့၊ မွတ္စုထုတ္ခဲ့ျပီး သမုိင္း၊ စိတ္ပညာစာအုပ္မ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ကာ၊

မိတၱဗလက်မ္းကုိ ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုစာအုပ္သည္၊ “ေဒး” စုစည္းခဲ့ေသာ အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္မ်ားထကဲ

တစ္အုပ္ပင္ျဖစ္သည္။

“ေဒးကာနက္ဂ်ီ” ကို ကၽြန္ေတာ့္ စံျပပုဂၢဳိလ္မ်ား စာရင္း၌ ထည့္ထားသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝ၊ လူမႈေပါင္း

သင္းဆက္ဆံေရး စာအုပ္ေပါင္းစံုကုိ ဖတ္ေသာအခ်ိန္မ်ား၌ ေဒးကာနက္ဂ်ီသည္ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ အေတာ္

ဩဇာလႊမ္းမိုးခ့ဲဖူးသည္။ ေနာက္ဆုံး “ေဒး”၏ အတၳဳပၸတိၱဖတ္ရင္း၊ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပိုမိုနီးကပ္လာသည္။ “ေဒး”

၏ ငယ္ငယ္ဘဝ ျဖတ္သန္းပုံႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္စဥ္ဘဝ ျဖတ္သန္းပံုႏွင့္ အေတာ္ၾကီး ဆင္တူသည္။

ထားေတာ့။

“ေဒး” ျပဳစုခဲ့ေသာ စာအုပ္မွတစ္ဆင့္၊ ဘားနဒ္ေရွာ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ သိလုိက္သည္။ မတ္ခ္တြဳ ိင္းကုိ ေတြ႕သည္။

ခ်ာခ်ီလ္ ကုိ သိရသည္။ ေမာင့္ဘတ္တန္၊ ေမာင့္ဂိုမာရီတို႔ကုိ သိရသည္။ မက္အာသာကုိ သိရသည္။

အာဏာရွင္ၾကီးမ်ားျဖစ္ ေသာ မူဆုိလီနီႏွင့္ စတာလင္ကုိ ေတြ႕ထိမိသည္။ ခ်ားလ္စ္ ဒီေဂါလ္၊ အုိင္ဆင္ေဟာင္ဝါ၊

အုိမာ ဘရက္ဒ္ေလ တုိ႔ႏွင့္ မိတ္ဆက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ကလပ္ပ္ေဂဘယ္လ္၊ ေဘာ့ပ္ဟုပ္ ႏွင့္ ဘယ္ရီမိုး တို႕ ဆုိတာ
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ဘယ္သူ ဘယ္ဝါေတြမွန္း ကြဲကြဲျပားျပား သိလုိက္ရသည္။ မဒမ္က်ဴရီႏွင့္ ရိုက္ညီအစ္ကုိ တုိ႔ႏွင့္ ခင္မင္ခြင့္ရခဲ့

သည္။

ခ်ားလ္ဝင္းဂိတ္ အေၾကာင္းဖတ္ရင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္းက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း ပိုသိခ်င္

လာခ့ဲသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ အေၾကာင္းကုိ ဖတ္မိရင္း၊ ရုစဗဲ့ဆိုတာ ဘယ္သူလဆုိဲတာ ပိုသိခ်င္လာသည္။

ေအာ္လီဗာ ဝင္ဒယ္လ္ ဟုမ္းစ္ အေၾကာင္းကုိ ဖတ္ရင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္အေၾကာင္းကုိ အစ

ဆြဲမိသည္။ ဟင္နရီ ေဂ်-ကုိင္ဇာ အေၾကာင္းကုိ ဖတ္ရင္း၊ ပုလဲဆိပ္ကမ္း ဗံုးၾကဲတုိက္ခိုက္မႈအေၾကာင္း အစဆြဲ

ထုတ္မိသည္။ ထုိမွ တစ္ဆင့္၊ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းမ်ားအၾကား စစ္ေရး ျပဳိင္ဆုိင္မႈ၊ ထုိမွ်

တစ္ဆင့္ စစ္ေရးဗ်ဴဟာ၊ ထုိမွ တစ္ဆင့္ စစ္ေရးပရိယာယ္မ်ားအေၾကာင္း ပိုသိခ်င္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္….

ထုိ႔ေနာက္…. ထို႔ေနာက္….။

ထုိမွ တဖန္ အင္မတန္ ရွက္တတ္ေၾကာက္တတ္ေသာလူငယ္ကေလးက တစ္ခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ

စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့လာပုံကုိ ဖတ္ရျခင္းက၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ရင္ခုန္ေစခဲ့သည္။ သူကား၊ ဂ်င္နရယ္ ဘရက္ဒ္ေလ။

စတာလင့္အေၾကာင္းကုိ ဖတ္ရင္း၊ ရုရွားဆီမွ ဆုိက္ေဘးရီးယား နယ္ေျမ၏ ၾကမ္းတမ္းခက္ခပဲံုကုိ ပိုသိခ်င္

လာသည္။ စတာလင္ ဆုိသည့္ စကားလုံးက ရုရွားစကား “စတားလ္” မွ ဆင္းသက္လာသည္ ဆုိတာႏွင့္

“သံမဏိ” ဟု အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း သိလုိက္ရသည္။ ေဩာ္…. ပညတ္မ်ား၏ ေနာက္မွာ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဖြင့္ဆို

ခ်က္ ကုိယ္စီ ရိွေနပါ့လားဆုိတာ သတိထားလုိက္မိသည္။

သူတုိ႔ေတြ တက္ခဲ့သည့္ “ဝက္စ္ပြဳ ိင့္ ႏွင့္ ဆင္းဟတ္စ္ စစ္တကၠသုိလ္” ေတြ အေၾကာင္း သိခ်င္လာသည္။

အတၳဳပၸတိၱထကဲ စကားလုံးမ်ား၏ အနက္ကုိ ရွာေဖြရင္း၊ စာအုပ္အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ျဖစ္ခဲ့

သည္။ ဟိုခ်ီမင္း ႏွင့္ ဟစ္တလာတုိ႔ အေၾကာင္း အပါအဝင္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုံးခ်င္း အတၳဳပၸတိၱေတာ္ေတာ္မ်ား

မ်ားကုိ “ေဒး”၏ စာအုပ္ဖတ္ျပီး ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ပန္ဇာတပ္မ ဘုရင္ ရႊမ္းမဲ

