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၁။ Scholar Institute အဖြ ဲ ့အစည္း၏ (တစ္လတာ) လုပ္ငန္း 

စဥ္ မ်ားအားလံုးကို Overview အေနျဖင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ေစ 

ရန္ႏွင့္ ထိုသုိ႔ ရႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေရ႕ွဆက္လုပ္မည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အပ့ံံ ျဖစ္ေစရန္။ 

၂။ Scholar Institute ၏ Program မ်ားမွ စီမံကိန္း ဧရိယာ 

မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို Program 

မ်ား  အခ်င္းခ်င္းအၾကား စဥ္ဆက္မျပတ္ သိရွိ သေဘာေပါက္ 

နားလည္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိတ ္

အဆက္မိမိျဖင့္ ပိုမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အဖြဲ ့အစည္း၏ 

ရည္/ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိ ႏိုင္ေစရန္။ 

၃။ Scholar Institute အတြင္းရွိ Finance Team, Logistic 

Team, Program Team မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 

အသိ ပညာဗဟုသုတမ်ား၊ အေတြ ့အႀကံဳမ်ားအား အခ်င္း ခ်င္း 

မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကေစရန္ႏွင့္ ထိုသုိ႔မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ Team မ်ား အခ်င္း 

ခ်င္းအၾကား လုပ္ငန္းသေဘာတရားမ်ားကုိ ပိုမုိသေဘာေပါက္ 

သိရွိ နားလည္လာၿပီး၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုမို ျမင့္မား 

လာေစရန္။  
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ရခိုင္ျပည္နယ္ရွ ိSocial Accountability Myanmar 

(SAcc Myanmar) စီမံခ်က္ ေအာက္တြင္ 

လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာစစ္ေတြၿမိဳ့နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ 

ျဖဴ ၿမိဳ ့နယ္တုိ ့မွ ေဒသခံ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားအား 

Capacity Building Training for Facilitation 

Skills Development Training အမည္ရွ ိ

သင္တန္းတစ္ခုကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ ့၊ 

ေရႊကရုဏာ အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ ေမလ ၁၃ 

ရက္ေန ့မ ွ ေမလ ၁၅ ရက္ေန ့ထိ (၃) ရက္ 

တုိင္တုိင ္Scholar Institute မွ ဦးေဆာင္၍ က်င္းပ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  

အဆုိပါ သင္တန္းတြင္ Process Facilitation၊ 

Process Thinking & Designing၊ Event 

Preparation ႏွင့္ Agenda Development စသည့္ 

ေခါင္းစဥ္တုိ ့ျဖင့္ Process Design ေရးဆြျဲခင္း၌ 

နားလည္ ရင္းႏီွး ကြ်မ္းဝင္မႈ ရွိေစရန္ အတြက္ 

သင္တန္းဆရာ ဦးသူရေဇာ ္(PAÑÑĀ Institute) မွ 

ေဆြးေႏြး ႏီွးေႏွာျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ဒီဇိုင္း ေရးဆြ ဲ

ျခင္းတုိ႔ေပါင္းစပ္၍ သင္ၾကား ပုိ ့ခ်ေပးခ့ဲပါသည္။  

 

အဖြ ဲ ့အစည္းကုိယ္စားျပဳ သင္တန္း တက္ေရာက္ 

လာသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ ့ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ား၏ 

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား ႏွင့္ SAcc စီမံခ်က္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္းပညာ 

ပိုင္းဆုိင္ရာ ပိုမိုထိေရာက္စြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြ ဲ မ်ား၊ 

ျပည္သူ ့ၾကားနာပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာ 

ပြဲမ်ား စသည္တုိ ့ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိတ္အဆက္မ ိ

သည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ 

ရြယ္လ်က္ အဆုိပါ Capacity Building Training 

for Facilitation Skills Development သင္တန္း 

အား ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

သင္တန္းေနာက္ဆုံးေန ့၌ စုေပါင္းအမွတ္တရ 
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Scholar Institute ၏ Scholar Youth Training 

Center တြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ 

ဖြင့္လွစ္သည့္ Critical Thinking and Problem 

Solving သင္တန္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၀) 

ရက္၊ တနဂၤေႏြေန ့၌ စီစဥ ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခ့ဲရာ 

အဆုိပါ သင္တန္း အား ဆရာ ကုိ ေက်ာ္သူရမွ 

လည္းေကာင္း၊ Youth and Entrepreneurship 

သင္တန္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၇) ရက္၊ 

တနဂၤေႏြေန ့၌ က်င္းပခ့ဲရာ အဆုိပါ သင္တန္း အား 

ဆရာမ မသက္ရည္မြန္မ ွ လည္းေကာင္း ဦးေဆာင္ 

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခ့ဲၾကပါသည္။  

သင္တန္းဆရာ ကုိေက်ာ္သူရ၏ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ 

ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏူိင္စြာျဖင့္ သင္ၾကားမ်ွေဝမႈမ်ားသည္ 

လူငယ္မ်ား ကုိ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အားမ်ား 

ရရိွေစျပီး အနာဂါတ္တြင္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ 

ယုံၾကည္မႈ ရွိစြာျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚ ဆုံးျဖတ္နိုင္ရန္ 

အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရရိွေစပါသည္။ ထုိ႔ 

အတူ သင္တန္းဆရာမ မသက္ရည္မြန္ ၏ စာေတြ႔ 

လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္ပုိင္ႏိူင္စြာ 

သင္ၾကားမ်ွေဝမႈမ်ားသည္ သင္တန္း သုိ ့တက္ေရာက္ 

လာေသာ လူငယ္မ်ားကုိ စြန္႔ဦးတီထြင္ ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြးအေခၚ ဗဟုသုတမ်ားစြာ 

ရရိွေစပါသည္။ 

သင္တန္းသုိ ့တက္ေရာက္လာေသာ လူငယ္မ်ား 
မွလည္း အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္း ေျဖၾကား 
ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား အျမင္မ်ား 

ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔အေတြးအျမင္မ်ားကုိ အုပ္စုဖဲြ႔ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အားတက္သေရာ 
ပူးေပါင္း ပါဝင္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

 

 

 

        Critical Thinking and Problem Solving 

Training 

 

Youth Entrepreneurship Training 
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ယခုလ ေမလအတြင္းတြင္ Scholar Institute ၏ 

စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာResponsible Investment 

Project မွ ေန၍ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ 

ေဆာက္ရန ္ လ်ာထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ဇြန္လ မွ ၾသဂုတ္လအတြင္း  ျပဳလုပ္ ခဲ ့သည့္ 

ေလ့လာ ဆန္းစစ္ ခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ ေ၀ 

ခဲ့ပါသည္။  

အဆုိပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ေက်ာက္ျဖဴ 

ၿမိဳ ့နယ္၏ ရႈပ္ေထြး လွေသာ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ 

အေျခအေနႏွင္ ့ ပက္ သက္ ၍ အၾကမ္းဖ်င္း 

သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ ေျမယာ သိမ္း ယူျခင္းေၾကာင့္ 

ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံမ်ား အေပၚ က် ေရာက္လာမည့္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား ကို သိရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ 

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ထုိသို ့ျပဳလုပ္ရာတြင္ သုေတ 

သနအဖြ ဲ ့မ ွ ေဒသခံ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ား၊ 

လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရိွ 

ေဟာင္းမ်ားႏွင္ ့အရပ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမွ ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ား စသည္တို႔အား တစ္ဦးခ်င္းစီ လူေတြ ့ 

ေမးျမန္း မႈမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု (၇) အုပ္စု မွ 

ေဒသခံ မ်ားႏွင္ ့ အုပ္စုလုိက္ ေတြ ့ဆံု ေဆြးေႏြး 

ျခင္းမ်ားအျပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ လ်ာထားေနရာရိွ 

အိမ္ေထာင္စု ၃၃၀ ကုိ နမူနာ ယူ၍ စစ္တမ္းမ်ား 

ေကာက္ယူျခင္း တို ့ျဖင္ ့ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 

ကုိျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ယင္းဆန္းစစ္ခ်က္ အတြင္း 

ေတြ႔ရွိမႈမ်ားကုိ “ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့နယ္မွ ေျမယာဆုိင္ 

ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အႀကံ ေပး 

ခ်က္မ်ား” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မူဝါဒစာတမ္းတုိ 

တစ္ေစာင္ အား English၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ 

ပူးတြ ဲထုတ္ေဝခဲ့ ပါသည္။  
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Scholar Institute မွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ျပဳလုပ္လွ်က္ 

ရိွေသာေက်းလက္ေဒသပညာေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး

အစီအစဥ္အရ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ 

(မတ္လမွေမလအထိ) ၌လည္း၊ ရခုိင္ ျပည္နယ္ရွိ 

ၿမိ ႔ဳနယ္ေလးျမိ ႔ဳနယ္သုိ႔ (ေပါက္ေတာၿမိဳ႔နယ္၊ သံတြၿဲမိဳ ့ 

နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ့နယ္၊ ဂြၿမိဳနယ္)သုိ႔ ေစတနာ့၀န္ 

ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ (၃)လတာ သြားေရာက္ 

တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာ စစ္ေတြ၊ 

မင္းျပား၊ ရန္ကုန္၊ ျဖဴးျမိ ႔ဳ စသည့္ေဒသမ်ားမွ 

ပါ၀င္ၾကပါသည္။  

ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သြားေရာက္ 

တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား 

မွာ ဆယ္သံုးတန္ေက်းရြာ၊ အုန္းနံွေခ်ာင္းေက်းရြာ 

(ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္) ဇင္ကၽြန္းေက်းရြာ (ေက်ာက္ျဖဴ 

ျမိဳ႕နယ္)၊ ဂ်ိတ္ေတာေက်းရြာ(ငပလီျမိဳ၊ သံတြျဲမိ ႔ဳနယ္)၊ 

သဲကုန္းေက်းရြာ (က်ိႏၱလီျမိဳ႕နယ္ခြ၊ဲ ဂြျမိဳ႕နယ္)                      

စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

အဆုိပါ ေဒသမ်ားသို႔ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရး 

ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးတာ၀န္ခံ ကုိဇင္ေမာင္ေမာင္မွလည္း 

ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သြားေရာက္ခ့ဲျပီး၊ ေစတနာ့၀န္ 

ထမ္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား 

လုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ ပံပုိးကူညီ ညွိႏုိင္း ေဆာင္ရြက္ေပး 

ခဲ့ပါသည္။  
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၁) ရက္ ေန ့မ ွ ေမလ (၅) 

ရက္ေန ့ထိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ  ့နယ္ 

တြင္ က်င္းပေသာ ရခုိင္လူငယ္ ညီလာခံ ျဖစ္ 

ေျမာက္ ေရးအတြက္ Scholar Institute မွ ေန၍ 

အလွဴေငြ ၁၀ သိန္း (ဆယ္သိန္းက်ပ္တိတိ) အား 

ညီလာခံ တာဝန္ခံ ကုိထြန္းလိႈင္ထံသုိ ့ ေပးအပ္ 

လွဴဒါန္းခဲပ့ါသည္။  

Scholar Institute မွ ရခုိင္လူငယ္ ညီလာခံသိ ့ု ေငြအင္အား 

ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းျခင္းမွတ္တမ္း ဓါတ္ပုံ 

 

ထုိ ့ျပင္ Scholar Institute မွ ရခိုင္လူငယ္ညီလာခံ 

က်င္းပရာ (၅)ရက္တာ ကာလ အေတာအတြင္း 

ညီလာခံ၏ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ Facilitator မ်ား 

အေနျဖင့္လည္း ဝင္ေရာက္ ကူည ီ ပံပုိး ေပးခ့ဲ 

ပါသည္။  

 

 

 

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ(၁၄)ရက္ေန ့၌ စစ္ေတြျမိဳ႕ရိွ 
GLORY English Language Academy တြင္ 
Prospect Burma Scholarship အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုကုိ Scholar 
Institute မွ (Prospect Burma Alumni 
တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ) ကုိေအာင္ေရႊဦးမွ ေန၍ 
သြားေရာက္ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာခဲ့ ပါသည္။  

                                                                        
ကုိေအာင္ေရႊဦးမွ Glory English Language Academy တြင္ 
Prospect Burma Scholarship ႏွင့္ ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြး 
ေဟာေျပာစဥ္ 

လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ နုိင္ငံတာကာ 
ပညာသင္ဆုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ 
အခ်က္ အလက္မ်ား၊ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိ 
ျခင္းျဖင့္ အဆုိပါအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ စိတ္ပါဝင္စား 
လာျပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေစရန္ႏွင့္ အဆုိပါ 
Scholarship အခြင့္အလမ္းအား ေလွ်ာက္ထား 
မည္ဆုိပါက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္နုိင္ရန္ 
ရည္ရြယ္လ်က္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
Prospect Burma Scholarship အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 
ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေအာက္ပါ link မ်ား အတြင္း ၀င္ေရာက္ 
ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  

https://prospectburma.org/scholarships/ 
www.prospectburma.org/students  

https://prospectburma.org/scholarships/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prospectburma.org%2Fstudents&h=ATOgJ22-mCQsfNwn0s50raWnWqSLfHyYEX7QAmV8PnAX77M6LmVjEDl1p8BSN7flvlp-TcxnMvhYHfhg8m8bSLnTcENAkYDE2bcyl-3s57Y0SDkp5HIzBfXlzLPLZHLsmR1kUig
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ေဆာင္းပါးမ်ား က႑ 

