ချစ်ိုင် (စိတ်ပညာ)
၁။မေကွးခိုင်၊ ေချာက်ေရနံေြမဇာတိ။ အမိ ေဒေအးသ၊ အဖ အလ
ယ်တန်းြပဆရာ ဦးမာတင်။ ငယ်နာမည် ေမာင်ချစ်ိုင်။ ၁၉၄၈ ခု၊ ဒီဇင်
ဘာလ ၆ မှာ ေမွးဖွားသည် ။ ငယ်စဉ်က ကီးနီအလယ်တန်းေကျာင်း၊
ေချာက်မိ အမှတ်(၁) အထက်တန်းေကျာင်းတို မှာ ပညာသင်ယူသည် ။
မေလး ဝိဇာသိပံတကသိုလ်တွင် ဆက်လက်ပညာသင်ယူပီး ဝိဇာဘွဲ (
စိတ်ပညာ) ရခဲ့သည် ။ ရန်ကုန်ဝိဇာသိပံတကသိုလ်မှ အသုံးချစိတ်ပညာ
(စစ်ေဆးေရး) ဘွဲလွန်သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ခဲ့သည် ။
၂။တပ်မေတာ်အရာရှိအြဖစ် ၂၆ ှစ် စစ်မထမ်းခဲ့သည် ။ စစ်မထမ်း
ေကာင်းတံဆိပ် ချီးြမင့်ြခင်းခံရသည် ။ ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံ
ေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ်တာဝန်ကို ၁၁ ှစ် ထမ်းေဆာင်ခဲ့သ
ည် ။ စီမံထူးခန်တံဆိပ် ပထမအဆင့် ချီးြမင့်ြခင်းခံရသည် ။
၃။စာနယ်ဇင်းများ တွင် ေဆာင်းပါးများ ေရးသားသည် ။ ချစ်လို
ေြပာတာမှတ်ပါ စာအုပ်အတွက် လူငယ်စာေပ၊ အမျိးသားစာေပဆု
ချီးြမင့်ြခင်းခံရသည် ။ ဘဝတစ်ခု စီမံမ စာအုပ်အတွက် သုတစွယ်စုံ လူ
ငယ်စာေပဆု ချီးြမင့်ြခင်းခံရသည် ။ စာအုပ် (၁၁၀) အုပ်ေရးသားခဲ့သည်
။
၄။ချစ်ကည်ေရး၊ ေလ့လာေရး၊ ေဆွးေွးပွဲများ အတွက် တုတ်၊ ဂျပ
န်၊ ဗီယက်နမ်၊ ကေမာဒီးယား၊ ထိုင်း၊ မေလးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ဘဂလားေဒ့

ရှ်ှင့် အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံများ သို သွားေရာက်ခဲ့ဖူးသည် ။