အေၾကာင္းအထိ ဆြဲဆန္႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

ရႊမ္းမဲ သည္ ကႏၱာရေျမေခြး။ သူ႕ကုိ အႏုိင္တိုက္ခဲ့သူ ေမာင္ဂုိမာရီက ရြမ္းမဲကို သူ႕ဒႆနတစ္ခုျဖင့္ အႏုိင္ယူ

ခဲ့သည္။ ဂိုမာရီက ေျပာသည္။ “စစ္ဆုိတာ ႏိုင္ေျခရွိမွ တုိက္ရမယ္၊ ႏုိင္ေအာင္လည္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရ မယ္”

ဟူ၍။ ထုိဒႆနေၾကာင့္၊ ႏိုင္ေျခရွိေအာင္ အျမဲၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တတ္သည့္ အေလ့ ကၽြန္ေတာ့္ရလာခ့ဲ သည္။

ခ်ာခ်ီလ္ က ေျပာတယ္။ “အႏၱရာယ္က ဘယ္ေတာ့မွ ေရွာင္မေျပးနဲ႔..” ဟူ၍။ ေနာက္ ထပ္ ေျပာေသးသည္။

“ေၾကာက္ေမႊးပါ ဇာဂနာနဲ႔ ႏွဳတ္…” ဟူ၍။ ခ်ာခ်ီလ္ အေၾကာင္းကုိ ဖတ္ရင္း၊ ခ်ာခ်ီလ္ တကၠသုိလ္က ဘြဲ႕ရအျပီး

ၾကံဳရသည့္ ျပႆနာကုိ ကၽြန္ေတာ္မွာေရာ၊ ျဖစ္လွ်င္ေရာ ဆုိသည့္အေတြးဝင္ခဲ့သည္။ ထုိအေတြးသည္ နက္နက္

နနဲဲ ဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်ာခ်ီလ္ ၾကံဳရတာက ဒီလုိ။
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“အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္အျမင့္ဆုံး ေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ ဟာရုိးလ္ႏွင့္ ဆင္းဟတ္စ္က ထြက္ခ့ဲျပီး ေနာက္
ပိုိင္းက်မွ တကၠသုိလ္ဘြဲ႕ရမ်ား ၾကံဳေနက်အျဖစ္ႏွင့္ တည့္တည့္တုိးေတာ့သည္။ ဒါကေတာ့ နာမည္အရသာ
ပညာတတ္, ဘြဲ႕ရ။ တကယ္လက္ေတြ႕က်ေတာ့ ဘာမွမသိ၊ ဘာမွ် မတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။ သည္ေနာက္မွာ
ေတာ့ တကယ့္ပညာတတ္ျဖစ္ေအာင္ သူ႕ကုိယ္သူ ပညာသင္ၾကားရန္ အခုိင္အမာ ဆုံးျဖတ္လုိက္မိသည္။”

“ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလန္ရွိ သူ႕မိခင္အား အတၳဳပၸတိၱ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ သမုိင္း၊ ဒႆနိက၊ ေဘာဂေဗဒ ဆုိင္ရာ စာအုပ္
မ်ားကုိ ပုိ႔ေပးရန္ လွမ္းမွာခ့ဲေတာ့၏။ ျပီးေတာ့ ပူစပ္ပူေလာင္ ညေတြမွာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အရာရွိမ်ား သုိးေန
ေအာင္ အိပ္ေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ သူက ပေလတုိမွသည္ ဂစ္ဘြန္းႏွင့္ ရွိတ္စပီးယား အဆုံးရွိေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ
အငမ္းမရ က်က္ဖတ္ေနမိပါေလေတာ့သည္” ဟူ၍။ (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - စာ / ၈၄ )

အဆုိပါ စာပိုဒ္ ႏွစ္ပိုဒ္က ကၽြန္ေတာ္ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ေႏြရာသီ၊ ပူစပ္စပ္ ညေပါင္းမ်ားစြာကုိ ႏိုးဆြခဲ့သည္။

ထုိစာပိုဒ္ေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မအိပ္ႏိုင္ခဲ့။ ညသန္းေခါင္အထိ တစ္ေခ်ာက္ေခ်ာက္ႏွင့္

လက္တစ္ဖက္က ျခင္ကုိ တစ္ဖတ္ဖတ္ ရိုက္ရင္း၊ စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္

တုန္းက ဘာသာေရးစာေပႏွင့္ စိတ္ပညာစာအုပ္မ်ားကုိ ထပ္တလဲလဲ ဖတ္ခဲ့ရသည္။

အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္မ်ားက၊ သူရေဲကာင္းဝါဒကုိ ကုိးကြယ္ေစေသာ ေရခံေျမခံ ကုိ ဖန္တီးေပးသည္။

“လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း သိခ်င္ရင္၊ သူ ဘာစာအုပ္ေတြကို ဖတ္သလဲ ဆုိတာ သိေအာင္ လုပ္ပါ။ ဒါဆုိ

အဲ့ဒီလူ အေၾကာင္းသိဖို႔ မခက္ဘူး။”

“လူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းသိခ်င္ရင္၊ သူ႕စံျပပုဂၢဳိလ္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ဆုိတာ သိေအာင္ လုပ္ပါ။ ဒါဆုိ

အဲ့ဒီလူ တစ္ခ်ိန္္မွာ ဘယ္လိုလူစားမ်ဳိးျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ေျပာလုိ႔ရတယ္။”

“ကုိယ္ေပါင္းတ့ဲ ကုိယ့္အေပါင္းအသင္းကပဲ၊ ကုိယ့္အဆင့္အတန္းကုိ ေဖာ္ျပေနတာပဲ မဟုတ္လား”

စာအုပ္ေတြလည္း ထုိနည္း လည္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ။

ခြန္စုိက္အားစုိက္မလုပ္ဘဲႏွင့္ အေကာင္းဆုံးကုိ မရႏိုင္။

ေအာင္ျမင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ စကားမ်ားမ်ားေျပာရမည္။

ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးမွာ၊ တစ္ဖက္ဖက္၌ ပါရဂူေျမာက္ ထူးခၽြန္ထားရမည္။

ေကာ္ဒယ္လ္ဟူးလ္ အေၾကာင္းဖတ္ရင္း၊ အထက္ပါ ဒႆန (၃) ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ရလုိက္ျပန္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ဆက္စပ္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထမွဲာ၊ ဒႆနအခ်ိဳ႕ ထပ္ေရာက္လာသည္။

ထုိက္တန္တ့ဲ ရင္းႏီွးမႈေတာ့ရွိရမယ္။
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အေကာင္းဆုံးကုိ လုိခ်င္ရင္ သာမန္နဲ႔ေတာ့ ဘယ္ရမလဲ…. ဟူ၍။