(မွတ္ခ်က္။  ။ ဤေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ 

အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားသည္ ေဆာင္းပါးရွင္ 

မ်ား၏ ယူဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္ျပီး၊Scholar Institute 

၏အာေဘာ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။)  

 

အမွတ္ရစရာ အညွာေျမ ထမင္းဝုိင္း 

******************************** 

ပုိးေခ် 

 

အညာေျမထမင္းဝိုင္းအစ ကံေကာ္ေျမမွ 

၂၀၁၅ခုႏွစ္တုန္းက တစ္ႏွစ္တာအတြက္ Thabyay 

Foundationကေပးတ့ဲ scholarshipန႕ဲ kant kaw 

education centerမွာ Community Leadership 

and Social Studty ဆုိတဲ့ Courseတစ္ခုကုိ 

တက္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ တစ္ႏွစ္တာရဲ႕ ေက်ာင္းျပီးရန္ 

တစ္လအလုိမွာ service learning ဆရာက 

သူ႕ရ႕ဲဘာသာရပ္အတြက္ ေက်းရြာေတြမွာ တစ္လ 

တိိတိသြားေနျပီး ေက်းရြာက ကေလးေတြကုိ 

ျပန္ျပီး စာသင္ေပးရန္နဲ႔ ေက်းရြာမွာ သုေတသန 

တစ္ခုလုပ္ရမယ့္ အစီအစဥ္ေပါ့။ ေက်ာင္းမွာ 

တစ္နွစ္ကုိ အတန္း ၃တန္းရိွတယ္။  Service 

learning သြားတဲ့အခါလည္း tearm-1 က 

လူေတြက tearm-3ကလူေတြ seniorေတြနဲ႔ 

တြသဲြား ရတာေပါ့။ ေက်ာင္းမွာ တစ္ႏွစ္ကုိ  

ေက်ာင္းရဲ႕ထုံးစံအတိုင္း service learning 

သြားျပီးျပန္လာမွ ေအာင္လတ္မွတ္ေပးမွာဆိုေတာ့ 

မသြားမျဖစ္သြားရမယ့္အစီအစဥ္ တစ္ခုပါ။  

ကၽြန္မတုိ႕ေက်ာင္းက တိုင္းရင္းသားေတြကို ေရြး 

ခ်ယ္ သင္ႀကားေပးတ့ဲ ေက်ာင္းဆုိေတာ့ တုိင္းရင္း 

သား ေတြကလည္း လူမ်ိဳးစံု၊ service learning 

သြားရမယ့္ ေနရာကလည္း ေနရာစုံေပါ့၊ ဘယ္သူ 

ေတြ ဘယ္ေနရာကုိ သြားရမလဲဆုိတာ ႀကိဳေျပာ 

ထားျခင္းမရွိလုိ႕ ရင္ခုန္စြာနဲ႔ ေစာင့္ေနႀက ရတယ္။ 

တစ္ရက္ ဆရာရဲ႕အတန္းခ်ိန္မွာ ဆရာက 

ဝင္လာျပီး ေျပာတယ္ “မင္းတုိ႕သြားရမယ့္ေနရာကုိ 

အတူတူသြားရမယ့္ ပါတနာရဲ႕နာမည္ေတြနဲ႕ 

Information board မွာ စာကပ္ထားတယ္ သြား 

ႀကည့္ႀက” တဲ့။ ရင္ေတြခုန္လုိက္တာမွ ဘယ္သြား 

ရမယ္မွန္းမသိ ဘယ္သူနဲ႔ သြားရမယ္ မွန္းမသိေလ၊ 

အတန္းထဲက လူေတြအကုန္လုံး Information 

board ဆီ ေျပးႀကျပီေလ၊ အသံေတြ ကလည္း 

ဆူညံလုိ႔ေပါ႔။ “ဟာ ကရင္ျပည္နယ္ကြ”၊ “ငါက 

ဧရာဝတီ”၊ “ငါက မႏၱေလးတဲ့” ႀကားေနရတာ အစုံ 

ပါဘဲ။ ကုိယ့္ အလွည္ ့ ေရာက္ေတာ့ ႀကည့္ျပီေလ 

ေသခ်ာ တာက ရခုိင္ျပည္ဖက္ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာ 

ပါဘဲ။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ဆရာက အေစာထဲက 
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ေျပာထားတယ္ေလ ကုိယ္လာတ့ဲေဒသကုိေတာ့ 

ျပန ္မသြားရဘူး တျခားေနရာေတြကုိပို႔မယ္ဆိုေတာ့ 

ဘယ္ေနရာလည္း စာရြက္ထဲမွာ ရွာႀကည့္ လိုက္ 

တယ္။ “ေဟာ….ေတြ႔ျပီ” မႏၱေလးတိုင္း ၊ 

ေညာင္တုန္းျမိဳ႕၊ စက္စက္ယုိေက်းရြာတ့ဲ။ စလာက 

တည္းက နာမည္ကဆန္းေနျပီ၊ စက္စက္ယုိတ့ဲ 

ဘယ္လိုရြာေလးလညး္ေပါ့။ ဒါနဲ႕ ငါန႔ဲသြား ရမယ့္လူ 

ဘယ္သူလည္းေပါ့ ထပ္ႀကညု့္၊ ေတြ႔ျပီေလ၊ 

ကင္မရာရုိက္တ့ဲေနရာမွာ ေက်ာင္းမွာနာမည္ႀကီး 

အစ္ကုိတစ္ေယာက္ေပါ့၊ Documentation ေလး 

ေတြ လုပ္တာလည္း ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဝင္စား 

ဖုိ႔ေကာင္းတယ္၊ ေအာ္ ဒီအစ္ကုိဆုိမဆုိးပါဘူးေပါ့။ 

ပါတနာလည္းရျပီ၊ သြားရမယ့္ ေနရာလည္းသိျပီ 

ဆုိေတာ့ ေနာက္တစ္ပတ္ခရီးထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ 

ႀကျပီေလ။  

အညာေျမခရီးစဥ္အစ  

ကၽြန္မရဲ႕အညာေျမခရီးစဥ္က အခုမွစမွာပါ။ အေဝး 

ေျပးကြင္းကုိမနက္ ၈နာရီအေရာက္သြား အတူတူ 

သြားရမယ္ အစ္ကုိန႕ဲကားဂိတ္မွာဆုံ ပုဂံ၊ ေညာင္ဦး 

ကားႀကီးကုိစီးျပီး ခရီးစထြက္ျပီေလ။ ကၽြန္မတုိ႔ 

စီးတ့ဲကားက ပုဂံထိေရာက္ေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႕ 

ဆင္းရ မယ့္ေနရာက “ဗ်တၱလမ္းခြဲ”တဲ ့ စိတ္ထဲ 

မွာေတာ့ ေျပာမိတယ္၊ ပုဂံဖက္ကုိသြား လုိ႔လား 

မသိဘူး နာမည္ေတြကလည္း ဘယ္လုိ ႀကီးလည္း 

ေပါ့။ လာႀကိဳမယ့္ရြာကလူေတြကုိ ဖုန္းဆက္ေတာ့ 

ဗ်တၱလမ္းခြဆဲင္းရမယ္တ့ဲ။ ကုိယ္ေတြက လမ္းတစ္ 

ဝက္မွာဆင္းရမယ့္ လူေတြဆုိေတာ့ ကားဆရာ ႀကီး  

ကုိႀကိဳေျပာ ထားလုိက္တယ္။ ဗ်တၱလမ္းခြ ဲ

ေရာက္ရင္ ေျပာပါလုိ႔။ မနက္ ၈နာရီေလာက္က 

ထြက္လာတာဆုိေတာ့ ညေန ၅နာရီေလာက္ဆုိ 

ဗ်တၱလမ္းခြေဲရာက္မယ္တ့ဲ။ မ်က္လုံးထဲမွာေတာ့ 

တစ္လမ္းလုံးကုိယ့္သြားရမယ့္ရြာကုိ ပံုေဖာ္လာ တာ 

ေပါ့။ ညေန၅နာရီ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ဆုိတာနဲ႔ 

ယာဥ္အကူေလးက ဗ်တၱလမ္းခြဆဲင္းမယ့္လူေတြ 

အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ ေရွ႕နားဆုိေရာက္ပါျပီတဲ။့ 

လမ္းခြေဲရာက္ေတာ့ ကိုယ္ေတြ ကားေပၚက 

ဆင္းရျပီေလ။ ဗ်တၱလမ္းခြဆဲိုတာ ပုဂံဖက္ကုိ 

သြားတဲ့လမ္္း၊ ရန္ကုန္ကုိသြားတ့ဲလမ္းနဲ႕ ပုပၸားကုိ 

သြားတဲ့လမ္းကုိ သုံးလမ္းခြထဲားတာကုိေခၚမွန္း 

ကားေပၚ ကဆင္းျပီး လမ္းညႊန္ဆုိင္းပုဒ္ကိုျမင္မွ 

သေဘာေပါက္ေတာ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက 

ဗ်တၱလမ္းခြဆုိဲတာ အရင္က ေမာင္ဗ်တၱက 

မယ္ဝဏၰကုိ ပန္းဆက္ဖို႔ ပုဂံကေနျမင္းနဲ႕လာျပီး 

ပုပၸားကုုိ ေန႔တုိင္းပန္းလာဆက္လို႔ ဗ်တၱလမ္းခြလုိဲ႔ 

ေရွးလူႀကီးေတြရဲ႕ပါးစပ္ရာဇဝင္လုိ႔လည္းေျပာႀက 

တယ္လို႔သိခဲ့ရတယ္။ 

ကားေပၚကဆင္းတာနဲ႔ ရြာကဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးနဲ႔ 

ရြာရ႕ဲ နာေရးကူညီမႈ႕ကားကုိ ေမာင္းေပးေနတ့ဲ              

အစ္ကုိ တစ္ေယာက္ လာႀကိဳေနႀကတယ္။ 

ရြာေရာက္ေတာ့ ေမွာင္ေနျပီေလ၊ ဘုန္းႀကီး 
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ေက်ာင္း ထဲ ဝင္လုိက္တာနဲ႔ ဆရာမလာျပီ၊ ဆရာ 

လာျပီဆုိျပီေအာ္ေနႀကတ့ဲ အသံေတြကုိ အရင္ဆုံး 

ႀကားရတာဘဲ။ ေက်ာင္းေအာက္မွာလည္း တန္းစီ 

ျပီး ထုိင္ေနႀကတ့ဲ ကေလးေလးေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့။ 

ထူးျခားတာက သူတို႔ေခါင္းေပၚက ေသ်ွာင္ေပစူး 

ေလးေတြ၊ အရြယ္နည္းနည္းႀကီးတ့ဲ ကေလး ေတြ 

ႀကေတာ့ ဆံထုံးေလးေတြ၊ ေနာက္တစ္ခ်ိဳ ့ႀကေတာ့ 

တစ္ဝက္ကုိထံုးျပီး တစ္ဝက္ကုိ ဂုတ္ေထာက္ရံု 

ေလာက္ခ်ထားျပီး ဆံမွိတ္ေလးေတြခ် ေဘးႏွစ္ 

ဖက္ကုိ အေနာက္ဖက္က ရစ္ျပီေခြ ထား ႀကေသး 

တယ္။ ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ စျမင္ကတည္းက 

အရာ အားလုံး အထူးအဆန္းျဖစ္ျပီေလ။ အရင္ 

ကေတာ့ ရြာကုိလူစိမ္းေရာက္ရင္ တစ္ရြာလုံး 

လာႀကည့္ႀကတံဲ အေလ့အထကုိ သိေပမယ့္ 

ခုေခတ္မွာ ဒါမိ်ဳးေတြ မရွိေလာက္ေတာ့ဘူးလုိ႔ 

ကၽြန္မစိတ္ထဲ ထင္ထားခ့ဲမိတာေလ။ ခုေတာ့ 

ကေလးေတြကလည္း ကၽြန္မကုိ ျပံဳးစိစိန႔ဲ ႀကည့္ေန 

ႀကတဲ့ပုံေလးေတြက ခ်စ္စရာေလးေတြ။ သူတို႔ေတြ 

အကုန္လံုး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနႀကတာ မဟုတ္ 

ေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔ေရာက္မယ္ဆုိလို႔ မိဘေတြပါ 

လာျပီေစာင့္ေနႀကတာတဲ့။  

မိုးခ်ဳပ္ေနေတာ့ ဘုန္းဘုန္းႀကီးကုိ ဦးခ်၊ ရြာသူ 

ရြာသား ေတြနဲ႔ ကေလးေတြကုိနႈတ္ဆက္ျပီး ရြာက 

စီစဥ္ေပးတ့ဲအိမ္မွာ နားဖုိ႔သြားႀကရတယ္။ 

တစ္လတာတည္းခိုခဲ့တဲ့အဘြားတုိ႔အိမ္ေလး 

ကၽြန္မတုိ႕ကုိလာႀကိဳတဲ ့ ဆရာေတာ္ကားကုိ 

ေမာင္းေပးတ့ဲ အစ္ကုိတို႕ အိမ္မွာတည္းရတယ္၊ 

သူတုိ႕မွာ မိသားစုငါးေယာက္ရွိိတယ္၊ အဘြားရယ္၊ 

အဘရယ္၊ ကားေမာင္းတဲ့အစ္ကုိရယ္၊ အဘြားရဲ႕ 

သမီးအစ္မရယ္၊ အစ္မရ႕ဲသမီးေလး တစ္ေယာက္ 

ရယ္ေပါ့။ ေရမုိးခ်ိဳး၊ ညစာစားျပီးအိပ္ ခ်ိန္ေရာက္ 

ေတာ့ ေရာက္တ့ဲညမွာ ျပႆနာစတက္ျပီ။ အဘြား 

က ေျပာတယ္ ဆရာမေလးက မိန္းခေလးဆုိေတာ့ 

အိမ္ရ႕ဲ အေနာက္ဖက္မွာ အိပ္တဲ့၊ ဆရာက 

ေယာက်ာၤးေလး ဆုိေတာ့ အိမ္ရ႕ဲအေရွ႕ဖက္မွာ 

အိပ္တဲ့၊ ဟယ္…သြားျပီ ငါတုိ႔ကုိ အိမ္ထဲမွာ 

မအိပ္ခိုင္းဘူးလားေပါ့၊ အမွန္ကေတာ့ သူတုိ႕ 

ေတြက အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ကုိ 

အမွန္တကယ္ သိႀကတ့ဲ သူေတြပါ၊ ကၽြန္မတုိ႕လုိ 

ရန္ကုန္မွာေနတဲ့လူေတြလုိ အထဲ အျပင္ဘဲ သိႀက 

တာမဟုတ္ဘူးေလ။ ကၽြန္မကိုိအိပ္ခိုင္းတ့ဲ အိမ ္

အေနာက္ဖက္ဆုိတာအိမ္ရ႕ဲ အေနာက္ဖက္ အျခမ္း 

မွာရွိတ့ဲ အတြင္းအိပ္ခန္းေလးပါ။ အဲ့အခန္းေလး က 

သူတုိ႔ မိသားစုေတြ ဘယ္သူမွ မအိပ္ႀကဘူး၊             

ဧည့္သည္ လာမွ ေပးအိပ္ႀကတယ္တ့ဲ။ ေနာက္ 

စားျပီးေသာက္ျပီး နည္းနည္းႀကာေတာ့ အဘြားက 

ထပ္ေျပာတယ္ ဆရာမေလး “အိပ္ခ်ည္ေတာ့တဲ့” 