*

လူငယ်ှင့် ဇွဲ
ချစ်ိုင် (စိတ်ပညာ) ၏ အမှာ စာ
ေအာင်ြမင်မှင့် ဇွဲလုံလ၊ ဇွဲလုံလှင့် ေအာင်ြမင်မသည် ဆက်စပ်ေန
ပါသည် ။ လူငယ်ေတွသည် အနာဂတ်ကို ပိုင်စိုးသည် ။ အနာဂတ်သည်
လူငယ်များ အတွက်ြဖစ်သည် ဟု ယုံကည်သည် ။ လူငယ်များကို ေအာ
င်ြမင်ေစချင်သည် ။ သူများ ှင့်ယှဉ်လင် ယဉ်ေစချင်၏။ သူများ ှင့်ပိင်
လင် ိုင်ေစချင်၏။ ေအာင်ြမင်မရဖို မှာ ဇွဲလုံလလိုအပ်ပါသည် ။ လွန်ခဲ့
ေသာ အှစ် ၃၀ ေကျာ်က ကန်ေတာ် စာကိုစတင်ေရးခဲ့သည် ။ ဦးတည်
ချက်ပစ်မှတ်ပရိသ တ်မ ှာ လူငယ်များ ပင်ြဖစ်ပါသည် ။ မဝ၊ ုပ်ရှင်
ေအာင်လံ၊ ေငွတာရီ၊ ေသာင်းေြပာင်းေထွလာ၊ စံပယ်ြဖ၊ ြမတ်ေလး၊ က
လျာှင့် ချယ်ရီအစရှိေသာ မဂဇင်းေပါင်းများ စွာမှာ လစဉ်မြပတ်ေရးခဲ့
ပါသည် ။ ယခုလည်း မဂဇင်းအချိတွင် ပင်တိုင်ေရးေနဆဲြဖစ်ပါသည် ။
ေခတ်ကေတာ့ ေြပာင်းေလပီ။
စနစ်ေတွလည်း ေြပာင်းလဲေပပီ။
ြမန်မာလူငယ်များ ဇွဲရှိရှိှင့် ဝီရိယထားပီး အတတ်ပညာ၊ နည်းပ
ညာများ တတ်ေြမာက်ေစရန် အားေပးတိုက်တွန်းေနဆဲြဖစ်ပါသည် ။
ေရာက်ရှိေနေသာ အချိန်အခါကာလကို သိရပါမည်။ ြဖတ်သန်းေနဆဲ မျ
က်ေမှာက်ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအေဝးအေြခအေနကို

သိြမင်ေနကရပါမ

ည်။ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ အေြခအေနမှန်ကို ေကာင်းစွာြခံငုံသိြမင်ရ

န် အေရးကီးပါသည် ။ ဤအေြခခံသေဘာများကို သိထားမှ ြဖစ်မည်ဟူ
ေသာ

သေဘာထားအြမင်

ရှိေစရန်

မိမိြမင်သမကို

အဆက်မြပတ်တင်ြပေရးသားေနပါသည် ။
မိမိေရးသားခဲ့သမ စာအုပ်တစ်ရာေကျာ်တွင် ဘာသာြပန်သုံးေလးအု
ပ်မှ အပ လူကီးများ အတွက်မဟုတ်ပါ။ လူငယ်များ ဖတ်မိေစရန်၊
ဖတ်ြဖစ်ကေစရန် စာနယ်ဇင်းမျိးစုံမှာ လစဉ် (၁၀) ပုဒ် (၁၅) ပုဒ် ေရးပါ
၏။ ပရိသတ်ှင့် မြပတ်ထိေတွေနပါ၏။
သတိရတိုင်း ဖတ်ကည့်ပီး ှစ်သက်ိုင်မည့် ေဆာင်းပါးအချိကို
ေကာက်ုတ်စုစည်းကာ ဤစာအုပ်ကို ေရးသားထုတ်ေဝလိုက်ပါသည် ။
တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်၊ သိပံှင့်အထက်တန်းေကျာင်းသူေကျာင်းသားအ
ရွယ် ဆယ်ေကျာ်သက်လူငယ်များအားလုံးအတွက် အကျိးရှိေသာေပျာ်ရ
င်မှင့် ဗဟု သုတကိုရကပါေစဟု မေဝထားပါသည် ။ မိမိေရးသားခဲ့
ေသာ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂဇင်းအချိမှ ေကာင်းိုးရာရာကို ေရွးချယ်
ေဖာ်ြပသည့် လက်ေရွးစင်ေဆာင်းပါးေပါင်းချပ်တစ်အုပ်ဟု ဆိုိုင်ပါသ
ည် ။
ဖတ်အားေပးြခင်းအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည် ။
ခ စစ

သ

ခ စ င (စတပည ) ၁-၄-၂၀၁၇

*

" မတစ ဘရ ၏ ဩဝ ဒ ပ တ မ က"
မေကာင်းမများ ေရှာင်ရှားပယ်ခွာ၊
ေကာင်းမအေပါင်း စုေဆာင်းကပါ။
မိမိစိတ်ရင်း သန်ရှင်းေစရာ၊
ဤသုံးပါး ဘုရားသာသနာ။
အရှင်ာဏိဿရ
စစ်ကိုင်းသီတဂူဆရာေတာ်

