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''အႏုသုေတသန""ဆုိသည့္	ေဝါဟာရတစ္ရပ္မွာ	ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္	
မရွိေသးပါ။	 သုေတသနပညာရပ္ဆိုင္ရာ	 နယ္ပယ္တြင္မူ	 ''အႏုပညာ	
အေျချပဳသုေတသန""	(Arts-based	Research)	ဟူ၍	၁၉၉၀	အေစာပိုင္း	
ႏွစ္မ်ားတြင္	သုေတသနနည္းနာအျဖစ္	 စတင္ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးေရးသား	
လာခဲ့ၾကသည္။	 ေဝါဟာရအရျဖစ္ေစ၊	 အေၾကာင္းအရာအရျဖစ္ေစ	 ''အႏု	
သုေတသန""သည္	 ''အႏုပညာအေျချပဳသုေတသန""ႏွင့္	 တူညီသည္ဟု	
ဆိုရန္မသင့္ပါ။	 ''အႏုပညာအေျချပဳသုေတသန""သည္	 အေၾကာင္းအရာ	
အားျဖင့္	 အႏုပညာကို	 သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္	 မည့္သို႔	
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုသည့္	 အေၾကာင္းအရာမ်ားကို	
သုေတသနပညာရွင္တို႔	ေလ့လာျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာ္စတင္ႏွင့္	 ေဖာ္ရီနာ့ရွ္က	 ၎တို႔ႏွစ္ဦးျပဳစုေသာ	 ''အႏုပညာ	
အေျချပဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈ""	ဆိုသည့္	သုေတသနနည္းနာပညာရပ္ဆိုင္ရာ	
ေဆာင္းပါးတြင္	 ''သုေတသနျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လံုးမွာ	အႏုပညာသဏၭာန္ေတြ	
ဟာ	မရိွမျဖစ္ဟုဆုိရမည္။	အႏုပညာသည္	သုေတသနေမးခြန္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊	
ေဒတာေကာက္ယူျခင္း၊	 ေဒတာသန္႔စင္ရွင္းလင္းထားျခင္း၊	 ေဒတာမ်ားကို	
ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္	 သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို	 ထုတ္ေဖာ္တင္ျပ	
ျခင္းစတဲ့	 သုေတသနအဆင့္တိုင္းတြင္	 အခရာက်သည္ဟု	 ဆုိပါသည္။၁  
ပက္ထရစ္ရွာလဲလ္ဗီကမူ	''အႏုပညာဆန္တ့ဲ	အေလ့အထေတြနဲ႔	Qualitative	
သုေတသန	 အေလ့အထေတြဟာ	 ဆင္တူမႈေတြရွိေနၿပီး၊	 ေပါင္းစပ္	

၁		Austin,	D.,	&	Forinash,	M.	(2005).	Arts-based	 inquiry.	 In	B.Wheeler	(Ed.),	Music	Therapy	
research	(2nd	ed.,	pp.	458-471).	Gilsum,	NH:	Bercelona	Publishers.
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လွ်င္အားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။	 ထိုအေလ့အထႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္	 ဆင္ျခင္	
သံုးသပ္ခံစားျခင္း၊	 ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊	 ျပႆနာမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊	 ရွင္းလင္း	
ျခင္း၊	အလိလုိသုစိတိမ္်ားကိ	ုဖနတ္ီးမႈပညာျဖင့္	ထတု္ေဖာရ္ငွ္းလင္းျပသည။္""	
ဟုဆိုသည္။	၂

ဤသို႔သုေတသနအဆင့္အဆင့္တြင္	 အႏုပညာက	 ရသေျမာက္စြာ	
ပါဝင္ေနႏုိင္ျခင္းသေဘာကုိ	ဤစာအုပ္တြင္	 'ျမတ္သက္သစၥာ"၏	 'သုေတသန	
ျမစ္ဖ်ား၊	လူသားအႏုပညာ"	၊	'ေသာ္တာေအးလ့ဲ"	၏	'အႏုပညာႏွင့္	သုေတသန	
ေပါင္းစပ္ရာဝယ္"	ႏွင့္	 'ျပည့္စုံေအာင္"	၏	'အႏုသုေတသနခရီး	(သို႔မဟုတ္)	
သုေတသနႏွင့္	အႏုပညာၾကားေပါင္းကူးျခင္း"	ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္	ေတြ႕ျမင္	
ႏိုင္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္	အႏုပညာနယ္ပယ္၌လည္း	သုေတသနက	အေျခခံ	
က်က်	 အေထာက္အကူျပဳေနေၾကာင္း	 ေတြ႕ရပါသည္။	 ကမ ၻာေက်ာ္ပန္းခ်ီ	
ဆရာႀကီးပီကာဆို	(Pablo	Picasso)	က	ေျပာခဲ့ဖူးသည္မွာ	-

''ကြၽန္ေတာ္	 ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို	ဘယ္ေတာ့မွ	အႏုပညာလက္ရာ	
သပ္သပ္အျဖစ္	တင္ျပခဲ့တာမ်ဳိး	မရွိခဲ့ဘူးဗ်၊	ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့	ပန္းခ်ီ	
ရဲ႕	အစိတ္အပိုင္းတိုင္းဟာ	သုေတသနခ်ည္းပါပဲ။""	ဟု	ဆိုခဲ့၏။	ပီကာဆိုကဲ့သို႔	
ထုတ္မေျပာသည့္တိုင္ေအာင္	 အႏုပညာႏွင့္	 သုေတသနကို	 သိမ္ေမြ႔စြာ၊	
ရသေျမာက္စြာ	 ေပါင္းစပ္ဖန္တီးေနၾကသူမ်ားကို	 ျပည္တြင္း၊	 ျပည္ပ	 အႏု	
ပညာေလာကတြင္	အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါသည္။	ႏိုင္ငံတကာအႏု	
ပညာပုံစံမ်ားတြင္သာမက	 ျမန္မာ့႐ုိးရာအႏုပညာပုံစံမ်ားတြင္ပင္	 သုေတသန	
က	 နက္နဲစြာပါဝင္ေနေၾကာင္းကို	 'ေဒါက္တာႏြဲ႕ေကခိုင္"၏	 'ရယ္ၾကမလား၊	
မရယ္ၾကဘူးလားႏွင့္	 ဟာသမ်ား၏	 အေမွာင္ဘက္ျခမ္းမ်ား"ဟူေသာ	 ျမန္မာ	
လူရႊင္ေတာ္တို႔၏	 လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္းတြင္	 ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အႏုပညာသည္တို႔၏	 နိစၥဒူဝလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း	 သုေတသန၏အခန္း	
က႑မွာ	မ်ားစြာအေရးပါလွေၾကာင္းကို	'ထိန္လင္း"	၏	'သမိုင္းထဲက	လက္	
မ်ား၊	 ထဘီကိစၥႏွင့္	 အႏုသုေတသန"၊	 'ျဖဴမြန္"	 ၏	 'ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း	 အခ်က္	
အလက္မ်ား"	 ၊	 'စံပယ္ျဖဴႏု"၏	 'လဇိန္ဂ်ာႏူးမိုင္"တို႔တြင္	ခံစားနားလည္ႏိုင္ပါ	
သည္။

အႏုသုေတသနသည္	အႏုပညာနယ္ပယ္	 (သို႔)	သုေတသနနယ္ပယ္	
တစ္ခုခုကို	ပိုမိုၫႊန္းဆိုေသာသေဘာမရွိပါ။	အႏုပညာႏွင့္	သုေတသနသည္	
လူသားပင္ကိုယ္အရည္အေသြးမ်ားအျဖစ္	အတူယွဥ္တဲြေပါင္းစပ္၍	အက်ဳိး	
ျပဳၾကသည္ဆုိသည့္	 သေဘာတရားကို	 နားလည္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္	

၂	Leavy,	P	 (2015).	Methods	Meet	Arts:	Art-Based	Research	Practice.	The	Guilford	Press,	
New	York.
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လူသားတို႔၏	အက်ဳိးစီးပြားကိုရည္စူး၍	လူသားအားလံုးအက်ံဳးဝင္	 ပါဝင္မႈ	
ႏွင့္အတူ	လူမႈကမ ၻာ၏အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို	ေလ့လာသင္ယူ	ထုတ္ေဖာ္	
ျပသေသာ	လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို	'အႏုသုေတသန"ဟု	ဖြင့္ဆို	ခ်င္ပါသည္။	

စာေရးသူမ်ား၏	အမည္အကၡရာစဥ္အတိုင္း	 ေဖာ္ျပထားေသာ	 စာစု	
အသီးသီးတြင္	 အႏုပညာႏွင့္သုေတသနတို႔	 ေပါင္းစပ္မႈသေဘာကို	
႐ႈေထာင့္အသီးသီးမွတင္ျပထားသည္ကုိ	 ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသန	
ေဖာင္ေဒးရွင္	 (EMReF)	မွ	 ဂုဏ္ယူစြာ	 ေဝမွ်လိုက္ရပါသည္။	ယခုစာအုပ္	
သည္	 အႏုသုေတသန၏	 အႏွစ္သာရကို	 အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ	 ရရွိ	
ခံစားနားလည္ေစရန္	အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု	 ႐ိုးသားစြာ	 ေမွ်ာ္လင့္မိပါ	
သည္။

ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း (EMReF)
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ေဆာင္းဦးေလ	 ေအးေအးျမျမတိုက္ခတ္ေသာ	 တစ္ရက္မွာ	 လဇိန္	
ဂ်ာႏူးမိုင္ကို	ကြၽန္မ	စေတြ႕ပါသည္။

လဇိန္ဂ်ာႏူးမိုင္ဟုဆိုလိုက္လွ်င္	 ကြၽန္မ၏	 ပထမဆုံး၀တၳဳရွည္	
'ေျမာက္ဖ်ားက	အလြမ္းရာသီ"ထဲက	ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးအျဖစ္	အမွတ္ရသူ	
မ်ားလည္း	 ရိွေကာင္းရိွလိမ့္မည္။	အဓိကဇာတ္ေကာင္	ေမသီႏြယ္၏အခ်စ္ဆံုး	
သူငယ္ခ်င္း....ႏြယ္ကေခၚေတာ့	'ႏူးမိုင္"	ေပါ့။	ဒါျဖင့္	၀တၳဳထဲကဇာတ္ေကာင္	
ကို	 ဘယ္လုိမ်ား	 စေတြ႕တယ္ေျပာတာပါလိမ့္	 ေမးခ်င္ၾကတာ	 ေပၚလာဦး	
မည္။

ႏူးမိုင္ကို	ကြၽန္မ	အျပင္မွာ	တကယ္ပဲ	ေတြ႕ခဲ့ရတာပါ။	
........
အမွန္ေတာ့	ကြၽန္မ၏သုေတသနခရီးမွာ	 ႏူးမိုင္ကိုေတြ႕ရဖို႔	 ေမွ်ာ္လင့္	

မထားပါ။	ႏူးမိုင္သည္	သည္ခရီးမတိုင္မီအထိ	ကြၽန္မ	 ႀကိဳတင္ပုံေဖာ္မထား	
ခဲ့ဖူးေသာ	ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ပါသည္။	ခရီးသာထြက္ဖို႔စိတ္မကူးခဲ့လွ်င္	ႏူးမိုင္	
ကုိ	ေတြ႕ခဲ့ရမွာမဟုတ္။	

ခရီး....	အႏုပညာဖန္တီးမႈတစ္ခုအတြက္	သြားရမည့္	ခရီး...။
အခ်က္အလက္ကို	 အားကုိးအားထားမျပဳသည့္	 ရသ၀တၳဳတစ္ပုဒ္	

ေရးဖို႔ရာ	 သည္လိုကြင္းဆင္းခရီးထြက္ဖို႔	 လိုအပ္ပါသလား၊	 စာေရးဆရာ	
သည္	 သုေတသနလုပ္ဖို႔	 လိုအပ္ပါသလား၊	 အႏုပညာႏွင့္သုေတသန	
တစ္သီးတျခားစီ	မဟုတ္လား။	သည္ႏွစ္ခု	ဘယ္လိုမ်ား	ဆက္စပ္မွာမုိ႔လဲ။

ပထမဆုံး	 ၀တၳဳရွည္ေရးဖို႔ျပင္ဆင္ေတာ့	 သည္ေမးခြန္းမ်ားက	ကုိယ့္	
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စံပယ္ျဖဴႏု

ကုိယ္ကုိယ္ျပန္ေမးဖို႔	 ျဖစ္လာပါသည္။	 ကုိယ္ႏွင့္စိမ္းသက္ေသာ	 ျပည္နယ္	
အရပ္ေဒသကို	အေျခတည္ေနာက္ခံထားမွာမွ	မဟုတ္ဘဲ။	ဘာေၾကာင့္မ်ား	
ခရီးထြက္ဖို႔လိုမလဲ။	 စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားက	ကုိယ့္နယ္မွာမရွိဘူးဆိုေပမယ့္	
ေ၀းေ၀းလံလံမွာမွ	 မဟုတ္တာ၊	 ေဒသအေငြ႕အသက္ကလည္း	 အတူတူ၊	
လူမ်ဳိး၊	ဘာသာစကားကလည္း	ကုိယ္ႏွင့္မစိမ္း၊	သည္ေတာ့	စစ္ေရွာင္စခန္း	
က	 ဓာတ္ပုံေလးမ်ားၾကည့္ၿပီး	 ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို	 စိတ္ကူးႏွင့္ဖန္တီးၿပီး	
ေနရင္းေနရာမွာပဲ	ထိုင္ေရးလို႔	မရဘူးလား။	

ဘယ္ႏွႀကိမ္ပင္	 ျပန္ေမးေမး	 'ဟင့္အင္း"	 ဟူေသာအေျဖသာ	 ကြၽန္မ	
ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ျပန္ေပးမိပါသည္။	 မျဖစ္....ဘယ္နည္းႏွင့္မွ်မျဖစ္။	 စစ္ေရွာင္	
စခန္းမ်ားအထိ	ကြၽန္မသြားမွျဖစ္လိမ့္မည္။	

စိတ္ကူးႏွင့္႐ွဴ႐ိႈက္မည့္ေလထုထက္	 ျပင္ပက	 တကယ့္ေလေျပ၊	
စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတစ္၀ိုက္က	အနာတရပုံျပင္မ်ားကို	ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္
လာမည့္ေလေျပကိုသာ	 ကြၽန္မထိေတြ႕လိုသည္။	 စိတ္ႏွင့္ပုံေဖာ္ေသာ	
ျမင္ကြင္းမ်ားထက္	မိႈင္းရီရီေတာင္ေၾကာမ်ားတြင္	 ၿငိမ္ကုပ္ေဆြးေျမ့ရပ္တန္႔	
ေနၾကမည့္	တဲစခန္းမ်ားကို	ကုိယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕လိုသည္။	အေတြးႏွင့္	ဖန္တီး	
ေသာ	 ဇာတ္ေကာင္မ်ားထက္	 တကယ့္စစ္ေရွာင္သူတို႔၏	 ရင္တြင္းစကား	
မ်ား၊	သူတို႔	စစ္ေရွာင္ေျပးလာေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို	အေျခတည္ကာ	ျပင္ပက	
လူမ်ားႏွင့္အလွမ္းမကြာေသာ	ဇာတ္ေကာင္မ်ား	ဖန္တီးလိုသည္။	

စင္စစ္	သတင္းသမားအျဖစ္ကေန	စာေရးဆရာဘ၀ဆီ	ကူးလာတာ	
ေၾကာင့္ပဲ	ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီးမွ	အႏုပညာဖန္တီးခ်င္တာလား။	ပင္ကုိဗီဇ	
ကိုကပဲ	 စူးစမ္းရွာေဖြရာမွာ	 အားသန္တာေၾကာင့္လား	 မေရရာ။	 ေသခ်ာ	
သည္ကေတာ့	 တကယ့္ပတ္၀န္းက်င္၊	 ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားတုိ႔ကို	
စာအုပ္ထဲပုံေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္	ဘယ္ေလာက္ပင္	သြားလာရခက္ေသာ	ေဒသ	
ျဖစ္ေစဦးေတာ့၊	အေျခအေနမေပးေစဦးေတာ့	သြားခြင့္ရဖို႔ရာ	ကြၽန္မဖန္တီး	
ယူရလိမ့္မည္။	

စိတ္ကူးသက္သက္ႏွင့္ဖြဲ႕ေနလွ်င္	ကြၽန္မ၏စကားလုံးမ်ားသည္	ဘယ္	
ေလာက္ပင္	 အႏုပညာေျမာက္ပါေစ	 ခံစားခ်က္အတုမွ်သာျဖစ္လိမ့္မည္။	
သစ္ပင္တုိ႔သည္ပင္	 သစ္ပင္အတုျဖစ္လိမ့္မည္။	 ၿပီးေတာ့လည္း	 ေကာင္းကင္	
တု...	ေလေျပတု...	လူအတု...	စကားတုေတြေပါ့။

ခရီးမစမီမွာ	 လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကို	 ကြၽန္မတိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။	 တစ္ဦးက	
ေတာ့	 လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲပင္	 အားေပးခဲ့သည္။	 'ဆရာေမာင္သာရတို႔ေခတ္	
ကတည္းက	ဒါမ်ဳိးရွိခဲ့တာပဲ၊	'အတက္ကားကို	ဦးစားေပးပါ"	၀တၳဳကိုမေရးခင္	
အငွားယာဥ္ေမာင္းဘ၀ကို	 ကုိယ္တုိင္၀င္လုပ္ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ	 ဆရာက	
ေရးခဲ့တာ"	 ဟု	 ေျပာျပသည္။	 သြားသာသြားရမည္၊	 ေရးစရာဇာတ္လည္း	
မရွိေသးေၾကာင္း	ကြၽန္မေျပာေတာ့	'သြားသာသြားပါ၊	ေရာက္ေတာ့	တကယ့္	
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လဇိန္ဂ်ာႏူးမုိင္

လူေတြနဲ႔ေတြ႕ရတဲ့အခါ	 ဇာတ္ေကာင္ေတြ	အလိုလိုေပၚလာပါလိမ့္မယ္"	ဟု	
ေျပာျပန္သည္။	ကြၽန္မ	အားတက္ရပါသည္။

ေနာက္တစ္ဦးကလည္း	 အားေပးပါသည္။	 သို႔ေသာ္	 ၀တၳဳေရးရန္	
ေတာ့	 မဟုတ္ပါ။	 သတင္းဓာတ္ပုံ	 ေ၀ေ၀ဆာဆာႏွင့္တင္ျပေသာ	 အခ်က္	
အလက္အသားေပး	စာအုပ္တစ္အုပ္အျဖစ္	ထုတ္ေ၀ရန္။	'ေစ်းကြက္လည္း	
ပိုေကာင္းတယ္"ဟု	အၾကံေပး၏။

တကယ္လည္း	စာေပေလာကတြင္	စာအုပ္ေစ်းကြက္အေျခအေနမွာ	
ထိုစဥ္က	နာဖ်ားမက်န္းမာျခင္းကို	ကုိယ္စားျပဳေသာ	အေသြးအေရာင္မ်ား	
သာ	လႊမ္းေနပါသည္။	၀တၳဳရွည္ေရးသူအသစ္မ်ား	ေပၚလာသည္မရွိ။	ထြက္	
သမွ်	စာအုပ္တို႔သည္လည္း	နာမည္ႀကီးအခ်ဳိ႕ကလြဲ၍	အုပ္ေရ	၁၀၀၀	ကုန္	
လွ်င္ပင္	 ေရာင္းေကာင္းလွခ်ည့္	 ၀မ္းသာေနရေသာ	 အေနအထားျဖစ္ပါ	
သည္။	စာေရးသူမ်ားသည္	စာေရးျခင္းတစ္ခုတည္းႏွင့္	မရပ္တည္ႏုိင္ၾကပါ။	
သူမ်ားတကာႏုိင္ငံတို႔လို	 တစ္အုပ္ေလာက္	 ေအာင္ျမင္လိုက္လွ်င္	 ေနာက္	
တစ္အုပ္ကို	ေအးေအးေဆးေဆး	ဇိမ္ႏွင့္ႏွစ္ရွည္လမ်ား	ထိုင္ေရးႏိုင္ေလာက္	
သည္အထိ	 ၀င္ေငြမ်ဳိးလည္းမရၾကရွာပါ။	ထိုေခတ္မ်ဳိးမွာမွ	 လုံးခ်င္းေရးသူ	
ဘ၀တိုး၀င္ဖို႔	 စဥ္းစားေသာ၊	 ေရးမည့္ဇာတ္ကလည္း	 အခ်စ္အေၾကာင္း	
ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းေလာက္ပင္ပါဖို႔	 မေရရလွေသာ	 ကြၽန္မအတြက္	 အေကာင္း	
ဆုံးလမ္းကို	ၫႊန္ျပေပးတာပါပဲ။	ေစတနာအတြက္	ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။	

သို႔ေသာ္	 ပထမလမ္းကိုသာ	 ကြၽန္မေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။	 ဘာေၾကာင့္	
သည္လမ္းကို	ေရြးရသလဲဆိုလွ်င္	အေျဖ	(၁)	က	၀တၳဳရွည္ေရးသူဘ၀ဆိုတာ	
သည္	ကြၽန္မ၏ငယ္အိပ္မက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။	အေျဖ	(၂)	ကေတာ့	ျပည္တြင္း	
စစ္ႏွင့္စစ္ေရွာင္သူတုိ႔၏ဘ၀ကုိ	ေျပာျပတာခ်င္းအတူတူ	အႏုပညာသက္သက္	
သုိ႔မဟုတ္	သုေတသနသီးသန္႔ႏွင့္စာလွ်င္	အႏုပညာႏွင့္သုေတသန	ေပါင္းစပ္	
မႈက	ပို၍ထိေရာက္မည္	ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္။	

သည္လိုႏွင့္	ေလ့လာေရးခရီး	စတင္ခဲ့ပါသည္။
........
ႏူးမိုင္ကိုစေတြ႕ေတာ့	 အင္ေခါင္းပါစခန္းေရာက္ၿပီး	 ေနာက္တစ္ရက္	

မွာပါ။	
ႏူးမိုင္ရွိလိမ့္မည္	ေယာင္၍မေတြးခဲ့ဖူးေသာစခန္းသို႔	လာရသည့္လမ္း	

က	လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့	မဟုတ္ခဲ့။	ကြၽန္မတည္းခိုေနသည့္	မုိင္ဂ်ာယန္ရွိ	
လူထုအလင္း႐ုံးမွ	 ရိကၡာပို႔သည့္ကားႏွင့္	 လိုက္လာခဲ့ရသည္။	 ကားသည္္	
တ႐ုတ္ျပည္ကိုျဖတ္ၿပီး	 နာရီႏွင့္ခ်ီ၍	 လမ္းေခ်ာ၊	 လမ္းၾကမ္းႏွစ္သြယ္ကို	
ရင္ဆိုင္ၿပီးမွ	တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာနယ္စပ္ကို	 ေရာက္ပါသည္။	လမ္းမွာ	 စခန္း	
ႏွင့္နီးေလေလ	 ၾကမ္းေလေလ။	က်င္း၊	 ခ်ဳိင့္မ်ားေပၚက	 ျဖတ္ေမာင္းေနရ၍	
တလူးလူး	တလိမ့္လိမ့္။	သို႔ေသာ္လည္း	ကြၽန္မ	မညည္းညဴပါ။	ကုိယ့္စရိတ္	
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ႏွင့္ကုိယ္လာလွ်င္	တတ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာ	ခရီးမ်ဳိးမို႔	ကားႀကံဳလိုက္ခြင့္ရ	
တာကုိပဲ	ေက်းဇူးတင္ေနရသည္။

ေဟာ...	စခန္း	ေရာက္ပါၿပီ။	
ႏူးမိုင္တို႔၏	အင္ေခါင္းပါစခန္းသည္	 ေတာင္ေၾကာအဆင့္အဆင့္ေပၚ	

မွာတည္ထားေသာ	 စခန္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။	 အေ၀းကၾကည့္လွ်င္	 လိႈင္းျပာ	
အလိပ္ေလးမ်ား	အဆင့္လိုက္ျမင့္တက္သြားသလို	ျမင္ရသည့္	တဲတန္းရွည္	
မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ	 စခန္းသည္	 စစ္ေရွာင္ေျပးလာသည္ဆုိေသာ	
အေငြ႕အသက္ႏွင့္	 ခံစားမႈသာရွိမေနလွ်င္	 အလြန္လွပသည့္	 ႐ႈခင္းဟုဆိုရ	
မည္။	ကခ်င္ျပည္နယ္သူ	ကြၽန္မကိုယ္တိုင္အတြက္လည္း	ေငးေလာက္စရာ	
ျမင္ကြင္းမ်ားပါပဲ။	 ေဆာင္းဦးေနပင္မရွိ။	 မိုးကအုံ႔တုံ႔တုံ႔။	 တိမ္တို႔သည္	
ေကာင္းကင္မွာ	 မိႈပြင့္မ်ားႀကဲထားသလို။	 ေကာင္းကင္က	 အျပာေဖ်ာ့၊	
စစ္ေရွာင္တို႔၏	တဲတန္းရွည္မ်ားက	အျပာ၊	ေတာင္လႊာေတြက	အစိမ္းတခ်ဳိ႕၊	
အ၀ါတခ်ဳိ႕။	အျမင္နီးေသာ	ေတာင္တန္းမ်ား၏	ေနာက္၀ယ္	တျဖည္းျဖည္း	
ေ၀းကြာျခားသည့္	ေတာင္လႊာရိပ္မ်ားက	အျပာေဖ်ာ့ေဖ်ာ့၊	မီးခိုးေရးေရး။

အလွကိုထည့္မေျပာလွ်င္	 အင္ေခါင္းပါသည္	 ကြၽန္မေရာက္ခဲ့ေသာ	
အျခားစခန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက	လွ်ပ္စစ္မီးမရတာကအစ	အေတာ္ပင္	ခက္ခဲ	
ရွာေသာ	 ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။	 သို႔ေသာ္လည္း	 ေရေျမအေနအထား	
သည္	 ေရာက္ၿပီးခဏခ်င္းမွာပင္	 ေဒသခံ	 ကြၽန္မအတြက္	 မစိမ္းသက္လွ	
ေတာ့။	 တဲအိမ္က	 ေတာင္ေၾကာအနိမ့္ေပၚမွာတည္သည္မို႔	 အျမင့္ေပၚက	
စခန္းမ်ားကို	အျမင္ႏွင့္စူးစမ္းၿပီးၿပီ။	မိုးသည္းလာ၍	အျပင္မထြက္ႏိုင္ေသး	
ေသာ္လည္း	 အိမ္အတြင္းမွာပဲထုိင္ကာ	 ျမင္ႏိုင္သေလာက္ကို	 ဗီြဒီယို၊	
ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းယူသည္။

ခဏေနလွ်င္ေတာ့	ခရီးတစ္ေလွ်ာက္	အတူေဆာင္လာေသာ၊	မွတ္စရာ	
ႀကံဳတိုင္း	 ထုတ္၍မွတ္တတ္ေသာ	 မွတ္စုစာအုပ္ကိုထုတ္ကာ	 ေစတနာ့	
၀န္ထမ္း	 ေမာင္၊	 ညီမတို႔ႏွင့္	 စကားေျပာ၊	 ေမးခြန္းေလး	 နည္းနည္းပါးပါး	
ေမးၿပီး	 ေရးမွတ္ရသည္။	 ေရာက္ကတည္းက	 ရြာလိုက္ေသာ	 မိုးေလး	
နည္းနည္းသည္းတာႏွင့္	 စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူထံ	 ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းရသည္။	
အဓိကအားျဖင့္ေတာ့	 စစ္ေရွာင္စခန္းတစ္ခုေရာက္လွ်င္	 အေျခခံအခ်က္	
အလက္မ်ားကို	ဦးစြာယူရပါသည္။	

အၾကမ္းဆိုရလွ်င္	လူဦးေရ၊	က်ား၊	မ	ဦးေရ၊	သက္ႀကီးရြယ္အို၊	ကေလး	
ဦးေရ၊	 ေနရပ္ေဒသမ်ား၊	အသုတ္လိုက္	 စစ္ေရွာင္လာၾကခ်ိန္၊	 စခန္းေနစဥ္	
ကာလတစ္ေလွ်ာက္	 ပညာေရး၊	 က်န္းမာေရး၊	 စားနပ္ရိကၡာစီစဥ္ထားရွိပုံ၊	
ေန႔စဥ္ေနမႈထိုင္မႈအခက္အခဲ	 အစရွိသျဖင့္ေပါ့။	 သည္လိုအခ်က္အလက္	
မ်ား	ေနာက္မွာမွ	စစ္ႏွင့္၊	စစ္ေရွာင္ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ	သူတို႔ခံစားခ်က္	
မ်ားပြင့္က်လာေအာင္	ကြၽန္မ	စိတ္ရွည္ရွည္ထား	စကားေျပာယူၿမဲ။	

စံပယ္ျဖဴႏု
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အခ်ိန္ေပးေျဖၾကားေပးခဲ့သည့္	 စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူထံမွာပင္	 မနက္ျဖန္	
တစ္ရက္ေတာ့	စခန္းကို	လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈဖို႔	ကြၽန္မ	ခြင့္ေတာင္းရျပန္သည္။	
အခြင့္ရပါသည္။	 ေစတနာ့၀န္ထမ္း	 ေမာင္ငယ္က	ကခ်င္ႏွင့္ဗမာ	ဘာသာ	
စကားႏွစ္ခုကို	 ဖလွယ္ျပန္ဆိုေပးမည္	 ေျပာလာသည္။	 မနက္မေရာက္မီ	
ႀကံဳရေသာည၀ယ္	 ထရံက်ဳိးတိုးက်ဲတဲၾကားက	 တုိး၀င္ေသာ	 ေတာင္ေပၚ	
ေဆာင္းေလေၾကာင့္	 ေစာင္ဘယ္ႏွထပ္ၿခံဳၿခံဳ	 ခံႏိုင္ရည္မရွိေလာက္ေအာင္	
ခိုက္ခိုက္တုန္ေအးလွေသာ္လည္း	 မနက္ဆိုလွ်င္	 စိတ္၀င္စားရာ	 အလုပ္	
ေနာက္	ေကာက္ေကာက္ပါရမည္မို႔	ကြၽန္မ	မညည္းညဴစတမ္း	ေတာင့္ခံႏိုင္	
ခဲ့ပါသည္။

မနက္ေရာက္ေတာ့	ကြၽန္မတို႔ႏွစ္ဦး	စခန္းတစ္၀ိုက္	ေျခဆန္႔ၾကသည္။	
လက္ထဲမွာ	ဗီြဒီယိုကင္မရာအေသးေလးတစ္လုံး၊	မွတ္စုတစ္အုပ္၊	ေဘာပဲန္	
တစ္ေခ်ာင္းေဆာင္လ်က္	ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းတင္၊	ဓာတ္ပုံ႐ိုက္၊	ကင္မရာႀကိဳး	
ကိုလက္မွာခ်ိတ္ကာ	 မွတ္စုမွတ္	 စသျဖင့္လုပ္ေနေသာ	ကြၽန္မကို	ဘာသာ	
ဘာ၀	 ေဆာ့ကစားေနေသာကေလးမ်ားက	 စိတ္၀င္တစား	 ၾကည့္မဆုံး။	
တစ္ဆင့္ခံခြင့္ေတာင္း၍	 ကေလးငယ္မ်ားကို	 ကြၽန္မ	 ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ပါသည္။	
ၾကည္စင္စင္	အၿပံဳးေလးမ်ားကို	လိုခ်င္လွ၍။	

ကေလးတို႔သည္	 စစ္ကိုမသိပါ။	 ႏွစ္လရွည္ၾကာ	 မေျပၿငိမ္းႏုိင္ေသာ	
ရန္မီးစမ်ားအေၾကာင္း၊	ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္း	မသိပါ။	သူတို႔၏	ႏွလုံးသား	
မွာ	 သန္႔စင္လွသည္။	 အၿပံဳးမ်ားကလည္း	 ၾကည္လင္လွ၏။	 ကင္မရာကို	
ေစ့ေစ့စူးစူးၾကည့္ကာ	 ၿပံဳးျပခဲ့ၾကေသာ	 ကေလးတို႔သည္	 ကြၽန္မ၏စိတ္ကို	
ပုတ္ႏုိးခဲ့သည္။	သူတို႔ကိုျမင္ေယာင္ကာ	ေရးခဲ့ေသာ	ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားလည္း	
ရွိပါရဲ႕။	 ေလ့လာေရးခရီးလာဖို႔သာ	 စိတ္မကူးခဲ့လွ်င္	 သည္ကေလးတို႔ကုိ	
ကြၽန္မဆုံခဲ့ရမွာမဟုတ္။

ေနာက္တစ္ခုအမွတ္ရသည္ကေတာ့	အိမ္ခန္းတစ္ခုအတြင္း	စုစုေ၀းေ၀း	
ရိွၾကသည့္	အမ်ဳ းိသမီးမ်ားထံခ်ဥ္းကပ္ကာ	စကားျပန္လုပ္ေပးေသာ	ေမာင္ငယ္	
ကတစ္ဆင့္	ခြင့္ေတာင္းလ်က္	စကားေျပာခြင့္ရခဲ့သည့္	အခိုက္အတန္႔ေပါ့။	
အေမတို႔အရြယ္	 အဘြားတို႔အရြယ္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား။	 အမိုးလုံေသာ္လည္း	
အကာမလုံၿခံဳေသာ	 အိမ္ကေလးမ်ားထဲ	 ခပ္အုပ္အုပ္	 ရယ္ေမာသံမ်ားႏွင့္	
သူတို႔	ကြၽန္မကို	ႀကိဳခဲ့ၾကသည္။

သူတုိ႔ႏွင့္ကြၽန္မၾကား	 ဘာသာစကားျခားနားမႈသည္	 အၿပံဳးမ်ား	
ေအာက္တြင္ပင္	ေႂကြပ်က္ခဲ့ပါသည္။	ပထမေသာ္	ကြၽန္မ	သူတို႔ကို	ေမးခြန္း	
မေမးေသးပါ။	 ရင္းရင္းႏွီးႏွီး	 စကားစျမည္ေျပာပါသည္။	 ယုံၾကည္မႈအရွိန္	
ေလးရလာၿပီထင္ေတာ့မွ	 သူတို႔ထံက	 ပြင့္လင္းဖြင့္ခ်လာသည့္	 စစ္ေရွာင္	
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္	 ေနာင္ေသာ္	 ကြၽန္မ	 ၀တၳဳေရးရာတြင္	 ထိေရာက္	
လွေသာ၊	ခြန္အားပါေသာ	အကူအညီမ်ား	ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။	

လဇိန္ဂ်ာႏူးမုိင္



14 

ႏူးမိုင္အေၾကာင္း	ဆက္ပါဦးမည္။	
မူလကေတာ့	အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားႏွင့္	 စကားေျပာဆိုၿပီး	တည္းခိုအိမ္	

ဆီ	 ျပန္ၾကဖို႔ျဖစ္သည္။	 သည္လိုျပန္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း	 ကြၽန္မ၏ႏူးမိုင္ကို	
ေတြ႕ခြင့္ႀကံဳေတာ့မွာမဟုတ္။	 ျပန္ၾကမည္ျပင္ၿပီးမွပင္	 ေမာင္ငယ္က	 'စခန္း	
ကို	အေပၚ စီးကၾကည့္လုိ႔ရတဲ့	ေနရာရွိတယ္၊	အစ္မ	ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခ်င္သလား"	
ဟု	ေမးလာပါသည္။

'႐ိုက္ခ်င္တာေပါ့	ဘယ္နားက	႐ိုက္ရမလဲဟင္"
'ေဟာဟိုေနရာမွာ	အစ္မ၊	 ျမင့္ေတာ့	 ျမင့္တယ္၊	 နည္းနည္းမ်ား	 ေမာ 

မလား	မသိဘူး၊	ဒါေပမယ့္	ထိပ္ဆုံးဆိုေတာ့	အစ္မ	အကုန္လုံးျမင္ရမွာ"
'သြားတာေပါ့"ဟုဆိုေတာ့	 ႏွစ္ဦးသား	 ခရီးဆက္ၾကသည္။	 ေျမျပင္	

သည္	 ေျပေျပကေလး	 ျမင့္တက္လာသည္။	 တဲတန္းမ်ားသည္	 ငါးခန္းတြဲ၊	
ေျခာက္ခန္းတြဲျဖင့္	 ေတာင္ေၾကာေပၚက	ေျမနည္းနည္းညီညာေသာ	ေနရာ	
မ်ား၀ယ္	ေဆာက္လုပ္ထားၾကသည္။	တဲမ်ား၏ေနာက္ေက်ာက	ကုန္းေလွ်ာ	
မ်ားမွာေတာ့	စားပင္	သီးပင္မ်ား။

အေပၚဘက္ေရာက္ေတာ့	 ေမာင္ငယ္ေျပာခဲ့သလိုပင္	 အနည္းငယ္	
ေမာလ်သလို	 ရွိသည္။	 သို႔ေသာ္လည္း	 ေတာင္တန္းေတာင္စြယ္အဆင့္	
အဆင့္ႏွင့္	အင္မတန္လွပေသာ	ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးကို	ဆီးျမင္လုိက္ရ၍	
အေမာကို	 ကြၽန္မ	 ေမ့ေဖ်ာက္ႏိုင္၏။	 မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ	 ႐ိုက္ယူၿပီးခ်ိန္မွာ	
ေတာ့	 'ျပန္ဆင္းၾကမယ္"	 ဟု	 ေမာင္ငယ္က	 ေလာေဆာ္၍	 ေျမျပင္ေျပေျပ	
ေလွ်ာသြားသည့္အတိုင္း	 စကားတေျပာေျပာႏွင့္	 ခပ္ျဖည္းျဖည္း	 ေလွ်ာက္	
လာခဲ့ပါသည္။

တစ္ေနရာတြင္ေတာ့	 ကြၽန္မသည္	 လွမ္းလက္စ	 ေျခလွမ္းမ်ားကို	
တုံ႔ခနဲ	ရပ္လိုက္မိသည္။	

ကြၽန္မေတြ႕ျမင္ေနရသည္မွာ	 တဲတန္းတစ္ခု၏	 အစြန္ဆုံးအခန္းရွိ	
အဖီခ်ထားေသာ	 အမုိးေအာက္က	 ကြပ္ပ်စ္ႏွင့္	 ထိုကြပ္ပ်စ္ေပၚမွာ	 စကား	
တေျပာေျပာရွိေနၾကသည့္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။	 သူတို႔ႏွင့္	 မလွမ္း	
မကမ္းမွာေတာ့	ကေလးႀကီးက	ကေလးငယ္ကို	ထိန္းရင္း	 ေဆာ့ကစားေန	
ၾကသည့္	ကေလးတစ္သုိက္ေပါ့။	သူတုိ႔ႏွင့္	စကားေျပာလုိေၾကာင္း	ေမာင္ငယ္	
ကို	ေျပာျပကာ	ကြၽန္မတို႔	ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါသည္။