ကုိယ့္ကနားမလည္ဟန္န႔ဲ အဘြားကုိႀကည့္ေတာ့ 

အဘြားကထပ္ေျပာတယ္ အိပ္ခ်ည္ေတာ့ေလတ့ဲ၊ 

မနက္ႀကီးလင္းရင္လည္း ေက်ာင္းသြားရအုံးမယ္တဲ့၊ 

တုိင္ကေတာ့ စပတ္ျပီေလ၊ တစ္တုိင္ထဲ ပတ္တာ 

အားမရလုိ႔ နွစ္တုိင္ဆင့္ျပီးပတ္တာေပါ့။ အိပ္ခ်ည ္

ေတာ့တ့ဲ၊ မနက္ႀကီးလင္းတဲ့ ဘာသာ စကား 

တစ္မ်ိဳးလားေပါ့။ “ဘယ္အိပ္ကုိ ခ်ည္ ရမွာ လည္း၊ 

ဟင္ အဘြား” ဆုိေတာ့ ေအာ္ ကားစီးလာရတာ 

ပင္ပန္းေနျပီ အိပ္ခ်ည္ေတာ့လုိ႔ေျပာတာတ့ဲ၊ ဒီ 

တစ္ခါ ေတာ့ ကိုယ္သေဘာေပါက္သြားျပီေလ၊ 

အိပ္ခိုင္းတာကုိး။ မနက္ႀကီးလင္းဆုိတာက မနက္ 

အေစာႀကီး ကုိေျပာတာေလ။ စက္စက္ယုိရ႕ဲ  

အညာ ေလသံေလးေတြနဲ႔ အသားမက်နုိင္ေသးတ့ဲ 
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ပထမညမွာ ေနာက္ရက္ေတြ ဘာေတြမ်ားအသစ္ 

အဆန္းေတြႀကားရ ႀကံဳရအုံး မလည္းလုိ႔ ေတြးရင္း 

အိပ္ရာဝင္ခဲ့တာေပါ့။  

အညာထမင္းဝိုင္း 

ေနခဲ့တ့ဲ တစ္လတာ ကာလလုံး မနက္စာကုိ 

ထမင္းခ်မ္း ပူပူေလးနဲ႔ ေဒသစာအစားစာျဖစ္တ့ဲ 

မက်ည္းရြက္ခ်က္၊ မက်ည္းရြက္ကုိ ေျမပေဲလွာ္ 

ေလးကုိ ေထာင္းပီး ဆီေလးနဲ႔သုပ္ထား၊ ႀကက္ေဂြး 

ေတာက္ခ်က္ဟင္းကေတာ့ မရိုးနို္င္ေအာင္ စားခ့ဲ 

ရတယ္။ “ဆီကုိေရခိ်ဳး” ဆုိတဲ့စကားဟာ အညာ 

ေဒသနဲ႔ သိပ္လိုက္ဖက္တယ္လုိ႔ ကၽြန္မထင္မိတယ္။ 

ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ စက္စက္ယုိမွာ ႀကက္ေဂြး 

ေတာက္ခ်က္ရင္ ဆီေတြကုိနစ္ေနေအာင္ထည့္ျပီး 

ႀကက္သားနဲ႔ေဂြးေတာက္ရြက္ကုိဆီထဲက ဆယ္စား 

ရတယ္ေလ။   

တစ္ရြာလုံးအဲလုိပံုစံမိ်ဳးဘဲခ်က္ႀကတယ္။ကၽြန္မနား

မလည္နို္င္တာက ဒီေလာက္ဆီေတြမ်ားတဲ့ႀကက္ 

သားကုိ ဘယ္ေလာက္စားစား လုံးဝမအီတာပါဘဲ။ 

ေန႔လည္စာစားျပန္ေတာ့လည္း ႀကက္ေဂြးေတာက္ 

ခ်က္ေလး ပါလာျပန္တယ္။ ဆီေလးနည္းနည္းနဲ႔ 

အႀကြပ္ေက်ာ္ထားတဲ ့ ငရုတ္ေက်ာ္နံ႔ေလးကလည္း  

ထမင္းစားခ်င္စိတ္ကို နႈိးဆြေနသလုိ၊ ေရစိမ္ပေဲလး 

ေတြကို ဆူးပုပ္ရြက္ေလးနဲ႔ ဟင္းေရ ေသာက္ 

ကလည္း အညာရာသီဥတုန႔ဲ လိုက္ ဖက္ 

ညီလွပါတယ္။ ထမင္းစားျပီးရင္ အခ်ိဳတည္းရတ့ဲ 

ေဒသထြက္ ထန္းလ်က္ခ၊ဲ ေျမပေဲလွာ္နဲ႔ ေရေႏြး 

ႀကမ္းကေတာ့ ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ “အစာပိတ္” 

(ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ စားေသာ အစားအစာ) အေနနဲ႔ 

အင္မတန္မ ွအရသာရိွလွပါတယ္။  

အညာေျမရ႕ဲ အမွတ္ရစရာ ထမင္းဝုိင္းဆုိရင္ေတာ့ 

ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္အိမ္မွာ စားခ့ဲရတ့ဲ 

ထမင္းဝုိင္းေလး အေႀကာင္းကုိ ထပ္ေျပာရမယ္ 

ထင္တယ္။ကၽြန္မတို႔ေတြကစက္စက္ယိုေက်းရြာက၊ 

ကေလးေတြကို စာသင္ေပးဖုိ႔လာတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ 

ေတြဆိုေတာ့ရြာက လူေတြအားလုံးရဲ႕ အေလးေပး 

ျခင္း ကုိခံရတယ္ေလ။ ဆရာ၊ ဆရာမဆုိရင္ 

ႀကည္ညိဳေလးစားတတ္ႀကတဲ့ ေတာရြာဓေလ့ ေလး 

ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ရင္မွာ အားနာ ေပ်ာ္ရႊင္မ ိ

ရပါတယ္။  

ကၽြန္မတုိ႔ေရာက္တယ္ဆိုတ့ဲ ေန႔ကတည္း က 

ရြာမွာရိွတဲ ့ ကေလးရိွတဲ့အိမ္တုိင္းက မိဘေတြဟာ 

ဆရာေတာ္ေက်ာင္းကုိ လာျပီး ထမင္းေကၽြးဖို႔ 

အတြက္ စာရင္းလာေပးေနႀကတ့ဲ သဒၶါတရား 

ထက္သန္လွတ့ဲ ရြာသူရြာသားမ်ားရဲ႕ စိတ္ေန 

စိတ္ထား မ်ားကုိလည္း ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ 

တစ္ရက္ေသာ ညေနမွာ စာသင္ျပီးျပန္ခါနီး ဆရာ 

ေတာ္ကဆရာမေလးတုိ႔ ဒီေန႔သြားစားရမယ့္အိမ္က 

ေတာထဲမွာ ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေစာေစာသြားတဲ့ 

သူတုိ႔ေတြ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ လာေခၚလိမ့္မယ္တဲ့။ 

သူတုိ႔ရြာကလူေတြေျပာတ့ဲေတာထဲဆုိတာကရြာရဲ႕

အျပင္ဘက္ ယာေတာေတြထဲက အိမ္ေတြကုိေျပာ 

ႀကတာ။ ေရမုိးခ်ိဳးျပီး ထမင္းစားလာေခၚႀကတယ္။ 

ဟုိေရာက္ေတာ့ ထမင္း၊ ဟင္းေတြ ခူးခပ္ျပီး 

အိမ္သားေတြကို ေစာင့္ေနႀကျပီ။ ခ်က္ထားတ့ဲ 

ဟင္းေတြကလည္းစံုလုိက္တာ။ စက္စက္ယုိမွာ 

အိမ္တုိင္းခ်က္တ့ဲ ႀကက္ေဂြးေတာက္၊ ပေဲရစိမ ္

ဟင္းေရေသာက္၊မက်ည္္းရြက္သုပ္နဲ႔ ေနာက္ ဟင္း 

တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ဘာဟင္းမွန္းေတာ့ ကၽြန္မလည္း 

မသိေသးဘူးေလ။ ႀကက္ေႀကာ္မ်ားလားေပါ့၊ 
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ကၽြန္မလည္း ထမင္းစားဖုိ႔ ထမင္းဝုိင္းထဲထိုင္ေတာ့ 

အိမ္ရွင္ဦးေလးႀကီးက ဆရာမ…ဆရာမ မစားခင္ 

ဟင္းဖိုး အရင္ေပးအုန္းတ့ဲေလ။ ကၽြန္မလည္း 

ခ်က္ခ်င္း ဆုိေတာ့ ေႀကာင္ေတာင္ေတာင္ 

ျဖစ္သြားတယ္။ စေနတယ္ ထင္တာေပါ့။ 

ရယ္ျပလိုက္ေတာ့ ဦးေလးႀကီးက ထပ္ေျပာတယ္။ 

ဆရာမရယ္ ဟင္းဖုိးကေတာ့ တကယ္ေပးရမယ္တ့ဲ 

ဘာလုိ႔လည္းဆုိရင္ ကၽဳပ္တုိ႔အိမ္မွာခ်က္တ့ဲဟင္းက 

တျခားအိမ္ကခ်က္တ့ဲ ဟင္းေတြနဲ႔မတူတ့ဲ ဟင္းတစ္ 

မ်ိဳးပါလုိ႔တ့ဲ၊ ဘာဟင္းလည္းဆုိေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမ 

တုိ႔ကုိ ေကၽြးခ်င္လြန္းလုိ႔ေတာပစ္ထားတ့ဲ ယုန္သား 

တဲ့၊ ယုန္သားဆုိေတာ့ နည္းနည္းလန္႔သြားတယ္ 

တစ္ခါမွလည္း မစားဖူးဘူးေလ၊ ဒါေပမယ့္ 

ကၽြန္မကလည္း စားသာမစားဖူးတာ အစားေရြး 

လြန္းတဲ့သူ မဟုတ္ဘူးဆုိေတာ့ စားႀကည့္မယ္ေပါ့။ 

“ပိုက္ဆံက ဘာလုိ႔ေပးရမွာလဲ ဦးေလး”၊ 

“ဘယ္ေလာက္ေပးရမွာလဲ” ဆိုေတာ့ 

“တစ္ရာ၊ႏွစ္ရာလည္းေပးလုိ႔ရပါတယ္” ပုိက္ဆံေပး 

တယ္ဆိုရင္ရပါျပီတ့ဲ။ “ဘာေႀကာင့္ေပးရတာလဲ” 

ဆုိေတာ့ သူတုိ႔မွာအယူုရွိတယ္တဲ့ ယုန္သား နဲ႔ 

ေကၽြးလုိက္တဲ ့ဧည့္သည္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ခါ  

 

အဲ့အိမ္ေရွ႕ေရာက္ရင္ လာလည္ဖို႔မေျပာနဲ႔ လွည္ ့

ေတာင္ မႀကည္ဘူးတ့ဲ။ ယုန္ေျပးသလုိ ေျပးေရာတ့ဲ။ 

အဲတာေႀကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမတုိ႔ေနာက္တစ္ခါ 

မလာ ႀကမွာစုိးလုိ႔ ဝယ္စားခုိင္းတာပါတ့ဲ။ ဒါနဲ႔ 

ကၽြန္မလည္း ဖုန္းလြယ္အိတ္ေလးထဲက အေႀကြ 

ႏွစ္ရာတန္ေလး တစ္ရြက္ထုတ္ေပးလုိက္တယ္။ 

ဒါဟာလည္း ကၽြန္မအတြက္ ထူးဆန္းျပီး ခ်စ္စရာ 

ေကာင္းတ့ဲ ဓေလ့ေလးတစ္ခုပါဘဲ။ စားျပီး ေတာ့ 

လည္း အခိ်ဳတည္းဖုိ႔အတြက္ ယူလာတ့ဲအရာက 

ႏြားနုိ႔ေက်ာ္တဲ ့ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ ထူးဆန္းျပီးရင္း 