(၁)
လူငယ်ှင့်ဇွဲ
လငယတစ ယ က
လွန်ခဲ့ေသာ ၁၆ ှစ်က စာေပဝါသနာပါေသာ လူငယ်တစ်ေယာက်
သည် ရန်ကုန်မိသို ေရာက် လာပီး စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးကို စတင်လုပ်
ေဆာင်ေလသည် ။ သူ၏ ဇာတိမှာ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟသာတနယ်ဘက်
က ြဖစ်ေလသည် ။ ဘွဲရပီးေနာက် ဂျပန်ိုင်ငံသို သွားေရာက်ပီး အလုပ်
လုပ်ဖူးသည် ။ သူဝါသနာအပါဆုံးအလုပ်မှာ ကဗျာေရးဖွဲြခင်းှင့် ပန်းချီ
ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း ြဖစ်၏။
စာေပဝါသနာပါသူများအားလုံးသိကပီးေသာ အေြခအေနမှာ ၁၉၉

၉ မှ ၂၀၁၅ ခုှစ်အထိ ၁၆ ှစ်ကာလသည် စာေပထုတ်ေဝေရးေလာက
၌ ေခတ်ေကာင်း မဟုတ်ေချ။ စာဖတ်သူဦးေရ နည်းပါးကျဆင်းလာသ
ည် ။ စာအုပ်အငှားဆိုင်ေတွ ေပျာက်ဆုံးကုန်သည် ။ စာအုပ်ဝယ်ိုင်သူ
ေတွ နည်းပါးလာသည် ။ စာအုပ်ထုတ်ေဝေသာ တိုက်ေတွ စာအုပ်ထုတ်
ေဝိုင်မ အားနည်းလာသည် ။ သုတစာေပများ ရှင်သန်ကျယ်ြပန်ပီး ရ
သစာေပြဖစ်ေသာ ဝတတို၊ ဝတရှည်ှင့် ကဗျာလကာစာအုပ်များမှာ သိ
သိသာသာအေရာင်းကျသွားခဲ့ကသည် ။
စ အပ ဈ ကက
ဝယ်သူမရှိေတာ့ ထုတ်ေဝချင်သူမရှိ။ ထုတ်ေဝေပးမည့်သူမရှိေတာ့
ေရးသမားလည်း အားမရှိ။ ဤသိုြဖင့် ရသအုပညာစာေပ ထုတ်ေဝေရး
မ ှာ တစ်စတစ်စကျဆင်းအားနည်းလာခဲ့ေလေတာ့သည် ။ မဂဇင်းများ
စွာရပ်စွဲချပ်ငိမ်းသွားကသည် ။ ဂျာနယ်များ အေရအတွက်များ စွာ ေခ
တ်စားလာကသည် ။ စာေကာင်းေပေကာင်းထုတ်ေဝေရးှင့် ပတ်သက်
၍ နဂါးနီစာအုပ်တိုက်၊ ပုဂံစာအုပ်တိုက်၊ နံသာစာအုပ်တိုက်၊ ဟံသာဝတီ
စာအုပ်တိုက်၊ ှလုံးလှစာအုပ်တိုက် အစရှိေသာ ပုံှိပ်တိုက်များ ရှိခဲ့ဖူးပါ
၏။ အထက်ြမန်မာြပည် မေလးမှာ လည်း လူထုကီးပွားေရးပုံှိပ်တို
က် စသည် ြဖင့် ရှိခဲ့ဖူးပါ၏။
၂၁ ရာစုထဲ ေရာက်လာေသာအခါ အင်တာနက်လက်ကိုင်ဖုန်းများ
ေပါများ လာြခင်းှင့် TV, Video, Computer များ သိသာစွာကျယ်ြပန်
လာသည် ှင့်အမ ြပည်သူလူထု၏ စာဖတ်အားက တိုးတက်မနည်းလှ
သည် ။ စာအုပ်ေရာင်းရှန်းက တတိတိကျဆင်းလာခဲ့သည် ။ ဤအေြခ
အေနေရဆန်ခ ရီးမှာ ထိုလူငယ်၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းှင့် ကိးစားပမ်း
စားထူေထာင်ေသာ