ပထမတြင္	 သူတို႔သည္	 စကားေျပာရန္	 အနည္းငယ္အခက္ေတြ႕ေန	
ၾကဟန္ရိွသည္။	 ရွက္ၾကပံုလည္းေပၚပါသည္။	 စာေရးဆရာဆုိသည္ကုိ	 သူတုိ႔	
အေသအခ်ာျမင္ဖူးပါရဲ႕လား	ကြၽန္မ	 မသိပါ။	သူတို႔အေၾကာင္းကို	လာေမး	
သြားမွေတာ့	 ေသခ်ာေပါက္	 သူတို႔အေၾကာင္းပဲ	 ေရးလိမ့္မည္ထင္ေလ	
သလားပဲ။	သည္အေတြးႏွင့္ပင္	ေမးသမွ်ကုိေရးမည္လည္း	မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊	
ကြၽန္မႏွင့္စကားေျပာသည့္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္	 စာအုပ္ထဲပါ၀င္ေနမည္	

စံပယ္ျဖဴႏု
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မဟုတ္ဘဲ	သည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို	ကုိယ္စားျပဳေနသည့္	 ဖန္တီးထားေသာ	
ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးသာ	ပါ၀င္မည့္အေၾကာင္း	ရွင္းျပရပါသည္။	

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့	 အခ်င္းခ်င္း	 တြန္းထိုးရယ္ေမာလ်က္က	 သူတို႔	
အထဲ	စကားအသြက္ဆုံးျဖစ္ပုံရေသာ	အမ်ဳိးသမီးကေျပာဖို႔	တာ၀န္ယူလိုက္	
သည္။	သူစကားစလွ်င္ေတာ့	ကြြၽန္မ၏	စိတ္၀ိဉာဥ္သည္	ေလတြင္လြင့္ေမ်ာ	
သြားဟန္တူေသာ	သူ႔စကားလုံးမ်ားေနာက္	ေကာက္ေကာက္ပါေတာ့သည္။	
တိမ္မွ်င္စမ်ားတြင္လည္း	ခိုသည္။	ေတာင္ေၾကာေလးေပၚ	ေျခခ်လိုက္သည္။	
ေနာက္	သူတို႔ရြာသို႔	အတူေရာက္ရသည္။	

စကားစလိုက္ပုံကုိ	ၾကည့္ပါဦး..။
''ေဟာဟုိကေတာင္မွာ	လမ္းေၾကာင္းေလးေပၚေနတာ	 ေတြ႕လား၊	 အဲဒီ	

လမ္းေလးကေန	ငါတို႔ရြာကိုျပန္လို႔ရတယ္၊	အဲဒီလမ္းကို	ငါ	ညေနတုိင္းထိုင္	
ၾကည့္တာပဲ...""	တဲ့။

အမ်ဳိးသမီးသည္	 အတန္းပညာ	 သိပ္တတ္ဟန္မတူပါ။	 သာမန္	
ေတာင္ယာလုပ္ေသာ	 ရြာသူတစ္ဦး၏	ဟန္ပန္အျပည့္သာ	 ေတြ႕ရပါသည္။	
သူကျဖင့္	သူ႔ဘ၀ကို	႐ိုး႐ိုးကေလး	ေျပာျပလိုက္တာပါပဲ။	နားေထာင္သူမွာ	
ေတာ့	 သည္စကားေလးေနာက္ကိုပဲ	 အေတြးမဆုံးတမ္း	 လိုက္ပါရသည္။	
အိမ္....	ရြာဆိုေသာ	စကားလုံးေလးကို	 ၾကားကာမွ်ႏွင့္၊	သူ႔မ်က္ႏွာထက္က	
ခံစားမႈအရိပ္ကို	 ျမင္ကာမွ်ႏွင့္	 ကြၽန္မရင္မွာ	 နင့္ရသည္။	 ကြၽန္မလည္း	
အေ၀းက	အိမ္လြမ္းသူပဲကိုး။	

သေဘၤာဥၾသဆြဲသံၾကားတိုင္း	 မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္	 က်ခဲ့ရေသာ	
ေန႔ရက္အခ်ဳိ႕ကိုပင္	 ျပန္ေအာက္ေမ့လာေသးသည္။	 ကြၽန္မမွာက	 အိမ္ကို	
သာ	 လြမ္းရတယ္၊	 ျပန္ခ်င္သည္ဆိုလွ်င္	 အခ်ိန္မေရြးျပန္ႏုိင္ပါရဲ႕။	 သူတို႔	
မွာေတာ့	 စစ္မၿပီးမခ်င္း	 ရြာမ်ားသို႔မျပန္ႏုိင္ၾကပါ။	 ျပန္လွ်င္လည္း	 လုံၿခံဳ	
စိတ္ခ်မႈရွိဖို႔ရာ	 အဘယ္သူကမွ်	 အာမမခံႏိုင္ပါ။	 ဒါႏွင့္မ်ား	 ေဟာဟိုလမ္း	
ကေလးကို	 ညေနတုိင္း	 ေငးေမွ်ာ္ေနရေသးသတဲ့။	 သူ	 လြမ္းမွာပဲ။	 ငိုေရာ	
ငိုေသးသလား။	သူ႔ေနရာမွာ	၀င္ေတြးၾကည့္ေတာ့	ကြၽန္မ	ငိုခ်င္လာပါသည္။	
သို႔ေသာ္	 လတ္တေလာတာ၀န္က	 ေမးခြန္းမ်ား	 ေမးျမန္းရန္မဟုတ္လား။	
အလုပ္ကိုသာ	ကြၽန္မ	အာ႐ုံစိုက္ရသည္။	

သူ႔စကားမ်ားႏွင့္ပင္	ကြၽန္မသည္	သူတို႔ရြာကေလးသို႔	 ေတာင္ေၾကာ	
ကိုေက်ာ္လ်က္	 အထပ္ထပ္အခါခါ	 ေရာက္ပါသည္။	 ႏွင္းျမဴရိပ္ဆိုင္းေသာ	
ရြာကေလးက	ကခ်င္႐ုိးရာအိမ္ေလးမ်ားမွာ	ခဏေနပါသည္။	ၾကက္ေမာက္	
ပန္း	 အ၀ါေရာင္၊	 ပန္းခရမ္းေရာင္မ်ား	 ေ၀ဆာေသာ	 ေကာက္သစ္စားပြဲ	
ကာလကိုႀကံဳပါသည္။	ခရစၥမတ္အခါ	ဘုရားသီခ်င္းသံမ်ားကို	 နာၾကားရပါ	
သည္။	 ေနာက္ဆုံးေတာ့	 စစ္ေရွာင္စခန္းကေန	 ေခတၱခဏ	 ရြာျပန္ရာတြင္	
စခန္းသို႔	 ျပန္ေရာက္မလာႏိုင္ေတာ့ေသာ	 အေမႏွင့္အေမ၏	 အသုဘ	

လဇိန္ဂ်ာႏူးမုိင္
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သတင္းကို	 ၾကား႐ုံၾကား၍	အေလာင္းမွ်	 ျမင္ခြင့္မရလိုက္ေသာ	သမီးတို႔၏	
ဇာတ္လမ္းမွာ	ရင္တနင့္နင့္	အဆုံးသတ္ပါၿပီ။

ကြၽန္မသည္	လြင့္ေမ်ာေသာ	စိတ္တစ္မ်ဳိးႏွင့္ပင္	သူတို႔ဆီက	ျပန္လာ	
သည္။	'ငါတို႔	ဘယ္ရက္တုန္းက	ရြာကေျပးလာၾကတယ္၊	လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္	
ပါတယ္"	အစရွိေသာ	အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ	သူ	ကြၽန္မကို	စီကာစဥ္ကာ	
ေျပာခဲ့လွ်င္	 စိတ္ထဲ	 သည္မွ်ေရာက္ဖို႔	 မလြယ္လွပါ။	 အေျပာတတ္သူက	
ေျပာေတာ့လည္း	လွပေသာ	ရြာအဖြဲ႕သည္လည္းေကာင္း၊	စစ္ေရွာင္သူမ်ား	
၏	ဘ၀႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္သည္လည္းေကာင္း၊	သူတို႔၏	စိတ္ေ၀ဒနာသည္လည္း	
ေကာင္း၊	 အခက္အခဲႏွင့္	 အိမ္လြမ္းနာမ်ားသည္လည္းေကာင္း	 ကြၽန္မ၏	
စိတ္ကုိညႇိဳ႕ယူလိုက္ပါသည္။	

'ေျမာက္ဖ်ားက	အလြမ္းရာသီ"ကို	ကြၽန္မေရးေတာ့	ထိုခရီးက	ျမင္ေတြ႕	
ရသမွ်ေသာ	 ႐ုပ္လႊာပုံရိပ္မ်ား၊	 စကားသံမ်ား၊	 ေရေျမေတာေတာင္တို႔ကို	
တစ္ဖန္ခံစားသက္၀င္ကာ	 ေရးခဲ့သည္။	 စိတ္ႏွင့္လြင့္ႏုိင္သမွ်	 လြင့္သည္။	
စိတ္အလြင့္	ေႏွးလာလွ်င္ေတာ့	႐ုပ္ရွင္၊	႐ုပ္ေသမွတ္တမ္းတို႔၏	အကူအညီ	
ကို	ယူရသည္။	

သည္ေနရာမွာ	 ကြၽန္မသည္	 တကယ့္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္	 လူမ်ားကို	
ေလ့လာျခင္းမျပဳဘဲ	 စားပြဲခုံမွာထိုင္၍	 စိတ္ကူးယဥ္ေရးသားျခင္းထက္	
လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္း၏	 အက်ဳိးမ်ားပုံကို	 မ်က္၀ါးထင္ထင္	 ျမင္ရေတာ့	
သည္။	

စာဖတ္သူတို႔၏စကားမ်ားကို	 ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ေတာ့	 ၀တၳဳထဲက	
ေရေျမေတာေတာင္တို႔သည္	 ျပင္ပတြင္	အမွန္တကယ္	 ျမင္ေတြ႕ေနရသလို	
စိတ္ကူးပုံေပၚေစသတဲ့။	ဇာတ္ေကာင္မ်ားအနက္	အဓိက	အမ်ဳိးသမီးဇာတ္	
ေကာင္မွာ	 စာေရးဆရာကုိယ္တိုင္လားဟု	 မၾကာခဏ	 ေမးျမန္းခံရသည္	
အထိ	အသက္၀င္ခဲ့ေသးသည္။	ေနာက္ဆုံးဇာတ္၀င္ခန္းတြင္	မၿပီးဆုံးေသး	
ေသာစစ္ကို	ကုိယ္စားျပဳ၍	စာေရးသူက	အစ္မႏွင့္ခြဲကာ	စခန္းမွာခ်န္ေနရစ္	
ေစေသာ	အဆုိင္းကိုလည္း	 ျပန္မေခၚေသးဘူးလားဟု	တကယ္ရွိႏိုးအထင္	
ႏွင့္	 မၾကာခဏ	 အေမးခံရသည္။	 စစ္၏သ႐ုပ္ႏွင့္	 ဆုိးက်ဳိးေမြအစုစုတို႔ကုိ	
ကုိယ္ေတြ႕ႀကံဳရသလို	ထင္ျမင္ေစခဲ့ပုံ....။	ဒါဟာ	အႏုပညာမွာ	သုေတသန	
ေပါင္းစပ္လို႔ပါပဲဟု	ကြၽန္မ	နားလည္ခြင့္ရေလသည္။

ဇာတ္ေကာင္မ်ားစြာအနက္မွာမွ	ဇာတ္၀င္ခန္းလည္း	မ်ားမ်ားစားစား	
မပါ၊	 အင္ေခါင္းပါစခန္းမွာသာ	 ကုိယ္ထင္ျပလိုက္ၿပီးေနာက္	 တစ္ခန္းရပ္	
သြားသည့္	လဇိန္ဂ်ာႏူးမိုင္ကို	သတိျပဳမိသူ၊	သူ႔ကုိမွ	အစြဲဆုံးပါ	ေျပာသူမ်ား	
လည္း	အံ့ၾသစရာ	ႀကံဳရပါေသးသည္။

လဇိန္ဂ်ာႏူးမိုင္သည္	 ေလ့လာေရးခရီးမွာေတြ႕ခဲ့ေသာ	 ေတာင္ေၾကာ	
ထိပ္	တဲအိမ္ေလးနံေဘး	ကြပ္ပ်စ္ေပၚက	အမ်ဳိးသမီးကို	ကုိယ္ပြားဖန္တီးယူ	

စံပယ္ျဖဴႏု
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ခဲ့ေသာ	 ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္၏။	 သူ႔တြင္	 ေခတ္အခါက	 ေပးအပ္လာေသာ	
အေျခအေနအရ	 ခင္ပြန္းသည္	 စစ္ထဲ၀င္သြားသည့္အခါ	 က်န္ရစ္ေသာ	
ကေလးကို	 ထီးတည္းေစာင့္ေရွာက္ေနရသည့္	 စစ္ေရွာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	
၏	အသံလည္း	ပါသည္။	တစ္လစာေပးအပ္ေသာ	ရိကၡာအျပင္	လိုအပ္ေသာ	
၀င္ေငြအတြက္	 တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသမွာ	 က်ရာေန႔စား	 အလုပ္ေလးမ်ား	
လိုက္လုပ္ၾကရသည့္	 မိခင္မ်ားကိုလည္း	 ကုိယ္စားျပဳသည္။	 အေ၀းက	
ရြာကေလးႏွင့္	 ေတာင္ယာကိုလည္းေကာင္း၊	 ခ်န္ရစ္ခဲ့ရသည့္	 ႐ိုးရွင္းရွင္း	
ဘ၀ကုိလည္းေကာင္း	 လြမ္းဆြတ္ေနေသာ	 စစ္ေရွာင္သူမ်ားအားလုံးကို	
ကုိယ္စားျပဳသည္။

ဂ်ာႏူးမိုင္သည္	စစ္ေရွာင္သူမ်ားကိုသာ	ကုိယ္စားျပဳခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။	
ႏြယ္ႏွင့္	 ေက်ာင္းအတူတက္ခဲ့ၾကေသာ	 အထက္တန္းေက်ာင္းသူဘ၀က	
လည္း	 ေနအိမ္တြင္	 မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲေသာ	 မိသားစုတစ္ဦးဦးေၾကာင့္	 စိတ္	
ဒုကၡေရာက္ရသူမ်ားကို	ကုိယ္စားျပဳခဲ့သည္။	ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စ	ရပ္တန္႔ရ	
၍	 မိသားစု၏၀န္တာကို	 ထမ္းရသည့္	 ေခတ္အသီးသီးက	 လူငယ္မ်ားကုိ	
လည္း	ထင္ဟပ္ျပခဲ့သည္။	အျပင္မွာ	တကယ္မရွိေသာ၊	သို႔ေသာ္	တကယ္	
လည္းရွိေသာ	ႏူးမိုင္။	

ႏူးမိုင္သည္	 တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္။	 ႏူးမိုင္မ်ားစြာ။	 ႏူးမိုင္၏	
ေခတ္သည္	ႏွစ္အပိုင္းအျခား	အကန္႔အသတ္ေလးတစ္ခုပဲ	မဟုတ္။	ေခတ္	
ကာလမ်ားစြာ။

အရင့္အရင္ကလည္း	 ၀တၳဳတိုေလးမ်ားေရးေတာ့	 ကုိယ့္ႏွင့္နီးစပ္	
သည့္ဘ၀မ်ားကိုသာ	ကြၽန္မပုံေဖာ္တတ္ခဲ့တာ	မ်ားပါသည္။	အမ်ားအားျဖင့္	
ကိုယ္တိုင္က	 အေဆာင္သူမို႔	 အေဆာင္သူဘ၀ကို	 ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။	 ကခ်င္	
ျပည္နယ္သူမို႔	ကခ်င္ျပည္နယ္က	ပုံရိပ္မ်ားကုိ	ေရးခဲ့သည္။	ရံခါေတာ့	ခရီး	
သြားလာရင္းက	 စိတ္အာ႐ုံမွာခ်ိတ္၍	 ခုိ၍ပါလာေသာ	 စကားလုံးမ်ားကို	
ဖြဲ႕ႏြဲ႕ခဲ့သည္။	 သို႔ေသာ္	 သုေတသနကို	 ပညာရပ္အေနႏွင့္	 အကြၽမ္းတ၀င္	
ျဖစ္ေအာင္	ကြၽန္မ	မေလ့လာခဲ့ဖူးပါ။	ေလ့လာရေကာင္းမွန္းလည္း	မသိခဲ့ပါ။	
စူးစမ္းတတ္ေသာ	 ပင္ကိုဗီဇႏွင့္	 ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က်င္လည္ခဲ့ေသာ	 သတင္း	
သမားဘ၀	အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုသာ	အားကိုးခဲ့ရပါသည္။	

ေျမာက္ဖ်ားကအလြမ္းရာသီအတြက္	ထြက္လိုက္ေသာ	ခရီးအၿပီးမွာ	
ေတာ့	 သုေတသနႏွင့္အႏုပညာေပါင္းစပ္မႈကို	 ကြၽန္မ	 ႏွစ္လိုသြားပါသည္။	
သုတသာ	 ဖတ္သင့္သည္၊	 ရသသာ	 ဖတ္သင့္သည္ဆိုေသာ	 ဘက္ႏွစ္ခုမွာ	
တစ္ဖက္သာေရြးၿပီးရပ္ဖို႔လည္း	ကြၽန္မ	စိတ္မ၀င္စားပါ။	သုတႏွင့္ရသသည္	
လုိအပ္လွ်င္	 ေပါင္းစည္းဖုိ႔လုိေပတာပဲ။	သတင္းစကား	 သုိ႔မဟုတ္	 မက္ေဆ့ခ်္	
မျဖစ္မေနေပးရမည္ဆိုေသာ	 အယူအဆကို	 လက္ခံလိုျခင္း	 မရွိလွေသာ္	
လည္း	 ေျပာျပလိုတာ	 တစ္ခုခုရွိလာလွ်င္၊	 ေရးမည့္စာတစ္ပုဒ္အတြက္	

လဇိန္ဂ်ာႏူးမုိင္
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အမွန္တကယ္လည္း	 လိုအပ္ေနလွ်င္ေတာ့	 သတင္းစကားကို	 အႏုပညာ	
ေျမာက္ေအာင္	လွလွပပပုံေဖာ္ျခင္းကို	ကြ်န္မ	ေရြးပါမည္။

လဇိန္ဂ်ာႏူးမိုင္သည္	ကြၽန္မအတြက္ေတာ့	ဦးဆုံး	ထင္းလင္းလက္ပခဲ့	
ေသာ	အလင္းေရာင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။	သူႏွင့္	အမွတ္မထင္ေတြ႕ဆုံခဲ့ရျခင္းကို	
ကြၽန္မ	ဘယ္ေတာ့မွ	 ေမ့မည္မဟုတ္။	သူ႔ေၾကာင့္ပင္	 စစ္ေရွာင္အမ်ဳိးသမီး	
တုိ႔၏ဘ၀ကို	စာဖတ္သူ	စာနာနားလည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းအတြက္	တကယ္	မရွိေလ	
ေသာ	သူ႔ကို	ေက်းဇူးတင္ခ်စ္ခင္ရသည္။	

သူ႔ကို	ေတြ႕ၿပီးသည့္ေနာက္	ကြၽန္မသည္	လွမ္းလက္စေျခလွမ္းမ်ားကို	
မရပ္ႏုိင္ခဲ့ေတာ့။	 ဒုတိယ၀တၳဳရွည္တြင္	ကိုယ္တိုင္က်င္လည္ဆဲ	အေဆာင္	
သူဘ၀ကိုပုံေဖာ္တာမို႔	 သီးျခားေလ့လာရတာ	 သိပ္မရွိေပမယ့္	 တတိယ	
ေျမာက္၀တၳဳရွည္ေရးေတာ့	ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲ	ေန႔ရွိသေရြ႕နီးပါး	ေရာက္	
ရျပန္ပါသည္။	 ျမက္ပင္ေလးမ်ားကအစ	 သစ္ရြက္ေႂကြေလးမ်ားအဆုံး	
ဘယ္အခ်ိန္	ေနေရာင္က	ဘယ္လိုျဖာက်သည္ဆုိတာပါမခ်န္	ေစ့ေစ့စပ္စပ္	
ၾကည့္မိ	 မွတ္စုေရးမိပါေတာ့သည္။	 အထူးသျဖင့္ေတာ့	 ငါးအုပ္ေျမာက္	
၀တၳဳရွည္	 'အလြမ္းဆုိင္"	 မွာေပါ့။	 'ေျမာက္ဖ်ားက	 အလြမ္းရာသီ"	 လိုပင္	
သီေပါသို႔အေရာက္သြားကာ	 စာေရးဖို႔	 ကြင္းဆင္းမွတ္စုျပဳရ၊	 အင္တာဗ်ဴး	
မ်ား	 အသံသြင္းယူရႏွင့္	 လုပ္ကုိင္မိျပန္သည္။	 ဦးေႏွာက္ကႏွင္ေသာ	 ခရီး	
ေတာ့ျဖင့္	မဟုတ္။	ႏွလုံးသားေစရာပဲ	ဆိုပါေတာ့။

တစ္ေန႔တြင္	ကြၽန္မသည္	စိတ္ကူးအိပ္မက္ထားသည့္	နာဂေတာင္တန္း	
မ်ားရွိရာ	အရပ္တစ္ခုဆီ	ႏွလုံးသားကၫႊန္ေသာခရီး	သြားပါဦးမည္။	ကြၽန္မ	
တြင္	ထိုခရီးအတြက္ဇာတ္လမ္းမရွိ၊	ဇာတ္ေကာင္လည္း	မရွိ။	

သို႔ေသာ္	ကြ်န္မယုံၾကည္သည္မွာေတာ့	ေတာင္တန္းရိပ္ကိုနင္းမိလွ်င္၊	
တကယ့္ေျမျပင္ေလျပင္က	 အေငြ႕အသက္မ်ား႐ွဴ႐ိႈက္မိလွ်င္	 ေနာက္ထပ္	
လဇိန္ဂ်ာႏူးမိုင္တစ္ေယာက္ကို	ေမြးဖြားႏုိင္ပါဦးမည္။

စံပယ္ျဖဴႏု
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ကြန္တမ္ပိုရာရာရီ	အနုပညာလက္ရာေတြထဲမွာ	သုေတသနသေဘာ	
ပါဝင္တဲ႔		လက္ရာထဲက	အေမရိကန္အနုပညာရွင္	Jonathan	Kamburis	
ရဲ႕		The	Last	Meals	ဆိုတဲ႔	ပေရာဂ်က္အေၾကာင္း		ပထမဦးဆံုး	နည္းနည္း	
မိတ္ဆက္ခ်င္ပါတယ္။	 ကြၽန္ေတာ္နဲ႔	 ၂၀၁၀	 စကၤာပူက	 အနုပညာပြဲေတာ္	
တစ္ခုမွာ	 အတူျပခဲ႔တုန္းက	 ၾကည့္ခဲ့ရတာပါ။	 ဒီအေၾကာင္းကို	 ျမန္မာသစ္	
မဂၢဇင္းမွာေရးခဲ႔ဖူးၿပီး	 ၂၀၁၅	 စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိစာေပကထုတ္ေဝတဲ႔	 'ထိခတ္မိ	
ေသာ	 ႟ ဏ္ေရွ႕သြား	 အနုပညာရွင္မ်ား"	 စာအုပ္မွာ	 ထည့္သြင္းပံုႏွိပ္ခဲ႔ပါ	
တယ္။	ဒီပေရာဂ်က္ရဲ႕	ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ႔	အြန္လိုင္းဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ	
ဒီလက္ရာကို	 ဘယ္သူမဆို	 တက္ၾကည္႔လို႔ရတာပါပဲ။	 ဒီပေရာဂ်က္မွာ	
အနုပညာရွင္က	အေမရိကန္အက်ဥ္းေထာင္သမိုင္းမွာ	ေသဒဏ္ေပးခံရတဲ့	
သူေတြအေၾကာင္း	 ေလ႔လာပါတယ္။	 ကာလအမ်ဳိးမ်ဳိး	 ေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိးကို	
အေၾကာင္းျပဳၿပီး	ႀကိဳးကြင္းစြပ္သတ္ခံရတာ၊	လွ်ပ္စစ္ကုလားထိုင္နဲ႔	အသတ္	
ခံရတာ၊	 ေဆးထိုးသတ္ခံရသူေတြထဲက	 ေသဒဏ္ခံခဲ႔ရသူ	 ၂၀	 ေက်ာ္ရဲ႕	
ဓာတ္ပံုေတြကို	ေထာင္မွတ္တမ္းေတြကေနရွာၿပီး	ဆြဲခ်ယူပါတယ္။

သီးျခားမွတ္စုစာရြက္မွာ	ေသသူအမည္၊	ေသဒဏ္က်ခံခဲ႔ရတဲ့ေထာင္	
အမည္နဲ႔	မည္သို႔မည္ပံုေသဒဏ္ခံခဲ့ရတယ္ဆိုတာ	ထည့္သြင္းမွတ္တမ္းတင္	
ပါတယ္။	 အေရးႀကီးဆုံးကေတာ႔	 အဲဒီအက်ဥ္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီဟာ	 ေနာက္ဆုံး	
ညစာမွာ	ဘာကိုေတာင္းဆိုစားသြားသလဲဆိုတာကို	စူးစမ္းၿပီးေတာ႔		သူတို႔	

သမိုင္းထဲက  လက္မ်ား၊  ထဘီကိစၥနဲ႕  အနုသုေတသန
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စားသြားတဲ႔	 အစားအစာပံုေတြကို	 ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းနဲ႔	 သူတို႔ရဲ႕ဓာတ္ပံုေတြေပၚ	
မွာတင္ၿပီးေတာ႔မွ	 Print	 ထုတ္ၿပီး	 ခ်ိတ္ဆြဲျပသပါတယ္။	 လူေတြဟာ	
တစ္သက္လံုးရွင္သန္ခ်ိန္မွာ	 ေတာင္႔တခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔	 ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရၿပီး	
ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေရာက္လာတဲ႔အခါ	 ဘာကိုတမ္းတသြားခဲ႔လဲဆိုတာ	 စိတ္	
ဝင္စားစရာေကာင္းလွပါတယ္။	ဓာတ္ပုံတုိင္းရဲ႕ေဘးမွာ	ေသဆုံးသူနဲ႔ပတ္သက္	
တဲ႔	အခ်က္အလက္ေတြကို	တြဲျပထားပါတယ္။

ဒီလက္ရာတစ္ခုလုံးမွာ	အနုပညာရွင္ကအသစ္လုပ္တာ	ဘာတစ္ခုမွ	
မရွိဘဲ	အသင့္ရွိၿပီးသား႐ုပ္ပံုေတြနဲ႔	အခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ	အသံုးျပဳတည္	
ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။	ကြၽန္ေတာ္႔အေနနဲ႔	 ဒီပေရာဂ်က္မွာ	အဓိက	
ၫႊန္းဆိုလိုတဲ႔အခ်က္ကေတာ႔	 ဒီပေရာဂ်က္တစ္ခုလံုးမွာ	 သုေတသန	
လုပ္ငန္းရဲ႕အခန္းက႑ဟာ	ေရွ႕ဆံုးကပါေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယတင္ျပလိုတဲ႔	ပေရာဂ်က္ကေတာ႔		သုေတသနသေဘာတရား	
ေတြ	မ်ားစြာပါဝင္ေနတဲ႔	ကြၽန္ေတာ္႔ရဲ႕	 'A	Show	Of	Hands"	 	ပေရာဂ်က္	
အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။	၂၀၁၂	ခုႏွစ္	လန္ဒန္ကေန	ျမန္မာျပည္ကိုျပန္လာ	
ခြင္႔ရတဲ႔အခ်ိန္က	 ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက	 နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို		
ျပန္လႊတ္ခ်ိန္နဲ႔	 တိုက္ဆိုင္ေနတာမို႔	 နိုင္က်ဥ္းေဟာင္းေတြ	 တေပ်ာ္တပါး	
ျပန္ဆံုၾကတဲ႔	 အေတြ႕အႀကံဳကိုရျပီး	 ဒီနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕လက္	
ေတြကို	ေက်ာက္ပတ္တီးကိုင္ၿပီး	စုေဆာင္းမယ္ဆိုတဲ့	စိတ္ကူးရခဲ့တာျဖစ္ပါ	
တယ္။	ဒီလိုနဲ႕	၂၀၁၃	မွာ	ရန္ကုန္ကိုေျပာင္းလာၿပီးေနာက္မွာ	ဒီပေရာဂ်က္	
ကို	စခဲ႔ပါတယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္အရ	 ေဆး႐ုံမွာ	 ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူေတြကိုစည္းတဲ႔	
ေက်ာက္ပတ္တီးလိပ္ေတြနဲ႔	ဗီဒီယိုကင္မရာေတြ	ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ႔		နိုင္က်ဥ္း	
ေတြနဲ႔ေတြ႕ဖို႔	ခ်ိန္းရပါတယ္။	မ်ားေသာအားျဖင္႔	လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊	ပန္းၿခံ၊	
ေစ်း၊	ဘူတာ႐ုံ၊	႐ုံးခန္း၊	ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း	စတဲ႔အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ေနရာ	
ေတြ	 ပိုေရြးျဖစ္ပါတယ္။	 ေရာက္တဲ႔အခါမွာ	 ပေရာဂ်က္မွာပါဝင္မယ့္သူရဲ႕	
ညာဘက္လက္ကို	 ေက်ာက္ပတ္တီးကိုင္ပါတယ္။	ေက်ာက္ပတ္တီးကိုင္တဲ့	
ၾကာခ်ိန္က	၁၅	မိနစ္ကေန	၂၀	မိနစ္ေလာက္ရွိပါတယ္။	ဒီအေတာအတြင္း	
မွာ	 ေထာင္က်ခဲ႔တဲ႔အေတြ႕အႀကံဳကို	 ေျပာျပခိုင္းၿပီး	 လာစူးစမ္းၾကတဲ႔	
ပရိသတ္အေနနဲ႔	 ႏုိင္က်ဥ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕	 ေထာင္တြင္းအေတြ႕အႀကံဳကို
နားေထာင္ခြင္႔ရပါတယ္။	 ေက်ာက္ပတ္တီးဟာ	 ခႏၶာကိုယ္က်ဳိးပဲ့တဲ့အခါ 
ျပန္လည္သန္စြမ္းေအာင္	လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ႕တယ္။	အဲဒီလိုပါပဲ	 ျမန္မာနုိင္ငံဟာ	
စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ	 တစစီကြဲေၾကခဲ႔ရတာကို	 နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား	
ေတြဟာ	 ေထာင္ေတြထဲမွာ	 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနၿပီး	 ေပးဆပ္ခဲ့ၾကလို႔	
ကြၽန္ေတာ္တို႔	လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ	ျပန္လည္သန္စြမ္းလာခဲ့တယ္။ဒါေၾကာင္႔	
လက္ပုံစံယူတ့ဲအခါ	 က်န္တ့ဲဆီလီကြန္တုိ႔	 ရြႊ႕ံတုိ႔မသုံးဘဲ	 ေက်ာက္ပတ္တီးနဲ႔ပဲ	

ထိန္လင္း
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ကိုင္ၿပီးစုေဆာင္းဖို႔	ဆံုးျဖတ္ျဖစ္ခဲ႔တာပါ။
ဒီပေရာဂ်က္မွာပါဝင္တဲ႔	အက်ဥ္းသားတုိင္းရဲ႕	ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္	

ေတြအျပင္	ဘယ္ခုႏွစ္က	ဘယ္ရက္မွာ	အဖမ္းခဲ႔ရလဲ၊	ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက	
ဖမ္းသလဲ၊	ဘယ္ေနရာမွာ	ဖမ္းတာလဲ၊	အတူအဖမ္းခံရသူ	ဘယ္ႏွစ္ေယာက္	
လဲ၊	 ဘယ္တရား႐ုံးမွာ	 အမိန္႔ခ်လဲ၊	 ဘယ္ပုဒ္မေတြနဲ႔	 စြဲဆိုခဲ့လဲ၊	 ျပစ္ဒဏ္	
ဘယ္ေလာက္လဲ၊	 ဘယ္ေထာင္ေတြမွာ	 ေနခဲ႔ရလဲ၊	 ဘယ္လိုႏွိပ္စက္မႈ	
ေတြႀကံဳခဲ့လဲ၊	 ဘယ္ရက္မွာျပန္လြတ္ခဲ႔လဲဆုိတဲ့အခ်က္ေတြကို	 စာရြက္	
တစ္ရြက္ေပၚမွာ	သီးျခားေကာက္ယူခဲ႔တယ္။

ရန္ကုန္၊	မႏၲေလး၊	ေနျပည္ေတာ္၊	မေကြး၊	ပဲခူး၊	ေမာ္လၿမိဳင္၊	ဘားအံ၊	
ဘီးလင္း၊	ျပည္၊	သာယာ၀တီ၊	စစ္ကိုင္း၊	ထားဝယ္၊	ၿမိတ္၊	ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊	
ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ေတြအျပင္	 အဂၤလန္၊	 အေမရိကား၊	 ေနာ္ေဝး၊	 ၾသစေၾတးလ်၊	
ကေနဒါေရာက္ေနၾကတဲ့	 နိုင္က်ဥ္းေတြဆီကပါ	 လက္ပံုစံေတြရယူနိုင္ခဲ႕ပါ	
တယ္။	 ဒီပေရာဂ်က္ကို	 သံုးႏွစ္ေလာက္	 အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အေတြ႕	
အႀကံဳအရ	 အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းသူ	 အမ်ားအျပားရွိခဲ႔တာ၊	 ရဟန္းေတာ္	
အက်ဥ္းသားေတြ၊	 ဘာသာျခားအက်ဥ္းသားေတြ၊	 တုိင္းရင္းသားအဖြ႕ဲေတြက	
အက်ဥ္းသားေတြအေၾကာင္းအရာတို႔ကို	 စံုလင္ေအာင္	 သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။	
ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရး	သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ	အေရးပါ	
တဲ့	 နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ	 ခုႏွစ္ေတြအလိုက္	 ၿမိဳ႕ေတြအလိုက္ရွိတတ္တာ	
ႏွစ္အလိုက္၊	 ေထာင္အလိုက္	 ေထာင္တြင္းအခြင္႔အေရးတိုက္ပြဲ	 လႈပ္ရွားမႈ	
ေတြအေၾကာင္း၊	လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ေပးခဲ႔တဲ႔	 ခုႏွစ္ေတြအေၾကာင္း	 စသည္	
ျဖင္႔	အမ်ားႀကီးသိခြင့္ရခဲ့တာမို႔	ပင္ပန္းတာနဲ႔အမွ်	အက်ဳိးရွိခဲ့တဲ့	ပေရာဂ်က္	
တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္	 သုေတသနသေဘာတရားေတြပါေနတဲ႔	 ပေရာဂ်က္	
တစ္ခုကေတာ့	 ထဘီကိစၥဆိုတဲ့	 ပံုတူပန္းခ်ီပေရာဂ်က္ပါ။	 ဒီပေရာဂ်က္	
အတြက္	အလႊာစံုက	အမ်ဳိးသမီးေတြကို	ဖိတ္ေခၚ ခဲ႔ပါတယ္။

ပါဝင္မယ့္	 အမ်ဳိးသမီးတိုင္းဟာ	 သူတို႔ကိုယ္တိုင္ဝတ္ေနတဲ႔	 ထဘီ	
တစ္ထည္ကို	 ယူလာေပးရပါမယ္။	 အဲဒီထဘီေပၚမွာ	 အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ပံုတူကို	
ေရးဆြဲပါတယ္။	 ၿပီးေတာ့မွ	 ပံုတူအဆြဲခံသူက	 ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္မွာ	 ထမီ	
ေအာက္ကို	 အမ်ဳိးသားျဖတ္သြားရင္	 ဘုန္းနိမ့္တယ္လို႔ယူဆၾကတဲ႔	 အယူ	
အေပၚမွာ	လက္ခံသလား၊	လက္မခံဘူးလား၊	သူ႔အိမ္မွာ	အဝတ္ေလွ်ာ္တဲ႔အခါ	
ထဘီနဲ႔က်ားဝတ္ေတြကို	 ေရာေလွ်ာ္လား	 မေလွ်ာ္ဘူးလားဆိုတာကို	
လက္ေရးနဲ႔ေရးခိုင္းခဲ႔ပါတယ္။	 ပန္းခ်ီကားတိုင္းမွာပါဝင္တဲ့	 အမ်ဳိးသမီး	
တိုင္းရဲ႕	အယူအဆကို	လက္ေရးစာလံုးနဲ႔ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္။	 ဒီပေရာဂ်က္ကို	
ဆိုရွယ္မီဒီယာကေန	 စတင္တဲ႔ကာလက	 အမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အေရးလႈပ္ရွား	
တဲ့အဖြဲ႕ေတြက	 ဝမ္းသာအားရနဲ႔	 အႏုပညာရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔	 ျမန္မာနိုင္ငံ	

သမိုင္းထဲက  လက္မ်ား၊  ထဘီကိစၥနဲ႕  အနုသုေတသန
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မွာ	 က်ား-မအဆင္႔အတန္းခြျဲခားမႈကုိ	 ရပ္တန္႔ဖုိ႔လုပ္တဲ႔	 အနုပညာပေရာဂ်က္	
ျဖစ္တဲ႔အတြက္	ႀကိဳဆိုေၾကာင္း	သူတို႔အဖြဲ႕ေတြနဲ႔	ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔		
ဖိတ္ေခၚလာၾကတဲ႔ပါတယ္.။	ဒါေၾကာင္႔	ဒီပေရာဂ်က္ဟာ	ဒီလိုကန္ပိန္းလုပ္	
တဲ့	 ပေရာဂ်က္မဟုတ္ဘဲ	 လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ	 ထမီနဲ႔ပတ္သက္လို႔	
ဘယ္လိုအယူအဆ	 ရွိေနေသးတယ္ဆိုတာသိခ်င္လို႔	 အနုပညာနဲ႔ေလ့လာ	
စူးစမ္းၾကည့္တဲ့	ပေရာဂ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း	ရွင္းျပရပါတယ္။	ဒီပန္းခ်ီကားေတြ	
ကို	ေမလက	River	Art	Gallery	မွာ	တစ္ကိုယ္ေတာ္ျပပြဲအျဖစ္	ျပသတဲ့အခါ	
မွာေတာ့	ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ	အျပန္အလွန္	ျငင္းခံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔	 အနုပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔	 	 အနုပညာ	
ပေရာဂ်က္အမ်ဳိးစံုကို	 ဖန္တီးလာခဲ့တဲ့အေပၚမွာ	 အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ႔တဲ႔	
သုေတသနသေဘာပါတဲ့	 ပေရာဂ်က္ႏွစ္ခုအတြက္	 အရင္ကထက္ပိုၿပီး	
ေလာကအေၾကာင္း	ပိုနားလည္ခြင္႔ရေစတယ္။	ပိုၿပီးရင္႔က်က္ေစခဲ့ပါတယ္။

ထိန္လင္း
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ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးေအာက္တြင္	 ျမန္မာဇာတ္ပြမဲ်ားႏွင့္ပတ္သက္	
၍	 ဆင္ဆာျဖတ္ခဲ့ေသာအမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။	 ထိုအမႈဖိုင္မ်ားတြင္	 ၿဗိတိသွ်	
ဆင္ဆာအရာရွိမ်ားကေရးေသာ	 မွတ္တမ္းတြင္ပါရွိသည္ကို	 ေအာက္စဖို႔မွ	
ထုတ္ေသာ	 စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္	 ျပန္လည္ကိုးကားခဲ့ရာ၌	 They	
(dramas)	contained	"much	that	is	immoral,	cruel	or	foolish,	and	
to	 this	 infiltration	 into	 childish	 minds,	 generation	 after	
generation,	must	be	attributed	many	of	those	characteristics	
which	are	handicapping	the	Burmese	race	today."