ထူးဆန္းေနတာပါဘဲ။ ႏြားႏို႔ကုိ ေသခ်ာက်ိဳျပီး 

ခလဲာမွ ထပ္ေက်ာ္ထားတာတ့ဲေလ။ အရသာက 

ခ်ိဳ၊အီ၊ ဆိမ့္ေလးပါဘဲ၊ ဧည့္သည္ကုိ အထူး တန္ဖိုး 

ထားျပီး ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ အေကာင္းဆုံးေတြကုိ 

ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးခဲ့တ့ဲ ေတာသူေတာင္သားေတြရဲ႕ 

ရိုးသားျဖဴစင္တဲ ့ ေစတနာေတြကေတာ့ အထင္း 

သားျမင္ေတြ႕ခ့ဲရပါတယ္။ အဲဒီညက အိပ္ယာ 

ဝင္ေတာ့ ထမင္းစားျပီးျပန္ခါနီး ဦးေလး ႀကီး 

ေျပာလုိက္တ့ဲ စကားေလးကုိ အမွတ္ရ ေနေသး 

တယ္။ ဆရာမေရ ယုန္သားနဲ႔စားထားလုိ႔ 

အိပ္ေနတုန္း ယုန္ေလးလုိ ထေျပး ေနအုန္းမယ္ 

ေနာ္တ့ဲ။ ယုန္လုိေတာ့ “ထ”မေျပးခ့ဲေပမယ့္ 

အဲဒီညက စားခဲ့တ့ဲ ယုန္သားနဲ႔ ႏြားႏုိ႔ေႀကာ္ 

ထမင္းဝုိင္းေလးကုိ အခုထိအမွတ္ရေနတုန္းပါဘဲ။ 

စက္စက္ယုိရြာရ႕ဲယဥ္ေက်းမႈ႕ အေမြအနွစ္ျဖစ္တ့ဲ 

ေသွ်ာင္ထုံး ထိန္းသိမ္းပုံေတြ၊ မိုးေခါင္ေရရွားလုိ႕ 

“အေဖမသိရြာ”လုိ႕ ျဖစ္လာပုံ ေလးေတြနဲ႕ဲ 

ေက်းရြာရ႕ဲ ခ်စ္စရာ ဓေလ့စရိုက္ အေႀကာင္းေလး 

ေတြကိုေတာ့ ေနာင္မ်ား ႀကံဳႀကိဳက္မွ မွ်ေဝ 

ေပးပါအုန္းမယ္။  

…………………………..*………………………………. 
 

 

 



May 1, 2018 [SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER                 NO.(1) VOLUME (1)] 

 

Organizational Internal Use Only Page 12 
 

ေနျပည္ေတာ္သို႔ခရီးတစ္ေခါက္ 

**************************** 

ဘၾကီးျဖိဳး 

 

လြန္ခဲ့တဲ ့ မတ္လက ေနျပည္ေတာ္ကုိ သြားဖုိ႔ 

အေၾကာင္း ကဖန္လာခဲ့တယ္။ အလည္ အပတ္ 

ခရီးမဟုတ္ တ့ဲ အလုပ္ကိစၥ တစ္ခုန႔ဲ သြားတ့ဲ 

ခရီးဆုိေပမ့ဲ အရင္က အလုပ္အတူ လုပ္ခဲ့ဖူးတ့ဲ 

လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ အတူတူ သြားၾကရေတာ့ 

လမ္းခရီးက ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြနဲ႔ပါပဲ။ အလုပ္ကိစၥ 

အေၾကာင္း တိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ National 

MSME Development Strategy Workshop မွာ 

Facilitator လုပ္ေပးဖို႔ပါ။ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ 

ေဟာင္း ေတြ အျပင္ ပြဲကုိကူညီေပးမဲ့ မိတ္ေဆြ 

အသစ္ေတြလဲပါလာေတာ့ ကားေပၚမွာပဲ အခ်င္း 

ခ်င္းမိတ္ဆက္ၾကအေတြ႔ၾကံဳေတြမွ်ေဝၾကနဲ႔ ပ်င္းခ်ိန ္

ေတာင္မရလုိက္ေအာင္ပါပဲ။  

အဲ့ဒီိေန႔က တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပဲ သမၼတအသစ္ 

ေရြးခ်ယ္ပြဲ ကုိ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွာ က်င္းပ 

ေနခ်ိန္ဆုိေတာ့ ကားေပၚမွာ ပါလာသူအားလုံးက 

နယ္ပါယ္အ သီးသီးမွာ တက္ၾကြ လႈပ္ရွား သူေတြ 

ဆုိေတာ့ဒီလုိကိစၥမ်ိဳးမွာ တက္ၾကြ တဲ့ၾကက္ဖ 

ေတြလို ေပါ့ Facebook က live လႊင့္ေနတဲ ့

သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲကုိ ၾကည့္ရင္း မေဲရသူကေရနဲ႔ 

သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲက ဘယ္ေလာက္စည္ကားသလဲ 

ေတာ့ မသိဘူး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကားကေလးေပၚမွာ 

ေတာ့ပြဲကအေတာ္စည္ေလရဲ႕။ ဒီလုိနဲ႔ စကားေတြ 

ေျပာ ၾကအခ်င္းခ်င္း စေနာက္ၾက နဲ႔ အခ်ိန္ေတြ 

ဘယ္လို ကုန္သြားမွန္းေတာင္ မသိလုိက္ခ်ိန္မွာ  

ပတ္ဝန္း က်င္ကို စူးစမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ Super 

Custom ကားကေလးက ေနျပည္ ေတာ္ရဲ႕ 

က်ယ္ဝန္းလွတ့ဲ လမ္းေတြေပၚ ကိုေတာင္ 

ေရာက္လုိ႔ ေနျပီ။  

ဟုိတယ္ေရာက္တဲ့အခါ ကုိယ္ေနရမဲ့ အခန္း အသီး 

သီးကုိ သြားျပီးအနားယူၾကတာေပါ။့ အခန္းထဲ 

ေရာက္ လုိ႔ Internet ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ 

Massenger က Facilitator Teen Group ကေန 

Message ဝင္လာပါေလေရာ။ “ ေနာက္တစ္နာရီ 

ေနရင္ Lobby မွာအစည္းေဝးလုပ္ဖို႔ဆုံၾကမယ္” 

Lobby မွာ လူဆုံေတာ့ ေနာက္ေန႔ပြဲအတြက္ 

လုိအပ္ တာေတြ ေဆြးေႏြးၾကရင္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပါပဲ၊ 

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴ 

ဟာ ေရးဆြဖဲို႔အတြက္ပြဲဆိုေတာ့ ဝန္ၾကီးဌာန အသီး 

သီးက လာၾကမည့္ပြဲပါပဲ။ အဓိက စီစဥ ္ေဆာင္ရြက္ 

ၾကသူေတြက စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ Freidch 

Norman Foundation အဖြဲ႔ပ ဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီ 

National MSME Development Plan ကုိ 

ကူညီေရးဆြေဲပးမဲ ့ပညာရွင္ကေတာ့ Mis Yolenda 
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ဆုိသူပါ။ ၂ ရက္တာအတြင္း ေဆြးေႏြးၾက 

ညင္းခုန္ၾကရင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္တာ ျမန္လြန္း 

သလုိေတာင္ ခံစားမိပါတယ္။ Facilitator Team 

ကလဲ အေကာင္းဆုံး ကူညီပ့ံပိုးမႈေတြကို ေပးႏုိင္ 

ခဲ့ၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ကုိယ္တာဝန္ယူ 

ရတ့ဲစားပြဝဲိုင္းအတြင္း ဌာနအသီးသီးက ပုဂၢိဳလ္ 

ေတြ ရ႕ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက MSME က႑ရဲ႕ 

အားသားခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြအျပင္ ဥပေဒ 

ေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြပါေဆြးေႏြးၾကတ့ဲအခါ (၂)ရက္ 

တာဟာ ျမိဳင္ျမိဳင္ ဆုိင္ဆုိင္ပါပဲ။ အေသးစား 

အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ 

လာဖုိ႔အတြက္ ဆုိရင ္ အဓိကလုိအပ္ တာက 

လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး 

အစရိွသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အေနနဲ႔ ကူညီျဖည္ဆည္း ေပးမွသာ အေသးစား 

အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အ 

ေထာက္အကူျပဳႏုိင္မွာပျဲဖစ္တယ္။  

တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသူေတြ အေနနဲ႔က ႏိုင္ငံအ 

တြင္း လွ်ပ္စစ္မီး အလုံအေလာက္ရရွိ ဖုိ႔ ကစၥရပ္ 

မ်ားကုိ ရွဳေထာင့္အစုံစံုက ေဆြးေႏြးၾကတ့ဲအခါ 

အသိပညာေတြလဲတုိးပြားရျပန္ပါတယ္။တခ်ိဳ႕အခ်ိန ္

ေတြဆို ဌာနအခ်င္းခ်င္း အျမင္မတူတာေလးေတြရိွ 

ျပန္ေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ပညာျပိဳင္ခန္းေတြကုိလဲ 

ရင္သက္ရႈေမာဖြယ္ ၾကည့္ၾကရျပန္တယ္။ SME 

က႑ဖြံ႔ျဖိဳးဖုိ႔ဆုိတာကလဲ စက္မႈ ဝန္ၾကီးဌာန တစ္ခု 

တည္းနဲ႔အလုံး စုံသက္ဆုိင္ေနတာ မ်ိဳးလဲ မဟုတ္ 

ျပန္ေတာ့ဆက္စပ္ေနတဲ့ဌာနအသီးသီးက အားလုံး 

ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ရမည့္ သေဘာ 

ကုိလည္း သင္ခန္းစာရခ့ဲတယ္။  ႏိုင္ငံအတြင္းက 

MSME လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေျခေနကုိ သိရွ ိ

နားလည္ျပီး အကဲျဖတ္ႏိုင္ေစဖို႔ ASEAN အဆင့္ 

တုိင္းတာတ့ဲ Indicators ေတြကို သိခြင္ ့ ရခဲ့ 

ပါေသးတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ (၂)ရက္တာလုံးမွာ 

တက္ေရာက္လာသူေတြက တက္တက္ ၾကြၾကြ 

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ အခ်ိန္ေတာင္ မေလာက္ႏိုင္ 

ေအာင္ပါပဲ။ ေဆြးေႏြးပြၾဲကီးျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ အျပန္ 

လမ္းဟာ ပုိမိုေပါ့ပါးလြတ္လပ္လုိ႔ ေနျပန္တယ္။ 

ရန္ကုန္အျပန္ ခရီးတစ္ေလ်ာက္ ေဆြးေႏြးပြဲ 

ကအေတြ႔ၾကံဳေတြကုိ စားျမဳပ္ျပန္ရင္း ခရီးစဥ္ 

တစ္ခုလုံးက ေဝေဝ ဆာဆာ ရွိလွပါတယ္။ 

တာဝန္ေတြဆုိတာကလဲ တစ္ခုျပီးရင္ ေနာက္ 

တစ္ခုက အဆင္သင့္ရွိေနတက္တာမုိ႔ ေနာက္ထက္ 

ေရာက္လာတ့ဲ တာဝန္ေတြကုိ က်ရာေနရာ ကေန 

ႏုိင္ရာကုိ ထမ္းရြက္ရင္း အျပီးသက္ထြက္လာမယ့္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္င့ံစီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါလွတဲ ့

National MSME Development Plan 

ၾကီးကုိသာေစာင့္ဆုိင္း ရင္း…….. 

…………………………….*……………………………
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ေျမာက္ဦး မွသည္.... 

