ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာန၊ အေျခခံပညာသင္ရိုးညႊန္းတမ္း သင္ရိုးမာတိကာႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ေကာ္မတီမွ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီသည့္
ဖတ္စာအုပ္မ်ားအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္

NNER သည္ ပညာေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ သုေတသနေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
အေပၚ အေျခခံပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ကုိးကားေဖာ္ျပရံုမွ်မက NNER အဖြဲ၀
႔ င္မ်ား ကုိယ္
တုိင္ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနမ်ားကုိလည္း အားေပးပါသည္။ ၂၀၁၆ ဧၿပီလ တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ NNER ၏ ျပည္နယ္
ႏွင့္ တိုင္း အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းအဖြဲ၀
႔ င္မ်ား၏ စံုညီအစည္း အေ၀းတြင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၾကရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ပညာေရးရႈေထာင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈရႈေထာင့္၊
ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္၊ လူမႈေရးရႈေထာင္)့ မွ ၾကည့္ရႈၾကရန္လည္း စဥ္းစားခဲ့ၾကပါသည္။
ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရန္ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ပညာသင္ႏွစ္အတြက္
ထုတ္ေ၀ေသာ မူလတန္း ျမန္မာဖတ္စာမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ တင္ျပထားပါသည္။ ေလ့လာေတြရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားပါသည္။

ျမန္မာဖတ္စာ
ပထမတန္း
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ဆရာမ်ားအတြက္ အမွာစာတြင္ ဤဖတ္စာသည္ အနာအၾကား၊ အေျပာအဆုိ၊ အဖတ္အရြတ္၊ အေရးအသား
တို႔ကို သင္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖတ္စာပါ ယဥ္ေက်းမႈျမတ္ႏိုးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စာရိတၱဖြံ႔ၿဖိဳး
ေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို နားလည္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။ စုစုေပါင္းစာသင္ခ်ိန္ (၁၉၈)
နာရီ သင္ၾကားရန္လည္း ညႊန္ၾကားထားသည္။
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဖတ္စာ (၂၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္သည္။ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ထင္ဟပ္ေသာဖတ္စာမ်ားမွာ
"ဆိုင္းသံတၿခိမ့္ၿခိမ့္ ၾကားရသည္" (ဖတ္စာ - ၄)၊ "ယိမ္းအက ျငိမ့္ေညာင္းလွသည္" (ဖတ္စာ - ၄)၊ "ကထိန္ပြဲႀကီး နီး
လာၿပီ" (ဖတ္စာ - ၄)၊ " ဖုိးလနတ္သား" (စာမ်က္ႏွာ - ၁၆)၊ "သီတင္းကၽြတ္ၿပီ" (ဖတ္စာ - ၁၂)၊ "ပုဂံတြင္ အနႏၵာ
ဘုရားဖူးခဲ့သည္" (ဖတ္စာ - ၁၅)၊ "ဓမၼစႀကၤာေန႔" (ဖတ္စာ - ၁၅)၊ ေညာင္ေရသြန္းပြဲ၊ ကထိန္ပြဲ အစရွိသည့္ "ဆယ့္ႏွစ္
လရာသီပြဲေတာ္မ်ား" (စာမ်က္ႏွာ - ၃၆၊ ၃၇)၊ "ၾကာကလပ္ႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္တင္" (စာမ်က္ႏွာ - ၄၉) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ “ခရစ္စမတ္ေန႔" (စာမ်က္ႏွာ - ၁၅) လည္းပါ၀င္သည္။ ကယားလူမ်ိဳး
တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ "ကႏၵာရ၀တီ ေငြေတာင္ျပည္ ေဒြးမယ္ေနာ္တုိ႔ ကိႏၵရ"ီ (ဖတ္္စာ - ၁၅) ပါ၀င္ပါသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခ်က္ (၆) ခုခန္႔ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဥပမာ - "သည္အုိင္က ျခင္လာသည္"
(ဖတ္စာ - ၃)၊ "ယင္မအံုပါေစႏွင"့္ (ဖတ္စာ - ၅)၊ "အစာကို ညက္ညက္၀ါးပါ၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမည္"
(ဖတ္စာ - ၇)၊ "ၾကြက္ေပါလွ်င္ ေရာဂါျဖစ္မည္" (ဖတ္စာ - ၁၀)၊ "ျခင္းခတ္ၾကသည္" (ဖတ္စာ - ၁၁)၊ "ႏို႔သည္ ကေလး
မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အစာျဖစ္သည္" (ဖတ္စာ - ၁၈)
စာရိိတၱဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရိုးသားရန္၊ ႀကိဳးစားရန္၊ ၀ီရိယရွိရန္ႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္
ရန္တုိ႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ - "ပုရြက္ဆိတ္ႏွင့္ ႏွံေကာင္" (ပံုျပင္) (ဖတ္စာ - ၁၉)၊ "ရိုးသား၍ ပညာထူးခၽြန္သူ၊
အက်င့္ ေကာင္းမြန္သူ၊ အမ်ားအက်ိဳးငွာ ကိုယ့္က်ိဳးစြန္႔သူ" (ဖတ္စာ - ၆)၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ေသာ
"ရိုးသားျခင္း"၊ ပညာထူးခၽြန္ျခင္း"၊ "အက်င့္ေကာင္းမြန္ျခင္း" စသည္တို႔ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ တစ္
ဦးသည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နားလည္
သေဘာေပါက္မႈမွာလည္း တစ္ဦးႏွငတ
့္ စ္ဦး ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္ၾကားသူ ဆရာတစ္ဦးဦး၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္
ဆုိမႈကို အမွန္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေပးမႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စဥ္း
စားဆင္ျခင္မႈရွိရန္ ေလ့က်င့္ေပးၿပီး စာသင္ခန္းတြင္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚေစသင့္ပါသည္။
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ဆားတံုဆရာေတာ္ ေရးသားသည့္ "ပညာမရွိေသာ သူေ႒းသားအေၾကာင္း" (စာမ်က္ႏွာ - ၅၃) သည္
ကေလး မ်ားအား ပညာႀကိဳးစားရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ စရိုက္လကၡဏာႏွင့္
ပတ္သတ္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ဥပမာ- "……………….