ဘာသာျပန္ရလွ်င္	'ျမန္မာတို႔၏	ဇာတ္ပြဲေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားတြင္	ျပည္သူ	
တို႔၏	 စာရိတၱကိုအေထာက္အကူမျဖစ္ေစေသာ၊	 ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္	
ေသာ	 သို႔မဟုတ္	 ခပ္ေပါေပါ	 စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားျဖင့္	 တင္ဆက္ေသာ	
သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပါရွိၾကသည္။	 ထိုအရာမ်ားမွာ	 လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း	
ကေလးဆန္ေသာ	 ေတြးပုံႀကံပုံမ်ားစိမ့္ဝင္ေနေစၿပီး	 မ်ဳိးဆက္တစ္ခုမွတစ္ခု	
သို႔	လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကရာ	လက္ရွိျမန္မာတို႔တြင္	ႀကံဳေနရေသာ	ခ်ဳိ႕ငဲ့မႈမ်ား	
ကိုၾကည့္လွ်င္	 ထိုေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားက	 တည္ေဆာက္သြားေသာ	 စ႐ိုက္	
လကၡဏာမ်ားေၾကာင့္	ျဖစ္ရသည္ကိုေတြ႕ႏိုင္သည္။"

အမ်ဳိးသားစ႐ိုက္လကၡဏာႏွင့္ပတ္သက္၍	 ဤသို႔အေဝဖန္ခံရျခင္း	
မွာ	မခံခ်င္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း	ထိုဆင္ဆာအရာရွိတို႔၏	ေဝဖန္ခ်က္အတိုင္း	

ရယ္ၾကမလား၊ မရယ္ၾကဘူးလားႏွင့္ ဟာသမ်ား၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္းမ်ား
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ဟုတ္မဟုတ္ကိုမူ	ကြၽန္မတို႔သည္	မည္သည့္ေခတ္တြင္မွ	ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ	
သီအုိရီမွန္ေျပာင္းမ်ားေအာက္တြင္	မွတ္ေက်ာက္တင္ကာ	ေစ့ေစ့ငုငု	မသံုးသပ္	
ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။	 အႏုပညာကိုဆန္းစစ္ေသာ	 သုေတသနမ်ား	 ရွားပါးခဲ့သည္မွာ	
အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။	 ေပါကားမ်ားဟု	 အလြယ္ေခၚေသာ	 ၿပီးလြယ္စီးလြယ္	
႐ိုက္ကူးေသာ	 ဗြီဒီယို-႐ုပ္ရွင္မ်ား၏	 လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ	 က်ေရာက္	
ေသာ	အက်ဳိးဆက္ကိုလည္းေကာင္း၊	ဇာတ္ႏွင့္အၿငိမ့္မ်ားမွ	ညစ္ညမ္းေသာ	
ျပက္လုံးမ်ား၏	လူမႈဘဝမ်ားအေပၚ	 ၾသဇာသက္ေရာက္ပုံကိုလည္းေကာင္း	
ေသေသခ်ာခ်ာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္	 အခြင့္အေရးနည္းပါးခဲ့ပါသည္။	 ယခု	
ေဆာင္းပါးသည္	ထိုလူရႊင္ေတာ္တို႔၏	အတတ္ပညာႏွင့္	၎တို႔၏ႏိုင္ငံတည္	
ေဆာက္ေရး၊	 ဒီမိုကေရစီအေရးတြင္	 ပါဝင္ေသာက႑ကို	 ေလးနက္စြာ၊	
႐ိုက်ိဳးစြာ	 အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။	 ဥပမာ-	 ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္	
လူရႊင္ေတာ္ကေျပာေသာ	 ပညာေပးစကားတစ္ခြန္းမွာ	 NGO	 တစ္ခုက	
ဘတ္ဂ်က္ေျမာက္ျမားစြာသုံးေသာ	 ပညာေပးအစီအစဥ္ထက္ပင္	 ျပည္သူ	
အေပၚ	လႊမ္းမိုးေကာင္း	လႊမ္းမိုးေနႏိုင္သည္။	သို႔ေသာ္		အၿငိမ့္နဲ႔ဇာတ္ပြဲမ်ား	
က	 အႏၲရာယ္မကင္းေသာ	 ျပက္လုံးမ်ားကိုမူ	 မဆန္းမစစ္ဘဲ	 မတို႔မထိဘဲ	
ထားလွ်င္	 ေရရွည္တြင္	 အားလုံးတန္းတူညီတူပါဝင္ႏိုင္ေသာ	 လူ႔အသိုင္း	
အဝိုင္းႏွင့္	 ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊	သာယာ၀ေျပာေသာ	ေခတ္ကိုတည္ေဆာက္ရန္	
အေထာကအ္ကူျပဳမညမ္ထငပ္ါ။		ယခစုာတမ္းမွာ	ႏိငုင္၏ံေရရညွခ္ဖံြ႕ံၿဖိဳးေရး	
တြင္	 လူရႊင္ေတာ္တို႔၏အခန္းက႑ကို	 ပဏာမ	 ေလ့လာျခင္းသာျဖစ္ၿပီး	
ခ်ည္လုံးႀကီးတစ္ခုမွ	 ခ်ည္အစကို	 ဆြဲထုတ္႐ုံမွ်သာရည္ရြယ္ပါသည္။	 ေရွ႕	
ဆက္ေလ့လာစရာမ်ား	ရွိေနပါလိမ့္ဦးမည္။

အို	ဘာတဲ့လဲ	လူရႊင္ေတာ္
ျပက္လုံးကို	 အသက္လိုသေဘာထားရေသာ	 လူရႊင္ေတာ္အလုပ္မွာ	

ဉာဏ္ေကာင္းမွ	ေအာင္ျမင္တတ္၏။	ယခင္ေခတ္မ်ားကစ၍	က်ဴရွင္ဆရာ	
မ်ား၊	 စာေဟာဆရာမ်ားက	 ဟာသေျပာၾကပါ၏။	 သို႔ရာတြင္	 သူတို႔သည္	
လူရႊင္ေတာ္မ်ား	 မျဖစ္လာၾကေခ်။	 အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	 လူရႊင္ေတာ္	
အလုပ္မွာ	ဟာသေျပာတတ္႐ုံႏွင့္	မၿပီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။	သူတို႔သည္	
တစ္ခ်ိန္လုံး	 တစ္ကိုယ္ေတာ္ထူးခြၽန္မႈကိုသာ	 ဦးစားေပးေသာ	 တစ္ဦး	
ေကာင္း	တစ္ေယာက္ေကာင္း	ေျပာေဟာသူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။	သူတို႔အလုပ္	
တြင္	ျခင္းဝိုင္းတြင္ပါဝင္ကစားေသာ	ျခင္းသမားကဲ့သို႔	သူတစ္ပါးကို	အလွည့္	
ေပးရေသာ၊	 မိမိအခြင့္အေရးကိုလည္း	 မလြတ္ေစဘဲ	 သူတစ္ပါးအတြက္	
လည္း	 အစြမ္းျပႏိုင္ခြင့္	 'ခြင္"	 ကို	 ရွာေဖြေပးရေသာ	အလုပ္လည္းပါသည္။	
လူရႊင္ေတာ္တို႔အလုပ္မွာ	အျခားဇာတ္သမားတစ္ေယာက္တြင္	ရွိအပ္ေသာ	
အေျခခံစြမ္းရည္မ်ားလည္း	ရွိရေသးသည္။	သူတို႔သည္	အသံေန	အသံထား	

ေဒါက္တာႏြဲ ႕ေကခုိင္
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ကို	 အေလးထားရသည္။	 မ်က္ႏွာအမူအယာကို	 က်င့္ရသည္။	 မွတ္ဉာဏ္	
အားလည္း	 ေကာင္းရသည္။	ဟာသေျပာျခင္းအမႈတြင္	သူတို႔တြင္	သင္အံ	
စရာ၊	 ေလ့က်င့္စရာအတြက္ပါ	 တာဝန္ရွိသည္။	 ဇာတ္စာ၊	 ဇာတ္စကားကို	
ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္သုံးတတ္ရသကဲ့သို႔	 	 လူမႈဝန္းက်င္ကို	 ေၾကးမုံသဖြယ္	
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပရေသာ	 အလုပ္ကိုလည္း	 မမွားယြင္းေအာင္လုပ္ၾကရ၏။	
သည္ၾကားထဲတြင္	 လမိုင္းကပ္သည္ဆိုေသာ	 ကာလ၊	 ေဒသႏွင့္	 ပေယာဂ	
တို႔၏	ပံ့ပိုးမႈမပါဘဲလည္း	 ျပက္လုံးမ်ားက	မေအာင္ျမင္ႏိုင္ျပန္ပါ။	ပရိသတ္	
၏ဘဝင္ကို	 ၿငိမၿငိမွာ	 သူတို႔၏	 မ်က္ႏွာေပး၊	 ဟန္အမူအယာႏွင့္	 ေလယူ	
ေလသိမ္းမ်ား၊	 အာဝိဇၨန္းေကာင္းျခင္းမ်ားအေပၚတြင္	 မူတည္ေသးသည္။	
ထို႔အတူ	ေခတ္ေရစီးကို	မ်က္စိရွင္ရွင္ျဖင့္	ေစာင့္ၾကည့္ရေသာ	အလုပ္တြင္	
လည္း	သတင္းစာမ်ားတြင္	ျပည္တြင္းေရး	ႏိုင္ငံတကာအေရးကို	ေဝဖန္ေပး	
ေသာ	 သူတမွ်လည္း	 အကင္းပါးရ၏။	 လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏	 ဦးတည္ရာ	
လမ္းေၾကာင္းကို	အကင္းပါးပါးျဖင့္	ရိပ္မိေနတတ္ရ၏။	လူရႊင္ေတာ္အလုပ္	
မွာ	တကယ္ေတာ့	မလြယ္လွေပ။	လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အသံမ်ားကို	ပဲ့တင္ထပ္	
ၾကသူတို႔က	ေယဘုယ်အားျဖင့္	ေအာင္ျမင္ေစရန္	မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ား	
သုံးၾကသနည္း။	

လူရႊင္ေတာ္ပညာ
လူရႊင္ေတာ္တို႔အတြက္	သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းဟူ၍မရွိပါဟု	ေလ့လာခဲ့သူ	

အသီးသီးတို႔က	ဆိုခဲ့ၾကဖူးသည္။		လူရႊင္ေတာ္	ေ႐ႊဖလားခ်စ္ေခ်ာ၏	စာအုပ္	
သည္ပင္	 လူရႊင္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ	အထူးျပဳေလ့လာလုိသူတုိ႔အဖုိ႔	အသံုးဝင္	
မည့္	စာအုပ္တစ္အုပ္ပင္။	 (ထိုစာအုပ္ပါ	 ျပက္လုံးအမ်ားစုမွာ	အတုယူစရာ	
ေကာင္းမေကာင္းကုိမူ	စာ႐ႈသူကုိယ္တုိင္သာခ်င့္ပါ။)	 ထုိစာအုပ္တြင္	အမွာစာ	
ေရးသားေပးခဲ့ေသာ	လူ႐ႊင္ေတာ္ဧရာက	ဤသို႔	ဆိုခဲ့သည္။	

'ကြၽႏ္ုပ္တို႔	 လူ႐ႊင္ေတာ္ပညာစတင္ရာတြင္	 ကိုယ္ႏွစ္သက္ေလးစား	
ေသာ	လူ႐ႊင္ေတာ္ဆရာႀကီးမ်ားထံ	အနည္းဆံုး	 သံုးႏွစ္သံုးမုိး	 လုိက္သင္ရ၏။	
ဆရာႀကီး၏	 ေဝယ်ာဝစၥအားလုံးကိုလည္း	 ေျခဆုပ္လက္နယ္	 ေဆာင္ရြက္	
ၾက၏။	 ဆရာႀကီးမ်ားကလည္း	 အားသည္ႏွင့္	 လူရႊင္ေတာ္ပညာသာမက	
အေနအထိုင္အေျပာအဆိုေတြပါ	သင္ေပးၾက၏။"	

ထိုသေဘာကပင္လွ်င္	လူ႐ႊင္ေတာ္ပညာတြင္	သင္႐ိုးဟူ၍	တသမတ္	
တည္း	ရွိသည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို	ျပသေနေပသည္။	

ဤအေၾကာင္းကုိ	လူရႊင္ေတာ္စာေရးဆရာခ်စ္ဖြယ္ကလည္း	ေအာက္ပါ	
အတိုင္း	ထပ္ေဆာင္းေျပာၾကားသည္။

'ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	 လူရႊင္ေတာ္ပညာႏွင့္ပတ္သက္၍	 သင္တန္းမ်ား၊	
ေက်ာင္းမ်ားမရွိခဲ့ဖူးပါ။	ထို႔ေၾကာင့္	လူရႊင္ေတာ္ပညာ	သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းဟူ၍	

ရယ္ၾကမလား၊ မရယ္ၾကဘူးလားႏွင့္ ဟာသမ်ား၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္းမ်ား
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လည္း	သီးသန႔္မရွိခဲ့ပါ။"ဟုဆိုသည္။	လူ႐ႊင္ေတာ္ခ်စ္စရာေရးခဲ့ေသာ	ကြၽန္	
ေတာ္သိမီေသာ	လူရႊင္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္	ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္	ေခတ္ၿပိဳင္လူရႊင္ေတာ္	
မ်ား	စာအုပ္အၫႊန္းကိုေရးေသာအခါ	ကံခြၽန္က	လူရႊင္ေတာ္တို႔ကို	သက္ရွိ	
စာအုပ္ႀကီးမ်ားဟုဆိုခဲ့သည္။	 ခ်စ္ဖြယ္ေရးခဲ့ေသာ	 ေခတ္သစ္လူရႊင္ေတာ္	
လမ္းၫႊန္ဟုဆိုေလာက္ေအာင္	 ေသေသခ်ာခ်ာ	 ျပင္ဆင္ထားေသာစာအုပ္	
သည္ပင္လွ်င္	 ေခတ္သစ္အတြက္	 လူရႊင္ေတာ္အေျခခံသင္႐ိုး	 ျဖစ္ႏိုင္	
ေလာက္သည္။	ဤစာအုပ္တြင္	လူရႊင္ေတာ္တို႔လိုက္နာအပ္ေသာ	က်င့္ဝတ္	
သီလမ်ားကို	 တို႔ထိေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း	 လူရႊင္ေတာ္ေလာကက	 မည္မွ်	
အထိ	လိုက္နာေနၾကသည္ကိုမူ	မေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါ။

သုေတသနႏွင့္	သူတို႔အလုပ္
လူရႊင္ေတာ္အတတ္သင္ေက်ာင္းႏွင့္	လူ႐ႊင္ေတာ္ဆရာျဖစ္သင္တန္း	

ဟူ၍	မတြင္က်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း	လူ႐ႊင္ေတာ္အတတ္သည္	သုေတသနျဖင့္	
ရွင္သန္ရေသာ	အတတ္ဟုဆုိလွ်င္	 မွားမည္မထင္ေပ။	ခ်စ္စရာ၏	ကြၽန္ေတာ္	
သိမီေသာ	 လူရႊင္ေတာ္ႀကီးမ်ားစာအုပ္တြင္	 ဖခင္ျဖစ္သူ	 လူရႊင္ေတာ္ႀကီး	
ဦးတက္စိန္၏	လူ႐ႊင္ေတာ္တို႔၏လုပ္ငန္းခြင္၌	 အၿမဲမျပတ္ေလ့လာသုံးသပ္	
ေနရေသာ	သုေတသန၏သေဘာပါဝင္ပုံကို	ဤသု႔ိဆို၏။	

'ရယ္ေအာင္လုပ္တဲ့ပညာဟာ	လြယ္တယ္ထင္လို႔လား။	မ်က္ႏွာ႐ူးၿပီး	
ပါးစပ္ရဲ႐ုံနဲ႔ျဖစ္တယ္ဆိုရင္	 လူတိုင္း	 လူရႊင္ေတာ္ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့ကြ။	 အဲဒီ	
လူေျပာင္၊	ေလေျပာင္ေတြကို	အေဖေတာ့	လူရႊင္ေတာ္	စာရင္းမသြင္းပါဘူး။	
တခ်ဳိ႕ဆိုရင္	ကဗ်ာ့ဘဏ္တိုက္ႏွစ္အုပ္ဝယ္ၿပီးက်က္ရင္	လူျပက္လုပ္စားလို႔ရ	
တယ္ေတာင္	ေျပာၾကတာ။	ဒါဆုိ	အဌရႆ	တစ္ဆယ့္ရွစ္ရပ္မွာ	ဣတိဟႆ	
ဆိုတဲ့	အတတ္ထည့္ေနစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့။	သမားစဥ္ကိုေတာ့	အေျခခံ	
သိထားသင့္တာမွန္ပါတယ္။	 ဒါေပမယ့္	 အဲဒီအေျခခံနဲ႔တင္	 ေရာင့္ရဲေနလို႔	
မရဘူး။	 ကိုယ့္အေတြးနဲ႔	 ကိုယ္ျဖည့္စြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ	 ပိုေကာင္းေတာ့မွာေပါ့။	
အ႐ိုး	(သမား႐ိုးက်ျပက္လုံး)	နဲ႔	စီးပြားကိုက္တယ္ထင္ၿပီး	မွိန္းလုပ္စားေနရင္	
အ႐ိုးကိုက္ပဲျဖစ္မယ္။	အသားမစားရေတာ့ဘူး။	အဲဒီလူေတြ	ေနာက္က်န္ခဲ့	
မွာပဲ။	 အဲဒီလိုမက်န္ရေအာင္	 စာေပါင္းစုံ	 ဖတ္၊	 မွတ္၊	 ႐ုပ္ရွင္ကားေပါင္းစုံ	
ကိုၾကည့္၊	 ႀကိဳက္တာ	အတုယူ၊	ကိုယ့္ဟာကိုယ္	 ျပန္ထြင္ၾကည့္။	 ဒါမွ	 မိုးထဲ	
ေရထဲက်ရင္	 မခံရေတာ့မွာေပါ့ကြ။	 လူရႊင္ေတာ္ဆံုရင္	 ကုိယ္မခံရေတာ့မွာ	
ေပါ့။"	

လူရႊင္ေတာ္တို႔အဖို႔မူ	သုေတသနသည္မဆုံးႏိုင္ေသာ	ဘဝ၏အစိတ္	
အပိုင္းျဖစ္သည္။	ထိုသေဘာကို	ခ်စ္စရာက	ဤသို႔ေျပာ၏။	သူ႔အလိုအရမူ	
သုေတသနသည္	လူရႊင္ေတာ္တစ္ဦးတြင္ရိွအပ္ေသာ	ပတ္ဝန္းက်င္အေထာက္	
အပံ့လည္းျဖစ္၏။	

ေဒါက္တာႏြဲ ႕ေကခုိင္
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'ျပက္လုံးေတြကိုအာဂုံေဆာင္ထားဘို႔	 မလိုေတာ့ဘူးလားေမးလာရင္	
အေျခခံအတြက္	မက်က္မျဖစ္	လိုအပ္ပါတယ္လို႔ေျဖရမွာ။	ဒါမွ	ကိုယ့္အႀကံ	
ဉာဏ္နဲ႔	ဆင့္ပြားႏိုင္ေတာ့မွာေပါ့။"

ထိုကိုယ္ပိုင္အႀကံဉာဏ္မွာ	ဘယ္ကလာသနည္း။	ခ်စ္စရာ၏ဦးေလး	
ျဖစ္သူ	နာမည္ေက်ာ္	လူရႊင္ေတာ္ခ်စ္ပီးကမူ	ဤသို႔ဆို၏။

'သတင္းစာဖတ္ရမယ္၊	႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရမယ္။	လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ရ	
မယ္။	ျမင္ျမင္သမွ်ကို	ေလ့လာမွတ္သားတတ္ရမယ္။"

တကၠသိုလ္တြင္	က်မ္းေရးၾကသူတို႔ကား	 မိမိတို႔ေရးေသာအေၾကာင္း	
အရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ	 ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးသည့္	 ပညာရွင္အဆူဆူတို႔၏က်မ္း	
မ်ား၊	 စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို	 အတတ္ႏိုင္ဆုံး	 လက္တံရွည္ရွည္ဆန႔္ကာ	
ဖတ္႐ႈၿပီးသည္ႏွင့္	ပညာစြမ္းျပသည့္အေနျဖင့္	ထိုဖတ္ၿပီးသမွ်ကို	သုံးသပ္ျပ	
ၾကရ၏။	ထိုသေဘာကို	 Literature	 Review	ဟုေခၚ ၾကပါသည္။	လူရႊင္	
ေတာ္တို႔	စု၊	တု၊	 ျပဳသည့္သေဘာတြင္လည္း	ဤအပိုင္းကိုေတြ႕ရ၏။	ထိုကဲ့	
သို႔	 ေရွးအဆက္ဆက္က	 စာမ်ား၊	 ဇာတ္စကားမ်ားကို	 ျပန္လည္ေလ့လာ	
က်က္မွတ္ရျခင္းရိွမွာသာ	 လူရႊင္ေတာ္ေကာင္းအျဖစ္ကုိေရာက္၏။	 သုိ႔ေသာ္	
လူရႊင္ေတာ္ျဖစ္နည္းနိႆရည္းဟူ၍	 စာအုပ္မရွိျခင္းေၾကာင့္	 တစ္ဆင့္	
စကားတစ္ဆင့္နားျဖင့္	သင္ၾကားရေသာစနစ္ျဖင့္	တည္ၿမဲခဲ့ေသာပညာျဖစ္	
ခဲ့ရသည္။	 လူရႊင္ေတာ္တစ္ဦးစီတြင္	 မိမိတို႔မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားရွိမည္မွာ	
မုခ်ျဖစ္ေသာ္လည္း	သူတို႔၏သင္ၾကားပုံမွာ	စာအုပ္ကိုအေျခမခံေပ။	သို႔ရာ	
တြင္	သူတို႔လုပ္ေသာႏႈတ္အားျဖင့္	ပညာေပးျခင္းယူျခင္းအလုပ္တြင္	အစဥ္	
မျပတ္ပင္	သုေတသီမ်ားကဲ့သို႔	အခ်က္အလက္ကိုစုေဆာင္းရျခင္း၊	ဆင္ျခင္	
ရျခင္း၊	 မိမိ၏သိရွိပုံအသစ္၊	 ေတြးဆပုံအသစ္၊	 ႐ႈျမင္ပုံအသစ္ကို	 ျပန္လည္	
မွ်ေဝျခင္းတို႔ရွိရာ	၎တို႔၏အလုပ္လုပ္ပုံမွာ	သုေတသီမ်ားႏွင့္	မျခားလွေပ။	

ေနာက္ဆုံးတြင္	သုေတသီတို႔သည္	စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအျဖစ္	၎တို႔	
၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	ျပန္လည္ေဝမွ်ၾကသကဲ့သို႔ပင္	လူရႊင္ေတာ္တို႔ကလည္း	
ျပက္လုံးမ်ားကို	ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျပက္ကာ	၎တို႔၏ေလာကအျမင္ကို	ပရိသတ္	
ထံ	တင္ျပေဝမွ်ၾကသည္။	လူရႊင္ေတာ္တို႔တြင္လည္း	လုပ္ငန္းစည္းကမ္းမ်ား	
ရွိၾကၿပီး	အေျခခံအားျဖင့္	လူရႊင္ေတာ္အတတ္တြင္	 	 'ေပး၊	ယူ၊	ပို႔၊	 ဖ်က္၊	ခံ၊	
လု၊	 ပက္"ဟု	 ဦးစြပ္ပရား၏စာခ်ဳိးျပပုံကို	 ကိုးကားထားသည္။	 လူရႊင္ေတာ္	
အမ်ားၾကားတြင္က်ယ္ေသာ	ထိုျပက္လုံး၏လုပ္ငန္းခုႏွစ္ရပ္ကို	 ခ်စ္ဖြယ္က	
အက်ယ္ဖြဲ႕သည္မွာ-	
၁။	 ေပး	=	ျပက္လုံးကို	တစ္ဖက္လူအလုပ္လုပ္လို႔ရေအာင္	ေပးျခင္း၊	ပို႔ျခင္း
၂။	 ယူ	 =	တစ္ဖက္လူက	 ဖန္တီးေပးလာေသာ	 ျပက္လုံးအစကို	ထိထိမိမိ	

ဖမ္းယူအသုံးခ်ျခင္း
၃။	 ပို႔	=	 	တစ္ဖက္လူကို	ထင္ေပၚေအာင္၊	 ျမင္သာေအာင္	ေနရာေပးျခင္း၊	

ရယ္ၾကမလား၊ မရယ္ၾကဘူးလားႏွင့္ ဟာသမ်ား၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္းမ်ား
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တင္စားေပးျခင္း
၄။	 ဖ်က္	 =	 ေျပာလက္စ	 စကားကိုဖ်က္ပစ္ျခင္း၊	 ေျပာလက္စ	 ျပက္လုံးကို	

ဖ်က္ပစ္ျခင္း
၅။	 ခံ	=	မ်က္ႏွာျဖင့္	ခံေပးျခင္း၊ေလႏွင့္ေထာက္၍ခံေပးျခင္း
၆။	 လု	=	ေျပာလက္စစကား၊	ျပက္လုံးကို	ဝင္လုယူျခင္း
၇။	 ပက္	=	တစ္ဖက္လူ၏ျပက္လုံးကို	ႏႈတ္လွန္ထိုးျပန္ေျပာျခင္း

အထက္တြင္	 ေဖာ္ျပထားေသာ	 အတတ္ပညာမ်ားအျပင္	 ဇာတ္ႏွင့္	
အၿငိမ့္တြင္	 မင္းသားမင္းသမီးႏွင့္	အျခားဇာတ္ေဆာင္မ်ားကို	လိုသလိုပံ့ပိုး	
ႏိုင္ရန္	 ဇာတ္စာပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း	 ေလ့က်က္သင္ယူရ၏။	 ထိုသင္အံ	
က်က္မွတ္မႈမ်ား	က်ဆင္းလာပုံကို	ဦးတက္စိန္က	ဤသို႔	မိန႔္ဆိုခဲ့ဖူး၏။	

'ငါတို႔ငယ္ငယ္တုန္းက	 စာက်က္၊	 စာရြတ္ရတာကိုက	 ဂုဏ္တစ္မ်ဳိး၊	
လူ႐ႊင္ေတာ္ေတြ	ခြန္းေထာက္ဆိုၿပီးတာနဲ႔	သူ႔စာ၊	ကိုယ့္စာ	အၿပိဳင္ရြတ္ၾကရ	
တာ။	 ရပ္ကြက္ကို	 ခ်ီးက်ဴးတဲ့စာ၊	 ဘုရားပြဲ	 ေက်ာင္းပြဲစာ၊	 အလွဴမဂၤလာ	
ေဆာင္စာ၊	အဲဒါေတြကို	စာေပါင္ပဲ့ပဲ့	လွ်ာကိုက္နာနာနဲ႔ရြတ္ၾကရတာ။	အဲဒါ	
ကို	ပရိကံစကားပဲ။	အဲဒီစာမွမရရင္	ဝင္ၿပီးကဖို႔ေနေနသာသာ	ေရွ႕မွာေတာင္	
အတူတူယွဥ္ၿပီး	 ရပ္ခြင့္မရွိဘူး။	 ဆရာဦးခ်စ္ဖြယ္တို႔၊	 ဆရာဦးခ်စ္စရာႀကီး	
တို႔ဆိုရင္	 ကိုယ္တိုင္ေရး	 ကိုယ္တိုင္ရြတ္ၾကတာ၊	 တစ္ခါတစ္ခါ	 လက္တန္း	
ေတြေတာင္	ရြတ္ၾကေသး။	သာမန္မဟုတ္ဘူး။	ဆုခ်နဲ႔	လက္ခုတ္တေျဖာင္း	
ေျဖာင္းနဲ႔	ပရိသတ္ကလည္း	အဲဒါကိုမဲတင္းေနၾကတာ။	အခုေတာ့	စာေခတ္	
လည္းမဟုတ္ေတာ့	 စာေတြလည္း	 ကြယ္ကုန္တာေပါ့။	 စာေနရာမွာလည္း	
မီးေမာင္းေတြ		ေနာက္ခံမွန္ခ်ပ္ေတြက	ေနရာယူသြားၿပီေလ။"	

ဤေနရာတြင္မူ	 မီးေမာင္းႏွင့္	 ေနာက္ခံမွန္ခ်ပ္မ်ားမွာ	 လူရႊင္ေတာ္	
ပညာေရးက်ဆင္းလာျခင္း၏	 တစ္ခုတည္းေသာ	 အေၾကာင္းဟုတ္မည္	
မထင္ေပ။	ပညာလက္ဆင့္ကမ္းရာတြင္	လူရႊင္ေတာ္ပညာ၏	အေရးအမွတ္	
နည္းပုံကို	 ဆင္ျခင္ၾကရမည္ထင္ပါသည္။	 လူရႊင္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္းမွာ	
ဇာတ္သဘင္၊	 အၿငိမ့္သဘင္အေၾကာင္းေရးေသာစာမ်ားတြင္	 တစ္စိတ္	
တစ္ပိုင္း	 	ညႇပ္ပါလာေလ့ရွိေသာ္လည္း	လူရႊင္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း၊	လူရႊင္	
ေတာ္ပညာအေၾကာင္း၊	 ယုတ္စြအဆုံးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏	 ဟာသမ်ား	
ကိုေလ့လာျခင္း	 အစရွိသည့္သုေတသနမ်ားမွာ	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	 ေခါင္းပါး	
လွသည္ကို	ဝန္ခံရပါမည္။	ႏႈတ္ေျပာျဖင့္သင္ေသာ	ဘာသာရပ္၏	ျပႆနာ	
မွာ	အေမြမ်ားမ်ားမက်န္ရစ္ဘဲ	လူရႊင္ေတာ္တစ္ပါး	ကြယ္လြန္ျခင္းႏွင့္အတူ	
သူတို႔၏ကြၽမ္းက်င္မႈ၊	သူတို႔၏ပညာရည္မ်ားပါသြားကုန္ၾကရာ	ေနာက္လူတို႔	
မွာ	တျဖည္းျဖည္း	အတုယူစရာ၊	 ၾကည့္စရာ၊	 ဖတ္စရာနည္းပါးလာၾကေလ	
သည္။	ထိုအခါ	အဖိုးတန္ေသာ	 ျပက္လုံးမ်ားေနရာတြင္	အလြယ္ျဖစ္ေသာ	
ညစ္ညမ္းျပက္လုံးမ်ားက	 အစားထိုးေနရာယူလာၾကသည္။	 ျပက္လုံးမ်ား	

ေဒါက္တာႏြဲ ႕ေကခုိင္



29 

အမ်ားစုမွာ	 ႏႈတ္ေျပာျဖင့္သာ	 အစဥ္အဆက္ပို႔ခ်ေလ့ရွိၾကရာ	 မည္သည့္	
အေၾကာင္းေၾကာင့္	 မည္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္	 မည္သည့္ျပက္လုံးမ်ဳိးက	
ေအာင္ျမင္ခ့ဲၿပီး	မည္က့ဲသုိ႔ေသာ	အက်ဳ းိသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္ကုိ	ေရးမွတ္	
ထားျခင္းမျပဳႏိုင္သည္ကို	 ေတြ႕ရသည္။	 အခ်ဳိ႕ကမူ	 ျပက္လုံးမ်ားကို	 မရယ္	
ေမာႏုိင္ဘဲ	ဆန္းစစ္ေနျခင္း၊	အျပစ္တင္ေနျခင္းမွာ	မရယ္တတ္သူ၏	ျပႆနာ	
သာျဖစ္သည္ဟုဆုိပါသည္။	သုိ႔ရာတြင္	သုေတသနအျမင္ဘက္မွာ	ၾကည့္လွ်င္	
မူ	မရယ္ေမာတတ္သူမ်ားလည္း	လိုပါသည္။	

ျပက္လုံးမ်ားကို	အမ်ဳိးအစားခြဲျခင္း
လူရႊင္ေတာ္လုပ္နည္းနိႆရည္းႏွင့္	ပတ္သက္၍	စာအုပ္စာတမ္းမ်ား	

ရွားပါးေနေသာအခ်ိန္တြင္	 ထြက္လာေသာ	 ခ်စ္ေခ်ာ၏	 လူရႊင္ေတာ္နိဒါန္း	
တြင္	 ျပက္လုံးမ်ားျဖစ္တည္လာပုံကို	 	 ေအာက္ပါအတိုင္းစာရင္းျပဳစုထား	
သည္ကို	 ေတြ႕ရသည္။	 သို႔ရာတြင္	 ထိုစာရင္းထဲတြင္မပါဘဲ	 အျခားေသာ 
ျပက္လုံးထုတ္နည္းမ်ား	က်န္ေကာင္းက်န္ႏိုင္ေသးသည္ဟု	ဝန္ခံထား၏။	

(၁)	သမားစဥ္ျပက္လုံး
ေရွးလူရႊင္ေတာ္ႀကီးမ်ား	 အစဥ္အဆက္သုံးစြဲခဲ့ေသာ	 ျပက္လုံးမ်ား၊	

ေဟာင္းေသာ္လည္း	လူႀကိဳက္မ်ားေနဆဲ	မေမွးမွိန္ေသးေသာ	ျပက္လုံးမ်ား

(၂)	ၿခံခတ္ျပက္လုံး
ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာကာ	သိုင္းဝိုင္းခင္းက်င္းၿပီး	မိမိ၏ရယ္စရာပစ္မွတ္	

ဆီသို႔ေရာက္ေအာင္	ပရိသတ္ကိုေခၚေဆာင္သြားေသာ	ျပက္လုံး။	သိုင္းဝိုင္း	
ေျပာဆိုေနတုန္း	(မိမိၿခံခတ္ေနတုန္း)	တစ္ပါးေသာ	လူရႊင္ေတာ္က	ဝင္ဖ်က္	
သြားလွ်င္	ထိုျပက္လုံးမ်ဳိးမွာ	လိုရာမေရာက္ဘဲ	ရွိတတ္သည္။	မိမိကခ်ည္ၿပီး၊	
တုပ္ၿပီးမျဖစ္မီ	သူတစ္ပါးက	အၫြန႔္ခူးသြား	ျခင္း	(သို႔မဟုတ္)	ဖ်က္သြားျခင္း	
ေၾကာင့္	ျပက္လုံးပ်က္ရလွ်င္	ၿခံခတ္ပ်က္သည္ဟုဆိုသည္။	

(၃)	သီတံျပက္လုံး
စံပယ္ပန္းသီကုံးသကဲ့သို႔	 ျပက္လုံးမ်ား	 တစ္လုံးၿပီးတစ္လုံး	 သီတန္း	

ကာ	အစဥ္အတိုင္းျပက္သြားျခင္း။	သီတံျပက္လုံးကို	တစ္ေယာက္တည္းက	
စီကာစဥ္ကာ	 ျပက္ႏိုင္သကဲ့သို႔	အျခားသူမ်ား၏	အပို႔အေထာက္ျဖင့္လည္း		
ျပက္ႏိုင္ေသးသည္။	

(၄)	ေဘာက္လုံး	
ေဘာက္လုံးသည္	 ေပါက္ေပါက္ေဖာက္သကဲ့သို႔	 တရစပ္ေျပာေသာ	

ရယ္ၾကမလား၊ မရယ္ၾကဘူးလားႏွင့္ ဟာသမ်ား၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္းမ်ား
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ျပက္လုံးျဖစ္သည္။	သီတံႏွင့္မတူသည္မွာ	သီတံေလာက္	ျပက္လုံးစိတ္စိတ္	
မပါဘဲ	ဟာသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား	အေၾကာင္းအရာကို	သိုင္းဝိုင္းခင္းက်င္း	
လ်က္	က်င္းယက္ရေသးသည္။	

(၅)	လာဘ္လုံး	
ျပက္လုံးျပက္ေနစဥ္	႐ုတ္တရက္ေပၚထြက္လာေသာ	အေၾကာင္းအရာ	

တစ္ခုကို	 အလြတ္မေပးဘဲ	 ဖမ္းမိကာ	 ျပက္လုံးအျဖစ္အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္	
လာဘ္ျမင္တတ္သူတို႔ထံမွ	ထြက္ေပၚလာတတ္ေသာ	ျပက္လုံးမ်ိဳးျဖစ္သည္။

