
 

တန်ဖှိ ိုးရှှိသ ောဘဝနငှ  ်ရပ်တည်ခြငိ်ုး ( Living a Life with Values ) 

ဥ ီးအ ောင်ဆန်ီးဥ ီး 

  

ဒဇီငဘ်ာ ၂၀၁၉ 

အပှိ င်ိုး (၂) “မှိမှိကှိ ယ်ပှိ င်အတွက်နှင တ်ှိ ငိ်ုးခပည်လူမ ှိ ိုးအတွက် စွမ်ိုးရည်ခမြှင ်တငခ်ြငိ်ုး” 

( Empowering Self and Nation) 
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နှိဒါန်ိုး 

ဤအဆောင်ီးပါီးသည် မမန်မောေောဖတ်သူမျောီး တွြ်ရညမ်ှန်ီးလျြ်အရီးသောီးခ ဲ့မခင်ီးမဖေ်ပါသည်။ မမန် 

မောဆိိုသညဲ့်ေြောီးရပ်တွင် ြချင၊် ြယောီး၊ ြရင၊် ချင်ီး၊ မွန်၊ မမန်မော၊ ရခိိုင်၊ ရှမ်ီး ေသည်မဖငဲ့် 

ပူီးအပါငီ်းပါဝင ်ပပ ီးသောီး မဖေ်သည်။ Burmese (သိိုို့) Burma  ဆိိုအသောေြောီးြိို  သ ိုီးမပြုအသော ခါ 

တွင် ပ ိတိသျှ ေိိုီးရ ိုပ်ချြုပေ်ဥ်ြောလ ေြောီးလ ိုီး သ ိုီး န  ီးနှငဲ့် သြ်ဆိိုငခ် ဲ့ပပ ီး ပ ိတိသျှအခတ် 

ပပ ီးသညဲ့်အနောြ်တွငလ်ည်ီး ေွ ြျန်ရေ်ခ ဲ့အသောေြောီးလ ိုီးသ ိုီးန  ီးပ ိုမျောီးမဖေ်ကြသည်။ နိိုင်င မခောီးသောီး 

ေောဖြ်သူမျောီး အနမဖငဲ့်   ဤအဆောင်ီးပါီးြိိုဖြ်ရ ရအသော ခါတွင် အဆောငီ်းပါီး တွင်ီးပါရှိအသော 

 မောေြောီးလ ိုီးမျောီး၏ ဆိိုလိို ရင်ီး ဓိပပါယ်ြိို နောီးလည်ဘိိုို့လွယ်ြူမည်မဟိုတ်အပ။ ထိိုို့အကြောငဲ့် 

ဤအဆောင်ီးပါီး အနမဖငဲ့်  ြျယ်ချ ျဲ့ရှင်ီးမပအရီးသောီးမူမျောီးြိို  နည်ီးဆ ိုီးအလျှောဲ့ချပပ ီး တိိုတိိုရှင်ီးရှင်ီး 

မဖငဲ့ ်အရီးသောီးထောီးသည်။   
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အပှိ င်ိုး(၁)  “နှှိငင်ံ ောိုးမ ောိုး၏ ရပှိ င်ြွင ်အောိုးလံ ိုးဆံ ိုးရံ ိုးြ  ရခြငိ်ုး” (Disfranchising of a Nation ) 

ဤ ပိိုင်ီးတွင် လွတ်လပအ်ရီးရပပ ီးချနိ်မှေ၍ မမန်မောလူမျြိုီးတိိုို့၏ ြ ကြမမောနှငဲ့်ပြ်သြ်အသော 

အနောြခ် သမိိုင်ီးအကြောင်ီး  ြျဥ်ီးချြုပ်ြိို အဖောမ်ပထောီးပါသည်။ ထိိုေဥ် မမန်မောဲ့နိိုငင် အရီးအခါင်ီးအဆောင် 

မျောီးြ မမန်မောနိိုင်င ြိို  ဘြ်ဘြ်မ ှ  ဆငဲ့် တန်ီးနိမဲ့ြ်ျအ ောင် အဆောင်ရွြ်မူ  ြျဥ်ီးချြုပ် 

အဖောမ်ပချြ်လည်ီး မဖေ်ပါသည်။ လွတ်လပအ်ရီးရပပ ီးေ နိုနယ်အသော နိိုငင် မဖေ်မူြိို  မပေ်တငေ်ရော 

ရှိအသေ်ာလည်ီး နိိုငင်  တွြ်  ထင်ြရဆ ိုီးရ  ီးမူမျောီးြိိုအတောဲ့ မဖေ်အေခ ဲ့သည်။  

 

အပှိ င်ိုး (၂) “မှိမှိကှိ ယ်ပှိ င်အတွက်နှင တ်ှိ ငိ်ုးခပည်လူမ ှိ ိုးအတွက် စွမ်ိုးရည်ခမြှင ်တငခ်ြငိ်ုး” 

( Empowering Self and Nation) 

ဤ ပိိုင်ီးတွင် ထိခိိုြ်ပျြ်ေ ီးသွောီးအသော မပည်သူလူထိုမျောီး၏ ေိတ်ဓါြ်အရီးရော ောီး မပန်လည် 

မပြုမပငရ်န်နှငဲ့ ် နိိုငင်  တွြ် မပန်လည်ကြိြုီးပမ်ီးအဆောင်ရွြ်လိိုအသော မျြိုီးချေ်ပိုဂ္ိြုလတ်ိိုို့၏ ေောရိတတ 

ပိိုင်ီးဆိိုင်ရော အြောင်ီးမွန်အရီး တွြ် ရညရ်ွယ်ပါသည်။  

 

အပှိ င်ိုး(၃)  “နှှိငင်ံ ောိုးမ ောိုး၏အြွင ်အသရိုး ခပန်လည်သပိုးအပ်ခြငိ်ုး” (Enfranchising the Nation 

of Myanmar )  

ဤ ပိိုင်ီးတွင် လြ်ရှိ အမခအန ရ နိိုငင် အရီးတောဝန်မျောီးနှငဲ့် ောဏောမျောီး  ပ်နှငီ်းမခင်ီးခ ရထောီး 

အသေ်ာလည်ီး  တူတြွ ပူီးအပါငီ်းအဆောင်ရွြ်ကြမခင်ီး ောီးမဖငဲ့်  ထြ်ပါ နိိုငင် အတော်၏ ဆ ိုီးရ  ီးခ ဲ့မူ 

မျောီးြိို ပိိုမိိုအြောင်ီးမွန်အသော နိိုငင် အရီးေနေ်တေ်ခို  သွင်မဖငဲ့ ် ေောီးထိိုီးအဖေါ်အဆောင်ြော နိိုငင် သောီး 

မျောီး တွြ် တရောီးမျှတမှန်ြန်မူမျောီး မပန်လည်အဆောင်ြျဥ်ီးအပီးနိိုငအ်ရီးြိို ရညရ်ွယပ်ါသည်။ 
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အပှိ င်ိုး(၂) မှိမှိကှိ ယ်ပှိ င်အတွက်နှင ် တှိ င်ိုးခပည်လူမ ှိ ိုးအတွက် စွမ်ိုးရည်ခမြှင ်တငခ်ြငိ်ုး 

 ချြိုျဲ့အသောလူအတွ တွြ် ဘဝဟူသည်မှော ဆင်ီးရ ဒိုြခသောမဖေ်၏ဟူ၍ ၎င်ီးတိိုို့ အနမဖငဲ့် ြျငဲ့်ကြ  

မ မဖငဲ့်ပင် ဆင်ီးရ ဒိုြခတိိုို့ြိို ြင်ီးအဝီးနိိုငမ်ည်ဟူအသော ယ ိုကြည်မခငီ်းတရောီးြိို ရိိုြ် 

သွင်ီးမခငီ်း ခ ထောီးရသည်။  ဲ့ဒ လိို ယ ိုကြည်ထောီးတ ဲ့ သူအတွရ ျဲ့ဘဝသည် ဒ ထြ်ပိိုဆိိုီး 

တ ဲ့ ဒိုြခဆင်ီးရ မခငီ်းမျြိုီးေ ိုန ို့  ဆ ိုီးသတ်သွောီးပါလိမဲ့်မည်။ ဘဝဟူသည် ေိန်အခေါ်မ  

တေ်ရပ်ပင် မဖေ်ပါသည်။ ဘဝ၏ေိန်အခေါ်မူမျောီးြိို  မှောီး မှန်ခွ မခောီးတ ိုို့မပန်နှိင်တ ဲ့ 

လူအတွ အနန ို့ြအတောဲ့  ဆင်အမပအသောဘဝနှငဲ့် ကြ ီးပွောီးတိိုီးတြ်လောပါလိမဲ့်မည်။ 

ဘဝြိို အပါ ဲ့အပါ ဲ့တန်ီးတန်ီးအနထိိုင်သူအတွ တွြ်ြအတောဲ့ ဆင်ီးရ ဒိုြခအတွန ို့သော 

ရင်ဆိိုင်အနရပါလမိဲ့်သည်။  

ြျွန်ပဘ်ဝ၏  သြ်သောနှေ် ၇၀ အြျော် တွင်ီး မဖတ်တန်ီးခ ဲ့ရဖူအသော အရီးကြ ီးဘဝ သငခ်န်ီးေော 

မျောီး နတ်  ချြိုျဲ့သည်  လွန်ခြ်ခ ပပ ီး  နောဂါတ်မှောမလ  မအသွ အရှောငရ်ှောီးရမယဲ့် 

ြိေစမျောီး ရှိသလိို၊  ချြိုျဲ့သည် ဘဝ၏မဖေ်ရပ်မှန်မျောီးြိို ေနေ်တြျြိိုငတ်ွယ် 

အမဖရှင်ီးနိိုင်ရန် ြူည အပီးသညဲ့် မူမျောီးြိို သတိမပြုမိအေသည်။ ြျွန်အတောမ်ဖတ်သန်ီး 

ကြ ီးမပငီ်းလောခ ဲ့အသော ဘဝ အတွျဲ့ ကြ ြုဟူသမျှြိို ေောဖတ်ပရိတ်သတ်မျောီး ောီး 

မျှအဝလိိုပါသည်။ ၎င်ီး အမခခ  အတွီး အခေါ် နိယောမကြ ီးသည်  အမှောငခ်ျခ ထောီး 

ရအသော တိိုင်ီးမပည်နှငဲ့်လူမျြိုီး တွြ် ဉောဏ် လငီ်းမပအပီးနှိင်အသော  ဓိြနိယောမ 

ကြ ီးပင် မဖေ်သည်။   

ြျွန်အတော ် ၁၁ နှေ်သောီး ရွယ်တွင် ရန်ြိုန်ပမိြုျဲ့လယ်အခါငရ်ှိ U.S.I.S (United States 

Information Services) ေောကြညဲ့်တိိုြ်မ ှ ေော ိုပ်တေ် ိုပ်ြိို ဖတ်ရ ခ ဲ့ရော ြျွန ်

အတောဲ့်နှလ ိုီးသောီးထ  ေွ ပငိနှေ်သြအ်ေခ ဲ့အသော ေောပိိုဒ်တေ်ပိိုဒ် ဖတ်မိခ ဲ့သည်။  ဆိိုပါ 

ေောပိိုဒ်မှော ဤသိိုို့မဖေ်ပါ၏- 

“When a task is once begun, Never leave it till it’s done, 

 Be the task be great or small, Do it well or not at all.” 
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ေောပိိုဒ်၏ ဓိပပါယ်မှော “ လိုပ်တေ်ခိုြိို ေလိုပ်ပပ ဆိိုလျှင် ပပ ီးဆ ိုီးသည်ဲ့ ထိ လိုပ်ပါ။  လိုပ် ကြ ီး 

သည်မဖေ်အေ၊ ငယ်သည်မဖေ်အေ  အြောငီ်းဆ ိုီးမဖေ်အ ောင်လိုပ်ပါ။ ”  ဆိိုပါေောသောီး 

သည် ြျွန်အတောဲ့်ဘဝ၏  အမခခ  အတွီး အခေါ်နိယောမ မျောီးကြ ီးထ ြ ြနဥ ီး 

လမီ်းညွန်တေ်ခို မဖေ် ရပ်တည်ခ ဲ့ပါသည်။ မိမိမှော  သြ်ငယ်ရွယ်အသော်လည်ီး 

 ဆိိုပါေောပိုဒ်သည် ြျွန်အတောဲ့်ဘဝ၏  အမခခ  အတွီး အခေါ်ြိို  ိုတ်မမေ်ချမှတ် 

အပီးခ ဲ့သည်။ ြျွန်အတော်ယူဆအသော သမောဓတိရောီးနှငဲ့ပ်တ်သြ်၍ ဤအဆောင်ီးပါီး 

တွင် ဆြ်လြ်ရှငီ်းမပ သွောီးပါမည်။ 

ြျွန်အတော်သည် တြကသိိုလ်ဝငတ်န်ီးေောအမီးပွ ြိို ရန်ြိုန်ပမိြုျဲ့၊ ေိန်အပါ ထြ်တန်ီးအြျောငီ်းမှ 

၁၉၅၉ ခိုနှေ်တွင် သခ္ျောဘောသောရပ်နှေ်မျြိုီးြိို ဂိုဏ်ထီူးမဖငဲ့်အ ောငမ်မငခ် ဲ့ပပ ီး နိိုငင်  

အတောမ်ှ ချ  ီးမမြှငဲ့်အပီးအသော ပညောသငဆ်ိုြိို ရရှိသူတေ်ဥ ီးမဖေ်ပါသည်။ ယငီ်းအြျောငီ်း 

၏ သခ္ျောဆရော/ဆရောမမျောီးမှော  သင် မပအြောင်ီးအသေ်ာလည်ီး ( ဂ္လိပ်နှငဲ့် မမန် 

မော) ဘောသောေြောီးသင်ကြောီးအပီးအသော ဆရော/ဆရောမမျောီးမှော  သင် မပ မ 

အြောင်ီးကြပါ။ ြျွန်အတောဆ်ဋ္ဌမတန်ီး ရွယ်တွင် ဦီးနို ေိိုီးရြ  ဂ္လပိ်ေော 

သင်ရိိုီးေ န န်ီးြိို  ဆငဲ့်နှိမဲ့်ချခ ဲ့ပပ ီး ပထမတန်ီး ဂ္လိပ်ေောသင်ရိိုီးြိို ဆဋ္ဌမတန်ီးတွင် 

သငက်ြောီးအေခ ဲ့သည်။ မည်သိိုို့အသော အကြောင်ီးအကြောငဲ့်မဖေ်အေ မမန်မောနိိုင်င ၏ပညော 

အရီး ဆငဲ့် တန်ီးြိို မမြှငဲ့်တင်အပီးရမညဲ့် ေောီး  ေိိုီးရြနှိမဲ့်ချခ ဲ့သည်။ မိမဘိဝ 

တွင် နိိုငင် အရီးသမောီး၏ ဆ ိုီးမဖတ်ချြ်မျောီးအကြောငဲ့် ဘဝ တွြ် တိိုြ်ရိိုြ်ထိခိိုြ် 

နေ်နောခ ဲ့ရသညဲ့် ပထမဆ ိုီး အတွျဲ့ ကြ ြုပင် မဖေ်သည်။  

အနောြပ်ိိုင်ီးြောလတွင် နောမည်ကြ ီးအြျောင်ီးမျောီး၌ မသငခ် ဲ့ရအသောလ်ည်ီး ဘောသောေြောီးဆိိုင်ရော 

( ဂ္လိပ်နှငဲ့်မမန်မောဘောသော)ထူီးချွန်ြျွမ်ီးြျငအ်သော အြျောငီ်းသောီးတေ်ချြိုျဲ့နှငဲ့် အတွျဲ့ 

ဆ ိုရင်ီးနှ ီးခွငဲ့် ရခ ဲ့သည်။ ဘောသောေြောီး ြျွမ်ီးြျင်အ ောင် ဘယ်လိိုသငယူ်ခ ဲ့ကြ 

သနည်ီး အမီးအသော ခါ သငက်ြောီးအရီးေနေ်အကြောငဲ့်မဟိုတ်ဘ  ဂရိုတေိိုြ် သငက်ြောီး 

အပီးသညဲ့် ဆရော/ဆရောမမျောီးအကြောငဲ့် ဟိုဆိိုအလသည်။ ြျွန်အတောန်ှငဲ့် အတွျဲ့ဆ ိုရင်ီးနှ ီး 

ခ ဲ့အသောအြျောငီ်းသောီးတေ်ချြိုျဲ့မှော ထူီးချွန်သူမျောီးမှန်အပမယဲ့် သငက်ြောီးအရီးေနေ်မ 
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အြောင်ီးလှအသောလ်ည်ီး နောမည်ကြ ီးအြျောင်ီးမျောီးမှ အြျောငီ်းသောီးမျောီးသည်  အယဘို 

ယျ ောီးမဖငဲ့် အတောက်ြပါသည်။  

ြျွန်အတော်သည် ရန်ြငီ်းအြောလ်ိပ်တွင် အခတတတြ်အရောြ်ခ ဲ့ပပ ီး  ဂ္လန်နိိုငင် တွင် ပညောသင်ယူ 

ရန် တွြ် မမန်မောနိိုငင် မှ ထွြခ်ွောခ ဲ့သည်။ ယငီ်းြောလတွင် နိိုငင် အရီး အမခ အန 

လည်ီး အမပောင်ီးလ ေမပြုအနပပ ီး ဖြ်ဆေ်ဆနိ်ု့ြျငဲ့်အရီးမပည်သူူ့လတွ်အမမောြ်အရီး 

(ဖဆပလ)  ဖွ ျဲ့ချြုပ်ကြ ီးသည် နှေ်မခမ်ီးြွ ြော နှေ်ဘြ်ေလ ိုီးပင ် ဆိုတ်ယိုတ် 

ြျဆင်ီးအနချနိ်တွင်  င ်ောီးရှိအသော ေေ်ဘြ်အခါင်ီးအဆောငတ်ေ်ဦီး အပေါ်ထွြ် 

လောခ ဲ့ပပ ီး နိိုငင် ြိို အြောင်ီးဖိိုို့ထြ် ဆိိုီးဆ ိုီးဆ သိိုို့ တွန်ီးပိိုို့အေခ ဲ့ရောမှ  နောဂါတ် 

မည်သိိုို့မဖေ်မည်ြိို ြျွန်အတော ်နည်ီး ြျဥ်ီးသော သတိမပြုမိသည်။ အမမောြမ်ျောီး 

ေွောအသော မပည်သူလူထို လည်ီး  လောီးတူပငခ် ေောီးရလိမဲ့်မည်။  

 ဂ္လန်မှော ြျွန်အတော်၏ပထမဆ ိုီးတြ်ခ ဲ့ရအသောအြျောင်ီး၌ လ နည်ီးငယ် ကြောတွင် သိပပ  

ဘောသောရပ်နှငဲ့်ပတ်သြ်ပပ ီး  တန်ီးထ တွင် အတော်ဆ ိုီးေောရင်ီးဝငခ် ဲ့ပပ ီး၊ ြျွန်အတော် 

သည် ထူီးချွန်အသောအြျောင်ီးသောီးတေ်အယောြမ်ဖေ်အသေ်ာမငောီးလည်ီး  တန်ီးထ တွင် 

ထိပ်ဆ ိုီး ထိအရောြ်ဖိိုို့ ယှဉ်ပပိြုင်ရန်ေိတ်မဝငီ်းေောခ ဲ့အပ။ ြျွန်အတော်ပညောသင်ယူ 

အနအသောအြျောငီ်းသည်  ဆငဲ့်မမငဲ့်မောီးသညဲ့် ထိပ်တန်ီးတြကသိိုလ်မျောီးသိိုို့ ဝင်ခွငဲ့် 

ရအ ောင် သငက်ြောီးအပီးအသောအြျောငီ်းမဟိုတ်ဘ  ပ ိတိသျှ ငပ်ါယော တွြ် လိို ပ် 

အသော  ြျငဲ့်ေောရိတတနှငဲ့် အမခခ ပညောအရီးတိိုို့ြိို  သငက်ြောီးအပီးအသော အြျောင်ီးသော 

မဖေ်သည်ဟို နောီးလည်သအဘောအပါြ်လောအသော ခါ၊ ထိိုအြျောငီ်းမှ သူငယ်ချင်ီးမျောီး 

ခင်မင်ေရောအြောငီ်းအသော်ညြှောီးလည်ီး ြျွန်အတော်သည် ထိိုအြျောငီ်းတွင် တေ်နှေ်သော 

တြ်ခ ဲ့ပပ ီး  ဆငဲ့်မမငဲ့်တြကသိိုလ်ဝင်ခွငဲ့်ရရှိအရီး တွြ်  ဆိိုပါအြျောင်ီးမှ ထွြ် 

ခွောခ ဲ့သည်။ 

ြျွန်အတောအ်ရောြရ်ှိလောအသောပတ်ဝန်ြျငီ်း သေ်မှော ခြ်ခ ရ ပအ်ထွီးလှပပ ီး မိမြိိိုယ်၌ြပင် 

 ြနိ်ု့ သတ်ရှိအသော အငအွရီးအကြီးအရီး ရငီ်း နှ ီးနှငဲ့ ် နညီ်းပါီးအသော ဟိုသိုတ 

အကြောငဲ့်  ြနိ်ု့ သတ်ရှိအသော အရွီးချယ်ေရောမျောီး၊ ဆ ိုီးရ  ီးနိိုင်မ  နတရောယ်မျောီးနှငဲ့် 

ရင်ဆိိုင်အနရအသော ေွနိ်ု့ေောီးမ မျောီး၏ကြောီးမှ ရှင်သန်အ ောငမ်မငန်ိိုငရ်န် တွြ်  ပမ  
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ပင် ရိုန်ီးြန်ကြိြုီးေောီးခ ဲ့ရပါသည်။ သိိုို့ရောတွင ်မမန်မောနိိုင်င ၌ နိိုငင် အရီး အမှောင်ထိုြျ 

အရောြအ်တောဲ့မညဲ့် အမခ အနနှငဲ့်နိ ငီ်းယှဉ်ပါြ ြျွန်အတော်၏ လြ်ရှိ အမခ အန 

သည် ပိို၍လ ိုခခ ြု ဆင်အမပအသော  အန ထောီးမဖေ်သည် ဟိုမမင်ရသည်။ 

ေောဖတ်သူ အနမဖငဲ့် ဤအဆောင်ီးပါီး၏ ပိိုင်ီး(၁)မဖေ်သညဲ့ ် “နှှိငင်ံ ောိုးမ ောိုး၏ ရပှိ ငြ်ွင ်အောိုးလံ ိုး 

ဆံ ိုးရံ ိုးြ  ရခြငိ်ုး” (Disfranchising of a Nation ) ြိိုအလဲ့လောဖတ်ရ နိိုင်ပါ သည်။ 

 ဆိိုပါ ပိိုငီ်းတွင် လွတ်လပ်အရီးရရှိပပ ီးအနောြ်ပိိုင်ီး မမန်မောနိိုငင် နှငဲ့် မပည်သူတိိုို့၏ 