စာအုပ်တိုက်သည်

တစ်ှစ်တစ်ှစ်လင်

စာအုပ်အမျိးအစားေပါင်း ရာေထာင်ချီလျက် ေအာင်ြမင်စွာ ထုတ်ေဝိုင်
ခဲ့သည် ။
အ ဟ င ထက အ က င မ
ဆရာကီးေရဥေဒါင်း၏ စာအုပ်ေပါင်းများ စွာ၊ ဆရာကီးပီမိုးနင်း၏
စာအုပ်ေပါင်းများ စွာ၊ ဆရာေဇာဂျီ၊ ဆရာေသာ်တာေဆွ၊ ဆရာကပ်က
ေလး

အစရှိေသာ

စာေရးဆရာကီးများ

၏

ရှားပါးေသာ

စာအုပ်ေပါင်းများ စွာကို ြပန်လည်ိုက်ှိပ်ထုတ်ေဝသည် ။ ဘာသာေရး၊
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စာေပ၊ ေခါင်းေဆာင်မ၊ စီမံခန်ခွဲမ ဘာသာြပန်
စာအုပ်များ စွာတို ကို ဒီဇိုင်းေကာင်းေကာင်း ၊ စာစီစာထားသပ်ရပ်စွာ၊
ချပ်ပုံချပ်သားခိုင်ခန်စွာြဖင့် ထုတ်ေဝေပးခဲ့သည် ။
၁၆ ှစ်ဟူေသာ ကာလအတွင်း ြမန်မာစာေပေလာကအားတက်စရာ
ေကာင်းလှစွာေသာ စာအုပ်စာေပေပါင်းေထာင်ေသာင်းတို ကို စာအုပ်အ
ထူအပါး၊ အရွယ်အစားမျိးစုံ၊ ေဈးှန်းသင့်တင့်စွာြဖင့် ထိုပုဂိလ်က ထု
တ်ေဝြဖန်ချိိုင်ခဲ့သည် ။ အခက်အခဲအမျိးမျိးကို ြဖတ်သန်းရမည်မှာ အ
ထူးေြပာစရာမလိုခဲ့ေပ။ အကျပ်အတည်းများ စွာကို ေကျာ်လားခဲ့ရမှာ
ေသချာေပသည် ။
က က င
ကံေကာင်းြခင်းတစ်ရပ်ကေတာ့လွန်ခဲ့ေသာ ၃ှစ်ေကျာ် ၂၀၁၂ ခုှစ်
က စတင်ပီး စာမူစာအုပ်ကို ကိတင်တင်ြပဆင်ဆာတည်းြဖတ် စိစစ်ြခ
င်းအား အပီးအပိုင်ဖျက်သိမ်းေပးခဲ့ေသာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ေဆာင်ရွ
က်ချက်ြဖစ်ေလသည် ။ ှစ်ေပါင်းများ စွာ ရပ်တည်ခဲ့ေသာ ထိုစာေပစိစ
စ်ေရးတံတိုင်းကီးကို လုံးဝမေမာ်လင့်ဘဲ ရပ်စဲုပ်သိမ်းလိုက်ြခင်းက လွ
တ်လပ်စွာ