(၆)	ေတြးလုံး
ေတြးလုံးကို	 အရသာခံႏိုင္ေသာ	 ပရိသတ္ရွိသည့္	 ဝန္းက်င္တြင္	

ျပက္လုံးကို	တစ္ခါတည္း	ဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္ရေသာ	ျပက္လုံးမ်ဳိးထက္	
ဆက္စပ္စဥ္းစားၿပီးမွ	 လိုရင္းကိုသေဘာေပါက္တတ္ေသာ၊	 ေတြးရင္း	
အဓိပၸာယ္ကိုသိလာေသာ	ျပက္လုံးမ်ဳိးကို	ေတြးလုံးဟု	အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။

(၇)	ႏႈိက္လုံး
လူရႊင္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း	 အခ်င္းခ်င္းဇာတ္ခုံေပၚတြင္	 ညစ္ျခင္း၊	

တြန္းျခင္း၊	 စျခင္း၊	 ေနာက္ျခင္း၊	 ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းမ်ားရွိတတ္ၾက၏။	 ႏႈတ္လ်င္	
ေသာ၊	လာဘ္ျမင္ေသာ	သူတုိ႔က	သူတစ္ပါးက	ၿခံခတ္ေနစဥ္	စကားခင္းေနစဥ္	
ၾကားျဖတ္အခြင့္အေရးယူကာ	ျပက္လုံးကို	ဝင္ႏႈိက္သြားျခင္းမ်ဳိး	ျဖစ္သည္။	

(၈)	ဆိတ္လုံး
လူရႊင္ေတာ္မ်ား	တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္	 ၾကက္ေခါင္းဆိတ္မခံ	

အမိအရ	စေနာက္ျခင္း၊	မိမိအရွက္မကြဲေအာင္	ေရွာင္တိမ္းရင္းၾကားကပင္	
တစ္ဖက္ကို	တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္းအပါအဝင္	တိုက္ၾကက္မ်ားကဲ့သို႔	 ျပန္ဆိတ္	
တတ္ျခင္းကို	ပမာႏႈိင္း၍	ဆိတ္လုံးဟုဆိုသည္။

(၉)	ခ်ည္လုံး
ပရိသတ္ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ၊	အမွတ္ရစရာျဖစ္ေသာ၊	ထူးထူးျခားျခားခိုက္	

သြားေသာ	ျပက္လုံးမ်ဳိးကို	ပြဲစဥ္တစ္ေလွ်ာက္	မၾကာမၾကာ	ျပန္ေျပာင္းေျပာ	
ရင္း	ပရိသတ္ကို	ထပ္ကာ	ထပ္ကာ	ရယ္ေမာေစေသာ	ျပက္လုံးမ်ဳိးျဖစ္သည္။	

(၁၀)	ျပန္လုံး	(လိုက္လုံး)	
တစ္ဖက္လူ၏	 ျပက္လုံးအေပၚ	 မည္သို႔တုံ႔ျပန္ရမွန္းမသိ	အေပးအယူ	

မမွ်မျဖစ္ရေအာင္	 ေရွ႕ကျပက္လုံးျဖင့္	 ေျပးသြားသူေနာက္ကို	အသာလိုက္	

ေဒါက္တာႏြဲ ႕ေကခုိင္



31 

ေပးေသာ	 ျပက္လုံးမ်ဳိးျဖစ္သည္။	အကယ္၍	 မိမိ၏အေဖာ္	လူ႐ႊင္ေတာ္က	
ေရွ႕ကေျပးႏွင့္ၿပီး	 မိမိကမလိုက္သြားဘဲၿငိမ္ေနလွ်င္	 ျပက္လုံးမွာ	 တစ္ျခမ္း	
ေစာင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္	အေျပးႏွင့္အလုိက္ညီမွ	ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသာ	ျပက္လံုး	
မ်ဳိးျဖစ္သည္။	

(၁၁)	ပက္လုံး
ပက္လုံးမွာ	 မိမိအေပၚက်လာေသာ	 ျပက္လုံးတစ္လုံးကို	 ေအာက္က်	

မခံ၊	အ႐ႈံးမေပးဘဲ	သူတစ္ခ်က္	ကိုယ္တစ္ခ်က္	ျပန္တြယ္ေသာ	ျပက္လုံးမ်ဳိး	
ကို	 ပက္လုံးဟုေခၚသည္။	 ပက္လုံးမ်ားသည္	 တင္တင္စီးစီးရန္ျဖစ္သကဲ့သို႔		
ဘတစ္ျပန္	က်ားတစ္ျပန္	သတ္ပုတ္ျခင္းမ်ဳိးႏွင့္တူရာ	 ေလယူေလသိမ္းႏွင့္	
မ်က္ႏွာေပးအတန္ပင္	မာသည္။	တင္စီးျခင္းႏွင့္	အႏိုင္မခံေခ်ပျခင္းမ်ားျဖင့္	
ျပည့္သည္။

(၁၂)	ကန္လုံး၊	ကပ္လုံး၊	ေကာ္လုံး၊	ကလန္လုံး
ကပ္သီးကပ္ဖဲ့၊	 ကလန္ကဆန္လုပ္၍ျဖစ္ေစ၊	 အရြဲ႕တိုက္၍ျဖစ္ေစ	

ထြင္ေသာ	 ျပက္လုံးမ်ိဳးျဖစ္သည္။	ကန္လုံးမ်ားသည္	တစ္ခါတရံ	 ျပန္မပက္	
ႏိုင္လွ်င္	ကိုးယို႔ကားယားျဖစ္တတ္ၿပီး	 ျပန္ပက္ႏိုင္လွ်င္	 ျပန္ပက္တတ္လွ်င္	
ဟာသေျမာက္ကာ	လူရႊင္ေတာ္ေလာက၌	ခ်ီးက်ဴးစရာျဖစ္သည္။

(၁၃)	ျဖည္လုံး
ျဖည္လုံးသည္	ၿဖီးလုံးမဟုတ္ပါ။	အမွန္တကယ္ပင္	အက်ဳိးအေၾကာင္း	

ကိုေတြးဆရင္း	 ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ	 ျပက္ရျခင္းျဖစ္သည္။	 ျပက္ၿပီးသြားေသာ	
ျပက္လုံးတစ္ခုတြင္	ျပႆနာအစအန	မက်န္ရေလေအာင္၊	ေနာက္ဆက္တြဲ	
အဆိပ္အတာက္ကင္းရေလေအာင္၊	 အဆိပ္မကင္းႏိုင္ေသာ္မွ	 အာနိသင္	
ေလ်ာ့ရေလေအာင္	 ေနာက္ကေဆးလုိက္ကုေသာ	အဆိပ္ေျဖသည့္	 ျပက္လံုး	
သည္	ျဖည္လုံးျဖစ္၏။		

(၁၄)	ျဖဳတ္လုံး
ျဖဳတ္လုံးမွာျပက္လုံး၏	 ေနာက္ဆုံးအသိမ္းစကားကိုေခၚ ျခင္း	 ျဖစ္	

သည္။	 လူ႐ႊင္ေတာ္က	 ေနာက္တစ္ဦးကိုဖိ၍	 ေတာက္ေလွ်ာက္	 တစ္ဖက္	
သတ္ျပက္ေနေသာ္လည္း	တစ္ဖက္ကျပန္မပက္ဘဲ	ေနာက္ဆုံးထိ	ဟထား	
ေပးကာ	အဆုံးက်မွ	တမင္ျဖဳတ္ပစ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။	

(၁၅)	ေအာက္လုံး
ခါးေအာက္ပိုင္းျပက္လုံး၊	ခ်က္ေအာက္ပိုင္း	တဏွာရာဂႏွင့္ဆိုင္ေသာ	

ရယ္ၾကမလား၊ မရယ္ၾကဘူးလားႏွင့္ ဟာသမ်ား၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္းမ်ား
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ညစ္ညမ္းသည့္	 ျပက္လုံးမ်ား၊	 ႐ိုင္းစိုင္းၿပီး	 ေမာင္ႏွင့္ႏွမ၊	 သားႏွင့္အမိ၊	
အဖႏွင့္သမီး	အတူထိုင္ၾကည့္ရန္	မသင့္ေသာ	ျပက္လုံးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။	

(၁၆)	ေခတ္လုံး
ေခတ္လုံးထဲတြင္	ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖတ္သန္းေနရေသာ	ေခတ္ကို	မီးေမာင္း	

ထိုးျပႏိုင္သည္။	ေခတ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာရေသာ	အဆိုးအပ်က္မ်ား၊	အေျပာင္း	
အလဲမ်ား၊	မေတာ္မတဲ့သည္မ်ားကို		ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးဆက္ကို	မေၾကာက္မရြံ႕၊	
က်လာႏိုင္ေသာအစိုးရ၏	မုန္းမာန္ကိုမမႈဘဲ	ျပက္ၾကေသာ	ျပက္လုံးမ်ားျဖစ္	
ၾကသည္။	 အာဏာရွင္တို႔၏လက္ေအာက္တြင္	 ႏိုင္ငံေရးျပက္လုံးမ်ားႏွင့္	
ေခတ္ျပက္လုံးမ်ားမွာ	ျပည္သူအေပၚ	ၾသဇာႀကီးသေလာက္	ေထာင္ႏႈတ္ခမ္း	
ႏွင့္လည္း	နီးခဲ့ပါသည္။

(၁၇)	သေရာ္လုံး
လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊	 စိတ္ကူးထားေသာ	

အျဖစ္အပ်က္တို႔ကိုလည္းေကာင္း	 ဥပမာသုံး၍	 ေထ့လုံး၊	 ေငါ့လုံး၊	 သေရာ္	
လုံးမ်ားထည့္ရင္း	 ႏိုင္ငံေရး၊	 လူမႈေရး၊	 စီးပြားေရး၊	 ပညာေရး	 အစရွိသည့္	
က႑မ်ားကို	လူရႊင္ေတာ္တို႔က	တို႔ထိေဝဖန္ေလ့ရွိၾကသည္။

 
(၁၈)	အတြင္းလုံး

လူရႊင္ေတာ္တို႔သည္	 ရပ္ရြာတစ္ခုသို႔ေရာက္ရွိလွ်င္	 ပြဲမစမီကပင္	
ထိုရပ္ရြာအတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ	 အတြင္းကိစၥမ်ားကို	 စုံစမ္းေထာက္လွမ္း	
တတ္ၾကသည္။	 တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို	 မနစ္နာေစေသာအေၾကာင္းကိစၥ	
မ်ဳိးကို	 ျပက္လုံးထုတ္စရာရွိလွ်င္	 ရပ္ရြာအတြင္း	 အတြင္းက်ိတ္သိၾကေသာ	
အတြင္းလုံးမ်ဳိးကို	 ျပက္တတ္သည္။	 ရပ္ရြာတစ္ခု၊	 ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊	
အစိုးရတစ္ခု	အစရွိသည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏	အတြင္းစည္းမွ	ဇာတ္လမ္း	
မ်ားကို	အေျခခံကာ	ျပက္လုံးထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၉)	အျပင္လုံး
အမ်ားျပည္သူၾကား	 ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသိႏွင့္ၿပီးေသာ	 အေၾကာင္း	

ျခင္းရာမ်ားကို	ျပက္လုံးထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။	

ျပက္လုံးမ်ားကို	ဆန္းစစ္ျခင္း	
ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း	 ဟာသမွာ	 လူသားတို႔အတြက္	 အေရးႀကီး	

သေလာက္	 အျခားဘာသာရပ္မ်ားထက္စာလွ်င္	 သုေတသနအျပဳခံရမႈ	
နည္းပါးသည္ဟုဆိုၾကသည္။	ဤေနရာတြင္	သုေတသနဟုဆိုလွ်င္	လူရႊင္	

ေဒါက္တာႏြဲ ႕ေကခုိင္
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ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္က	 မိမိတုိ႔ပညာျပန႔ပ္ြားေရးအတြက္ျပဳစုေသာ	 သုေတသန	
က	 တစ္ပိုင္း၊	 ျပင္ပသုေတသီတို႔က	 လူရႊင္ေတာ္တို႔၏ပညာကို	 လူမႈအဖြဲ႕	
အစည္း၏	တစ္ေထာင့္တစ္က႑အျဖစ္	 ေလ့လာၾကပုံက	 ေနာက္တစ္ပိုင္း	
ျဖစ္ပါသည္။	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ	 ဟာသ၏သေဘာႏွင့္	 ဟာသ၏	 လူ႔အဖြဲ႕	
အစည္းအတြက္	အေရးပါမႈကုိစူးစုိက္ၾကျခင္းမွာ	အျခားအႏုပညာသုေတသန	
နယ္ပယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္	အားနည္းလွပါသည္။	ယခင္ေရးသားခဲ့ေသာ	စာအုပ္	
မ်ားမွာလည္း	လက္ခ်ဳိးေရႏိုင္ေလာက္ေသာ	ပမာဏရွိရာ	ဤနယ္ပယ္တြင္	
သုေတသနႏွင့္ပတ္သက္ဤ	 လုပ္စရာအပုံအပင္ျဖစ္သည္ဟု	 ဆိုရပါမည္။	
လူရႊင္ေတာ္တို႔၏	 ျပက္လုံးအပါအဝင္	 ႏိုင္ငံတကာတြင္	 ဟာသမ်ားကို	
မည္သည့္ဘာသာရပ္အေျခခံေပၚမွ	 ေလ့လာၾကသည္ကို	 စူးစမ္းၾကည့္ရာ	
ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ားကို	အဓိက	ေတြ႕ရွိရပါသည္။

လူအမ်ားကို	 ရယ္ေမာေစေသာဟာသမ်ားကို	 အမ်ားဆုံးသုံးသပ္	
စိစစ္ၾကေသာကိစၥမ်ားကို	 ဘာသာေဗဒသမားမ်ားက	 ထိပ္ဆုံးမွေျပးကာ	
ေလ့လာၾကသည္။	ထို႔ျပင္	ဟာသကို	စာေပေရးရာ႐ႈေထာင့္မွ	 ေဆာင္ရြက္	
ေသာ	 သုေတသနမ်ားမွာလည္း	 ေရွးကပင္ရွိခဲ့ၾကသည္။	 လူမႈေဗဒသမား	
မ်ားႏွင့္	 မီဒီယာပညာရပ္ကုိေလ့လာသူမ်ားသည္	 ဘာသာေဗဒသီအုိရီသမား	
မ်ား	 Linguistic	 ႏွင့္	 စာေပသီအိုရီသမားမ်ား	 literary	 ထက္စာလွ်င္	
ေနာက္က်ၾက၏။	ရံဖန္ရံခါဆိုသလို	ဒႆနိကႏွင့္	စိတ္ပညာဘက္မွ	ဟာသ	
ကိုခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္ကိုလည္း	 ေတြ႕ႏိုင္သည္။	 တစ္ခါတရံတြင္မူ	 ဟာသ	
သည္	ကုန္သြယ္ေရးရႈေထာင့္မွ	နတ္ၾသသဓေဆးႀကီးအသြင္	ေဈးကြက္တင္	
ကာ	 ေရာဂါမ်ားေပ်ာက္ကင္းရန္ႏွင့္	 အေထြေထြစိတ္ေဝဒနာတို႔အတြက္	
ဟာသကို	 ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ၾကျခင္းမ်ားလည္း	 ရွိၾကပါသည္။	 လူမႈမႏုႆေဗဒ	
သမားမ်ားကမူ	 ေဒသႏၲရအသိပညာ၏	 အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္	 လူမႈအသိုင္း	
အဝိုင္း၏အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္	 ဆက္စပ္ေနကာ	 ဟာသမ်ားျဖစ္တည္	
ေျပာင္းလဲလာပုံကို	စိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။	၁၉၇၀	ေက်ာ္ကာလမ်ားတြင္မူ	
ေပၚ ျပဴလာယဥ္ေက်းမႈ	ဟုဆိုေသာ	ေခတ္ေပၚယဥ္ေက်းမႈကို	ေလ့လာသည့္	
ဘာသာရပ္မ်ားတြင္လည္း	 ဟာသကို	 ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ	 သုေတသန	
ျပဳၾက၏။	ထုိထုိေသာ	ဘာသာရပ္တုိ႔အျပင္	ဟာသသည္	သမုိင္းႏွင့္	ကြန္ပ်ဴ တာ	
အေျချပဳ	မီဒီယာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ	သုေတသနမ်ားႏွင့္လည္း	မလြတ္ကင္းပါ။

ဟာသမ်ား၏	 ႏိုင္ငံေရးအေပၚ	 အားသက္ေရာက္မႈကိုေလ့လာျခင္း
မ်ားမွာ	 မရွားလွ။	 သို႔ရာတြင္	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ	 ဟာသလူရႊင္ေတာ္တို႔၏	
ျပက္လုံးက	လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အျပဳအမူအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊	အစိုးရ၏	
မူဝါဒမ်ားအေပၚတြင္လည္းေကာင္း	 မည္သို႔မည္ပုံၾသဇာသက္ေရာက္ေန	
သည္ကို	 စနစ္တက်ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ား	 မရွိသေလာက္ရွားပါသည္။	
သူတို႔အေၾကာင္းကိုေလ့လာရန္	 မ်ားစြာလိုအပ္ပါသည္။	 အဘယ္ေၾကာင့္	

ရယ္ၾကမလား၊ မရယ္ၾကဘူးလားႏွင့္ ဟာသမ်ား၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္းမ်ား
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ဆိုေသာ္သူတို႔သည္	 လူထုအေပၚတြင္	 လြန္စြာၾသဇာႀကီးၾကသည္။	 သူတို႔	
သည္	 အရပ္အထာ	 အရပ္စကားကိုနားလည္ၾကသည္။	 နားလည္သည့္	
အေလွ်ာက္	လူထု၏ျမင္ပုံေတြးပုံကို	မသိမသာ	ပုံသြင္းယူႏိုင္ၾက၏။	

သီလက်ိဳးေသာ	ျပက္လုံးမ်ား၏	အၾကမ္းဖက္မႈ
မည္သည့္ျပက္လုံးမ်ဳိးက	 မည္သို႔ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကို	 	 	လူရႊင္ေတာ္	

အခ်င္းခ်င္း	 ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ	 သိၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း	 ပရိသတ္	
တို႔အဖို႔ကား	 ရယ္႐ုံမွ်ျဖင့္ပင္	 ဟာသ၏လုပ္ငန္းမွာ	 တစ္ခန္းရပ္ပါသည္။	
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ	 ထိုျပက္လုံးအမ်ဳိးမ်ဳိး၏	 သက္ေရာက္ေသာ	 လူမႈဘ၀	
အက်ဳိးဆက္မ်ားတြင္	 အေကာင္းမ်ားပါသကဲ့သို႔	 ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား	
လည္းရွိႏိုင္ေၾကာင္း	 ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ကိုမူ	 ျပက္လုံးထုတ္သူမ်ားကေသာ္	
လည္းေကာင္း၊	 ျပက္လုံးကိုရယ္ေမာၾကသူတို႔ကလည္းေကာင္း	 မ်ားစြာ	
သတိမထားတတ္ၾကေပ။	လူ႐ႊင္ေတာ္တို႔သည္		ျပည္သူခ်စ္ေသာအႏုပညာ	
သည္မ်ားျဖစ္ၾကရာ	ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႔	ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ	ဘဝမ်ားဆီ	
ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္	သူတို႔၏အားမွာ	 မ်ားစြာအေရးႀကီးပါသည္။	 ႏိုင္ငံေရးအရ	
အျပည္ျပည္အတိုင္းတိုင္းတြင္	 လူရႊင္ေတာ္တို႔မွာ	 ၾသဇာႀကီးလြန္းေသာ	
ေၾကာင့္	ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ပင္	မမႈဘဲမေနႏိုင္ေအာင္	ေစာင့္ၾကည့္	
ၾကရသည္။	လူရႊင္ေတာ္တို႔၏	ပါးလွပ္လ်င္ျမန္ေသာဉာဏ္ႏွင့္	သြက္လွေသာ	
ႏႈတ္ကို	အာဏာရွင္တိုင္းကစိုးရိမ္သည္မွာ	ထုံးစံျဖစ္၏။	သို႔ရာတြင္	လူရႊင္	
ေတာ္တို႔၏လုပ္ငန္းခြင္မွာ	အစဥ္အလာအရ	တစ္ရာရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး	အမ်ဳိး	
သားႀကီးစိုးေသာ	လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္သည္။	အၿငိမ့္မင္းသမီးကို	ဝန္းရံရသည္မွာ	
မွန္ေသာ္လည္း	သူတို႔သည္	စင္ေပၚကအၿငိမ့္မင္းသမီး၊	စင္ေအာက္က	ဆိုင္း	
ဆရာ၊	စင္အေနာက္မွ	ဇာတ္ဆရာနည္းတူ	 ၾသဇာရွိၾကကုန္၏။	သူတို႔သည္	
စင္ေပၚတြင္	 ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ္	 အျခားသူမ်ားအေပၚ	 အသာစီး	
ေနရာကိုယူကာ	 သူတို႔ပါဝါကိုသုံးႏိုင္ၾကသည္။	 ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္	
လူရႊင္ေတာ္မ်ားသည္	 တန္ေဆးလြန္ေဘးအျဖစ္ကို	 သတိမမူမိဘဲ	 မိမိတို႔	
ပါဝါကို	ပိုသုံးမိၾကသည္လည္းရွိသည္။	အထူးသျဖင့္	ဘာသာမတူသူ၊	ႏိုင္ငံ	
ေရးအယူအဆမတူသူ၊	 အမ်ဳိးမတူသူ၊	 လိင္မတူသူ၊	 ႏြမ္းပါးသူ၊	 ကိုယ္လက္	
အဂၤါမသန္စြမ္းသူတို႔အေပၚ	 မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ	 ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ	
အႏိုင္အထက္သေဘာသက္ေရာက္ျခင္းမ်ိဳးကို	 ျပဳမိၾကသည္။	 သို႔ရာတြင္	
ထိုသို႔	 နစ္နာသြားမႈမ်ားမည္မွ်အထိ	 နက္႐ႈိင္းသည္ကို	 ျပစရာအေထာက္	
အထားမရွိေခ်။	 အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	 သူတို႔၏အျပဳအမူေၾကာင့္၊	
လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္	 ျဖစ္လာရေသာအက်ဳိးဆက္ကို	 စနစ္တက်	 ဆက္ႏႊယ္ျပ	
ႏိုင္သည့္		ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မရွိေသးေပ။	

ဤစာတမ္းအတြက္	ေလ့လာခဲ့ေသာ	 ျပက္လုံးမ်ားအနက္မွ	အခ်ဳိ႕ကို	
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ၾကည့္လွ်င္	 အမ်ားႀကိဳက္၊	 ဇာတ္ဆရာအႀကိဳက္၊	 လူရႊင္ေတာ္အႀကိဳက္	
ဟာသမ်ားတြင္	အားနည္းသူမ်ားအေပၚ	အထူးသျဖင့္	အမ်ဳိးသမီးတို႔အေပၚ	
တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းဆက္ဆံပုံ၊	 ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊	 လူမႈ
အေဆာက္အအုံအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊	 အၾကမ္းဖက္ပုံမွာ	 ထင္ရွားလွ	
သည္။	 ျပက္လုံးထြင္သူကိုယ္တိုင္	 သတိမထားမိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊	
ေရွးကထုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္	 ဆက္လက္ႏွလုံးမူေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊	
လူရႊင္ေတာ္တို႔ဘာသာဘာ၀	 အၿပိဳင္အဆိုင္	 လက္ခုပ္သံကိုျခဴလို၍တစ္	
ေၾကာင္း	ယဥ္ေက်းမႈအရ	အၾကမ္းဖက္ျခင္းကား	အၿမဲလိုလိုပင္	စင္ေပၚတြင္	
အသာစီးရေနပုံရသည္။	 ထို႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းမွၾကည့္လွ်င္ပင္	 လူရႊင္	
ေတာ္တို႔၏အခန္းက႑ကို	သုေတသန		ေသေသခ်ာခ်ာျပဳရန္	အေၾကာင္းျပ	
ခ်က္ခိုင္လုံေနေၾကာင္းကို	မဆန္းလွေသာ		ျပက္ေနက်		ျပက္လုံးမ်ားျဖစ္ၾက	
သည့္	ေအာက္ပါသာဓကမ်ားက	ၫႊန္းဆိုေနပါေၾကာင္း။	

သာဓက	(၁)	(ခ်စ္စရာ၏	သိမီလုိက္ေသာ	လူ႐ႊင္ေတာ္ႀကီးမ်ားမွ	ေကာက္ႏုတ္	
သည္)

ေအာက္ပါျပက္လုံးမွာ	 အဂၤလိပ္အသံထြက္ကို	 ဟာသလုပ္ေသာ	
ျပက္လုံးျဖစ္၏။	 ျမန္မာသံျဖင့္	 အဓိပၸာယ္ေကာက္လွ်င္	 ေရးေကာင္းေသာ	
စာမဟုတ္ေခ်။	သို႔ရာတြင္	 ျမန္မာပရိသတ္တို႔အတြက္	 ၾကားေနက်ဆိုသလို	
ထက္မပိုေပ။	

လူရႊင္ေတာ္ႏွင့္	မင္းသမီးအေတြ႕တြင္ျဖစ္သည္။
ဟဲ့	ေကာင္မေလး	ညည္းအပ်ဳိစစ္ကဲ့လား။
စစ္တာေပါ့	ဦးေလးရဲ႕
မယုံဘူး။	ညည္းကို	test	လုပ္ၾကည့္မယ္။	

သာဓက	(၂)	(ခ်စ္စရာ၏	သိမီလုိက္ေသာ	လူရႊင္ေတာ္ႀကီးမ်ားမွ	ေကာက္ႏုတ္	
သည္)

အၿငိမ့္စင္ေထာင့္တြင္	 မင္းသမီးထိုင္ေနစဥ္	 လူရႊင္ေတာ္မ်ားက	
ျပက္လုံးစတင္သည္။	

ဟ	ေကာင္မေလး၊	အၿငိမ့္ခုံစြန္း	သြားမကနဲ႔	မေတာ္လို႔	လိမ့္က်သြားရင္	
ကာလသားေတြက	ေပြ႕ၿပီးေျပးေရာ။	ငါတို႔က	က်ဳပ္တို႔မင္းသမီးကို	ခ်ခဲ့ၾကပါ	
ဗ်ဳိ႕လို႔ေအာ္လိုက္ရင္လည္း	သူတို႔ကို	အားေပးသလို	ျဖစ္ေနျပန္ေရာ။

သာဓက	(၃)	(ခ်စ္စရာ၏	သိမီလုိက္ေသာ	လူရႊင္ေတာ္ႀကီးမ်ားမွ	ေကာက္ႏုတ္	
သည္)

ဟဲ့	ငါ့တူမ	ညည္းဒီေန႔	ကတာဆိုတာ	တယ္ၿပီး	ရႊင္ေနပါလား

ရယ္ၾကမလား၊ မရယ္ၾကဘူးလားႏွင့္ ဟာသမ်ား၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္းမ်ား
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ေပ်ာ္ေနတာကိုး	ဦးေလးရဲ႕	
မဟုတ္မွလြဲေရာ၊	ပြဲခင္းထဲမွာ	ညည္းခ်စ္သူေရာက္ေနၿပီထင္တယ္။
အို	ဦးေလးကလည္း	သူသိရင္	ရွက္ေနပါဦးမယ္။
ေစာေစာက	ငါနဲ႔	ေတြ႕တယ္။	အၿငိမ့္စင္ေဘးမွာ	ရွက္ကိုးရွက္ကန္းနဲ႔။	

ငါကလည္း	ညည္းခ်စ္သူမွန္းသိေတာ့	လွမ္းဆြဲတာ	သူက	႐ုန္းသဗ်ား။	ဒါနဲ႔	
ငါလည္း	 အတင္းဆြဲ	 သူကလည္း႐ုန္းနဲ႔	 ေနာက္ဆုံးက်	 နဖားႀကိဳးျပတ္ၿပီး	
ထြက္ေျပးေရာ။

ေအာ္	မင္းသမီးကို	ႏြားနဲ႔	ေပးစားရသလားဟ
မင္း	ဘာသိတုန္း	မင္းသမီးႀကိဳက္တဲ့လူမ်ား	ႏြားျဖစ္တာမ်ားတာပဲ။	
ဒီေကာင္ႀကီး	မင္းသမီးကတာ	မ်က္ေတာင္မခတ္ဖူး	စုိက္ၾကည့္ေနတာ
ကြၽန္ေတာ္	ခေလးမေလးကိုလိုခ်င္လို႔ပါ	ဆရာရယ္
လိုခ်င္ရင္	 ငါ့ကိုကပ္၊	 မိန္းမကိစၥဆို	 အၿမဲကူညီတယ္။	 ငါ့အရပ္ထဲက	

သူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္	 ငါကိုယ္တိုင္	 မိန္းမကိစၥကူညီထားတာ	 အခုထိ	
ေထာင္ထဲက	မလြတ္ေသးဘူး။

ေကာင္းေကာင္းေျပာပါ	ဆရာရဲ႕။	ခေလးမေလးနဲ႔	နီးစပ္ေအာင္	ကူညီ	
ေပးရင္	ဆရာ့ကို	ေက်းဇူးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔	သားဦးကေလးကို	စြတ္ျပဳတ္လုပ္	
ၿပီး	တိုက္မယ္။

သာဓက	(၄)	လူရႊင္ေတာ္	ေရႊဖလားခ်စ္ေခ်ာ၏	လူရႊင္ေတာ္နိဒါန္းမွ
လူရႊင္ေတာ္(၁)။				။	မိန္းကေလးေတြဟာ	ဒီေန႔ေခတ္	တိုင္းျပည္အခ်ဳိ႕နဲ႔	

ဥပမာတူတယ္ကြ။
လူရႊင္ေတာ္	(၂)။		။	ေျပာစမ္းပါဦး၊	ဘာေတြ	တူလို႔လဲ။
လူရႊင္ေတာ္	(၁)။		။	အသက္အရြယ္	၉	ႏွစ္	၁၀	ႏွစ္	မိန္းကေလးေတြ	

က်ေတာ့	ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔တူတယ္။
လူရႊင္ေတာ္	(၂)။		။	ဘာျဖစ္လို႔လဲ။
လူရႊင္ေတာ္(၁)။			။	႐ိုးသားတယ္၊	ျဖဴစင္တယ္၊	ေအးခ်မ္းသာယာတယ္	

ေလကြာ၊
အင္း၊	ဟုတ္သားပဲ။
လူရႊင္ေတာ္(၁)။		။	အဲဒီေကာင္မေလး	အသက္	(၁၅)	ႏွစ္၊	(၁၆)	ႏွစ္က်	

ေတာ့	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔	တူတယ္ကြ။
လူ႐ႊင္ေတာ္	(၂)။		။	ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။
လူ႐ႊင္ေတာ္(၁)။			။	ေနခ်င္း၊	ညခ်င္း	ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာ	

ေလ။
လူရႊင္ေတာ္	(၂)။			။	ေအး...	ဒါလည္း	ဟုတ္တာပဲဟ။
လူရႊင္ေတာ္	 (၁)။	 ။	 အဲဒီေကာင္မေလး	 ရည္းစားထားတဲ့အရြယ္က်	
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ေတာ့	အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႔	တူသြားျပန္ေရာ။
လူ႐ႊင္ေတာ္	(၂)။		။	ရွင္းစမ္းပါဦး။
လူ႐ႊင္ေတာ္(၁)။		။	ဟိုေနရာလည္း	သူ႔ကိုျမင္ရ၊	ဒီေနရာလည္း	သူ႔ကို	

ျမင္ရ၊	 ႐ုပ္ရွင္႐ုံ၊	 ပန္းၿခံ၊	 ဘုရား၊	 ကုန္တိုက္	 ေနရာတကာမွာ	 သူပါတယ္။	
မ်က္စိကိုေနာက္ေနတာပဲ။

လူရႊင္ေတာ္	(၂)။		။	ဟုတ္သားဟ။
လူရႊင္ေတာ္(၁)။			။	အဲ....	ေယာက်္ားလည္းရ၊	အိမ္ေထာင္လည္းက်	

သြားေရာ၊	အဲဒီေကာင္မေလး	အာဖဂန္နစၥတန္နဲ႔	တူသြားေရာဟ။
လူရႊင္ေတာ္	(၂)။		။	ဘာျဖစ္လို႔လဲ။	
လူရႊင္ေတာ္(၁)။			။	သူအၾကမ္းဖက္ခံလိုက္ရၿပီေလ။
လူရႊင္ေတာ္	(၂)။		။	အမယ္၊	မွန္တယ္ဟ။
လူရႊင္ေတာ္(၁)။	 	 ။	 အဲ...	 ကေလးတစ္ေယာက္ရသြားေတာ့မွ	 အဲဒီ	

ေကာင္မေလး	အီရတ္ႏိုင္ငံနဲ႔	တူသြားတာ။
လူရႊင္ေတာ္	(၂)။		။	ဘာလို႔လဲ။
လူရႊင္ေတာ္(၁)။			။	တစ္ခါတည္း	စုတ္ျပတ္သတ္	ဖြာလန္ႀကဲေနတာ	

ပဲေလ။
လူ႐ႊင္ေတာ္	(၂)။		။	ဘာလဲဟ။
လူ႐ႊင္ေတာ္(၁)။	 	 ။	ကေလးအေမျဖစ္ေတာ့	မျပင္ႏိုင္မဆင္ႏိုင္ေတာ့	

တာကို	ေျပာတာပါ။	

သာဓက	(၄)	လူရႊင္ေတာ္ေရႊဖလားခ်စ္ေခ်ာ၏	လူရႊင္ေတာ္နိဒါန္းမွ
အခုေခတ္	 မိန္းကေလးေတြမ်ား	 ေခတ္ကလည္းမီ၊	 လွကလည္း	 လွ	

သေလာက္၊	 လည္တဲ့ေနရာမွာလည္း	 ေတာ္ေတာ္လည္ၾကတယ္ဗ်၊	 ကြၽန္	
ေတာ့္အျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္ေလ၊	 တစ္ေန႔ကေပါ့ဗ်ာ၊	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕	 ဗိုလ္ခ်ဳပ္	
ေဈးေရွ႕ကားမွတ္တိုင္မွာ	 ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရပ္ေနတာ	 စကပ္က	
လည္း	 ေပါင္လည္ေလာက္အထိပဲဖုံးတဲ့	 တစ္ထြာသာသာစကတ္ကေလး	
ဝတ္လို႔၊	ခ်စ္စရာေလးေပါ့ဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ္လည္း	 သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး	 စိတ္ထဲမ႐ိုးမ႐ြျဖစ္လာတာနဲ႔	
အသာကေလး	 အနားကပ္သြား၊	 စိတ္အရဲစြန႔္ၿပီး	 'သမီး၊	 သမီးဝတ္ထားတဲ့	
စကတ္ေလးကို	အေပၚဖက္လက္ႏွစ္လုံးေလာက္ဆြဲတင္ျပရင္	ဦးေလးမုန႔္ဖိုး	
ငါးေထာင္ေပးမယ္"	 လို႔ေျပာလိုက္တယ္။	 'ဦေလး	 တကယ္ေျပာတာလား"	
တဲ့။	 တကယ္ေပါ့	 တကယ္ဆိုရင္	 အခုခ်က္ခ်င္း	 ပိုက္ဆံငါးေထာင္ေပးတဲ့	
ကြၽန္ေတာ္လည္း	 ပိုက္ဆံငါးေထာင္ထုတ္ေပးလိုက္ေရာ၊	 ဦးေလးၾကည့္ဆို	
စကတ္ကို	ဇာတ္ကနဲ႔	ဆြဲတင္ျပလိုက္တာ	ေတာက္	ေပါင္တံေလးကို	ေဖြးေန	
တာပဲဗ်ာ၊	က်ဳပ္ျဖင့္	တံေတြးေတာင္	မနည္းမ်ဳိခ်ရတယ္။	

ရယ္ၾကမလား၊ မရယ္ၾကဘူးလားႏွင့္ ဟာသမ်ား၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္းမ်ား



38 

	 အဲဒီအခ်ိန္မွာ	 ေကာင္မေလးက	 ထပ္ေမးတယ္။	 ဦးေလး	 ဒီထက္	
ေကာင္းတဲ့ေနရာ	 ၾကည့္ဦးမလားတဲ့။	 သမီးက	 ဘယ္ေနရာကိုျပမွာလဲဆို	
ေတာ့	 ကြၽန္မအူအတက္ေပါက္တုန္းက	 ခြဲတဲ့ေနရာကို	 ျပမယ္ေလတဲ့။	 အူ	
အတက္ေပါက္တုန္းက	ခြဲတဲ့ေနရာဆိုေတာ့	ရြာအဝင္လမ္းေတာင္	ေက်ာ္ေန	
ၿပီဗ်၊	ေတာ္ေတာ္ျမင္ရခဲတဲ့ေနရာပဲ၊	ေအး	ၾကည့္ခ်င္တယ္	သမီးရယ္ဆိုေတာ့၊	
ၾကည့္ခ်င္ရင္	 ႏွစ္ေသာင္းေပးတဲ့၊	 ကြၽန္ေတာ္လည္း	 ဒီလိုအခြင့္အေရးမ်ဳိး	
ဘယ္လက္လြတ္ခံလိမ့္မလဲ၊	 ပါသမွ်	 ပိုက္ဆံကေလးကို	 ျခစ္ျခဳတ္ၿပီး	 ေရာ့	
ႏွစ္ေသာင္း၊	ျပေတာ့ဆိုေတာ့	ဒီေနရာမွာ	ျပလို႔မရဘူး	ဦးေလးရဲ႕၊	ဟိုဖက္နား	
လိုက္ခဲ့မွ	 ျပလို႔ရမွာေပါ့တဲ့။	 ဒါလည္း	ဟုတ္တာပဲဗ်၊	 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးကားမွတ္
တိုင္မွာဆိုေတာ့	 လူေတြက	 အမ်ားႀကီးရွိေနတာ၊	 မိန္းကေလးဆိုေတာ့	
ရွက္ရွာမွာေပါ့ဗ်ာ၊	 အဲဒါနဲ႔ပဲ	 သူက	 ေရွ႕ကဦးေဆာင္သြား၊	 ကြၽန္ေတာ္က	
ေနာက္ကလိုက္၊	 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးကေန	 ေလဟာျပင္ေဈးေဟာင္းဘက္ကို	
ေလွ်ာက္၊	 ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္းမီးပြိဳင့္ကိုျဖတ္၊	 သြားတကၠသိုလ္ေရာက္ေရာ၊	
တုံ႔ခနဲ	ရပ္လိုက္ၿပီး	ဦးေလး၊	ဒီမွာၾကည့္၊	အဲဒါ	ကြၽန္မ	အူအတက္ေပါက္တုန္း	
က	ခြဲတဲ့ေနရာပဲဆို	လက္ညႇိဳးထိုးျပၿပီး	ထြက္ေျပးသြားေရာဗ်ာ။