ေနာက္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္ အျမတဲမ္းလုိလုိ မွတ္စုေရးေသာ ကၽြန္ေတာ့္ မွတ္စုစာအုပ္ကုိပင္ “ေဒး” ၏ စာအုပ္ထကဲ

အတုိင္း အမည္ေပးျဖစ္သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ မွတ္စုစာအုပ္မ်ားကုိ “ေန႔စဥ္သုံးရတနာမ်ား” ဟု

အျမဲေခါင္းစဥ္တပ္ေလ့ရိွသည္။ ယခုဆုိလွ်င္ အုပ္ေရ (၁၆) အုပ္တိတိျပီး ထုိေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မွတ္စုမ်ား ထုတ္ျပီးေန

သည္။ အတၳဳပၸတၱိမ်ား၏ ဩဇာကား၊ ကၽြန္ေတာ့္ လူငယ္ဘဝကုိ ဤမွ်ေလာက္အထိ ဩဇာလႊမ္းမုိးခဲ့ေလသ

တည္း။

ညေန ၆း ၅၆

၃၁ / ၃ / ၂၀၁၇
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ႏိုင္ငံေရးသမား

ႏုိင္ငံေရး စာကုိး စကားကုိး

ေမာင္ဝံသ

 အမ်ားက ႏိုင္ငံေရးကလိမ္ျခံဳဟု သတ္မွတ္ခံရသည့္ မက္ခီယာဗယ္လီ၏ စကားက ဒီလုိ။

 အကန္းေတြခ်ည္းရိွတ့ဲေနရာမွာ၊ မ်က္စိတစ္ဖက္တည္းရွိတဲ့သူက ဘုရင္ပ။ဲ

 စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာသမား ဆြန္ဇူးကလည္း ဤသို႔ ဆုိျပန္သည္။

 စစ္ဆင္ေရးအားလုံးဟာ လွည့္ဖ်ားမႈအေပၚ အေျခခံတာခ်ည္းပဲ။

 ျပင္သစ္ေခါင္းေဆာင္ ခ်ားလ္ဒီေဂါလ္ က ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကုိ ဒီလုိ သမုတ္ျပန္ေသးသည္။

 သခင္ျဖစ္လာရန္ အလုိ႔ငွာ ႏိုင္ငံေရးသမားဟာ ကၽြန္တစ္ေယာက္လို ဟန္ေဆာင္တယ္။

ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္ေသာ၊ သတင္းစာဆရာၾကီး ေမာင္ဝံသ၏

ႏိုင္ငံေရးအဆုိအမိန္႔ စာအုပ္ပါးကေလးျဖစ္သည္။ သတင္းစာ

ဆရာၾကီးမ်ားတြင္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေလးစားအားက်ရေသာ

ဆရာၾကီးမ်ားရွိသည္။ ေႏွာင္းေခတ္မွာ၊ လူထုဦးလွ ႏွင့္

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္တုိ႔သည္ ကၽြန္ေတာ့္အသဲစြဲ ျဖစ္

သည္။ မေရွးမေႏွာင္းကာလ တစ္ဝိုက္ မွာေတာ့၊ လူထုစိန္ဝင္း

ႏွင့္ ေမာင္ဝံသ တို႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ အားက်သည္။ အထူးသျဖင့္၊

သတင္းစာဆရာဟူသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန

သည့္တုိင္၊ ႏုိင္ငံေရး အပမွီမႈ ခပ္ပါးပါး ရွိမွ ျပည္သူ႕အတြက္

အက်ဳိးျဖစ္မည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္သည္။ ကဗ်ာလုိလုိ၊

စာလုိလုိ၊ ႏိုင္ငံေရးသူေတာ္ေၾကာင္လုိလုိႏွင့္ စာနယ္ဇင္း

ေလာက တြင္ စတုတၳမ႑ဳိင္ မပီသေသာသူမ်ားကုိ ျမင္တုိင္း

ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ ယခုေခတ္ကား၊ ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးကုိသာ ၾကည့္ေသာ

စာနယ္ဇင္းသမားက ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္စာရင္း၌ ဝင္ေလျပီ တကား။

ကြန္ျမဴနစ္ေလာက၌ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ေဝဖန္ေရးလုပ္သည့္ နည္းစဥ္တစ္ခုရွိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ အုိင္ဒီေယာ္

လုိဂ်ီတစ္ခုအေနျဖင့္ ေလ့လာစရာ ဂြင္ခပ္က်ယ္က်ယ္ နယ္ပယ္ၾကီးတစ္ခုဟု ကၽြန္ေတာ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ေမာင္ဝံသ၏ စာအုပ္သည္၊ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေလာကသားမ်ားကုိ သေရာ္ထားေသာ စကားစု

မ်ားကုိ စုေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ အဆုိးျမင္ရႈေထာင့္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ထားေသာ စာအုပ္ငယ္

ျဖစ္သည္။
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စကား တစ္ခုရွိသည္။ “အေကာင္းျမင္သူက၊ ေလယာဥ္တီထြင္တယ္..။ အဆုိးျမင္သူက ေလထီးတီထြင္တယ္”

ဟူ၍။ ဤေကာက္ခ်က္အရဆုိလွ်င္၊ လူမႈသိပၸံနယ္၌ အေကာင္းျမင္သမားေရာ၊ အဆုိးျမင္သမားပါ သူ႕ေနရာႏွင့္

သူ အသုံးတည့္သည္ဟု ျမင္သည္။ အေမွာင္ဘက္အျခမ္းမွ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မသိနားမလည္ေသးဘဲ၊ အလင္းသုိ႔

ေရာက္ေနသူကုိ အလုံးစံု ေပါက္ေျမာက္သူဟု မေခၚႏုိင္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေဟာစဥ္တရားတစ္ပုဒ္၌

ဤသုိ႔ရိွ၏။ ဝိဇၨာကုိ ျမင္ဖို႔၊ အဝိဇၨာ အေၾကာင္းသိမွရမည္။ ျငိမ္းေအးျခင္း ခ်မ္းသာကုိ ေရာက္ဖို႔ ဆင္းရဒဲုကၡ၏

အေၾကာင္းကုိ သိရမည္။

မေကာင္းမႈကုိ မသိပႏွဲင့္ ေကာင္းမႈကို ေကာင္းစြာ နားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိ။ ေနာက္ထပ္ စကားတစ္ခုရွိေသးသည္။