ြ ကြမမောနှငဲ့်ေပ်လျဉ်ီးအသော သမိိုငီ်းအနောြ်ခ  ြျဉ်ီးချြုပ်နှငဲ့် နိိုငင် အရီးအခါင်ီးအဆောင် 

မျောီးြ တိိုငီ်းမပည် အမခ အနြိို  ဘြ်ဘြ်မှ ဆိုတ်ယိုတ်ြျဆင်ီးအေခ ဲ့ သည် 

ြိို အဖောမ်ပထောီးပါသည်။ တေ်ေ ိုတေ်အယောြ် အနမဖငဲ့ ်ေိတ်ဆနဒရှိလျှင်  တိိုင်ီးမပည် 

၏ လွတ်လပအ်ရီးရပပ ီးြောေ  အမခ အနြိို  မပေ်တငန်ိိုငအ်ပမ ဲ့ တိိုငီ်းမပည် ကြ ီး 

 ြျယ် ထိခိိုြ်ပျြ်ေ ီးသွောီးခ ဲ့သည်မှောအတောဲ့  မှန်ပင်မဖေ်သည်။  ပိိုင်ီး (၂) မဖေ် 

သညဲ့် “မှိမှိကှိ ယ်ပှိ င်အတွက်နှင ် တှိ င်ိုးခပည်လူမ ှိ ိုးအတွက် စွမ်ိုးရည် ခမြှင ်တငခ်ြငိ်ုး” 

(Empowering Self and Nation) ြိို ဤအနရောမှေ၍ ဆြ်လြ်အဖောမ်ပသွောီးမည် 

မဖေ်ပါသည်။  

ြျွန်အတော်သည်  ဂ္လန်နိိုငင် မ ှ လျှပေ်ေ် ငဂ်ျငန် ယောသိပပ ဘွ ျဲ့ ( Bachelor of Science in 

Electric Engineering (BSEE)) နှငဲ့ ်လျှပေ်ေ် င်ဂျင်န ယောမဟောသိပပ ဘွ ျဲ့ ( Master 

of Science in Electric Engineering (MSEE))တိိုို့ြိို ရရှိခ ဲ့ပါသည်။ ITT 

(International Telephone & Telegraph)၏ဆြ်သွယ်အရီးဆိိုင်ရော သိုအတသန 

ဓါြ်ခွ ခန်ီးတွင် နှေ် နည်ီးငယ်မျှကြော လိုပ်ြိိုငခ် ဲ့ပပ ီးအနောြ် ITT (USA)ြ 

microelectronic မိိုြခ်ရိို  လြ်ထအရောနေ်ဆိိုင်ရော  လိုပ် ြိိုငြ်မ်ီးလှမ်ီးလော 

အသောအကြောငဲ့်  အမရိြန်၊ Florida ဖအရော်ရ ဒါပမြိုျဲ့သိိုို့ အမပောင်ီးအရ ျဲ့ခ ဲ့ရသည်။ ၁၉၇၀ 

ခိုနှေ်  အေောပိိုငီ်းြောလမျောီးတွင် microelectronic မိိုြခ်ရိို  လြ်ထအရောနေ် 

နညီ်းပညောသည်  လွန်လျှငမ်မန်ေွောတိိုီးတြ်အမပောင်ီးလ လောခ ဲ့ပပ ီး ပပိြုင်ဆိိုင်မူမျောီး 

လည်ီး မပငီ်းထန်ခ ဲ့သည်။ လိုပ်ငန်ီးခွင်၏အတောငီ်းဆိိုချြ် ရ ြိုမပဏ တေ်ခိုမှတေ် 

ခိုသိိုို့၊ မပည်နယ်တေ်ခိုမှတေ်ခိုသိိုို့ အမပောင်ီးအရ ျဲ့လိုပ်ြိိုင်ရမခငီ်းသည် ထိိုအခတ်ြ လိုပ် 

ရိိုီးလိုပ်ေဥ်ြိေစတေ်ရပ်ပင် မဖေ်သည်။ ြျွန်အတော၏်လိုပ်ငန်ီး အတွျဲ့ ကြ ြုမျောီးထ  
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မှော Fortune 500 ြမ္ောဲ့ထပိ်တန်ီးြိုမမဏ  (၅၀၀) တွင်လည်ီးပါဝငပ်ါသည်။ ြျွန် 

အတောသ်ည် ထိပ်တန်ီးသိပပ နှငဲ့်နည်ီးပညော Research and development  (R&D) 

ဂျောနယ်မျောီးတွင် သိုအတသနနှငဲ့်ဖွ ျဲ့ပဖိြုီးတိိုီးတြ်မ ဆိိုင်ရော ပ ိုနှိပ်ထိုတ်အဝမ မျောီး 

လည်ီး ထိုတ်အဝခ ဲ့သည်။ ြယ်လ ဖိိုီးန ီးယောီး California တွင်  အမခချသညဲ့် မမန်မော 

 မျြိုီးသမ ီး ေောအရီးဆရောမတေ်ဥ ီးမဖေ်သူ အဒေါ်လ ဲ့လ ဲ့နွယ်သိန်ီးနှငဲ့်  မိ်အထောငမ်ပြုခ ဲ့ 

သည်။   အမရိြန်အရတပ်၌ ေတင ်လိုပ်ဝင်ချနိ်တွင် San Diego ဆန်ဒ အယဂိို 

ပမိြုျဲ့ အမခေိိုြ် North Island အနောဲ့သ် ိိုင်ီးလန်ီး အလယောဥ်တင်သအဘ္ော အမခေိိုြ် 

ေခန်ီးမှ ရိုပ်ဝတတြုပေစညီ်းဆိိုင်ရော င်ဂျငန် ယောသိုအတသနဓါြ်ခွ ခန်ီးဌောန Materials 

Engineering Lab တွင် တောဝန်ြျခ ဲ့ပပ ီး၊ ၁၉၉၁ ခိုနှေ်တွင် ဌောန၏တေ်နှေ်တော 

 အြောငီ်းဆ ိုီး ဝန်ထမ်ီးဆိုြိို ြျွန်အတော ်ရရှိခ ဲ့သည်။  

မမန်မောနိိုင်င မှထွြခ်ွောခ ဲ့သည်မှော (၂၆) နှေ်ကြောခ ဲ့ပပ ီးအနောြ် ၁၉၈၈ နှေ်ြိုန်ခါန ီးတွင် မိခင ်မဖေ်သူ၏ 

ေျောပန တွြ် မမန်မောနိိုငင် သိိုို့ ြျွန်အတောမ်ပန်လောခ ဲ့သည်။ ထိို ချနိ်ြောလတွင် 

မမန်မောနိိုင်င ၏ ေ ီးပွောီးအရီး အမခ အနမှော ဆိိုီးဆိိုီးရွောီးရွောီးယိိုယွင်ီးြျဆငီ်းပပ ီး နိိုငင်  

အရီး အမပောင်ီး လ မဖေ်အေအသော လူထိုဆူပူဆနဒမပပွ မျောီးြိိုလည်ီး နှိမဲ့်နှင်ီးပပ ီးြောေ 

ချနိ်မဖေ်ပါသည်။ Thai Airways ထိိုငီ်းအလအကြောင်ီးလိိုင်ီးလည်ီး တေ်ပြ်လျှင် တေ် 

ကြိမ်သော ရန်ြိုန်သိိုို့ဆင်ီးသြ်ပါသည်။  မခောီးအလအကြောငီ်းလိိုင်ီးမျောီး အမပီးဆွ မခင်ီး 

မရှိအပ။ ရန်ြိုန်ပမိြုျဲ့မှအန မိ်မျောီးတွင် မနြ် အေောပိိုငီ်းတွင်သော  တေ်ေြ်ချငီ်းြျ 

အသောအရြိို အရပ ိုီးအသီးအသီးမဖငဲ့် ခ ြောမျြ်နှောသေ် အရပြ်တိိုြ်ရသည်။ ယင်ီး 

 ချနိ်ြောလသည်  လွန်ပင်ခ အသောြောလပင် မဖေ်သည်။ ၁၉၉၉ ခိုနှေ်၊ 

ဇန်နဝါရ လ (၄) ရြ်အနို့တွင် ပါလ မန် အဆောြ်   ို၌ ြျငီ်းပအသော မမန်မောဲ့ 

လွတ်လပအ်ရီးအနို့  ခမ်ီး နောီး  တွြ်တြ်အရောြရ်န်  ိိုလ်ချြုပ်အ ောင်ဆန်ီး၏ 

မိသောီးေိုဝင် အနမဖငဲ့် ဖိတ်ကြောမခင်ီး ခ ခ ဲ့ရသည်။ ယငီ်းြောလတွင်  ေိိုီးရသည် ရန်ပ ို 

အငွမျောီးရှောီးပါီးလွန်ီးသမဖငဲ့်  ခန်ီး နောီးတွင် သ ဟိိုဠ်အေဲ့မဖငဲ့်သော  ဓြိတည်ခင်ီး 

ဧညဲ့်ခ နိိုင်ခ ဲ့သည်။လွတ်လပအ်ရီးရပပ ီးြတည်ီးြ (ြျွန်ိုပ်သော မမန်မောနိိုင်င ၌ရှိခ ဲ့လျှင်) 

နိိုငင် အတော်သမမတြ  ိိုလ်ချြုပ်အ ောငဆ်န်ီးမိသောီးေိုဝင်မျောီးမဖေ်သညဲ့် ြျွန်အတောဲ့်ြိို  

လွတ်လပအ်ရီးအနို့  ခမ်ီး နောီးသိိုို့ ဖိတ်ကြောီးမခင်ီးခ ရသည်။  ိိုလ်ချြုပ်မီူးကြ ီး 
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အေောအမောင်  မိ်ရှင် မဖေ် ဥ ီးေ ီးြျငီ်းပအသော ခန်ီး နောီးမဖေ်ပပ ီး ြျွန်အတောဲ့် တွြ် 

အနောြဆ် ိုီးအသော ကြိမ် ဖိတ်ကြောီးမခင်ီးခ ခ ဲ့ရပပ ီး အနောြပ်ိိုင်ီး ေိိုီးရမျောီးမှော ြျွန် 

အတောသ်ည် ဖိတ်ေောေရငီ်းထ ပါပ ိုမရအတောဲ့ပါ။ 

ြျွန်အတောဲ့် အနမဖငဲ့် ၁၉၉၄ ခိုနှေ်တွင် ြျငီ်းပသညဲ့်  ောဇောနည်အနို့ ခန်ီး နောီး တြ်အရောြ်နိိုင် 

ရန် တွြ်  ိိုလ်ချြုပ်ခင်ညွနိ်ု့၏လူမျောီးနှငဲ့်ညြှိနိူငီ်းခ ရပပ ီး မပည်ဝင်ခွငဲ့်ရရှိရန် သအဘော 

တူည ချြ် ရရှိခ ဲ့သည်။  ဆိိုပါ ချနိ်တွင်  ြျွန်အတောသ်ည် အမရိြန်နိိုငင် တွင် 

 လိုပ်လိုပ်အနဆ မဖေ်သမဖငဲ့် ခွငဲ့်ရြ်မျောီး ောီးသ ိုီးနှေ်ေောေိုပပ ီး ရြ်သတတသ ိုီးပတ်ခနို့် 

မမန်မောနှိင်င သိိုို့လောအရောြ် နိိုငပ်ါသည်။ ၂၀၀၅ ခိုနှေ်ဇူလိိုင်လ ြျွန်အတော် ပငိမ်ီးေောီး 

ယူပပ ီးအနောြ် မမန်မောမပည်တွင် ကြောကြော အနလိိုအသောဆနဒမဖေ်အပေါ်လောခ ဲ့သည်။  

၁၉၉၇ ခိုနှေ် မမန်မောနိိုငင် သိိုို့လောအရောြ်ေဥ် ပိုဂ တွင် သ ဗညြုဘိုရောီး တွငီ်းရှိ  ိုဒဓရိုပ်တို အတောအ်ရှျဲ့၌ 

ပိုတ ီးဆိတ်အနေဥ် အ မွတေ်အြောင်သည် ြျွန်အတောအ်မခအထောြ်အ ောြ်သိိုို့ တိိုီးဝင် 

ြော ြျွန်အတောပ်ိုတ ီးဆိတ်ပပ ီးသညဲ့် ထိ ထိိုအ မွြအလီးြိို မျှအဝအပီးခ ဲ့ပပ ီးအနောြ် 

မှသော ၎င်ီးသည် ြျွန်အတောဲ့်အမခအထောြ်အ ောြ်မှမပန်လှယ်ထွြ်ခွောသွောီးခ ဲ့ပါသည်။ 

ဤ မဖေ်ပျြ်မှော  ိိုလ်ချြုပက်ြ ီးခင်ညွနိ်ု့မှ အေလ တ်အပီးခ ဲ့အသော လ ိုခခ ြုအရီး ဖွ မှ 

တပ်ကြပ်ကြ ီးအဌီးအ ောင်နှငဲ့် တပ်ကြပ်ကြ ီးအဌီးမမငဲ့်တိိုို့ မျြ်မမင်သြ်အသမဖေ်သည်။ 

ြျွန်အတော်သည်ပိုဂ တွင်  ပိ်မြထ်ူီးမျောီးမြ်မဖေ်ခ ဲ့သလိို  အမရိြန်သိိုို့ မပန် 

အရောြသွ်ောီးအသော ခါတွငလ်ည်ီး ဤပိုဂ ြိိုပင် ပိ်မြမ်ပန်မြ်သည်။ ယင်ီး 

အကြောငဲ့် ပိုဂ သည်မိမိြိို အခေါ်အဆောငအ်နပပ ဟို ခ ေောီးရသမဖငဲ့်ပိုဂ တွင်  ိမ်တေ်လ ိုီး 

အဆောြ်ရန် အနရောေတင် ရှောအဖွခ ဲ့သည်။  

အတောင်ဘ အြျီးရွော Road to Mandalay  မည်ရှိ ဧရောဝတ မမေ်တွင်ီး အပျောေ် ီး သအဘ္ောဆိပ် န ီး 

ဧရောဝတ မမေ်ြမ်ီးအဘီးရှိ မည်သူမျမလိိုချငအ်သော အဒသခ မျောီး မိူြေ်ွနို့်ပေ်ရော 

 မူိြ်ပ ို တေ်ခိုြိိုအတွျဲ့ရှိခ ဲ့သည်။  ဆိိုပါအနရောသည် ဆင်အမခအလျောအမမမျောီးမဖေ် 

သမဖငဲ့ ်မိိုီးသည်ီးထန်ေွော ရွောအသော ခါတွင် အရနူတ်အမမောင်ီးသဖွယ်မဖေ်သည်။ ရွောသူ 

ရွောသောီးမျောီးမမေ်သိိုို့ဆင်ီးြော အသောြ်သ ိုီး အရခပ်မခင်ီး၊  ဝြ်အလျှေ်ာ အရချြိုီးမခင်၊ 

 မိ်အမွီးတရိေဆောန်မျောီးမဖေ်အသော မမငီ်းနှငဲ့်နွောီးတိိုို့ြိိုအရတိိုတ်ရောတွင် ထိိုအရဆင်ီး 

အမမောင်ီးြိိုပင် လမ်ီး မဖေ် သ ိုီးမပြုခ ဲ့ကြသည်။ အနွရောသ အရြျချနိ်တွင် အပ(၆၀)ခနို့် 
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နှိပ်ဆင်ီးသွောီးသညဲ့် ြမ်ီးပါီးမဖေ်ပပ ီး၊ အမမပ ို ရ  နှေ်မိိုင်ခနိ်ု့ြျယ်သညဲ့် မမေ်အကြောင်ီး 

သည်  အရှျဲ့မှ အနောြ်သိိုို့ေ ီးဆင်ီးပပ ီး၊ တေ်ဘြ်ြမ်ီးတွင်လည်ီး ခပ်နိမဲ့န်ိမဲ့် 

အတောင်ေွယ် အတောင်တန်ီးမျောီး အတွျဲ့မမငရ်သည်။ 

 ဆိိုပါအနရောြိိုဝယ်ယူရန် ဆ ိုီးမဖတ်ချြ်ချပပ ီးအနောြ် အြျီးရွော ိုပ်ချြုပ်အရီး ဖွ ျဲ့မှ အတောင်ီးဆိို 

အသောတန်ဖိိုီးထြ်၊ ရွောသူရွောသောီးမျောီးလိိုချငအ်သော ဓါြ် ောီးအပီးထရန်ေအဖောမ်ော 

 မပင် ရွော တွငီ်းမ ီးသွယ်အပီးရန် လမ်ီးမ ီးတိိုင်အပါင်ီးတေ်ရောခနို့်နှငဲ့် မိ်တိိုင်ီးအေဲ့ 

မ ီးကြိြုီးသွယ်အပီးမည်ဟို ြသိ အပီးလိိုြ်ပပ ီး (ထိိုအခတ် ေိိုီးရနှငဲ့ပ်တ်သြ်မူမရှိပ ) 

 ိိုလ်ချြုပ်ကြ ီးခငည်ွနိ်ု့၏ခွငဲ့်မပြုချြ် မိနို့မ်ဖငဲ့် လျှပ်ေေ်မ ီးြိို အတောင်ဘ ရွော အရောြ် 

သွယ်တန်ီးအပီးနှိင်ခ မခငီ်း၊ လျှပေ်ေ်မ ီးမဖငဲ့်မမေ်အရတငြ်ော အြျီးရွော ိုပ်ချြုပ်အရီး ဖွ ျဲ့ 

မှဥ ီးအဆောင်ပပ ီး အန ိမ်နှငဲ့်  မိ်အမ ီးတရိေဆောန်တိိုို့လိို ပ်အသော အရြိိုေ ေဥ်အပီးအဝနှိင် 

ခ ဲ့မခငီ်း၊ ည ချနိ်တွင် ြအလီးငယ်မျောီး လျှပေ်ေ်မ ီးမဖငဲ့် ေောြျြ်နှိငမ်ခငီ်း၊ ရွောလမ်ီး 

မှောလည်ီး ည ချနိ်တွငီ်း မ ီးထင်ထငလ်ငီ်းလင်ီးရှိအသောအကြောငဲ့ ်ရပ်ရွောလ ိုခခ ြုအရီးပိိုမိို 

အြောင်ီးမွန်လောမခငီ်း၊ မမငီ်းမျောီး တွြ် အရ လွယ်တြူ သ ိုီးမပြုလောနှိငသ်မဖငဲ့် 

မမငီ်းလှည်ီးလိုပ်ငန်ီးမျောီး တိိုီးချ ျဲ့ လိုပ်ြိိုင်လောနှိင်မခင်ီး၊ နှေ် နညီ်းငယ် ကြောလော 

အသော ခါ ြမ္ောလှညဲ့် ခရ ီးသည်မျောီး ပိိုမိိုဝင်အရောြလ်ောပပ ီး  ထူီးသမဖငဲ့် တရိုတ် 

ဧညဲ့်သည်မျောီးအကြောငဲ့်  မမငီ်းလှည်ီးလိုပ်ငန်ီးသည် ရွောသောီးမျောီး တွြ် ဝငအ်ငွ 

အြောင်ီးအသောလိုပ်ငန်ီးတေ်ရပ်မဖေ်လောခ ဲ့သည်။ တေ်ချနိ်တည်ီးမှောမပင်  ပျြ် 

သအဘောအဆောင်အသော သြ်အရောြ်မ မျောီးလည်အရောြရ်ှိလောပပ ီး  မိ်ခခ အမမတန်ဖိိုီး 

မျောီး မမငဲ့်တြ်လောခ ဲ့ပပ ီး ြ မအြောငီ်းေွောမဖငဲ့် အဆွမျြိုီးသောီးချင်ီးမျောီး ကြောီး  အမွ 

ဆြ်ခ မခငီ်းနှငဲ့်ဆိိုငအ်သော တရောီးေွ ဆိိုမ မျောီးလည်ီး ပိိုမိိုမျောီးမပောီးလောပပ ီး  ချြိုျဲ့ြမူ 

ပိိုင်ဆိိုင်မ ြိိုခွ အဝရန်ဆနဒမပင်ီးမပခ ဲ့သည်။ ရွောထ မှ ရိိုီးရှင်ီးအသောလူအနမူဘဝမျောီးသည် 

ယခင်ထြ်တအမဖီးအမဖီးနည်ီးပါီးလောခ သည်။  

လျှပေ်ေ်မ ီးရရှိပပ ီးအနောြ်ပိိုင်ီး အတောင်ဘ ရွော၏တန်ဖိိုီးြိိုလည်ီး မမငဲ့်တင်အပီးခ ဲ့သည်။ အဒသခ  ရွောသူ / 

ရွောသောီးမျောီး၏ လူအနမူ အမခ အနလည်ီးမမငဲ့်တငအ်ပီးခ ဲ့သည်။  ထပဆ်ငဲ့်တန်ဖိိုီးြိို 

မဖေ်ထွန်ီးအေသညဲ့် ခါတိိုငီ်း လူအနမူဘဝ၏ ရည် အသွီးသည်ြိိုလည်ီး မမငဲ့်တင် 

အပီးနှိငခ် ဲ့သည်။  
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အမမြွြ်ြိို ြျွန်အတော်ရရှိပပ ီးအသော ခါ  မူိြ်ပ ို၏တေ်ေိတ်တေ်ပိိုငီ်းြိို မပဿနောတေ်ေ ိုတေ်ရော 

ကြ ီးကြီးမောီးမောီးမရှိပ  အရ ျဲ့အမပောင်ီးဖယ်ရှောီးခ ဲ့ပပ ီး ြျန်ရှိအနသည်မျောီးြိို ေနေ်တြျ 

မ ီးရိူူ့ဖျြ်ဆ ီးပေ်ခ ဲ့မခငီ်း၊ ြိုန်ီးအေောင်ီးအမမနိမဲ့်အနရောမျောီးြိို အမမြောီးမျောီးမဖငဲ့်ေနေ် 

တြျအမမဖိိုို့ပပ ီး အမမြွြ်ညြှိနှိငီ်းမခင်ီး၊ အမမြွြ်၏ အရှျဲ့ဘြ်ေွန်ီးတွင် ရွောသူ 

ရွောသောီးမျောီး၊ နွောီး ိုပ်မျောီး၊ မမငီ်းမျောီး အြောငီ်းမွန်ေွော ဆင်ီးသတ်သွောီးလောနှိင်ရန် 

 တွြ် ခိိုင်မောအသောလမ်ီးတေ်လမ်ီး အဖောြ်လိုပ်အပီးမခင်ီး၊  မိ်ဒ ဇိိုင်ီး၏ ၈၀ ရောခိိုင် 

န န်ီးြိို ြျွန်အတော်ြိိုယ်တိိုင်အရီးဆွ ခ ဲ့ပပ ီး၊ အ ောြ်အမခအဖောင်အဒီးရှင်ီး နှငဲ့်  အဆောြ် 

