
 

 

 

 

 

ေခါင္းေဆာင္လက္စြဲ 

 

 

 

mCm pdf team 

 

Typing - lovemoreme47 

    Proof   -  ကို ညီေစမင္း 

        Design & PDF - ကုိ berhad 

 

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အစဥ္ေလးစားလွ်က.္... 

   MCM PDF 

   www.mmcybermedia.com 

   March -2011 

 

 

 



 

 

- 1 - 
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မာတိကာ 

စာေရးသူ၏အမွာစာ 

၁။ အခန္း (၁) အဓိပၸါယ္ႏွင့္အေျခခံ 

၂။ အခန္း (၂) ရွိ၊ သိ၊ လုပ ္

၃။ အခန္း (၃) လကၡဏာအဂၤါရပ္မ်ား 

၄။ အခန္း (၄) မူ၊ လုပ္ထုံး၊ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

၅။ အခန္း (၅) ေခါငး္ေဆာင္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 

၆။ အခန္း (၆) ေခါင္းေဆာင္၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ 

 

စာေရးသူ၏ အမွာစာ 

  စာေရးသူအသက္အရြယ္ ေျခာက္ဆယ္သုိ႔ နီးကပ္လာေသာအခါ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ စာအုပ ္
အေရအတြက္သည္လည္း (၆၀) အုပ ္ ျပည့္ခဲ့ေလၿပီ။ မဂၢဇင္း ေဆာင္းပါးရွင္အျဖစ္ ရွုမ၀၊ မုိးေ၀၊ ေသာင္းေျပာင္း 
ေထြလာ၊ စံပယ္ျဖဴ၊ လံုမေလး စသည့္မဂၢဇင္းမ်ားတြင ္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ ္ (၂၀) ေက်ာ္က စတင္ေရးသား 
ခဲ့သည္။ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင ္ ေဖာ္ျပၿပီးသားေတြကို တူရာတူရာ စုစည္းလ်က္ ေဆာင္းပါး ေပါင္းခ်ဳပ ္
အျဖစ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ စာအုပ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္။ 

 သီးျခားအစအဆံုး ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ဟူ၍ကား ေအာက္ပါဘာသာျပန္ ၂ အုပ္သာရိွခဲ့ ပါသည္ 
- 

၁။ ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ (၇) ခ်က္ 

၂။ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အတတ္ပညာ 

  ယခုစာအုပ ္ “ေခါင္းေဆာင္လက္စြဲ” စာအုပ္ကိုမ ူ မာတိကာမူၾကမ္းကို ဦးစြာေရးခ်ၿပီးမ ွ သီးသန္႔ 
စာအုပ္အျဖစ္ ျပဳစုပါသည္။ ေနရာေဒသမ်ားစြာမွာ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ဖူးေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကုိ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ လက္စြဲအျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ က်စ္လစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားစုစည္းပါသည္။ 

မည္သူ႔အတြက္နည္း 

 အသက္အရြယ္ ၁၂ ႏွစ္မ ွ ၃၂ အတြင္းရိွ လူငယ္ေမာင္မယ္အားလံုးအတြက ္ ဘ၀တစ္သက္တာ 
ေတြ႔ႀကဳံရမည့္ အခက္အခဲေတြ၊  

 စိန္ေခၚပြဲေတြကု ိ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔၊ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္၊ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ 
အေထာက္အကူရဖုိ႔ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္ကု ိ ျမွင့္တင္ပ်ဳိးေထာင္ေရး၊ အေျခခံသေဘာမ်ား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဘယ္ကရသနည္း 

  အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိခဲ့သနည္းဆိုေသာ္ 
ဖတ္ခဲ့သမွ်၊ မွတ္ခဲ့သမွ်၊ မိမိေရးကူးထားသည့္မွတ္စုမ်ားမွ ရယူထားပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မွဳ ဆုိင္ရာ 
ဗဟုသုတတို႔ကို မိမိ၏ စိတ္ပါဝင္စားမွဳအရ ရွာေဖြစုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ ဝန္ထမ္းဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုး 
သည္လည္း စစ္ေရး၊ စည္းရုံးေရး၊ စေသာတာဝန္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အရာရိွငယ္ဘဝမွ ပထမတန္း အေရြးခ်ယ ္
ခံတန္း အရာရိွႀကီးဘဝအထိ ေခါင္းေဆာင္ကြပ္ကဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ရပါသည္။ အေတြ႔အႀကဳံသည္ 
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ေခါင္းေဆာင္ဘဝ၌ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေလ့က်င့္ရ ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပါ ဝင္စားမႈႏွင္ ့ အေတြ႔အႀကဳံ 
တို႔က အေထာက္အကူရခဲ့ပါသည္။ 