နင္သာ လူမိုက္
ဒုစရိုက္ဟု
ရိုက္ပုတ္လိုက္ၾက
ရြာမွ ထြက္ေလ
ေတာမွာ ေသသည္
ေကာင္ေသ လင္းတ က်၏တည္း။"
ဤေဖာ္ျပခ်က္သည္ "ပညာမသင္ခဲ့ရ၍ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ လူငယ္တစ္ဦးအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပး
ဘဲ၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဖယ္ထုတ္ၾကသည္" ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ဤအျပဳအမူသည္ ျမန္မာ့လူ႔အသိုင္းအ၀ိိုင္း၏
စရိုက္ လကၡဏာအျဖစ္ မွတ္ယသ
ူ ြားႏုိင္သည္။ (ဤကဗ်ာအား အလားတူ ေ၀ဖန္ခ်က္ကို လူမႈကြန္ရက္ (facebook)
စာမ်က္ႏွာတြင္ ဖတ္ရႈခဲ့ဖူးပါသည္။ ေရးသူအမည္ကို မမွတ္မိပါ။)
ဤေနရာတြင္ အလ်င္းသင့္၍ အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခု ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရ
အဖြဲ၀
႔ င္လူႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ NNER တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလ) တြင္
ေက်ာင္းသားမ်ားက တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ေတာင္းဆိုၾကရာ၊
အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးအဖြဲ၀
႕ င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ဆိုးသြမ္းသူမ်ားအား လက္မခံႏိုင"္ ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ အစိုးရ
အဖြဲမ
႔ ွ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏွင့္ ပညာသင္ ယူခြင့္ရွိ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရန္
သေဘာထားမရိွဘဲ ဖယ္ထုတ္ရန္ကိုသာ စိတ္တြင္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ဤစိတ္ေနသေဘာ ထားမ်ိဳးသည္ ပညာမသင္ခဲ့ရ
သူကို လူမိုက္ဟု သတ္မွတ္၍ ရြာမွေမာင္း ထုတ္သူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၀န္ႀကီး၏ "ဆိုးသြမ္းသူ" သတ္မွတ္ခ်က္မွာလည္း အစိုးရအား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူ ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူမ်ားကို သတ္မွတ္ထားပံုရသည္။ ၁၉၇၆ တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ အစိုးရအား
ဆႏၵျပရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း
"ေက်ာင္းသားဆုိးမ်ား" အား တကၠသိုလ္မွထုတ္ပယ္လို္က္ေၾကာင္း ေရးသားဖူးသည္။ လူေကာင္း/လူဆုိး သတ္မွတ္
ခ်က္၊ အက်င့္ စာရိတၱေကာင္းျခင္း/ဆိုးျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတစ္
ခု၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးသာျဖစ္၍ စာရိတၱႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ၾကားရာတြင္ ဆရာတစ္ဦး၏ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း သင္
ၾကားမႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ စဥ္းစားဆင္ျခင္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပတတ္ရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းသာ သင့္ေလ်ာ္
ပါသည္။
ဤ ပထမတန္း ျမန္မာဖတ္စာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမ်ားသာမက ပထ၀ီ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး
ေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားပညာေရး အေျခခံမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ - "အရပ္ေလးမ်က္
ႏွာ" (ဖတ္စာ - ၁၇)၊ "အပင္မ်ားထြားႀကိဳင္းမည္" (ဖတ္စာ - ၃)၊ "မိုးေလ၀သ သတင္းအႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကားရသည္"
(ဖတ္စာ - ၄)၊ "သီးႏွံဖြံ႔ၿဖိဳးမည္" (ဖတ္စာ - ၆)၊ "စက္မႈလယ္ယာ အားေပးပါ" (ဖတ္စာ - ၇)၊ ပဲတီကို အပင္ေဖာက္
သည္" (ဖတ္စာ - ၈)၊ "မ်ိဳးေစ့မ်ား အပင္ေပါက္လာၿပီ" ( ဖတ္စာ ၈)၊ "ေကာက္စုိက္သြားၾကသည္" (ဖတ္စာ - ၉)၊
"ဆိတ္ႏွင့္ၾကက္ ေမြးထားသည္" (ဖတ္စာ - ၁၃) စသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ား ေရးသား
ထည့္သြင္း ထားသျဖင့္ ေကာင္းသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း "စက္မႈလယ္ယာ အားေပးပါ" ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္
စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာကြဲလြဲေသာ အယူအဆမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ "စက္မႈလယ္ယာ" အျမင္အယူအဆ တစ္ခုက
သာ လႊမ္းမုိး ေနမႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဟု ျမင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံသားပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ - "တိုင္းရင္းသားမ်ား
စုေပါင္းေနထိုင္ၾက၏" (ဖတ္စာ - ၃)၊ "ျပည္ေထာင္စုသား ညီေနာင္မ်ားတို႔၊ ေကာင္းစားေစေၾကာင္း အားျဖည့္ေလာင္း
၍၊ စုေပါင္းညီညာ ႀကိဳးပမ္းပါ" (ဖတ္စာ - ၂)၊ "တို႔ႏိုင္ငံ မိသားစု" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊
ကယား၊ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားကို ရိုးရာ၀တ္စံုမ်ားႏွင့္တကြ ေျမပံုျဖင့္ေဖာ္ျပခ်က္ (စာမ်က္ႏွာ ၃၉-၄၀) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္ဟူေသာ အသိိကိုရရွိေစပါသည္။
သို႔ရာတြင္ လူမ်ိဳး အုပ္စုႀကီးမ်ားသာမက အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းပါ၀င္သင့္ပါသည္။
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ျမန္မာဖတ္စာ
ဒုတိယတန္း
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ဆရာမ်ားအတြက္ အမွာစာတြင္ ပံုျပင္၀တၱဳမ်ားကုိ နားေထာင္တတ္ရန္၊ ဖတ္စာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ
ျပန္ေျပာတတ္ရန္ႏွင့္ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမွန္ကန္စြာ ေရးတတ္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဤရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း အေလ့အထမ်ားကုိ အားမေပးဘဲ ေျပာ
ျပသည္ကုိသာ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ အသင့္ေရးထားၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္ေျပာတတ္ရံုသာ ရည္ရြယ္
ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ "စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမွန္ကန္စြာ ေရးတတ္ရန္" ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ စာလံုးေပါင္း သတ္ပံုႏွင့္ သဒၵါ