ဘယ္ေနရာကို	လက္ညႇိဳးထိုးျပသြားတာလဲဗ်။
ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးကို	လက္ညႇိဳးထိုးျပသြားတာပါပဲဗ်ာ။
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စစ္သည္ေတာ္စာေပ။ 

- ခ်စ္ဖြယ္ (၂၀၁၉) လူ႐ႊင္ေတာ္နိဒါန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕၊ ထင္ေပၚစာေပ။

- ဦးရဲေဒြး (၂၀၁၂) ျမန္မာ့႐ိုးရာသဘင္အႏုပညာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕။

ေဒါက္တာႏြဲ ႕ေကခုိင္
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tEkokawoec&D; (odkYr[kwf) 
okawoeESifh tEkynmMum; aygif;ul;jcif;

''ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္	သိပၸံမဟုတ္ေသာေခတ္တြင္	ေနထိုင္ေနၾကသည္။	
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကမ ၻာတြင္	ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈမ်ား၊	႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ား၊	
စကားလုံးမ်ား၊	စာအုပ္မ်ား	စသည္စသည္တို႔သည္	သိပၸံနည္းက်	
မဟုတ္သည္မ်ားျဖင့္	အသားက်ႀကီးစိုးေနၿပီးျဖစ္ပါသည္""

ရစ္ခ်က္ ဖိုင္းမင္း၊ သီအိုရီဆိုင္ရာ ႐ူပေဗဒပညာရွင္

("သိပၸံဆိုတာဘာလဲ"	ေခါင္းစဥ္ျဖင့္	၁၉၉၆	ခုႏွစ္	နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕တြင္	
က်င္းပေသာ	(၁၅)	 ႀကိမ္ေျမာက္	 ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာသိပၸဆံရာမ်ား	 ႏွစ္ပတ္လည္	
အစည္းအေဝး	တင္ျပမႈမွ	ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။)

နိဒါန္း
အႏုပညာမ်ားပါဝင္စပ္ႏြယ္ေနေသာသုေတသန	 (တစ္နည္း)	 အႏု	

သုေတသနဆိုသည္ကို	 နားလည္ခြင့္ရသည္မွာ	 မိမိအတြက္	 မၾကာလွေသး	

အႏုသုေတသနခရီး  (သို႕မဟုတ္)  သုေတသနႏွင့္  အႏုပညာၾကား  ေပါင္းကူးျခင္း
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ပါ။	သမား႐ိုးက်သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ေနရာမွ	သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္	
အႏပုညာရပမ္်ားထည့သ္ြင္းအသုံးျပဳျခင္းျဖင့	္	ဆန္းသစသ္ည့န္ည္းလမ္းမ်ား	
ႏွင့္	စတင္ေပါင္းကူးထိေတြ႕မိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။	မိမိသည္	အႏုသုေတသနကို		
က်က်နနနားလည္ေနသည့္	 နည္းနာေၾကေသာ	 အႏုသုေတသနပညာရွင္	
တစ္ဦးအေနႏွင့္မဟုတ္ဘဲ	လူငယ္လူမႈသုေတသီတစ္ဦးအျဖစ္	မိမိေတြ႕ႀကဳံ	
ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္	အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္	အေတြးအျမင္မ်ားကို	 မွ်ေဝသြားရန္သာ	
ျဖစ္ပါသည္။

သမား႐ိုးက်သုေတသနသမား
မိမိသည္	 အစဦးတြင္	 သမား႐ိုးက်သုေတသနသမားတစ္ဦးဟု	 ဆိုရ	

မည္။	 မိမိဆိုလိုေသာ	 သမား႐ိုးက်ဆိုသည္မွာ	 သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို	
သိပၸံနည္းက်ေဆာင္ရြက္ၿပီးလွ်င္	သုေတသီတစ္ဦး	ဝတၱရားၿပီးေျမာက္ၿပီဟု	
မွတ္ယူထားျခင္းကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။	 သုေတသနလုပ္ျခင္းျဖင့္	 အသိသစ္	
တစ္ခု	ဖန္တီးေပးႏိုင္လွ်င္	တာဝန္ေက်ၿပီဟု	ယူဆထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။	
သိပၸံနည္းက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွလြဲၿပီး	 အျခားအရာမ်ား	 လုပ္ေဆာင္ရန္	
လိုအပ္သည္ဟုလည္းမထင္ပါ။	 သိပၸံနည္းက်နည္းလမ္းမ်ား၏	 ဝိေသသန	
ျဖစ္ေသာ	 'ယုတၱိနည္းက်ျဖစ္ျခင္း၊	 ေတြ႕ရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ
အေျခခံျခင္း၊	တျခားသုေတသီတစ္ဦးက	မိမိသုေတသနကို	ျပန္လည္ျပဳလုပ္	
လိုက	ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္	စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္	မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း၊	
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	အျခားသုေတသီမ်ားက	ေဝဖန္ေစာေၾကာ	
ႏိုင္ရန္	 ပုံႏွိပ္ျဖန႔္ေဝျခင္း၊	 တင္ျပျခင္း"	 ဆိုသည့္အရာမ်ား	 ျပည့္စုံလွ်င္	 မိမိ	
သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္	ၿပီးေျမာက္ၿပီဟု	မွတ္ယူထားသည္။

သုေတသနေဆာင္ရြက္ရာတြင္	 သုေတသနအေၾကာင္းအရာေပၚ	
မူတည္ၿပီး	သီအိုရီ	(သို႔)	အသိေပၚအေျခခံၿပီး	မွန္ကန္မႈရွိမရွိ	ဆန္းစစ္သည့္	
သုေတသနႏွင့္	 သီအိုရီအသစ္	 (တစ္နည္း)	 အသိသစ္ေဖာ္ထုတ္သည့္	
သုေတသနတို႔ရွိရာ	ပထမအမ်ဳိးအစားအတြက္	လူမႈသုေတသနရပ္ဝန္းတြင္	
စစ္တမ္းေကာက္သုေတသနျဖင့္	ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး	ဒုတိယအမ်ဳိးအစား	
အတြက္	လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊	အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း၊	ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ	
ျခင္း	 အစရွိသည့္နည္းလမ္းမ်ား	 အသုံးျပဳေလ့ရွိပါသည္။	 မိမိသည္လည္း 
လူမႈသုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ	 ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုပင္	
သုေတသနနည္းနာႏွင့္အညီ	ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

သုေတသနလုပ္ငန္း၏	 ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္ေသာ	 သုေတသန	
စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္	 ပုံႏွိပ္ျဖန႔္ေဝျခင္းတို႔	 ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း	
သတ္မွတ္ထားသည့္နည္းေဘာင္မ်ားျဖင့္	 ေဆာင္ရြက္ရသည္။	 စာမ်က္ႏွာ	
အေရအတြက္၊	 ထည့္သြင္းရမည့္ေခါင္းစဥ္စသည္တုိ႔ကုိ	 စနစ္တက်သတ္မွတ္	

ျပည့္စုံေအာင္
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ထားၿပီးျဖစ္သည္။	 သုေတသီတစ္ေယာက္အေနႏွင့္လည္း	 အမ်ားလက္ခံ	
ထားသည့္	 နည္းနာပုံစံမ်ားျဖင့္	 ေဖာ္ျပၾကရသည္။	 မိမိသည္လည္း	 လူမႈ	
သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သည့္	 အားေလ်ာ္စြာ	 ယင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္	 အံဝင္	
ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္	ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။	မည္သို႔ပင္ဆိုေစ	မိမိ၏	'အသိသစ္	
ဖန္တီးမႈတြင္	 သိပၸံနည္းက်နည္းနာမ်ားကို	 လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္	 အမ်ား	
လက္ခံႏိုင္ေသာ	အမွန္တရားတစ္ခုကို	ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မည္"ဟု	ယုံၾကည္	
လ်က္ရွိပါသည္။

သုေတသနႏွင့္အႏုပညာေပါင္းစပ္မည့္အစီအစဥ္
သုေတသနေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	 သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား	 သိပၸနံည္းက်	

စနစ္တက်	ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည္	အေရးႀကီးသကဲ့သို႔	ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား	
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္	 ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိေရးသည္လည္း	
အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။	 ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသန	
ေဖာင္ေဒးရွင္းက	 သုေတသနအေထာက္အပံ့ေပးေရး	 အစီအစဥ္တစ္ခုကို	
မိတ္ဆက္ေပးရန္	 မႏၲေလးတြင္	 အစီအစဥ္မိတ္ဆက္ပြဲတစ္ခု	 ျပဳလုပ္ေပးခဲ့	
သည္။	 ယင္းမိတ္ဆက္ပြဲမွ	 သိရသည္မွာ	 Global	 Research	 Network	
for	Parliaments	and	People	(GRNPP)	ကေပးမည့္	Parliament	and	
People	Grant	(P4P	Grant)	သုေတသနအေထာက္အပံ့အေၾကာင္းပင္	
ျဖစ္သည္။	 ယင္းအစီအစဥ္၏	ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ	 သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား	
တြင္	 အႏုပညာရပ္မ်ား	 ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။	 မည္သို႔	
ေပါင္းစပ္၍ရသည္ဆိုသည့္	 ဥပမာနမူနာမ်ားကိုလည္း	 ယင္းမိတ္ဆက္ပြဲ	
တြင္	ျပသေပးသျဖင့္	သိရွိခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။	ယင္းတြင္	ထူးထူးျခားျခား	သတိ	
ထားမိသည္မွာ	 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ	မၿငိမ္းေအးသည့္ေနရာမ်ားရွိ	အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အေၾကာင္းျပဳလုပ္ထားသည့္	 သုေတသနကို	 သာမန္တင္ျပျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္	
ဘဲ	ကာတြန္း႐ုပ္ရွင္	(Animation)	ျဖင့္	တင္ျပထားသည္မွာ	ၾကည့္ရသူအေန	
ႏွင့္	 ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို	 မိမိမ်က္စိေရွ႕တြင္	 ေတြ႕ျမင္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေစၿပီး	
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း	ပိုမိုခံစားနားလည္ေစသည္ကို	သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။	
သို႔သည့္တိုင္	မိမိေဆာင္ရြက္မည့္သုေတသနတြင္	အႏုပညာမ်ားထည့္သြင္း	
ရန္လိုအပ္သည္ဟု	ထိထိမိမိလက္ခံသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

P4P	Grant	ေလွ်ာက္ရန္	စဥ္းစားသည့္အခါ	ယင္းအေထာက္အပံ့၏	
အဓိကဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာမ်ား	 (Main	 Themes)	 သည္	 မိမိ	
သုေတသီအျဖစ္	 ေဆာင္ရြက္ေနသည့္	 'ယုံၾကည္ရာအသိပညာျပန႔္ပြားေရး
အသင္း"၏	မူဝါဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေနသည့္အျပင္	မိမိစိတ္ဝင္စားရာနယ္ပယ္	
ႏွင့္လည္း	ညီၫြတ္ေသာေၾကာင့္	သုေတသနအဆိုျပဳလႊာတင္ရန္	ဆုံးျဖတ္	
ခဲ့ပါသည္။	 မိမိတို႔အတြက္	 သုေတသနနည္းနာပိုင္း	 ျပင္ဆင္ရသည္မွာ	

အႏုသုေတသနခရီး  (သို႕မဟုတ္)  သုေတသနႏွင့္  အႏုပညာၾကား  ေပါင္းကူးျခင္း
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မခက္ခဲလွေသာ္လည္း	 အႏုပညာတစ္ရပ္ထည့္သြင္းရန္မွာမူ	 ခက္ခဲေနေပ	
သည္။	 ထိုခက္ခဲသည့္အထဲတြင္	 မိမိကိုယ္တိုင္က	 သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္	
တြင္	အႏုပညာဖန္တီးမႈမ်ားလုိအပ္သည္ဟု	 ယံုၾကည္မေနျခင္းက	 နည္းလမ္း	
ရွာေဖြရာတြင္	 တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္	 နည္းပါးေစပါ	
သည္။	 သုေတသနအဆိုျပဳလႊာအတြက္	 ရွိၿပီးသုေတသနမ်ား၊	 အသိပညာ	
မ်ားကုိ	ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း	(Literature	Review)	အပါအဝင္	သုေတသန	
နည္းနာႏွင့္	 သုေတသနဒီဇိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို	 သုံးလခန႔္အခ်ိန္ယူ	
ၿပီး	 ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း	 	 အႏုပညာႏွင့္ေပါင္းစပ္မႈကိုမူ	 ေပါ့ေပါ့တန္တန္	
သာသုံးသပ္ခဲ့ၿပီး	သုေတသနအဆိုျပဳလႊာတြင္	လိုအပ္ခ်က္အရ	ပါသည္ဆို႐ုံ	
မွ်သာ	ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

မိမိတုိ႔၏သုေတသနအဆုိျပဳလႊာသည္	ေနာက္ဆံုးတြင္	အေထာက္အပ့ံ	
ေပးရန္	 အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္း	 မရွိခဲ့ပါ။	 မိမိအတြက္	 အႏုသုေတသနသည္	
ပထမဦးဆုံးျဖစ္သလို	ပထမဆုံးအႀကိမ္တြင္	ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ျခင္းလည္း	
ျဖစ္သည္။	 မေရြးခ်ယ္ခဲ့မႈအတြက္	 ဘုတ္အဖြဲ႕မွ	 မေရြးခ်ယ္ရသည့္	 အဓိက	
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို	ေျပာျပသည္။	မိမိကိုယ္တိုင္လည္း	ျပန္လည္သုံးသပ္	
မိသည္။	 တင္ျပခဲ့သည့္	 သုေတသနအဆိုျပဳလႊာသည္	 အသိပညာလိုအပ္	
ခ်က္ကို	 ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး	 သုေတသနျပဳလုပ္ရန္	 အေရးႀကီးသည့္	
အေၾကာင္း	ျပသႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း	အႏုပညာရပ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို	ေပါင္းစပ္ေပး	
ႏိုင္မႈတြင္မူ	အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိၿပီး	ယင္းသို႔ေပါင္းစပ္မႈကိုေဖာ္ျပရာတြင္
လည္း	အမွန္တကယ္လိုအပ္ၿပီး	သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ကို	ျဖည့္ဆည္းေပး	
ႏိုင္မည့္အေၾကာင္း	ေပၚလြင္စြာမေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း၊	အႏုပညာ၏	အခန္းက႑	
ကို	 ပါသည္ဆို႐ုံသာ	 တင္ျပထားျခင္း	 အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္	
ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳေၾကာင္း	 သုံးသပ္မိသည္။	 အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္	 သိပၸံႏွင့္	
အႏုပညာေပါင္းစပ္ၿပီး	 ဆန္းသစ္ထိေရာက္ေသာ	 အႏုသုတေသနမ်ား	
ထြက္ရွိလာမည္ကို	ယုံၾကည္မေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။

အႏုပညာရပ္မ်ားႏွင့္	သိပၸံသုေတသနတို႔ေပါင္းစပ္မႈကို	
နားလည္လာျခင္း

အႏုသုေတသနက႑တြင္	ပထမအႀကိမ္	မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းက	သိပၸံ	
ႏွင့္အႏုပညာရပ္မ်ားေပါင္းစပ္ၿပီး	 အတူေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မႈကို	 ပိုမို	
ေတြးေစခဲ့သည္။	 ပထမဦးဆုံးအေတြးေရာက္မိသည္မွာ	 သုေတသနတစ္ခု	
၏	ထြက္ကုန္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ	သုေတသနအစီရင္ခံစာ	(သို႔)	စာတမ္းမ်ားျဖစ္	
သည္။	 ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္စာတမ္းမ်ားကို	 မည္သူေတြဖတ္သနည္း...။	
သုေတသီေတြဖတ္သည္ဟု	 အၾကမ္းဖ်င္းေျပာႏိုင္သည္။	 သုေတသီေတြ	
အားလုံး	ဖတ္သလား	 ...။	မဖတ္ပါ။	စိတ္ဝင္စားသည့္	သုေတသီသာ	ဖတ္	

ျပည့္စုံေအာင္
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မည္။	 ထိုနည္းတူပင္	 စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားကိုလည္း	 မည္သူေတြစိတ္ဝင္စား	
သနည္း...။	 သုေတသီမ်ား၊	 ေလ့လာသူမ်ားဟုသာ	 ဆိုရပါမည္။	 မိမိတို႔၏	
လူမႈသုေတသနမ်ားသည္		သုေတသီရပ္ဝန္းႏွင့္		ေလ့လာမႈနယ္အတြက္သာ	
အသုံးဝင္ေတာ့မည္လား။	 လူမႈသုေတသန၏	 ဦးတည္အုပ္စုျဖစ္သည့္	
ျပည္သူလူထုထံ	က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္	 မေရာက္ရွိေတာ့ဘူးလား။	သုေတသီ	
ေတြမဟုတ္သည့္	 ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားဆီသို႔	 မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး	
လား။	 ေရာက္ေအာင္ပို႔လွ်င္ေကာ	 မိမိတို႔၏	 သုေတသနအစီရင္ခံစာမ်ား၊	
စာတမ္းမ်ားက	၎တို႔အတြက္	 စိတ္ဝင္စားေစမည္လား။	 ယင္းအတိုင္းဆို	
လွ်င္	 မိမိတို႔၏	သုေတသနမ်ားသည္	 'စင္တင္သုေတသနမ်ား"	 (တစ္နည္း)	
စာအုပ္စင္မ်ားတြင္တင္ထားၿပီး	 အသိတစ္ခုအတြက္သာ	 ေလ့လာေရးသုံး	
သုေတသနမ်ား	 ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။	 ထို႔အတြက္	 သုေတသနအစီရင္ခံစာ	
ရလဒ္မ်ားျဖန႔္ျဖဴးရာတြင္	လူအမ်ားနားလည္လြယ္သည့္	အေရးအသားမ်ား၊	
ပုံစံမ်ား၊	 စာျဖင့္ထုတ္ေဝျခင္းသာမဟုတ္	 က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ျဖစ္ေစမည့္	
မီဒီယာအမ်ဳိးအစားမ်ား၊	အႏုပညာပုံစံမ်ားကို	ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္	
ပါသည္။	ဆိုလိုသည္မွာ	မိမိတို႔၏သုေတသနအစီရင္ခံစာႏွင့္	ရလဒ္ထုတ္ေဝ	
ျဖန႔္ခ်ိမႈမ်ားသည္	 အႏုပညာမေျမာက္သည့္တိုင္	 လူသားဆန္မႈေတာ့	
လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး	သို႔မွသာ	လူသားမ်ားၾကားတြင္	က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္	သိရွိ	
ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယစဥ္းစားမိသည္မွာ	 အခ်က္အလက္မ်ား	 ကြင္းဆင္းစုေဆာင္း	
ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။	 မိမိ၏အေတြ႕အႀကံဳအရ	 စစ္တမ္းကဲ့သို႔ေသာ	
သုေတသနမ်ဳိးတြင္	အသုံးျပဳသည့္	ေမးခြန္လႊာသည္	လြန္စြာရွည္လ်ားေလ့	
ရွိၿပီး	 ယင္းတို႔ကိုေကာက္ခံရသည့္အခါ	 ေျဖဆိုသူ၏ေျဖၾကားမႈမ်ားအေပၚ	
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈမွာ	 မ်ားစြာမေရရာပါ။	 အေၾကာင္းမွာ	 မိမိတို႔၏ေန႔စဥ္	
ဘဝတြင္	ယင္းသို႔အေရးႀကီးသည့္	အေၾကာင္းအရာ	၁ဝဝ	ေက်ာ္ေလာက္ကို	
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေမးျမန္းၿပီး	စကားေျပာျခင္းမွာ	သဘာဝအတိုင္းမဟုတ္	
ေသာေၾကာင့္ဟုဆိုရမည္။	 ၎တို႔ႏွင့္စာလွ်င္	 အရည္အေသြးအေျချပဳ	
သုေတသနမ်ားတြင္	အသုံးျပဳသည့္	လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားက	လက္ေတြ႕	
စကားေျပာသည္ႏွင့္	ပိုမိုနီးစပ္ၿပီး	နားလည္ႏိုင္စြမ္းပိုမိုျမင့္မားေပလိမ့္မည္။	
သို႔သည့္တိုင္	 ယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္	 သုေတသနျပဳသည္ဟူေသာ	 စိတ္	
ခံစားခ်က္ကိုမဖယ္ရွားႏိုင္ဘဲ	 အင္တာဗ်ဴးေနသည္ဆိုသည့္	 အေနအထား	
အရ	 တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ားအေပၚ	 သက္ေရာက္မႈရွိေစပါမည္။	 ယင္းကဲ့သို႔	
ေသာ	 ေနရာမ်ိဳးတြင္	 အႏုပညာတစ္ခုခုကိုအသုံးျပဳပါက	 ေျဖဆိုသူကို	 ပိုမို	
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစေအာင္၊	 အခ်က္အလက္မ်ား၊	 အေတြ႕အႀကံဳ	
မ်ား၊	ခံစားခ်က္မ်ားကို	ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားလာေအာင္	ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္	
ကို	 သုံးသပ္မိလာသည္။	 ဥပမာအားျဖင့္	 မိမိေလ့လာလိုသည့္	 အေၾကာင္း	

အႏုသုေတသနခရီး  (သို႕မဟုတ္)  သုေတသနႏွင့္  အႏုပညာၾကား  ေပါင္းကူးျခင္း



44 

အရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ	ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္၊	သီခ်င္းတစ္ပုဒ္	(သို႔)	ပုံတစ္ပုံ	အစရွိ	
သည္ျဖင့္	 တစ္ခုခုကိုတင္ျပၿပီး	၎တို႔၏	 အေတြ႕အႀကံဳ၊	 ခံစားခ်က္မ်ားကို	
ဖြင့္ဟေလ့လာေစျခင္းက	 မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္လိမ့္မည္ကို	
သုံးသပ္မိလာသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္	သုံးသပ္မိသည္မွာ	သုေတသန၏	ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိ	
မႈႏွင့္	အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းတြင္သာမက	သုေတသနအေတြးအေခၚ	
ပိုင္းတြင္လည္း	အႏုပညာႏွင့္လူသားပညာမ်ားမွ	သီအိုရီမ်ားကိုေပါင္းစပ္ၿပီး	
ဆန္းသစ္ေသာ	သုေတသနလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို	ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု	
သိရွိလာသည္။	သို႔ရာတြင္	ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္	မိမိ၏အေတြးဆန႔္	
မႈမ်ား၊	 စာဖတ္မႈမ်ားမွသိရွိလာျခင္းသက္သက္သာရွိသည္။	 အေတြ႕အႀကံဳ	
အေပၚအေျခခံၿပီး	ျဖစ္တည္လာေသာ	သိရွိနားလည္မႈမ်ဳိးမဟုတ္ေသးပါ။

အႏုသုေတသနတစ္ခုတြင္ပါဝင္ျခင္း
အႏုသုေတသနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး	 အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔	

အျပန္အလွန္သုံးသပ္ေနခ်ိန္တြင္	အႏုပညာဆိုင္ရာအစီအစဥ္တစ္ခု၌ပါဝင္	
ရန္	 အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။	 အင္းဝအႏုပညာေက်ာင္းက	 ေဆာင္ရြက္	
မည့္	 'အႏုပညာျဖင့္ေပါင္းကူးျခင္း	 (Building	 Bridges	 Through	 Art)"	
အစီအစဥ္တြင္	 လူမႈသုေတသနက႑မွပါဝင္ရန္	 ကမ္းလွမ္းမႈျဖစ္သည္။	
ယင္းအစီအစဥ္အတြက္	P4P	Grant	တင္ရန္	ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး	'မတူ	
ကြဲျပားမႈကို	သည္းခံနားလည္ျခင္း၊	တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္	အားလုံးပါဝင္ျခင္း"	
ဟူေသာ	 ဒီမိုကေရစီရွင္သန္အားေကာင္းေရးအတြက္	 အေရးႀကီးသည့္	
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး	 ျပဇာတ္ပံုစံတင္ဆက္ျခင္း	 အပါအဝင္	
ျမန္မာ့႐ုိးရာေျမဝုိင္းသဘင္ျဖင့္	 အႏုပညာတင္ဆက္ျပသျခင္းကုိ	 ေဆာင္ရြက္	
သြားမည့္	 အစီအစဥ္လည္းျဖစ္သည္။	 ယင္းအင္းဝအႏုပညာေက်ာင္း၏	
အစီအစဥ္သည္	 မိမိ၏မိခင္အသင္းျဖစ္ေသာ	 'ယုံၾကည္ရာအသိပညာျပန႔္
ပြားေရးအသင္း"၏	ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးဟူေသာ	ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္	
လည္း	ကိုက္ညီေနသည့္အျပင္	မိမိ၏မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ	အႏုသုေတသန	
က႑ကို	 ျပန္လည္ပါဝင္အားျဖည့္ႏိုင္မည့္	 ဒုတိယအခြင့္အေရးလည္းျဖစ္	
သျဖင့္	အႏုပညာေက်ာင္း၏	ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို	လက္ခံခဲ့ပါသည္။

ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုလက္ခံၿပီးေနာက္	 'အႏုပညာျဖင့္ေပါင္းကူးျခင္း"	
အစီအစဥ္ႏွင့္	လိုက္ဖက္မည့္	သုေတသနပုံစံကို	ဦးေႏွာက္စားရသည္။	မိမိ	
မွာ	အႏုသုေတသနတြင္	မူႀကိဳကေလးပမာသာျဖစ္သျဖင့္	အႏုသုေတသန	
နည္းနာစာအုပ္မ်ားကုိ	 ရွာေဖြဖတ္႐ႈရသည္။	 အႏုသုေတသနပံုစံအမ်ဳ းိအစား	
မ်ားကို	ရွာေဖြၾကည့္ရာ	ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစားမ်ားရွိသည္ကို	ေတြ႕ရသည္။

ျပည့္စုံေအာင္
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၁။	အႏုပညာအသံုးျပဳေမးျမန္းရွာေဖြျခင္းသုေတသန	 (Art-based	 inquiry) 
အႏုပညာတစ္ခုခုကိုအသုံးျပဳၿပီး	 အႏုပညာကိုျဖစ္ေစ၊	 အေၾကာင္းအရာ
သေဘာသဘာဝမ်ားကုိျဖစ္ေစ	 နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္	 ေဆာင္ရြက္	
သည့္	သုေတသနျဖစ္သည္။

၂။	 အႏုပညာအသံုးျပဳအစီရင္ခံျခင္းသုေတသန	 (Art-informed	 inquiry)	 
သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား	 (သို႔)	 ေတြ႕ရွိသည့္ျပႆနာအေပၚ	 တုံ႔ျပန္ခ်က္	
မ်ားကို	 အႏုပညာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳၿပီး	 အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊	 ေဖာ္က်ဴး	
ျခင္းျဖစ္သည္။

၃။	အႏုပညာအသံုးျပဳေျဖဆုိေစျခင္းသုေတသန	 (Art-informing	 inquiry)		
သုေတသီသည္	 မိမိေလ့လာမည့္	 အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး	
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရာတြင္	 ပါဝင္သည့္အေလ့လာခံမ်ားကို	 အႏုပညာတစ္	
မ်ဳိးမ်ဳိးအသုံးျပဳေစၿပီး	 ေဖာ္ျပေစသည့္	 သုေတသနမ်ိဳးျဖစ္သည္။	 ဥပမာ-	
ပါဝင္သူမ်ားက	 ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ေျပာျပျခင္း၊	 ပန္းခ်ီပံုေဖာ္ျခင္း	 အစရိွသည္	
တို႔ကို	အသုံးျပဳၿပီး	ေဖာ္ျပေစသည့္သုေတသနမ်ဳိးျဖစ္သည္။

၄။	 အႏုပညာျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းသုေတသန	 (Art-engaging	 inquiry)		
အႏုပညာတစ္ရပ္ရပ္ကုိအသံုးျပဳၿပီး	 လူမ်ားကုိ	 ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္၊	
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္	လႈံ႔ေဆာ္ေပးၿပီး	ယင္း၏အက်ဳိး	
ရလဒ္မ်ား	(သို႔)	ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို	ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

၅။	အႏုပညာအသံုးျပဳသံုးသပ္ျခင္းသုေတသန	 (Arts-related	evaluation)	 
အႏုပညာတစ္ရပ္ရပ္ကိုအသုံးျပဳၿပီး	 ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို	 သုံးသပ္ေဖာ္ျပျခင္း	
ျဖစ္သည္။	 ဥပမာ-	 ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္	 ကာတြန္းဆရာကို	 ေစာင့္ၾကည့္	
သုံးသပ္ေစၿပီး	 ယင္းေဆြးေႏြးပြဲအေျခအေနကို	 ကာတြန္းျဖင့္	 သ႐ုပ္ေဖာ္	
သုံးသပ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ထိုသို႔	 အႏုသုေတသနအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္	 ယင္းတို႔၏	 ဥပမာ	
သုေတသနမ်ားကို	ေလ့လာၾကည့္မိသည့္အခါ	အင္းဝအႏုပညာေက်ာင္း၏	
အစီအစဥ္တြင္	 မည္သည့္ပုံစံျဖင့္	 သုေတသနက႑	 ပါဝင္ႏိုင္သည္ကို	
ေရးေရးမွ်သေဘာေပါက္လာသည္။	 မိမိျပဳလုပ္ရမည့္	 သုေတသနသည္	
ျပဇာတ္ေပၚအေျခခံၿပီး	 ယင္းျပဇာတ္တြင္	 ပါဝင္တင္ဆက္ျပသသည့္	 အႏု	
ပညာရွင္မ်ား၏	 ျပဇာတ္ေနာက္ခံအေၾကာင္းခ်င္းရာအေပၚ	 နားလည္မႈ၊	
ျပဇာတ္ျပၿပီးသည့္အခါ	ပရိသတ္မ်ား၏	နားလည္မႈ၊	မတူညီသည့္	ပရိသတ္	

အႏုသုေတသနခရီး  (သို႕မဟုတ္)  သုေတသနႏွင့္  အႏုပညာၾကား  ေပါင္းကူးျခင္း
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မ်ားအၾကား	ေဆြးေႏြးမႈအစရွိသည္တို႔ကို	ေလ့လာမႈျပဳႏိုင္ေၾကာင္း	သေဘာ	
ေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။	 အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္	 သုေတသန	
အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ၾကည့္လွ်င္	 အႏုပညာအသုံးျပဳ	 ေမးျမန္းအေျဖရွာျခင္း	
သုေတသနႏွင့္	 အႏုပညာျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း	 သုေတသနႏွစ္မ်ဳိးႏွင့္	
နီးစပ္မႈရွိသည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။	ထို႔ေၾကာင့္	ယင္းႏွစ္ခုေပၚတြင္အေျခခံၿပီး	
သုေတသနဒီဇိုင္းတည္ေဆာက္ကာ	 သုေတသနအဆိုျပဳလႊာကို	 ေပးပို႔ခဲ့	
သည္။	ယင္းသို႔	အင္းဝအႏုပညာေက်ာင္းႏွင့္	မိမိတို႔	ယုံၾကည္ရာအသိပညာ	
ျပန႔ပ္ြားေရးတုိ႔	 ပူးေပါင္းတင္ျပသည့္	 	 'အႏုပညာျဖင့္ေပါင္းကူးျခင္း	 (Building	
Bridges	 Through	 Art)"	 အစီအစဥ္သည္	 P4P	 Grant	 ရရွိခဲ့ၿပီး	 အႏု	 
သုေတသနေဆာင္ရြက္ခြင့္	ရရွိခဲ့ပါသည္။

အေထာက္အပံ့ရရွိမႈ	 အတည္ျဖစ္ၿပီးသည့္အခါ	 အႏုပညာအဖြဲ႕ႏွင့္	
သုေတသနအဖြဲ႕တို႔သည္	 အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံၿပီး	 အႏုပညာအစီအစဥ္ႏွင့္	
သုေတသနဒီဇိုင္းကို	အေသးစိတ္ပုံေဖာ္ရသည္။	ပထမဦးဆုံး	ေဆာင္ရြက္ရ	
သည္မွာ	ျပဇာတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။	ထိုအဆင့္တြင္ပင္	အခက္အခဲမ်ား	
စတင္ႀကံဳရသည္။	 မိမိတို႔ေလ့လာမႈျပဳလိုသည့္	 အေၾကာင္းအရာကို	 ခ်ဳံငုံမိ	
မည့္	ျပဇာတ္မ်ဳိးရရွိရန္အေရးႀကီးသျဖင့္	မႏၲေလးရွိ	နာမည္ႀကီးဇာတ္ဆရာ	
မ်ား၊	 ျပဇာတ္ေရးသူမ်ားထံခ်ဥ္းကပ္ၿပီး	 မိမိတို႔အစီအစဥ္အေၾကာင္း	 ရွင္းျပ	
ကာ	 ျပဇာတ္ေရးသားေပးရန္	 ကမ္းလွမ္းရသည္။	 မိမိတို႔ေလ့လာလိုသည့္	
မတူညီမႈမ်ားအား	 နားလည္သည္းခံျခင္း	 (Tolerance)၊	 တန္းတူညီမွ်မႈရွိ	
ျခင္း	(Equality)၊	ႏွင့္	အားလံုးပါဝင္ျခင္း(Inclusiveness)	ဆုိသည့္	အေၾကာင္း	
အရာမ်ားသည္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	 လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအရ	
သိမ္ေမြ႕စြာ	တင္ဆက္ျပသရန္လိုအပ္ၿပီး	မလိုလားအပ္သည့္	ႏိုင္ငံေရးအရ	
အစြန္းထြက္မႈမ်ားမပါဝင္ရန္လည္း	 လိုအပ္သည္။	 ေနာက္ဆုံးတြင္	 ယင္း	
အခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ	 ျပဇာတ္မ်ား	 အခ်ိန္မီမရရွိႏိုင္ေတာ့သျဖင့္	
အင္းဝအႏုပညာေက်ာင္းက	 ျပဇာတ္ကို	 ကိုယ္တိုင္ေရးသားရန္	 သေဘာ	
တူညီခဲ့ၿပီး	 အစီအစဥ္၏	 အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ	 ျဖစ္ေစရန္	
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။	

ျပဇာတ္ရရွိလာသည့္အခါ	 ယင္းျပဇာတ္အေပၚအေျခခံၿပီး	 ပရိသတ္	
မ်ားေျဖဆုိရန္	 ေမးခြန္းလႊာျပင္ဆင္ျခင္းကုိ	 ေဆာင္ရြက္ရသည္။	 ေမးခြန္းလႊာ	
ျပင္ဆင္သည့္အခါတြင္လည္း	 မိမိတို႔ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနက်	 စစ္တမ္းလႊာမ်ား	
ကဲ့သို႔	 ရွည္လ်ားသည့္ေမးခြန္လႊာမ်ားျပင္ဆင္ရန္	 မျဖစ္ႏိုင္ပါ။	 အေၾကာင္း	
မွာ	ေျမဝိုင္းသဘင္ျဖစ္သည့္အတြက္	လမ္းေဘး	ဝဲယာ	သို႔မဟုတ္၊	ေဘာလုံး	
ကြင္းေနရာ	အစရွိသည့္	လူတိုင္းဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္သည့္	အေနအထား	
မ်ဳိးတြင္	က်င္းပသည့္ပြဲျဖစ္သည့္အျပင္	 ပြဲၾကည့္ၿပီးလွ်င္	 ျပန္ၾကမည့္သူမ်ား
လည္းျဖစ္သည့္အတြက္	 တိုတိုတုတ္တုတ္ႏွင့္	 မိမိသိခ်င္သည့္	 အဓိက	

ျပည့္စုံေအာင္
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အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ	ေမးခြန္းလႊာတြင္	ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။	
ထို႔အျပင္	 ေမးခြန္လႊာေျဖဆိုရန္	 ထိုင္ခုံ၊	 စားပြဲလည္း	 ရွိမည္မဟုတ္သည့္	
အတြက္	စာေမးပြဲခန္းမ်ားတြင္	အသုံးျပဳရသည့္	စာေျဖဘုတ္ျပားငယ္မ်ားကို	
လည္း	 ျပင္ဆင္ထားရသည္။	 ေမးခြန္လႊာျပင္ဆင္ျခင္းနည္းတူ	 အုပ္စုဖြဲ႕	
ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္လည္း	 ေဆြးေႏြးမည့္ေမးခြန္းမ်ား၊	 အေၾကာင္းအရာ	
မ်ားကို	ျပင္ဆင္ထားရသည္။	

ေျမဝိုင္းသဘင္	ကျပေဖ်ာ္ေျဖမည့္ခရီးစဥ္မထြက္မီ	 ပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖၾက	
မည့္	အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္	စကားဝိုင္းျပဳလုပ္ကာ	၎တို႔၏ျပဇာတ္	အဓိက	
အေၾကာင္းအရာ	သေဘာသဘာဝႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး	နားလည္မႈအေျခအေန၊	
အျမင္သေဘာထားႏွင့္	ဘဝအေတြ႕အႀကံဳခံယူခ်က္မ်ားကုိ	ေလ့လာမွတ္တမ္း	
တင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။	ခရီးစဥ္စတင္သည့္အခါတြင္လည္း	အႏုပညာအဖြဲ႕ႏွင့္	
သုေတသနအဖြဲ႕တို႔	အတူလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ကာ	ကခ်င္ျပည္နယ္၊	ေနျပည္	
ေတာ္တစ္ဝိုက္ႏွင့္	 မႏၲေလးဝန္းက်င္တြင္	 ေျမဝိုင္းသဘင္လွည့္လည္ၿပီး	
အႏုသုေတသနကို	 အတူတကြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။	 ျပဇာတ္မ်ား	
တင္ဆက္ျပသမႈအၿပီးတြင္	 စစ္တမ္းလႊာမ်ားကို	 ပရိသတ္အတြင္းေဝငွၿပီး	
ေျဖေစျခင္း၊	 ပရိသတ္အတြင္းမွ	 ျပဇာတ္အၿပီးေဆြးေႏြးဝိုင္းတြင္	 ပါဝင္	
ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ားကို	 ဖိတ္ေခၚ ၿပီး	 စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးမွတ္တမ္းယူျခင္း	
တို႔ကို	ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။	ပုံမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္	စစ္တမ္းသုေတသနသည္	
'Linear	process"	ဟုေခၚေသာ	တစ္ေျဖာင့္တည္းသြားၿပီး	ေကာက္ခ်က္ဆြဲ
သည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္တိုင္	 အရည္အေသြးအေျချပဳသုေတသနႏွင့္	 အႏု	
သုေတသနမ်ား၏	သေဘာျဖစ္ေသာ	 'iterative	 process"	ထပ္ခါထပ္ခါ	
သုံးသပ္သည့္ျဖစ္စဥ္အျဖစ္	ယခုအႏုသုေတသနတြင္	အသုံးျပဳထားျခင္းျဖစ္	
သည္။	 ျပဇာတ္တစ္ခါျပသၿပီးတိုင္းတြင္	 စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊	 စစ္တမ္း	
အေျဖမ်ားကိုၾကည့္႐ႈၿပီး	 ျပဇာတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက	 ျပင္ဆင္ျခင္း၊	
ျပဇာတ္ေျပာစကားမ်ား	 အားနည္းပါက	 ျဖည့္စြက္ျခင္း၊	 ေနာက္တစ္ႀကိမ္	
ျပဇာတ္ျပသျခင္း၊	 စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း	 ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းဟူေသာ	
လုပ္ငန္းစဥ္ကို	 အႏုသုေတသနခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္	 ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္	
သည္။	ခရီးစဥ္စထြက္စတြင္	အေျခခံစဥ္းစားခ်က္ျခင္းမတူညီသည့္	အႏုပညာ	
သမားမ်ားႏွင့္	သုေတသနသမားမ်ားျဖစ္သည့္တုိင္	ခရီးအတူထြက္	တင္ဆက္	
ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရင္း	ရည္ရြယ္ခ်က္သည္	တစ္သားတည္းျဖစ္လာ	
သည္။	အႏုပညာအဖြဲ႕ကလည္း	သုေတသနအတြက္ၾကည့္လာသလို	မိမိတို႔	
သုေတသီမ်ားကလည္း	အႏုပညာအတြက္	ျမင္ေပးတတ္လာသည္။	