ေက်းဇူးတင္ပါသည္ 

 ဤစာအုပ္မ်ဳိးေရး ျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပး ခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွင ္ဆရာသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စန္းေအာင္ (ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ အၿငိမ္းစား) ႏွင့္တကြ စစ္ဦးစီး 
တကၠသုိလ္မ ွ နည္းျပမွဴးႀကီးမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအား အစဥ္သတိရစြာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလို 
ပါသည္။ 

စာဖတ္သူမ်ားအား ေလးစားခ်စ္ခင္စြာျဖင္ ့

ခ်စ္ႏုိင ္(စိတ္ပညာ) 

 

ေခါင္းေဆာင္ဂုဏ္ရည္ 

 ေလာက၌ စႏၵကူပင္သည္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ္လည္း အနံ႔ကို မစြန္႔။ ဆင္ေျပာင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ 
ေရာက္ေသာ္လည္း လူတို႔၏မ်က္ေမွာက္၌ တင့္တယ္ျခင္းကိုမစြန္႔။ ႀကံသည္ ယႏၲယားစက္၏ အဝသို႔ 
ေရာက္ေသာ္လည္း ခ်ဳိေသာအရသာကို မစြန္႔။ ပညာရိွသူေတာ္ေကာင္းသည္ ဆင္းရျဲခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္ 
လည္း သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မစြန္႔သည္သာတည္း။ 

သီရီမဟာစတုရဂၤဗလအမတ္ 

ေလာကနီတိက်မ္း (၁၃၅၂ ခုႏွစ)္မ ွစာပုိဒ္စဥ ္၄၅ 

 

အခန္း (၁) 

အဓိပၸါယ္ႏွင့္အေျခခံ 

သင့္စိတ္က အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနလွ်င္ အရာခပ္သိမ္းသည္လည္း သင့္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။  

ဝီလွ်ံရွိတ္စပီးယား (၁၅၆၄-၁၆၁၆) 

အဂၤလိပ္ျပဇာတ္ေရးဆရာ 

၁။ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အဓိပၸါယ္ 

 ေခါင္းေဆာင္မွဳဆိုသည္မွာ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္လည္းမပို၊ ထို႔ထက္ လည္း 
မေလွ်ာ့ေခ်။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ လူအမ်ားက လိုက္နာ ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစျခင္း၊ (ဝါ) လူအမ်ားကိုလႊမ္းမုိးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳ ရရွိေရးအတြက္ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရန ္
လုိအပ္သက့ဲသို႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ေရးကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖတ္လမ္းမရွိ၊ 
ထိုက္တန္စြာအရင္းအႏီွး ေပးဆပ္ရ၏။ ငယ္သားေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရ၏။ 

  ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ လူအမ်ားအျပားအား လုိက္ပါလာေအာင္ ၾသဇာသက္ေရာက္ ေစျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမွဳက နည္းစနစ္မ်ားႏွင္ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တစ္သမတ္တည္း ရွိေနေစေရးကို ကြပ္ကဲ ႀကီးၾကပ္ဖုိ႔ရာ 
အာ႐ုံစုိက္ရေလသည္။ ရာထူး၊ တာဝန္အဆင့္ဆင့္ အထက္သုိ႔ ပုိ၍ျမင့္ျမင့္မားမား ေရာက္လို ေလေလ၊ 
ေခါင္းေဆာင္မႈကို ပုိမုိလိုအပ္ေလေလျဖစ္ေပသည္။ ၾသဇာ အရိွန္အဝါ ပို၍ ႀကီးမားေစလိုပါက ၾသဇာ 
သက္ေရာက္မွဳလည္း ပုိမုိလိုအပ္ေလေလျဖစ္သည္။ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ၾကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းပါက“စြမ္းေဆာင္ရည္” 
သည္ျမင့္မားေနပါလိမ့္မည္။ ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္သည္ လူတစ္ေယာက္၏ ထိေရာက္မွဳအဆင့္ကို အဆံုး 
အျဖတ္ေပးေသာ “စြမ္းေဆာင္ရည္” ပင္ျဖစ္ေပသည္.။ 
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၂။ ခြဲ၍မရေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 