******************* 

ၿငိမ္းဇံ  

"ေျမာက္ဦး"  ဤနာမသည္ ရကိၡဳင္တုိ႔၏ 

အသည္းပြတ္ အထြက္အျမတ္ထားရာ ေဒသ 

ကိ ုရည္ညႊန္းရာ ျဖစ္သလုိ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၊ 

ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ားႏွင့္လည္း စိမ္းသည့္ 

ေဒမဟုတ္။ ရကိၡဳင္သမိုင္းတြင္ ေခတ္ႀကီး( ၄ ) 

ေခတ ္ ရိွခဲ့ရာတြင္ ေျမာက္ဦးေခတ္သည္ 

အင္အား အေတာင့္တင္းဆုံး ေခတ္တစ္ေခတ္ 

ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရကိၡဳင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ အုပ္စိုး 

ခဲ့သူ မင္းဆက္မ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ေခတ္တစ္ 

ေခတ္ဆုိလည္း မမွားေပ။ 

ေျမာက္ဦးထီးနန္းကုိ ဘုရင္မင္းေစာမြန္ စတင ္

တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမင္းဆက္မ်ား 

လက္ထက္တြင ္ အာ႐ွ၏ အခ်မ္းသာဆုံး 

စာရင္းဝင္ၿမိဳ႕ေတာ ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေပၚတူဂီ၊ 

ဒက္ခ် ္ ၊ဂ်ပန္ စသည့္ ႏိုင္ငံစံု ေၾကးစား 

စစ္သည္မ်ားကိ ု စုဖဲြ႔ထားသည့္ စစ္တပ္ႀကီးမ်ား 

ပိုင္ဆိုင္ဖူးခဲ့ျပီး ေဒသတြင္း တိုက္ရည္ ခိုက္ရည္ 

ေကာင္းေသာ ရကိၡဳင ္ ေရတပ္မေတာ္ႀကီးကိ ု

လည္း ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးသည္။ ဘုရင ္ သီရ ိ သုဓမၼ 

ရာဇာ ေခၚ မင္းခရီ အုပ္စိုးခဲ့စဥ္ ရကိၡဳင ္ ဘုရင္ ့

ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ေရာက္ရိွခဲ့သူ ေပၚတူဂီ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး မန္နရစ္ ေရးသားခဲ့သည့္ 

သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ လက္ရိွ 

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ၿမိဳ႕ေတာ ္ ဒကၠာအပါအဝင္ ဘဂၤါ 

(၁၂) ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္ အထ ိ

ေျမာက္ဦးေခတ ္      ရကိၡဳင္ဘုရင္မ်ား တန္ခိုး 

ထြားခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေလာကဓံ 

အလွည့္အေျပာင္းဒါဏ္ကိ ု ေျမာက္ဦး မခံႏိုင္ခဲ့။ 

ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၄ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆုံး 

ေန႔ရက္မ်ား ႏွင့္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၅ ဇန္နဝါရီ 

ပထမပတ္မ်ားတြင ္ ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္မွ 

ရကိၡဳင္ ့ ေအာင္လံေတာ္ ေျမခခဲ့ရသည္။ 

ထိုစဥ္က အုပ္စုိးသူ မဟာသမၼတရာဇာ၏ 

ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ 

ေပေလာမသိ၊နန္းတြင္းအ႐ႈပ္အ႐ွင္းမ်ားမွသည္ 

ညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲခဲ့ၿပီး အေ႐ွ႕ဖက ္ အမရပူရ 

ဘုရင္ဘုိးေတာ္ေမာင္ဝိုင္း၏အမိန္႔ျဖင့္ အမရပူရ 

အိမ္ေ႐ွ႕စံမွ ဦးေဆာင္ကာ ေျမာက္ဦးကိ ု သိမ္း 

ပိုက္ခဲ့သည္။ ဤကား အတိတ္မွ ေျမာက္ဦး 

ေပတည္း။ 

လက္ရိွကာလတြင္ "ေျမာက္ဦး "သည ္ ခ႐ိုင္ရံုး 

စိုက္ရာၿမိဳ႕အျဖစ္ သူ၏ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္ 

ဆပဲင္။  

အတိတ္၏ ခန္းနားမႈလက္က်န္မ်ားအျဖစ္ 

ေ႐ွးေဟာင္း လက္ရာအေမြအႏွစ္မ်ား တစ္ပံ ု
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တစ္ပင ္ ျဖင့္ ေျမာက္ဦးသည္ လွပဆဲ လွပျမ ဲ

ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေ႐ွးေဟာင္းလက္ရာ အေမြ 

အႏွစ္မ်ား ေၾကာင့္ပင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ 

ခရီးသြား မ်ားကိ ု ဆဲြေဆာင္ ေနလ်က္ 

ရိွေနသည္။ ေျမာက္ဦးတြင္ ထင႐္ွားသည့္ 

ေနရာမ်ား ၊ ဘုရား ပုထိုး ေစတိီမ်ား အမ်ား 

အျပားရိွသည္။ "သဇင္ပန္းခိုင္ တစ္ၿမိဳင္ၿမိဳင ္

ရခိုင္ဘုရားေပါင္း" ဟု တင္စား ၾကသည္ 

မဟုတ္ပါေလာ။ 

ေျမာက္ဦး နန္းေတာ္ရာသည္ ရကိၡဳင္သူ 

ရကိၡဳင္သားတို႔ ဦးၫြတ္ရာ ကုန္းေျမ ျဖစ္သက့ဲ 

သို႔ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္တစား 

ေလ့လာေလ့ရိွၾကေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထို္႔ျပင္ 

သ်ွစ္ေသာင္း ၊ ကိုးေသာင္း၊ ထုကံၠသိမ ္စသည္ ့

ဘုရားပုထုိးမ်ားမွာထင႐္ွားသည္။  

ထိ ု အထမဲွ သ်ွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ 

တည္ေဆာက္ထားသည့္ ပံုစံအေနအထား 

ေၾကာင့္သာမက ၄င္းတည္ေဆာက္စဥ္က 

တည္းက ပါဝင္စီရင္ထားေသာ အင္းအုိင္ 

မႏၱာန္မ်ား ၊ အလြန္လက္ရာေျမာက္ေသာ 

ေ႐ွးေဟာင္း လက္ရာမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ား 

သည္။ သ်ွစ္ေသာင္းဘုရားပဲြကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း 

စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေလ့ရိွသည္။ 

ရကိၡဳင႐္ိုးရာ အားကစားနည္းမ်ား ျဖစ္သည္ ့

ၿပိဳင္ေလာင္းၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ သန္မာမႈႏွင့္ လ်င္ျမန္မႈ 

ကိ ု အေလးေပး၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ “က်င”္ 

(က်ားယင္) ၿပိဳင္ပဲြမ်ား ပါဝင္သည့္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ရကိၡဳင္ျပည္၏ ဒုတိယ သၾကၤန္ဟု 

ထင႐္ွားသည့္ ေရေပၚသၾကၤန္ေၾကာင့္ စိတ္ပါ 

ဝင္စားမႈျမင့္တက္ၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ 

ရကိၡဳင္သူ/သားမ်ား ပါဝင္ဆင္ႏြဲေလ့ရိွသည္။ 

သ်ွစ္ေသာင္းဘုရားပဲြ ကဲ့သို႔ ပဲြေတာ္မ်ား 

က်င္းပပါက အမိႈက ္ ျပသနာသည္ ပဲြစီစဥ္ 

သူမ်ားအတြက္ အလြန္ေခါင္းခဲ ရေသာ 

စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤ စိန္ေခၚမႈကိ ု

ကူညီေျဖ႐ွင္းရန္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ္ ့မွ 

တက္ႂကြေသာ လူငယ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ 

၍ #KeepMraukOoClean အမည္ရွိ လႈပ႐္ွားမႈ 

တစ္ခုကုိ ဘုရားပဲြေတာ္မတိုင္မွီ စတင ္

လႈပ႐္ွားခဲ့ၾကသည္။ 

ေျမာက္ဦးလူငယ္မ်ားသည္ online campaign 

သာမက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္းတြင္ sticker မ်ား ၊ 

Vinyl မ်ားျဖင့္ သ်ွစ္ေသာင္း ဘုရားပဲြေတာ ္

ရက္မ်ား မတိုင္မွ ီ ပညာေပး လႈပ႐္ွားမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ စံျပအျဖစ္ 

လူငယ္မ်ား စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ျခင္း၊ 

သ်ွစ္ေသာင္း ပုထိုးေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႔၏ 

အကူအညီ ျဖင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္းတြင္ 

အမႈိက္ျခင္းမ်ား ခ်ထားျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ 

ညဖက္ပြဲခင္းထဲတြင္ projector ျဖင့္ ပညာေပး 

video တိုမ်ား ျပသၾကသည္။ ကမၻာလွည့္ 

ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာရာေဒသ၊ 

ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ 

ေနခ်ိန္တြင္ ဤကဲ့သို႔ campaign ျပဳလုပ္ 

ခဲ့ၾကသည့္ ေျမာက္ဦးလူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ ္

https://www.facebook.com/hashtag/keepmraukooclean?source=feed_text
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ႏွင့္ အေတြးအေခၚကား ခ်ီးက်ဳး အသ ိ

အမွတ္ျပဳထုိက္ေပသည္။ 

ေဒသတစ္ခု ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ 

လူငယ္မ်ား၏ အခန္းကဏၰ အေရးႀကီးပံုကုိ 

ဤေနရာတြင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ရျခင္း 

ပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား၏ တီထြင္ၾကံဆ 

ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္တတ္ 

ေသာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အေျခ ခံၿပီး 

လက္ရိွေျမာက္ဦးသည္အတိတ္မွာ အိပ္ေမာက် 

မေနေတာ့ေခ် ။ ဤ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားကိ ု

သ်ွစ္ေသာင္းဘုရားပဲြသို႔ လာေရာက္သည့္ 

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မ ွရကိၡဳင္လူငယ္မ်ားအေန 

ျဖင့္ ရကိၡဳင္တုိ႔၏ႏွလုံးသားျဖစ္ေသာေျမာက္ဦးမွ 

တဆင့္ မိမိတို႔ေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္႔ပြားေစရန္ 

အားထုတ္သင့္ေပသည္။  

အဖက္ဖက္မ ွ နိမ့္က်ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား 

ၾကားတြင္ လူငယ္တို႔၏ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခ ံ

တတ္မႈကို အရင္းတည္၍ အမိႈက္ကင္းစင္သည့္ 

ေျမာက္ဦးအျဖစ္ တဖန္ျပန္လည္ႏိုးထႏိုင္ေစဖုိ႔ 

ဆုေတာင္းလ်ွက္......။ 

 

…………………………..*………………………… 

 

 

စစ္မွန္တဲ႔ ပညာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္က ဘာလဲ 

(The function of education) – Part I 

******************* 

မင္းထက္ 
 
က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ ေမးဖူးႀကမွာပါ ပညာေရး ဆို 

တာ ဘာလဲ၊ အမွတ္ေကာင္းရဖို႔ စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔ 

ေက်ာင္းသြားျပီး ဘာသာရပ္ေျမာက္မ်ားစြာကို ေလ႔ 

လာ သင္ယူဖုိ႔။ အဲဒါ ပညာေရးတဲ႔လားဆိုတဲ႔ ေမး 

ခြန္း ေပါ႔၊ ဒီေမးခြန္းက ေက်ာင္းသားေတြ၊ ဆရာ/မ 

ေတြ၊ ဒီကမၻာႀကီးကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ႔ လူတိုင္း ေမးသင္႔ 

ပါတယ္။ စာေမးပြေဲအာင္ဖုိ႔ အလုပ္ကိုင ္ အခြင္႔ 

လမ္းေကာင္းရဖို႔ ႀကဳိးစားႀကတယ္။ သို႔ေသာ္ ရွင္ 

သန္မႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို နားလည္ႏ္ိုင္တဲ႔ ပညာ 

ေရးနဲ႔ေတာ႔အလွမ္းေ၀းေနဆဲ။ အလုပ္ကုိင္ ေကာင္း 

ရဖို႔က လိုအပ္တယ္ဆိုေသာ္ျငား၊ အသက္ရွင္သန္မႈ 

ျဖစ္စဥ္ အားလံုးဟာ အလုပ္ခ်ည္း သက္သက္ 

မဟုတ္ ဘူး၊ ပညာသင္ယူတာဟာ အသက္ေမြး 

၀မ္းေက်ာင္း တစ္ခုတည္းကို အာရံုစုိက္ရင္ အျခား 

ေသာ အေရးပါတဲ႔ အခ်က္ေတြနဲ႔ လဲြေခ်ာ္ 

သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဘ၀ရွင္သန္မႈ ျဖစ္စဥ ္အားလံုး 

ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းက ရူပေဗ၊ စာရင္း 

အင္း အတြက္ခ်က္ ပညာရပ္ေတြကို အေျခခံံတ႔ဲ 

ဘာသာရပ္ေတြ သင္ယူျခင္းထက္ အေရးပါ 

လွတယ္။  
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      ဒီေတာ႔ ဆရာ/မေတြျဖစ္ပါေစ၊ ေက်ာင္းသူ/ 

သား ေတြျဖစ္ေစ ပညာသင္ယူရႀကတယ္၊ ပညာ 

တတ္ ျဖစ္ခ်င္ႀကတယ္၊ ဒါေတြဟာ ျပည္႔စံုတ႔ဲ 

လံုေလာက္ေသာ ဘ၀အဓိပၸါယ္တဲ႔လား၊ အသက္ 

ရွင္သန္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မွာ အျခား ထူးျခား တာ ေတြ 

ရွိတယ္။ ငွက္တို႔၏ သဘာ၀၊ ပန္းပင္ ေလး ေတြရဲ႕ 

၀တ္မႈန္ကူးမႈ ရုကၡေဗဒ အျခင္းရာေတြ နိဗၺန ္

အယူဆနဲ႔ ငါးေတြရွင္သန္ေနေသာ ေခ်ာင္းငယ္ 

အင္းမအိုင ္ ပင္လယ္ျပာက်ယ္ႀကီး ေႀကာင္းေတြ၊ 

လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြႀကားမွာ အေတာ မသတ္ႏုိင ္

ေသးတဲ႔ စစ္ပြဲေတြ၊ တရားဘာ၀နာေတြ၊ 

ဘာသာေရး ကိုးကြယ္မႈ အယူဆေတြ လူေတြရဲ႕ 

အတြင္းစိတ္သ႑ာန္ထဲမွာ ပုန္းခုိေနတဲ႔ မနာလို 

မုန္းတီးမႈ၊ စိတ္ခြန္အား၊ ေႀကာက္လန္႔ျခင္း၊ စုိးရိမ္ 

ပူပင္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႀကြယ္၀မႈ ခံစားခ်က္ 

ေတြ လည္းေတြရဲ႕ အသက္ရွင္သန္မႈ ဘ၀ျဖစ္စဥ္နဲ႔ 

ဆက္စက္ေနႀကတယ္။ ဒီလိုပဲ ဘ၀ဆိုတာ မ်ားစြာ 

ေသာ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈေပၚမွာ အေျခခံ 

တည္ေဆာက္ရတယ္၊ သို႔ေသာ္ တို႔ေတြဟာ ဘ၀၏ 

အနည္းငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္း ေဒါင္႔တစ္ေနရာ 

မွ်ကိုသာ နားလည္ဖုိ႔ ႀကဳိးစား ႀကတယ္ေလ။ 

က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ စာေမးပြဲ ေအာင္ဖုိ႔ ႀကဳိးစား 