စည္းကမ္းမ်ားကုိ ပထမဦးစားေပးပါက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈကုိ တားဆီးရာေရာက္သည္။ ေက်ာင္း
သားမ်ား၏ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကုိ ဦးစြာေပၚထြက္ေစၿပီးမွ သဒၵါစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေနာက္မွ လိုက္သင့္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးေရးသားမႈကုိလည္း အားေပးသင့္သည္။
ထို႔ျပင္ ကေလးမ်ားအား ျမန္မာစာသင္ၾကားရာ၌ စိတ္ေနသေဘာထားမွန္ကန္ေကာင္းမြန္မႈကုိ ရည္ရြယ္၍
သင္ၾကားရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ စိတ္ေနသေဘာထားမွန္ကန္မႈဟုဆိုရာတြင္ အမွန္/အမွား သတ္မွတ္ခ်က္
ကုိမည္သူက ဆံုးျဖတ္မည္နည္း။ ဆရာ/ဆရာမတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အမွားအမွန္သတ္မွတ္ခ်က္
သည္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိေနႏုိင္ပါသည္။ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား ထြက္ေပၚရာတြင္ အမွန္အမွားသတ္မွတ္ခ်က္
ထက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈကုိ ဦးစားေပးသင့္သည္။
ဤဖတ္စာအုပ္သည္ ဗဟုသုတရဖြယ္မ်ား၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊
စာရိတၱ၊ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာမ်ား စံုလင္စြာဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ဖတ္စာမွာ "တို႔အလံ" အေၾကာင္းသာ ပါရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး "လြတ္လပ္ေရး
ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ သစၥာရွိရန္ အျမဲသတိရလွ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကုိ အေလးျပဳၾကသည္" ဟု ေရး
သားထားသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာမ်ား မေတြ႔ရွိပါ။ လူမႈေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ "တို႔ေမေမ" (စာ
မ်က္ႏွာ - ၄)၊ "တို႔ေဖေဖ" (စာမ်က္ႏွာ - ၆) တို႔သာ ပါ၀င္သည္။ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စာမ်ားမွာ "ေဗာဓိေရႊ
ေက်ာင္း" (စာမ်က္ႏွာ - ၇)၊ "လယ္ထြန္ မဂၤလာ" (စာမ်က္ႏွာ - ၁၅)၊ "ျမန္မာကေလးကစားစရာ" (စာမ်က္ႏွာ - ၂၁)၊
"အတာသၾကၤန္" (စာမ်က္ႏွာ - ၂၆)၊ "မိဘ၀တ္၊ ဆရာ၀တ္" စာမ်က္ႏွာ - ၂၈)၊ "ေတာသူ႔ရြာမိ"ု႔ (စာမ်က္ႏွာ - ၃၇) တို႔
ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ထင္ဟပ္ေသာ ဖတ္စာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
စာရိတၱဆိုင္ရာ ဖတ္စာမ်ားမွာ "ယုန္ႏွင့္လိပ"္ (စာမ်က္ႏွာ - ၃)၊ "ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာက်ီး" (စာမ်က္ႏွာ
- ၈)၊ "ပစၥည္းဟူသမွ် ရုိေသၾက" (စာမ်က္ႏွာ - ၁၆)၊ ႏွင့္ "ေက်းညီေနာင္" (စာမ်က္ႏွာ - ၂၄) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ "ယုန္ႏွင့္
လိပ္" သင္ခန္းစာသည္ ၀ီရိယရွိျခင္းႏွင့္ ပ်င္းရိျခင္းတို႔ကုိ ႏႈိုင္းယွဥ္ေစၿပီး ၀ီရိယရွိသူက ေအာင္ပြဲရေၾကာင္း ေဖာ္ျပလို
ဟန္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးေလာကတြင္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိ
သည္။ သဘာ၀မတူညီေသာ သတၱ၀ါႏွစ္မ်ိဳးယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသည္ မွ်တမႈမရွိေၾကာင္း၊ ေရထဲတြင္ၿပိဳင္လွ်င္ လိပ္က အသာ
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရတစ္၀က္ကုန္းတစ္၀က္ယွဥ္ၿပိဳင္သင့္ေၾကာင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းထက္ ရုိင္းပင္းကူညီမႈမ်ိဳးကုိသာ ဦး
စားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ၊ ကုန္းေပၚတြင္ခရီးသြားလွ်င္ ယုန္က လိပ္ကို ေက်ာပိုး၍ လည္းေကာင္း၊ ေရတြင္ ခရီးသြား
လွ်င္ လိပ္က ယုန္ကုိ ေက်ာပိုး၍လည္းေကာင္း ဆိုလွ်င္ အျပန္အလွန္ကူညီရိုင္းပင္းမႈ၏ အက်ိဳးရလဒ္ကုိ သင္ၾကားေပး
ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္ၾကသည္။
ယုန္ႏွင့္လိပ္ပံုျပင္ကုိ အေျခခံ၍ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ အလားတူပံုျပင္တစ္ခုတြင္ ယုန္က အိပ္မေနဘဲ
ပံုမန
ွ ္ေျပးသည္။ လိပ္က ဥာဏ္ဆင္၍ မိတ္ေဆြလိပ္မ်ားကုိ ေျပးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျခံဳအသီးသီးတြင္ ပုန္းေနေစသည္။
ယုန္က တစ္ေကာင္တည္းေျပးသည္။ လိပ္ေတြက တစ္ေကာင္ၿပီးတစ္ေကာင္ ဟန္ေဆာင္ေျပးျပသည္။ ယုန္က
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လိပ္ဥာဏ္ဆင္သည္ကုိမသိ၊ လိပ္တစ္ေကာင္တည္းသာ ေျပးသည္ဟုထင္သည္။ ေနာက္ဆံုး လိပ္ပန္း၀င္၍ ယုန္ရံႈး
သည္။ ဤပံုျပင္ကုိ ေျပာျပသူက လိပ္က ဥာဏ္ေကာင္း၍ ႏိုင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲသည္။ လိမ္ညာ၍ အႏိုင္ယူ
သည္ကုိ ဥာဏ္ေကာင္းသည္ဟု သင္ၾကားမေပးသင့္ပါ။ ကေလးမ်ား အမွတ္မွား၍ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အလိမ္အညာ
မ်ားျဖင့္သာ အႏိုင္ယူရန္ အားေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္၍ "ေက်းဇူးရွင္ဦးႀကီးမ်ား" (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃)၊ "ႏြားအေၾကာင္း" (စာ
မ်က္ႏွာ - ၃၅) ႏွင့္ "စပါးဖ်က္ပိုး" (စာမ်က္ႏွာ - ၁၈) စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္။ အျခားဗဟုသုတ ျဖစ္
ဖြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ "သူငယ္ခ်င္းထံေပးစာ" (စာမ်က္ႏွာ - ၅)၊ "ရပ္ေ၀းေျမျခားကေလးမ်ား" (စာမ်က္ႏွာ ၂၉) ႏွင့္ "တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္" (စာမ်က္ႏွာ - ၃၁) အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္။ "ရပ္ေ၀းေျမျခား ကေလးမ်ား"
အေၾကာင္းတြင္ မက္ဆီကန္၊ ကပၸလီ၊ အိႏိၵယလူနီ၊ အက္စကီမိုး၊ အာရပ္၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ရုိးရာ
၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ထားသည့္ ပန္းခ်ီရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ "တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္" အေၾကာင္းတြင္လည္း ဆင္၊ က်ား၊
ေမ်ာက္အစရွိသည့္တိရိစၦာန္ (၁၇) မ်ိဳး၏ရုပ္ပံုမ်ားေဖာ္ျပထားသည္။ ဖတ္စာအုပ္တြင္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ရုပ္
ပံုမ်ားကုိ အသံုးျပဳသင့္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စာသင္ခန္းအတြင္း သင္ၾကားရာတြင္ ဓာတ္ပံု၊ ဗြီဒီယုိမ်ားကုိ
အသံုးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ တိရိစၦာန္ရံုသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာ
ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးသင့္သည္။
ဤဒုတိယတန္းဖတ္စာ၏အမွာစာတြင္ ကေလးမ်ားတတ္ကၽြမ္းမႈကုိ စစ္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ထည့္သြင္း
ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါေလ့က်င့္ခန္းေမးခြန္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေလ့က်င္းခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ
သတ္ပံုေလ့က်င့္ရန္စာလံုးမ်ား၊ ၀ါက်ဖြဲ႔ရန္စာလံုးမ်ား၊ ကြက္လပ္ျဖည့္ရန္စာေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဖတ္စာကို ဖတ္၍ေျဖဆိုရန္
ေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဖတ္စာစုစုေပါင္း (၁၄) ခု အတြက္ ဖတ္ၿပီးေျဖဆိုရန္ ေမးခြန္း (၅၂) ခု ပါ၀င္သည္။ ေမးခြန္း
(၅၂) ခုတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ေျဖဆိုရေသာ ေမးခြန္း (၃) ခု သာ ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ား
မွာ "သူငယ္ခ်င္းထံေပးစာ" တြင္ "ေပးစာကုိ ဖတ္၍ သင့္သူငယ္ခ်င္းထံသုိ႔ ျပန္စာတစ္ေစာင္ ေရးပါ။" (စာမ်က္ႏွာ - ၅)၊
"ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာက်ီး" ဖတ္စာတြင္ "ဟန္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေကာင္းပါသလား။ ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။" (စာ
မ်က္ႏွာ - ၉)၊ "ေက်းညီေနာင္" ဖတ္စာတြင္ "ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္၏အျပဳအမူ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ
သလား။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း" (စာမ်က္ႏွာ - ၂၅)။
သို႔ရာတြင္ က်န္ေမးခြန္း (၄၉)ခု သည္ ဖတ္စာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိသာ ေမးျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား
က စဥ္းစားစရာမလုိဘဲ ဖတ္စာပါ စာပိုဒ္ထဲမွ ကူးေရးလုိက္ရံုပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ စဥ္းစား၍ေျဖဆိုရေသာ
ေမးခြန္း တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုသာပါၿပီး အခ်က္အလက္ကိုသာ ကူးေရးရံုေမးခြန္းမ်ားက မ်ားေနရသနည္း။
ဤေနရာတြင္ ကေလးမ်ားေက်ာင္းလာသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား ေက်ာင္း
သို႔ လာသည္မွာ ေက်ာင္းမွ သင္ေပးမည့္ (သုိ႔မဟုတ္) စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရံု
မွတ္ရံု အတြက္လား၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ စူးစမ္းေလ့လာအားထုတ္ၿပီး သူ၏ကုိယ္ပိုင္အသိဥာဏ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔
လား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား စဥ္းစားဖို႔လုိပါသည္။
NNER သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ အားထုတ္သင္ယူၿပီး ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္ တည္
ေဆာက္မႈကုိ အားေပးပါသည္။ ကုိယ္ပိုင္အသိဥာဏ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သင္ၾကားသည့္ နည္းစနစ္နွင့္ ေမးခြန္း
မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရပါမည္။ ဆရာက ေက်ာင္းသားသင္ယူႏိုင္ေစရန္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈေပးၿပီး ေက်ာင္းသားကုိယ္တိုင္
ေလ့လာစူးစမ္းသင္ယူမႈကုိ အားေပးရပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာလည္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္မိသလားေမးသည့္
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္မကုန္ေစဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တိုင္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကုိ တည္ေဆာက္ရန္၊
လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ အသံုးျပဳတတ္ေစရန္၊ သိၿပီးသားအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အလားတူအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ တတ္ေစရန္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္တတ္ေစရန္ ဖန္တီးေပးသင့္ပါသည္။
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ျမန္မာဖတ္စာ
တတိယတန္း
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

သင္ယူမႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ပံုျပင္၀တၱဳကုိ နားေထာင္တတ္ရန္၊ ကဗ်ာရြတ္ဆိုျပသည္ကို နားေထာင္
တတ္ရန္၊ ဖတ္စာပါအေၾကာင္းအရာတို႔ကုိ ျပန္ေျပာတတ္ရန္၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာေရးတတ္ရန္ ေဖာ္
ျပထားသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿငိမ္သက္စြာ နာယူရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားသည္။
ဖတ္စာတြင္ ဗဟုသုတမ်ား၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ က်န္းမာေရး၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး၊ စာရိတၱ၊ ေမြးျမဴေရး
ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏တတ္ေျမာက္မႈအေျခအေနကို စစ္ေဆးတိုင္းတာရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္
စုစုေပါင္း စာသင္ခ်ိန္ (၁၆၈) နာရီ သင္ၾကားရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။
တတိယတန္း ျမန္မာဖတ္စာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာရိတၱဆိုင္ရာ ဖတ္စာမ်ား အမ်ားစု ပါ၀င္သည္။ ယဥ္ေက်း
မႈဆိုင္ရာ ဖတ္စာမ်ားမွာ "ဇာတ္မင္းသားႀကီး ဦးဖိုးစိန္" (စာမ်က္ႏွာ - ၅)၊ "ၾကက္ဖတိန္ညင္" (စာမ်က္ႏွာ - ၉)၊ "သီ
တင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္" (စာမ်က္ႏွာ - ၁၅)၊ "ပုဂ”ံ (စာမ်က္ႏွာ - ၂၄)၊ "ဒိုးပတ္သံ” (စာမ်က္ႏွာ - ၂၆)ႏွင့္ "သံခ်ပ္”
(စာမ်က္ႏွာ - ၂၆) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဖတ္စာမ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကို ထင္ဟပ္ေစေသာ ဖတ္စာ
မ်ားျဖစ္ပါသည္။
စာရိတၱဆိုင္ရာ ဖတ္စာမ်ားမွာ "သူငယ္ခ်င္းေကာင္း” (စာမ်က္ႏွာ - ၂)၊ "ေစတနာ” (အဖိုးအို၊ အိမ္ေရွ႕မင္း
သားႏွင့္ သရက္ပင္) (စာမ်က္ႏွာ - ၇)၊ "ဆံုးမစာ” (စာမ်က္ႏွာ - ၁၁)၊ "ဆရာရေသ့၏ တမာရြက္ဥပမာ” (စာမ်က္ႏွာ ၁၂)၊ "သမင္ပ်ိဳ၏ေနာင္တ” (စာမ်က္ႏွာ - ၂၀)ႏွင့္ "သားတစ္ေယာက္ကုိသာ ျမင္သည္” (စာမ်က္ႏွာ -၂၉) တို႔ျဖစ္ပါ