“အသိဥာဏ္ဆုိတာ မသိမႈ (အဝိဇၨာတရား) ေတြကုိ တုိးျပီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း မဟုတ္လား”။ ေမာင္ဝံသ၏ စာကုိး

မ်ားက၊ ႏိုင္ငံေရး အေမွာက္ဘက္ အျခမ္းကုိ မ်က္လုံးက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ဖြင့္ျပီး ၾကည့္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္

ကုိ ရေစသည္။ တရုတ္ စကားပုံ တစ္ခုရွိသည္။ “စာဖတ္ေသာသူႏွင့္ တစ္နာရီ စကားေျပာရျခင္းသည္၊ တစ္လ
စာဖတ္သည္ႏွင့္ ညီ၏” ဟူ၍။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ဒူေပဒါေပ ျဖတ္သန္းျပီး၊ အေရထူ ဝါရင့္ေန

ေသာသူမ်ားထံမွ၊ ယူဆခ်က္ အျမင္မ်ားကုိ ၾကားနာရသည္က၊ ႏိုင္ငံေရး၏ အရွိတရားကုိ ေကာင္းစြာအကဲခတ္

ႏိုင္ရန္ လမ္းစကုိ ရေစသည္ပင္။

စာကုိး၊ စကားကုိး၌ ကၽြန္ေတာ့္ ဟာဒယႏွင့္ေတြ႕ေသာ စကားစုမ်ားကုိ အနည္းငယ္ ထုတ္ႏုတ္ျပအ့ံ။ ကၽြန္ေတာ့္

ေဟာမႈေျပာမႈ ပြဲတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ဟန္းတား သြန္မဆင္၏ စကားကုိ မၾကာခဏ ကိုးကားေျပာခဲ့ဖူးသည္။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔

ၾကိဳက္ ခ်င္မွ ၾကိဳက္လိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာမယ္၊ ျပည္သူလူထုဆုိတာ သူနဲ႔တန္တ့ဲ အစုိးရကုိ

ရတယ္” ဟူ၍။ ထုိ႕ေနာက္ ဆက္အံုးမည္။ စိတ္ကူးယဥ္စံမ်ားႏွင့္၊ ရီယယ္ပိုလုိက္တစ္လမ္းေၾကာင္း၌

က်ဥ္လည္က်က္စားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါမ်ားကုိ ေတြ႕တုိင္း၊ ေအာ္တိဗြန္ ဘစၥမတ္၏ အဆုိအမိန္႔ ကုိ

အျမဲၾကားေယာင္ေနမိသည္။ “ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိတာကုိ လုပ္တာ ႏုိင္ငံေရး”။ မူရင္းက ဒီလုိလာသည္။ “Politics is the

art of possible” စံ ႏွင့္ အရွိတရားတုိ႔ အၾကား မွ်ေျခညွိႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေခါင္းေဆာင္ၾကလွ်င္ျဖင့္၊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံသည္ ေခတ္ဆုိးကုိ ႏွစ္တုိတုိသာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရအ့ံ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင့္ဂိုမာရီက ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပက္သက္၍ စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးဖူးသည္။ ထိုအထ၌ဲ၊

ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အဓိကကြာျခားခ်က္ကုိ အနက္ဖြင့္သည္။ “ႏိုင္ငံေရးသမား ဆုိတာ

လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိသာ ၾကည့္တယ္။ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့၊ လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္ တစ္ဆက္ကုိ

ၾကိဳၾကည့္တယ္” ဟူ၍။ စာ - ၆၇ ၌ ဖရီးမင္းကလပ္ကလည္း ထုိသုိ႔ ေျပာျပန္သည္။ “ႏုိင္ငံေရးသမားဟာ

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥကုိ စဥ္းစားတယ္။ ႏုိင္ငံျပဳေခါင္းေဆာင္က လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္အေရးကုိ စဥ္းစားတယ္”

ဟု ဆုိျပန္သည္။ ေဩာ္…. အျမင္ကြာျခားမႈေၾကာင့္ ဘဝေတြ ကြာျခားသြားရပါ့ လားဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္မိသည္။

တခ်ဳိ႕က ကန္းသည္။ တခ်ဳိ႕က မ်က္ေတာင္ေမႊး တစ္ဆုံးသာၾကည့္ သည္။ တခ်ဳိ႕က တစ္ထြာၾကည့္သည္။
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တခ်ဳိ႕က၊ တစ္ေတာင္ၾကည့္သည္။ တခ်ဳိ႕က တစ္လံွၾကည့္သည္။ တခ်ဳိ႕က မ်က္စိ တစ္ဆုံးၾကည့္သည္။

တခ်ဳိ႕က တိမ္ျမဳပ္ကြယ္လွ်ဳိးေနသည့္ အရာမ်ားကုိပါ ျမင္ ေအာင္ၾကည့္သည္။

ၾကည့္ပံုကြာလွ်င္၊ ျမင္ပံု ကြာသည္။ ျမင္ပံုကြာလွ်င္၊ လုပ္ရပ္မ်ား ကြာသည္။ လုပ္ရပ္မ်ား ကြာျခားျခင္း ေၾကာင့္

ဘဝအဆင့္အတန္းေတြ ကြာျခား၊ ကြဲျပားသြားကုန္ၾကသည္ မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရာ၊ ဘာေတြကုိ

ၾကည့္ျပီး၊ ဘာေတြကို ျမင္ေနၾကသနည္း။ ၾကည့္ခ်င္တာေရြးၾကည့္ျပီး၊ ျမင္ခ်င္တာပဲ ေရြးျမင္ေနၾကသည္လား။

စဥ္းစားစရာပင္။

စာ/ ၂၁ မွာ၊ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ၏ မယားက၊ ဒီလိုဆုိသည္။ “ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ

လူေတြကုိ သူတုိ႔ သြားခ်င္တ့ဲေနရာကုိ ေခၚသြားတယ္။ ၾကီးျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္က်ေတာ့၊ လူေတြ

လုံးဝမသြားခ်င္တဲ့ေနရာ၊ သြားဖုိ႔ လုိအပ္တ့ဲေနရာကုိ ေခၚသြားတယ္” ဟူ၍။ ကၽြန္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ

စနစ္အေၾကာင္းေလ့လာေသာအခါ၊ ပါတီအမ်ဳိးအစားခြဲသည့္ေနရာ၌ integrative party လား၊ representative

party လားဆုိတာကုိ ခြဲထားတာ ေတြ႕ရသည္။ အနက္ကား၊ လူထုသေဘာထား ေနာက္ကုိ သံေယာင္လုိက္ျပီး၊