တယ္။ အလုပ္ရတယ္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္၊ 

ကေလး ေမြးတယ္၊ ျပီးေတာ႔ လူ႔ဘ၀ဟာ 

စက္ႀကိယာလို ပုိအလုပ္ရႈပ္ သြားျပန္တယ္။ 

ျဖစတ္ည္မႈဘ၀မွာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားႀကရင္း စိုးရိမ ္

ပူပင္မႈေတြ ေသာကေတြ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ ဖြယ္ရာ 

ေတြကသာ အသက္ရွင္သန္မႈ၏ သေကၤတ 

ျဖစ္လာ ေတာ႔တယ္။ ဒါေတြဟာ ဘ၀ျဖစ္တည္မႈ 

အားလံုးကို နားလည္ သေဘာေပါက္တာ 

မဟုတ္ဘူး။ 

     ေယာက်ာ္းျဖစ္တည္မႈ မိန္းမျဖစ္တည္မႈ 

လိင္ပုိင္း ဆိုင္ရာ မတူညီမႈ အယူဆေတြနဲ႔ 

အရြယ္ေရာက္လာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ လူေတာ္ေတာ္ 

မ်ားမ်ား ဘာကိုဦးစားေပး စဥ္စားတတ္လဲေမးရင္၊ 

ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔သူန႔ဲ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္၊ မိဘေတြ 

မျဖစ္ခင ္ ကတည္းက မိခင္ေကာင္း၊ ဖခင္ေကာင္း 

ေတြပီသဖို႔ ဆႏၵရွိႀကတယ္၊ စီးပြါးေရး 

တစ္ခုခုလုပ္မယ္၊ အမ်ဳိးသၼီး ေတြဆုိရင္ တစ္ေနကုန္ 

ႏြမ္းလွ်ပင္ပန္းစြာ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွာ သူမ အခ်ိန္ေတြ 

ကို ေပးဆပ္ထားရမယ္၊ လူေတြဟာ တကယ္ပ ဲ

ဒီလိုျဖစ္ခ်င္ႀကတာလား ဆုိတဲ႔ေမးခြန္းကို ေမးဖူး 

ႀကမယ္ထင္တယ္။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ ခ်မ္းသာ 

တဲ႔ မိသားစုမွာ ႀကီးျပင္းလာရင္၊ အလုပ္မွာ ရာထူး 

ေကာင္းရမယ္၊ မိဘေတြက သက္ေတာင္႔ သက္သာ 

ရွိတဲ႔ အလုပ္ကိုင ္ ေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးမယ္၊ 

မဂၤလာေဆာင္ပြဲ ခန္းနားစြာက်င္းပေပးမယ္ေပါ႔၊ 

သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အေျခေနဆိုပါေတာ႔၊ မည္သို႔ 

ပင္ခ်မ္းသာစည္းစိမ္းေတြႀကြယ္၀ေနပါေစ တစ္ဖက္ 

မွာ အရာအားလံုး မျမျဲခင္း သေဘာတရားကို 

ဆန္႔က်င္ လြန္ဆန္လုိ႔ မရဘူးဆိုတာ သိျမင္ႏုိင္ဖုိ႔လ ဲ

လိုျပနတ္ယ္။ 

      ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ဘ၀အခတ္ခနဲ႔ဲ ကမၻာႀကီးရဲ႕ 

အျခားေသာ လွပဆန္းႀကယ္မႈေတြကုိ သိမ္ေမြ႔ 

နက္နဲ႔စြာ ျခဳံငုံ နားမလည္ႏုိင္တဲ႔ ပညာေရးဆိုတာ 

အဓိပၸါယ္မဲ႔ပါတယ္။ ဘဲြ႔တစ္ခုယူမယ္၊ ေအာက္မွာ 

ဘဲြ႔အမည္ စာတန္းေတြေရးမယ္၊ အလုပ္ကိုင ္

ေကာင္းတစ္ခု အေနသားခ်မယ္။ ဒီလိုု 

သမားရိုးက်ဆန္ေသာ စိတ္ဓါတ္အရင္းခံေတြက 

ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမ႔ဲလာမႈေတြ 

ပင္ပန္းႏြမ္းႏြယ္မႈ ျငီးေငြ႔ဖြယ္ ကိစၥေတြနဲ႔ 

ရင္ဆိုင္လာရတယ္။ ပညာသင္ ႀကားမႈမွာ ဒီကိစၥရပ္ 
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ေတြကုိ နားလည္ႏုိင္တဲ႔ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကသာ၊ 

အေျခခံ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏုိင္တဲ႔ 

စစ္မွန္ေသာဥာဏ္ပညာ ရရိွႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ 

စစ္မွန္ေသာ ပညာရပ္ဆိုတာဘာလဲ၊ လြတ္လပ္စြာ 

ေတြးေခၚျခင္း အေႀကာက္တရားမဲ႔စြာ ခ်င္႔ခ်ိန ္

စဥ္းစားႏိုင္ျခင္း ပုံေသနည္းအျပင္ဘက္က စဥ္းစား 

ေတြးေခၚျခင္း၊ အမွားမွန္ကို ခြဲျခမ္းႏုိင္ေသာ 

ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးတို႔ျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ 

ဒါေတြကို လုပ္ဖုိ႔ ေႀကာက္လန္႔ ေနေသးရင္ 

စစ္မွန္ေသာ ဥာဏ္ပညာကို ရရွိမွာမဟုတ္ေသးဘူး၊ 

သမားရိုးက်ဆန္မႈ စိုးရိမ္ပူပင္မႈန႔ဲ အေႀကာက္ 

တရားတို႔ ထင္ဟပ္ေနသည္႔ စိတ္ေနစိတ္ထားဟာ 

ရွင္းလင္းေသာ ဦးတည္ခ်က္န႔ ဲ ရုိးရွင္းစြာ နားလည္ 

သေဘာေပါက္မႈ အတြက္ အေထာက္ ကူ 

မျပဳႏိုင္ဘူး၊ ထုိေႀကာင္း စစ္မွန္တဲ႔ ဥာဏ္ပညာ 

လိုအပ္တာျဖစ္တယ္။  

      ငယ္ရြယ္စဥ ္ ကတည္းက လူေတြဟာ 

အေႀကာက္ တရား မရွိတဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ 

အသက္ရွင္ေနႏုိင္ဖုိ႔ အေရးပါလွတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ 

လူေတြဟာ အိုမင္းရင္႔ေရာ္လာမွာကို ေႀကာက္ 

တယ္၊ အလုပ္ျပဳတ္မွာကို ေႀကာက္တယ္၊ 

အစဥ္လာယံုႀကည္မႈေတြကို ေႀကာက္တယ္၊ 

မေကာင္းတဲ႔ အိမ္နီးနားခ်င္းန႔ဲ ေတြ႔မွာကို ေႀကာက္ 

တယ္၊ ဇနီးသည္က ဘာေျပာမလဲ၊ ခင္ပြန္းသည္က 

ဘာေျပာလာမလဲဆိုတာကို ေႀကာက္ရတယ္၊ 

ေသျခင္းတရားကို ေႀကာက္ႀကရတယ္။ လူေတြမွာ 

ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အေႀကာက္တရားေတြ ရိွေန 

ႀကတယ္။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုေပါ႔ေလ။ 

အေႀကာက္တရားေတြ ရွင္သန္ေနတဲ႔ေနရာမွာ 

စစ္မွန္တ႔ဲ ဥာဏ္ပညာမရိွႏုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ 

လုပ္ခ်င္တာကို ဦးစားေပး စဥ္းစားတာထက္ 

ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ဘ၀၏ ျဖစ္စဥ္အားလံုးကို 

နားလည္ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ျပီး အေႀကာက္တရား 

ကင္းမ႔ဲဇုန္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွင္သန္ခြင္႔ေပးဖို႔ 

တကယ္ဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား၊ တကယ္ေတာ႔ 

လူေတြဖန္တီးထားတဲ႔ ရုပ္ဆိုးအက်ဥ္းတန္မႈေတြ 

မရွိဘူးဆိုရင္ ဘ၀ဟာအရမ္း လွပျပီး ေနခ်င္စဖြယ္ 

ေကာင္းပါတယ္။  

     လူ႔ပတ္၀န္းက်င္က ခ်မွတ္ထားတဲ႔ စည္းမ်ည္း 

ေတြ ရုိးရာအစဥ္လာေတြ ကိုးကြယ္မႈဆုိင္ရာ 

ယူဆခ်က္ေတြ ဒါေတြကို တြန္းလွန္ႏုိင္ရင္ စစ္မွန ္

တဲ႔ ခ်စ္ခင္မႈ ေမတၱာတရား၊ နက္နက္စြာ ေတြးေခၚ 

ႏုိင္မႈနဲ႔ သင္ကိုတိုင္ ခ်မ္းသာမႈအစစ္မွန္ကုိ ေတြ႔ရိွ 

လာမွာပါ၊ အတုခုိး ေကာ္ပီကူးခ်တာမဟုတ္ပဲ 

ဒါဟာစစ္မွန္ေသာ ပညာေရးပါပဲ။ သင္႔မိဘ 

ဆရာသမား သင္န႔ဲသက္ဆိုင္သည္႔ လူမႈ 

အသိုင္း၀န္း ရ႕ဲ regulations အတိုင္း လိုက္ေနဖို႔က 

အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္၊ ဒါေပမယ္႔ အေႀကာက္ 

တရား နဲ႔ ရွင္သန္ေနရတဲ႔အတြက္ ေနထိုင္မႈ 

အစစ္မွန ္မဟုတ ္ပါဘူး၊ စစ္မွန္ေသာ အမွန္ရားကို 

ရွာဖြယ္ေတြ႔ရိွျခင္းက ကိုယ္႔ကိုယ္ရွာဖြယ္ ေတြ႔ရိွျခင္း 

လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပုိင္း 

ဆိုရာ လြတ္လပ္မႈရွိမွ လုပ္ႏုိင္တာျဖစ္ျပီး၊ အျမဲတမ္း 

သတိၱရွိရွ ိကိုယ္႔ကိုရွာ ဖြယ္ေန ရမွာျဖစ္တယ္။  

သို႔ေသာ္ ဒီလိုလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ သင္႔ကိုဘယ္သူမွ အားေပး 

မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဘုရားသခင္က ဘာလဲဆိုတာကို 

သင္ကိုတုိင္ နားလည္လာေအာင္ ဘယ္သူကမွလဲ 

ေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ တကယ္လုိ႔ သင္ဟာ 

ဆန္႔က်င္ တတ္လာရင္ သူတုိ႔ပံုသြင္းထားတဲ႔ 

အမွားေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာမွာျဖစ္တယ္။ 

သင္႔မိဘႏွင္႔ သင္လူမႈအသိုင္း၀န္းက သင္႔ကို 

အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေနထိုင္ ေစလိုႀကတယ္၊ သင္ 
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ကိုယ္တုိင္လည္း အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေနထိုင္ 

လိုတယ္၊ ဒီလိုေနထိုင္လိုျခင္းဟာ အေႀကာက္ 

တရားေတြကို ေကာ္ပီကူး အတုခုိး ေနျခင္းသာ 

ျဖစ္တယ္။ တကယ္စစ္မွန္ ေသာ ပညာေရး 

ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ လူတစ္ေယာက္ 

ခ်င္းစီ အေႀကာက္တရား ကင္းမဲ႔ျပီး လြတ္လပ္စြာ 

ရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ပညာရွင္ေတြ ဆရာ/မေတြ၊ 

သင္အပါ၀င္ အေႀကာက္တရားရိွတဲ႔ လြတ္လပ္စြာ 

ေတြးေခၚႏိုင္ေသာ ၀န္းက်င္ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ဖို႔ 

လိုတယ္။   

     အေႀကာက္တရားမရိွေသာ ၀န္းက်င္ဆိုတာ 

ဘာကိုဆုိလိုတယ္ သင္သိမွာပါ၊ ကမၻာမွာ 

အဆံုးမသတ္ႏိုင္တ႔ဲ တိုက္ပြဲေတြကို ဥပေဒ 

ပညာရွင္ေတြ၊ စစ္သားေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္အေပၚမွာ ၀ါသနာထံုလြန္းသူေတြ ရာထူး 