သည္။ ဤစာရိတၱဆိုင္ရာ ဖတ္စာမ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ အမွာစာ၌ေရးထားသကဲ့သို႔ နားေထာင္တတ္ရန္၊ ျပန္ေျပာ
တတ္ရန္၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု မွန္ကန္စြာေရးတတ္ရန္ဆိုရံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ရန္၊ လက္ေတြ႔
ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္တတ္ရန္ႏွင့္ ဖတ္စာမ်ားမွ သင္ခန္းစာရယူ၍ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ကိစၥ
မ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသင့္ပါသည္။
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္နွင့္ ပတ္သက္၍ "ေအာင္ဆန္းဇာနည္” (စာမ်က္ႏွာ - ၁၄)ႏွင့္ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသီခ်င္း”
(စာမ်က္ႏွာ - ၃၁) သာ ပါ၀င္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ စံျပဳရမည့္ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္းက်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ မ်ားတြင္ သက္စြန္႔
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ဖတ္စာတြင္ပါ၀င္လွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု ယူဆပါ
သည္။ ပထမတန္း ျမန္မာဖတ္စာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးၾကီး (၈) မ်ိဳးကုိ ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပပါရွိ ေသာ္လည္း ဒုတိယ
တန္းႏွင့္ တတိယတန္းမ်ားတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။
က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဖတ္စာမ်ားအျဖစ္ "ငါးပိ” (စာမ်က္ႏွာ - ၁၀)၊ "ဆား” (စာမ်က္ႏွာ - ၁၈)ႏွင့္
"ေၿမြရန္သ”ူ (စာမ်က္ႏွာ - ၂၇)၊ တို႔ပါ၀င္သည္။ လူမႈေရးႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆုိင္ေသာ ဖတ္စာမ်ား မေတြ႕ရပါ။ သို႔ရာ
တြင္ စာရိတၱဆိုင္ရာ ဖတ္စာမ်ားကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကား၊ သင္ယူျခင္းျပဳလွ်င္ လူမႈေပါင္း
သင္းဆက္ဆံေရးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း
ဖတ္စာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ အမွာစာတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဖတ္စာအျဖစ္
"လူကုိအကူအညီေပးေသာ ငွက္မ်ား” (စာမ်က္ႏွာ - ၂၂) ပါ၀င္ပါသည္။
ဖတ္စာမ်ား၏ အဆံုးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ "ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖပါ” က႑၌ ေျဖဆိုရန္ ေမးခြန္း
(၃၃) ခု ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စဥ္းစား၍ ေျဖဆိုရေသာ ေမးခြန္း (၁) ခုသာ ပါ၀င္ၿပီး ေမးခြန္း (၃၂) ခုမွာ ဖတ္စာ
တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေမးျမန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ "သူငယ္ခ်င္းေကာင္း” ဖတ္စာ၏ ေလ့
က်င့္ခန္းတြင္ ေျဖဆိုရန္ ေမးခြန္း (၄)ခု အနက္ "(ဃ) သင္၏ သူငယ္ခ်င္းအခက္အခဲ ေတြ႕ေနလွ်င္ မည္သုိ႔ အကူအညီ
ေပးမည္နည္း” ေမးခြနး္ကို စဥ္းစား၍ ေျဖဆိုရမည့္ ေမးခြန္းဟု ယူဆပါသည္။ မိမိကူညီႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမိ်ဳး
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စဥ္းစားေျဖဆိုလွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းသားက အခ်က္အလက္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖေလ့ရွိသည့္ ထံုးစံ
အတိုင္း ဖတ္စာတြင္ ပါ၀င္သည့္ စာသားမ်ားကုိ ကူး၍လည္း ေျဖဆိုၾကမည္ထင္ပါသည္။ ဥပမာ - “သူငယ္ခ်င္း အခက္
အခဲ ေတြ႔ေနလွ်င္ သခၤ်ာပုစၦာ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ရွင္းျပမည္။ တြက္နည္းကို ရွင္းျပမည္” ဟူ၍ ေျဖဆိုႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔
ေျဖထားလွ်င္ ဆရာက ေက်ာင္းသားထံသြား၍ အျခားကူညီႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း စဥ္းစားပါဦးဟု ေမးလွ်င္
စဥ္းစားေျဖဆိုရသည့္ အခြင့္အလမ္းရႏိုင္ပါသည္။
“ဇာတ္မင္းသားၾကီး ဦးဖိုးစိန္” ဖတ္စာတြင္ "၃(ခ) ယေန႔ေခတ္၌ ဇာတ္သဘင္ပညာကို မည္သည့္ တကၠသိုလ္
တြင္ ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္သနည္း” ဟူသည့္ ေမးခြန္းသည္ အခ်က္အလက္ေမးခြန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဖတ္စာတြင္
ဇာတ္သဘင္ပညာကုိ သင္ၾကားသည့္ တကၠသိုလ္အေၾကာင္း ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ တတိယတန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား
အတြက္ အႏုပညာတကၠသိုလ္အေၾကာင္း သိၾကေသးမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤေမးခြန္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ အခက္
အခဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ "လူကို အကူအညီေပးေသာ ငွက္မ်ား” ဖတ္စာတြင္ "၃(ခ) သင္ေတြ႔ဖူးေသာ ငွက္မ်ား၏ အမည္
(၅) ခုကုိ ေဖာ္ျပပါ” ေမးခြန္းကို ေက်ာင္းသားမ်ားေျဖဆိုရာတြင္ ဖတ္စာတြငပ
္ ါ၀င္သည့္ ငွက္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္
မပါ၀င္ေသာ အျခားငွက္အမည္ကို ေျဖဆိုသျဖင့္ ဆရာက အမွားေပးေၾကာင္း ၾကားဖူးပါသည္။ လူကို တစ္နည္းနည္း
အကူအညီေပးသည့္ မည္သည့္ငွက္အမ်ိဳးအစားမဆို ေျဖဆိုခြင့္ရွိသင့္ပါသည္။

ျမန္မာ ဖတ္စာ
စတုတၳတန္း
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

သင္ယူမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဖတ္စာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားေထာင္တတ္ရန္ွႏွင့္ ျပန္ေျပာျပတတ္
ရန္၊

ဖတ္စာပါကဗ်ာတုိ႔ကို

ျပန္လည္ေရးျပတတ္ရန္တို႔အတြက္

ရည္ရြယ္ထားသည္။

ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္

ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တုိင္ အားထုတ္သင္ယူမႈႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အားမေပးပဲ အလြတ္က်က္၊ အလြတ္ေျဖ
စနစ္ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
ဖတ္စာထဲတြင္ ဗဟုသုတ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္၊ က်န္းမာေရး၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ၊ စာရိတၱဆုိင္ရာ၊
ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ စုစုေပါင္းစာသင္ခ်ိန္ ၁၆၈ နာရီ သင္ၾကားရန္လည္း
ညႊန္ၾကားထားသည္။