မရဲေအာင္ လုပ္သည့္ ပါတီလား၊ လူထုအက်ဳိးကုိ နားလည္ေအာင္ ေရွ႕ ေဆာင္၍၊ အက်ဳိးျဖစ္မႈကို

ေထာက္ခံေအာင္ ၾကိဳးစားသည့္ ပါတီလား၊ ဆိုသည့္သေဘာကုိ ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဖြင့္ရ

လွ်င္၊ လူထုေနာက္မွီးဆြဲလား၊ လူထုေရွ႕ေဆာင္လား၊ ဟူ၍ ခြဲျခားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ကုိယ္စားျပဳ

ပါတီဟု အနက္ဖြင့္သည္သာ။ သို႔ေသာ္ ထင္ရွားေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ေရးရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း၌၊ လူထုေရွ႕ေဆာင္ပါတီမ်ား၊ လူထုေရွ႕ေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ မ်ား

ေလာက္ေလာက္လားလားရွိလွ်င္ကား…။ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ရိွသူမ်ား၊ ဤအခ်က္ကုိ အထူး သတိခ်ပ္ရန္၊

သင့္၏။

“အရာရာေျပာင္းလဲေနျပီ၊ လူေတြက လူရႊင္ေတာ္ေတြ ေျပာတာကုိ အေလးအနက္ယူေနျပီး၊ ႏိုင္ငံေရး

သမားေတြ ေျပာတာကုိ ဟာသလုိ႔ သေဘားထားေနၾကတယ္…” ဝီလ္ ေရာဂ်ား ေျပာသည့္စကား။ ျမန္မာ

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွသည္၊ ယခု ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္

ပြဲကာလအတြင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဟာဒယရႊင္ေဆးမ်ားကုိ အေတာ္အတန္ ျမည္းစမ္း၊ စားေသာက္ခဲ့ဖူးမည္

ထင္ပါသည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာ၌ ပ်ံ႕ႏံွခဲ့ေသာ၊ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနေသာ၊ ပ်ံ႕ႏံွ႔လတံၱေသာ အမီွးအေမာက္ မတည့္မႈ မ်ားကုိ

အပၸမာဒတရားလက္ကုိင္ထား၍ ရႈစားၾကပါကုန္။

စာ - ၇၀ မွာက ဒီလုိ။ “ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက၊ ကေလးေသးခံ အဝတ္နဲ႔တူတယ္။ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးဟာ ပုံမွန္လဲေပးဖုိ႔

လုိတယ္” ေဩာ္… ဒါ့ေၾကာင့္လည္း၊ ဒီမိုကေရစီ၌ ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား (regular election) မ်ားက

အေရးၾကီးေနသည္လား မသိ။
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စတာလင္ေနာက္ပိုင္း၊ ပုဂၢဳိလ္ေရးကုိးကြယ္မႈကုိ အၾကီးအက်ယ္ ရံႈ႕ခ်ခ့ဲသည့္ ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္

ခရူးရွက္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားေတြေပးသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ၊ ဤသုိ႔ ရႈသည္။ “ႏိုင္ငံေရးသမား ဆိုတာ

ေနရာတုိင္းမွာ အတူတူပါပ၊ဲ သူတုိ႔ဟာ ျမစ္မရွိတ့ဲေနရာမွာေတာင္ တံတားေတြ ေဆာက္ေပးဖုိ႔

ကတိျပဳတတ္ၾကတယ္…” ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကုိ၊

ၾကံဳရအုံးမည္။ မဆဲြယ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း၊ ၾကံဳရအုံးမည္။ မေတာင္းေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ လည္း

အေပးခံၾကရအုံးမည္။ ဆင္ျခင္တံုတရားျမင့္မားေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အခုိင္အမာ

တည္ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ကား၊ ဒီမုိကေရစီလမ္းသည္ အားနည္းခ်က္ ပါးပါးလ်လ်သာရွိႏုိင္ မည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက၊

ေပါ့ေစခ်င္လုိ႔ ေၾကာင္ရုပ္ထုိး၊ ေဆးအတြက္ ေလး… ႏိုင္သည္။

စာ - ၁၀၂ မွာ၊ ဤသုိ႔ ဖတ္ရသည္။ “ပညာေရးေကာင္းရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဓြန္႔ရွည္တယ္၊ ႏိုင္ငံေရး ေကာင္းရင္၊

စစ္မက္ အႏ ၱရာယ္ကင္းတယ္” ဒီစကားစုကုိ ဖတ္မိရင္း၊ အစုိးရအဆက္ဆက္၏ ျငိမ္းခ်မ္း ေရး စကားဝုိင္းမ်ားကုိ

မ်က္စိထဲ ျမင္လာသည္။ ကခ်င္၊ ဝ၊ ကုိးကန္႔၊ လူမ်ဳိးစု နယ္ေျမ တခ်ဳိ႕က စစ္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားကုိ ဆက္ခါဆက္ခါ

ျမင္လာသည္။ ေဩာ္… လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ဖြားဖက္ေတာ္ ျပည္တြင္းစစ္ ပါတကား။ ဤအက်ဳိးဆက္က၊

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရည္ခ်ိန္ကုိ လက္ညိွဳးထိုးျပသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ဆက္၍ ေရးလွ်င္ ကုန္အံ့မထင္။ အျမည္းသေဘာျဖင့္၊ အဝပါ စားလုိက္ရသည့္ စာညႊန္း

တစ္ပုဒ္ျဖစ္သြားသည္။ ခြင့္လႊတ္နားလည္ၾကပါကုန္။

လူတစ္ေယာက္၏ စကားလုံး အသုံးအႏွဳန္းမ်ားက ထိုလူတစ္ေယာက္၏ သေဘာထားႏွင့္ စိတ္ေန

အဆင့္အတန္းကုိ ေဖာ္ျပရုံသာမက၊ ထိုလူ က်ဥ္လည္က်က္စားခဲ့ေသာ နယ္ပယ္၏ စရိုက္သေဘာဝ ကုိပါ

အကဲခတ္၊ မွန္းဆႏုိင္ေသာအရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ႏွင့္ ပညာနယ္ပယ္တြင္၊ ဇာတ္စင္ေအာက္၊ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္၊ ပါဝါေကာ္ရစ္ဒါေပၚ၊ ေဘးမွ