   ို၏  အသီးေိတ်ဒ ဇိိုငီ်းြိို ACE အဆောြ်လိုပ်အရီးြိုမပဏ ြ အရီးဆွ အပီးပပ ီး 

၂၀၀၃ ခိုနှေ် အ ောြ်တိိုဘောလတွင် လိုပ်ငန်ီးေတငခ် ဲ့အသောလ်ည်ီး ြျွန်အတော် 

 ပငိမ်ီးေောီး ယူပပ ီးမှ မမန်မောနိိုငန်ိိုင်င မပန်လောပပ ီး ြိိုယ်တိိုင်ကြ ီးကြပ်နိိုငရ်န် တွြ် 

လိုပ်ငန်ီးြိို ချနိ်ဆိိုင်ီးခ ဲ့ရမခင်ီး၊ သ ိုီးေွ  ရမညဲ့်အငွအကြီးမှောလည်ီး  ြနို့် သတ် 

မဖေ်အသောအကြောငဲ့် လိုပ်ငန်ီးြိို တေ်ပိိုင်ီးချငီ်းခွ ၍ အဆောြ ်လိုပ်မခင်ီးမဖငဲ့ ် ပိိုင်ီး (၁) 

ပပ ီးေ ီးအရီး တွြ် အဆောငရ်ွြ်ဆ မဖေ်ပါသည်။ မည်သိိုို့ပငမ်ဖေ်အေ ြျွန်အတော်၏ 

အန မိ် မည်ြိို “ပ ဂံဥ ိုး” ဟို မည်အပီးခ ဲ့ပပ ီး  လွန်ပင် အနချငေ်ဖွယ်အြောင်ီးလှ 

သညဲ့်  မိ်တေ်လ ိုီးမဖေ်ပါသည်။ 

--------------------------------------------------  

၂၀၁၀ ခိုနှေ်ေြ်တင်ဘောလ ြျွန်အတောပ်ိုဂ သိိုို့မပန်အရောြ်လောချနိ်တွင် ထိိုေဥ်ြဝန်ကြ ီးချြုပ် 

ဥ ီးသိန်ီးေိန်၏ ရ ိုီးဝန်ထမီ်းနှငဲ့်ဆြ်နွယ်မူရှိအသော ခရိိုန  မျြိုီးသမ ီးတေ်ဥ ီးြ 

ြျွန်အတောဲ့်ခခ ၏ အရှျဲ့ ဘြ်ြပ်လျြ်ရှိ ရွောအမမအနရောမျောီးြိိုရယူ၍ ဟိိုတယ် 

တည်အဆောြ်ရန် ကြိြုီးပမ်ီးကြ ေ အနအကြောငီ်း တိိုင်ကြောီးမူမျောီးကြောီးသိခ ဲ့ရသည်။ 

ပိုဂ အဒသတွင် ဟိိုတယ်ဇ ိုမျောီးတွင်ီးသော ဟိိုတယ်တည်အဆောြ်ရန် သတ်မှတ် 

ထောီးအသော်လည်ီး  ဆိိုပါ မျြိုီးသမ ီးအတောင်ီးဆိိုအနသညဲ့် အမမမျောီးမှော ဟိိုတယ်ဇ ို 

မပငပ်မှရွောအမမ ၄ ဧြနှငဲ့ ် ယဥ်အြျီးမူနယ်အမမ တွင်ီးပါဝငအ်နသညဲ့်အမမ ၄ 

ဧြတိိုို့မဖေ်ကြပပ ီး ( သူမြမူ  ဆိိုပါယဥ်အြျီးမူနယ်အမမ တွင်ီးပါဝငအ်နသညဲ့် 

အမမ ၄ ဧြလည်ီး ရွောအမမမဖေ်သည် ဟို လိမ်လည်တငမ်ပထောီးသည်)။  ဆိိုပါ 

အမမအနရော ၂ ခိုလ ိုီးမှော  အနရောအြောငီ်း မဖေ်ပပ ီး တေ်ခိုမှော  မမငဲ့်ပိိုင်ီးအနရောမဖေ်၍ 
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ဧရောဝတ မမေ်၏ အနဝငဆ်ည်ီးဆောြိို ကြညဲ့်ရူနိိုငပ်ပ ီး၊ အနောြအ်နရောတေ်ခိုမှော 

အမမနိမဲ့ပ်ိိုင်ီးတွင်ရှိအသောအကြောငဲ့်ဆိပ်ြမီ်း မဖေ် သ ိုီးမပြုနိိုင်ပပ ီး  ဆိိုပါအနရောြအန 

အရ ေည်ီးခ ို ဘိုရောီးြိိုလည်ီး အြောင်ီးမွန်ေွောဖူီးမမင်နိိုင်သည်။ သူမြဟိိုတယ် 

 ဝင်လမီ်းနှငဲ့် အတောင်ဘြ်ပိိုငီ်းရှိ ြတတရောလမ်ီးမ ဆြ်သွယ်အသော လမ်ီးအဖောြ် 

လိုပ်ရန် တွြ် ရွောထ မှ  မိ် ချြိုျဲ့ြိို ဖယ်ရှောီးဖိိုို့ရန်  ေ  ေဥ်ရှိခ ဲ့သည်။  

ြျွန်အတော ်ဆြ်အရီးမညဲ့် အကြောငီ်း ရောတိိုို့မှော ေေ်မှန်အသောမဖေ်ရပ်မျောီးအပေါ်တွင်  အမခခ ထောီးပပ ီး 

အြျီးရွော ိုပ်ချြုပ်အရီးမှ  ဆငဲ့်မမြှငဲ့်ရောထူီးပိုဂ္ိြုလ်မျောီး ထိ  ြျငဲ့်ပျြ်မခေောီးမူ၊ 

လောဘ်အပီးလောဘ်ယူမူနှငဲ့် ဝိိုင်ီးဝန်ီးပူီးအပါင်ီးကြ ေည်အဆောင်ရွြ်မူတိိုို့ြိို ေောရူသူ 

 အနမဖငဲ့် သိမမင်နှိငရ်န် တွြ်  အတွီးမမငန်ှငဲ့် သိပညောနိမဲ့်ပါီးသူ၊ ေိတ်ပိိုငီ်း 

 ရည် ချငီ်းနှငဲ့်ေောရိတတချြိုျဲ့ယွင်ီးသူ၊ တောဝန်ရှိ  မပေ်ရှိသူတိိုို့ြိို မထခိိိုြ်အေလိို 

သမဖငဲ့ ် မည်နောမနှငဲ့်တြွ မအဖေ်ာမပလိိုပါ။ အ ောြ်အဖောမ်ပပါ  အကြောငီ်း ရောတိိုို့ 

မှော  အရီးကြ ီးအသော ချြ် လြ် မျောီး မပောီးမပါဝင်ခ ဲ့အသောလ်ည်ီး  မဖေ်ရပ်မှန် 

မျောီးြိို ြွငီ်းြွင်ီးြွြ်ြွြ်အဖေ်ာမပထောီးပါသည်။ 

ြျွန်အတောပ်ိုဂ မပန်အရောြ်ပပ ီး တေ်လခနိ်ု့ကြောပပ ီးအနောြ် အဒသခ တချြိုျဲ့သည်ရွောပိိုင်အမမမျောီးြိိုရွောမှ 

 ိုပ်ချြုပ်အရီးအြောငေ် ဝင်မျောီး၏ြူည မူမဖငဲ့်  မခောီးလူမျောီး ောီးအရောင်ီးထိုတ်ခ ဲ့သညဲ့် 

ြိေစနှငဲ့်ပတ်သြ်၍ ေိိုီးရိမ်ပူပန်မူမျောီးြိို ြျွန်အတောထ် လောအရောြ်အမပောမပခ ဲ့သည်။ 

အြျီးရွော ိုပ်ချြုပ်အရီး ေညီ်းမျဥ်ီးေည်ီးြမ်ီးထ ိုီးတမ်ီးေဥ်လော ရ ရွောအမမြိို မပင်ပ 

ပိုဂ္ိြုလ်မျောီးထ သိိုို့အရောင်ီးချခွငဲ့်မမပြု။ အမမသိမ်ီးဆည်ီးမူနှငဲ့ေ်ပ်လျဥ်ီး၍  အထောြ် 

 ထောီး(လန-၃၉)သည် လယ်ယောအမမ မခောီးသ ိုီးဆွ ခွငဲ့် ဆိိုင်ရောတွင် ေိိုြ်ပျြိုီးအရီးနှငဲ့် 

ဆြ်နွယအ်သော  အသီးေောီးလိုပ်ငန်ီးြိိုသောဆိိုလိိုပပ ီး ဟိိုတယ်လိုပ်ငန်ီးလိုပ်ရန် 

မဟိုတ်ပါ။  ဆိိုပါ (လန-၃၉) ြိို ြျွန်အတော်ယူကြညဲ့်ရောတွင်  ေေ်  မှန်မဖေ်ပပ ီး 

မနတအလီးတိိုင်ီး(ေေ်ဘြ်) ိုပ်ချြုပ်အရီးမူီးရ ိုီးမှ ထိုတ်အပီးထောီးအကြောငီ်း၊ ထိိုသိိုို့ အမမ 

သိမ်ီးဆည်ီးရောတွင် အဒသဆိိုင်ရော လ ိုခခ ြုအရီး ဖွ ျဲ့ ေည်ီးမျောီးမဖေ်အသော ရ ဌောန၊ 

မ ီးသတ်ဌောန တိိုို့၏သအဘောတူည ချြ် ြိိုလည်ီး ရယူထောီးမခငီ်းမရှိပါ။ ေောမျြ်နော 
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(၂၀) အြျေ်ာရှိသငဲ့်အသော  ေ ရင်ခ ေောမှောလည်ီး ေောမျြ်နော (၂) မျြ်နောသော ရှိပပ ီး 

တရောီးဝင် ေ ရငခ် ေော မမဖေ်နိိုငအ်ပ။ 

ရွောအမမသိမ်ီးဆညီ်းခ ရအသောရွောသူရွောသောီးမျောီးြိို ရွော၏ မခောီးအသောအမမအနရောသိိုို့ အရ ျဲ့အမပောင်ီးအနရော 

ချထောီးမည်မဖေ်သမဖငဲ့် သငဲ့်အလျောအ်သောအလျောအ်ကြီးအငွအပီးမည်မဖေ်အကြောငီ်း ထိို 

 ချြ်ြိို သအဘောမတူပါြ အလျောအ်ကြီးမရဘ အရွျဲ့အမပောင်ီးခ ရမည်မဖေ်အကြောင်ီး 

ြျွန်အတောြ်ိို အကြောင်ီး ကြောီးလောခ ဲ့သည်။ ဆိိုပါအနရောြိို ရှငီ်းလင်ီးဖယ်ရှောီးမည် 

မဖေ်သမဖငဲ့်  မိ်ငေှာီးအနအသော မိသောီးေို (၃)ေိုမှော  ေောီးထိိုီးအမမနှငဲ့် အလျောအ်ကြီးရမည် 

မဟိုတ်အကြောင်ီး၊ ၎င်ီးတိိုို့ ကြ ြုအတွျဲ့ရအသောမပဿနောြိို ြိိုယ်တိိုင်သော အမဖရှင်ီး 

ရမည်။  

ရွော၏ လြ်ရှိ အမခ အနနှငဲ့်ေပ်လျဥ်ီး၍ မည်ြ ဲ့သိိုို့အဆောငရ်ွြ်ရမည်ြိို အဒသဆိိုငရ်ောတပ်မှ ီး 

တေ်ဥ ီး ောီး ြျွန်အတော်အမီးမမန်ီးကြညဲ့်အသော ခါ ရွောသူရွောသောီးမျောီး၏တငမ်ပချြ် 

မျောီးသည်  မမငဲ့်ဆ ိုီး ောီးမဖငဲ့် မနတအလီးတိိုင်ီးေေ်ဌောနချြုပ်၊  ိုပ်ချြုပ်အရီးရ ိုီးသိိုို့သော 

အရောြရ်ှိမည်မဖေ်အကြောင်ီး၊  ိိုလ်ချြုပ်မှ ီးကြ ီးသန်ီးအရ ထ သိိုို့ (နိိုငင် အရီးဆြ်နွယ်မူ 

လ ိုီးဝမပါ) တိိုြ်ရိိုြ်တငမ်ပမှသော  အကြောငီ်းထူီးနှိငသ်ည်ဟို  ထိိုတပ်မှ ီးြ ြျွန် 

အတောြ်ိို အမဖကြောီးပါသည်။ ထိိုို့အကြောငဲ့် အမမသိမ်ီးဆည်ီးခ  ရွောသူရွောသောီးမျောီး  ောီး 

လ ိုီးြိိုေိုေည်ီးအခေါ်ယူပပ ီး  ြျြိုီး အကြောင်ီးရှင်ီးမပခ ဲ့ရော  ိိုလ်ချြုပ်မှ ီးကြ ီးသန်ီးအရ  

ထ သိိုို့ေောအရီးတငမ်ပရန် သအဘောတူည မူရရှိပပ ီး ရွောသူရွောသောီးမျောီး၏ အထောြ်ခ မူ 

လြ်မှတ်မျောီးြိို ေတင်ေိုအဆောင်ီးရပါသည်။ ြျွန်အတောတ်ိိုို့သည် ဆယေ်ိုနှေ်အပါင်ီး 

မျောီးေွောကြောမမငဲ့်ခ ဲ့သညဲ့်  ောဏောရှင်ေနေ်၏ အနောြ်ဆ ိုီးအသော အနို့ရြ်မျောီးြိို အြျော် 

လွန်ပပ ီးအနောြ် လောမညဲ့် တိိုြ်  ခ အရွီးအြောြ်ပွ မျောီး  ပပ ီးတွင် ဒ မိိုြရြ်တေ် 

 မည်ခ  ေိိုီးရ အနမဖငဲ့် ဦီးသိန်ီးေိန်သည် သမမတ မဖေ် (နိိုင်င  အရီးနှငဲ့်ဆြ်နွယ်မ  

လ ိုီးဝမရှိ)ဦီးအဆောင်ဖွယ်ရှိအသော ေိိုီးရြိို ဥ ီးတည်တိိုင်ကြောီးခ ဲ့ မခငီ်းမဖေ်သည်။ 

၎င်ီး၏လူယ ိုအတောမ်ျောီး နှငဲ့ ်ဆြ်နွယအ်နသညဲ့်ခရိိုန အကြောငဲ့် ယခိုမပဿနော မဖေ်အပေါ် 

လောရမခင်ီးမဖေ်သည်မဟိုတ်ပါအလော? ရွောသောီးမျောီး အနမဖငဲ့် လည်ီးေိိုီးရိမ် ထိတ်လနို့် 

မူမျောီး ရှိအနအသောအကြောငဲ့်  ရောရော  ောီးလ ိုီးဆ ိုီးရ  ီး အတောဲ့မညဲ့် မိသောီးေို (၃)ေို မှလ  ၍ 



 

Copyright@Aung San U Page 13 of 37 အဆောင်ီးပါီးမူကြမ်ီးြိို ရငမ်ိတ်ဆြ်အပီးပါရအေ 

 

လြ်မှြ် လောအရောြ်မထိိုီးရ ကြအပ။ အနောြဆ် ိုီးမှောအတောဲ့ ြျွန်အတော်လည်ီး  ဆိို 

ပါ လြ်မှြ် (၃)ခိုနှငဲ့်ပင်  ိိုလ်ချြုပ်မ ှီးကြ ီးသန်ီးအရ ထ သိိုို့ တိိုင်ေောအပီးပိိုို့လိိုြ်အလ 

အတောဲ့သည်။ ရွောသောီးမျောီး တွြ် ယခိုလိိုြိေစမျြိုီးပါဝင် အဆောင်ရွြ်အပီးဖိိုို့ ဆ ိုီးမဖတ် 

ချြ်ချမှတ်ရသည်မှော ြျွန်အတောဲ့် တွြ်လည်ီး လွယ်ြူလှသညဲ့် ြိေစမျြိုီးအတောဲ့ 

မဟိုတ်အပ။ ြျွန်အတောဲ့် အနမဖငဲ့်  ိိုလ်ချြုပ်ကြ ီး ခင်ညနွို့်ပါဝင် ဥ ီးေ ီးအသော ေိိုီးရြ 

အပီး ပ်ထောီးအသော လ ိုခခ ြုအရီး၊ အမောအ်တော ်ယောဥ်နှငဲ့် လ ိုခခ ြုအရီး ရောရှိအန ိမ်ီးမျောီး ၊ 

VIP  အရီးကြ ီးပိုဂ္ိြုလ် မဖေ် အေောငဲ့်အရှောြ်မူ မှဆ ိုီးရ  ီးသွောီးနိငအ်ကြောငီ်း ဇန ီးမဖေ်သူြ 

သတိအပီးခ ဲ့သည်။ ( အနောြ်  ပိိုငီ်းတွင် ယငီ်းြိေစနှငဲ့ပ်တ်သြ်အသော ြိေစြိိုဆြ် 

အမပောမပပါဥ ီးမည်) 

ရြ်သတတပတ် နည်ီးငယ်ကြောအသော ခါ  ေိိုီးရ ရောရှိ ချြိုျဲ့အရောြရ်ှိလောပပ ီး ဟိိုတယ်အဆောြ် 

လိုပ်ရန် လျောထောီးအသောအမမဧရိယောြိို လောအရောြ်ေေ်အဆီးကြညဲ့်ရ ကြပပ ီး၊ အနောြ် 

ထပရ်ြ် နည်ီးငယ် ကြောတွင် ၎ငီ်း ရောရှိမျောီးြသူတိိုို့ြိို  ိိုလ်ချြုပ်မှ ီးကြ ီး 

သန်ီးအရ ြ အေလ တ်၍ လောအရောြ်မခငီ်းမဖေ်ပပ ီး ဟိိုတယ်အဆောြ်လိုပ်ရန်ြိေစမှော 

ဥပအဒနှငဲ့်ည ည တ်မူမရှိဟူအသော သူတိိုို့၏ အတွျဲ့ရှိအသော ေ ရင်ခ ချြ်မျောီးြိို ြျွန် 

အတော ်ကြောီးသိရသည်။ ထိိုို့အနောြ် ပိိုင်ဆိိုငမ်ူတိိုင်ေိိုြ်ထောီးအသော ဟိိုတယ် အဆောြ် 

ရန် တွြ် တရောီးမဝင်အမမမျောီး၏ ခခ ေည်ီးရိိုမျောီးြိို ဆွ ထိုတ်ရန် မိနိ်ု့ အပီးသေွာီး 

ခ ဲ့သည်။  ိိုလ်ချြုပ်မှ ီးကြ ီး၏လိုပ်ရပ်သည် ချ  ီးြျ ီးအလီးေောီးဂိုဏ်ယူဖွယ် မဖေ်သည်။ 

သိိုို့အသော် ထိိုြိေစမှော ဇောတ်လမ်ီး(မပဿနော)၏  ေသောမဖေ်ပပ ီး ၎င်ီးနှငဲ့်ဆြ်လြ် 

အသောမဖေ်ေဥ်  ဆြ်ဆြ် ထပမ်ှန်အပေါ်အပါြ်လောခ ဲ့သည်။ ဥ ီးသိန်ီးေိန်သမမတ 

မဖေ်လောအသော (၂၀၁၁)ခိုနှေ်၊ ဧပပ လအနောြ်ပိိုင်ီး ဆြ်လြ် မဖေ်အပေါ်သညဲ့် ဇောတ် 

လမီ်း (မပဿနော)ြိို ဆြ်လြ်အမပောမပပါမည်။  

အနောြထ်ပ်မဖေ်ေဥ်မျောီးြိို ဆြ်လြ်မအရီးသောီးမ  ဤြိေစရပ် ဘောအတွဆြ်မဖေ်လောနှိင် သလ  

ဆိိုအသောြိေစနှငဲ့်ပါဝင်ြမပအသော ဇောတ်အြောင်တိိုို့၏  ြျငဲ့်ေောရိတတပိိုင်ီး ဆိိုင်ရော 

 ောီး သ ိုီးသပ်တငမ်ပပါမည်။  
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ဇောတ်လမ်ီး(မပဿနော)၏  ဓြိဇောတ်အြောငမ်ှော ခရိိုန  မျြိုီးသမ ီးမဖေ်သည်။ သူမသည် ပျြ်ယွင်ီး 

အသော ြျငဲ့်ေောရိတတနှငဲ့်ယဥ်အြျီးမူ Cultural Disorders  အမခခ မျောီးရှိပပ ီး သူမ၏ 

ဖြ်ေပ်ေ ီးပွောီးအရီးလိုပ်ငန်ီးရှင်မှော နိိုင်င မခောီးသောီးတေ်ဥ ီးမဖေ်သည်။  လွန်သွြ် 

လြ်ချြ်ချောအသော  မျြိုီးသမ ီးတေ်ဥ ီးမဖေ်ပပ ီး မမန်မောဲ့ယဥ်အြျီးမူအဘောင်ြိို အြျေ်ာ 

လွန်၍ ဘောသောေြောီးမျြိုီးေ ိုအမပောဆိို နိိုငေ်ွမ်ီးရှိသည်။ ထိို မပင် ရှမ်ီးမပညန်ယ် 

 င်ီးအလီးနှငဲ့် ရခိိုင်မပည်နယ်ပင်လယ်ြမ်ီးအမခတွင် ဟိိုတယ်နှငဲ့် ပန်ီးအမဖေခန်ီး 

ေ ီးပွောီးအရီးလိုပ်ငန်ီးရှိပပ ီး  ေိိုီးရ ရောရှိကြ ီးမျောီး၊  ိိုလ်ချြုပ်ကြ ီးမျောီးနှငဲ့်  ေိိုီးရရ ိုီးမျောီးမှ 

 ရောရှိမျောီးသည် မျောီးအသော ောီးမဖငဲ့်သူနှငဲ့်မသငဲ့်အတောပ်ါ။ သူမသည်တေ်ဖြ်သောီး 

ြိို ေိတ်ပျြ် ောီးအလျောဲ့အေသညဲ့်ပခိမ်ီးအမခောြမ်ူမပြုလိုပ်ရန် တွြ် နတ်ဆရောမျောီး 

၏ ြူ ည မျောီး ရယူ သ ိုီးမပြုအလဲ့ရှိသည်။ သူမ၏ဆနဒြိို ဆနိ်ု့ြျငအ်နသညဲ့် 

ြျွန်ိုပ်ြိို ရွောဥ ီးအြျောင်ီးဆရော အတော်ထ မအြောင်ီးဆိိုီးဝါီးေြောီးမဖငဲ့် ြျနိ်ဆ အလျှောြ် 

ထောီးပပ ီး မိမိသည်  ြိုသိိုလ် လိုပ်မျောီးေွောြျ ီးလွန်အနပပ ီး အြောင်ီးမွန်မူရှိမည် 

မဟိုတ်အကြောင်ီး အြျီးရွော သိိုင်ီး ဝိိုင်ီးမှ ဖယ်ြျဥ်ထောီးရန် သွယ်ဝိိုြ်အသော 

နညီ်းမဖငဲ့် ဆရောအတောမ်ှတေ်ဆငဲ့်ြျွန်အတောဲ့်ြိိုဒိုြခအပီးခ ဲ့ကြသည်။ ငအယောင် (ြိိုယ် 

