ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္
ေဒါက္တာသိန္းလြင္
၂၀၁၀ - ေမလ
ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္း (Critical Thinking) Aားျဖင့္ တပါးသူ၏ လႊမ္းမိုးခံေနရမႈမွ
လြတ္ေျမာက္၍ ကိုယ္ပိုင္AယူAဆ၊ ကိုယ္ပိုင္AေတြးAေခၚျဖင့္ လြပ္လပ္စြာရပ္တည္
ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားရန္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေရးျခင္း
(RWCT) သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၀၂ မွ စတင္၍ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားAား
ပို႔ခ်ေသာ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စာသင္ခန္းAတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ႂကြစြာ
ပါ၀င္မႈႏွင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားသည့္ Aေလ့ Aက်င့္မ်ား ရရွိေစမည့္ သင္ၾကားနည္း
စနစ္မ်ားကို

လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပသည့္

သင္တန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Aေျခခံသင္တန္း

တစ္ခုသည္ ဆယ္ရက္ၾကာျမင့္ၿပီး သင္ၾကားနည္း ၆၀ ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ
တင္၍

လူမႈAက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္

လူငယ္မ်ား

Aတြက္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္း ၂ ရက္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား
စU္းစားျခင္း၏ Aဓိပၸါယ္၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားရန္ စာဖတ္ျခင္း၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား စU္းစား
ရန္ စာေရးျခင္း၊ ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားစU္းစားရန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစား
ရန္ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခား စU္းစားရန္ ေမးခြန္းေမးျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္းကို ခပ္တိုတုိAဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမည္ဆိုလွ်င္ “ဆင္ျခင္သံုးသပ္၍
ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ျခင္း” (reflective judgment) ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစား
ျခင္းတြင္ က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္စU္းစားျခင္း (logical thinking) ပါ၀င္ၿပီး၊ ျဖန္႔ထြက္
စU္းစားျခင္း (lateral thinking) ဆန္းသစ္တီထြင္စU္းစားျခင္း (creative thinking)
တို႔ႏွင့္ Aနည္းငယ္ကြာျခားပါသည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား စU္းစားျခင္းသည္ သတင္းAခ်က္
Aလက္မ်ားကို ရယူျခင္းမွစတင္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတြင္ Aဆံုးသတ္ပါသည္။ သ
တင္းAခ်က္Aလက္ရယူျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္တို႔Aၾကား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုး
တက္မႈျဖစ္စU္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ Aေသးစိပ္
ေလ့လာျခင္း၊ ကြဲလြဲေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္၊ ကြဲလြဲေသာ Aျမင္AယူAဆမ်ား
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွU္ဆက္စပ္ၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္ၿပီး Aဆံုးတြင္ မိမိ၏သေဘာထားAျမင္
တစ္ခုကို ဖြင့္ဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္းသည္
ေတာ္ခံယူထားပါသည္။

ေန႔စU္ဘ၀Aတြက္

လိုAပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု

ခရီးသြားလာေရးလြယ္ကူျမန္ဆန္ျခင္းႏွင့္

ကၽြန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

မ်ား ကမၻာAႏွံ႕ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘာသာစကား၊ ယU္ေက်းမႈ၊
ႏိုင္ငံေရးAျမင္ႏွင့္
ေနၾကပါသည္။

တန္ဖိုးထားမႈ

Aမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေသာလူမ်ား

မည္သည့္သေဘာထားAျမင္ကို

လက္ခံ၍

မၾကာခဏဆံုဆည္း
မည္သည္ကို

ျငင္းဆို

မည္နည္း။ သတင္းနည္းပညာထြန္းကားလာသျဖင့္ Aေၾကာင္းAရာ Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Aေတြး
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AေခၚAယူAဆAမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို Aခ်ိန္Aနည္းငယ္Aတြင္း ျမင္ေနၾကားေနရပါ သည္။
ဘယ္AေတြးAေခၚကိုလက္ခံ၍ ဘယ္ဟာကိုျငင္းဆိုမည္နည္း။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကမၻာ
Aႏွံ႕ လက္ခံက်င့္သံုးလာသည္ႏွင့္Aမွ် မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးAယူAဆမ်ား ယွU္ၿပိဳင္
လာၾကပါသည္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးAယူAဆကိုလက္ခံ၍ ဘယ္ဟာကိုျငင္းပယ္မည္နည္း။
တပါးသူ၏ လွည့္ျဖားမႈ၊ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈတို႔မွ ကင္းလြတ္၍ မိမိ၏
ကိုယ္ပိုင္Aျမင္၊ ကိုယ္ပိုင္Aေတြး Aေခၚ၊ ကိုယ္ပိုင္AယူAဆတို႔ျဖင့္ ရပ္တည္ရန္လို
Aပ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္တင
ြ ္ လူတစ္Uီးခ်င္း၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ AဆံုးAျဖတ္သည္ Aေရးႀကီးေသာ
Aခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္Uီးခ်င္းသည္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္Aျမင္၊ ကိုယ္ပိုင္AေတြးAေခၚ
AယူAဆကို က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံုစြာ ေဖာ္ျပရပါမည္။ တျခားသူ၏Aျမင္၊ AေတြးAေခၚ
AယူAဆတို႔ကိုလည္း က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံု မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ရပါမည္။ ေ၀ဖန္
ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္းျပဳ၍ မိမိ၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွာေဖြရ ပါမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာယU္ေက်းမႈထြန္းကားလ်က္ရွိၿပီး ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္း
သည္ ဗုဒၶ၏AဆံုးAမႏွင့္လည္း Aံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ပါသည္။ ဤAခ်က္ကို ဗုဒၶ၏ ကာလာ
မသုတ္တြင္ Aထင္Aရွားေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ဗုဒၶသည္ ကာလာမရြာသားမ်ားAား ေဟာ
ၾကားေသာတရားတြင္
မျပဳပါႏွင့္၊