ေရးသားခွင့်၊

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ခွင့်အား

အိမ်နီးချင်းအြခားိုင်ငံအားလုံးထက်ပင် ပိုမိုလွတ်လပ်စွာေရးသားခွင့်၊
လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ခွင့်အား ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ခွင့်ြပလိုက်ြခင်းြဖ
စ်ပါသည် ။ ထိုေကာင့် စာေကာင်းေပေကာင်း၊ စာေဟာင်း ေပေဟာင်း
ေတွလည်း ဒလေဟာထွက်လာကသည် ။ အကျိးရှိေရာ၊ အကျိးမဲ့ေရာ
စာအုပ်စာေပအမျိးမျိးတို လည်း ကီးမားေသာအဟု န်ြဖင့် စီးေမျာ လာ
ေလသည် ။ အဆိုးေရာ အေကာင်းပါ ေတွြမင်လာကရသည် ။
အ င မင
ကဗျာှင့်ပန်းချီကို

ဝါသနာပါခဲ့ေသာ

ထုတ်ေဝသူလူငယ်သည်

အကျိးြပ စာေကာင်းေပေကာင်းများကိုသာ ေရွးချယ်ထုတ်ေဝိုင်ခဲ့သြဖ
င့် ပိုမိုအားေပးမကို ရခဲ့ပုံရ၏။ အေရအတွက်ေရာ အရည်အချင်းပါ စာ
ေပေကာင်းကျိးအရေရာ သူ၏ စီးပွားေရးအေြခအေနပါ တိုးတက်ဖွံဖိး
လာခဲ့ေလပီ။ ေအာင်ြမင်မ၏ အရင်းအြမစ်ကို စိစစ်ေသာအခါ သူ၏ ဇွဲ
ကို ြမင်ေတွရပါသည် ။ အမဲတေစ တီရှပ်ှင့် ချည်ပုဆိုးေလးကို ဝတ်ဆ
င်ကာ စာေပထုတ်ေဝေရးအလုပ်ကိုသာ စွဲစွဲမဲမဲ စိတ်ှစ်ပီး သူလုပ်၏။
သူ၏ ထင်ရှားေသာတာရှည်ခံလကဏာရပ်မှာ ဇွဲရှိြခင်းေပတည်း။
ဇ က င
လီယိုေတာ်စတွိင်းဆိုေသာ

စာေရးဆရာကီးသည်

စာအုပ်ဆိုဒ်ကီးြဖင့် စာမျက်ှာေပါင်းတစ်ေထာင်ေကျာ်သည့် 'စစ်ှင့် ငိ
မ်းချမ်းေရး' ဟူေသာ ကမာေကျာ်ိုဗယ်လ်ဂဝင်ဝတရှည်ကီးအား အ
ဘယ်ေကာင့် ေရးိုင်ခဲ့ပါသနည်း။ ဇွဲရှိလို ပါ။
အခန်းတစ်ခန်းကို ေရးရာတွင် ေရးရင်း၊ ြပန်ြပင်ရင်း အကိမ်ေပါင်း
၈၁ ကိမ်တိတိ အသစ်တစ်ဖန်ြပန်ြပင်ေရးခဲ့သည် ဟု မှတ်သားရဖူး၏။
ဤမ အာုံဝင်စားပီး အေကာင်းဆုံးစိတ်ကူးရေအာင် ေရးခဲ့၏။ မာဂရ