ြျငဲ့်တရောီးမသိအသောသူ)မျောီးသည် သူမ၏ဖျောီးအယောငီ်းအတွီးအဆောင်မူ အ ောြ်သိိုို့ 

လျှင်မမန်ေွောအရောြ်ရှိသွောီးပပ ီး၊ ငအကြောင် (ေဥ်ီးေောီးအတွီးအခေါ် ဉောဏ်မ ဲ့သူ) မျောီးသည် 

လည်ီး သူမနှငဲ့်အတွျဲ့လျှင် သူမြိိုသအဘောြျကြအပမည်။ သူမသည်  မျြိုီးသမ ီး 

အရှျဲ့အနနှေ်ဥ ီးမဖငဲ့်သော လှညဲ့်လည်သွောီးလော အလဲ့ရှိသည်။  

၎င်ီးေ မ ြနိ်ီးြိို  ိိုလ်ချြုပ်မ ှီးကြ ီးသန်ီးအရ ြပယ်ဖျြ်လိိုြ်မခငီ်းနှငဲ့်ပြ်သြ်၍ ခရိိုန  မျြိုီးသမ ီး 

နှငဲ့ ် ဆြ်သွယ်ပြ်သြ်မူရှိခ ဲ့အသော အြျီးရွောအြောင်ေ ဝငမ်ျောီး၊ ပမိြုျဲ့မပေ မ ြိန်ီးနှငဲ့် 

အမမေ မ ခနို့်ခွ မဌူောနမှဝန်ထမီ်း(  ဆိိုပါ ဝန်ထမ်ီး၏တောဝန်မှော အမမပိိုင်ဆိိုင်မူ တွြ် 

လိို ပ်သညဲ့် ေောရွြ်ေောတမ်ီးမျောီးြိို  တိုမပြုလိုပ်အပီးမခငီ်း)  အမမဝယ်သူတောဝန်ခ  

(၎င်ီး၏ တိိုအြောြ် နောမည် မှော WM )မဖေ်သတူိိုို့သည် ကြ ီးေွောအသော ေိိုီးရိမ ်

ပူပန်မမူဖေ်လောပပ ီး မပဿနောမအပေါ်အပါြ်အရီး တွြ် ပိုတ ီးဆိပ်ဆိုအတောင်ီးအနမခငီ်း 
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မျောီးြိို အတွျဲ့မမငလ်ောရသည်။ ဇောတ်လမီ်း(မပဿနော)၏  အသီးေိတ်ြိို ဒိုတိယ 

 ပိိုင်ီးြိို ဆြ်လြ်အဖောမ်ပပါမည်။  

ယငီ်းအနောြ်တွင် မျြိုီးအြောင်ီးရိိုီးအြောင်ီးမှဆင်ီးသြ်ပပ ီး  ြျငဲ့်ေောရိတတလည်ီး အြောင်ီးမွန်သညဲ့် 

အဒသ ောဏောပိိုငတ်ေ်ဥ ီးသိရှိခ ဲ့သည်။ သူူ့ရ အဘော်၊ သူူ့မသိောီးေို၊ သူူ့အခွီးအလီးအတွြိို 

ခရိုတေိိုြ်အေောငဲ့်အရှောြ်တြ်သည်ဟို ကြောီးသရိသည်။ တိိုင်ီးမပညရ် ျဲ့ြ ကြမမောဟော 

ပိိုအြောငီ်း လောမယ်လိိုို့ ြျွန်အတောအ်မျှောလ်ငဲ့်ပါတယ်။ ထိိုို့ မပင် သူသည် တိိုင်ီးမပည် 

နှငဲ့မ်ပည်သူတိိုို့ြိို  မှန်တြယ်၀န်အဆောငမ် အပီးအသော မမန်မောဲ့တပ်မအတောတ်ွင် 

တောဝန်ထမ်ီးအဆောင်ပပ ီး၊  ရှြ်ြငီ်းမ ဲ့ေွောမဖငဲ့် ြိိုယ်ြျြိုီးေ ီးပွောီး တွြ် ချြုပ်ြိိုင် 

ေ မ အနကြသညဲ့်  ိိုလ်ချြုပ်ကြ ီးမျောီး ၏လွမ်ီးမိိုီးမူ မခ ခ ဲ့ရပါ။  

ယခိုဇောတ်လမီ်း(မပဿနော)၏ဒိုတိယ ပိိုင်ီးြိို ဆြ်လြ်အဖောမ်ပပါမည်။ ၂၀၁၀ ခိုနှေ် အရွီးအြောြ် 

ပွ တွင ်  ိိုလ်ချြုပ်မှ ီးကြ ီးသန်ီးအရ ၏ နိိုငင် အရီးပါတ ြ နိိုငရ်ရှိပပ ီး  ိိုလ်ချြုပက်ြ ီး 

သိန်ီးေိန် နှိငင် အတောသ်မမတမဖေ်လောအသော ခါ ခရိိုန  မျြိုီးသမ ီး၏အနောြလ်ိိုြ် 

အနောြပ်ါမျောီးသည် ပိုဂ တွင်အမမြိို သိမ်ီးရန်ထပ်မ ကြိြုီးေောီးလောကြသည်။ ပိုဂ တွင် 

ဟိိုတယ်ေ မ ြိန်ီးြိို ပျြ်မပောီးအ ောင်လိုပ်သူမျောီးြိို အဖောထ်ိုတ်ရန်၊ အရှီးအဟောင်ီး 

ယဥ်အြျီးမူသိုအတသနဦီးေ ီးဌောနမှ ေ ိုေမ်ီးေေ်အဆီးအရီး ဖွ ျဲ့ ပိုဂ သိိုို့ အရောြရ်ှိလောြော 

အြျီးရွော ိုပ်ချြုပ်အရီးမှ ီး ဖွ ျဲ့တွင် မပေ်မရှိအကြောငီ်းဟိုအကြမငောပပ ီး ြျွန်အတော ်ပါ 

 ဝင် ဟိိုတယ်ေ မ ြိန်ီးြနို့်ြြွ်သူမျောီး အပေါ်  မပေ်ပ ိုချခ ဲ့သည်။ သိိုို့အသော် 

ေ ိုေမ်ီးေေ်အဆီးအရီး ဖွ ျဲ့သည် ြျွန်အတောတ်ိိုို့ြိိုထိထိအရောြအ်ရောြမ်အမခောြ်လှနို့် 

နိိုငသ်ညဲ့် မပင်  မပေ်ဒဏ်ခတ် နိိုငမ်ခငီ်းလည်ီးမရှိအသောအကြောငဲ့် အနမပည်အတောရ်ှိ 

တိိုင်ီးမပညအ်ခါငီ်းအဆောင် ဆငဲ့်မဖေ်အသော ေ ိုေမ်ီးေေ်အဆီးအရီး ဖွ ျဲ့၏အခါငီ်းအဆောင် 

မဖေ်သူသည် ကြ ီးေွောအသော မမတ်အဒါသထွြပ်ပ ီး ဟိိုတယ်နှငဲ့် ခရ ီးသေွာီးလောအရီး 

ဝန်ကြ ီးဌောနမှ ဥ ီးXX ဥ ီးအဆောင်သညဲ့် ဒိုတိယ ဖွ ျဲ့ြိို ထပမ် အေလ တ်မပန်သည်။ 

၎င်ီးသည် မမျှတသညဲ့် မပေ်အပီးမူမျောီးြိို  ထြ်မှခိိုငီ်းလျင် လိိုြ်လန်အဆောင် 

ရွြ်သူမဖေ်သည်။ ြျွန်အတောတ်ိိုို့ြိို  ေ ိုေမ်ီးအမီးမမန်ီးမူမျောီးမပြုလိုပ်ခ ဲ့ပပ ီးအနောြ် ၎င်ီး၏ 

 ဖွ ျဲ့ြ အမဖကြောီးချြ်အပေါ်တွင် လြ်မှတ်အရီးထိိုီးအပီးရန် အမပောြော၊ ြျွန်အတော် 
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တိိုို့ြ ေော အချောြိို ေ ေေ်ပပ ီးမှန်ြန်မှသော လြ်မှတ်ထိိုီးအပီးနှိင်မည်ဟို အတောင်ီးဆိို 

အသော ခါ ဥ ီးXX တွြ် ြျွန်အတောတ်ိိုို့ြိိုချနိ်ီးအမခောြ်ဖိိုို့ လ ိုအလောြအ်သော ချြ် 

 လြ်မရှိသမဖငဲ့် ဤြိေစတေ်ခိုလ ိုီးသည် လျှငမ်မန်ေွောအမဲ့အဖျောြလ်ိိုြ် ရသည်။ 

လိုပ်ငန်ီးရှင်ခရိိုန  မျြိုီးသမ ီးမှော ဤအမမြိိုမမဖေ်မအနတရောီးဝင်ပိိုငဆ်ိိုင်ရန် ပ ိုအသ 

ြောီးချြ်မဟိုတ်ပ   အကြောင်ီးမှော ဤအမမထြ် (၂) ဆြျယ်ဝန်ီးအသော ဟိိုတယ်ဇ ို 

 တွင်ီးမှအမမြိို သူမ ောီး  အလျော် ေောီး  ေောီးထိိုီးမဖငဲ့် သြ်ဆိိုင်ရောြ  ေောီးထိိုီး 

ခွငဲ့်မပြုအပီးလိိုြ်မခငီ်းအကြောငဲ့်မဖေ်သည်။ ဥ ီးXX ပိုဂ သိိုို့ လောအရောြ် ရသညဲ့ ် အကြောငီ်း 

 ရငီ်းမှော  ထြ်ပါြိေစ တေ်ခိုတည်ီး တွြ်အတောဲ့ မဟိုတ်အချ။ 

ဥ ီးXX  တွြ် ပိုဂ လောအရောြ်မခင်ီး၏  ဓြိ ထူီးတောဝန်မှော ပိုဂ ြိိုသမိိုင်ီး ေဥ် လော  အမွ 

 နှေ်အနရော မဖေ်ထနိ်ီးသိမ်ီးအေောငဲ့်အရှောြ်သွောီးရန်မဟိုတ်ပ  ခရိိုန မျောီး၊ ၎င်ီးတိိုို့နှငဲ့် 

ဆြ်နွယ် သူမျောီး တွြ် ပိုဂ တွင်ဟိိုတယ်နှငဲ့်တည်ီးခိိုခန်ီးမျောီး မျောီးနိိုင ်သအလောြ် 

မျောီးမျောီးဖွငဲ့်လေှ်အရီး မဖေ်ပါသည်။ ဤနည်ီးလမီ်းသည် ၎င်ီးတိိုို့ တွြ် အငအွကြီး 

 ြျြိုီးေ ပွောီးကြ ီးြျယ်ေွော ရရှိအေသည်ဲ့ တွြ် ဤလိုပ်ငန်ီးမျောီးြိို သမမတ 

ဥ ီးသိန်ီးေိန်၏ ပထမသြ်တမ်ီး တွင်ီး ပပ ီး အြောင် ထည်အဖောဖ်ိိုို့ ရည်ရွယ်ပပ ီး 

ဒိုတိယသြ်တမ်ီးဆိိုသည်မှောအသချောအရရောသည်မဟိုတ်။ ၂၀၁၅ ခိုနှေ် တွင် 

ဥ ီးသိန်ီးေိန်မပန်လည် အရွီးမခ ရအသော ခါ အဆောြ်လြ်ေေ မ ြိန်ီးမျောီး (၄၅) ခိုမှော 

တေ်ပိိုင်ီးတေ်ေ နှငဲ့ရ်ပ်တနို့်သွောီးသည်။ ခရိိုန နှငဲ့် အပါင်ီး ပါမျောီး၏  ြျြိုီး ေ ီးပွောီး 

ြောြွယ်အေောငဲ့်အရှောြ်အရီး တွြ်  ေိိုီးရ ိုပ်ချြုပအ်ရီး ျ ရိိုြအရေ  ယနတရောီး၏ 

 ရ ပ် ထိုပ်မဖေ်အကြောငဲ့် အသချောပါသည်။ ဥ ီးသိန်ီးေိန် ေိိုီးရ လြ် ထြ်မှော 

ဒ မိိုြရြ်တေ် ေိိုီးရနှငဲ့် ည  ပိုဂ အဒသ တွြ် လ တ်အတောြ်ိိုယ်ေောီး လှယ် (၂) 

ဥ ီး အရွီးချယ်မခငီ်းခ ခ ဲ့ရပပ ီး တေ်ဥ ီးမှောအတောင်ဘ ရွောြိိုယ်ေောီး မပြုအသေ်ာလည်ီး 

ခရိိုန ၏ ြျြိုီးေ ီးပွောီး တွြ် ဥ ီးXX လိုပ်ရှောီးသွောီးလောအဆောင်ရွြ်အနချနိ်တွင် ရွော  

တွြ် ဘောတေ်ခိုမှအဆောင်ရွြ်မအပီးနိိုငမ်ခငီ်းမရှိအပ။  ဆိိုပါ ြိိုယ်ေောီးလှယ် မျောီးမှော 

၂၀၁၅ ခိုနှေ် အရွီးအြောြ်ပွ တွင် ဝငမ်အရွီးအတောဲ့ပါ။ ယခို ေိိုီးရသြ်တမ်ီးတွင် 
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အရွီးချယ်ခ ရအသော ြိိုယ်ေောီးလှယ်မှောလည်ီး  လောီးတူ  အမခ အန တိိုင်ီးပင် 

သ ိုီးနှေ်အြျောခ် ဲ့ပပ မဖေ်သည်။  

ဤ မဖေ် ပျြ်မျောီးမှ ြျွန်အတောဘ်ောသင်ခန်ီးေောရခ ဲ့ပါသနညီ်း? ၂၀၁၃ ခိုနှေ်လြ်အတွျဲ့  ောီးမဖငဲ့် 

ဥ ီးသိန်ီးေိန် ေိိုီးရ အနန ို့ယခင် ေိိုီးရြ ြျွန်အတောဲ့်ြိိုအပီး ပ်ထောီးအသော လ ိုခခ ြု 

အရီး၊ အမောအ်တော်ယောဥ်နှငဲ့် လ ိုခခ ြုအရီး ရောရှိအန မိ်ီးမျောီး မအပီးအတောဲ့သမဖငဲ့် VIP 

 အရီးကြ ီးပိုဂ္ိြုလ် မဖေ် အေောငဲ့်အရှောြ်မူမှရိုပ်သိမ်ီးလိိုြ်သည်။ ပိုဂ ရှိဟိိုတယ် မဖေ် 

 ပျြ် ြျွန်အတောဲ့် တွြ် မဖေ်အြောငီ်းမဖေ်နှိငအ်သောဆ ိုီးရ  ီးမ မျောီး မမဖေ်ခ ဲ့အသော် 

လည်ီး တိိုြ်ဆိိုင်သညဲ့် ချနိ်အကြောငဲ့် ယငီ်းသိိုို့မဖေ်ပ ိုရသည်။ အတောင်ဘ ရွော  တွြ် 

ြျွန်အတောဲ့်၏လိုပ်အဆောင်မူမေှာ ြိိုယ်ကြိြုီးေ ီးပွောီးမပါဘ  တောဝန်သိသိမဖငဲ့် အဆောင် 

ရွြ်ခ ဲ့မခင်ီးသောမဖေ်သည်။ အတောင်ဘ ရွောသည် ဥ ီးXX ခရိိုန ြိိုယ်ေောီးလှယ်၏ အဆောြ် 

လိုပ်အရီးေ မ ြိန်ီးလြ်မှ လွတ်ြင်ီးခ ဲ့သညဲ့်တေ်ခိုတည်ီးအသောရွော မဖေ်ခ ဲ့သည်။ 

အမပောရ ိုအမပောမအနပ  သိေစောရှိရှိ လိုပ်ြိို လိုပ်မဖေ်အ ောင်လိုပ်ရန်  အရီးကြ ီး သည်။ 

ဤသိိုို့မဖငဲ့်ပင် ယအနို့ထြ်တိိုင် ြျွန်အတော ်ရှငသ်န်အနဆ  မဖေ်ပါသည်။ 

 ဆိိုပါဒိုတိယ ဇောတ်လမီ်း(မပဿနော) ပပ ီးတွင် အတောင်ဘ ရွော ိုပ်ချြုပ်အရီး ဖွ ျဲ့ဝင်အဟောင်ီးမျောီး 

သည် သူတိိုို့ြိိုသူတိိုို့ ဘိုရောီးမျောီးထိန်ီးသိမ်ီးအေောငဲ့်အရှောြ်အရီး တွြ် အဂါပြ  ဖွ ျဲ့ 

ဝငမ်ျောီး  မဖေ်တ ဆိပ်တပ်လိိုြ်ကြပပ ီး ပိိုြေ် အဖါအဖါသ သ ရှိအသော  လှ ခ ပ ိုီးမျောီး 

ထိန်ီးသမိ်ီးကြည်ီးကြပ် အနရသည်ြိို ဘဝအပျော်ရ င်ကြည်နူီးအနကြသည်။ ပိုဂ သိိုို့ 

ခရ ီးသေွာီး မျောီး မပောီး ဝငအ်ရောြ်လောမခငီ်းနှငဲ့် တူ  ကြ ီးဆ ိုီးအသော ဓမမရ ကြ ီး 

အေတ အတော၏်အဂါပြ ဖွ ျဲ့ဝင်မျောီးြိို ယခိုတအလောတွင်  လွန်အတော်အကြောင်ီး 

သတငီ်းထွြ်အနသညဲ့် ၎ငီ်း ဖွ ျဲ့ဝင်မျောီးနှငဲ့် မပန်လည် ေောီးထိိုီးအပီးကြမည်ဟိုအသော 

အြောလောဟလမျောီးထွြ်အပေါ်လောသည်။ ၎င်ီးတိိုို့ တွြ် အပျောရ် ငဖ်ွယ်အနို့ရြ်မျောီး 

မကြောမ အရောြရ်ှိလောလိမဲ့်မည်ဟို အမျှောလ်ငဲ့်အနကြသည်။ ပထမပိိုငီ်းတွင် ရွောမှ 

ဟိိုတယ်တည်အဆောြ်မူ ဆနိ်ု့ြျငအ်ရီး ဖွ ျဲ့သည် အတောင်ဘ ရွောအြောင်ေ ြိို ထိန်ီး 

ချြုပန်ှိငခ် ဲ့အသော်လည်ီး (တတိယ ဇောတ်လမ်ီး(မပဿောနော)တွင်ဖြ်ရ နှိင်) ၊ သိိုို့အသော် 
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လည်ီး နှေ် နည်ီးငယ် ကြောတွင် လြ်လ တ် လိိုြ်ရသည်။ ေတိုတထ ဇောတ်လမ်ီး 

(မပဿနော)ြိို ဤအဆောင်ီးပါီးတွင်ထပ်မ  မအဖေ်ာမပ အတောဲ့ပါ။ 

၁၉၉၄ ခိုနှေ်တွင် နိိုင်င အတောအ် ီးချမ်ီးသောယောအရီးနှငဲ့်ဖွ ျဲ့ပဖိြုီးအရီးအြောင်ေ   တွင်ီးအရီးမှ ီး -၁ 

 ိိုလ်ချြုပ်ကြ ီးခငည်ွနိ်ု့သည် ပိုဂ အဒသသိိုို့ ခရ ီးသွောီးမျောီးလောအရောြ်အ ောင် ေတင် 

အဆောငရ်ွြ်ခ ဲ့သည်။ ထိိုို့ မပင် ၎င်ီး၏ဘောသောအရီးြိိုင်ီးရိ င်ီးမူမျောီးြလည်ီး ပိုဂ ြိို 

 အရီးပါအသောပမြိုျဲ့တေ်ပမိြုျဲ့ မဖေ် ပ ိုသွငီ်းရန်လ  ျဲ့အဆော်ခ ဲ့သည်။ ဟိိုတယ် သေ်မျောီး 

နှငဲ့တ်ည်ီးခိိုခန်ီးမျောီးမဖေ်သညဲ့်  အမခခ  အဆောြ်   ိုမျောီး ေတငဖ်ွငဲ့်လေှ်လောကြပပ ီး 

ပြ်ဝန်ီးြျင ်အန ထောီးသေ်ြ ပိုဂ ြိိုနိိုငင် မခောီးသောီးခရ ီးသွောီးလောအရောြ်လည် 

ပြ်အေရန် တွြ် ကြ ီးေွော အထောြ် ြူ မဖေ်အေခ ဲ့သည်။ ဧညဲ့်သည်မျောီး 

ေတငဝ်ငအ်ရောြ်လောမခင်ီးသည် ပိုဂ အဒသ၏ ဓိြေ ီးပွောီးအရီးလိုပ်ငန်ီးတေ်ခိုမဖေ် 

လောခ ဲ့ပပ ီး ပိုဂ ရှိအရှီး အဟောငီ်းယဥ်အြျီးမူ အမွ နှေ်မျောီးြိို ထိန်ီးသိမ်ီးအေောငဲ့်အရှောြ် 

ရန် တွြ်  ေိိုီးရမှ ဖွ ျဲ့ ေည်ီး တေ်ရပ်ဖွ ျဲ့ပပ ီးတောဝန်အပီးခ ဲ့သည်။ ဤမဖေ်ေဥ် 

သမိိုင်ီး အကြောငီ်းြိို  င်တောနြ်မျောီးအပေါ်တွင် လည်ီးရှောအဖွဖြ်ရ နိိုငပ်ါသည်။ 

 ိိုလ်ချြုပ်ကြ ီးခငည်ွနိ်ု့တောဝန်မှ  နောီးယူခ ဲ့ပပ ီး အနောြပ်ိိုင်ီးတွင် ပိုဂ ပမိြုျဲ့သည် 

လေ်လျ ရ ထောီးမခင်ီးခ ရပပ ီး ဥ ီးXX နှငဲ့ ် ၎ငီ်းတိိုို့၏  အပါငီ်း အဖောမ်ျောီး ြ ဲ့သိိုို့အသော 

ယဥ်အြျီးမူနှင်ေရိိုြ်လြခဏပိိုငီ်းဆိိုင်ရောချြိုျဲ့ယွင်ီးချြ် character disorders and 

cultural disorders ရှိအသောလူ  ပိုဂ္ိြုလ်မျောီးလြ်ထ မှ ြောြွယ်နိိုင်မခငီ်း မရှ ိ

အတောဲ့အပ။ ဥ ီးXXသည်  ထြ်သိိုို့ထိိုီးအဖောြ်နိိုငသ်မဖငဲ့် မပည်အထောင်ေိုဝန်ကြ ီး 

ရောထီူးြိိုရရှိခ ဲ့သည်။ ဤမျှဆိိုလျင် ထိို ချနိ်တွင် အနမပည်အတောရ်ှိ  ောဏောရှိ 

 ေိိုီးရ၏ ေိတ်ဓါြ်ည ဲ့ဖငီ်းမူ အန ထောီးမျောီးြိို ေောရ သူ အနမဖငဲ့် မှန်ီးဆသမိမင် 

နိိုငပ်ါလိမဲ့်မည်။  

၂၀၁၉ ခိုနှေ်ဇူလိိုငလ်တွင် ပိုဂ အရှီးအဟောငီ်းပမိြုျဲ့အတော်သည် UNESCO ၏ ြမ္ော အမွ နှေ် ေရငီ်းဝင် 