ဖတ္စာထဲတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာႏွင့္ စာရိတၱဆုိင္ရာစာမ်ားမွာ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ဗမာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ယဥ္ေက်း
မႈ ျဖစ္ေသာ "ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္" (စာမ်က္ႏွာ-၅)၊ "စိန္ေဗဒါ" (စာမ်က္ ႏွာ-၁၁)၊ "ထမနဲပြဲ" ( စာမ်က္ႏွာ-၁၆)၊
"ပန္းဆယ္မ်ိဳး" (စာမ်က္ႏွာ-၃၄)၊ "သု၀ဏၰသာမ" (စာမ်က္ႏွာ-၃၉) တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။
"သု၀ဏၰသာမ" ဖတ္စာတြင္ ယခင္က သင္ၾကားခဲ့သည့္ အေရးအသားအခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရ
သည္။ ယခင္က သင္ၾကားခဲ့ရသည့္ "သားေရႊအိုးထမ္းသည္ကို ျမင္လိုပါသည္" ဟူသည့္ ဒုကုလႏွင့္ ပါရိကာတုိ႔၏
ပညာသားပါသည့္ အေျဖစကားပါ၀င္ျခင္းမရွိေတာ့ပဲ အမိအဘတုိ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုသာ အဓိက
ထား၍ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ "ျမတ္ေသာမင္းၾကီး၊ အမိကိုလည္းေကာင္း၊ အဖကိုလည္းေကာင္း လုပ္
ေကၽြးေသာသူက္ုိ နတ္တို႔ေဆးကုကုန္၏။ ယခုဘ၀၌ မိဘလုပ္ေကၽြးသူကို လူတုိ႔ခ်ီးမႊမ္းကုန္၏။ ေနာင္ဘ၀၌လည္း
ထိုသူသည္ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရာ၏" ဟုေရးသားထားသည္။ ဤသို႔ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ အဘယ္
ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရသည္ကုိ ရွင္းျပထားျခင္း မေတြ႔ရပါ။
စာရိတၱဆုိင္ရာ ဖတ္စာမ်ားမွာ "မိတ္ေဆြသံုးဦး" (စာမ်က္ႏွာ-၁)၊ "သိုးေရၿခံဳေသာ ၀ံပုေလြ" ( စာမ်က္ႏွာ-၈)၊
"ပညာရွိဇီးကြက္" ( စာမ်က္ႏွာ-၁၉)၊ "အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္" (ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္း၏ ေခါင္းေဆာင္မ)ႈ (စာ
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မ်က္ႏွာ- ၂၇)၊ "မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ေသာ ယုန္သူငယ္" (စာမ်က္ႏွာ-၃၀) ႏွင့္ "ဆံုးမစာ" (စာမ်က္ႏွာ-၃၃) တို႔
ျဖစ္ပါသည္။ "သု၀ဏၰသာမ" ဖတ္စာကိုလည္း စာရိတၱျမွင့္တင္သည့္ ဖတ္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါ
သည္။ ဤဖတ္စာမ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္၊ အလြတ္ေျဖနည္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသားအခ်င္း
ခ်င္း အျပန္အလွန္ စူးစမ္းဖလွယ္ သင္ယူျခင္း၊ မတူညီေသာ အယူအဆမ်ား ထြက္ေပၚလာပါက စကားရည္လုပြဲ
(debate) ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဇာတ္က၍ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ႏွင့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ စရိုက္သဘာ၀မ်ားကုိ သရုပ္ေဖာ္
ျခင္း ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားလွ်င္ ထိေရာက္မႈရွိမည္ဟု ယူဆပါသည္။
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကုိ ေဖာ္ျပေသာ ဖတ္စာမ်ားမွာ "ဗမာ့သား" (စာမ်က္ႏွာ-၂၂) ႏွင့္ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း"
(စာမ်က္ႏွာ- ၂၃) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းႏွင့္ တတိယတန္း ဖတ္စာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဗမာလူမ်ိဳး သူရဲ
ေကာင္းမ်ားအေၾကာင္းသာ ဖတ္စာတြင္ပါၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသား သူရဲေကာင္းမ်ားမွာ ဖတ္စာတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ။
ဆရာမ်ားအတြက္အမွာစာတြင္ ဤဖတ္စာအုပ္ထဲ၌ က်န္းမာေရး၊ လူမူေရး၊ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာမ်ား ပါ၀င္
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ ဖတ္စာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ ကဗ်ာ(၅) ပုဒ္ထည့္သြင္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
"ျမစ္ဧရာ" (စာမ်က္ႏွာ-၄)၊ "အတတ္ပညာ" (စာမ်က္ႏွာ-၁၂)၊ "ရိုးတစ္ေလွ်က္" (စာမ်က္ႏွာ-၁၅)၊ "ဗမာ့သား (စာ
မ်က္ႏွာ-၂၂) ႏွင့္ "စံပယ္ရ"ံု (စာမ်က္ႏွာ-၃၂) တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမ်ားအတြက္ အမွာစာတြင္ ကဗ်ာသင္ၾကားရသည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖတ္စာပါကဗ်ာတုိ႔ကို ျပန္လည္ေရးျပတတ္ရန္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကဗ်ာကိုအလြတ္က်က္၍ ျပန္
လည္ေရးရသည့္ သင္ၾကားေပးမႈမ်ိဳးကို ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ကဗ်ာကို ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ဖတ္ရႈ၍ ထြက္ေပၚ
လာေသာ ခံစားခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တုိင္
ကဗ်ာေရးစပ္ျခင္းတုိ႔က အဓိပၸါယ္ရွိေသာ သင္ယူမႈျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
"ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္" အေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ စာစီကာကံုးတစ္ခုလည္း ဖတ္စာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါ
သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤဖတ္စာသည္ ယခင္ မ.ဆ.လ အစိုးရလက္ထက္က ေရးသားခဲ့သည့္ စာတစ္ပုဒ္ကို ျပန္လည္
ထည့္သြင္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္တြင္ရွိေသာ စာအုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ "အပတ္စဥ္
ထုတ္ေ၀ေသာ ေရႊေသြးစာေစာင္ႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ ေတဇစာေစာင္" ဟူ၍ ပါရွိရာ ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေတာ့
သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္မႈမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။
"ေရးေတာ့အမွန္ ဖတ္ေတာ့အသံ" (စာမ်က္ႏွာ-၄၂) သင္ခန္းစာကို "စံအသံထြက္" ႏွင့္ အညီ ရြတ္ဆိုတတ္
ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုကို ေရးထံုးအတိုင္းေရးသားထားေသာစာလံုးႏွင့္ ရြတ္ဆို
သည့္အသံထြက္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေရးျပထားေသာ စာလံုးေရ(၄၀)ခန္႔ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္ၾကားရာတြင္ ေက်ာင္းသား
မ်ားအား အထက္ပါစာလံုးမ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ေစျခင္းထက္ လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ ေျပာဆုိေရးသားေနၾကေသာ
စကားလံုးမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တို္င္ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းက ပုိ၍ေကာင္းပါမည္။
"ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ" က႑တြင္ စုစုေပါင္းေမးခြန္း (၅၃) ခုပါ၀င္သည္။ အမ်ားစုမွာ ဖတ္စာမွ
တိုက္ရိုက္ေျဖဆိုရေသာ ေမးခြန္းအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ၊ ၿခံဳငံုနားလည္၍ ေျဖဆုိရေသာ ေမးခြန္း (၂) ခု ပါ၀င္သည္။ ဥပမာထမနဲေကာင္းျဖစ္လာေစရန္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို သင္သိသမွ်ေရးပါ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ
သင္၏အျမင္ကို ေရးပါ)။ မိမိ၏အယူအဆကို ေျဖဆိုႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုပါ၀င္သည္။ (ဥပမာ- "မိတ္ေဆြသံုးဦး" ပံု
ျပင္တြင္ "သင္သာ လိပ္ေနရာမွာဆိုလွ်င္ မည္သို႔လုပ္မည္လဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ")။
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခက္ အခဲျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ေမးခြန္းႏွစ္ခု ေတြ႔ရွိပါသည္။ "သု၀ဏၰသာမ" ဖတ္စာတြင္
"အမိအဖတို႔ကို လုပ္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ကို ရရွိႏုိင္သနည္း" ေမးခြန္းသည္ သု၀ဏၰသာမ
ရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေမးသည္လား၊ မိမိကို္ယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ေျဖရမည္လား မရွင္းပါ။ ဆရာက မည္သည္ကုိ
ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အလားတူပင္ "မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ေသာ ယုန္သူငယ္"
ဖတ္စာတြင္ "မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ေသာေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ႔ရတတ္သနည္း" ေမးခြန္းသည္ ဖတ္စာတြင္
ပါေသာယုန္၏ ဆင္းရဲဒုကၡကို ေျဖရမည္လား၊ မိမိကိုယ္တိုင္စဥ္းစား၍ ေျဖရမည္လား ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။
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မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ျမန္မာဖတ္စာသင္ၾကားရာတြင္ အနာအၾကား၊ အေျပာအဆို၊ အဖတ္အရြတ္၊
အေရးအသားမ်ား ကၽြမ္းက်င္ရံုမွ်မက က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာရိတၱဖြ႔ံၿဖိဳးမႈတုိ႔ ထည့္သြင္းထားမႈကို ႀကိဳဆုိပါ
သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုေပါင္းေနထုိ္င္ၾကသည့္ တုိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္
အနက္ ဗမာလူမ်ိဳးုတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကသာ လႊမ္းမုိးထားမႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထင္ဟပ္ေစ
ေသာ သင္ခန္းစာမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါသည္။
ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာဖတ္စာမ်ား ထည့္သြင္းရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ကေလးမ်ားအတြက္ ဗုဒဘ
ၶ ာ
သာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဖတ္စာမ်ား ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ အၿခားဘာသာ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္လည္း သူတို႔
၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား သင္ယူခြင့္ရွိသင့္ပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိပါက အျခားဘာသာ၀င္
ကေလးမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား ထည့္သြင္းသင္ၾကားႏုိင္ပါမည္။ ထို႔အျပင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား ကုိးကြယ္ယံုၾကည္ၾကသည့္ ဘာသာမ်ားအေၾကာင္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားမႈကို
လည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ငယ္စဥ္ကတည္းက သင္ယူရရွိထားပါက ဘာသာ
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမည္။
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ထည့္သြင္းထားေသာ ဖတ္စာမ်ားမွာ “ဒို႔အလံ” ၊

“ဗမာ့သား” ႏွင့္

“ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း” အေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖမ္း
ဆီးထိမ္းသိမ္းထားစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းက႑ကုိ ေမွးမွိန္ေအာင္လုပ္ခဲ့ရာမွ အသစ္ထုတ္ေ၀ေသာ ဖတ္
စာမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ေရးသားထားေသာစာ၊ ကဗ်ာမ်ား ပါ၀င္လာသျဖင့္ တုိးတက္မႈရွိသည္ ဟု
ဆုိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လြပ္လပ္ေရးအတြက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ အျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး
မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား
အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖိုးထားရာ ေရာက္ပါမည္။
ပံုျပင္မ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ ဖတ္တတ္ရံု၊ နားေထာင္တတ္ရံု၊ ျပန္ေျပာတတ္ရံု၊ ျပန္ေရးတတ္ရံု သင္ၾကား
ျခင္းထက္၊ ပံုျပင္တြင္ပါ၀င္သည့္ အေရးအသားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား
လြတ္လပ္စြာ ထြက္ေပၚခြင့္ ရွိသင့္ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီေသာအယူအဆမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ အက်ိဳးအ
ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖင့္ ေျပာတတ္ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္း
အားျဖင့္ ဒီမို္ကေရစီ၏ အေျခခံေကာင္းမ်ားကို စာသင္ခန္းးအဆင့္တြင္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါမည္။
ကဗ်ာမ်ားကိုသင္ၾကားရာတြင္ အလြတ္ရြတ္ဆုိတတ္ေအာင္၊ အလြတ္ျပန္ေရးတတ္ေအာင္၊ ဆရာေရးေပး
သည့္ စကားေျပကို ကူူးယူက်က္မွတ္ရံုမွ် သင္ၾကားေပးမႈမ်ိဳးကို ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္ရာတြင္
တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး နားလည္ခံစားပံုျခင္း မတူညီၾကပါ။ ဆရာတင္မိုးက သူေရးဖြဲထ
႕ ားခဲ့ေသာ “ေဆးလိပ္လည္းတုိ ေန
လည္းညိဳၿပီ၊ ငါ့ကို အိမ္ျပန္ပို႔ပါေတာ့” ကဗ်ာကိုဖတ္သည့္ပုဂၢိဳလ္၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာကိုလိုက္၍ ကဗ်ာကို နား