ရပ္ၾကည့္သူမ်ား အားလုံးသည္ ice-berg phenomenon သေဘာတရားကုိ၊ သတိရလ်က္၊

ေရေအာက္တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေရခဲကၽြန္းေမ်ာၾကီး၏ အပုိင္းက႑မ်ားကုိ ျပဴးျပဲ၍ ၾကည့္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဤစာအုပ္က၊ သင့္အား ဆားအုိးတစ္အိုးရသက့ဲသုိ႔ ျပဳစြမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ဆားအုိးရလွ်င္၊ သင္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ လက္ႏွဳိက္ေစၾကပါကုန္။

အနာရွိသူမ်ား စပ္ၾကပါလိမ့္မည္။

ဤကား ႏုိင္ငံေရးနိႆရ တစ္ခုတည္း။

ည ၈း ၄၉ ။ ၁ / ၄ / ၂၀၁၇ (၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မွတ္မွတ္ရရ)
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ေျပးမၾကည့္သူမ်ား

(ကုိတာ / ေတာ္ဖလာ၊ ဒရပ္ကာ ႏွင့္ ဒိဘုိးႏုိး)

စာအုပ္အမည္ - ေတြးသူမ်ား

ေရးသူ - ကုိတာ

ဒီစာအုပ္ကုိ ဖတ္ဖတ္ျပီးခ်င္း၊ စာအုပ္ ေနာက္ဖံုး၌ ဤသို႔ ကၽြန္ေတာ္ေရးခ့ဲသည္။ “ငါ… တစ္ထုိင္တည္း ဖတ္ပစ္

လုိက္တယ္။ အုိင္ဒီယာအတြက္ အေတြးက အေရးၾကီးတယ္။” ဟူ၍။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စာဖတ္အက်င့္

သည္ စာတစ္အုပ္ကို တစ္ထုိင္တည္းအျပီး ထုိင္ဖတ္ရိုး ထုံးစံ မရွိ။ ဘယ္ေလာက္ပင္ ေကာင္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္

တစ္ထုိင္တည္း မဖတ္ႏိုင္။ သူ႕အေၾကာင္းႏွင့္ သူရိွပါလိမ့္မည္။

ဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ပင္ မသိ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ စာကုိ

တစ္အုပ္ျပီး တစ္အုပ္ အျမဲ ထိေတြ႕ေနတတ္ေလ့ရိွသည္။

အုိင္ဒီယာ ငတ္မြတ္ဆုံး လူသားေတြက၊ ျမန္မာျပည္မွာ ရိွေန

တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။ အစဥ္အလာေဘာင္ သမာရုိး

က်ေဘာင္မွ ရုန္းထြက္ရေကာင္းမွန္းမသိသူမ်ား မ်ားစြာရိွလွ

သည္။ စကားတစ္ခုရွိသည္။ “ေတြးမလား၊ ေသမလား” ဆုိလွ်င္

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက၊ ေသျခင္းတရားကုိ ေရြးခ်ယ္ၾက

သည္။ ဘာထရန္ ရပ္ဆကဲ လူဟာ ေတြးဖုိ႔ သိပ္ေၾကာက္တယ္

လို႔ ေျပာဖူးသည္။ စာေရးဆရာ ေနဇင္လတ္က သူ႕ေဆာင္းပါး

တစ္ပုဒ္၌ ေရးခ့ဲ ဖူးတာရွိသည္။ “လူေတြကုိ ေရြးခုိင္းၾကည့္ပါ၊

တစ္နာရီျမက္ေပါက္မလား၊ သုိ႕မဟုတ္တစ္နာရီ တရားထုိင္

မလား” ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့၊ တစ္နာရီလုံး ျမက္ေပါက္

ျခင္းကုိ ေရြးမည္သာ၊ မလွဳပ္မယွက္ တရားထုိင္ရတာက

စိတ္အလုပ္ျဖစ္သည္။ စိတ္အလုပ္ကို ကာယအလုပ္ထက္ ပိုပင္ပန္းေၾကာင္း ျပလုိျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။

ေမြးျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းအၾကား၌ ေတြးျခင္းက အျမရွိဲေနသည္။ ပုခက္အတြင္းမွ ဂူတြင္းအထိ ေတြးျခင္းက မျပတ္ရိွ

ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူအမ်ားက ေတြးသာေတြးေနၾကသည္။ တကယ္ မစဥ္းစားၾက။ ေတြးေတာျခင္းႏွင့္ စဥ္းစား

ျခင္းအၾကား၊ ကြာဟမႈကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္ေအာင္ၾကည့္ သင့္သည္။ ေတြးျခင္းသည္၊ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္

မဟုတ္။ ေရာက္တတ္ရာရာ လြင့္ေမ်ာေနေသာ စိတ္မဟုတ္။ ကမာၻၾကီး၏ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

စနစ္တို႔ မေျပာင္းလဲေသးခင္၊ အေတြးအေခၚဒႆနေတာ္လွန္ေရးမ်ား ဦးစြာျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲ
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မႈမ်ား၏ ေနာက္၌၊ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ပံုစံတုိ႔ လိုက္ပါေျပာင္းလဲၾကရသည္။

လူ႕သမုိင္းကုိ ေနာက္ျပန္ၾကည့္ၾကပါကုန္။

ေခတ္ေႏွာင္း ဒႆနသမားမ်ားကုိ သိရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ထက္ ေခတ္သစ္ ဒႆနသမားမ်ားကုိ ထိေတြ႕ဖုိ႔က

လက္ေတြ႕ဘဝအတြက္ ပိုအေရးၾကီးသည္။ ေခတ္ေႏွာင္း ဒႆနသမားမ်ားတြင္၊ ဆုိကေရးတီး၊ ပေလတုိး၊

အရစၥတုိတယ္၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္၊ ဟီးလ္ဂ၊ဲ မက္ခ္၊ စမစ္၊ ရူးဆုိး စသူမ်ားရွိသည္။ သီအုိရီၾကီးမ်ားကုိ အေတာင့္လိုက္

မျမဳိခ်င္သူအဖုိ႔၊ ေခတ္သစ္ဒႆနသမားႏွင့္ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ ေပါင္းသင္းၾကည့္သင့္သည္။ အက်ဳိးေတာ့

မယုတ္တန္ရာ။

ဒီဘုိးႏုိး

ကုိေဗး

ဒရပ္ကာ

ေတာ္ဖလာ စသူမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ထိေတြ႕ဖူးသည္။ သူတုိ႔ကုိ ေခတ္သစ္ဒႆနသမားမ်ားစာရင္း