 မဖေ်သတ်မှတ်မခငီ်းခ ခ ဲ့ရသည်။ UNESCO ၏ ေ ေဥ် ရ  အမွ နှေ်အမမမျောီး 

အပေါ်တွင် တရောီးမဝငအ်ဆောြ်လိုပ်ထောီးအသော ဟိိုတယ်နှငဲ့် အဆောြ ်  ိုမျောီး 

 ောီးလ ိုီးြိို ၂၀၂၈ ခိုနှေ်တွင် အနောြဆ် ိုီးထောီး၍ ဖယ်ရှောီးအပီးရမည်မဖေ်သည်။ ၂၀၂၅ 
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ခိုနှေ်တွင်ြျငီ်းပမညဲ့် အရွီးအြောြ်ပွ  မှတ ဆငဲ့ ်တြ်အရောြ်လောမညဲ့်  ေိိုီးရသည် 

 ြျငဲ့်ပျြ်မသမောမူမျောီးြိို  ောီးအပီး ောီးအမမောြ်မပြုသညဲ့်  ိိုလ်ချြုပ်အနောြ်လိိုြ် 

ခရိိုန မျောီး ောီးအြောင်ီးေွောထိအရောြ်ြိိုင်တွယ်နိိုင်လိမဲ့်မည် ဟိုအမျှော ်လငဲ့်ရသည်။ 

--------------------------------------------------  

၂၀၁၀ ခိုနှေ် ြိုန်ပိိုငီ်း ပိုဂ ဦီးခခ အဆောြ်လိုပ်အရီးအနရောတွင် ဘန်ဂလိိုငယ်အလီးတေ်လ ိုီးြိို တည် 

အဆောြ်ခ ဲ့ပပ ီး  ဆိိုပါအနရောတွင်ပငြ်ျွန်အတောအ်နထိိုငခ် ဲ့သည်။ ြျွန်အတောဲ့် အန မိ် 

၏ပြ်ဝန်ီးြျငတ်ဝိိုြ် လှညဲ့်ပတ်ကြညဲ့်ရ အသော ခါ ခခ ဝ န ီးရှိတ ငယ်မျောီးမှ 

ြအလီးငယ်မျောီးနှငဲ့် ေတငရ်င်ီးန ီးသြိျွမ်ီးလောခ ဲ့သည်။  ဆိိုပါြအလီးငယ်မျောီးြိို 

ြိတ်မိုနို့်မျောီးနှငဲ့် သကြောီးလ ိုီးမျောီးအပီးြော မိတ်ဖွ ျဲ့ခ ပပ ီး ြျွန်အတောန်ှငဲ့်ခင်မငအ်သော 

ြအလီးဥ ီးအရနှငဲ့်မိသောီးေိုဥ ီးအရမှော တမဖည်ီးမဖည်ီး တိိုီးဖွောီး လောခ ဲ့သည်။ ၎င်ီးတိိုို့ထ မှ 

 မျောီးေိုမှောဆင်ီးရ နွမ်ီးပါီးသူမျောီးမဖေ်သမဖငဲ့်  ဆိိုပါြအလီးငယ်မျောီး၏ ြျန်ီးမောအရီး 

နှငဲ့ ် ပညောအရီးေရိတ်မျောီးြိို ြျွန်အတောေ်တငအ်ထောြ်ပ ဲ့ မဖညဲ့်ဆည်ီးအပီးခ ဲ့သည်။ 

တေ်ခါတေ်ရ  မိခင်မျောီး၏ြျန်ီးမောအရီးြိိုလည်ီး  ထူီးဂရိုေိိုြ်အလဲ့ရှိသည်။ ယခို 

ြ ဲ့သိိုို့ ြူည ခွငဲ့ရ်ခ ဲ့အသောအကြောငဲ့် ပိုဂ ရှိအဒသခ မျောီးမည်သိိုို့ရပ်တည်ရိုန်ီးြန် ရှင်သန် 

ရသည်ြိို အလဲ့လောခွငဲ့်ရခ ဲ့သည်။ လွတ်လပအ်ရီးရပပ ီးချနိ်ြတည်ီးြ ၁၉၉၀ ခိုနှေ် 

 အေောပိိုငီ်းြောလ ထိ  အခတ် ဆြ်ဆြ် ေိိုီးရသည် ပိုဂ အဒသြိို  နည်ီး 

 ြျဥ်ီးမျှသော တိိုီးတြ်အဆောင်ရွြ်အပီးနိိုငခ် ဲ့ပပ ီး တေ်နိိုင်င လ ိုီးရှ ိ အြျီးရွောမျောီး 

လည်ီး ထိိုနည်ီးနှငဲ့်သော မဖေ်ပါလမိဲ့်မည်။  

ြျွန်အတော် အနမဖငဲ့် ြအလီးငယ်မျောီးနှငဲ့မ်ိသောီးေိုဝငမ်ျောီးြိို အလဲ့လောကြညဲ့်အသော ခါ အ ောြ်ပါ 

 ချြ်မျောီးြိို သိလောရသည်။  ဆိိုပါ ြအလီးငယ်မျောီး၏  သြ် ၃ လဝန်ီးြျင် 

ခနိ်ု့  ရွယ်ြောလမေှာပင် ၎င်ီးတိိုို့သည်သြ်တူရွယ်တူတချြိုျဲ့ြအလီးငယ်မျောီးထြ် 

ပိို၍ထြ်ထြ်မမတ်မမတ်ရှိြျအကြောငီ်း သိသောလောခ ဲ့သည်။ သူငယ်တန်ီးမတိိုင်မှ  

 ချနိ်မှောပင် တေ်ဥ ီးချငီ်းေ  လိိုြ် မည်သူြဥ ီးအဆောင်နိိုင်သည်၊ မည်သူြ အနောြ် 

လိိုြ်အနောြ်ပါမဖေ်သည်၊ မည်သူြ ရှြ်အကြောြ်တတ်၍ မည်သူြ ရ ရငဲ့်သည် 

ဆိိုသည်မျောီးြိိုမနှ်ီးေရလောနိိုင်သည်။ အြျောင်ီးအန ရွယ်၌၊ အြျောင်ီးြိိုမနှေ်သြ် 
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အသောသူမျောီးသည် လွယ်တြူမမငအ်တွျဲ့နိိုငသ်ည်။  ဆိိုပါြအလီးငယ်မျောီး၏ တိိုီး 

တြ်မူ ေ ရင်ခ ေော(ရ ပိိုို့ြဒ်)၏ ၁၀ရောခိိုငန် န်ီးအ ောြ်သော  ပမ တမ်ီး ဆငဲ့်(A) ရ 

သည်။ တေ်နှေ်တိုန်ီးြဆိိုလျှင် ြျွန်အတောအ်ထောြ်ပ ဲ့အနအသော  ဆိိုပါ ြအလီးမျောီး 

ထ မှ  ကြ ီးဆ ိုီးနှေ်ဥ ီးသည် တြကသိိုလ်ဝင်တန်ီးေောအမီးပွ ြျရ  ီးပပ ီး တေ်ချနိ်တည်ီး 

မှောပင်ြအလီးငယ်သ ိုီးဦီးလည်ီး အြျောင်ီးထွြခ် ဲ့သည်။ ြျန်ြအလီးငယ် ချြိုျဲ့ 

လည်ီး သူတိိုို့လမီ်းေဥ်ြိိုလိိုြ်ကြဥ ီးမည်ဲ့ သအဘောမျြိုီးရှိပပ ီး၊ သူတိိုို့ထ ြ တေ် 

အယောြ်ြိို အြျောငီ်းဆြ်တြ်မဖေ်အ ောင်မိမိ အနမဖငဲ့် ကြိြုီးပမ်ီးခ ဲ့ပပ ီး  ဆင်အမပ 

လိုန ီးပါီးမဖေ်ခ ဲ့အသောလ်ည်ီး တြယ်တမ်ီးမဖေ်မလောခ ဲ့အချ။ ထိိုသိိုို့မဖေ်ရသညဲ့်   

အကြောင်ီးရငီ်းြိို ဆန်ီးေေ်ကြညဲ့ရ်ော ချြ်(၃)ချြ် အတွျဲ့မမငရ်သည်။ ပထမတေ် 

ချြ်သည် ပိုဂ နှငဲ့ ်ဓိြသြ်ဆိိုင်အသော်လည်ီး  ချြ်မျောီး ောီးလ ိုီးသည် တေ် 

မပည်လ ိုီးနှငဲ့် သြ်ဆိိုင်သညဲ့် ြိေစမျောီး မဖေ်သည်။  

ပထမတေ်ချြ်မှော ဆင်ီးရ နွမ်ီးပါီးလှသညဲ့် ြအလီးငယ်မျောီး၏မိဘမျောီးြိိုယ်တိိုင် ပညောအရီးနိမဲ့်ပါီး 

အသောအကြောငဲ့်  ယငီ်း ချြ်ြပင် မိဘမျောီး အနမဖငဲ့်ြအလီးငယ်မျောီးြိို ေောသင် 

အြျောငီ်းမျောီးတွင် အြျောင်ီးတြ်ချင်သည်မဖေ်အေ၊ မတြ်ချင်သည်မဖေ်အေ  အြျောင်ီး 

ဆြ်မအနအေရန်  ောီးအပီးသလိိုမဖေ်ခ ဲ့ရသည်။ ၎င်ီးတိိုို့ အနမဖငဲ့် ပညောသင်ယူဖိိုို့ မလိို 

 ပ်ပ   မျောီးသူငှောလိိုပင် လမီ်းအဘီး/ဘိုရောီးအဘီးတွင်  လိုပ်တေ်ေ ိုတေ်ရော ရှောကြ  

လိုပ်ြိိုင၍် ရနှိင်သည်ဟူအသော အတွီးမျြိုီး အကြောငဲ့်မဖေ်သည်။ ၎င်ီးတိိုို့ အနမဖငဲ့် 

သောီးသမ ီးမျောီးြိို အြျောင်ီးပညောအရီး တွြ်သောမြ ဘဝတွင် မည်သိိုို့ အြောင်ီးမွန် 

အ ောငမ်မင်ေွောကြ ီးမပင်ီးရမည်ဆိိုသည်မျောီးြိိုလည်ီး ပ ဲ့မပင်လမ်ီးညွန်နိိုင်သညဲ့်   

အတွီး အခေါ်မျြိုီးနည်ီးပါီးကြသည်။ ဆင်ီးရ လှသညဲ့် အန မိ်မျောီးတေ်ဝိိုြ်တွင် 

ြအလီးငယ်မျောီးြိို မိမိြိိုယ်ြိိုအြောင်ီးမွန်အသောဘဝ ေမပြုနိိုငရ်န် တွြ် ပ ဲ့ပိိုီး 

အပီးနိိုင်သညဲ့်ပတ်ဝန်ီးြျငမ်ျြိုီးလည်ီး မရှိအချ။ အြျီးရွောဓအလဲ့ ရ ပညောအရီးနှငဲ့် 

သြ်ဆိိုငသ်ညဲ့် ယဥ်အြျီးမူချြိုျဲ့တ ဲ့မမူျောီးြိို တိိုြ်ဖျြ်ရန် အြျောင်ီးတွင်ီး အြျောငီ်း 

မပင ် တိိုင်ပငအ်ဆွီးအနွီးနိိုငသ်ညဲ့်  ေ ေဥ်မျောီးလည်ီး မရှိအပ။  ြယ်၍ အြျီးရွော 

အြောင်ေ သည်  မခောီး အရီးကြ ီးသညဲ့်  ေ  ေဉ်မျောီးနှငဲ့ ်လိုပ်ြိေစမမျောီးပါြ 
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၎င်ီးတိိုို့ အနမဖငဲ့် ဆရော/ဆရောမမျောီးနှငဲ့အ်တွျဲ့ဆ ိုြော အြျောငီ်းမတြ်ချငအ်သော ေိတ် 

ရှိြအလီးမျောီး တွြ် တိိုြတ်ွန်ီးလ  ျဲ့အဆော်အသော ေ  ေဉ်မျောီး၊ ပညောအပီး ေ  

ေဥ်မျောီး ဖွငဲ့်လှေ်ချမှတ်နိိုငရ်န် တိိုင်ပင်အဆွီးအနွီးသငဲ့်ပါသည်။ ပိုဂ တွင် ြအလီး 

ငယ်မျောီးြိို လွ မှောီးေွော ောရ ိုဖမ်ီးေောီးအနအသော ရောမှော ဧည်သည်မျောီးလောအရောြ် 

လည်ပတ်မူပငမ်ဖေ်သည်။  ဆိိုပါြအလီးငယ်မျောီးသည် ြမ္ောဲ့လှညဲ့်ခရ ီးသည်မျောီး 

 န ီးသိိုို့လှညဲ့်လည်ရေ်သ ပပ ီး ပိိုို့ေြဒ်နှငဲ့်ြအလီးဆွ ပန်ီးချ  မျောီးြိို အရောငီ်းချရန် 

ကြိြုီးေောီးရော ချြိုျဲ့ခရ ီးသေွာီးမျောီးြလည်ီး ြျပ်အထောငဂ်ဏန်ီးမျောီး မူနိ်ု့ဖိိုီးအပီးခ ဲ့ကြ 

သည်။ အြျောင်ီးဆငီ်းသည်နှငဲ့် တပပိြုင်နြ် ထိိုြအလီးမျောီးသည် ပိုဂ အဒသသိိုို့ 

လောအရောြ်အသောဧည်ဲ့သည်မျောီးရှိရောသိိုို့  အမပီး လ ောီးသွောီးအရောြ်တတ်ပပ ီး  ချြိုျဲ့ 

မှော အြျောင်ီးပငဆ်ြ်မတြ် မဖေ်ကြ အတောဲ့ပါ။ 

လွန်ခ ဲ့အသော ၂ နှေ်ခနိ်ု့ြ “အရီးဆရောအတော်”သည် ပိုဂ ပမိြုျဲ့လောအရောြရ်င်ီး မိမိ၏အန မိ်သိိုို့ လမ်ီးကြ ြု 

ကြွလောခ ဲ့သည်။ အရီးပမိြုျဲ့ရှိ ဆရောအတော၏်အြျောငီ်းသိိုို့ လွန်ခ ဲ့အသောနှေ်မျောီးေွောြ 

ြျွန်အတော် အရောြရ်ှိခ ဲ့ဖူီးသည်။ ြျွန်အတော်ြ အေောငဲ့်အရှောြ်အနအသော ြအလီးမျောီး 

 အကြောငီ်း ဆရောအတော်ြိို အလျှောြထ်ောီးခ ဲ့သည်။ ပိုဂ မှမပန်မကြွမ  ဆရောအတောြ် 

ဝတထြုအင ွအတောမ်ျောီး ောီး ြအလီးမျောီး တွြ်လိိုရောသ ိုီးရန် ြျွန်အတော် ောီးပ ဲ့ပိိုီးခ ဲ့ 

သည်။ ြျွန်အတောအ်ေောငဲ့်အရှောြ်ထောီးအသော ြအလီးငယ်မျောီးထ မှ မိန်ီးြအလီးငယ် 

တေ်ဥ ီးြ ေြ်ဘ ီး လိိုရှိအကြောငီ်း ြျွန်အတောဲ့်ြိို အမပောခ ဲ့ဖူီးသည်ြိို သတိရပပ ီး 

မိမလိြ်ထ ရှိ အငွအကြီးတေ်ချြိုျဲ့ြိို  သ ိုီးမပြုြော မိသောီးေို (၄) ေို  တွြ် ေြ်ဘ ီး 

 သေ် ဝယ်ယူအပီး ရန်ဆ ိုီးမဖတ်လိိုြ်သည်။ ေြ်ဘ ီး သေ်ေြ်ေြ်ြအလီးြိို 

ထိိုြအလီးမအလီး ောီး အပီးလိိုြ်အသော ခါ သူမ၏မျြ်နောတွင် သူမအလောြ် 

အပျောရ်ွငအ်သော  ခပ ြုီးအလီးြိို ြျွန်အတောမ်မမင် ဘူီးခ ဲ့ပါ။  မခောီးအသောေြ်ဘ ီး 

 သေ်(၁)ေ ီးမှော အနောြ်ထပ် မိသောီးေိုတေ်ခိုသိိုို့ အပီး ပ်ခ ဲ့ရော တေ်လ တွင်ီး 

ထိိုေြ်ဘ ီးမှော ေိုတ်ေိုတ်ချောချောမဖေ်သွောီးပပ ီး ြျန်ေြ်ဘ ီးမျောီးမှောလည်ီး နှေ်မြိုန်ခင် 

မပန်မပင်ရသညဲ့် ဆငဲ့်သိိုို့ အရောြသွ်ောီးသည်။ အနောြထ်ပ်ေြ်ဘ ီး သေ်တေ်ေ ီး 

 ောီး ြအလီးငယ် တေ်ဥ ီးြိိုအပီးလိိုြ်ရော သူူ့ ြိိုြ ၂ လ တွငီ်း ပျြ်အ ောင် 
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လိုပ်လိိုြ်သည်။  ယခိုလိို ေြ်ဘ ီးြိို ပျြ်ေ ီးအ ောင်လိုပ်ခ ဲ့သူမျောီးမှော မကြော 

အသီးခင်ြ အြျောငီ်းမှထွြခ် ဲ့သညဲ့်ြအလီးမျောီးပင်မဖေ်သည်။  ၎င်ီးတိိုို့ အနမဖငဲ့် 

ပေစည်ီးြိိုတန်ဖိိုီးထောီးရအြောင်ီးမသိ ၊ မိမိြိိုြိိုယ် တန်ဖိိုီးထောီးရမှန်ီးမသိ၊  အြျောငီ်း 

တြ်မခငီ်းမဖငဲ့်သောလျှင် ၎ငီ်းတိိုို့၏တန်ဖိိုီးြိိုမမြှငဲ့်တငရ်ောအရောြ်ပပ ီး တမဖည်ီးမဖည်ီးနှငဲ့် 

တေ်နှေ်ထြ်တေ်နှေ်  ၎င်ီးတိိုို့တေ်ဦီးချင်ီး၏ တန်ဖိိုီးမမြှငဲ့်တင်အပီးနိိုငမ်ခငီ်းြိို မသိ 

ကြအပ။ ရိိုီးသောီးအသော အြျီးလြ်လူအနမူဘဝြိို အနောြထ်ပ် ဆငဲ့်မမြှငဲ့်တင်နိိုင် 

ရန် တွြ် မပည်သူူ့ဘဝတိိုီးတြ်အရီး  ကြ အပီးေငတ်ောမျောီးဖွငဲ့်လေှ်ပပ ီး ရွောသူ 

ရွောသောီးမျောီး၏ဘဝတန်ီးဖိိုီးမျောီးြိို မမငဲ့်တင်နိိုငရ်န် တွြ် အြောင်ီးမွန်အသော  ကြ  

 ည မျောီးနှငဲ့်  သိပညောမျောီးအပီးရန် လိို ပ်ပါသည်။   

လွတ်လပအ်ရီးရပပ ီးအနောြ် မမန်မောနိိုငင် ၏လြ်ရှိ သ ိုီးမပြုလျြ်ရှိအသော   ပ ိတိသျှအခတ်မှ ကြွငီ်း 

ြျန်လောခ ဲ့အသော ပညောအရီးေနေ်မျောီးြိိုအခတ်နှင်ဲ့ ည  မည်သိိုို့မပြုမပငရ်မည်ြိို မပန် 

လည်သ ိုီးသပ်ရန် လိို ပ်ပါသည်။ (ပ ိတိသျှအခတ် ပညောအရီးေနေ်ဆိိုသည်မှော 

ပ ိတိသျှ ငပ်ါရော တွြ်  အြောင်ီးဆ ိုီး  ြျြိုီးအဆောငရ်ွြ်နိိုငရ်န် ေ မ ထောီးခ ဲ့အသော 

ပညောအရီးေနေ်မဖေ်သည်) မမန်မောနိိုင်င  လြ်ရှိ အမခ အန၏ ပညောအရီးမူဝါဒနှငဲ့် 

သင်ရိိုီးည န်ီးတမ်ီးြိို  မျြိုီးမျြိုီးအသောခြ်ခ မူအကြောငဲ့် ရောခိိုငန် န်ီးမပညဲ့်မအမဖရှင်ီးနိိုင် 

အသေ်ာလည်ီး  အြောငီ်းဆ ိုီးအဆောင်ရွြ်သငဲ့်သည်မှော  မခောီးနိိုငင် တိိုို့၏ ပညောအရီး 

ေနေ်မျောီး နြ် မည်သညဲ့်ေနေ်သည် မမန်မောနိိုင်င နှငဲ့ ်ြိိုြ်ည ဆ ိုီးမဖေ်သည်ြိို 

 သငဲ့်အတောဆ် ိုီးအရွထိုတ်ြော အပါငီ်းေပ်ညြှိနှိငီ်းြျငဲ့်သ ိုီးပပ ီး ပညောအရီးေနေ်သေ် 

ချသငဲ့်သည်။ ဘောသောရပ် မျြိုီးမျြိုီးတိိုို့ြိို မည်သိိုို့မည်ပ ိုသငက်ြောီးရမညဲ့် ြိေစရပ် 

လည်ီးရှိအသီးသည်။ ပညောအရီးမူဝါဒမျောီး မည်မျှပင်အြောင်ီးမွန်အနအေြောမူ ည ဲ့ဖျငီ်း 

သညဲ့်သငက်ြောီးမပသမူမျောီးအကြောင်ဲ့လည်ီး  ဆင်မအမပနှိင်အကြောင်ီး မိမိြိိုယ်တိိုင် 

ကြ ြုအတွျဲ့ခ ဲ့ရဖူီးသည်။ ဥပမောအပီးရမည်ဆိိုလျှင် ြျွန်အတောရ်န်ြိုန်တွင် ပညောသင် 

ယူအနေဥ်ြ  ဂ္လိပ်နှငဲ့်မမန်မောေော သငက်ြောီးအပီးသညဲ့် ဆရောမျောီးြိို သိပ် ောီးမရ 

အပ၊ ထိိုနည်ီးတူပင်  ဂ္လန် အရောြခ်ျနိ်တွင် သခ္ျောဘောသောရပ်၌ သခ္ျောဉောဏ် 

ည ဲ့ဖင်ီးအသောဆရော နှငဲ့က်ြ ြုခ ဲ့ဖူီးေဥ် ၎င်ီးထ မှဘယ်လိိုပညောသင်ယူရမည်ြိို အမီးခွန်ီး 
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မျောီး ထိုတ်ေရောမဖေ်လောခ ဲ့ရသည်။ အနောြ်ထပ်ဥပမောတေ်ခိုြအတောဲ့ ြျွန်အတော် 