မိမိတို႔	'အႏုပညာျဖင့္	ေပါင္းကူးျခင္း	(Building	Bridges	Through	
Art)"	အစီအစဥ္၏	ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား	ျပည့္မီျခင္းရွိမရွိမွာမူ	ယတိျပတ္ေျပာ	
ရန္	 ခက္ခဲလွေပမည္။	 သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားသည္လည္း	 သပ္ရပ္သည့္	

အႏုသုေတသနခရီး  (သို႕မဟုတ္)  သုေတသနႏွင့္  အႏုပညာၾကား  ေပါင္းကူးျခင္း
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ဒီဇိုင္း၊	 ခိုင္လုံသည့္နည္းနာျဖစ္မည္မွာ	 မေသခ်ာလွပါ။	သို႔ရာတြင္	 ေသခ်ာ	
သည့္	ေအာင္ျမင္မႈကား	ရွိေပသည္။	သုေတသီမ်ားႏွင့္	အႏုပညာသမားမ်ား	
ၾကား	 ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။	 မိမိအဖို႔	 ယင္းေပါင္းကူးမႈ	
သည္	အနာဂတ္သုေတသနမ်ားတြင္	အႏုပညာရပ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို	အသုံးျပဳ	
ၿပီး	 ေဆာင္ရြက္သြားေစရန္	 ခိုင္မာသည့္	 အားအင္တစ္ခုအျဖစ္	 ရွိေနေစ	
ပါမည္။

နိဂုံး
အႏုသုေတသနမ်ားကို	ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရျခင္းသည္	အသိအမွန္ရွာေဖြ	

သည့္	 သုေတသနလုပ္ငန္းတြင္	 အျခားတစ္ဖက္၌ရွိေနေသာ	 ႐ႈေထာင့္	
တစ္ခုကို	 မိတ္ဆက္ထိေတြ႕ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။	သမာ႐ိုးက်သုေတသန	
သမားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ	မိမိကို	အေတြးသစ္၊	အျမင္သစ္၊	ရႈေထာင့္သစ္ျဖင့္	
အႏုပညာအား	ေပါင္းစပ္ပုံေဖာ္ရန္၊	ေဖာက္ထြက္စဥ္းစားရန္	ျဖစ္ေစခဲ့သည့္	
အႏုသုေတသနအစီအစဥ္၊	ယင္းအစီအစဥ္တြင္	ပါဝင္ေသာ	အႏုသုေတသန	
မိတ္ဆက္	 အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္	 ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ရပါသည္။	
မိမိသည္	 လူမႈသိပၸံသုေတသီတစ္ဦးအျဖစ္သာ	 အဓိကရွိေနမည္ျဖစ္သျဖင့္	
အႏုပညာမ်ားကို	 လႈိင္လႈိင္သုံးရသည့္	 အႏုသုေတသနမ်ဳိးကို	 ေရရွည္တြင္	
လုပ္ေဆာင္ရန္	 ဦးစားေပးအျဖစ္မထားရွိေသာ္လည္း၊	 မိမိျပဳလုပ္သည့္	
သုေတသနမ်ားကိုၾကည့္႐ႈရာတြင္	 အႏုသုေတသန႐ႈေထာင့္မ်ားမွလည္း	
ထည့္သြင္းၾကည့္႐ႈမိမည္ျဖစ္သည္။	 အနည္းဆံုးဆုိရလွ်င္	 အႏုပညာအသံုးျပဳ	
အစီရင္ခံျခင္းသုေတသန	 (Art-informed	 inquiry)ကဲ့သို႔ေသာ	 အႏု	
သုေတသနပုံစံမ်ဳိးကိုေတာ့	 မိမိ၏	 သမာ႐ိုးက်သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	
ေပါင္းကူးခ်ိတ္ဆက္ကာ	 ေနာက္ဆုံးထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္	 သုေတသန	
အစီရင္ခံစာမ်ား၊	 သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	 အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္	
ဆက္လက္ပူးေပါင္းၿပီး	 ဦးတည္ရာ	 ျပည္သူလူထုႏွင့္	 ေပါင္းကူးေပးမိေနဦး	
မည္ျဖစ္သည္။

သိပၸံနည္းက်ျခင္းကို	 အသားက်	 နားလည္သည့္သူ	 အနည္းအက်ဥ္း	
သာရွိသည့္	ကမာၻေျမတြင္	လူသားအမ်ားစုထံ	မိမိေပးခ်င္သည့္အသိ	ေတြ႕ရွိ	
ခ်က္မ်ားေရာက္ရွိလိုလွ်င္	 လူအမ်ားစု၏ေန႔စဥ္ဘဝတြင္	 ေနသားတက်	
ရွင္သန္ေနသည့္	လူသားဆန္မႈ	(တစ္နည္း)	အႏုပညာဆန္မႈနည္းလမ္းမ်ား	
ကို	 အသုံးျပဳကာ	 ျဖန႔္ေ၀ေနရပါဦးမည္။	 သိပၸံနည္းက်ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	
လူအမ်ားထံ	 အႏုပညာအသုံးျပဳၿပီး	 ထိေတြ႕ေပါင္းကူးေစရပါဦးမည္...။	
သိပၸံနည္းက်	နည္းလမ္းမ်ားတြင္	အႏုပညာမ်ားကို	ထည့္သြင္းေပါင္းကူးေစ	
ရပါဦးမည္...။	အႏုသုေတသနမ်ား	ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနရဦးမည္ျဖစ္
ပါသည္...။	ဤသည္ပင္	 မိမိ၏	အႏုသုေတသနခရီးျဖစ္သည္...။	ဤသည္	

ျပည့္စုံေအာင္
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ပင္	 သုေတသနႏွင့္အႏုပညာတို႔ၾကား	 ေပါင္းကူးၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္....။	
ဤသည္ပင္	အနာဂတ္သို႔	ဆန႔္ထြက္ေနဦးမည့္	ေပါင္းကူးခရီးျဖစ္ပါသည္...။

Reference: 

(1) A Practical Guide to Art-related Research by Maggi Savin-Baden and Katherine 

Wimpenny(2014)

(2) Social Science Research: Principles, Methods, and Practices by Anol Bhattacherjee 

(2012)

အႏုသုေတသနခရီး  (သို႕မဟုတ္)  သုေတသနႏွင့္  အႏုပညာၾကား  ေပါင္းကူးျခင္း
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လူဆိုုသည္မွာ	တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း	ရပ္တည္ေနထိုုင္၍ရေသာ	
သတၱဝါမဟုုတ္ပါ။	လူတစ္ဦးခ်င္း	ေတြ႕ႀကံဳရေသာ	အေနအထားမ်ား၊	အျဖစ္	
အပ်က္မ်ား၊	 အခ်င္းအရာမ်ားအားလံုုးကိုု	 စုုစည္းေပါင္းဖြဲ႕လိုုက္သည့္အခါ	
လူမႈေရး၊	ႏိုုင္ငံေရးသေဘာမ်ား	သက္ဝင္သြားပါေတာ့သည္။

အႏုုပညာရွင္မ်ားသည္	 မိမိတိုု႔၏	 တစ္ကိုုယ္ရည္ခံစားခ်က္မ်ားကိုု	
အေသးစိတ္ဖြ႕ဲႏြ႕ဲခြင့္ရေစေသာ	 ေမာ္ဒန္အႏုပညာေခတ္ကာလကုုိ	 ေက်ာ္လြန္	
လာၾကၿပီးေသာအခါ	 မိမိတို႔၏ခံစားမႈကိုု	 ျဖစ္ေပၚေစေသာ	 ပင္မအၾကာင္း	
တရားမ်ားဆီသိုု႔	 ဆန္းစစ္လာခဲ့ၾကပါသည္။	 မိမိႏွင့္မိမိပါဝင္ေသာ	 လူမႈ	
ဝန္းက်င္အတြင္း	 လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာအရာမ်ား	 အက်ဳိးသြားမ်ား၏	
႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ	 	အာ႐ုံစိုုက္လာခဲ့ၾကသည္။	လူမႈေရးျပႆနာမ်ား	
၏	ရင္းျမစ္အစဆီသို႔	ဆန္တက္သြားၾကပါေတာ့သည္။	

ကြၽန္မ	အႏုုပညာဘဝအစမွာပင္	မိမိဆိုုသည္မွာ	မိမိအနီးပတ္ဝန္းက်င္	
မွန္သမွ်	 အတြင္းရွိ	 တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီျဖစ္ေနၾကေသာ	 မိမိမ်ား	
အားလံုုး	 ပါဝင္ႏိုင္သည္ဆိုုေသာ	 သေဘာတစ္ခုုကို	 စတင္သိျမင္လာပါ	
သည္။	 လူတစ္ေယာက္၏	 ျဖစ္ျခင္း၊	 ပ်က္ျခင္း	 အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္	
ကာလ၊	ေဒသ၊	ပေယာဂမ်ားအားျဖင့္	 	 စပ္ယွက္ဖြဲ႕တည္လ်က္ရွိျခင္းအေပၚ	
ကြၽန္မ	အႏုုပညာလက္ရာမ်ား	ဖြဲ႕စည္းမႈျပဳရန္	အားသန္လာပါသည္။	

လီယိုေတာ္စတိြဳင္းက	 အႏုပညာလက္ရာဆိုုသည္မွာ	 လူတိုု႔၏	
ျဖစ္ျခင္း၊	 ပ်က္ျခင္း	အေၾကာင္းမ်ားကို	 ေဖာ္ျပထားေသာအရာျဖစ္သည္ဟုု	
ဆိုုခဲ့ပါသည္။	ကြၽန္မမိတ္ေဆြမ်ား၏အသံမ်ားသည္	ကြၽန္မ၏	လက္ရာမ်ား	

ျဖဴမြန္
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ကိုု	မ်ားစြာတြန္းအားေပးေနသကဲ့သိုု႔ပင္	လြတ္လပ္ခြင့္ကိုု	ပိတ္ပင္ထားေသာ	
သတင္းစာ	ျပင္ပက	အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္	ကြၽန္မတိုု႔၏	ခံစားခ်က္အသံ	
ကိုု	ကိုုယ္စားျပဳေနသည္ကိုု	သတိျပဳေလ့လာခဲ့ရပါေတာ့သည္။	ထိုု႔အတြက္	
ကြၽန္မတို႔အားလံုး၏	 စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကိုု	 ျဖစ္ေပၚလာေစေသာ	 ကာလ၊	
ေဒသ၊	ပေယာဂဟူသည့္	ႏိုုင္ငံေရး၊	လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားဆီသိုု႔	ခ်ဥ္းကပ္	
ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ရပါသည္။		

ကြၽန္မတို႔ရင္ထဲက	 အသံမ်ား၊	 ကြၽန္မပတ္ဝန္းက်င္ရွိ	 မထြက္ေပၚ ႏိုင္	
ေသာအသံမ်ားတြင္	 မည္သိုု႔ေသာအေၾကာင္းေတြ	 ပါဝင္ေနသည္ဆိုုသည့္	
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ	ကြၽန္မအေနႏွင့္	အႏုုပညာျဖင့္သာ	ရင္ဖြင့္ႏိုုင္	
မည္ကိုုလည္း	နားလည္လာပါသည္။	

ကြၽန္မတိုု႔ကိုုယ္စီမွာ	 သိမ္းသိုုဝွက္ကြယ္ထားရေသာအသံမ်ား	
ဘာေၾကာင့္	ရွိေနၾကရပါသလဲ။	ထိုေမးခြန္းေအာက္တြင္	အေၾကာင္းတရား	
မ်ားစြာ	 ပါဝင္ပါသည္။	ထိုုၿမိဳသိပ္ထားရေသာအသံမ်ားသည္	လြတ္လပ္ခြင့္	
မရွိျခင္း၊	သာတူညီမွွ်ခြင့္မရျခင္း၊		လူသားတိုုင္း	ေမြးရာပါပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္	ရွိအပ္	
ေသာ	 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆံုုး႐ံႈးျခင္းစသည့္	 ပင္မျပႆနာမ်ားမွ	 ကြၽန္မ	
တိုု႔ကိုု	နာက်င္ကိုက္ခဲေနေစရာမွ	တိတ္တဆိတ္	ငိုုညည္းေနေသာ	အသံမ်ား	
မဟုုတ္လား။	ကြၽန္မသည္	 မိမိကိုုယ္တိုုင္မွစတင္ကာ	ကြၽန္မ	 ပတ္ဝန္းက်င္	
တစ္ခုုလံုုးဆီမွ	အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု	စုေဆာင္းရပါေတာ့သည္။	
ကြၽန္မ၏	Hope	Series	 ျဖစ္သည့္	ဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏုုပညာလက္ရာမ်ားသည္	
ကြၽန္မပတ္ဝန္းက်င္ရွိ	အျဖစ္အပ်က္အေနအထားမ်ားလည္း	ျဖစ္ပါသည္။
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ကြၽန္မပတ္ဝန္းက်င္တြင္	 ဆင္းရဲတြင္းမွ	 ႐ုန္းမထြက္ႏိုုင္ၾကေသာ	
မိတ္ေဆြမ်ားစြာရွိေနၾကသည္။	ကြၽန္မတိုု႔	 ႏိုုင္ငံ၏	 ႏိုုင္ငံေရးလမ္းစဥ္အျဖစ္	
ခ်မွတ္ထားေသာ	 ပါတီလမ္းစဥ္သေဘာတရားသည္	 ဖတ္ၾကည့္လိုုက္လွွ်င္	
ျပည့္စုုံလ်က္ရိွသည္။	ႏုုိင္ငံအတြင္းတြင္	ငတ္မြတ္ဆင္းရဲမြေဲတမႈက	ဘာေၾကာင့္	
ၾကာေလဆိုးေလ	 ျဖစ္ေနရျခင္းသည္	 ႏိုုင္ငံသားမ်ားအတြက္	 လူသားဘဝ	
ျဖစ္တည္ျခင္း၏	 အဓိပၸာယ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊	 လူသားျဖစ္တည္ရျခင္း၏	
အႏွစ္သာရ	 ဆုုံး႐ႈးံရျခင္းျဖစ္သည္။	ဆင္းရဲမြေဲတမႈအတိၿပီးသူမ်ားကုိ	အေျခခံ	
လူတန္းစားအျဖစ္	 သတ္မွတ္ထားသျဖင့္	 အေျခခံလူတန္းစားဆိုုသည့္	
သေဘာတြင္	 မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားရွိသည္ကိုု	 ပထမေလ့လာရပါ	
ေတာ့သည္။	ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္	အလုုပ္သမားမ်ားသည္	ကြၽန္မ	
တိုု႔ႏိုုင္ငံ၏	 အေျခခံလူတန္းစားမ်ားျဖစ္သည္။	 ကြၽန္မတိုု႔ႏိုုင္ငံတြင္	 လယ္	
သမားမ်ား	 မိမိလယ္ယာထြက္	 စပါးသီးႏွံမ်ားကိုု	 လြတ္လပ္စြာေရာင္းခ်ခြင့္	
သယ္ယူခြင့္မရွိေသာ	ဥပေဒရွိသည္။	တစ္ေနရာမွ	တစ္ေနရာပိုု႔ေဆာင္ျခင္း	
ကိုု	ဆန္ေမွာင္ခိုုဟူေသာ	 ဥပေဒေက်ာ့ကြင္းကိုု	ကြင္းေရွာင္ရင္း	အာဏာရွိ	
ေသာ	ေငြရွင္မ်ားေအာက္	ဒူးေထာက္က်ေရာက္သြားၾကရသည္။	လယ္စိုုက္	
ေသာ	ေတာင္သူလယ္သမားတိုု႔အတြက္	တစ္ဝမ္းတခါးမလွႏိုုင္ေသာ	အေန	
အထားမ်ား	 ရွိၾကရေတာ့သည္။	 ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေသာ	 ဥပေဒေၾကာင့္	
အေျခခံလူတန္းစားမ်ား	အက်ဳိးစီးပြားကင္းမဲ့ရျခင္းအေပၚ	ေလ့လာဆန္းစစ္	
ျခင္း၊	ဥပေဒသည္	အုုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားႏွင့္	အာဏာရွိ	ေငြရွင္လူတန္းစား	
မ်ားအတြက္	 လိုုသလို	 အကာအကြယ္ေပးေနျခင္း၊	 အျပေကာင္းေသာ	
ဥပေဒအတြင္း	အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသည္	စစ္တုုရင္အကြက္မ်ားအတြင္း	
ရွိ	 နယ္႐ုပ္ကေလးမ်ားသဖြယ္	 ျဖစ္ေနၾကသည္ကိုု	 ကြၽန္မအေနႏွင့္	 အႏု	
ပညာလက္ရာအားျဖင့္	 HOPE	 ဆိုုေသာ	 ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္	 တင္ျပခဲ့	
ပါသည္။	

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားျဖစ္ေသာ	 လယ္သမားမ်ားသည္	 လယ္ယာ	
ေျမျဖင့္သာ	ထြန္ယက္စိုုက္ပ်ဳိး	အသက္ေမြးၾကရပါသည္။	သို႔ေသာ္	အခ်ိန္	
တစ္ခုတြင္	 လယ္သမားမ်ားသည္	 လယ္လုုပ္သူတိုုင္း	 လယ္ပိုုင္ႏိုုင္ရမည္	
ဟူေသာ	 ႏိုုင္ငံေတာ္၏ေႂကြးေၾကာ္မႈေအာက္တြင္	 မိမိပိုင္ဆိုုင္လုပ္ကိုုင္ေန	
ေသာ		လယ္ယာေျမမွ	ထြက္ေပးၾကရသည္။	ႏိုုင္ငံႏွင့္အဝွမ္းရွိ	လယ္သမား	
မ်ားကိစၥသည္	အေၾကာက္တရားေအာက္ဝယ္	အသံတိတ္ရင္း	ဘဝမ်ားစြာ	
ကြဲေၾကၾကရသည္။	 မလံုုေလာက္ေသာ	 စားဝတ္ေနေရးအတြက္	 မိသားစုု	
အတြင္းရွိဘဝမ်ား	အသြင္ေျပာင္းသြားၾကရသည္။	 ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝမ်ားထဲ	
တိုုးဝင္ေရာက္ရွိ	 လာၾကရေတာ့သည္။	 ေရခဲေရေရာင္းသူ၊	 ေရခဲေခ်ာင္း	
ေရာင္းသူ၊	 အမ်ားသံုုးအိမ္သာေစာင့္သူ၊	 ပလတ္စတစ္ေကာက္သူ၊	 ခိုုစာ	
ေရာင္းသူ၊	 ဆိုုက္ကားနင္းသူ၊	 ႐ွဴေဆး၊	 အခ်ဥ္ေပါင္း၊	 ေဆးလိပ္၊	 မဲနယ္	
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စသည့္	 တိုုလီမိုုလီပစၥည္းမ်ား	 တစ္ကိုုယ္ရည္	 လွည့္လည္ေရာင္းေနသူ၊	
ေၾကာင္ေဆး၊	 ငွက္စာေရာင္းသမား	 စသည့္အလုုပ္မ်ားျဖင့္	 ၿမိဳ႕ျပဘဝတြင္	
က်င္လည္ေနၾကရပါေတာ့သည္။	ေျမႀကီးက	ေရႊသီးရမည္ဟူေသာ	ေဆာင္ပုုဒ္	
သည္	အသံတျဖည္းျဖည္းတိုုးကာ	ေပ်ာက္သြားေတာ့သည္။	ထိုေပ်ာက္သြား	
ေသာ	 အသံထဲတြင္ရွိသည့္	 ေၾကကြဲဖြယ္ထုုတ္ေဖာ္ျခင္း၊	 ထြက္ေပၚ ႏိုုင္ျခင္း	
မရွိသည့္	 အသံတိတ္႐ုပ္ပံုုလႊာမ်ားကိုု	 ကြၽန္မ	 စူးစမ္းရွာေဖြစုုေဆာင္းခဲ့ပါ	
သည္။	ထိုု႐ုပ္ပံုုလႊာမ်ားသည္	ကြၽန္မ၏	HOPE	တြင္	ထင္ရွားစြာရွိေနေသာ	
က႑တစ္ခုု	ျဖစ္ပါသည္။	

ဆင္းရဲတြင္းနက္ေသာ	ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္	 ၿမိဳ႕ျပဘဝကိုု	
လွမ္းတက္လာလိုုၾကပါေတာ့သည္။	 ေက်ာင္းမျပည့္စံုုေသာရြာမွ	 ေက်ာင္း	
သားေလးမ်ားသည္	ရြာကူးကာ	ေက်ာင္းတက္ဖိုု႔	ခက္ခဲေနၾကသည္။	သူတိုု႔	
ေလးမ်ားသည္	 ၿမိဳ႕ျပမွ	 အလုပ္သမားစုုေဆာင္းရန္	 ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္	
လိုုက္ပါကာ	 ၿမိဳ႕သိုု႔ေရာက္လာၾကသည္။	 အခ်ဳိ႕ကေလးငယ္မ်ား	 ၿမိဳ႕ျပတြင္	
ကေလးအလုပ္သမားေလးမ်ားအျဖစ္	အလုပ္လုပ္ၾကရေတာ့သည္။	အစပ်ဳ းိ႐ံု	
မူလတန္းပညာေရးမွ်ႏွင့္	သူတိုု႔၏ပညာေရးကိုု	အဆံုုးသတ္လိုုက္ကာ		ၿမိဳ႕ျပ	
မ်ားတြင္	 ေစ်းအကူအေရာင္းသမားေလးမ်ား၊	 	 စားေသာက္ဆိုုင္	 စားပြဲထိုုး	
မ ်ား၊	အိမ္တြင္းလက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား	စသည္တို႔တြင္	က်င္လည္ၾကရပါေတာ့	
သည္။	 ေက်ာင္းပညာႏွင့္ေဝးကြာေသာ	အေနအထားတြင္	 	အတတ္ပညာ	
တစ္ခုုခုုလည္း	 မျပည့္စံုုေသးဘဲ	 ခြန္အားကိုုသာ	အသံုုးခ်ရသည့္	 လုုပ္အား	
သက္သက္ကိုုသာ	အားထုုတ္လုုပ္ကိုုင္ရေသာ	ကေလးငယ္မ်ား၏	ေရွ႕ေရး	
သည္	 မည္ကဲ့သိုု႔	 ေခ်ာေမြ႕လာႏိုုင္ပါေတာ့မည္လဲ။	 ကြၽန္မ၏	 HOPE	တြင္	
ကေလးငယ္မ်ား၏အေနအထားကိုု	ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။	
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ေရွး႐ုိးအစဥ္အလာအားႀကီးမႈေၾကာင့္	 ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္	
ဆယ္တန္းေအာင္ေသာ္လည္း	မိဘမ်ားက	မိန္းကေလးဆိုတာ	မိဘမ်က္ေစ့	
ေအာက္က	အေပ်ာက္ခံလိုု႔မျဖစ္ဟူေသာ	အယူအဆေၾကာင့္	ေက်ာင္းဆက္	
မတက္ျဖစ္ေတာ့သည္ကို	 အမွတ္ရမိသကဲ့သိုု႔	 မိန္းမသားတစ္ေယာက္	
ပညာ႟ ဏ္ခြန္အား	 မည္မွ်ျပည္စုုံသည္ျဖစ္ေစ	 အိမ္ေထာင္သည္ဘဝေရာက္	
လွ်င္	အိမ္ေထာင္ႏွင့္မိသားစုအေရးသည္သာ	အဓိကအျဖစ္	ဖက္တြယ္ကာ			
မိမိ၏အရည္အခ်င္းမ်ား	 ျမႇဳပ္ႏွံလိုုက္ရသည္ကို	 မ်ားစြာႏွေျမာရပါသည္။	
ျမန္မာျပည္အတြင္း	အမ်ဳိးသမီးမ်ား	မိမိတို႔၏အရည္အခ်င္း	႟ ဏ္ပညာကို	
အိမ္၏ျပင္ပ	 က်ယ္ျပန္႔ေသာ	 လူမႈဝန္းက်င္တြင္	 အသံုုးခ်ပိုုင္ခြင့္ရွိသည္ကိုု	
ကြၽန္မေဖာ္ထုုတ္လိုုသျဖင့္	 ကြၽန္မအေနျဖင့္	 ေရွး႐ိုးဓေလ့လႊမ္းမိုုးမႈ	 အေန	
အထားကို	ေလ့လာရပါသည္။	'သားကိုသခင္	လင္ကိုဘုရား"ဟူေသာ	အစဥ္	
အလာေအာက္တြင္	 မိန္းမသားတိုု႔၏	အရည္အခ်င္း	အသိ႟ ဏ္ပညာမ်ား	
အေဟာသိကံ	မျဖစ္ႏိုုင္ေစရန္	ကြၽန္မေတြ႕ရွိရသည့္	မိန္းမသားတိုု႔၏	အေန	
အထားကိုု	 The	 Polite	 Wave	 အမည္ရွိ	 အႏုုပညာလက္ရာမ်ားတြင္	
ထည့္သြင္း	တင္ျပခဲ့ပါသည္။	

အႏုုပညာရွင္မ်ားသည္	 မိမိတင္ျပလိုုေသာ	 အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား	
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္	 မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရိွ	အျဖစ္အပ်က္	အေနအထား	
တိုု႔၏	အရွိသေဘာကိုု	အမွန္အတိုုင္း	သိျမင္ေအာင္	 ႀကိဳးစားခ်ဥ္းကပ္ၾကရ	
ပါသည္။	 Contemporary	 Art	 အႏုုပညာဆိုုသည္မွာ	 ေခတ္ၿပိဳင္	 လူမႈ	
ဝန္းက်င္အေနအထား၊	 ႏိုုင္ငံေရး၊	 လူမႈေရး၊	 ပညာေရး၊	 က်န္းမာေရး	
စီးပြားေရး	 စသည္မ်ားႏွင့္	 သဘာဝဝန္းက်င္ကိစၥရပ္မ်ား	 ပါဝင္ပါသည္။	

ျဖဴမြန္
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အတတ္ပညာပိုုင္းတြင္	 နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္	 မ်ားျပားစြာရွိေသာ္လည္း	
အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္	 ခိုုင္မာေအာင္	 တည္ေဆာက္ရပါသည္။ထိုုသိုု႔	
အေၾကာင္းအရာမ်ား	ခိုုင္မာေစရန္	သုုေတသနျပဳလုုပ္ျခင္းသည္	အေရးႀကီး	
ေသာ	အေျခခံအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။	

ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း၏	 အေျခခံ	
သုုေတသနနည္းနာသင္တန္းမွ	စနစ္တက်ျဖင့္	ေသခ်ာခိုုင္မာေသာ	သုုေတ	
သနျပဳလုုပ္ျခင္း	 နည္းစနစ္မ်ားကုုိ	 တက္ေရာက္ခြင့္ရသည္မွာ	 ကြၽန္မအတြက္	
ကံေကာင္းျခင္း	 တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။	 အႏုပညာအလုုပ္အတြက္	 တိက်	
ခိုုင္မာ၍	 စနစ္က်ေသာ	 သုုေတသနတစ္ခုု	 မည္သိုု႔ျပဳလုုပ္ရမည္ကိုု	 သိရွိ	
နားလည္လာရပါသည္။	အႏုုပညာအတြက္	သုုေတသနသည္	အလြန္အေရးပါ	
သလို	 သုေတသနျပဳထားသည့္	 ခိုုင္မာသည့္	 အခ်က္အလက္ေကာင္း	
မ်ားသည္လည္း	အႏုပညာအျဖစ္	ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈျပဳလွ်င္	စိတ္ဝင္စားဖြယ္	
အႏုပညာလက္ရာမ်ား	ထြက္ေပၚလာမည္မွာ	အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။	

ကြၽန္မတုုိ႔အေနျဖင့္	ေကာင္းမြန္ေသာ	လူမႈဘဝအေျခအေန၊	ေကာင္းမြန္	
ေသာ	 ပညာေရးစနစ္၊	 ေကာင္းမြန္တိုုးတက္ေသာ	 ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံျဖစ္ေပၚ	
လာေစရန္	ကြၽန္မတိုု႔သည္	ကြၽန္မတိုု႔၏	အေနအထားအမွန္ကိုု	အရွိကိုု	အရွိ	
အတိုင္းသိထားမွ	အမွားမ်ားကိုု	 ျပင္ဆင္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သလို	လိုုအပ္ခ်က္မ်ား	
ကိုုလည္း	 စနစ္တက်ျဖည့္ဆည္း	 အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္မည္	
ျဖစ္ပါသည္။	ဤသည္မွာ	ကြၽန္မတိုု႔အားလံုုး၏	ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။	

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း  အခ်က္အလက္မ်ား
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လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကာလမ်ားဆီကို	ျပန္ၾကည့္ေသာအခါ	စစ္အာဏာရွင္	
စနစ္ေအာက္က	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	သုေတသနပညာရပ္တို႔ႏွင့္	 ေဝးကြာခဲ့ရ	
သည္။	 သို႔ေသာ္	 ယခုအခ်ိန္တြင္မူ	 လူတိုင္းက	 သုေတသနလုပ္ငန္းကို	
စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။	အေလးထားလာၾကသည္။

အႏုသုေတသနအေၾကာင္းမေျပာခင္	 သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္	
ကြၽန္ေတာ္တို႔	ဆက္ႏြယ္မႈအေၾကာင္းကို	ဦးစြာတင္ျပလိုပါသည္။	ကြၽန္ေတာ္	
ေထာင္ကျပန္လြတ္လာၿပီး	 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္	
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ	 ယင္းဥပေဒရွိ	 မည္သည့္ပုဒ္မမ်ားကို	
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္	 ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို	 အရင္ဆုံး	
သုေတသနျပဳလုပ္ရန္	စဥ္းစားမိသည္။	ကြၽမ္းက်င္သည့္	ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊	
အုိင္တီပညာရွင္မ်ားႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရးပညာရွင္မ်ားထံ	ခ်ဥ္းကပ္ကာ	လုိအပ္	
သည့္	 ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးရသည္။	 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္	 တရားစြဲဆို	
ထားသည့္အမႈမ်ားကို	မွတ္တမ္းတင္ေလ့လာရသည္။	ဆက္စပ္သည့္ဥပေဒ	
မ်ားကို	 ဖတ္႐ႈမွတ္သားရသည္။	စသည္ျဖင့္	သုေတသနလုပ္ငန္းကို	 စတင္	
႐ူးသြပ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၇	 ခုႏွစ္၊	 ၾသဂုတ္လတြင္	 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို	
သမၼတက	 အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္	 လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္

ေမာင္ေဆာင္းခ
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ကို	 ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားသည့္	 အျခားဥပေဒမ်ားကိုပါ	 ျပင္ဆင္ရန္	
ဆက္လက္	 ႀကိဳးစားခ်င္လာသည္။	ယင္းသို႔ျဖင့္	၂၀၁၈	ခုႏွစ္၊	 	ဇန္နဝါရီလ	
တြင္	အသံအဖြ႕ဲေပၚေပါက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။	အသံအဖြ႕ဲသည္	သုေတသန	
အေျချပဳထားသည့္	 တက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္	 လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး	
ဥပေဒမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရးအတြက္	 သုေတသနစာတမ္းမ်ားကုိ	 အခါ	
အားေလ်ာ္စြာ	ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိပါသည္။	

သုေတသနလုပ္ငန္းတြင္	 ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား	 အေရးႀကီးသကဲ့သို႔	
အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	 မည္ကဲ့သို႔တင္ဆက္ျပသမည္နည္း	 ဆိုသည့္	
အပိုင္းသည္လည္း	အေရးႀကီးျပန္သည္။	ထြက္ရွိလာသည့္	အစီရင္ခံစာမ်ား	
သည္	 စာသားမ်ားအတုံးလိုက္၊	အတစ္လိုက္ႏွင့္	သာမန္ျပည္သူ	 နားလည္	
ရန္ခက္ခဲေန၍မျဖစ္ေပ။	 Graph,	 Pie	 chart	 မ်ားျဖင့္	 ေဝေဝဆာဆာ	
ဖန္တီးေပးႏိုင္လွ်င္	ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	လူတိုင္းစိတ္ဝင္စားၿပီး	အလြယ္တကူ	
ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။	 ေနာက္ပိုင္းတြင္	 ၃	 မိနစ္ထက္မပိုေသာ	 Video	
Report	မ်ားပါ	ျပဳလုပ္လာႏိုင္ပါက	ပိုေကာင္းပါသည္။

သုေတသီတို႔အေနျဖင့္	 မိမိ၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	 လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ	
ျမင့္တက္လာေစရန္	ပိုမိုဆန္းသစ္ေသာ	တင္ဆက္ျပသမႈမ်ား	ဖန္တီးေနရန္	
လိုအပ္လွပါသည္။	 ေနာက္ပိုင္းတြင္	 EMReF	 ၏	 သုေတသနအလုပ္႐ုံ	
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္	 စတင္သုံးႏႈန္းေျပာဆိုလာသည့္	 'အႏုသုေတသန"	 ဆို	
သည့္အသုံးအႏႈန္းကို	သေဘာက်မိလာသည္။	ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္	ကဗ်ာ	
ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္	 သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	 ကဗ်ာျဖင့္	
တင္ဆက္ႏိုင္မလားဟု	 ေတြးမိသည္။	 အခက္ႀကံဳသည္မွာ	 ကဗ်ာဟူသည္	
ထင္သေလာက္မ႐ိုးရွင္း။	 တစ္ခုခုကိုဖတ္ၿပီး	 အေၾကာင္းအရာကို	 ကဗ်ာ	
ျပန္ေရးဖို႔ဟူသည္	ကဗ်ာဆရာကိုယ္တိုင္၏ရင္ထဲ	ထိခတ္မိသြားရန္	အရင္	
လိုအပ္သည္။	 ထိခတ္သြားလွ်င္ပင္	 ကဗ်ာဆရာက	 အဆိုပါ	 အေၾကာင္း	
အရာကို	ကဗ်ာေရးဖြဲ႕ဖို႔	စ်ာန္ဝင္/မဝင္	မသိႏိုင္။	အတင္းႀကီး	ကဗ်ာလုပ္ေရး	
ပါကလည္း	ကဗ်ာဓာတ္ျပယ္သြားႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္	 ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္	 ISP	 က	 ထြက္ရွိခဲ့သည့္	 'တ႐ုတ္၏	
အလႊာစုံဆက္ဆံေရး	 မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	 ပကတိအေျခအေန"	
ဆိုသည့္	 သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္ကိုဖတ္မိၿပီး	 မထင္မွတ္ဘဲ	 ကဗ်ာ	
တစ္ပုဒ္ခ်ေရးခဲ့ဖူးသည္။	 'အႏုသုေတသန"	ကို	 သိ၍မဟုတ္ဘဲ	 စာတမ္း၏	
ေစ့ေဆာ္မႈျဖင့္	ကဗ်ာေရးျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။	ပထမဦးစြာ	ယင္းစာတမ္း	
ပါ	 အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို	 အနည္းငယ္	 ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလိုပါ	
သည္။

တ႐ုတ္၏အလႊာစုံဆက္ဆံေရးမူဝါဒသည္	 ျမန္မာေရးအခင္းအက်င္း	
သစ္တြင္	အေရးပါလာသည့္	အသင္းအဖြ႕ဲ၊	လူပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္	'ကြန္းရိွ"	(Guanxi)	

သုေတသနေတြ ႕ရွိခ်က္မ်ားကို  ကဗ်ာအျဖစ္  ေရးမိျခင္း
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ဟုေခၚေသာ	 အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးမ်ား	 တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္	
၎တုိ႔၏အက်ဳးိစီးပြားမ်ားကုိျမႇင့္တင္ရန္	 ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု	 ဖန္တီးယူ	
ျခင္းသည္။	'ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုအေျချပဳၿပီး	အျပန္အလွန္အက်ဳိး	ေပါင္းကူး	
ဆက္သြယ္ေသာ	ကြန္ရက္မ်ား"ဟု	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေလ့ရွိသည့္	'ကြန္းရွိ"	သည္	
တ႐ုတ္စီးပြားယဥ္ေက်းမႈတြင္	အေျခတည္ေသာ	လူမႈဆက္ဆံေရး	အယူအဆ	
တစ္ခုျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈတြင္	လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က	အျခားသူ	တစ္ဦး	
တစ္ေယာက္အား	 အျပန္အလွန္သေဘာကိုေရွး႐ႈ၍	 မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း	
ျဖင့္	 'ကြန္းရွိ"	 အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကို	 တည္ေဆာက္သည္။	 ထိုသို႔	
မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းအားျဖင့္	တစ္ဖက္သားအား	အနာဂတ္တြင္	 ျပန္လည္	
ကူညီရမည္ဟူေသာ	 လူမႈေရးဝတၱရားကို	 တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။	
အဆိုပါလူမႈေရးအရင္းအႏွီးမ်ားကို	 အသုံးျပဳၿပီး	 သတင္းအခ်က္လက္ႏွင့္	
အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိေစျခင္း	စေသာအထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို	လက္လွမ္းမီ	
ရန္	ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။	ထိုနည္းျဖင့္	ျမန္မာ့လူမႈစီးပြားနယ္ပယ္အသီးသီး
မွ	ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္	ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ၿပီး	အနာဂတ္	လူမႈစီးပြားကိစၥရပ္	
မ်ား၌	တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္	အခြင့္အလမ္းမ်ား	ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။	