လည္မႈကြဲ ျပားေၾကာင္း ေျပာခဲ့ဖူးးပါသည္။ သူ၏ကဗ်ာကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဘာသာေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားေရး
သမားမ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပံု မတူညီေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ ကေလးမ်ားအား ကဗ်ာသင္ၾကားရာတြင္
လည္း သူတို႔ စိတ္၀င္စားသည့္ေနရာမွစ၍ ကဗ်ာကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းျဖင့္ နားလည္ေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း က
ကေလးမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ရာေရာက္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလြတ္က်က္၊ အလြတ္ေျဖ သင္ၾကားနည္းစနစ္ကိုလည္း ျပင္ဆင္ရန္ တုိက္
တြန္းလိုပါသည္။ အလြတ္က်က္စနစ္သည္ မွတ္မိရံုသက္သက္သာ အသံုး၀င္၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈကို အားနည္းေစပါ
သည္။ ကေလးမ်ားသိထားၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာအသစ္ကုိ ဆက္စပ္၍ စဥ္း
စားဆင္ျခင္ျခင္းကသာ အသိပညာတည္ေဆာက္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ သင္ယူမႈသည္ သိၿပီးသားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ
အသစ္တုိ႔ ေပါင္းစပ္ျခင္းဟု ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသား စိတ္ပညာရွင္ ပီယာေဂ်းက ဆုိမိန္႔ခ့ဲပါသည္။
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မူလတန္းဖတ္စာတြင္ပါ၀င္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ဖတ္စာတြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
ကုိသာ ေမးထားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ကို္ယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားေျဖဆုိရမည့္ေမးခြန္း အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈကို စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မည္မွ်မွတ္မိသည္ကို စစ္ေဆးျခင္းသည္
အဆင့္နိမ့္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားသာျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသင္ယူ တတ္ေျမာက္ၿပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္၍ အသိဥာဏ္
တည္ေဆာက္သည္အထိ ေမးခြန္းအဆင့္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္သြားသင့္ပါသည္။
သင္ရိုးဖတ္စာတစ္ခုကုိ ျပဳစုရာတြင္ တစ္စံုတစ္ဦး (သို္႔မဟုတ္) တစ္စုတစ္ဖြဲ႔ကသာ ေရးသားျပဳစုလွ်င္ အဆုိပါ
သင္ရုိးဖတ္စာကုိ သင္ယူၾကရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ တစ္ခ်ိဳ႕သာ ကိုက္ညီၿပီး၊ မကိုက္ညီသူ အမ်ားအျပားရွိပါ
သည္။ ျမန္မာႏိုိ္င္ငံကဲ့သို႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစြာ ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္ ေရးသားေသာဖတ္
စာသည္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိႏိုင္ပါ။ သင္ရိုးဖတ္စာကုိ ဗဟိုတစ္ေနရာမွ ခ်ဳပ္ကိုင္မထားပဲ ေဒသအလိုက္
ဖြံၿဖိဳးမႈရွိျခင္းကသာ အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ မူလတန္းျမန္မာဖတ္စာသည္ “ျမန္မာစကားသည္ မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ား” အ
တြက္သာ ကုိက္ညီေသာ ဖတ္စာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစကားသည္ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား
ကေလးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ အဆိုပါတိုင္းရင္းသားကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားကုိ ဒုတိယ
ဘာသာ စကားသင္ၾကားသည့္ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားမွသာ အဆင္ေျပပါမည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ သင္ရိုးညႊန္တမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာမ်ား ေရးဆဲြရာတြင္ ေဒသအလုိက္ႏွင့္ ေက်ာင္းအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး
ခြင့္ ရွိသင့္သည္။ သို႔မွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ သင္
ၾကားေပးႏိုင္ေပးပါမည္။
၂။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ သက္ဆုိင္သူမ်ား (သင္ၾကားသူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊
ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံတုိ႔ကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ား
စသည္တို႔) ပါ၀င္သင့္သည္။
၃။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွသ
ိ င့္ပါ
သည္။ သို႔မွသာ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရရွႏ
ိ ိုငပ
္ ါမည္။
၄။ လူမ်ိဳး၊ က်ား/မ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ ဖိုးထားမႈမ်ား ေဖာ္ျပ
သင့္ပါသည္။ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ၊ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ (social cohesion) တုိ႔ကို အေလးထားသင့္ပါသည္။
၅။ ဖတ္စာမ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမတုိ႔က ေရးထားေသာစာမ်ားသည္သာ အမွန္ဟု သတ္မွတ္သင္
ၾကားျခင္းမ်ိဳးထက္ ေရးသားထားေသာစာမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ဆန္းစစ္သည့္ ေလ့
လာသင္ယူမႈကို အားေပးသင့္ပါသည္။ အယူအဆကြဲျပားသည့္အေပၚ အမွန/္ အမွား သတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ၊ က်ိုဳး
ေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈကို ျမွင့္တင္သင့္ပါသည္။
၆။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈကို စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္မိသည္ကို စစ္ေဆးျခင္းထက္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးေသာ စစ္ေဆးနည္းမ်ားကို က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။
၇။ ဗမာစကားသည္ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဗမာစာသင္ၾကားရာတြင္ ဒုတိယဘာ
သာစကားသင္ၾကားနည္းျဖစ္သင့္ပါသည္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္
ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER)
ေန႔စြဲ ။ ၂၄ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၆
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