ပ ိုဆွ  ငဂ်ျင်န ယောဘောသောရပ် တန်ီး (Engineering Drawing) တြ်အရောြခ်ျနိ် 

ထိိုဘောသောရပ်ြိိုနောီးလည်သအဘောအပါြ်ရန် သငပ် ိုသင်နည်ီး မမှန်သမဖငဲ့် အြျောငီ်း 

သောီးတိိုင်ီး ခြ် ခ ကြ ြုအတွျဲ့အနချနိ်မှော  ောီးလ ိုီး တွြ် ြ အြောင်ီးအထောြမ်ေွော 

 ဆိိုပါ တန်ီး၏ တငက်ြောီးမပသမူမျောီးြိိုအလဲ့လောရန် နိိုငင် မခောီးဧညဲ့်ပါအမောြခ 

တေ်ဥ ီးြ အရောြရ်ှိလောသမဖငဲ့်  ြထိြမျောီး၏တငက်ြောီး မပသမူမပဿနောသအဘော 

အပါြ်ပပ ီးအနောြ် ယငီ်းဘောသောရပ်ြိို သူြိိုယ်တိိုင ် သငက်ြောီးအပီးခွငဲ့်အပီးရန် 

အသောငီ်းဆိိုပပ ီး သငက်ြောီးပိိုို့ချအပီးသမဖငဲ့် ြျွန်အတောတ်ိိုို့  ောီးလ ိုီး အသချောေွော 

သငက်ြောီးခွငဲ့်ရသညဲ့် မပင် မှန်ြန်အသောသငက်ြောီးမူေနေ်ြိို လည်ီးခ ေောီးခ ဲ့ရသည်။ 

ယခိုအခတ်တွင်  သြ် ရွယ် လိိုြ်  အြောငီ်းဆ ိုီး အသောသငက်ြောီးမူ  ဒ ယိိုမျောီး 

ရှိပပ ီး ရိုပ်သ မဖငဲ့် သငက်ြောီးအပီးနှိင်သညဲ့် သိပပ ဘောသောရပ်  မျြိုီးမျြိုီးနှငဲ့် နှိငင် မခောီး 

ဘောသောရပ်မျောီးြိို သငက်ြောီးအပီးအသော ဘောသောရပ် အလဲ့ြျငဲ့်ခန်ီး (Language Lab) 

မျောီးလည်ီး ရှိပါသည်။ သငယူ်မ ူ အထောြ်  ြူမပြုနိိုငရ်န် မမန်မော အြျောင်ီးသောီး/ 

အြျောငီ်းသူမျောီး တွြ် (Laptop Computer ) လြ်အတောဲ့ပ်ြနွ်ပျ တောမျောီး 

ထောီးရှိသငဲ့်ပါသည်။ 

---------------------------------------------------  

မမန်မောနိိုင်င တွင် (၁၀)တန်ီးအ ောငပ်ပ ီးသူ သိိုို့မဟိုတ် ဘွ ျဲ့ရပပ ီးသူမျောီး၏ လိုပ်လြ်မ ဲ့ ရောခိိုင ်န န်ီးမှော 

 အတော်မမငဲ့်မောီးလှသည်။ ပညောအရီး တွြ်  သ ိုီးမပြုခ ဲ့ရအသော အငွအကြီးနှငဲ့်  ချနိ် 

ြောလ မျောီးသည် အြျောငီ်းသောီးမျောီး တွြ် မည်သညဲ့်တန်ဖိိုီးတေ်ေ ိုတေ်ရော  ထပ် 

အဆောငီ်းတိိုီးမမြှငဲ့်လောမခငီ်း မရှိသညဲ့်သအဘောမဖေ်အနသည်။ မမန်မောနိိုင်င သောီး တိိုို့သည် 

ပင်ြိိုယ်ဉောဏ်ရည်မမငဲ့်မောီးပပ ီး  လွယ်တြူပင်တငယူ်တြ်အမမောြ် နှိင်ေွမ်ီးရှိကြ 

သညဲ့် မပင်  လိုပ်လိုပ်ရန် တွြ်တွနိ်ု့ဆိုတ်ကြသူ မျောီးမဟိုတ်အချ။ သန်ီးနှငဲ့ခ်ျ  ပပ ီး 

ပင်ြိို ရည် အသွီးအြောင်ီးမွန်အသော မမန်မောနှိင်င သောီးတိိုို့သည်  မိ်န ီးချငီ်းနိိုင်င  

မျောီးသိိုို့အရ ျဲ့အမပောင်ီး လိုပ်လိုပ်ြိိုငအ်နကြပပ ီး ထိိုနိိုငင် မျောီးြ ၎ငီ်းတိိုို့ြိို အြောင်ီးေွော 

 သ ိုီးချအနကြသည်။ လောီးတူပင်အမမောြ်မျောီးေွောအသော ပညောရှင်နှငဲ့် ပညောတတ် 
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တိိုို့သည်လည်ီး တိိုီးတြ်အသောနိိုင်င မျောီးသိိုို့ အရ ျဲ့အမပောင်ီးသွောီးပပ ီး သြ်ဆိိုင်ရောတိိုင်ီး 

မပည်မျောီးတွင် ဆရောဝန်ကြ ီးမျောီး၊  ငဂ်ျင်န ယောကြ ီးမျောီး မဖေ် အ ောငမ်မငအ်နကြ 

သည်။ ၎င်ီးတိိုို့ထ ြ လူအတောမ်ျောီးမျောီးမှော မမန်မော နိိုငင် သိိုို့ မပန်လောကြမခင်ီး ရှိကြ 

မည်မဟိုတ်ကြပါ။ ြျွန်အတောအ်တွျဲ့ကြ ြုခ ဲ့ရသမျှတွင်  လွန်   ဲ့ဖွယ်အြောငီ်းအသော 

 ချြ်မှော မိမိတိိုို့ငယ်ေဥ်ြောလတွင် ြျွန်အတော်တိိုို့ ောီးလ ိုီးသည် မမန်မောနိိုငင် သောီး 

မျောီးမဖေ်ရသည်ြိို   ပမ တအေ လွန်ပင် ဂိုဏ်ယူခ ဲ့ကြ ရသည်။ 

ခမန်မောနှိ င်ငမံ၏နှိ င်ငံသရိုးသလောကမှ အပပ ိုးသပ ောက် ွောိုး င ် ည ် ူမ ောိုး ည် ခမန်မောနှိ ငင်နံှင ်မ 

 င ်သလ ောသ် ော နှိ ငင်ံသရိုးသြါငိ်ုးသဆောင်မ ောိုးခဖစ်ကက ည်။ ၎င်ီးတိိုို့၏နိိုင်င အရီးကသဇော 

လ မ်ီးမိိုီးထောီးသူမျောီး ောီးလ ိုီးြိို မမန်မမန်ဖယ်ထိုတ်နိိုငမ်ှသောလျှင် တိိုင်ီးမပည်ပိိုမိို တိိုီး 

တြ်အြောင်ီးမွန်လော လိမဲ့်မည်။ ထိိုတိိုို့အသော နိိုငင် အရီးအခါင်ီးအဆောငမ်ျောီးြလည်ီး 

၎င်ီးတိိုို့၏ ောဏောနှငဲ့်လိုပ်ပိိုင်ခွငဲ့တ်ိိုို့ြိို  လွယ်တြူေွနို့်လ တ်ကြမည် မဟိုတ်အပ။ 

၎င်ီးတိိုို့၏ရည်ရွယ်ချြ်မျောီးမှော အမမောြ်မျောီးလှေွော အသော ငပိန်ီးမျောီး (လှညဲ့်ဖျောီးရ 

လွယ်သူမျောီး)၊ ငတ ိုီးမျောီး (ထူတူတူ တတမျောီး) ၊ ငအကြောင်မျောီး နှငဲ့ ် ငအယောင် 

မျောီးြိို  သ ိုီးချ၍ နည်ီးမျြိုီးေ ိုမဖငဲ့် တိိုငီ်းမပည်ြိို ရ ပ်အထီွးအ ောင်လိုပ်မခငီ်း၊ နှိငင် အရီး 

လှညဲ့်ြွြ်မျောီးမဖငဲ့် တိိုင်ီးမပည်ြိိုမပငမိ်မသြ်မဖေ်အေမခငီ်းမပြုလိုပ်ပပ ီး  အမျှော ်မမင် 

နှငဲ့ ် ဉောဏ်ရည်ဉောဏ်အသွီးနည်ီးပါီးအသော ေိိုီးရသည်လည်ီး မလိို ပ်အသောနိိုငင် အရီး 

လှညဲ့်ြွြ်မျောီးြိို ဖယ်ရှောီးရန် မေွမ်ီးအဆောင်နိိုင်သညဲ့် မပင်  ေ ိုီးရသေ်မှ တင် 

အမမြှောြ်ထောီးအသောထိပ်ပိိုငီ်းအခါင်ီးအဆောင ်ချြိုျဲ့သည်လည်ီး ငအကြောင်၊ ငအယောငမ်ျောီး 

၏ ဖျောီးအယောင်ီးအသွီးအဆောင်မူအနောြလ်ိိုြ်ပါသွောီးပပ ီး ေိတ်ဓါြ်နိမဲ့်ြျ အနသူတိိုို့ြိို 

ထိထိအရောြ်အရောြ်  အရီးမယူနိိုငအ်ချ။  

၎င်ီးတိိုို့ြ ဲ့သိိုို့အသော ကှိ ယ်ရည်ကှိ ယ်သ ွိုးမူမမှန်သ ော (Personality Disorders) သူမျောီးသည် 

သိသောထင်ရှောီးလှသညဲ့်ရိုပ်ပိိုင်ဆိိုငရ်ော သိိုမဟိုတ် ေိတ်ပိိုငီ်းဆိိုင်ရောမပဿနောမျောီး ရှိ 

တြ်ကြသည်။ ၎င်ီးတိိုို့ တွြ် သငဲ့်အလျှောအ်သောအဆီးဝါီးနှင်ဲ့ ဆရောဝန်မျောီး၏ ြိုသ 

မူမျောီး ခ ယူရန်လိို ပ်ပါသည်။ ၎ငီ်းတိိုို့သည် ပညောအရီး ရအသောလ်ည်ီးအြောင်ီး၊ 

လူမူအရီး ရအသော် လည်ီးအြောင်ီး ကြ ီးကြ ီးမောီးမောီး အ ောငမ်မြှငမ်ူ မရှိခ ဲ့အချ။ မှန်ိုးစ 
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လှိ ို့မလွယ်သ ောစှိတ်မမှန်သရောဂါ (Borderline Personality Disorders) ေွ အနသူ 

မျောီးြိို ေေ်အဆီးသိရှိနိိုငရ်န် မလယ်ွြူလပှါ။  ၎င်ီးတိိုို့သည် လှိမ်ညော၊ သကောက်က စ် 

၊လှည ်ဖ ောိုး (Lie, Cheat and Deceive (LCD)) တတ်သညဲ့်အနရောတွင်  ထူီး 

ဝါသနောရှိလှသညဲ့်  ြျငဲ့်ေရိိုြ်မအြောင်ီးသူမျောီးမဖေ်ကြသည်။ ၎င်ီးတိိုို့ထ ြ  ချြိုျဲ့ 

သည် ၎င်ီးတိိုို့၏ေေ်မှန်အသောေရိိုြ်ြိိုဖ ိုီးြွယ်ရန်နှငဲ့် ၎င်ီးတိိုို့၏ ရငီ်းနှ ီးဆ ိုီး သူမျောီး 

ြိိုထိန်ီးချြုပ်နိိုငရ်န် ဘောသောတရောီးအနောြြ်ွယ်တွင်ပိုန်ီးအရှောငအ်နကြသည်။ ၎ငီ်းတိိုို့ 

သည် တောဝန်ယူေိတ်လည်ီး မရှိကြအသောအကြငဲ့် အရရှည်တွင် ၎င်ီးတိိုို့နှငဲ့ ် န ီးြပ် 

ေွောဆြ်နွယ်သူမျောီးသည် မပငီ်းထန်ေွောဒဏရ်ောရကြလိမဲ့်မည်  (ေိတ်ပညောရှင် နှင်ဲ့ 

ေောအရီးဆရော M. Scott Peck MD ြ ဤ တိိုင်ီး အရီးသောီးအဖောမ်ပ ထောီးပပ ီး 

 င်တောနတ်တွင်ရှောအဖွဖြ်ရ နှိင်ပါသည်) ။ လိမ်ညော၊အြောြ်ြျေ်၊လှညဲ့်ဖျောီး (Lie, 

Cheat and Deceive (LCD)) သည် လူအတောတ်ေ်အယောြမ်ဖေ်နှိင်အပမ ဲ့လည်ီး 

၎င်ီးသည် ြိိုယ်ြျငဲ့် တရောီးမရှိအသောသူတေ်ဥ ီးသောမဖေ်သည်။  ြျင်ေောရိတတ 

ချြိုျဲ့ယွင်ီးသူတေ်ဥ ီးသည် လူူ့ တိိုငီ်း ဝိိုငီ်း တေ်ခိုတွင် အ ောငမ်မငလ်ောအသော ခါ 

၎င်ီး၏မိသောီးေိုမှလွ ၍  မခောီးသူမျောီးြိို သိသိသောသော ဒိုြခအပီးတြ်ကြသည်။ 

 ချြိုျဲ့မှော၎င်ီးတိိုို့၏ ေိတ်ဓါြ် ောီးနညီ်းချြ်မျောီး ဖ ိုီးြွယ်ြော  ဖွ ျဲ့ ေညီ်းနှငဲ့် 

ရပ်ရွောအခါင်ီးအဆောင်မျောီး မဖေ်လောနိိုငခ် ဲ့သည်။  

လွန်ခ ဲ့အသောနှေ်(၅၀)နှငဲ့်နှိငီ်းယှဥ်ပါြ ယခိုအခတ်လူူ့ ဖွ ျဲ့ ေည်ီးမျောီး၏ယဥ်အြျီးမူမျောီးသည်   

လွန်လျှငမ်မန်ေွော ဖွ ျဲ့ပဖိြုီးတိိုီးတတ်အမပောင်ီးလ မူမဖေ်အပေါ်လျြ်ရှိကြသည်။ လူ မျောီး 

 အနမဖငဲ့် သိပပ နှငဲ့်နည်ီးပညော တိိုီးတြ်မူ အကြောင်ီးြိိုသော  ဓြိအတွီးအခေါ် 

ေဥ်ီးေောီးအနကြသည်။ တကယ်တမ်ိုးအောိုးခဖင ် ယဥ်သက ိုးမူသခပောင်ိုးလ မူမ ောိုး၏ အဓှိက 

သ ော ြ က်မှော စှိတ်ဓါတ်သရိုးရောနှင ်လူူ့အြွင ်အသရိုးဆှိ ငရ်ော တရောိုးမ  မူရ သဒါင ် 

အခမင်ပငခ်ဖစ် ည်။ ဖွ ျဲ့ပဖိြုီးတိိုီးတြ်အသော လူူ့ ဖွ ျဲ့ ေညီ်းမျောီး တွင်ပင ် မျြိုီးသမ ီး 

မျောီး အပေါ် ခွ မခောီး နိိုင်ြျငဲ့ဆ်ြ်ဆ မူူ့ဆိိုင်ရောြိေစတိိုို့ ရှိအနပါအသီးသည်။ ယငီ်းြိေစ 

မျောီးသည် ြိိုယ်ြျငဲ့်တရောီးနှငဲ့်သောသြ်ဆိိုငပ်ပ ီး ြိိုီးြွယ်ယ ိုကြည်မူနှငဲ့မ်သြ် 

ဆိိုင်ပါ။ ကှိ ယ်က င ်တရောိုး ည် မ ောိုးသ ောအောိုးခဖင ် ယဉ်သက ိုးမ နှင ်ပှိ မှိ  က်ဆှိ င်ပပ ိုး 
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ဘော ောသရိုး ရ သ ောင ် အခမင်မ ောိုးတွင်လည်ိုး မကကောြဏပါ ၀ငသ်လ ရှှိ ည်။ 

“Spirituality is timeless, above religions, and is what is truly good for humanity 

and planet Earth”. အထောင်အပါင်ီးမျောီးေွောအသော  သြ်မျောီးေအတီးခ ဲ့ရသညဲ့် 

(ဟိနဒ နှငဲ့်မူေလငမ်ျောီးြ ဲ့သိိုို့အသော) ဘောသောအရီးေေ်ပွ မျောီး သမိိုင်ီး တေ်အလျှောြ်တွင် 

ရှိခ ဲ့ကြသည်။ ြျွန်အတော်သည် လွန်ခ ဲ့သညဲ့် နှေ်(၂၀)ခနိ်ု့ြ ေောမျြ်နှော ၂၅၀ ခနိ်ု့ 

ရှိအသော “တှိ ိုးတက်၍ လူ ောိုးဆန်သ ော လူူ့အဖွ ွဲ့စည်ိုးနှင ် လက်သတွွဲ့က သ ော 

ကှိ ိုးကွယ်ယံ ကကည် မ”ူ (Pragmatic Spirituality for a Progressive and 

Humane Society) ဆိိုသညဲ့် ေော ိုပ်တေ် ိုပ် အရီးခ ဲ့ဖူီးသည်။  ဆိိုပါေော ိုပ်သည် 

တိိုီးတြ်သညဲ့်ဆငဲ့်ြ မဖေ်ေဥ် တွြ် နိိုင်င အရီးဆိိုငရ်ော ယဥ်အြျီးမူ မပဌောန်ီးချြ်ြိို 

တတိယ ဆငဲ့်နိိုင်င (third world)မျောီး၏ဖွငဲ့်ပဖိြုီးတိိုီးတြ်မူမျောီး ပူီးအပါင်ီးတည် 

အဆောြ်ရောတွင် တေ်ဖြ်တေ်လမ်ီးပါဝငြ်ူည နိိုင်မည်မဖေ်သည်။   ဆိိုပါ ေော ိုပ်မှ 

အြောြ် န တ်ချြ်မျောီးြိို အဆောငီ်းပါီး၏တတိယပိိုင်ီး “နှှိင်င ံောိုးမ ောိုး၏အြွင ် 

အသရိုး ခပန်လည်သပိုးအပ်ခြင်ိုး”  (Enfranchising the Nation of Myanmar) တွင် 

 သ ိုီးမပြုသွောီးမည် မဖေ်ပါသည်။   

မမန်မောနိိုင်င ၏ ယဉ်သက ိုးမ နှင ်အက င ်စောရှိတတပ က်ခပောမ (Culture Disorders)ြိို ရိိုြ်ခတ်အသော 

 ချြ်မျောီးထ တွင် နိိုင်င အရီးနှငဲ့် ရပ်ဘြ်လူူ့ ခွငဲ့် အရီးသည်  ဓိြပငမ်ဖေ် 

သည်။ မမန်မောဘိုရငမ်ျောီး  ိုပ်ချြုပ်ေဥ်ြောလြပင် မပည်သူလူထိုတွင် နိိုင်င အရီးဆိိုင် 

ရောအတောင်ီးဆိိုပိိုင်ခွငဲ့် လ ိုီးဝမရှိမနူှငဲ့်  ရပ်ဘြ်ဆိိုင်ရောလူူ့ ခွငဲ့် အရီးမျောီးမှော 

လည်ီး  နည်ီးငယ်သောရှိသည်။  ပ ိတိသျှ ိုပ်ချြုပ်အရီးလြ်အ ောြ်သိိုို့ အရောြ်ရှိ 

ချနိ်ြောလတွင် မပည်သူလူထို တွြ်  ခွငဲ့် အရီးမျောီးအပီး ပ်အသော ဥပအဒ 

အရီးရောေနေ်တေ်ခိုရှိခ ဲ့အသောလ်ည်ီး  ဆိိုပါ ခွငဲ့် အရီးမျောီးမှော  ိုပ်ချြုပ်သူ ပ ိတိသျှ 

တိိုို့ြေ ေေ်အရွီးချယ်ပပ ီး ခွငဲ့်မပြုခ ဲ့အသော ခွငဲ့် အရီးမျြိုီးသောမဖေ်သည်။ သူူ့ ချနိ် 

သူူ့ ခါတွင် ထိိုဥပအဒအရီးရောေနေ်သည်  ရပ်ဘြ်တရောီးမျှသမူနှငဲ့်ေပ်လျဥ်ီး၍ 

မမငဲ့်မောီးအသော  ဆငဲ့် တန်ီး တေ်ရပ်ရှိခ ဲ့အပသည်။ ၁၉၆၂ ခိုနှေ်တွင်  ောဏောရှင် 

ေနေ်ေတငခ် ဲ့သည်။ ၎င်ီးေနေ်ြိို  မျောီး မပည်သူမျောီးြ ဆနိ်ု့ြျငခ် ဲ့အသောအကြောငဲ့် 
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အထောငအ်ပါင်ီးမျောီးေွောအသော မောလူထို  ြျငီ်းချခ ခ ဲ့ရသည်။  ဆိိုပါ  ောဏောရှင် 

ေနေ်မှော ၂၀၁၁ ခိုနှေ် ဒ မိိုြအရေ  မည်ခ  ေိိုီးရမဖငဲ့် (တပ်မအတော်  ရောရှိအဟောင်ီး 

မဖေ်သ)ူဥ ီးသိန်ီးေိန်တေ်အယောြ်သမမတမဖေ်လောချနိ် ထိသြ်ဆိိုီးရှည်ခ ဲ့သည်။ ၎င်ီး 

တိိုို့၏ ရညရ်ွယ်ချြ်တေ်ခိုမှော  ယခင်အခတ် ဆြ်ဆြ်ြ  ိိုလ်ချြုပ်ကြ ီးမျောီးနှငဲ့် 

တရောီးသကူြ ီးမျောီး ြျ ီးလွန်ခ ဲ့သညဲ့်တရောီးမဝင်လိုပ်ရပ်မျောီးြိို (ယဉ်အြျီးမ ေ ချနိ် 

ေ ည န်ီးမျောီး ရ) အရီးယူမခငီ်းမှ ြောြွယ်ရန်မဖေ်သည်။ သမမတဥ ီးသိန်ီးေိန် ေိိုီးရ 

ြ (ဥ ီးXXနှငဲ့်၎င်ီးထြ်ပိိုဆိိုီးသူမျောီး) ြျ ီးလွန်ခ ဲ့အသော မည်သညဲ့်တရောီးမဝင် 

လိုပ်ရပ်မျောီးမဆိို (မှန်ြန်အသော အရီးယူမခငီ်းမရှိပ ) အနောြ် ေိိုီးရမျောီးမှ  အရီး 