က်မစ်ချယ်ဟူေသာ အေမရိကန်သူ စာေရးဆရာဆရာမတစ်ဦးသည်
ေလူးသုန်သုန်အမည်ရှိ အေမရိကန်ြပည်တွင်းစစ်ေနာက်ခံ ဘဝသုပ်
ေဖာ် ကမာေကျာ်ိုဗယ်လ်ဝတရှည်ကီးအား အဘယ့်ေကာင့် ေရးိုင်ခဲ့
သနည်း။ ဇွဲရှိခဲ့လို ပါ။
ထိုဝတကို ုပ်ရှင်ိုက်ကူးရာ ကမာေကျာ်ဇာတ်ကားကီးြဖစ်ခဲ့ြပန်
ေလသည် ။ ဝတဇာတ်ေကာင်များ ၏ စိုက် အေကာင်းအဆိုးတို သည်
လူပီသ၏။ စင်းလုံးေချာအေကာင်းမရှိ၊ ဖန်တီးထားေသာ ဇာတ်ုပ်အ
ေသမဟုတ်။ ပကတိေလာကရှိ လူအများ ှင့် တူညီ၏။ ေဖာင်းကွ၏။
အသက်ဝင်၏။ ဤဝတရှည်ကီးတစ်ပုဒ်တည်းြဖင့် မာဂရက်မစ်ချယ်သ
ည် ကမာေကျာ်၏။ ဆရာြမသန်းတင့် အမည်ရှိ ြမန်မာစာေရးဆရာတစ်
ဦးသည် လီယိုေတာ်စတွိင်း၏ စစ်ှင့်ငိမ်းချမ်းေရး၊ မာဂရက်မစ်ချယ်၏
ေလူးသုန်သုန်၊ အဂလိပ်ဘဂါလီကဗျာဆရာကီး ရာဘင်ြဒာနတ်တဂိုး
၏ ကဗျာများ ၊ တုတ်ဂဝင်ဝတရှည်ြဖစ်ေသာ ခန်းေဆာင်နီအိပ်မက်
အစရှိသည့် ဘာသာြပန်စာအုပ်ေပါင်းများ စွာကို ဘာသာြပန်ဆိုေရးသား
ိုင်ခဲ့၏။ အဘယ့်ေကာင့် ကမာ့ဂဝင်စာေကာင်းေပေကာင်း စာမျက်ှာ
ေပါင်းများ စွာကို သူတစ်ဦးတည်း ဘာေကာင့် ြမန်မာြပန်ိုင်ခဲ့သနည်း။
ဇွဲရှိလို ပါ။ ဘာသာြပန်စာေပဆု၊ အမျိးသားစာေပဆုအြဖစ် ိုင်ငံေတာ်
က ဆု (၄) ကိမ်၊ (၅) ကိမ်ထပ်ကာ ချီးြမင့်ခဲ့ရ၏။
သ ဓက
သက်ရှိထင်ရှားရှိသူများ အနက်မှ သာဓကြပရလင် ဆရာကီး ချစ်စံ
ဝင်း၊ စာအုပ်ေပါင်း ၂၀၀ ခန်ကို ဘာေကာင့် ေရးိုင်ခဲ့ပါသနည်း။
ဆရာမကီး ေဒါက်တာ မတင်ဝင်းသည် စာအုပ်ေပါင်း ၁၅၀ ခန်ကို
ဘာေကာင့် ေရးိုင်ခဲ့ပါသနည်း။ စာတစ်အုပ်မဆိုထားှင့်၊ စာတစ်ပိုဒ်

ကို စာဖတ်သူကိက်ှစ်သက်ေအာင်၊ ဖတ်ချင်ေအာင်၊ ေကာင်းကျိးရေစ
ေအာင် ေရးြဖစ်ဖို မလွယ်ေချ။ ေစတနာလည်း ထက်သန်ရမည်။ ာဏ်ပ
ညာလည်း ြပည့်စုံရမည်။ အတတ်ပညာလည်း ရှိရဦးမည်။ ထိုအချက်တို
ထက် အဓိကကျစွာ လိုအပ်ေသာအရာကား မိမိလုပ်ေသာအလုပ်မှာ ဇွဲရှိ
ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ထင်ရှားစွာ သိြမင်ရပါသည် ။
စီးပွားေရး၊ ိုင်ငံေရး၊ လူမေရး၊ ပညာေရး၊ ိုင်ငံှင့်လူမျိးအေရး၊ က
မာ့လူသားထုအားလုံးအတွက် တိုးတက်သာယာေရး၊ ထူးြခားထူးခန်စွာ
ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့သူ ပုဂိလ်အားလုံး၏ တစ်ခုတည်းေသာ တူညီသည့်အ
ချက်မှာ ဇွဲြဖစ်ေလသည် ။ ဇွဲရှိြခင်းသည် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ေအာင်ြမ
င်ေရးအတွက် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ အရာေပတည်း။
ဇပ မ ရသည
အြခားအဂါလကဏာရပ်များ