“Aမိန္႔

Aာဏာသံုး၍

ေျပာၾကားသျဖင့္လည္း

လူတကာေျပာေနၾကသည္ဆိုေသာေၾကာင့္လည္း

လက္ခံျခင္း

လက္ခံျခင္းမျပဳပါႏွင့္၊

တဆင့္စကားႏွင့္ ေကာလဟာလတို႔ေၾကာင့္လည္း လက္ခံ ျခင္းမျပဳပါႏွင့္၊ စာႏွင့္ေပႏွင့္
ေရးသားထားသည့္ဆိုေသာေၾကာင့္လည္း လက္ခံျခင္းမျပဳပါႏွင့္၊ သေဘာတရားတစ္ခု
ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဆိုေသာေၾကာင့္လည္း လက္ခံျခင္းမျပဳပါႏွင့္၊ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကား
သည့္ ပုဂၢဳိလ္ကေျပာသည္ဆိုေသာေၾကာင့္လည္း လက္ခံျခင္းမျပဳပါႏွင့္၊ ဆရာသမားက
ေျပာသည္ဆိုေသာေၾကာင့္လည္း လက္ခံျခင္းမျပဳပါႏွင့္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ
ၿပီးမွသာ လက္ခံပါ” ဟူ၍ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပေသာ “ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား
စU္းစားျခင္း”သည္ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ သင္ၾကားခဲ့သည့္တရားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
Aလြယ္တကူလက္ခံျခင္းမျပဳပါ ႏွင့္၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္းAေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္
ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္သာ Aႀကံျပဳလိုပါ သည္။
ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္း၏ Aားေကာင္းခ်က္မ်ားကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္းတြင္

Aားနည္းခ်က္မ်ား

မရွိႏိုင္ဘူးလားဟု

ေမးစရာရွိပါ

သည္။ Aားနည္းခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ျမန္မာသာမက Aာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ AစU္Aလာ
Aားျဖင့္ Aသက္Aရြယ္ႀကီးသူ၊ ရာထူးႀကီးျမင့္သူတို႔ကို နာခံေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထို
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း
ေျပာစကားကို

သူတို႔ကို

နာခံမွသာ

Aလြယ္တကူလက္မခံဘဲ

ေျမွာက္စားေလ့ရွိသည္။

ထိုပုဂၢဳိလ္တို႔၏

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေနလွ်င္

ၿငိဳျငင္ခံရဖြယ္

ရွိသည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားေနျခင္းAားျဖင့္ AဆံုးAျဖတ္တစ္ခုကို Aလြယ္တကူ
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မခ်ႏိုင္ဘဲ ဖင့္ေႏွးေနတတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ သံုးေလ့ရွိေသာ “ေ၀ဖန္ေရး”
ဆိုသည့္ စကားလံုးႏွင့္လည္း Aမွတ္မွားႏိုင္သည့္ “ေ၀ဖန္ေရး”လုပ္သည္ဟုဆိုလွ်င္
Aျပစ္ေျပာၾကသည္သာမ်ား၍ ေ၀ဖန္ေရးဆိုလွ်င္ ေရွာင္ခ်င္ၾကသည္။ “critical” ဟူ
ေသာ

Aဂၤလိပ္စကားလံုးAရလည္း

Aဓိပၸါယ္ေကာက္လြႏ
ဲ ိုင္သည္။

ေဆး႐ံုေရာက္

လာေသာ လူနာတစ္UီးAား ဆရာ၀န္က “critical condition” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးလွ်င္
“ေသလုေမ်ာပါး” ျဖစ္ေနၿပီဟု Aဓိပၸါယ္ ရသည္။
Aားနည္းခ်က္တခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္ လိုAပ္
သည္ဟု Aခိုင္Aမာေျပာလိုပါသည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္းသည္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီ
ေလ်ာ္မႈ ရွိယံုမွ်မက ပညာႏွင့္ယွU္ေသာAရာျဖစ္ပါသည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစား၍ ေျပာ
ဆိုျခင္း၊ ေရးသားတင္ျပျခင္း မွန္သမွ်သည္ Aခ်က္Aလက္မ်ားမွန္ကန္ျခင္း၊ ရွင္းရွင္း
လင္းလင္းရွိျခင္း၊ Aဆက္Aစပ္ရွိျခင္း၊ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္ျခင္း၊ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာထားၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္
ေကာင္းတရားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္းAားျဖင့္ AေတြးAေခၚ
Aရ လြတ္လပ္၍ တပါးသူ၏လႊမ္းမိုးမႈမခံရဘဲ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းႏိုင္သည့္ AေျခAေနသို႔
ေရာက္ရွိႏိုင္ပါမည္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္
၂၆ ေမလ ၂၀၁၀
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