မယူ၍ ြောြွယ်အပီးကြသည်။ လြ်ရှိ ေိိုီးရြ ြျ ီးလွန်ခ ဲ့အသောတရောီးမဝင် 

လိုပ်ရပ်မျောီးြိို ြောြွယ်အပီးရန် တေ်ခိုတည်ီးအသောနည်ီးလမီ်းမှော ရအသောနည်ီးမဖငဲ့် 

မိမြိိိုယ်ြိို မပန်လည်အရွီးအြောြ်တင်အမမြှောြပ်ပ ီး  ြျငဲ့်ပျြ်တရောီးသူကြ ီး 

မျောီး၏  ြူည မဖငဲ့် ၅ နှေ်တော ြောလ တွငီ်း ြိိုယဲ့်ြိိုယ်ြိိုြောြွယ်မခင်ီး 

မဖေ်သည်။ အရှီး မော ဘိုရင်မျောီး၏လြ်ထပ်တွင်ပင် ဤသိိုို့အသော တရောီးမျှတမ နှငဲ့် 

ဆြ်နွယအ်နအသော ယဉ်သက ိုးမ နှင ်အက င ်စောရှိတတပ က်ခပောမ  (Culture Disorders) 

မျောီးနှငဲ့်သြ်ဆိိုင်အသော  အတွီး အခေါ်မျောီးအတွျဲ့ရှိနိိုငသ်ည်။ လြ်ရှ ိ မပည်သူလူထို 

မျောီး အနမဖငဲ့် ယဉ်အြျီးမ နှငဲ့် ြျငဲ့်ေောရိတတပျြ်မပောမ မျောီးြိို မဖေ်အပေါ်အေသညဲ့် 

မည်သညဲ့်နိိုင်င အရီး ဦီးအဆောင်မ မျောီးမဆိို တွန်ီးလှန်လိိုအသောအသောေိတ်ြိို လျငမ်မန် 

ေွောအမွီးထိုတ်ရန် လိို ပ်ပါသည်။  ဆိိုပါ ယဉ်သက ိုးမ နှင ်အက င ်စောရှိတတပ က်ခပောမ  

(Culture Disorders) သည် လူမူူ့ တိိုငီ်း ဝိိုငီ်းနယ်ပယ်တွင်မဖေ်အေ၊ မိသောီးေို 

ထ တွငမ်ဖေ်အေရှိကြသည်။ (ဥပမော ောီးမဖငဲ့်  သ ချ ေြ် ၂၄ နောရ  ြျယ်အလောငေ်ွော 

ဖွငဲ့်မခင်ီးမဖငဲ့် ဆူည မူမျောီးမဖေ်အေမခငီ်း) 

ဒ မှိ ကသရစ အမည်ြံ ောိုးသ ော အစှိ ိုးရအ ပ်ြ  ပ်မူပံ စံ ည် အကူိုးအသခပောင်ိုးကောလတွင် သြတတြဏ 

 ောခဖစ် င ်ပပ ိုး ဖွ ွဲ့စည်ိုးပံ ဥပသဒရှှိသနသစကောမူ ပှိ မှိ ခပည ်စံ သ ောဒ မှိ ကသရစ ပံ စံ ှိ ို့ 

လ င်ခမန်စွောသရ ွဲ့လ ောိုးရောတွင် ဟနို့်တောိုးမူမရှှိသစရန်အတွက် အခမင ်ဆံ ိုးသ ောစံြ ှိန် 

စံညွန်ိုးရှှိ င ် လှ ည်။ တရောီးဥပအဒအရီးရောနှငဲ့်ပတ်သြ်၍ ေ ရင်ဆ ိုီးဖျြ်သူတိိုြ 
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 လွန်အမဖောငဲ့်မတ်ေွော အလဲ့ြျငဲ့်အဆောြ်ရွြ်နိိုငအ်ရီး တွြ် ဤေောေို သိိုို့မဟိုတ် 

 လောီးတူအဆောင်ီးပါီးမျြိုီးြ အဆောင ် ကြဥ်ီးအပီးရမည်မဖေ်သည်။   ထူီးသမဖငဲ့် 

သမောသမတ်မြျအသောတရောီးသကူြ ီးမျောီး  ပါ ဝင် ဥပအဒမ ဲ့လှသညဲ့် သူမျောီး၊ မိမိ 

ြိိုယ်ြိို ဥပအဒ၏ ထြ်တွင်ရှိသည်ဟို ယူမှတ်သူမျောီး တွြ်  မပေ်ဒဏအ်ပီးခ  

ရလိမဲ့မ်ည်မဖေ်သည်။  ဆိိုပါပိုဂ္ိြုလ်နှငဲ့်  ဖွ ျဲ့ ေညီ်းမျြိုီးပအပျောြ်မှသော ၎င်ီးတိိုို့ 

ဖန်တ ီးခ ဲ့အသော ယဉ်သက ိုးမ နှင ်အက င ်စောရှိတတပ က်ခပောမ  (Culture Disorders)ြိို 

အပျောြ်ြွယ် သွောီးမည် မဖေ်သည်။ 

အနောြထ်ပ် ယဉ်သက ိုးမ နှင ်အက င ်စောရှိတတပ က်ခပောမ  (Culture Disorders)အရောဂါတေ်ခိုမှော 

“ငါနှိ ငရ်င် မင်ိုးရံ ိုးရမယ်” "(I) WIN-(You) LOSE" ဆိိုသညဲ့် သအဘောထောီး မဖေ်သည်။ 

ယငီ်းမှော  နှိင်ရရှိသူ တွြ်ြအတောဲ့  လွန်ပင်အြျနပ်ေရော မဖေ်အြောင်ီးမဖေ်လိမဲ့် 

မည်။  နိိုငရ်ရှိသူ တွြ် ရောခိိုငန် န်ီးမပညဲ့်ရလိိုြ်အသောလ်ည်ီး ြျန်သူမျောီး တွြ် 

မှော သိုညသြ်သြ်သောမဖေ် သည်။ဤြ ဲ့သိိုို့အသော သအဘောထောီးမျြိုီး အကြောင်ီးြိို 

ြျွန်အတောတ်ိိုို့၏မမန်မောဘောသောေြောီး သငတ်န်ီး၌ ဘဝမဖေ်ရပ်မှန် မဖေ်မှောီးယွင်ေွော 

သငက်ြောီးခ ဲ့သည်။  မတ်ကြ ီး နနတသူရိယ၏  မျြ်အမဖလြ္ောပါ ဆိိုလိိုချြ် 

မျောီးြိို လွတ်ြျြ်မှတ်၍ မှောီးယွငီ်းေွောသင်ယူခ ဲ့ကြရသည်။ လြ်အတွျဲ့ြမ္ောဲ့ 

အလောြတွင်  နိိုင-် ရ  ီးအရွီးချယ်မူသည်  ပျြ်သအဘောအဆောင်အသော လှည်ဲ့ေောီးမူူ့ 

တေ်ရပ်မဖေ်ပပ ီး အရရှည် တွြ် မှန်ြန်သညဲ့်အရွီးချယ်မူမျြိုီးမဟိုတ်အချ။  ဆိိုပါ 

သအဘောထောီး၏ အနောြ်ဆြ်တွ မှော  မှန်တြယ် နိိုငရ်သူမဟိုတ်အကြောင်ီး၊ 

၎င်ီးနှင်ဲ့ပါဝငပ်တ်သြ်သူ ောီးလ ိုီး သည်ရ  ီးနိမဲ့မ်ူမျောီးသောရပပ ီး မည်သူမျှမနိိုင်ပ  

နှေ်ဘြ်ေလ ိုီး ရ  ီးသောရင်ဆိိုင်ရပပ ီး LOSE-LOSE Situation သောမဖေ်ပါသည်။ 

နှစ်ဥ ိုးနှစ်ဖက်အနှိ ငရ်ရှှိမူ (WIN-WIN)ြိို ေဥ်ီးေောီးအတွီးအခေါ် အဆောငရ်ွြ်မခငီ်းသည် ပူီးအပါင်ီး 

အဆောငရ်ွြ်မခငီ်း၏ ေွမ်ီး ောီးပငမ်ဖေ်သည်။ ဤေွမ်ီး ောီးမ ဲ့ ဖွ ျဲ့ ေည်ီး၏  တိိုင်ီး 

 တောနှငဲ့် ရွယ် ေောီးသည်  လွန်ပင် ြနို့် သြ်ရှိပပ ီး ဤေွမ်ီး ောီးမျြိုီး 

ရှိအသော  ဖွ ျဲ့ ေည်ီးနှငဲ့်ယှဥ်ပပိြုငလ်ိိုို့မရနှိငပ်ါ။ သမိိုင်ီးတအလျှောြ်တွင် အပျောြ်ြွယ် 

ြိုန်အသော ယဥ်အြျီးမူမျောီးရှိသြ ဲ့သိိုို့  ချငီ်းချင်ီးနှငဲ့်  မိ်န ချငီ်းမျြိုီးနွယ်ေိုမျောီး  
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ကြောီး အ ီးချမ်ီးေွောအနထိိုငဆ်ြ်ဆ နိိုငေ်ွမ်ီးမရှိမခင်ီးအကြောငဲ့် နိမဲ့်ပါီးအပျောြြ်ွယ် 

သွောီးအသော ယဥ်အြျီးမူမျောီးလည်ီး ရှိခ ဲ့ပါသည်။ ြျွန်အတောတ်ိိုို့  သြ် ရွယ် 

ကြ ီးလောသည်နှငဲ့် မျှ ပိိုမိိုရငဲ့်ြျြ်ထြ်မမြ်လောကြဖိိုို့ အမျှော်လငဲ့်ထောီးပါသည်။ 

 သိပညောနှငဲ့်  အတွျဲ့ ကြ ြုမျောီးလောသည်နှငဲ့် မျှ ေိန်အခေါ်မူရှိအသောေ မ ြိန်ီးမျောီး 

သောမြ  လူအပါငီ်းမျြိုီးေ ိုနှငဲ့် တူ လြ်တွ လိုပ်ြိိုင်နိိုငအ်ေမညဲ့် မှန်ြန်အသောအမဖ 

ရှင်ီးနည်ီးမျောီးရှောအဖွရောတွင် ပိိုမိိုအြောင်ီးမွန်လောကြ မည်မဖေ်သည်။ ြွ မပောီးမခောီးနောီး 

အသော မဖေ်ရပ်မနှ်မျောီးြိို နောီးလည်သအဘောအပါြ်လောသည်နှင်ဲ့ မျှ ြျွန်အတော်တိိုို့ 

၏ လိိုြ်အလျောည အထွမူမျောီးလည်ီးတိိုီးတြ်လောပပ ီး လြ်အတွျဲ့မြျပ   ပိိုသြ် 

သြ် မဖေ်အနအသော  လိုပ်မျောြိိုအရှောငရ်ှောီးပပ ီး မှန်ြန်အသော ခွငဲ့် အရီးမျောီး 

သိိုို့မဟိုတ် ပူီးအပါင်ီးအဆောင်ရွြ်မူမျောီးမဖေ်လောအေရန် နညီ်းလမ်ီးမျောီးရှောအဖွ အတွျဲ့ရှိ 

နှိငမ်ည်မဖေ်သည်။ ဆိိုလိိုသည်မှော တန်ဖှိ ိုးခမင ်တင်ခြငိ်ုးလ ပ်ငန်ိုး (Value added 

work) နှငဲ့်  ြျြိုီးမ ဲ့  လိုပ်မျောီး ကြောီး တွင်ခွ မခောီးသိမမင်ပပ ီး သတိမူ လိုပ်ြိိုင် 

ရန်ပင်မဖေ်သည်။ နှစ်ဥ ိုးနှစ်ဖက်အက ှိ ိုးရှှိသရိုး WIN-WIN  အတွီး အခေါ် ေိတ်အန 

သအဘောထောီးသည် တန်ဖိိုီးမမငဲ့်တင်မခငီ်းလိုပ်ငန်ီးြိို အဆောငရ်ွြ်ရောတွငလ်ည်ီး 

ပိိုမိိုကြ ီးမောီးအြောင်ီးမွန်အသော အက ှိ ိုးရလဒ် “Pies” မျောီးထွြ်အပေါ် အေနှိငသ်ည်။ 

 ြျြိုီးရလဒမ်ျောီး ခွ အဝရောတွငလ်ည်ီး မျှသလွယ်ြူအေသည်။ 

ရပ်ရွောနှငဲ့်မိသောီးေို ဆငဲ့်တွင်လည်ီး ယဉ်သက ိုးမ နှင ်အက င ်စောရှိတတပ က်ခပောမ  (Culture Disorders) 

မျောီးရှိကြသည်။ ၎င်ီးသည် လူမျြိုီးေိုမျောီး၏ လိုပ်ငန်ီးအဆောငတ်ောမျောီးမဖေ်နိိုငအ်သော် 

လည်ီး  ဤအနရောတွင်မအဆွီးအနွအတောဲ့ပါ။ သိိုို့အသော ်  ပိိုငီ်း ၃ တွင်အဖောမ်ပမညဲ့် 

“Think Tank”  ိုပ်ေို တွြ် ေိတ်ဝင်ေောီးဖွယ် အကြောငီ်း ရောမျောီး မဖေ်ပါ 

လိမဲ့်သည်။ 

လူတေ်အယောြ်သည် မိမိဘယ်သူဘယ်ဝါဆိိုသည်ြိို သိရှိပပ ီးလျှင ် ၎င်ီး၏လြ်ရှိ မဖေ်ရပ်မနှ်နှငဲ့် 

ြမ္ောတေ်ဝန်ီးမဖေ်ရပ်မှန်မျောီးြိို  မပညဲ့် ဝနောီးလည်လောပပ ီး၊ ၎င်ီးသည် မိမြိိိုယ် 

ြိိုနှငဲ့်၎င်ီး၏  တိိုငီ်း ဝိိုင်ီးတိိုီးတြ်အေရန် တွြ် ကြိြုီးေောီး ောီးထိုတ်မူမျောီး မပြု 

ခ ဲ့သညဲ့်  ခါ ပ ိုမှန် ောီးမဖငဲ့် ၎င်ီး၏ ရည်မှန်ိုးြ က်နှင ်ပန်ိုးတှိ င် (ဦီးတည်ချြ်) Aims 
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and Objectives (Direction) မျောီးြိို  အတော် တန်ရှင်ီးလင်ီးေွော နောီးလည် 

သိရှိနိိုင်ပပ ီး ၎င်ီး၏ရည်မှန်ီးချြ်မျောီးနှငဲ့ပ်တ်သြ်၍ တိိုီးတြ်မ ရှိအ ောင် မိမြိိိုယ် 

ြိို  ေဉ်တေိိုြ်ဖိ ောီးအပီးလိမဲ့မ်ည်။ ၎င်ီးတိိုို့သည် မျောီးအသော ောီးမဖငဲ့် ြနဦီးပိိုင်ီး 

တွင်  အမခ အနမျောီး ောီးလ ိုီးြိို မှန်ြန်ေွော ြ မဖတ်နိိုင်ရန် ၎င်ီးတိိုို့ထ ၌ လ ို 

အလောြ်အသော ဟိုသိုတ၊ ရငဲ့်ြျြ်မ သိိုို့မဟိုတ် ရငီ်း မမေ်မျောီး မရှိအသီးအသော 

အကြောငဲ့် ၎င်ီးတိိုို့၏ ြနဦီးရညမ်ှန်ီးချြ်ပန်ီးတိိုင်မျောီးနှငဲ့် လ  အချော်သွောီးနိိုင်အချ ရှိနှိင် 

သည်။ လူတေ်အယောြ် အနမဖငဲ့်  မှောီးမျောီးြျ ီးလွန်မိနိိုင်ပပ ီး ရ ဖန်ရ ခါ သိိုမဟိုတ် 

 ကြိမက်ြိမ်လ ြျ(ြျရ  ီး)နိိုငပ်ပ ီး   ဒ  မှောီးအတွြိို ထပခ်ါတလ လ  မလိုပ်မိဖိိုို့ 

 အရီးကြ ီးပါတယ်။ ပိို၍ အရီးကြ ီးသည်မှော ၎င်ီး အနမဖငဲ့် အနောြတ်ဖန် မပန်ထ 

လောနှိငပ်ပ ီး  အခတတခဏြျရ  ီးမူြိို လြ်ခ ပပ ီး ရောသြ်ပန် ရ  ီးမအပီးလိိုြ်ဖိိုို့ လိို ပ် 

ပါသည်။   ြယ်၍ အရှျဲ့ဆြ်အလျှောြရ်မညဲ့်လမ်ီးမျောီး ပိတ်ဆိိုို့ခ ရ အနပါြလည်ီး 

ပိိုမိိုမမငဲ့်မောီးအသော အ ောငမ်မငမ်ျောီးမူ တွြ် အနောြ်ဆ ိုီးမဖေ်နိိုင်အမခ ရှိအသော  မခောီး 

အရွီးချယ်ေရောမျောီးြိို ထပ်မ ရှောအဖွ ရမည်မဖေ်သည်။  ြျြိုီး  အကြောငီ်းေ အလျောမ်ူနှငဲ့် 

ညြှိို့နိ ငီ်းလိုပ်ြိိုငန်ှိငေ်ွမ်ီးရှိအသော ေရိိုြ်လြခဏောမျြိုီး ပိိုင်ဆိိုင်အသော လူတေ်အယောြ် 

သည်သော သမောဓိတရောီးြိိုရနိိုငမ်ည် မဖေ်ပပ ီး၊ ၎င်ီး၏ ယ ိုကြည်ချြ် အပေါ် 

 ောရ ိုေူီးေိိုြ်မူသည် ၎င်ီး၏လိုပ်ရပ်မျောီးနှငဲ့် လိိုြ်ဖြ်ည  အနမည်မဖေ်ပပ ီး သောမန် 

ထြ ် ပိိုမိိုသညဲ့်  ြျငဲ့်ထူီးြိို ြျငဲ့်နိိုငမ်ည်မဖေ်သည်။ မှတ်ြ က် - 

ရညမ်ှန်ီးချြ်နှငဲ့်ပန်ီးတိိုင် Aims and Objectives မျောီးမရှိပါြ  ောရ ိုေူီးေိိုြ်ရန် 

မလိို၊ ထိိုို့အကြောငဲ့်မည်သညဲ့်တိြျအသော သမောဓ ိ (ရညမ်ှန်ီးချြ်နှငဲ့် ပန်ီးတိိုင ် Aims 

and Objectives မျောီး၏လိုပ်အဆောင်ချြ်) မလိို ပ်ပါ။  

ရည်မှန်ိုးြ က်နှင ပ်န်ိုးတှိ င်  Aims and Objectives ြင်ီးမ ဲ့သူမျောီးသည် သမောဓိတရောီးရှိမခငီ်း ြိိုမ 

လိိုလောီးကြပါ။  အကြောငီ်းမပချြ်တေ်ေ ိုတေ်ရောအကြောငဲ့် ၎င်ီးတိိုို့၏ြ ကြမမောသည် 

တေ်နည်ီးနည်ီး ောီးမဖငဲ့်ကြ ီးပွောီးတိိုီးတြ်လောအပမ ဲ့ ၎င်ီးတိိုို့သည် သောမန်ထြ်ပိိုမိို 

ကြိြုီးေောီး ောီးထိုတ်ရန်   ပမ တအေ လိို ပ်အနမည်မဖေ်ပပ ီး၊ သိိုို့မဟိုတ်ပါြ ၎င်ီးတိိုို့ 

သည် မည်သိိုို့ပင် လိမ်ညောဖ ိုီးြွယ်အနပါအေ ြျရ  ီးမခင်ီးန ို့ပ  ရင်ဆိိုင်ရလိမဲ့်မည်။ 
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အဒေါ်လောသန်ီးတေ်ရောရရန် ရညရ်ွယပ်ပ ီး  အြောငီ်းဆ ိုီးအလဲ့ြျငဲ့်ထောီးအသော  ောီးြ 

ေောီးသမောီးမျောီးနှငဲ့် အလဲ့ြျငဲ့်မူလ ိုီးဝမရှိပ  အ ောြ်အမခမှေတငပ်ပိြုင်ပွ  ၀ငရ်မညဲ့် 

သောမန်လူတေ်ဦီး၏ဥပမောြိိုသ ိုီးသပ်ကြညဲ့်ပါ။ ၎ငီ်း အနနှငဲ့် ညြှေ်ပြ်အသောနည်ီး 

လမီ်း၊ မတရောီးအသောနည်ီးလမီ်း တေ်မျြိုီးမျြိုီးသ ိုီးမှသောလျှင် ပပိြုငပ်ွ ြိို  နိိုငရ်နိိုငမ်ည် 

မဖေ်ပါသည်။  သမောဓိတရောီးြိို လြ်ြိိုငမ်ထောီးနိိုငအ်သောသူမျောီး အနမဖငဲ့် ၎င်ီးတိိုို့ 

၏ ေရိိုြ်လြခဏောမျောီးလည်ီး ပျြ်ယွင်ီးအနပပ ီး  မျောီးနှငဲ့်ယျဥ်ပပိြုင်သညဲ့် ခါ 

မျြိုီးတွင် လိမ်ညော၊အြောြ်ြျေ်၊လှညဲ့်ဖျောီး Lie ,Cheat and Deceive (LCD) မခငီ်း 

ြိို သ ိုီးမပြုအလဲ့ရှိသည်။ ြိိုယ်ရည်ြိိုယ်အသွီး ရ ပ်အထွီးမ အရောဂါ Character 

disordered မဖေ်အနသူမျောီးသည် သမောဓတိရောီးရှိသူမျောီးနှငဲ့် ဆနို့်ြျငဘ်ြ် 

မဖေ်ကြပပ ီး အယျဘိုယျ ောီးမဖငီ်း ၎င်ီးတိိုို့သည် Lie ,Cheat and Deceive (LCD) 

မျောီးမဖေ်ကြသည်။ 

သမောဓတိရောီးြိို တိိုီးတြ်မ ရှိသူမျောီး၊  ဖွ ျဲ့ ေည်ီးမျောီး၊ လူူ့ ဖွ ျဲ့ ေည်ီးမျောီးနှငဲ့် နိိုငင် မျောီး တွင်ီး၌ 

 င် ောီးကြ ီးမောီးအသော မပြုသအဘောအဆောင်သညဲ့် ေွမ်ီး ောီးတေ်ခို မဖေ် နောီးလည် 

သအဘောအပါြ်ထောီးကြပပ ီး  သြ်ဝငအ်နသညဲ့် ေြောီးလ ိုီးတေ်လ ိုီး မဖေ် ြျယ်မပနို့် 

ပပ ီး  ြမ္ောကြ ီး၏သဘောဝတရောီးကြ ီးြိိုလည်ီး  မပြုသအဘောမဖငဲ့် တ ိုို့မပန်အနသည် 

မဟိုတ်အလော။  ယငီ်းမှော  အပါင်ီးလြခဏောအဆောင်အသော ဆငဲ့်ြ မဖေ်ေဥ်လမ်ီး 

အကြောင်ီးမှ မှန်ြန်အသောယ ိုကြည်မူဆိိုငရ်ော  မပြုသအဘောလြခဏောမဖေ်သည်။ 

လူတေ်အယောြ် အနန ို့ သမောဓတိရောီး ရှိအနမည်ဆိိုပါြ ၎င်ီး တွြ် ဖျြ်လိို 

ဖျြ်ေ ီးလိိုသညဲ့် ေိတ်ဓါတ်လည်ီး နညီ်းပါီးလောမည် မဖေ်သည်။ သမောဓ ိတရောီးသည် 

ြမ္ောအမမကြ ီးြိို တည်ကြည်မူ၊ နိိုီးကြောီးမူ နှငဲ့် ရ ေွမ်ီးသတတိတိိုို့မဖငဲ့် အမောငီ်းနှင်ဲ့ 