ေနရာ လုိခ်င္ႀကသူေတြ အာဏာလိုခ်င္တဲ႔ 

ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ႀကဳိးကိုင္ထားတယ္။ 

ဒီလိုေဘးႀကပ္ နံႀကပ္အေျခေနဆိုးေတြကို လူေတြ 

ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ သူေတာ္စင္ဆိုေသာ ပုဂိၢဳလ္ 

ေတြ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ လူေတြ 

လက္ခံႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမွန္တိုင္း 

ေျပာဆိုဆံုးမခ်က္အခ်ဳိ႕နဲ႔ ေနရာယူ လာျပန္တယ္ 

လူေတြဖန္တီးႀကတဲ႔အယူဆခ်က္ေတြေပါ႔။ နိဗၺန္ 

ဘံုတို႔ ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ဘ၀ ဆိုတ႔ဲအယူဆ 

အေတြးေခၚန႔ဲအတူ လူ႔အသိုင္း၀န္းမွာ တပည္႔ 

တပန္းေတြ အမ်ားႀကီးန႔ဲ သူတို႔ကို လက္ခံယံု 

ႀကည္သူ အခ်ဳိ႕အေပၚ ႀသဇာသက္ေရာက္ျပီး 

ရာထူးရလာျပန္တယ္။ လူေတြက ကမၻာႀကီးကို 

အရမ္းရႈပ္ ေထြးေစတယ္၊ ကြန္မ်ဴနစ္၀ါဒီ 

သမားေတြက အရင္းရွင၀္ါဒီကို ဆန္႔က်င္တယ္၊ 

ဆိုရွယ္လစ္၀္ဒီေတြက ႏွစ္ခုစလံုးကို ခုခံဆန္႔က်င္ 

တယ္၊ျပီးေတာ႔ သူတို႔စည္းစိမ္ေတြ ခံစားဖို႔အာဏာ 

ရဖို႔ ရုန္းကန္ႀကတယ္၊ ကမၻာႀကီးက ပဋိပကၡေတြနဲ႔ 

ဒဏ္ရာရေနတယ္၊ လူအခ်င္းခ်င္း အဆင္႔တန္းေတြ 

ခြဲ ႀကတယ္၊ လူမ်ဳိးေရးခြဲႀကတယ္၊ ဒီလိုယုတ္ညံ႔တဲ႔ 

ရက္စက္လွတ႔ဲ အယူဆေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ 

ေနဖို႔ ဒီကမၻာႀကီးမွာ သင္ဟာပညာ သင္ယူ ေနတာ 

ျဖစ္တယ္။ ဖ်က္ဆီးလြယ္တဲ႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ 

ေဘာင္ထဲမွာ အဆင္ေျပေအာင္ေနဖုိ႔သာ သင္႔ကုိ 

လူေတြက အားေပးႀကမွာပါ။ သင္႔မိဘ ေဆြမ်ဳိး 

ေတြကလည္းသင္႔ကုိဒီလုိပျဲဖစ္ေစခ်င္ႀကတယ္ေလ။  

 

( ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ )  

 

Ref: Krishnamurti, Jiddu, Think On 

These Things, Krishnamurti Foundation 

of America, California, 1964, page 1-5 
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ရပ္ရြာ(ဝါ)လူမႈဝန္းက်င္လုံၿခံဳေရးဆုိတာ.. 

******************************** 

သန္းအိႏြယ္ 

ရပ္ရြာ ဆိုသည္မွာ လူအစု အဖြ ဲ ့ တို ့ 

စုေပါင္း ေနထုိင္သည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္စု 

စသည္ျဖင့္ ၎တုိ ့ ၏ စံတန္ဖိုး၊ သမုိင္း ေၾကာင္း 

ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ႏွင့္သာမက ၎ တု႔ိ 

ျဖစ္တည္မႈ ကုိ ညြန္း ဆုိျပသည့္ ဝိေသသ လကၡ 

ဏာမ်ား အျပင္ ခံယူရာ ဘာသာတရား ႏွင့္ 

ထုံးတမ္း စဥ္လာတုိ ့ပါ ပါဝင္ သည့္ ေျမျပင္ အေန 

အထားကုိ ဆုိလိုသည္။  

လုံၿခံဳေရး ဟု ဆိုလုိက္လွ်င္ မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ရ ဲ တပ္ 

သား သုိ ့မဟုတ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး 

ဦးအား ျမင္ေယာင္မိေကာင္း ျမင္ေယာင္ႏိုင္သည္။ 

ထုိသုိ ့မဟုတ္ပါ က ေအးေအးလူလူ ေနထုိင္ 

ႏိုင္သည့္ လူေနမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ အခင္း အက်င္း 

တစ္ခုကုိ ေသာ္လည္း ျမင္ ေယာင္ႏိုင္သည္။ 

လုံၿခံဳမႈဆုိသည္ ေန ့တဓူဝ ရင္ဆုိင္ေနၾကရေသာ 

စိုးရိမ္ပူပန ္ ထိတ္လန္ ့ေနသည့္ အခင္းအက်င္းမွ 

ကင္းကြာျခင္း (Free from Fear) ကုိ ဆုိလိုသည္။  

ရပ္ရြာ လုံၿခံဳေရး (ဝါ) လူမႈဝန္းက်င္ 

လုံၿခံဳေရး ဆုိသည္ကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိလွ်င္ လူသား 

တစ္ဦး ခ်င္း အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ 

အုပ္စ ု အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားေပး ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ 

အလုပ္ အာမခံခ်က္ရွိမႈ၊ ဝင္ေငြ အာမခံခ်က္ရွိမႈ၊ 

က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္ရွိမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ လုံၿခံဳမႈ၊ 

ရာဇဝတ္ မႈမ်ား ကင္းရွင္းမႈ စသည္တို ့ ကုိ 

ရည္ညႊန္း ပါသည္။ ေလ့လာမႈ မ်ား အရ ဆုိရလွ်င္မူ 

လူမႈဝန္းက်င္ တစ္ခု လုံၿခံဳမႈဟူသည္ တည္ၿငိမ္ 

ေအးခ်မ္းမႈ၊ ရပ္ရြာလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေဒသဖြ ံ ့ၿဖိဳးမႈတုိ ့ 

ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဦးတည္စဥ္းစား သုံးသပ္ၾက 

သည္ ကုိ ရွာေဖြေတြ ့ရွ ိရပါသည္။  

ေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈဝန္းက်င္လုံၿခံဳေရး 

ျဖစ္ရန္ဆုိပါလွ်င္ _  

(က) ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အစုအဖြ ဲ ့မ်ားမွ 

၎တုိ ့၏ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ ႏွင့္္ လုံၿခံဳေရး 

ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ လူမႈဝန္းက်င္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 

ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္လည္း 

ရရွိႏုိင္သည္။ 

(ခ)ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္ 

ခန္ ့အပ္ထားသည့္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား အေနျဖင့္ လူထုႏွင္ ့ ေဒသ 

အာဏာပုိင ္ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ 

ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ ေပးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္း 

က႑မွ ပါဝင္ျခင္း ျဖင့္လည္း ရရိွ ႏိုင္ပါသည္။  

(ဂ) အရပ္ဘက္ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားမွလည္း 

ေဒသ အာဏာပုိင္တို ့၏ မူဝါဒ၊ ၎တုိ ့၏ ဖြဲ ့စည္း 
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တည္ေဆာက္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္လက္ေတြ ့လုပ္ေဆာင္

သည့္ လပ္ုငန္းမ်ား ပိုမိုတုိးတက္ေအာင္ကူညီျခင္း၊ 

ေဒသ ၏ လုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္ အျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 

ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္ အေရးႀကီး အခန္းက႑တုိ ့မွ 

ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ပ့ံပိုး ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

(ဃ) ေဒသႏၱရ အစိုးရ (ဝါ) 

ေဒသအစုိးရမ်ား (လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားေရးက႑ ရိွ 

တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအဝင္) အေနျဖင့္ 

နယ္စပ္မ်ဥ္း လုံၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ အစိတ္ 

အပုိင္း ကိစၥရပ ္ မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးျခင္းတုိ ့ကုိ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ေဒသႏၱရ 

အစုိးရ (ဝါ) ေဒသ အစုိးရမ်ား ဆုိရာတြင္ ရပ္ကြက္ 

ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စ ုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ နယ္ေျမခံ 

ရတဲပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနရိွ တာဝန္ရွိ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ နယ္စပ္လုံၿခံဳေရး 

တာဝန္ရွိသူမ်ား အျပင္ ဥပေဒ ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္ 

ပညာရွင္မ်ား စသည္တုိ ့လည္း ပါဝင္သည္။ 

အဆုိပါ ေဒသႏၱရ အစုိးရ (ဝါ) ေဒသ အစုိးရမ်ားႏွင့္ 

ရပ္ရြာၾကား ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ရင္းႏီွး 

ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး သည္ ထုိရပ္ရြာ 

ေဒသ လုံၿခံဳေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ 

အခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္္။  

(င) ဗဟုိ အစိုးရ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊ 

လုံၿခံဳေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနတုိ ့အျပင္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 

အျခားေသာ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဝန္ႀကီးဌာနတုိ ့ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ ့စည္း၍ ၎တုိ ့၏ 

နယ္စပ္မ်ဥ္းလုံၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ အစပ်ိဳး လုပ္ ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 

ရပ္ရြာလုံၿခံဳေရးကုိ ပုိမိုေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ရပ္ရြာ လုံၿခံဳေရး (ဝါ) လူမႈဝန္းက်င္ 

လုံၿခံဳေရး ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္သည္ 

ထုိေဒသရိွ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ၎တို ့ေဒသ၏ 

လုံၿခံဳေရးကုိ အထူးအေလးထားၿပီး ထုိမွလုပ္ေဆာင္ 

ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တုိ ့မ ွ ေလ့လာ 

သင္ယူလ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္တုိ ့ 

တြင္လည္း အေရးဆုိ တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္ေပမည္။ 

(ရပ္ရြာေဒသမွ ထုိေဒသ၏ လုံၿခံဳေရး ႏွင္ ့ပက္သက္ 

သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၎တုိ ့ကိုယ္တုိင္ စီစစ္ 

ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ဦးစားေပးသင့္သည္မ်ား ႏွင့္ 

၎တုိ ့၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ 

အာဏာပုိင္တုိ ့ႏွင္ ့ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး 

မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္း ႏွင့္္ အတူ 

ပူးေပါင္းလက္တြလဲုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ဆုိလို သည္။) 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

လုံၿခံဳမႈတုိ ့သည္ ကြ်ႏုပ္တုိ ့၏ အေတြ ့အႀကံဳမွ 

ျဖတ္သန္း ေပသည္။ သုိ ့ျဖစ္ရာ ေဒသတစ္ခု၏ 

လုံၿခံဳေရးကုိ ထုိေဒသရိွ ရပ္ရြာသူ၊ ရပ္ရြာသားမ်ားမွ 

ကာကြယ္ ထားမႈ ရွိသည္ ဆိုသည့္ ခံစားခ်က္ ရရွိမႈ 

ႏွင့္ ၎တုိ ့၏ ေဒသခံ အျဖစ္ တန္ဖိုးထားမႈပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။  ေဒသခံတုိ ့မွ ၎တုိ ့၏ လုံၿခံဳေရး 

ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 

ေဒသ အာဏာပုိင ္ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ား အတြက္ 

လုိအပ္သည္ ့ အရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ 

တုန္႔ ျပန္ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ လုိလားသည့္ 

စိတ္အား ထက္သန္မႈမ်ား အတြက္ ရပ္ရြာ လုံၿခံဳေရး 

(ဝါ) လူမႈဝန္းက်င္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္မ်ား၊စနစ္မ်ားမွ ေနရာ ဝင္ေရာက္လာၿပီဆိုပါက 

ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးရလဒ္ကုိ လက္ ေတြ ့ခံစားရရိွၿပီး 
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ေရရွည ္ တည္တ့ံေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းအား 

ထုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။                                      

Ref: SAFERWORLD_ Community Security  

…………………………*………………………………. 

အနီးၾကည့္၊ အေ၀းၾကည့္  စဥ္းစားျခင္း 

   **************************** 

 

ကုိရႊီ(Akyab) 

 

လူတစ္ေယာက္၏ ဦးေဏွာက္ညာဖက္အျခမ္းသည္ 

ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚတြင္ အေသးစိတ္ အႏုစိတ္ 

စဥ္းစား တတ္ေသာ သဘာ၀ရွိျပီး၊ ဦးေဏွာက္၏ 

ဘယ္ဖက္အျခမ္းမွာ ျခဳံငုံသံုးသပ္၍ အေပၚစီးမွ 

Overview စဥ္းစားတတ္ ေသာ သေဘာ 

သဘာ၀ရိွသည္ဟု ဆို၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေဏွာက္ 

ဘယ္ဖက္အျခမ္း အားေကာင္း သမူ်ားသည္ ျခဳံငုံ 

သံုးသပ္၍ အေပၚစီးမွ Overview ၾကည့္ရႈရာတြင္ 

အားသန္ၾကျပီး၊ ဦးေဏွာက္ ညာဖက္အျခမ္း အား 

ေကာင္းေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ကား အရာရာကုိ 

အေသးစိတ္၊ အႏုစိတ္စဥ္းစားရာတြင္ အားသန္ၾက 

သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ 

ေပသည္။  

မည္သည့္ဖက္ ဦးေဏွာက္အျခမ္းကုိအားသန္သည့္ 

ပုဂိၢဳလ္ပင္ဆိုေစကာမႈ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို စဥ္းစနစ္ 

တက်ျဖင့္ ထိထိမိမိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစီ 

အစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္မည္ ဆုိပါက၊ ျခဳံငုံ 

သံုးသပ္၍အေပၚစီးမွ Overview ၾကည့္ရႈ စဥ္းစား 

ျခင္းႏွင္ ့ အေသးစိတ္၊ အႏုစိတ္ စဥ္းစားျခင္း 

ဆိုသည့္ နည္းလမ္း(၂)မ်ိဳး စလံုးကို ကၽြမ္းကၽြမ္း 

က်င္က်င္ အသံုးျပဳ၍ စဥ္းစားရန္ မလြမဲေသြ 

လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ 

Process Thinking (သို႔) Systematic Thinking 

သေဘာတရားအရဆုိလွ်င္ Process ဟုေခၚေသာ 

ျဖစ္စဥ္ၾကီး တစ္ခုလံုး၏ အစမွ အဆံုးသို႔တုိင္ေအာင္ 

ေတာက္ေလွ်ာက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ 

သကဲ့သုိ႔၊ အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ၾကီး တစ္ခု လံုး ျဖစ္ေပၚ 