၌ ကၽြန္ေတာ္ ထည့္သြင္းထားသည္။

အသက္ ၁၇ ႏွစ္မွာ၊ စ,ထိေတြ႕မိတာက “ကုိေဗး၏သား” ႏွင့္ျဖစ္သည္။ စတီဖင္ကုိေဗး၏ သား “ေရွာင္ ကုိေဗး”

ေရးသည့္ “7 habbits” ကုိ ဖတ္ဖူးမည္ထင္သည္။ ဆရာေက်ာ္ဝင္းက “၂၁ ရာစုသားေရႊဥ” ဆုိသည့္ အမည္ျဖင့္

ဘာသာျပန္ထားခဲ့ဖူးသည္။ ဆရာႏွင့္ေတြ႕ေတာ့၊ သူေရးသည့္စာအုပ္တုိင္းတြင္ အဖန္ဖန္အလဲွလွဲ ပံုႏိွပ္ရသည့္

စာအုပ္ဟူ၍ ထိုစာအုပ္တစ္အုပ္သာရွိဖူးသည္ဟု ေျပာဖူးတာ အမွတ္ရသည္။ ကုိတာ၊ ေက်ာ္ဝင္း၊

တင္ေမာင္သန္း တို႔ မံုေရြးအုပ္စုသည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ လူငယ္ လူလတ္ပုိင္း အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏

အုိင္ဒီယာေရစီးကုိ လမ္းေၾကာင္းေဖာက္ေပးႏုိင္ေသာ စာေရးဆရာမ်ား စာရင္းဝင္သည္။

ကုိတာ / ဒရပ္ကာ၊ ေတာ္ဖလာ ႏွင့္ ဒီဘုိးႏုိး

အထူးသျဖင့္ ဆရာကုိတာက၊ လစ္ဘရယ္အာ့ ပညာေရး ေရစီးကုိ စြန္႔ဦးတီထြင္ေဖာက္ေသာ စာေရးဆရာျဖစ္

သည္။ ဒီဘိုးႏုိး၊ ဒရပ္ကာ ႏွင့္ ေတာ္ဖလာတုိ႔ကုိ မံုေရြးဒႆနအုပ္စု၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ ကၽြန္ေတာ္ သိကၽြမ္းခင္

မင္ခြင့္ရခ့ဲသည္။ ဒီဘိုးႏုိး၏ Leteral Thinking / Six Heads Thinking ႏွင့္ Six Action Shoes စသည့္ စာအုပ္

မ်ားသည္ နာမည္ၾကီးသည္။ ျမန္မာဘာသာျပန္အျဖစ္ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပင္ ဘာသာျပန္ျပီးျဖစ္ေသာ

စာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ကုိတာက ျဖန္႔ထြက္ေတြးျခင္းဟု ဘာသာျပန္စာအုပ္ ထုတ္သည္။ ဦးထုတ္ေျခာက္လုံး

စဥ္းစားနည္းႏွင့္ ဖိနပ္ေျခာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္နည္း ဆိုျပီး ျမတ္ျငိမ္းက ဘာသာျပန္ထားတာရွိသည္။ ေက်ာ္ဝင္း

က အေတာင္ပံပါေသာစကားလုံးမ်ားဆုိျပီး ဒီဘုိးႏိုး၏ ေဝါဟာရေဗဒမ်ားကုိ အလင္းျပထားသည့္ စာအုပ္ေရး

ထားျပီးျဖစ္သည္။
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ဒရပ္ကာ ဟုဆုိလိုက္လွ်င္လည္း၊ အမ္ဘီေအသမားမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ေလ့လာလုိက္စားသူ

အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဒရပ္ကာသည္ မက္ခ္ဝါဒီတုိ႔ ဖြင့္ဆုိေဟာၾကားခ့ဲေသာ၊

လူတန္းစားတုိက္ပြဲကုိ စီခံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ နိဂံုးသတ္ေပးသူျဖစ္သည္။ ေခတ္သတ္ မန္ေနဂ်ာလူတန္းစားကုိ ေမြးထုတ္

ေပးခ့ဲေသာ၊ ဒႆနသမား တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး

ျဖစ္စဥ္ၾကီး၌ ဒရပ္ကာ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကား ၾကီးမားလွ၏။

ဒရပ္ကာသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ဖခင္ၾကီးျဖစ္သည္။

ဒရပ္ကာသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

ဒရပ္ကာသည္ လူတန္းစားတုိက္ပြဲကို စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ျငိမ္းေစသူျဖစ္သည္။

ဒရပ္ကာသည္ မန္ေနဂ်ာလူတန္းစားကုိ ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ ေမြးသမိခင္ၾကီးျဖစ္သည္။

ေတာ္ဖလာဟု ဆုိလိုက္လွ်င္၊ သူ႕အတၱရုပ္ပံုလႊာကုိ သူကုိယ္တိုင္ ဂြက်က် ဖြင့္ဆုိပံုကုိ ကၽြန္ေတာ္အျမအဲမွတ္ရ

ေနမိသည္။ ေတာ္ဖလာကုိ အင္တာဗ်ဴးသူက ေမးသည္။ ခင္ဗ်ား ဘယ္သူလ၊ဲ စာေရးဆရာလား၊ လူမႈေဝဖန္ေရး

သမားလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အနာဂတ္ဝါဒီလား….။ ေတာ္ဖလာက အင္တာဗ်ဴးသမား ေမးေသာ မ်က္ႏွာစာဖက္မွ

မေျဖဘဲ၊ အျခားမ်က္ႏွာစာမ်ားကေန လွည့္ျပီး ဂြက်က် ေျဖလုိက္သည္။

တျခားမ်က္ႏွာစာေတြဖက္က ၊ က်ဳပ္ကုိ က်ဳပ္ သရုပ္ေဖာ္လုိ႔ရေသးတယ္ဗ်ာ… လို႔ေျပာသည္။ က်ဳပ္က…

- အိမ္ေထာင္ေရးသုခ အျပည့္အဝခံစားရတဲ့ လင္ေယာက္်ား

- သားသမီးေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူမဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ ဖခင္

- အရပ္ေျခာက္ေပရွိတဲ့ ေကာင္

- ရုပ္ရွင္ ၾကမ္းပုိး

- အခြန္ထမ္းေဆာင္သူ

- ပညာတတ္

- အေမရိကန္တစ္ေယာက္

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀ က ေတာ္ဖလာဆုိလွ်င္

- ဂေဟေဆာ္တ့ဲေကာင္

- သံရည္က်ဳိ အလုပ္သမား

- သံျပားအေပါက္ေဖာက္တဲ့ ငနဲ

- ပန္းပဲဆရာရဲ႕ ေတာက္တုိမယ္ရ အခုိင္းခံ
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ေနာက္ရိွေသးသည္။

- တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ

- ကဗ်ာရူး စာရူး

- ႏိုင္ငံေရး ပိုးဝင္ေနတဲ့ သတၱဝါ

- စိတ္ကူးယဥ္ ငေၾကာင္ စသည္ျဖင့္။

ေတြးသူမ်ား စာအုပ္သည္၊ အထက္ပါ ပုဂၢဳိလ္ၾကီးမ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိ မဟုတ္။ ထုိသူတုိ႔အေၾကာင္း တုိ႔ထိထား

ေသာ စာအုပ္သာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္၊ သမုိင္းကုိေလ့လာရာ၌ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈေရစီးလွဳိင္းမ်ားျဖင့္ သမုိင္း

ကုိ ခ်ည္းကပ္ပုံကို ေတာ္ဖလာ ႏွင့္ ဒရပ္ကာတုိ႔ ထံမွရသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာတရားမ်ားကို

ဒရပ္ကာထံမွ ထပ္ျပီးရသည္။ အိုင္ဒီယာေဗဒ ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈသေဘာတရားမ်ားကုိ ဒီဘုိးႏိုးထံမွရသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ အုိင္ဒီယာ အသစ္မ်ား ထုတ္ႏုိင္သူ မဟုတ္ေစကာမူ၊ အုိင္ဒီယာထုတ္ရန္ အျမေဲဆာ္ဩ

လွဳံ႕ေဆာ္ေပးေနသည့္ စာအုပ္မ်ားျဖင့္ မျပတ္ ထိေတြ႕ရတာၾကိဳက္လွသည္။ အေတြးသစ္၊ ရႈေထာင့္သစ္၊ နည္း

နာအသစ္မ်ားကေန ေဖာက္ထြက္ ခ်ည္းကပ္ရတာကုိ ႏွစ္သက္သည္။ သမာရုိးက်ေဘာင္၊ အစဥ္အလာေဘာင္

ထ၌ဲ အက်ဥ္းက်မေနခ်င္သူအဖုိ႔ ေတာ္ဖလာ၊ ဒရပ္ကာ၊ ဒီဘုိးႏုိး ႏွင့္ ကုိေဗး တုိ႔က မ,စ ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ ထင္

သည္။

ေတြးသူမ်ား၌ ခ်ားလ္ဟန္ဒီ၊ အင္ဒရူးဂရို႕ဗ္၊ ပီတာဆန္ဂီ တုိ႔ အေၾကာင္း တို႔ထိထားေသးသည္။ ထိုသူတုိ႔

အေၾကာင္းကုိ ဂဃနဏ၊ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ နားမလည္ထားေသာေၾကာင့္ ထုိသူတုိ႔အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မေရးပါ။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ၊ စဥ္းစားစရာ အစဥ္တစ္ခုရေသာ၊ စဥ္းစားေသာ၊ ေတြးေသာ သူမ်ား၏ ခပ္ပါးပါး ထိေတြ႕

ခြင့္ရေသာ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈသိပၸံနယ္တုိ႔၌ ေျခဆန္႔ က်ဥ္လည္ေနေသာ ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ားအဖုိ႔၊ ကုိတာ / ေတာ္ဖလာ၊

ဒရပ္ကာ ႏွင့္ ဒီဘုိးႏိုး တုိ႔ႏွင့္ ရင္းႏီွးစြာ ေပါင္းသင္းၾကပါကုန္။ ထူးသထက္ ထူး၊ ျမဴးသထက္ ျမဴး မႈ မ်ားကုိ ၾကံဳ႕

ရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

၂၁ ရာစုကုိ အုိင္ဒီယာေဗဒျဖင့္ ခ်ီမႏုိင္ၾကေစ။

မေသခ်ာမႈ၊ မေရရာမႈ၊ အျမဲေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္သစ္ကမာၻကုိ ပညာျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ႏိုင္ၾကေစ။

ည ၇း ၂၉

၅ / ၄ / ၂၀၁၇



မင္းေသ့

49

အမည္ရင္းမွာ ေအာင္ကုိကုိတုိး ျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတုိင္း၊

ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕၌ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁ ရက္ေန႔

(အမ်ဳိးသားေန႔) တြင္ေမြးဖြားသည္။ အဘ ဦးဝမ္းေမာင္၊ အမိ

ေဒၚက်င္သန္းတုိ႔မွ ေမြးဖြားျပီး ေမြးခ်င္း ၇ ေယာက္ အနက္

အငယ္ဆံုးသား ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕၊ အထက္တန္းေက်ာင္း

မွ ဓာတုေဗဒဂုဏ္ထူးျဖင့္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္

ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇/၈ ခုႏွစ္တြင္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)

၌ ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူခဲ့ သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္၊ တကၠသုိလ္အတြင္း စာေပ-ယဥ္ေက်းမႈ-

အႏုပညာအသင္းကုိ ထူေထာင္ခဲ့ျပီး၊ Chief Editor တာဝန္ယူခ့ဲ

သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္၊ မႏၱေလးတကၠသုိလ္၌ ႏိုင္ငံတကာ

ဆက္ဆံေရးဘြဲ႕လြန္ ဒီပလုိမာ (အပတ္စဥ္-၁) ကုိ တက္ေရာက္

ရင္း၊ ျမမႏၱလာ ဟုိတယ္ စာၾကည့္တုိက္တြင္၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴး

အလုပ္ကိုလုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယုံၾကည္ရာ

အသိပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႏွင့္ အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္ တည္

ေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ မွ၂၀၁၆ အထိ

Step to Civilization Co, Ltd တြင္ လူ႕အရင္းအျမစ္အရာရွိ

တာဝန္ျဖင့္၊ လုပ္ကိုင္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏုိင္ငံေရး

ပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း

သားလူငယ္အမ်ားအျပားကုိ အသိပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးသင္တန္း

မ်ား၌ သင္တန္းဆရာအျဖစ္ သင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။ မႏၱေလးကုိ

အေျချပဳ၍ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စာေပေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား

ကုိ လူငယ္မ်ား၊ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လွဳပ္ရွား

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခု ႏိုင္ငံေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား၌ သင္တန္း ေပးျခင္း၊ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္

သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ စာတမ္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားေရး

သားျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။