အနသညဲ့်  ရှိတရောီးလည်ီးမဖေ်သည်။  မောဓှိတရောိုး ည် မူအရ လက်သတွွဲ့က  

လှပပ ိုး စှိတ်ကူိုးယဥ်ဆန်ခြငိ်ုးမရှှိပ  အ ွဋအ်ခမတ် ောိုးလ က် ခမတ်နှိ ိုးအပ် ည ် 

အရောလည်ိုးခဖစ် ည်။  မောဓှိတရောိုး သြါငိ်ုးပါိုးသ ော ူမ ောိုး ည် ရှိ ိုးရှငိ်ုးသ ော 

အလ ပ်ကှိ  စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးခဖင ် သဆောငရ် က်ကကလှိမ ်မည်။  အကြောငီ်းမူြော ၎င်ီးတိိုို့ 

သည် လ ိုအလောြ်သငဲ့်အလျောအ်သော သမောဓတိရောီး ချြိုျဲ့င ဲ့အသောအကြောငဲ့် မဖေ်သည်။ 
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သငဲ့်အတောအ်သော သ လ နှငဲ့ ်  သိ-သတိတရောီးြိို တိြျေွောေွ ြိိုင်ြျငဲ့်သ ိုီးမခငီ်း ောီးမဖငဲ့် သမောဓိ 

တရောီး၏ေွမီ်း ောီးြိိုမမြှငဲ့်တင်နိိုင်သည်ြိို လူ အတောမ်ျောီးမျောီးြ  တိ လငီ်း 

နောီးလည်သအဘော အပါြ်မခင်ီး မရှိအပ။ 

သ လဆိိုသည်မှော  ိုဒဓဘောသောဝငတ်ိိုို့၏ ငါီးပါီးသ လသောမြ၊ ခရိယောန်ဘောသောဝင်တွင် ပညတ် 

အတောတ်ရောီး ၁၀ ပါီးတိိုို့ြ ဲ့အသော ဘောသောအရီးဆိိုငရ်ော လိိုြ်နောဖွယ် ေညီ်းမျဥ်ီးမျောီးြိို 

ဆိိုလိိုပပ ီး၊ မျောီးအသော ောီးမဖငဲ့် ၎င်ီးသည် "သင်သည်မလိုပ်ရ" "thou shall not" 

ပညတ်မျောီးနှငဲ့် ဆြ်နွယ်မခငီ်းမဖေ်ပါသည်။ သိိုို့အသော ် အြောငီ်းမွန်အသော ြိိုယ်ြျငဲ့် 

တရောီးသောခ ယူအသောလူမျောီး အနမဖငဲ့် သင“်မဖေ်ရမည်” “thou shall” ြိိုပါြျငဲ့်သ ိုီး 

နှိငခ်ွငဲ့်ရှိပပ ီး ဥပမော ောီးမဖငဲ့် အမပောရရင်  လွန်  အရီးကြ ီးအသောေောအမီးပွ  တွြ် 

ေောသငက်ြောီးအသောအြျောငီ်းသောီးတေ်ဦီးသည် တေ်ရြ်လျှင်  နည်ီးဆ ိုီးရှေ်နောရ  

“ေောြိိုအလဲ့လောြျြ်မှတ်ရမည်” “thou shall” မဖေ်သည်။ ြျန်ီးမောအ ောင် 

“အနရမည်” “thou shall”   မဖေ်သည်။ ယခိုေဥ်ီးေောီးနှိငသ်ည်ထြ် ပိိုမိိုအြောင်ီးမွန် 

အသော  အတွီး အခေါ် ေဥ်ီးေောီးနိိုငရ်မည်ဟူအသော “thou shall”။ အနောြထ်ပ် ဥပမော 

တေ်ခိုြအတောဲ့ ချန်ပ ယ ဆို တွြ် ရည်မှန်ီး အလဲ့ြျငဲ့်အနသညဲ့်  ောီးြေောီးသမောီး 

တေ်အယောြ် လိိုြ်နောရသည်မှော၊  ောီးြေောီးတောီးမမေ် အဆီးဝါီးမျောီး "thou shall 

not" “ သ ိုီးမမပြုရ” ။   လဆှိ  ည်မှော ကှိ ိုးကွယ်ယံ ကကည်မူ ဆှိ င်ရောမ က်ဆှိ င်ဘ  

ကှိ ယ်က င ်တရောိုးနှင ် ော  က်ဆှိ င ်ည်။ ဥပမော ောီးမဖငဲ့် သငသ်ည် LCD 

( Lie ,Cheat and Deceive) မဖေ်အ ောင ် “မအနထိိုင်ရ” "thou shall not"။ 

သမောဓတိရောီး၏  မမငဲ့်ဆ ိုီးအသော မိနိ်ု့သည် သ လတရောီးြိို  မမင်ဲ့မောီးဆ ိုီး 

နောီးလည်သိမမင်မခငီ်း နှငဲ့ ်ြိိုြ်ည အ ောင် အနထိိုင်သွောီးမခင်ီးြိို ဆိိုလိိုသည်။ 

ကှိ ယ်ရည်ကှိ ယ်သ ွိုး ရ ပ်သ ွိုးမ သရောဂါ Character Disordered မဖေ်အနသညဲ့် ပိုဂ္ိြုလ်မျောီး သည် 

သောမန် ောီးမဖငဲ့်  မှောီး မှန်ြိို ခွ မခောီးသိမမငတ်တ်ပပ ီး မျောီးအသော ောီးမဖငဲ့် 

 မပေ်အပီးမခင်ီးမှ လွတ်အမမောြ်နိိုငရ်န် သိိုို့မဟိုတ် သူတိိုို့၏လိုပ်အဖေ်ာြိိုငဖ်ြ်မျောီးြ 

သူတိိုို့၏လိုပ်ရပ်မျောီးြိို  မှန် တရောီးဟို ယူဆလောရန်၎င်ီးတိိုို့ြိိုယ်တိိုင်ီးဝိိုင်ီးဝန်ီးပပ ီး 

ယ ိုကြည်ဟန်အဆောငက်ြသည်။ ြိိုယ်ြျငဲ့် တရောီး အကြောင်ီး အဟောအမပောဆ ိုီးမမခင်ီး 
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မျောီးသည် အယဘိုယျ ောီးမဖငဲ့် ၎င်ီးတိိုို့ြိို မရပ်တနိ်ု့နိိုငပ်ါ။ ထိအရောြ်အသော မပေ်အပီး 

 အရီးယူမူသောလျှင် ၎င်ီးတိိုို့၏လိုပ်ရပ်အတွ တောီးဆ ီးရပ်တန်ီးအေနိိုင ်သည်။ 

 မောဓှိတရောိုးအတွက် အသရိုးကက ိုး ည ် အစှိတ်အပှိ င်ိုးတစ်ြ မှော အ ှိ- တှိရှှိခြငိ်ုးပင် ခဖစ် ည်။ 

၎င်ီးသည်လိုပ်ငန်ီးတေ်ခို သိိုို့မဟိုတ်  အမခ အနတေ်ခိုနှငဲ့်ေပ်လျဉ်ီး၍ ပမ ခမ ေွော 

သတိရှိမခင်ီးြိိုဆိိုလိိုသည်။ အ ှိ- တှိရှှိခြငိ်ုး ည် မည် ည ်လ ပ်သဆောင်ြ က် 

ကှိ မဆှိ  မှန်ကန်စွောသရ ိုးြ ယ်နှိ ငရ်န် လမ်ိုးခပသပိုးနှှိင ်ည်။ ေိန်အခေါ်မ  အမခ အန 

မျောီးြိို  မှောီး ယွင်ီးမရှိ ထိထိအရောြ်အရောြ်၊ နိိုငန်ိိုငန်င်ီးနငီ်း၊ သငဲ့်တငဲ့်အလျောြ် 

ပတ်ေွော  မမန်ဆ ိုီးြိိုင်တွယ်အမဖရှင်ီးရန်  ေ  ေဉ်လိို ပ်သည်။ သ လအေောငဲ့် 

ထိန်ီးမခငီ်း ောီးမဖငဲ့် သတိရှိေွော  မှောီးြငီ်းနိိုင်သမျှ ြင်ီးြင်ီးမဖငဲ့် လိုပ်ြိိုင် 

အဆောငရ်ွြ်နိိုငရ်န်  လွန်ပင ်အရီးကြ ီးလှသည်။  လိုပ်တေ်ခိုြိို သငဲ့်အလျောအ်သော 

ကြိြုတငမ်ပင်ဆင်မ  (သိိုို့)  အရီးယူမ ြင်ီးမ ဲ့အနေဥ်၏ အမခ အနြိို သတိမပြုမမိခင်ီး 

သည် သောမန် သတိနှငဲ့်သောတူည သည်။ အ ှိ- တှိရှှိခြင်ိုး MINDFULNESS 

၏အဓှိပပါယမ်ှော mistake free, error free, fault free အမှောိုးကင်ိုးခြင်ိုး 

တှိ ို့ပါဝင် ည် ရ သ ောင ်ကှိ  မကကောသ ိုးြငမ်ှ ကျွန် ပ်အခပည ်အဝ န ိုးလည်လောြ   

 ည်။   ထူီးသမဖငဲ့်  လွန် အရီးကြ ီးအသော နညီ်းပညောမျောီးနှငဲ့် ပတ်သြ်၍ 

အ ှိ- တှိရှှိခြင်ိုး MINDFULNESS  ည်  မောဓှိတရောိုး SAMADHI ၏ အခမင ်ဆံ ိုး 

အဆင  ်ခဖစ် ည်။  

ြျွမ်ီးြျင်သညဲ့်ယောဉ်အမောင်ီးတေ်အယောြ်သည် ယောဉ်တေ်ေ ီးြိိုအမောင်ီးနှငအ်နေဥ် ယောဉ်၏ပတ် 

ဝန်ီးြျင်  အမခ အနအပေါ် ေဥ်မမပတ်  ောရ ိုေူီးေိိုြ်ရပပ ီး ဘတ်ေ်ြောီးမဖေ်အေ၊ 

 မိ်ေ ီးြောီး မဖေ်အေ၊ နှင်ီးမျောီးြျအနေဥ်မဖေ်အေ၊ သ ြနတောရထ မဖေ်အေ၊ တေ်ဥ ီးတည်ီး 

အမောင်ီးနှင်ီးအနေဥ် မဖေ်အေ၊   မခောီးသမူျောီးလိိုြ်ပါအနေဥ်မဖေ်အေ သတိရှိေွော အမောင်ီး 

နှင်ီးရသည်။ ၎ငီ်း အနမဖငဲ့် ြောီးအမောင်ီးအနေဉ် ေတ ယောရင် နှငဲ့ဘ်ရိတ်၏ေွမ်ီး 

အဆောငန်ိိုငမ်  ြနို့် သတ် တွင်ီး အမောင်ီးနှင်ရန်သတိထောီးအန ရမည်မဖေ်သည်။ 

ယငီ်းအကြောငဲ့် ၎င်ီး၏ ဘရိတ်မျောီး၊ တောယောမျောီး နှငဲ့ေ်တ ယောရင်ယနတရောီးမျောီး 

အြောင်ီးမွန်ေွောလည်ပတ်အကြောင်ီး အသချောဖိိုို့ လိို ပ်မခင်ီး၊ ယောဥ်ေည်ီးြမ်ီး သအဘော 
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သဘောဝြိို နောီးလည်မခင်ီး၊ လ ိုအလောြအ်သော  ောမခ  ထောီးရှိမခင်ီး၊  ဘယ် ချနိ်တွင် 

ေြ်နိ ီးရမည်၊ ဘယ် ချနိ် တွင် ရှိန်မမငဲ့ရ်မည်၊ ဘယ် ချနိ်တွင်  ရှိန်အလျှောဲ့ 

ရမည်၊ ဘယ်လိိုအရှောငရ်မည် ၊ ဘယ်လိို  နတရောယ်ြင်ီးေွော ရပ်တနို့်ရမည် ဆိိုသည် 

မျောီးြိို သိရှိရသည်။  ြယ်၍  ြျွမ်ီးတဝငမ်ရှိအသော အနရော သေ်တေ်ခိုသိိုို့ 

အမောင်ီးနှင်သွောအသော ခါ ၎င်ီး အနမဖငဲ့် အမမပ ိုမျောီး၊  ဆြ် သွယ်မျောီး၊ လမ်ီးည န် 

ေော ိုပ်မျောီး ေသည်မဖငဲ့်  ချြ်လြ်မျောီးေိုအဆောငီ်းရမည်။ ထိိုို့ထြ်မူြော 

၎င်ီး အနမဖငဲ့် ြောီးအမောငီ်းအနေဉ် သမမောသတိရှိရှိ ရှိအနရပပ ီး ခရ ီးသည်အကြောငဲ့် 

မဖေ်အေ၊ ဆယ်လူလောဖိုန်ီးသ အကြောငဲ့် မဖေ်အေ၊ လမီ်းအဘီးရ ခင်ီးအကြောငဲ့်မဖေ်အေ၊ 

တချြ်တအလမှ သတိလေ်ဟင်ီးမူမမဖေ်အေရ။ ယောဥ်နှငဲ့် ယောဥ်အကြော အမခ အန 

ြိိုသော  ောရ  ေိိုြ်ရမည်။  အတွျဲ့ ကြ ြုမျောီးလောသည်နှငဲ့် မျှ  ထြ်ပါအဖေ်ာမပ 

အသော ြိေစရပ်မျောီး အပေါ်  မပညဲ့် ဝ ေဉ်ီးေောီးဆင်မခင်နိိုင ် ေွမ်ီးရည်မျောီးလည်ီး 

တိိုီးတြ် လောပပ ီး သမောဓိတရောီးနှငဲ့် တူ သတိရှိအသော  ယောဥ်အမောင်ီးမဖေ်လောသည်။ 

 ထြ်ပါအဖောမ်ပချြ် မျောီးတွင် ြောီးအမောငီ်းအနချနိ်တွင်  မှောီးမမဖေ်အေရန် တွြ် 

ရှိရမညဲ့်သတိမျောီးြိို ဥပမော အနမဖငဲ့် အဖောမ်ပမခငီ်း မဖေ်ပါသည်။ 

ြျွန်အတော် ပငိမ်ီးေောမယူမ ၊  အမရိြန်နှိငင် ြောြွယ်အရီးဌောန၏ အဆောဲ့ဖ်ဝ လ်ဖွငဲ့်ပဖိြုီးတိိုီးတြ် 

မ  ေ  ေဉ်တေ်ခိုမဖေ်အသော  ောြောသနှငဲ့်နျ ြလ ီးယောီးနညီ်းပညောမျောီး  တွြ် 

 သ ိုီးချနှိငရ်န်အလဲ့ြျငဲ့်အပီးအသော ေွမ်ီးရည်ဆိိုင်ရောရငဲ့်ြျြ်မူပ ိုေ  CMM 

(Capability Maturity Model  အသီးေိတ်အလဲ့လောရန် တွြ် web တွင်ကြညဲ့်ပါ) 

သငတ်န်ီးတွင် ပါဝင်အဆောင်ရွြ်ခ ဲ့ရပါသည်။  အမရိြန်သည် ၁၉၉၅ ခိုနှေ်မှေ၍ 

 ဆိိုပါ နညီ်းေနေ်ြိို အြောင် ထည်အဖောန်ိင်ရန် အဒေါ်လောသန်ီး အထောငန်ှငဲ့ခ်ျ   

သ ိုီးေွ ခ ဲ့ရသည်။  မှန်ြအတောဲ့  လွန် အရီးကြ ီးလှသညဲ့် လိုပ်ငန်ီးေဥ်မျောီး အဆောင် 

ရွြ်ရန် တွြ် ကြ ီးမောီးလှသညဲ့် ြွန်ပျ တောေနေ်နှငဲ့် တူ အဆောဲ့ဝ လ်ြိို  သ ိုီး 

မပြုပပ ီး သမောဓတိရောီး၏  မမငဲ့်ဆ ိုီး မိနို့ ်မဖငဲ့်   အြောင် ထည်အဖော်သည်။ ၎င်ီးတိိုို့ 

၏ ရညမ်ှန်ီးချြ်မှော  သ ိုီးမပြုအနသညဲ့် ဤေနေ်ြိို အမှောိုးအယွင်ိုး လံ ိုးဝမရှှိသစသရိုး 

zero error ၊ ြ ှိ ွဲ့ယငွိ်ုးြ က် လံ ိုးဝ မရှှိသစသရိုး zero defects ပင်မဖေ်သည်။  
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 ောရှနိိုင်င မျောီးမဖေ်သည်ဲ့ ဂျပန်၊ ြိိုရ ီးယောီး၊ ထိိုငဝ်မ်၊ တရိုတ်တိိုို့သည် ြွန်မပ တောနည်ီးပညော 

ပိိုင်ီးဆိိုင်ရောတွင် ဥအရောပနိိုင်င မျောီးထြ်ေွမ်ီးအဆောင်ရည် ပိိုမိိုသောလွန်လောအနပပ ီး 

ေ ီးပွောီးအရီးနယ်ပယ် တွင်လည်ီး ခိိုင်မောအသော ေ ီးပွောီးအရီးနှငဲ့်  တူရှိလောခ ဲ့သည်။ 

လြ်ရှိ အမခ အန အရောြရ်ှိ ရန် တွြ်နှေ်အပါင်ီး ၃၀ ကြိြုီးေောီး ခ ဲ့ရသည်။ 

၎င်ီးတိိုို့သည် သမောဓိေွမ်ီး ောီး ရှိသည်ဟို ဆိိုနိိုင်သည်။ မမန်မောနိိုငင်  အနမဖငဲ့်  ဆိိုပါ 

နိိုငင် မျောီး၏ နညီ်းပညောနှငဲ့် ယဥ်အြျီးမူ ပိိုင်ီးဆိိုင်ရော အမပောငီ်းလ တိိုီးတြ်ပ ို 

 ဆငဲ့်ဆငဲ့် ဂရိုမူသငဲ့်ပပ ီး ၎င်ီးတိိုို့ဘောအကြောငဲ့် တိိုီးတြ်သည် ဆိိုအသော အမီးခွန်ီးြိို 

မိမြိိိုယ်ြိို မိမအိမီးသငဲ့်ပါသည်။ ြျွန်အတောတ်ိိုို့၏  နောဂတ်တွင် ၎င်ီးတိိုို့ထ မှ 

 တိုယူသငဲ့် သည်ြိို ယူရမည်။ ၎ငီ်းတိိုို့ထ မှ ဘယ် ရောြိို အလဲ့လောသင်ယူရမည် 

ြိိုလည်ီး ရှောအဖွအဖောထ်ိုတ်ဖိိုို့ လိို ပ်ပါသည်။  

သိပပ နည်ီးပညောအလောြတွင်   လ်ဘတ် ိိုင်ီးေတိိုင်ီး Albert Einstein သည် သ  ိိုရ ဆိိုငရ်ော 

ရူပအ ဒပညောရပ် တွြ် ကြ ီးမမတ်သညဲ့် သမောဓိတရောီး ထောီးရှိသူတေ်ဦီးမဖေ်သည်။ 

၎င်ီး၏သိပပ နည်ီးပညော အပေါ်သြ်အရောြမ်ူသည် ကြ ီးမှောီးလှပပ ီး ဒဏ္ဍောရ ဆန်လနွ်ီး 

လှသည်။ သမောဓတိရောီးပိိုင်ဆိိုငထ်ောီးသူ တေ်ဥ ီးတည်ီးြသော ဤသိိုို့အသော 

ြ ကြမမောမျြိုီးြိို ရှိနိိုငမ်ည်မဖေ်သည်။  ကြ ီးမမတ်သညဲ့် သမောဓိတရောီးြိို ပိိုင်ဆိိုင် 

ထောီးသူသည်သော ကြ ီးမမတ်အသော ြ တရောီး၏သြ်အရောြ်မူြိို ရရှိနှိင်မည်မဖေ် ပပ ီး 

မိမြိိိုယ်တိိုင်မှလွ ၍ မည်သူမှလည်ီး  ဆိိုပါေွမ်ီး ောီးြိို လိုယူနှိငေ်ွမ်ီးရှိမည် 

မဟိုတ်ပါ။  

ဤအဆောင်ီးပါီးြိို ဖြ်ရသ ူဖိိုို့ ၎င်ီး၏ေိတ်တွင် ေောရိတတပိိုငီ်းဆိိုငရ်ော  အမခခ ေည်ီးမျဥ်ီးနှငဲ့် 

တန်ဖိိုီးြိို တိိုင်ီးတောနှိင်မညဲ့် ဇယောီးြောီးချပ်တေ်ခို(သအဘောတရောီးမျောီး၊ တန်ဖိိုီးမျော) 

ပ ိုအဖေ်ာနိိုင်မည် ဟိုယူဆပါသည်။ မိမိြိိုယ်ြိို မိမသိမောဓိတရောီး ရှိ/မရှိနှငဲ့် 

မိမသိည်မည်ြ ဲ့သိိုို့အသော ပိုဂ္ိလ် မဖေ်ပါသနည်ီး ဟူအသောအမီးခွန်ီးြိို အမဖဆိိုနှိင် 

အလောြ်ပပ  ထငပ်ါသည်။  ြယ်၍သငသ်ည် အ ောြ်တန်ီးြျသညဲ့် LCD 

( Lie ,Cheat and Deceive) လူ မျြိုီး ေောီးတိိုို့ြိို ဆနိ်ု့ြျင်ပါြ သငဲ့်ြိိုယ်သင် 

ဆြ်အမီးရမညဲ့်အမီးခွန်ီးမျောီးမှော “ြျွန်ပ်တိိုို့သည် ဤ အ ောြ်တန်ီးြျသညဲ့် LCD 
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( Lie ,Cheat and Deceive) လူ မျြိုီး ေောီးတိိုို့၏ တိိုင်ီးမပညန်ှငဲ့် လူမျြိုီး အပေါ် 

လ မ်ီးမိိုီးမူြိိုခ ယူမှောလောီး? ြျွန်အတောတ်ိိုို့ ၎င်ီးတိိုို့ြိို  ရ  ီးအပီးလိိုြ်အတောဲ့မည်အလော?”  

 ြယ်၍လြ်မခ နိိုငပ်ါြ ြျွန်အတောတ်ိိုို့သည်  တူတြွလြ်ဆွ ည ညောေွောမဖငဲ့် 

ထိို အမခအန မမဖေ်အပေါ်အ ောင ် ောီးသွန်ကြိြုီးပမ်ီး အဆောငရ်ွြ်ကြပါေိိုို့။ 

 