ေကာင်းစွာြပည့်စုံပါလျက်

ဇွဲမရှိေသာေကာင့် ေအာင်ြမင်မပန်းတိုင်ှင့် လွဲေချာ်ခဲ့ရသူများ ၏ ံးနိမ့်
မဥပမာ၊ သာဓကများမှာ များ ြပားလှပါသည် ။ ဇွဲမပါလင် ဘာမမေအာ
င်ိုင်ေပ။ ဇွဲပါလင် အရာရာ ဘာမဆိုေအာင်ြမင်ိုင်ေပသည် ။
(က) လုပ်ေဆာင်ိုင်သမ အကုန်အသုံးချပီး လုပ်ေဆာင်ပါ။
(ခ) ဆုံးြဖတ်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာှင့် လုပ်ေဆာင်ပါ။
(ဂ) အလုပ်ကိုပီးမှ လက်စသတ်ပါ။ တစ်ပိုင်းတစ်စှင့် ပစ်မထားရ။
(ဃ) အလုပ်ကိုပိုပီး ကိးစားလုပ်ပါ။
(င) ယုံကည်ချက်တစ်ခုခုအတွက် ဂုဏ်သိကာရှိစွာ ရပ်တည်ပါ။
(စ) အလုပ်ကို ပိင်ပွဲတစ်ခုအြဖစ် သေဘာထားပါ။

(အမှန်တကယ်လည်း အချိန်ှင့် ယှဉ်ပိင်ေနရြခင်းြဖစ်ပါသည် ။ အ
ချိန်က တစ်စကန်မှ ရပ်ေစာင့်မေန) အရာရာမှာ ပိင်ဆိုင်ရေသာေခတ်
ြဖစ်ပါသည် ။
ဆင ရသ

လ

ကမာေကျာ်အေမရိကန် ေဟာလီးဝုဒ်ုပ်ရှင်ေလာကတွင် ယေနအ
ထိအေကျာ်ကားဆုံး

ုပ်ရှင်သုပ်ေဆာင်တစ်ဦး

ရှိခဲ့ပါ၏။

သူကား

အများ သိကပီးသား ချာလီချက်ပလင် ြဖစ်၏။ သူ၏ ေအာင်ြမင်မဘဝခ
ရီးကား ခက်ခဲကမ်းတမ်းခဲ့ပါ၏။ ချာလီချက်ပလင်ကို ၁၈၈၉ ခုှစ်မှာ
အဂလန်၌ ေမွးဖွားခဲ့၏။ သူဖခင်က မထင်မရှား ဂီတသမား၊ သူအေမက
ကျန်းမာေရးမေကာင်းသြဖင့် ေဆးုံမှာ ပဲ အမဲတမ်းကုသခံယူေနရသ
ည့် လူနာ ြဖစ်၏။ သူတို မိသားစုက ဆင်းရဲသည် ။ မိဘမဲ့ေဂဟာမှာ ေန
ခဲ့ရသည် ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ှင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် ပင်ပင်ပန်းပန်း အ
လုပ်လုပ်ခဲ့ရသည် ။ အလုပ်ကမ်းမျိးစုံလုပ်ရင်း လူငယ်ဘဝကိုြဖတ်သန်း
ခဲ့ရသည် ။ သူဘဝသည် ကမ်းတမ်းလှ၏။
အသက် ၁၇ ှစ်အရွယ် ေရာက်ေသာအခါ သူသည် ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်
ငန်းေတွမှာ အတန်အသင့် နာမည်ရစ ြပလာပါပီ။ ၁၉၁၄ ခုှစ် သူအသ
က် ၂၅ ှစ်မှာ အဂလန်မှ အေမရိကန်သို ချာလီချက်ပလင် ေရာက်လာခဲ့
သည် ။ ေဟာလီးဝုဒ်မှာ တစ်ပတ်လင် ေဒလာ ၁၅၀ ှင့် စတူဒီယိုတစ်ခု
၌ အလုပ်ရ၏။ တစ်ှစ်ကာေသာအခါ သူသည် သုပ်ေဆာင်၊ ဒါိုက်
တာ၊ ဇာတ်န်းေရးဆရာ တာဝန်များကိုယူကာ ုပ်ရှင်ဇာတ်ကား (၃၅)
ကားကို စက်ှင့်လှည့်ထုတ်လိုက်သကဲ့သို ေြဖာေြဖာ ေြဖာေြဖာ သွန်ချ
ကာ ထုတ်လုပ်ြပ လိုက်ေလသည် ။
ဇ င လငယ