လာရန္ အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေနေသာ Event တစ္ခု 

ခ်င္းစီႏွင့္ ပက္သက္၍ လည္း မျဖစ္မေန အေသး 

စိတ္၊ အႏုစိတ္ စဥ္းစားရန ္ လိုအပ္လွေပသည္။ 

တနည္းအားျဖင့္ Process Thinking သေဘာ 

တရားႏွင့္ စဥ္းစားရာ တြင္ ေကာင္းကင္ ဓါတ္ပုံမ်ား 

တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသက့ဲသုိ႔၊ ေ၀ဟင္မွ ေျမျပင္ေပၚသုိ႔ 

အေ၀းမွတဆင့္ အေပၚစီးမွ အုပ္မိုး ၾကည့္ရႈ 

စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ သက့ဲသုိ႔၊ ေျမျပင္ေပၚရိွ အေျခ 

အေနမ်ားကုိ ေျမျပင္ႏွင္ ့ ထိေတြ႕လ်က္ နီးနီး 

ကပ္ကပ္ အႏုစိတ္ ၾကည့္ရႈ  စဥ္းစား ရန္ လည္း  

လုိအပ္ လွေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ Zoon In 

ေရာ Zoon Out ပါ ႏွစ္ခုစလံုးကုိ လုိအပ္သလုိ 
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ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ထည့္သြင္းအသံုးခ်ရန္ ျဖစ္ေပ 

သည္။  

ထုိမွ်မက ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိ စနစ္တက် နားလည္ 

သေဘာေပါက္ျပီး၊ စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း 

ႏိုင္ရန္ အတြက္ အေပၚစီးမွ Overivew  ျဖင့္အုပ္မိုး 

ၾကည့္ရႈသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ အႏုစိတ္ 

ရႈျမင္ သုံးသပ္စဥ္းစားျခင္းတုိ႔ အျပင္ ယခုလက္ရွိ 

မိမိ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာ (current situation) 

မွ မိမိျဖစ္လုိေသာ အရာ (Objective) ဆီသို႔ 

“အသင့္အတုိင္းစဥ္းစားျခင္း”သာမက မိမိ ျဖစ္လို 

ေသာအရာ (Objective) မွ မိမိေရာက္ရိွေနေသာ 

ေနရာ (current situation) ဆီသို႔ “ေျပာင္းျပန္ 

စဥ္းစားျခင္း”သေဘာမ်ိဳး ျဖင့္လည္း အျပန္ျပန္ အ 

လွန္လွန ္ သံုးသပ္ျခင္ဆင္ရန္လုိအပ္လွေပသည္။ 

ထုိသုိ႔ current situation မွ Objective အၾကား 

အျပန္ျပန္ အလွန္လွန ္လူးလားေခါက္တုံ စဥ္းစားမွ 

သာလွ်င္၄င္းတုိ႔ႏွစ္ခုအၾကား ျဖစ္ေပၚလာသင့္ေသာ 

Process ကုိ အက်အန ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ 

သေဘာေပါက္ေပလိမ့္မည္။  

ထို႔ေနာက္ ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ခုအၾကားမွ အဆုိပါ Process 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ 

အျဖစ္အပ်က္ Event မ်ားကုိ စဥ္းစားလာႏုိင္မည္ 

ျဖစ္သည္။ ၄င္း Event တစ္ခုခ်င္းစီသည္ တစ္ခုႏွင့္ 

တစ္ခု အမွန္တကယ္ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ရိွေနျခင္း၊ 

ရိွမေနျခင္း သည္လည္း Process ျဖစ္စဥတ္စ္ခု 

ျဖစ္ေပၚလာရန္ အတြက္ လြန္စြာအေရးပါလွသည္။  

သုိ႔မွသာ အဆုိပါ Event မ်ားသည္ process 
ျဖစ္စဥ္ၾကီး တစ္လံုး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အမွန္တ 

ကယ္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေန ေပလိမ့္ မည္။  

(မွတ္ခ်က္ ။         ။ဤေနရာတြင္ Process 
ဟုေခၚေသာ ျဖစ္စဥ္ၾကီး တစ္ခုလံုး၏ အစမွအဆံုး 

သုိ႔တုိင္ေအာင္ဟုသုံးႏႈန္းထားေသာ္လည္း Process 
Thinking သေဘာတရား အရ ဆုိလွ်င္ Process 
ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အေၾကာင္း အက်ိဳးဆက္စပ္လ်က္ 

အစဥ္အဆက္ (consequences) အားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ 

လ်က္ရွိေနၾကျပီး၊ ဆုံးသည္ဟူ၍မရိွဘဲ အဆံုးသတ္ 

ကုိ infinity ဟုသာ မွတ္ယူႏိုင္သည္ ဟူ၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ စဥ္းစားေသာ ပုဂိၢဳလ္၏ ဆက္စပ္စဥ္းစား 

ေတြးေခၚႏုိင္စြမ္း ရွိသေလာက္ သည္ Process 
ျဖစ္စဥ္ၾကီး တစ္ခုလံုး၏ အတုိင္း အဆ ကုိ 

ျခံဳငံုသုံးသပ္၍ Overview ျမင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။)  

စီမံခန္႔ခြဲေရး (Management) ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 

သေဘာတရားမ်ား အရဆုိလွ်င္ မည္သည့္အဖြဲ႔             

အစည္း၌ပင္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၏ 

ထိပ္ပိုင္း၌ တာ၀န္ယူထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

အေနျဖင့္ အေပၚစီးမွ ျခဳံငံုသုံးသပ္လ်က္ Overview 

ၾကည့္ရႈကာမဟာဗ်ဴဟာ၊နည္းဗ်ဴဟာမ်ား(Strategy
) ကိုခ်မွတ္ရသည့္ အပိုင္းတြင္ အဓိကတာ၀န္ယူ 

လုပ္ေဆာင္ၾကရ သကဲ့သုိ႔၊ ေအာက္ေျခမွ အ 

ေကာင္ အထည္ေဖာ္ရသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး က႑တြင္ 

အေသးစိတ္အႏုစိတ္စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ လုပ္ေဆာင္ေန 

ၾကရသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မိမိတုိ႔ 

က႑အလုိက္ အသီးသီးတာ၀န္ယူ လုပ္ ေဆာင္ 

ေနၾကရသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တခါတရံတြင္ 

အဖြ႕ဲအစည္း၏ ထိပ္ပိုင္းမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ 

လည္း Overview ျခံဳငုံသံုးသပ္စဥ္းစားေသာ အျမင္ 

တစ္ခု တည္းျဖင့္သာလုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကုိ 

မဆံုးျဖတ္သင့္ဘဲ၊ (လိုအပ္ပါက) ေအာက္ေျခတြင္ 
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အေသးစိတ္ အႏုစိတ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရန္တာ၀န္ယူလုပ္ 

ေဆာင္ၾကရမည့္ သူမ်ား ေနရာမွ လည္း ၀င္ေရာက္ 

စဥ္းစားလ်က္ မိမိတုိ႔ခ်မွတ္မည္ ့ မဟာဗ်ဴဟာ၊ 

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ (reality ျဖစ္မျဖစ)္၊ 

လက္ေတြ႕က်၏ မက်၏ အေကာင္ အထည္ 

ေဖာ္ရန္ျဖစ္ႏုိင္မျဖစ္ႏုိင္ကိ ု စဥ္းစားသင့္လွေပသည္။ 

ထုိနည္းတူစြာပင္ ေအာက္ေျခတြင္ လက္ေတြ႕ 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾက 

ေသာသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း၊ မိမိတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ 

ေနေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားအေပၚတြင္ 

အေသးစိတ္ အႏုစိတ္ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေနရံုမွ် 

မကဘဲ (“အမ်ားေယာင္လုိ႔လုိက္ေယာင္၊ အေမာင္ 

ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိ” ဆုိသက့ဲသုိ႔ မျဖစ္ရ 

ေလေအာင္) တခါတရံတြင္ ထိပ္ပိုင္းမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား 

စဥ္းစားသက့ဲသို႔၊မိမိတုိ႔လုပ္ ေဆာင္ေနေသာ Event 
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခ်ိတ္အဆက္ျဖင့္ မိမိတုိ႔ လိုလား 

ေသာ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ Process ျဖစ္စဥ္တစ္ခုဆီသို႔ 

ဦးတည္ ေနေၾကာင္း ကုိလည္း Overview 
အျမင္မ်ားျဖင့္ ျမင္ေယာင္ ၾကည့္သင့္ေပသည္။ 

သုိ႔မွသာလွ်င္ ထိပ္ပိုင္းမွ မဟာ ဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာ 

ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခတြင္ လက္ေတြ႕ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသူမ်ား အၾကား အခ်ိတ္ 

အဆက္ မိမိျဖင္ ့ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည္ 

ျဖစ္သက့ဲသို႔၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားမွာလည္း 

စနစ္တက်ျဖင့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္ 

ထည္ေပၚလာႏုိင္ေပလိမ့္မည္။  

၄င္းအျပင္ ဖြံျဖိဳးေရးေလာကတြင္ လုပ္ေဆာင္ 

ေနသူမ်ားအဖုိ႔ Project Cyle Management 
သေဘာတရားမ်ားႏွင္ ့ပက္ သက္၍ လည္းေကာင္း၊ 

PCM လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ပက္သက္ ျပီး လည္း 

ေကာင္း မစိမ္းၾကသည္ျဖစ္ရာ မည္သည့္ စီမံကိန္း 

မ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ Project မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ 

လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ 

ေနေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းကုိသာ ကြက္ကြက္ 

ကေလး မၾကည့္ဘဲ၊ PCM အျပင္ Process 
Thinking သေဘာတရားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ 

လ်က္ မိမိတုိ႔ စီမံကိန္းမွတဆင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ 

ရလဒ္မ်ားသည္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ Process ႏွင့္ 

မည္မွ်အထိ ဦးတည္ ရိုက္ခတ္သြားႏုိင္ေၾကာင္းကုိ 

လည္းေကာင္း၊ ထို႔အျပင္ မိမိတုိ႔၏ စီမံခ်က္ႏွင့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္တူ၊ ဦးတည္ခ်က္တူ အုပ္စုမ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔သြားလုိေသာ 

ပန္းတုိင္၏ မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းတြင္ မည္သုိ႔ 

မည္ပု ံ ပံပုိး ကူည ီ အားေပး လ်က္ ရွိေနသည္ကုိ 

လည္းေကာင္း ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ျမင္ႏုိင္ေအာင္ 

အားထုတ္သင့္လွေပသည္။  

သုိ႔မွ သာလွ်င္ ရည္္ရြယ္ခ်က္တူ၊ ဦးတည္ခ်က္တူ 

အဖြ႕ဲအစည္း အသီးသီး၏ အင္တုိက္အားတုိက္ 

လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားသည္ ၾကီးမားေသာ Process 
ျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္၊ ဟာမုိနီျဖစ္စြာျဖင့္ ေပါင္းစု 

သြားလ်က္ ျမင့္မားေသာရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္ကို 

ထိထိမိမ ိရုိက္ခတ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။  

(၀န္ခံခ်က္။       ။ PAÑÑĀ Institute မွ 

ဆရာဦးသူရေဇာ္၏ Process Facilitation ဆိုင္ရာ 

သင္တန္းကို တက္ ေရာက္နားေထာင္ျပီး ေနာက္ 

ရရွိလာေသာ အေတြး အျမင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ 

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)  

…………………………..*……………………………… 
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CAREER DEVELOPMENT TOOLS 

Training Materials Check List  

Period – 2 (or) 3 Day Training 

No. of Participants - 50 

N

o 
Description Unit 

No. 

of 

Unit 

Remark 

1 Flip Chart (A- 0) Sheet 50  

2 
Horse Marker (3 

colors) 
Pkg 3  

3 Ball Pen N0. 55  

4 Book Dz 4.5  

5 

Clear Bag (File 

holder) / 

Management file 

No. 55 

Need paper 

punch for 

Management 

file 

6 
Color Paper 

(different colors) 
Pkg 2  

7 
Paper Tape (1 

inches) 
No. 5  

8 
Plastic Tape (2 

inches) 
No. 1  

9 Double Tape N0. 1  

10 Glue Spray No. 1  

11 Scissors No. 2  

12 Projector No. 1  

13 
Projector Power 

pointer 
No. 1  

14 Backdrop Sheet 1  

15 Extension No. 2  

16 Camera No. 1  

17 Stapler Gun N0. 1  

18 
Stapler (No.-10) 

/ Pin 
No. 1  

19 Book holder No. 2 

For 

attendance 

list 

20 Wire clip Pkg 1  

21 Bell No. 1  

22 Long Ruler No. 2  

23 Color Sticker Pkg 3 If necessary  

24 Sticky note pkg 5  

25 Envelope Pkg 3 

One pkg 

include 25 

pieces  

26 Scholar Bag N0. 55 If available  

27 Glue stick No. 1  

မွတ္ခ်က္။                   ။ ဤ Training material list သည္ သင္တန္းမ်ားမျပဳလုပ္မီွ၊ 

လိုအပ္ေသာ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကု ိ ၾကိဳတင္စဥ္းစားရာတြင္ အေထာက္အက ူ ျပဳႏိုင္ရန္ 

ရည္ရြယ္လ်က္ ျပဳလုပ္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 