	 တ႐ုတ္၏	 အလႊာစုံဆက္ဆံေရးမူဝါဒတြင္	 ဦးတည္ခ်က္	 သုံးခု	
ေတြ႕ရသည္။	 ပထမဦးတည္ခ်က္မွာ	 ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္	 လူမႈစီးပြားနယ္ပယ္	
အသီးသီးရွိ	 အေရးပါေသာသူမ်ားႏွင့္	 ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ကာ	
တ႐ုတ္၏ပုံရိပ္ကို	 ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္	 ၎တို႔၏စီးပြားေရးႏွင့္	 မဟာဗ်ဴဟာ	
ေျမာက္	 စီမံကိန္းမ်ား၌	 ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈကို	 ရယူလိုျခင္း	
ျဖစ္သည္။	တ႐ုတ္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္	ပါဝင္သူမ်ား၏	အဖြဲ႕အစည္း၊	ေနထိုင္ရာ	
ေဒသႏွင့္	 ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားသည္	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ	တ႐ုတ္	
စီမံကိန္းမ်ား၊	ရပ္ဝန္းလမ္းေၾကာင္းစီမံကိန္း	 (Belt	and	Road	 Initiative)	
ကဲ့သို႔	 အလားအလာရွိေသာ	 စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္	 ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္ကို	
ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါစာတမ္းကိုဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္	 စာတမ္းပါ	အေၾကာင္းအရာမ်ား	
ကို	 အေျခခံထားသည့္	 'ကြန္းရွိ"ဆိုသည့္ကဗ်ာကို	 ေရးျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။	
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအားလုံးကို	ကဗ်ာတစ္ပုဒ္တည္းတြင္	သိမ္းက်ဳံးထည့္သြင္း၍	
မရႏိုင္ေပ။	 ကဗ်ာဆရာ၏စိတ္၌	 စြဲထင္ေသာအပိုင္းမ်ားသည္သာ	 ကဗ်ာ	
တြင္	ေျခရာထင္ခဲ့ပါသည္။	

ေမာင္ေဆာင္းခ
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ကြန္းရွိ	(Guanxi)	

မ်က္ႏွာသာေပးမႈနဲ႔	မွ်ားယူခဲ့ေသာ	မ်က္ႏွာသာေပးမႈ။
ေလႀကီး/မိုးႀကီးတဲ့ဒဏ္	ေညာင္ပင္ေလးက	မခံႏိုင္ရွာဘူး
ၫႊတ္က်လာတဲ့	ေညာင္ကိုင္းကိုေထာက္မွီဖို႔ရာ
ေျခတစ္ဖက္ျပတ္စစ္သားမွာ	ခ်ဳိင္းေထာက္က	မရွိ။
ေျခအတုေတြေပးပို႔လႉဒါန္းသူက
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြကိုလည္း	လက္ေဆာင္ေပးျပန္တယ္။
စီမံကိန္းေနရာမွာ	ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေတြ၊
လမ္းအသစ္ေတြ၊	မိတ္ဆုံစားပြဲေတြ၊	လွ်ပ္/စစ္မီးေတြ။

ဘယ္လက္ျဖင့္က်ဲေသာ	တစ္ဆုပ္စာ	ေပါက္ေပါက္
ညာလက္ျဖင့္သိမ္းယူခဲ့ေသာ	တစ္လွည္းစာ	ရတနာ။

ေပါက္ေပါက္ေတြထဲက	အေႂကြေစ့ေလးေတြဆီ
အငမ္းမရ	မ်က္လုံးမ်ား။				။

-	ေမာင္ေဆာင္းခ
ဧၿပီ၊	၂၀၁၈
 
လက္ရွိသုေတသီမ်ားကို	 တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ	 သုေတသနေတြ႕ရွိ	

ခ်က္မ်ားကို	 ကဗ်ာဆရာ၊	 ပန္းခ်ီဆရာ၊	 ကာတြန္းဆရာ၊	 ေတးေရးဆရာ	
စသည္	 အႏုပညာရွင္တို႔ထံခ်ဥ္းကပ္ၿပီး	 အေရာက္ေပးပို႔ေစလိုပါသည္။	
အႏုပညာ၏သေဘာတရားအရ	အတင္းလုပ္ႀကံဖန္တီး၍	မရသည့္အတြက္	
သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုဖတ္႐ႈၿပီး	 အႏုသုေတသနတစ္ခု	 ထြက္ရွိလာ	
ႏိုင္ျခင္း	ရွိ၊	မရွိကိုေတာ့	အာမ	မခံႏိုင္ေပ။	သို႔ေသာ္	ဖန္တီးျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္	
မိမိတို႔၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	အႏုသုေတသနအျဖစ္	လူထုစိတ္ဝင္စားေအာင္	
ထပ္မံတင္ဆက္ႏိုင္မည့္	အခြင့္အေရးရရွိလာမည္	ျဖစ္ပါသည္။

သုေတသနေတြ ႕ရွိခ်က္မ်ားကို  ကဗ်ာအျဖစ္  ေရးမိျခင္း
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''အႏုပညာသည္	 သုေတသနေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမွအစ၊	 သုေတသန	
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	 ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအဆုံး၊	 သုေတသနရဲ႕	
ျဖစ္စဥ္တုိင္းမွာ	မရွိမျဖစ္ပါပဲ၊	အခရာလည္းက်တယ္။""

သုေတသနနည္းနာပညာရွင္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့		ေအာ္စတင္ႏွင့္ေဖာ္ရီနာ့ရွ္၁ 
တို႔ရဲ႕	အထက္ပါအဆိုကိုဖတ္ရတ့ဲအခါ	ေက်ာ္စိုးစာေပတိုက္ပိုင္ရွင္	ကိုေက်ာ္စိုး	
ဝင္းကေျပာတယ္။	''သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိ	အႏုပညာနဲ႔ဖြင့္ဆုိတင္ျပ	
ၾကတာေတာ့	 နားလည္လုိ႔ရပါတယ္။	 သုေတသနေမးခြန္း	 (research	
question)	 ထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ	 အႏုပညာ	 ဘယ္လုိပါဝင္တယ္ဆုိတာကုိ	
ေတာ့	သိခ်င္တယ္၊	ဖတ္ခ်င္ပါတယ္""တဲ့။		

ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္	 သုေတသနသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ	 ကြၽန္ေတာ့္	
အတြက္	အႏုပညာအဆန္ဆုံးသုေတသနတစ္ခုကို	 ကုိေက်ာ္စုိးဝင္းနဲ႔တကြ	
ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕	သုေတသနနဲ႔အႏုပညာမိတ္ေဆြေတြ	အားလုံးကုိ	ေျပာျပခ်င္ပါ	
တယ္။	 ''Border	 Lives""	 ''နယ္စည္းခံဘဝမ်ား""	 ဆုိတဲ့	 သုေတသန	
အေၾကာင္း	ေျပာျပခ်င္တာပါ။	 ''နယ္စည္းခံဘဝမ်ား""	ဆုိတဲ့	သုေတသနကုိ	
ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔	အိႏၵိယ၊	တ႐ုတ္၊	ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊	ထုိင္း၊	လာအုိ	စတဲ့ႏုိင္ငံေတြနဲ႔	
နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ	 ျပဳလုပ္သြားဖုိ႔	 ရည္ရြယ္ထားပါ	
တယ္။	 လက္ရွိမွာေတာ့	 ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ျဖစ္တဲ့	 ကခ်င္ျပည္နယ္	

၁	Austin,	D.,	&	Forinash,	M.	 (2005).	Arts-based	 inquiry.	 In	B.Wheeler	 (Ed.),	Music	Therapy	
research	(2nd	ed.,	pp.	458-471).	Gilsum,	NH:	Bercelona	Publishers.

ျမတ္သက္သစၥာ
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အတြင္းက	ဖီေမာ္နဲ႔	မုိင္ဂ်ာယန္-လြယ္ဂ်ယ္ေဒသေတြမွာ	ကြင္းဆင္းေလ့လာ	
သုေတသနျပဳလုပ္ထားၿပီး	 သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိ	 သုေတသန	
အစီရင္ခံစာနဲ႔	ဝတၳဳတုိသုံးပုဒ္အေနနဲ႔	ေရးသားထားပါတယ္။	ဝတၳဳတိုသုံးပုဒ္	
ကုိ	 သုေတသနအတြင္းရရွိခဲ့တဲ့	 ''case	 studies""	 မ်ားကုိ	 အေျခခံၿပီး	
စာေရးဆရာမေသာ္တာေအးလဲ့က	 ခံစားပုံေဖာ္ထားတာ	 ျဖစ္ပါတယ္။	
ဆရာမေသာ္တာေအးလဲ့ကုိယ္တုိင္	သုေတသီတစ္ဦးအျဖစ္	ဖီေမာ္နဲ႔	မုိင္ဂ်ာ	
ယန္-လြယ္ဂ်ယ္ေဒသေတြကုိ	သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး	အဆုိပါဝတၳဳတုိမ်ား	
ကုိ	ခံစားျပဳစုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။	

''နယ္စည္းခံဘဝမ်ား""	ဆုိတဲ့	သုေတသနရဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိ	ဝတၳဳတုိ	
သံုးပုဒ္အျဖစ္		ေရးသားတင္ျပခ့ဲလို႔	ဒီသုေတသနကို	''ဆယ္ႏွစ္တာ	သုေတသန	
ခရီးရဲ႕	 အႏုပညာအဆန္ဆုံးသုေတသန""လုိ႔	 ၫႊန္းဆုိခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။	
ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕	 အစြန္အဖ်ားနယ္စပ္ေဒသေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့	 အေၾကာင္းအရာ	
ေတြ၊	လူသားေတြကိုစည္းျခားထားတ့ဲ	 ျမင္ႏိုင္ေသာ၊	မျမင္ႏိုင္ေသာ	နယ္စည္း	
ေတြ	စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြက	ကြၽန္ေတာ့္ကုိ	အၿမဲစိတ္လႈပ္ရွား	ရင္ခုန္	
ေစပါတယ္။	

နယ္ေျမရပ္ဝန္းတစ္ခုကို	ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းတစ္ခုလုိ	သေဘာထားခံစား	
ၿပီး	 ပုံမွန္အတုိင္း	 သြားလာခရီးဆန္႔ေနတာ၊	 လူအမ်ားကုိ	 ''ငါတုိ႔""ဆုိတဲ့	
ခံစားခ်က္နဲ႔	 ဆက္ဆံေျပာဆုိိေနတာေတြဟာ	ဘယ္ေနရာ၊	ဘယ္လုိအေျခ	
အေနမ်ဳိးမွာ	 ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းဆုိတဲ့	 ခံစားခ်က္၊	 ပုံမွန္ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေနတဲ့	
ခံစားခ်က္ေတြဟာ	 ယုတ္ေလ်ာ့သြားသလဲ၊	 ေပ်ာက္ဆုံးသြားသလဲ၊	 ဘယ္	
အရာေတြက	ဒီလုိျဖစ္ေစတာလဲဆုိတဲ့အခ်က္ေတြ။	

ေနာက္တစ္ခါ	 ကုိယ္မပုိင္ဘူး၊	 ကုိယ္နဲ႔ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ျခင္း	 မရွိဘူး၊	
ကုိယ္ကစိမ္းတယ္လုိ႔ထင္ၿပီး	 ''သူတုိ႔""လုိ႔ျမင္တဲ့အခါမွာ	 ကုိယ္ထင္သလို	
သူစိမ္းမဆန္ဘဲ	 ရင္းႏွီးေနတာကုိလည္း	 ထူးျခားဆန္းျပားစြာ	 ေတြ႕ရျပန္	
တယ္။	ပုိစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက	ႏုိင္ငံရဲ႕နယ္စြန္နယ္ဖ်ား၊	နယ္ျခား	
ေဒသေတြဟာ	ပဋိပကၡေတြရွိတတ္ၿပီး	ဒီေဒသက	အေၾကာင္းအရာေတြဟာ	
ကြၽန္ေတာ္တို႔လူအမ်ားစု	 ၾကားသိေနရတာေတြနဲ႔	 ကြျဲပားတ့ဲအေၾကာင္းအရာ	
ေတြ	 ရွိေနျခင္းပါပဲ။	 ဒီအခ်က္ေတြက	 နယ္စပ္ေဒသေတြ၊	 နယ္စည္းေတြနဲ႔	
ပတ္သက္ရင္	ကြၽန္ေတာ့္ကုိ	စိတ္လႈပ္ရွားေစပါတယ္။	အေတြးေတြျဖစ္ေစပါ	
တယ္။	 ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈေတြ	 	 ျဖစ္ေစပါတယ္။	 ဒီလုိ႟ ဏ္အလုပ္နဲ႔	 စိတ္ 
ခံစားခ်က္ေတြ	အတူေပါင္းဖက္ႏႈိးေဆာ္တာေၾကာင့္	''နယ္စည္းခံ	ဘဝမ်ား""	
ဆုိတဲ့	သုေတသနကုိလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔	ေျပာရမွာပါ။	

နယ္ျခား၊	နယ္စပ္၊	နယ္စည္း	(border,	frontier,	boundary)	ေတြနဲ႔	
လူသားေတြရဲ႕	ဆက္ႏြယ္မႈဟာ	စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ	ႏႈိးဆြေပးတယ္၊	ဒီရပ္ဝန္း	
ေတြမွာ	 လူအမ်ားစုထင္ျမင္ယူဆေနတာေတြ၊	 ၾကားသိေနတာေတြဟာ	

သုေတသနျမစ္ဖ်ား၊ လူသားအႏုပညာ
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လက္ေတြ႕လူသားဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေတြနဲ႔	 ကြာဟေနတာေတြရွိတယ္ဆုိ	
တာကုိ	 	 ကြၽန္ေတာ္ဘယ္လုိသိရွိလာပါသလဲ။	 ဒီအေၾကာင္းကုိ	 ကြၽန္ေတာ္	
ဆက္ေျပာရပါလိမ့္မယ္။	ကိုယ္ပုိင္တယ္လုိ႔ခံစားရတဲ့	နယ္ေျမရပ္ဝန္းတစ္ခု	
ျဖစ္ေပမယ့္	 ကိုယ္နဲ႔မတူဘူးလုိ႔	 ထင္ခဲ့တဲ့၊	 ကုိယ့္ကုိအႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္တယ္	
လုိ႔ေတာင္	ခံစားခဲ့တဲ့သူေတြေနထိုင္တဲ့	 ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕နယ္စပ္တစ္ေနရာကုိ	
ေလ့လာတဲ့	 သုေတသနခရီးစဥ္တစ္ခုကအစျပဳၿပီး	 နယ္ျခား၊	 နယ္စပ္၊	
နယ္စည္း	စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ	လႈပ္လႈပ္ရွားရွား	စိတ္ဝင္စားလာခဲ့	
တာပါ။	

၂၀၁၅	 ခုႏွစ္မွာ	 ''တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမီေရး""ဆုိင္ရာ	သုေတသန	
တစ္ခုကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီး	ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက	ျမန္မာနဲ႔ဘဂၤလားေဒ့ရွ္	
ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသရပ္ဝန္းေတြျဖစ္တဲ့	 ေမာင္ေတာနဲ႔	 ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕	
နယ္အတြင္းက	႐ုိဟင္ဂ်ာေတြေနထိုင္တ့ဲရြာေတြကို	သြားျဖစ္ဖို႔	ျဖစ္လာပါတယ္။	

ဒီေနရာကုိသြားရမယ္လုိ႔	 စသိတဲ့အခ်ိန္မွာ	 ေၾကာက္စိတ္ျဖစ္ခဲ့မိတာ	
ကို	သတိရတယ္။	 ဒီေနရာမွာေနတ့ဲ	 ''ကုလားေတြေနတ့ဲရြာေတြထဲကို	ေရာက္	
သြားရင္	 ေပ်ာက္ခ်င္းမလွေပ်ာက္သြားႏုိင္တယ္""ဆုိတဲ့	 အေၾကာင္းေတြကုိ	
ၾကားခဲ့ရတဲ့အတြက္	 မသြားခင္မွာ	 ေၾကာက္စိတ္ရွိခဲ့တယ္။	 သုေတသန	
ကြင္းဆင္းေလ့လာတုိင္းမွာ	 ဘယ္ေတာ့မွ	 စားေရရိကၡာမသယ္ဖူးေပမယ့္	
ဒီခရီးအတြက္ေတာ့	 	 ျပင္ဆင္မိတယ္။	 ကိုယ္နဲ႔တကြ	 ကုိယ့္အဖဲြ႕ဝင္ေတြ	
အတြက္ပါ	 ေခါက္ဆြဲေျခာက္နဲ႔	 ငါးေသတၱာဘူးေတြ	 ယူေဆာင္ခဲ့တယ္။	
တစ္သက္တာမွာ	 ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြေနတဲ့ရြာကုိ	 ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရာက္ဖူးခဲ့	
တဲ့ေန႔မွာပဲ		ေၾကာက္စိတ္ကုိသယ္ပုိးၿပီး	ကြင္းဆင္းခဲ့တဲ့	ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ဝန္ဟာ	
ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားခဲ့ရပါတယ္။	 ရြာအဝင္ျမစ္ဆိပ္က	 ႏြံေတာကုိျဖတ္	
ေလွ်ာက္ခဲ့ရလုိ႔	 ရႊံ႕ေတြအခဲလုိက္ေပေနတဲ့	 ကြၽန္ေတာ္တုိ႔	 ေျခေထာက္ေတြ	
ကုိ	 ရြာအဝင္ေရကန္တစ္ခုနားမွာ	 ေရေဆးဖုိ႔စဥ္းစားေနတုန္း	 ကြၽန္ေတာ္	
ေၾကာက္ရြ႕ံခ့ဲတ့ဲ	 ႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြနဲ႔ေတြ႕ရတယ္။	 ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျခေထာက္	
ေတြ	 ေရေဆးဖုိ႔	 ခြက္ေတြလာေပးၾကတာေပါ့။	 တခ်ဳိ႕မိန္းကေလးငယ္ေတြ	
ကေတာ့	 ႏႈတ္သီးပါတဲ့ေရကရားေတြယူလာၿပီး	 ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေျခေထာက္		
ေတြကုိ	ေရေလာင္းေပးၾကတယ္။	

ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး	 ခရီးမစတင္မီအခ်ိန္ထက္	 မ်ားစြာေပ့ါပါးတဲ့စိတ္နဲ႔	
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကုိျပဳခဲ့ပါတယ္။	 ဓာတ္ပုံေတြ	 ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား႐ိုက္	
ျဖစ္ခဲ့တယ္။	အမ်ဳိးသမီး၊	အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕	 မ်က္ႏွာေတြ၊	 မိန္းကေလးေတြ၊	
ကေလးငယ္ေတြ၊	အျဖဴအစိမ္းဝတ္ထားတဲ့	 ေက်ာင္းသားေတြ၊	 စာသင္ခန္း	
ထဲက	ကေလးေတြ၊	အိမ္ပုံေတြ	 (အိမ္ေတြရဲ႕	ထုပ္တန္းမွာ	 စကားပုံေတြကုိ	
ဗမာလိုနဲ႔အဂၤလိပ္လုိ	 လက္ေရးလွလွနဲ႔	 ေျမျဖဴနဲ႔ေရးထားတာကို	 ေမာင္ေတာ	
က	အိမ္တခ်ဳိ႕မွာ	ေတြ႕ရတယ္)၊	ေဒသအတြင္းက	ေစ်းေတြ၊	ရဲကင္းစခန္းေတြ၊	

ျမတ္သက္သစၥာ
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လယ္ေတာနဲ႔	ပုစြန္ကန္ေတြ၊	၁၉၅၅	ကစၿပီး	၁၉၈၀	ဝန္းက်င္အထိ	ထုတ္ေပး	
ခ့ဲတ့ဲ	မွတ္ပံုတင္ေတြစသျဖင့္	ဓာတ္ပံုေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား	႐ုိက္ယူခ့ဲတယ္။	

ခရီးစဥ္အတြင္းေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်	ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ	ၿခံဳၿပီးေျပာ	
ႏုိင္တာတစ္ခုရွိတယ္။	 ဒီခရီးစဥ္မတုိင္မီ	 ဒီေဒသမွာရွိတဲ့သူေတြ၊	 အထူး	
သျဖင့္	႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚမွာရွိတဲ့	ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အသိ	(knowledge)	ဟာ	
အလြန္ကုိ	လြဲမွားေနခဲ့ပါလားဆုိတာပါပဲ။	ခရီးစဥ္မတုိင္ခင္က		ေၾကာက္စရာ	
အျဖစ္ျမင္ခ့ဲတ့ဲ၊	 တရားမဝင္ခိုးဝင္ေနထိုင္တယ္လို႔ျမင္ခ့ဲတ့ဲ	 ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ	
တကယ္ေတာ့		ျမန္မာျပည္က	တျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ားနည္းတူ		ေအးခ်မ္းစြာ	
လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနၾကသူေတြျဖစ္တယ္။	 သူတုိ႔မွာ	 စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ခဲ့	
တဲ့	လယ္ယာေျမေတြရွိတယ္။	ေနထုိင္ခဲ့တဲ့	အိမ္ေတြ၊	ၿခံဝန္းေတြရွိၾကတယ္။	
သာမန္ေတာရြာတစ္ခုက	 လူေတြလုိပဲ	 ဘဝေက်ာင္းၿပီး	 ေနထုိင္လုပ္ကုိင္
စားေသာက္လာၾကတယ္။	 သာမန္နဲ႔မတူတာတစ္ခုက	 ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ	
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ	 ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို	 ခံစားခဲ့ရတယ္ဆုိတာပါပဲ။	 ႏုိင္ငံသား	
ျဖစ္မႈဆုိတာကုိ	 ဘုိးဘြားမိဘလက္ထက္ကရရွိၿပီးမွ	 အခိုးအေငြ႕တစ္ခုလုိ	
လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ေတြကုိလည္း	စိတ္မေကာင္းစြာၾကားခဲ့ရ	
တယ္။	 ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ၿပီး	 ခရီးသြားဖုိ႔မဆုိထားနဲ႔၊	 ရြာအခ်င္းခ်င္းေတာင္	
လြတ္လပ္စြာ	သြားလာခြင့္မရွိတဲ့	သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝေတြ၊	လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္	
မရွိတဲ့အတြက္	 ပညာသင္ၾကားခြင့္ဆုံး႐ႈံးေနတဲ့သူေတြလည္း	 အမ်ားႀကီးပါ	
ပဲ။	 က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရဖုိ႔အတြက္	 ေတာေတာင္ေတြျဖတ္ၿပီး 
ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ေမာင္ေတာ	ေဆး႐ုံေတြသြားရလုိ႔	လမ္းမွာအသက္ဆုံး႐ႈံးရ	
တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ	အမ်ားႀကီး	ၾကားသိခဲ့ရတယ္။	လုံၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔	
လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မရွိလုိ႔	 တကၠသိုလ္တက္ရင္း၊	 အထက္တန္းတက္	
ရင္း	ေက်ာင္းထြက္လုိက္ရသူေတြလည္း	ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။	

ေခတ္အဆက္ဆက္	 အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕	 ဖိႏွိပ္ခဲြဲျခားဆက္ဆံမႈကို	
ေဒသႏၲရဥပေဒနဲ႔	အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆုိတဲ့	ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ	႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ	
ခါးသီးစြာ	 ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရတာေတြကုိလည္း	 သိခဲ့ရတယ္။	 အဆုိးဆုံးက	
ေတာ့	 ၁၉၉၂	ကေန	၂၀၁၃	ခုႏွစ္အထိ	သက္တမ္းရွိခဲ့တဲ့	 'နစခ"	 ေခတ္လုိ႔	
႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ	 ၫႊန္းဆုိတဲ့အခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။	 ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊	
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊	အိမ္ျပင္၊	အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊	ကြၽဲႏြားေပါက္ဖြားျခင္း	
စတဲ့ကိစၥရပ္တုိင္းမွာ	အာဏာပိုင္ေတြကုိ	သတင္းပုိ႔ရၿပီး၊	သတင္းပုိ႔တဲ့အခ်ိန္
တုိင္းမွာေငြေၾကးေပးရတာပါပဲ။	လက္ထပ္ခြင့္နဲ႔	အိမ္ျပင္၊	အိမ္ေဆာက္ျခင္း	
ေတြအတြက္	 ခြင့္ျပဳမိိန္႔ယူရၿပီး	 ေငြႏွစ္သိန္းမွငါးသိန္းထိ	 ေပးခဲ့ရပါတယ္။	
ေငြေပးေပမယ့္	 ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို	 ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး	 ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရတာေတြ	 ရွိပါတယ္။	
ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကုိေျပာျပတဲ့	႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ေယာက္ရဲ႕	စကားတစ္ခြန္းကုိ	အခု	
အခ်ိန္ထိ	အၿမဲၾကားေယာင္ေနမိတယ္။	

သုေတသနျမစ္ဖ်ား၊ လူသားအႏုပညာ
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''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ	 အနိမ့္စားဘဝေတြပါ၊	 ကြၽန္ေတာ္	
တို႔ထက္နိမ့္က်တာ	မရွိေတာ့ပါဘူး။""

ကြၽန္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။	''ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက	အနိမ့္စား		
ဘဝေတြပါ""လို႔	ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ	ကြၽန္ေတာ္	မ်က္ရည္က်မိပါတယ္။	ငါဟာ	
ဘာလုိ႔	 ဒီအေၾကာင္းေတြ	 မသိခဲ့ရတာလဲ၊	 အတူကြင္းဆင္းေလ့လာၾကတဲ့	
အျခားေသာ	သုေတသီေတြလည္း	မသိၾကဘူး။	ငါတုိ႔ဟာ	ဒီအေၾကာင္းေတြ	
သိမေနခဲ့ၾကဘူး။	 ငါတုိ႔ဟာ	 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ	 ေခတ္အဆက္ဆက္		
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရလုိ႔	 ႏွလုံးစိတ္ဝမ္းညႇိဳးေလ်ာ္အားငယ္ေနတဲ့	
႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့လူတစ္စုအေၾကာင္း	 မသိခဲ့၊	 မေျပာခဲ့ၾကဘူး။	 ငါတုိ႔ဟာ	သူ	
တုိ႔ကုိ	 ''ဘဂၤါလီ""ေတြလုိ႔ေခၚ ၿပီး၊	ခုိးဝင္လာသူေတြ၊	လူဦးေရေပါက္ဖြားမႈႏႈန္း	
ျမင့္ၿပီး	ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ	လူမ်ဳိးနဲ႔ၿမဳိမယ့္သူေတြ၊	အေနာက္တံခါးက	ရန္သူေတြ	
လုိ႔	ေျပာခဲ့ၾကတယ္။	

ဘာေၾကာင့္ပါလဲ၊	ဘာေၾကာင့္	ဒီလုိျဖစ္ရတာလဲ။	
ဒီေမးခြန္းေတြနဲ႔အတူ	ကခ်င္ျပည္နယ္၊	ရွမ္းျပည္နယ္	စတဲ့ေဒသေတြ	

ကုိ	သုေတသနခရီးဆန္႔ခဲ့တယ္။	 ျမန္မာျပည္နဲ႔	ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕	 နယ္စပ္ေဒသ	
တစ္ခုျဖစ္တဲ့	 ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္းက	တာခ်ီလိတ္ကုိေရာက္တယ္။	 နယ္စပ္	
ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္	 ရခုိင္ျပည္နယ္က	 ျမန္မာနဲ႔ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ	
နယ္စပ္ေဒသကုိသြားတဲ့ခရီးစဥ္လုိ	 စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စိတ္ေတြ	 ျဖစ္မေနဘူး။	
အခ်ိန္ရရင္	 နယ္စပ္တံတားကုိကူးၿပီး	ထုိင္းႏုိင္ငံ၊	 မယ္ဆုိင္ထဲမွာ	လည္ၾက	
မယ္၊	ေစ်းဝယ္ၾကမယ္	စတဲ့အာ႐ုံေတြသာရွိေနခဲ့တယ္။	

တာခ်ီလိတ္ၿမဳိ႕နယ္ထဲက	 အခါ၊	 လားဟူ	 စတဲ့လူမ်ဳိးေတြေနထုိင္ရာ	
ရြာေတြကုိ	 ကြင္းဆင္းရတယ္။	 ဒီေဒသမွာရွိတဲ့	 လူတခ်ဳိ႕ဟာ	ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ	
လည္း	 ေဆြမ်ဳိးေတြ၊	 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊	 အိမ္ေတြရွိၾကတာ၊	 ကူးသန္း	
ေရာင္းဝယ္ၾကတာ၊	 မိသားစုေတြထားၿပီး	 ေနထုိင္ၾကတာေတြလည္း	 ရွိၾက	
တယ္။	 နယ္စပ္တံတားကေန	 ျဖတ္သန္းတာမဟုတ္ဘဲ	 နယ္ျခား	 'စုိင္"	 ျမစ္	
(Sai	River)	ကုိ	ေလွနဲ႔ကူးၿပီး	ျဖတ္သန္းသြားလာၾကတာလည္း	ရွိၾကတယ္။	
စုိင္ျမစ္ဟာ		ျမစ္လုိ႔ေျပာေပမယ့္		ေခ်ာင္းသာသာပဲရွိပါတယ္။	တာခ်ီလိတ္က	
စုိင္ျမစ္ကုိျမင္ေတာ့	ေမာင္ေတာသြားစဥ္ကျမင္ခဲ့တဲ့	နတ္ျမစ္ကို	ျပန္သတိရ	
မိတယ္။	 စိုင္ျမစ္နဲ႔နတ္ျမစ္ဟာ	 ကြၽန္ေတာ္ျမင္ခဲ့တဲ့ေနရာက	 အကြာအေဝး	
အရေတာ့	အတူူတူေလာက္ပါပဲ။	ေပေလးဆယ္၊	ငါးဆယ္ဝန္းက်င္ေလာက္ပဲ	
ရွိပါတယ္။	တာခ်ီလိတ္က	ေဒသခံေတြဟာ	စုိင္ျမစ္ကုိ	နိစၥဓူဝ	ကူးလူးျဖတ္	
သန္းၾကတ့ဲအေၾကာင္းၾကားေတာ့၊	 ေမာင္ေတာက	နတ္ျမစ္ကို	ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ	
က	ဘဂၤါလီေတြျဖတ္ကူးၿပီး	လယ္ကတြတ္ေပါက္ေတြကတစ္ဆင့္	ပုစြန္ကန္	
ထဲက	ပုစြန္ေတြကုိ	ညညဆုိ	လာခုိးတတ္တယ္လုိ႔	႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ	ေျပာျပတာ	
ကုိ	သတိရတယ္။	ဒီအခါ	ဆက္ေတြးမိပါတယ္။	

ျမတ္သက္သစၥာ
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နတ္ျမစ္ကုိ	 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကလူေတြျဖတ္ၿပီး	 ဒီဘက္ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ	
လာတယ္လုိ႔ေျပာေတာ့	 စိတ္မသက္မသာျဖစ္ရတယ္။	 တာခ်ီလိတ္က	
ေဒသခံေတြ	 နယ္စပ္ကုိျဖတ္ၿပီး	ထုိင္းမွာရွိတဲ့အမ်ဳိးေတြဆီ	အၿမဲလုိလုိသြား	
ေနတာက်	 ဘာမွမျဖစ္သလို	 ခံစားၾကရတယ္။	 အမွန္ေတာ့	 နတ္ျမစ္နဲ႔	
စုိင္ျမစ္ေတြဟာ	ႏုိင္ငံႏွစ္ခုရဲ႕	နယ္နမိတ္အမွတ္အသားမျဖစ္ခင္ကတည္းက	
ဒီေဒသမွာေနထုိင္တဲ့လူေတြဟာ	 ဒီလုိပဲ	 ကူးသန္းသြားလာေနၾကမွာလုိ႔	
လည္း	ေတြးမိတယ္။	တာခ်ီလိတ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္းက	ရြာေတြမွာေနတဲ့	လားဟူ၊	
အခါလူမ်ဳိးေတြမွာ	 ဗမာစကားလုံးဝမေျပာတတ္တဲ့သူေတြ	 အမ်ားႀကီးရွိ	
တယ္။	စကားျပန္နဲ႔ပဲေျပာရတယ္။	ဒီအတြက္	ဘာမွ	အထူးတလည္မခံစား	
ရဘူး။	ဒါေပမဲ့	႐ိုဟင္ဂ်ာေတြထဲမွာ	ဗမာစကားမေျပာတတ္တဲ့သူေတြ	ေတြ႕	
တဲ့အခါ	သူတုိ႔ဟာ	တျခားႏုိင္ငံကလာေနၾကလုိ႔	ဗမာစကားေတာင္	မေျပာ	
တတ္ၾကဘူးလုိ႔	ေတြးမိၾကတယ္။	

ငါတို႔ရဲ႕အျမင္ေတြဟာ	 ဘာလုိ႔	 က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိတာလဲ။	
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕	 နယ္ျခားေဒသမွာေနထုိင္တဲ့သူခ်င္းအတူတူ၊	 နယ္ျခားေဒသ	
ဆုိတာခ်င္းအတူတူ	 ဒီအေပၚမွာရွိတဲ့	 ငါတုိ႔ရဲ႕ခံစားခ်က္က	 မတူၾကဘူး။	
ခံစားခ်က္မတူတ့ဲအတြက္	နယ္စပ္ေဒသေတြအေပၚမွာထားတ့ဲ	ငါတို႔ရဲ႕လံုၿခံဳေရး	
အျမင္ကုိက	 မတူၾကဘူး။	 ရခုိင္ျပည္နယ္က	 နယ္စပ္ကုိေတာ့	 ''အေနာက္	
တံခါး""လုိ႔	တင္စားၾကၿပီး၊	ဒီအေနာက္တံခါး	မက်ဳိးေပါက္ရေအာင္	အ႐ိုးကုိ	
စည္း႐ိုးလုပ္ကာဖုိ႔ေတာင္	လူတစ္ဦးခ်င္းစီက	ေျပာၾကတယ္။	တျခားနယ္စပ္	
ေတြမွာ	 ''မနက္အိပ္ယာႏိုးလုိ႔	မ်က္ႏွာသစ္ရင္	 ျမန္မာျပည္၊	အေပ့ါသြားတာ	
က	တျခားႏုိင္ငံ""	ဆုိတဲ့အေၾကာင္းေတြၾကားရင္ေတာ့	သေဘာက်ၿပီး၊	 ၿပံဳး႐ုံ	
ကလြဲၿပီး	ဘာမွထူးထူးျခားျခားမခံစားၾကဘူး။

ႏုိင္ငံနယ္နမိတ္ေတြ၊	ေျမပုံေတြဆုိတာ	ကမ ၻာေပၚမွာ	တကယ္မ်က္ျမင္	
ရွိၾကတာမွ	မဟုတ္တာ။	ႏုိင္ငံနယ္နမိတ္ေတြ	မသတ္မွတ္ခင္ကဆုိ	ဒီေနရာ	
မွာေနတဲ့သူေတြဟာ	 အခု	 တျခားႏုိင္ငံဆုိၿပီး	 ျခားထားတဲ့	 နယ္နမိတ္နဲ႔	
တစ္ၿခံဝန္းတည္း၊	 တစ္ရြာတည္းေတာင္	 ေနခဲ့ၾကမွာ။	 နတ္ျမစ္တုိ႔၊	 စုိင္ျမစ္	
တုိ႔ကုိ	ကူးၿပီးသြားမယ္ဆုိရင္	''ငါ	ဟုိဘက္ကမ္းက	ဘယ္ရြာကုိ	သြားဦးမယ္၊	
ဘယ္သူ႔အိမ္သြားဦးမယ္	 စသျဖင့္ေျပာၿပီး	 ႐ုိး႐ိုးေလွကေလး	 ဒါမွမဟုတ္	
ဝါးတံတားေလးေလာက္နဲ႔	ျဖတ္ကူးၿပီးသြားၾကမွာ""လုိ႔	ေတြးမိပါတယ္။	ဒီလုိ	
သဘာဝအတုိင္း	 ႏွစ္ရာစုေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိခဲ့တဲ့	 လူသားဘဝေတြကုိ	
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ	ဘာလုိ႔	ငါတုိ႔ဟာ	ခြဲျခားကန္႔သတ္ဆက္ဆံခ်င္	
ၾကတာပါလိမ့္။	

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕	 နယ္စပ္ေဒသႏွစ္ခုကုိ	 လပုိင္းအတြင္းေရာက္ရွိခဲ့တဲ့	
အေတြ႕အႀကံဳကုိအေျခခံၿပီး	 ႏႈိင္းယွဥ္ဆင္ျခင္ေတြးေခၚသုံးသပ္မႈေတြျဖစ္
လာတယ္။	လူသားခ်င္းထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနဲ႔	လက္ေတြ႕လူသားဘဝေတြဟာ	
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လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕	ရွိရင္းစြဲအသိအျမင္နဲ႔	ခံစားခ်က္ေတြအေပၚ		ျပန္လွန္	
သံုးသပ္ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေစခ့ဲတယ္	(reflection	and	question	yourself)။	
ဒီကေနတစ္ဆင့္	 ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိတဲ့စာေပေတြ	 (Literature)	 ကုိ	
ဖတ္႐ႈျဖစ္ခဲ့တယ္။	 နယ္စပ္၊	 နယ္ျခား၊	 နယ္စည္း	 (Frontier,	 border,	
boundary)	 စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြအေပၚ	 ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္ေတြ	
ေလ့လာေတြးေခၚစဥ္းစားၿပီး	 ျပဳစုထားတဲ့စာေပေတြကုိ	 ဖတ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။	
ျမန္မာႏုိင္ငံရယ္လုိ႔	ကမ ၻာမွာ	အခုျမင္ေနရတဲ့ေကာက္ေၾကာင္း	 မေပၚထြန္း	
ခင္က	 အေၾကာင္းအရာေတြကုိ	 သိဖု႔ိလုိအပ္လာတယ္လုိ႔	 ျမင္တဲ့အတြက္	
သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာစာေပေတြကုိလည္း	ဖတ္ျဖစ္ခ့ဲတယ္။	