ချာလီချက်ပလင်၏ စွမ်းေဆာင်မမှာ သာမန် လူ ၁၀ ေယာက်စာ
ေလာက်က ငါးှစ်လုပ်မှ ပီးိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများကို အရည်အေသွး
အားြဖင့် အုပညာအဆင့်အတန်းြမင့်စွာေသာ ုပ်ရှင်ကားများကို တစ်
ှစ်အချိန်အတွင်း ထုတ်လုပ်ချလိုက်၏။ သူ၏ အုပညာအစွမ်းအံ့မခန်း
ကို ကမာတစ်ဝှမ်းလုံးက အံ့အားသင့်စွာ အားေပးချီးကျးကသြဖင့် ချာ
လီချက်ပလင် ဟူေသာ နာမည်သည် ၁၉၁၅ မှ ၂၀၁၅ ခုှစ်ထိ အှစ် ၁၀
၀ အတွင်း ပိင်ဘက်မရှိ ထင်ရှားေကျာ်ကားေနပါေတာ့၏။
သူ၏ ဝင်ေငွသည် လည်း တစ်ပတ်လင် ေဒလာ ၁၂၅၀ ြဖစ် လာ
ေလ၏။ ပထမကမာစစ်ကီးပီးစ ၁၉၁၈ ခုှစ်တွင် ပထမဦးဆုံး ေဟာ
လီးဝုဒ်၏ ကန်ထိုက်စာချပ်ကို ေဒလာတစ်သန်းှင့် လက်မှတ်ေရးထိုး
ပီးရခဲ့၏။ ၁၉၄၃ ခုှစ်တွင် ကား ချာလီချက်ပလင်သည် အေမရိကန်
ေဟာလီးဝုဒ်ုပ်ရှင်ေလာကတစ်ခုလုံးတွင် အထင်ရှားအေကျာ်ကားဆုံး
သုပ်ေဆာင်၊ ဒါိုက်တာအြပင် အလွန်တရာချမ်းသာကွယ်ဝေသာ သူ
ေဌးကီးတစ်ဦးလည်း ြဖစ်ေနေပပီ။
ဇ င အ ငပ
သူ၏

သင်ယူတတ်ေြမာက်လွယ်မှင့်

ဇွဲေကာင်းြခင်းမှာ သူမတူ

ေအာင်ထူးြခားလှေလ၏။ ဇွဲရှိစွာ အလုပ်ကို အာုံစူးစိုက်လုပ်ေဆာင်သ
ေလာက်လည်း ေအာင်ြမင်မများ ၊ ေအာင်ပွဲများ ဆက်ကာဆက်ကာ ရရှိ
ခဲ့ေလသည် ။ ေကျနပ်ရပ်တန်မေနဘဲ ပရိသတ်ကို ေကာင်းသထက်
ေကာင်းေအာင် မည်ကဲ့သို ဖန်တီးေဖျာ်ေြဖမလဲဟု ငယ်စဉ်ကပင် သူအမဲ
စဉ်းစားေလ့ရှိ၏။
ဇွဲရှိြခင်းေကာင့် သူသည် သရဖူေဆာင်းိုင်ခဲ့၏။ ဇွဲရှိမှ သာ အရာရာ
ေအာင်ြမင်စမဲပဲ မဟုတ်ပါလား။

ခ စ င (စတပည )
၂၂-၁၂-၂၀၁၅

*