ဒီအခါမွာ	 နယ္ျခား၊	 နယ္စပ္၊	 နယ္စည္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့	 အေတြးအေခၚပုံစံ	
(Concepts)	 ေတြကို	 သိျမင္ရရိွလာတယ္။	 ကိုယ္နဲ႔မတူဘူးဆိုတ့ဲ	 ခံစားခ်က္၊	
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကတစ္ဆင့္	 မျမင္ႏုိင္တဲ့	 ''လူမႈနယ္စည္းတံတုိင္း""	
ေတြ	 လူေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ	 ရွိေနၾကတယ္။	 ဒီလူမႈနယ္စည္းတံတုိင္း	
ေတြကုိ	 ႏုိင္ငံေရးအာဏာရွိတဲ့သူေတြက	 ပုိမိုသိပ္သည္းအားေကာင္း	
ေအာင္လည္း	 တည္ေဆာက္ျပ႒ာန္းႏုိင္ၾကတယ္။	 ဒီလူမႈနယ္စည္းတံတုိင္း	
သိပ္သည္းဆေပၚမူတည္ၿပီး	 ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕	 နယ္ျခားေဒသေတြကုိ	 စီမံ	
အုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္မႈေတြကလည္း	 အမ်ဳိးမ်ဳိးကဲြဲျပားႏုိင္တယ္	 စတဲ့နယ္ျခား၊	
နယ္စည္းျပဳျခင္း	 (concept	 of	 boundary	 making	 and	 social	
boundaries)	 နဲ႔ဆုိင္တဲ့	 အေတြးအေခၚေတြ	 ရရွိ၊	 ပုံေပၚလာခဲ့တယ္။	 ဒီ	
အေတြးအေခၚေတြေပၚမူတည္ၿပီး	 ဒါေတြကုိ	 ပုိမုိနားလည္ရွင္းလင္းေစမယ့္	
သုေတသနေတြျပဳဖုိ႔	လိုလာပါတယ္။	

ဒီျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးဟာ	 ''နယ္စည္းခံဘဝမ်ား""	 သုေတသနျဖစ္ထြန္း	
လာပံုပါပဲ။	 ''နယ္စည္းခံဘဝမ်ား""	 ျဖစ္တည္လာတ့ဲ	 ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္	
ကုိ	ဆန္တက္သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္	လူသားအခ်င္းခ်င္း	ထိေတြ႕ဆက္ဆံ	
မႈကေနလာတဲ့	ခံစားနားလည္မႈေတြကုိ	ေတြ႕ရမွာပါ။	ဒီခံစားခ်က္ေတြကေန	
''ရွိရင္းစြဲကုိယ္""	 ကုိ	 ျပန္လွန္သုံးသပ္မႈ	 (self-reflection)	 ေတြ	 ျဖစ္ေစပါ	
တယ္။	 ရွိရင္းစြဲကုိယ့္ရဲ႕အသိ၊	 ကုိယ့္ရဲ႕အျမင္ခံစားခ်က္ေတြကုိ	 ျပန္လွန္	
ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ	 ျဖစ္ေစပါတယ္။	 ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔	 အျခားသူ	
ေတြေလ့လာၿပီး	 ခံစားခ်က္၊	ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြကို	ေဖာ္ထုတ္ထားတ့ဲ	 literature	
(စာေပ)	ေတြကုိ	ဖတ္႐ႈခံစားျခင္းျဖင့္	ကုိယ့္ရဲ႕ရွိေနတဲ့အေတြးအေခၚေတြကုိ	
ျပန္လည္စုစည္းပံုေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္	(organizing	your	thoughts,	assemble	
and	compose	 thoughts	 and	 finding)။	ပုံေပၚလာတဲ့	အေတြးအေခၚ	
အစုအေဝးကုိ	 ပုိမုိေသခ်ာနားလည္လုိတဲ့အတြက္	 ထပ္မံသုေတသနျပဳဖုိ႔	
ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ	သုေတသနေမးခြန္းအေသးစိတ္ေတြ	ျပဳစုရပါတယ္။	

တကယ္ေတာ့	သုေတသနေမးခြန္းဆုိတာ	A-4	စာရြက္ေပၚမွာ	အေမး	

ျမတ္သက္သစၥာ
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စကားလုံးေတြ၊	question	mark	(?)	ေတြအေနနဲ႔သာ	တည္ရွိေနတာမဟုတ္	
ပါဘူး။	ခံစားခ်က္ေတြကတစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့	အေတြးေတြကုိအေျခခံၿပီး	
ေပၚထြန္းလာတာပါ။	သုေတသီအတြက္	သုေတသနေမးခြန္းေတြဟာ	သူတို႔	
ႏွလုံးသားေတြမွာ	 တြဲလြဲခုိေနတဲ့	 ခံစားခ်က္ေတြကုိ	 အေတြးနဲ႔သိီယူၿပီး	
အေတြးအေခၚေတြနဲ႔	ပုံေဖာ္ထားျခင္းပါ။	

ပတ္ထရစ္ရွာလဲလ္ဗီ
၂
က	 ေျပာတယ္။	 ''qualitative	 research""		

ေတြဟာ	 ေဒတာေကာက္ယူၿပီး	 ေရးသားထား႐ုံမဟုတ္ပါဘူး။	 သူတုိ႔ကုိ	
သီကံုးရပါတယ္။	သံစံုတီးဝိုင္းတစ္ခုလို	သံစဥ္ညိႇရပါတယ္။	 ၿပီးေတာ့	အထည္	
တစ္ခုလုိ	 ရက္လုပ္ရပါတယ္တဲ့။	 ဒါေၾကာင့္	 ပတ္ထရစ္ရွာက	 qualitative	
research	ကုိ	'ဖန္တီးမႈအႏုလက္ရာ"	(craft)	လုိ႔	တင္စားၫႊန္းဆုိခဲ့ပါတယ္။	
လူသားရဲ႕ႏွလုံးသားက	 	 ျဖစ္တည္လာတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကုိ	လူသား႟ ဏ္နဲ႔	
ဆင္ျခင္သီကံုးရက္လုပ္ျခင္းေတြဟာ	 သုေတသနတစ္ခုရဲ႕	 စတင္ျမစ္ဖ်ားခံရာ	
သာဆိုရင္	ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့	''အႏုသုေတသန""လို႔	အမည္ေပးခ်င္ပါေၾကာင္း။	

၂	Leavy,	P	 (2015).	Methods	Meet	Arts:	Art-Based	Research	Practice.	The	Guilford	Press,	
New	York.
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(၁)
အိုင္အို၀ါတကၠသုိလ္သို႔	 ႏုိင္ငံတကာ	 စာေရးသားျခင္းအစီအစဥ္	

(International	Writing	Program)	ျဖင့္	ကြၽန္မေရာက္ရွိခိုက္	ပါ၀င္ရေသာ	
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္	 စာဖတ္ပြဲမ်ားတြင္	 တက္ေရာက္သူမ်ားထံက	 ကြၽန္မ	
အမ်ားဆံုး	လက္ခံရရွိခဲ့သည့္	ေမးခြန္းမွာ	သုေတသီတစ္ေယာက္၏ဘ၀ႏွင့္	
စာေရးသူတစ္ေယာက္၏ဘ၀ကို	 မည္သို႔ထိန္းေက်ာင္းလုပ္ေဆာင္ပါသလဲ
ဆုိသည့္	 ေမးခြန္းျဖစ္သည္။	 တကယ္ေတာ့	 စာေရးသူတစ္ဦးအေနျဖင့္	
သုေတသီဘ၀ကိုပါ	 ပူးတြဲပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရသည္မွာ	 ကြၽန္မအဖုိ႔	 ကံတရား၏	
ေဖးမမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။	 သုေတသီဘ၀ကုိ	 စာေရးျခင္းအလုပ္က	အေထာက္	
အကူျပဳသလား၊	စာေရးျခင္းအလုပ္အတြက္	သုေတသီဘ၀က	အေထာက္အပ့ံ	
ျဖစ္ေစသလားဟူ၍	 ခြဲျခားမေျပာႏုိင္ပါ။	 သည္အလုပ္ႏွစ္ခုစလံုးသည္	
ကြၽန္မအဖို႔	အညမညပစၥေယာအသြင္	ေဆာင္ပါသည္။

စာေရးျခင္းကို၀ါသနာထံုသူ	 ကြၽန္မကို	 မဂၢဇင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚသို႔	
မေရာက္မီ၊	 ၀တၳဳရွည္မ်ားမထုတ္ေ၀မီ၊	 ဆုိရွယ္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္	
တိုတိုထြာထြာစာမ်ား	ဟိုဟိုသည္သည္	ေရးသားစဥ္တုန္းက	ခ်စ္ခင္ေလးစား	
ရေသာ	 စာေပမိဘမ်ားက	 ''စာေပ၀မ္းစာျပည့္ဖို႔	 ျဖည့္ဆည္းပါ""	 ဆုိသည့္	
သြန္သင္မႈရွိခဲ့ပါသည္။	 ကြၽန္မအဖုိ႔	 မွတ္သားနာခံစရာ	 စကားပါပဲ။	 သို႔ေပ	
မယ့္	၀မ္းစာျပည့္မီၿပီဟုေျပာႏုိင္ေသာ	အေနအထားတစ္ခုကုိ	သတ္မွတ္ႏုိင္	
ရန္	ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု		ထင္ပါသည္။	သင္ယူမႈသည္	မဆံုးႏုိင္ေသာ	ခရီးရွည္	
ျဖစ္၏။	 သည္လုိႏွင့္ပဲ	 သင္ယူရင္း	 ကေလာင္ေသြးရင္း	 မျပည့္ႏိုင္ေသာ	

ေသာ္တာေအးလဲ့
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အိုးတြင္	 ၀မ္းစာသိုမွီးရပါသည္။	 သည္အခါ	 လူမႈေလ့လာေရးသုေတသီ	
တစ္ေယာက္အျဖစ္	 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳခြင့္ရျခင္းက	 ကြၽန္မ၏	
စာေပေရးသားျခင္း၀ါသနာအေပၚ	 ထပ္တိုးတန္ဖိုး	 ျဖစ္လာေစပါသည္။	
သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္	ႀကံဳေတြ႕ရသည့္	လူမႈဘ၀အဖံုဖံုကုိ	႐ႈမွတ္ရသည့္	
အခါ	 ကြၽန္မ၏စာေရးဆရာ၀ိညာဥ္ဟာလည္း	 အစဥ္အၿမဲကပ္ပါေလ့ရွိပါ	
သည္။	 စာေရးသူတစ္ဦးအေနျဖင့္	 ဇာတ္ေကာင္မ်ဳိးစံု၏	 စ႐ိုက္သဘာ၀ကို	
နားလည္ခံစားမိေအာင္	အားထုတ္ရသလို၊	သုေတသနခရီးတြင္	 ႀကံဳေတြ႕ရ	
ေသာ	မတူညီေသာ	ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္	ျဖစ္တည္ေသာဘ၀မ်ဳိးစံု	
ကို	 ေလ့က်က္မိေအာင္	 ဆင္ျခင္မိပါသည္။	 သည္နည္းအားျဖင့္	 ကြၽန္မ၏	
သုေတသီဘ၀ႏွင့္	စာေရးသူဘ၀မွာ	အျပန္အလွန္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

ဒုတိယေမးခြန္းမွာ	 စာေရးဖုိ႔ရန္အတြက္	 အာ႐ုံႏိႈးေဆာ္မႈကို	 မည္သို႔	
ျဖစ္ေစပါသလဲဆိုသည့္အေမး	 ျဖစ္ပါသည္။	 ကေလာင္သက္ႏုေသးေသာ	
ကြၽန္မသာလွ်င္မဟုတ္၊	ေရွ႕က	စာေပဦးေသွ်ာင္မ်ားအပါအ၀င္	စာေရးသား	
ျခင္းအမႈျပဳသူတုိ႔သည္	မိမိ၏ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳ၊	 မိမိႏွင့္နီးစပ္သူတုိ႔၏	ဘ၀	
အေတြ႕အႀကံဳ၊	 မိမိ၏ေလ့လာသင္ယူမႈ၊	 အေၾကာင္းတုိက္ဆိုင္မႈ၊	 ႏွစ္လို	
စိတ္၀င္စားမႈတို႔	ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနသည့္	အေၾကာင္းအရာမွာ	ဘ၀င္ႏွလံုး	
ကုိ	 သိမ္းက်ဳံးညိႇဳ႕ငင္ေသာအခါ	 အႏုရသနည္းအားျဖင့္	 ဇာတ္လမ္းဆင္၍	
တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေျပာရန္	 စိတ္အားထက္သန္ၾကပါသည္။	 ဆင့္ပြားယူ၍ 
ခံစားေရးဖြဲ႕ျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။	

တတိယအမ်ားဆံုး	ရင္ဆုိင္ရသည့္ေမးခြန္းမွာ	သုေတသီတစ္ေယာက္	
၏တာ၀န္တုိ႔တြင္	 တစ္စုံတစ္ရာကုိ	 ရွာေဖြေတြ႕ရိွရမည္ဆုိသည့္	 ရည္မွန္းခ်က္	
မွာ	ကနဦးကတည္းက	ရွိႏွင့္ထားသည္။	သုေတသနစာတမ္းမ်ားတြင္	case	
study	ဟု	ကြၽန္မတုိ႔ေခၚဆိုသည့္	ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား	ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ	
ရတာမ်ဳိး	ရွိပါသည္။	ထိုျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို	အေျခခံၿပီး	သုေတသန	
ႏွင့္အႏုပညာေပါင္းစပ္ကာ	လူအမ်ားအေပၚ	လႊမ္းမိုးမႈရွိေစေအာင္	 ဖန္တီး	
ေရးသားသည့္အခါ	ဘာကိုဆိုလိုသည္၊	ဘယ္လုိရလဒ္ကို	 ဦးတည္သည္ဆို	
ေသာ	ဓမၼဓိ႒ာန္နည္းအရ	ခ်ဥ္းကပ္သလား၊	လူ၏ခံစားမႈကို	ဦးစားေပးေသာ	
ပုဂၢလဓိ႒ာန္နည္းအရသာ	 ခ်ဥ္းကပ္သလားဆိုသည့္	 ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။	
အထူးသျဖင့္	 ျမန္မာႏွင့္	တ႐ုတ္နယ္စပ္က	မိုင္ဂ်ာယန္ႏွင့္ဖီေမာ္သို႔	 ၂၀၁၉	
ခုႏွစ္	 ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္	 သြားေရာက္ေလ့လာရင္း	 နယ္စပ္ေဒသက	 လူေနမႈ	
ဘ၀ကိုထင္ဟပ္ေစသည့္	 ၀တၳဳတုိသံုးပုဒ္ကို	 စုစည္းထုတ္ေ၀ထားသည့္	
''နယ္ျခားမဲ့မိုးတိမ္""	စာအုပ္ႏွင့္	ပတ္သက္ၿပီး	ေမးလိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။	

စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္	မိမိစာအုပ္ကေန	စာဖတ္သူကို	မွ်ေ၀လုိေသာ၊	
ေျပာျပလိုေသာ	 အေၾကာင္းအရာ၊	 သို႔မဟုတ္	 လႊမ္းမိုးလိုေသာ	 အေတြး	
အေခၚ	 အစရွိသျဖင့္	 ရွိေနတတ္ပါသည္။	 သို႔ေပမယ့္	 စာေရးသားမႈကုိ	

အႏုပညာႏွင့္ သုေတသန  ေပါင္းစပ္ရာ၀ယ္
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အႏုပညာတစ္ရပ္အျဖစ္	 ဖန္တီးသူမွာ	 ေက်ာင္းဆရာမဟုတ္သလုိ၊	 တရား	
ေဟာဆရာလည္း	 မဟုတ္ပါ။	 သင္ခန္းစာပို႔ခ်ေနျခင္းမဟုတ္သလို	 တရား	
ဓမၼေဟာေျပာေနျခင္းလည္း	မဟုတ္ပါ။	မိမိမွ်ေ၀လိုေသာ	အေၾကာင္းအရာ	
ကို	အႏုရသနည္းျဖင့္	တစိမ့္စိမ့္	နားလည္သေဘာေပါက္ေစဖို႔က	အေရးႀကီး	
သည္ဟု	 ကြၽန္မခံယူပါသည္။	 စာေရးသူတြင္	 သူဖန္တီးရျခင္းအတြက္	
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနသည့္တုိင္ေအာင္	ထိုရည္ရြယ္ခ်က္၊	ဆိုလိုရင္းကိုေရာက္	
ေအာင္	စာဖတ္သူ၏အေတြးကို	ျဖန္႔က်က္ေစေသာနည္းျဖင့္	တစ္စဆီဆြဲေခၚ	
လာျခင္းမ်ဳိးကုိသာျပဳသင့္သည္ဟု	ကြၽန္မနားလည္ထားပါသည္။	စာဖတ္သူ	
၏မတူညီေသာ	ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ၊	အေတြ႕အႀကံဳ၊	သင္ယူေလ့လာ	
မႈ၊	ဆင္ျခင္မႈကိုဦးစားေပးၿပီး၊	သူတုိ႔ကို	လြတ္လပ္စြာ	ေတြးျမင္ခံစားေစရင္း	
စာေရးသူ၏ဆိုလုိရင္းကိုပါ	သူ႔အလိုလို	 ၿခံဳငံုသေဘာေပါက္သြားေစျခင္းမ်ဳိး	
ျဖစ္သည္။	''ဘယ္ကစကားလံုးဟာ	ဘာကိုေျပာခ်င္တာ၊	ဘယ္အဓိပၸာယ္မ်ဳိး	
မဟုတ္ပါဘူးဆိုတာေတြ	 ရွင္းျပေနရတာကိုပဲ	 ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ရဲ႕	 ဆိုလိုရင္းကို	
ရွင္းျပရသလို	 မလိုလားစရာ	 ေကာင္းလွတယ္။	 ေစတနာမွန္ဖို႔	 အဓိကပါ""	
ဆိုေသာ	ဆရာမမုိးမိုး(အင္းလ်ား)၏	စကားကုိ	ျပန္လည္ေအာက္ေမ့မိသည္။	

(၂)
တခ်ဳ ႕ိက	မိမိ၏အႏုပညာဖန္တီးမႈအတြက္	 လုိအပ္ေသာ	သုေတသနျပဳ	

အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းကုိ	 ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။	 တခ်ဳိ႕ကေတာ့	
သုေတသနရလဒ္ကို	အႏုပညာျဖင့္	ျပန္လည္ေဖာ္က်ဴး	တင္ဆက္ၾကသည္။	
ဆရာမႏုႏုရည္(အင္း၀)	 ၏	 ''ၿပံဳး၍လည္း	 ကန္ေတာ့ခံေတာ္မူပါ၊	 ရယ္၍	
လည္း	 ကန္ေတာ့ခံေတာ္မူပါ""၊	 ''အမွတ္မရွိ၊	 လမ္းမရွိ	 ကီလီေဗာတံတား""၊	
''တခ်ဳ႕ိအဆင္းလွ၊	 တခ်ဳ႕ိအဆင္းမလွ""၊	 ဆရာမမုိးမုိး(အင္းလ်ား)၏	 ''မသုဓမၼစာရီ""၊	
ဆရာေမာင္သာရ၏	''မတ္တပ္ရပ္လုိ႔	လမ္းမွာငို""	၀တၳဳတုိ႔အတြက္	စာေရးသူ	
တုိ႔ကုိယ္တုိင္	 နတ္ကေတာ္ဘ၀၊	 အိမ္ေျခမဲ့တုိ႔ဘ၀၊	 သီလရွင္ဘ၀၊	 အငွား	
ယာဥ္ေမာင္းသူတုိ႔ဘ၀ကို	 ထဲထဲ၀င္၀င္	 ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရေၾကာင္း	
သိမွတ္ဖူးပါ၏။	

ျမန္မာပရိသတ္ႏွင့္မစိမ္းလွေသာ	 ျပင္သစ္စာေရးဆရာ	 ဒိုမိနိလာၿပဲ	
သည္လည္း	 သူ၏	 ''Freedom	 	 at	 Midnight""	 (ဆရာေမာင္ေပၚထြန္း	
ဘာသာျပန္သည့္	''သန္းေခါင္ယံလြတ္လပ္ေရး"")	အတြက္	ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ေမာင့္	
ဘတ္တန္ႏွင့္	အိုင္စီအက္စ္အရာရွိမ်ား	အပါအ၀င္	လူေပါင္း	၁၂၀၀	ခန္႔ကို	
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရေၾကာင္း	India	Today	မီဒီယာႏွင့္	ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း	
တြင္	ဖြင့္ဟထားပါသည္။	ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတုိ႔ထံက	ရရွိခဲ့သည့္	စာရြက္	
စာတမ္းမ်ား၊	သက္ေသဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္	အျခားသမုိင္းအေထာက္အထားမ်ား	
ကိုလည္း	 စုေဆာင္းခဲ့ရၿပီး	 အခ်က္အလက္	 ျပန္လွန္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးမႈ	
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မ်ားကို	အတူေရးသားမည့္	လာရီကိုလင္းႏွင့္အတူ	ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း	
ဆိုပါသည္။	၁၉၅၂	ခုႏွစ္တြင္	အိႏၵိယသို႔	ပထမဆံုးအၾကိမ္	ေရာက္ဖူးခ်ိန္က	
စၿပီး	ကိန္း၀ပ္သေႏၶတည္ခဲ့ေသာ	ဇာတ္လမ္းကို	လိုအပ္ေသာသုေတသနမ်ား	
ျပဳလုပ္ၿပီး	 ႏွစ္ေပါင္း	 ၂၀	 ေက်ာ္အၾကာ	 ၁၉၇၅	 ခုႏွစ္က်မွ	 စာအုပ္အျဖစ္	
ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။	အထူးသျဖင့္	သမုိင္းေနာက္ခံ၊	ေခတ္ေနာက္ခံ၊	
အတၳဳပၸတိၱႏွင့္	 နယ္ပယ္ဗဟုိျပဳ	 အေၾကာင္းအရာမ်ား	 ေရးသားဖန္တီးလွ်င္	
သုေတသနျပဳလုပ္ရန္		မျဖစ္မေနလုိေၾကာင္း	သံုးသပ္မိပါသည္။

အႏုပညာဖန္တီးမႈအတြက္	လိုအပ္ေသာ	သုေတသနျပဳလုပ္ရသလို၊	
သုေတသနရလဒ္ကို	 အႏုပညာနည္းျဖင့္	 ျပန္လည္တင္ျပသည့္ပံုစံတစ္ရပ္	
လည္း	 ရွိပါသည္။	 အမ်ားအားျဖင့္	 လူမႈေျပာင္းလဲမႈကို	 ဦးတည္ေသာ	
သုေတသနတို႔ကို	 အႏုပညာႏွင့္ေပါင္းစပ္၍	 အမ်ားျပည္သူထံတင္ျပေလ့ရွိ	
ၾကသည္။	 သုေတသနျပဳလုပ္ရျခင္း၏	 မူလရည္ရြယ္ခ်က္တြင္	 ရွာေဖြေဖာ္	
ထုတ္ရန္၊	ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္၊	သက္ေသျပရန္၊	ထိုမွတစ္ဆင့္	မူ၀ါဒျပဳျပင္	
ေျပာင္းလဲေရးေသာ္လည္းေကာင္း၊	 အသိပညာေပးမႈေသာ္လည္းေကာင္း၊	
ထပ္မံလိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ	ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို	ေထာက္ျပရန္ေသာ္	
လည္းေကာင္း	ရည္ရြယ္၍	လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

ကြၽန္မကိုယ္တိုင္လည္း	 သုေတသီတစ္ေယာက္အေနႏွင့္	 တစ္ခါတစ္ရံ	
မွာ	ကြၽန္မတို႔ျပဳလုပ္သည့္	 သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား	 စာအုပ္အျဖစ္ထြက္ရိွ႐ံု	
ကလြဲၿပီး	သည္လုိပဲ	ေပ်ာက္ကြယ္သြားသလား၊	ကြၽန္မတုိ႔	ရည္ၫႊန္းဦးတည္	
ေသာ	 မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္သူတုိ႔ထံသို႔	 ထိထိေရာက္ေရာက္	
ေရာက္ရွိပါရဲ႕လားဟူ၍	သံသယ၀င္မိသည့္အခါလည္းရွိသည္။	သုေတသန	
စာတမ္းမိတ္ဆက္ပြဲမ်ားတြင္	 မူ၀ါဒေရးရာတာ၀န္ရွိသူတုိ႔၊	 ဆံုးျဖတ္ခြင့္	
အာဏာရွိသူတုိ႔၊	 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔၊	 မီဒီယာတုိ႔ကိုပါ	 ဖိတ္ၾကား	
ေလ့ရွိပါသည္။	 သို႔ေပမယ့္	 သုေတသန၏အႏွစ္ခ်ဳပ္	 တင္ျပခ်က္ကိုသာ	
နားေထာင္ၾကတာမ်ားၿပီး	 သုေတသနႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ	 ေနာက္ဆက္တြဲ	
၀ိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးပြဲကို	 အခ်ိန္ေပး	 နားမေထာင္ႏုိင္သည့္အခါမ်ဳိးလည္း	 ရွိ	
သည္။	ထုိ႔အတူ	သုေတသနအတြက္	ကြၽန္မတုိ႔ကြင္းဆင္း၍	အခ်က္အလက္	
ေကာက္ယူရာတြင္	 ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကေသာ	ေဒသခံတုိ႔ထံက	 ''ဒီေလ့လာမႈ	
က	သူတုိ႔အတြက္	ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲ	ျဖစ္ေစမွာလဲ""	ဆုိသည့္	ေမးခြန္း	
မ်ဳိးႏွင့္	ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။	သူတုိ႔အေနႏွင့္လည္း	ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား	
က	တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲ႕	ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္	အခ်က္အလက္မ်ား	ေကာက္ယူ	
သြားၾကသည္။	သူတုိ႔ကအခ်ိန္ေပး၍	ေျဖၾကားလိုက္ရသည္။	သည့္ေနာက္	
ဘာဆက္ျဖစ္သြားမွန္းမသိေၾကာင္း	 ေျပာၾကသည္။	 တုိက္႐ိုက္အက်ဳိး	
သက္ေရာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ	 ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ရန္	 မေသခ်ာေသာ္လည္း	
သည္သုေတသနရလဒ္မ်ားသည္	မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	လုပ္ေဆာင္ႏုိင္	

အႏုပညာႏွင့္ သုေတသန  ေပါင္းစပ္ရာ၀ယ္
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သူတုိ႔ထံေရာက္ရွိၿပီး	 လူထုကိုလႊမ္းၿခံဳမည့္	 အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတစ္ရာ	
အတြက္	အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုသာ	ကြၽန္မတို႔ဘက္က	ေယဘုယ်	
ရွင္းျပႏုိင္ပါသည္။	

သည့္ေနာက္မွာကား	 သုေတသနရလဒ္မ်ားကုိ	 ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္	
ႏုိင္သည့္	အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားထံသာမက၊	အမ်ားျပည္သူထံကိုပါ	မည္သုိ႔	
ထိထိေရာက္ေရာက္	 ပို႔ေဆာင္ေပးသင့္သည္ဆုိေသာ	 နည္းလမ္းမ်ားကို	
သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္	 စဥ္းစားလာၾကသည္။	 သည္အခါ	 အႏုပညာ၏	
အင္အားကုိ	 ၾကားခံအျဖစ္အသံုးျပဳရန္	 သေဘာေပါက္လာၾကပါသည္။	
သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို	အႏုပညာ၏သေဘာႏွင့္	လူထုကုိတင္ျပလွ်င္	
တစိမ့္စိမ့္ေတြးေတာရင္း	 နားလည္ခံစား	 သိရွိလာျခင္းအျပင္	 အသိအျမင္	
ႏိုးၾကားမႈကိုပါ	တစ္ပါတည္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း	ေတြ႕ရွိရပါသည္။

(၃)
အႏုပညာနည္းအားျဖင့္	 ခ်ဥ္းကပ္ေသာ	 သုေတသနမ်ဳိးစံုရွိပါသည္။	

အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္	(၆)	မ်ဳိးကို	ေလ့လာမိသည္။	

၁။	 အႏုပညာျဖင့္	 စူးစမ္းေလ့လာျခင္း	 သင္ၾကားမႈ	 (Arts-inquiring	
Pedagogy)	

စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို	သင္ၾကားျပသရာတြင္	အႏုပညာ	
အျမင္မ်ားကုိပါ	ထည့္သြင္း၍	သင္ၾကားေစျခင္း	ျဖစ္သည္။	အႏုပညာအျမင္	
ကို	 ဗဟိုခ်က္ထား၍	 ေ၀ဖန္အကဲျဖတ္၊	 ဆန္းစစ္မႈ	 ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။	
ဤနည္းကို	 စူးစမ္းေလ့လာမႈ	 အတတ္ပညာအတြက္	 သင္ၾကားရာတြင္	
အဓိက	အသံုးျပဳပါသည္။	

၂။	 အႏုပညာအေျခခံ၍	 စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳျခင္း	 (Arts-based	
Inquiry)

အႏုပညာ၏	 သေဘာသဘာ၀ကိုလည္းေကာင္း၊	 ၎၏ျဖစ္စဥ္ကို	
လည္းေကာင္း	 သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္အတြက္	 အႏုပညာရွင္မ်ား၊	
သုေတသီမ်ားႏွင့္	ပါ၀င္ေလ့လာသူမ်ားက	အႏုပညာဖန္တီးမႈမ်ားကို	စူးစမ္း	
ေလ့လာမႈျပဳၾက၊	 အနက္အဓိပၸာယ္	 ထုတ္ယူဆင္ျခင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။	
မိမိ၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ	 သီးျခားအေတြးအျမင္၊	 အေၾကာင္းအရာမ်ား	
အတြက္	 အႏုပညာဖန္တီးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကုိ	 ေလ့လာရာတြင္အသုံးျပဳေသာ	
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။	 ပို႔စ္ေမာ္ဒန္(postmodernism)၊	 အေဆာက္အအုံလြန္	
၀ါဒ	 (post	 structuralism)	 ႏွင့္	တည္ေဆာက္မႈ၀ါဒ	 (constructivism)	
ေလ့လာေရးတုိ႔တြင္	အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။

ေသာ္တာေအးလဲ့



73 

၃။	 အႏုပညာနည္းအားျဖင့္	 အသိေပးခံ	 စူးစမ္းေလ့လာျခင္း	 (Arts-
informed	Inquiry)

ေလ့လာရန္ဦးတည္ေသာအရာ	 (သို႔မဟုတ္)	 အုပ္စုတုိ႔၏ျဖစ္စဥ္၊	
ခံစားခ်က္၊	 စိတ္ႏွလုံး၀ိ႟ ဥ္၊	 တုန္႔ျပန္မႈတို႔ကို	 အသြင္ပုံစံအသစ္ျဖင့္	 နားလည္	
သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္	 ၎တုိ႔ဆီက	 ပြင့္က်လာမည့္အရာမ်ားကို	 ပုံစံ	
အသစ္ျဖင့္	ကုိယ္စားျပဳေဖာ္ျပခ်က္မ်ား	ထြက္ေပၚလာေစရန္	ရည္ရြယ္သည့္	
အခါ	ဤနည္းလမ္းကို	သံုးပါသည္။	အထူးသျဖင့္	စူးစမ္းေလ့လာခံရသူတုိ႔က	
၎တုိ႔အေၾကာင္းကို	 ကုိယ္စားျပဳေပးႏုိင္မည့္	 အႏုပညာဖန္တီးမႈတစ္ခုခု	
ျဖင့္	 ျပန္လည္ေဖာ္ျပကာ	 သုေတသနပညာရွင္ကုိ	 နားလည္ေစျခင္းျဖစ္	
သည္။	သည္နည္းလမ္းတြင္	တခ်ဳိ႕က	ဓာတ္ပံုကုိအသံုးျပဳၾကသည္။	ပန္းခ်ီ၊	
ကဗ်ာႏွင့္ဂီတကို	 ၾကားခံပစၥည္းအေနျဖင့္	 အသံုးျပဳၾကသည္မ်ားလည္း	 ရွိ	
သည္။	ဥပမာ	-	သုေတသနပညာရွင္က	ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူတုိ႔ကို	ကုိယ္စားျပဳ	
သက္ဆိုင္ေစေသာ	 ဓာတ္ပံုမ်ားကိုျပ၍	 ဇာတ္လမ္းေျပာျပၿပီးေနာက္တြင္	
သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္	 ဖြင့္ဟလာမည့္	 ဇာတ္လမ္းမ်ားကို	 နာယူေလ့လာျခင္းျဖစ္	
သည္။	 ''ကိုယ္စားျပဳအႏုပညာဖန္တီးမႈ""	သည္	ဤနည္းလမ္းတြင္	အခရာ	
ျဖစ္ပါသည္။	 ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္	 (postmodernism)၊	 အေဆာက္အအံုလြန္၀ါဒ	
(post	 structuralism)	 ႏွင့္	 တည္ေဆာက္မႈ၀ါဒ(constructivism)	 ကုိ	
အေျခခံသည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

၄။	အႏုပညာနည္းအားျဖင့္	အသိေပးေသာ	စူးစမ္းေလ့လာျခင္း	(Arts-
informing	Inquiry)

ဤနည္းလမ္းသည္	 အေျခအေန၊	 အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအေပၚတြင္	
အႏုပညာနည္းအားျဖင့္	 တုန္႔ျပန္မႈျပဳျခင္းႏွင့္	 အဓိကသက္ဆုိင္ပါသည္။	
႐ႈပ္ေထြးေသာ	 သ႐ုပ္ေဖာ္ျပကြက္မ်ားျဖင့္	 သ႐ုပ္ေဖာ္ၾကသည္လည္း	 ရွိ	
သည္။	 ဥပမာ	 -	လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအေၾကာင္း	 ေလ့လာေရးမွ	 ေတြ႕ရွိ	
ခ်က္ႏွင့္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ	 အႏုပညာရွင္ကတစ္ဆင့္	 ျပန္လည္ခံစားၿပီး	 ထို	
သတ္ျဖတ္မႈတြင္	မပါ၀င္ခဲ့၊	မေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသူမ်ားကုိ	ပါေဖာင္းမန္႔မ်ား	သ႐ုပ္	
ေဖာ္ျပသျခင္းမ်ဳိး	 ျဖစ္သည္။	ဤနည္းလမ္းကုိ	 ပရိသတ္ထံမွ	 မတူညီေသာ	
ဆိုလိုရင္းအနက္မ်ား၊	 အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား	 ထပ္မံထြက္ေပၚလာေစလို	
သည့္အခါ	အသံုးျပဳၾကပါသည္။

၅။	 အႏုပညာျဖင့္	 ေပါင္းကူးခ်ိတ္ဆက္ေသာ	 စူးစမ္းေလ့လာျခင္း	
(Arts-engaging	Inquiry)

ေဒသခံလူထု၊	 အထူးသျဖင့္	 အဖယ္က်ဥ္ခံထားရေသာ	 အုပ္စုတုိ႔ႏွင့္	
ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္	ဤနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳပါသည္။	သူတုိ႔၏	ခံစားခ်က္ႏွင့္	

အႏုပညာႏွင့္ သုေတသန  ေပါင္းစပ္ရာ၀ယ္
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အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရာတြင္	 သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္	 ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ	
အႏုပညာနည္းလမ္းမ်ား	 (ဥပမာ	-	 ျပဇာတ္ျဖင့္	သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း)	 ကုိ	အသုံးျပဳ	
ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။	အသြင္ေျပာင္းလဲေရး၊	လူမႈေျပာင္းလဲေရးကို	 ဦးတည္	
ၿပီးေဆာင္ရြက္သည့္	 အႏုပညာကိုအေျခခံေသာ	 သုေတသနမ်ားတြင္	 ဤ	
နည္းလမ္းကို	သံုးေလ့ရွိသည္။

၆။	 အႏုပညာျဖင့္	 အကဲျဖတ္စူးစမ္းေလ့လာျခင္း	 (Art-related	
Evaluation)

စီမံကိန္း၏ရလဒ္မ်ားကို	 ျပန္လည္သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရန္အတြက္	
အႏုပညာကိုအသံုးျပဳ၍	အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိသူမ်ား၊	 ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ား	
ထံက	 တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ	 ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။	 ဥပမာ-	 က်ား-မ	
ေရးရာ	 အသိရွိမႈ၊	 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ	 အသိရွိမႈတုိ႔တြင္	 လူထု၏	
အသိအျမင္	 မည္မွ်တုိးတက္လာသည္ကို	 အႏုပညာဖန္တီးခ်က္မ်ား	
(ဓာတ္ပံု၊	 ဗီဒီယိုမ်ား	 စသည္)	 ကို	 ျပသ၍	၎တုိ႔ထံက	တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ	
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုအက်ဥ္းရုံးမိတ္ဆက္ခဲ့သည့္	 အႏုပညာအေျခခံေသာ	 စူးစမ္း	
ေလ့လာျခင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္	 လူထု၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ	 ျမင့္တက္ေစ	
ေၾကာင္းႏွင့္	 အသိပညာေပးမႈႏွင့္	 လူထုကုိတုံ႔ျပန္မႈေပးျခင္း	 အစရွိသည္	
တုိ႔ကိုပါ	တစ္ပါတည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း	ပညာရွင္မ်ားက	အသိအမွတ္	
ျပဳထားၾကပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္	အႏုပညာရွင္သည္လည္းေကာင္း၊	လူမႈေရး	
သုေတသီသည္လည္းေကာင္း	 လူမႈေလာကႏွင့္	 ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနရ	
သည္သာျဖစ္၍	လူထုဆီက	အခ်က္အလက္ယူျခင္း၊	တုံ႔ျပန္	 ျပန္ၾကားမႈျပဳ	
ရျခင္း၊	 အဓိပၸာယ္အသစ္မ်ား	 ေဖာ္ေဆာင္တည္ေဆာက္ေပးရျခင္းမ်ား	
မလြဲမေသြ	လုပ္ေဆာင္ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။	ထုိ႔ေၾကာင့္	လူမႈေရးသုေတသီ	
တစ္ေယာက္တြင္	အႏုပညာခံစားမႈႏွင့္အျမင္	 ရိွသင့္သည့္နည္းတူ၊	အႏုပညာ	
သမားတစ္ဦးတြင္လည္း	ေလာကကို႐ႈျမင္ရာတြင္	႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ	ျမင္တတ္	
သည့္	 ေလ့လာအားေကာင္းမႈ၊	 ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈ၊	 လူထုႏွင့္	 ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊	
တုံ႔ျပန္မႈတုိ႔	ရွိသင့္ပါသည္။
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