 ေခါင္းေဆာင္မွဳဟု ဆိုရာတြင ္ ယင္းႏွင့္တစ္သီးတစ္ျခားခြဲ၍မရေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါဝင္ေန 
ၾကသည္- 

   (၁) ေခါင္းေဆာင္ 

   (၂) ငယ္သား၊ ေနာက္လိုက္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအုပ္စ ု

   (၃) ပန္းတိုင/္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 

 ေခါင္းေဆာင္သည္ အုပ္စုထမဲွာပင္ ပါဝင္ေနသည္။ သို႔ရာတြင ္ အုပ္စုကို လႊမ္းမုိး  ဦးေဆာင္ရသည္။ 
ေခါင္းေဆာင္ကို အုပ္စုႏွင့္ခြဲလွ်င ္ အဓိပၸါယ္မရိွေတာ့ေပ။ ယွဥတ္ြဲေနသည္ကုိ သတိျပဳရမည္။ အျခားယွဥ္တြဲ 
ေနေသာအရာတစ္ခုမွာ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္သည္ အုပ္စု၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ ဦးတည္ 
ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္လည္း ဟုတ္သည္။ 

၃။႐ႈျမင္ပံု 

          ေခါင္းေဆာင္မႈကိုေလ့လာလွ်င္ အုပ္စု၊ ပန္းတိုင္၊ ေခါင္းေဆာင္ဟူေသာ အစုအတြဲကုိ ၿခံဳငုံေပါင္းစုၿပီး 
႐ႈွုျမင္မွသာ မွန္ကန္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္လွ်င-္ 

   (၁) ပန္းတိုင္ရွိရမည္၊ ပန္းတိုင္အေၾကာင္းကို သိရမည္။ 

   (၂) အုပ္စုဝင္ ငယ္သား၊ အသင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရွိရမည္။ 

   (၃) မိမိ၏ ငယ္သားမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိရမည္။ 

 ထို႔ျပင္လက္ေတြ႔ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ ပန္းတိုင္အေၾကာင္းကို သိရမည္ဆိုရာ၌ မည္ 
သည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြဲကြဲျပားျပား စိစစ္ရမည္းနည္း? 

၄။ ပန္းတိုင္ SMART Goals 

 ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကု ိေအာက္ပါ (၅) ခ်က္ျဖင္ ့ၾကည္လင္ရွင္းလင္းပါေစ- 

   ၁။ S = သင္အလိုရွိရာအေပၚမွာ တစ္သီးတစ္သန္႔ Specific ျဖစ္ပါေစ။ 

   ၂။ M = ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာႏိုင ္Measure သည္ဆုိတာ ေသခ်ာပါေစ။ 

   ၃။ A = သင္၏ပန္းတိုင္သည္ ရႏိုင္၊ ေရာက္ႏုိင္၊ ဆြတ္ခူႏုိင္သည္ Achieveable ဟုစြဲၿမဲထားရမည္။ 

   ၄။ R = သင္၏ပန္းတိုင္သည္ စီေလ်ာ္ဆက္စပ္ Relevant ရမည္။ 

   ၅။T= Time အခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္အခါမွာ ဘယ္ပန္းတိုင္ဆြတ္ခူၿပီး ျဖစ္ရမည္။ 

၅။ သိျခင္းႏွင့္သံုးျခင္း 

  သေဘာတရားသိျခင္း၊ စာေတြ႔၊ သိျမင္းနားလည္ျခင္းကို လက္ေတြ႔က်င့္ေဆာင္ျခင္း၊ အမွန္တကယ ္
အသံုးခ်ျခင္း၊ ေရွ႕ေဆာင္ဦးစီးလ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏင့္ွ ေပါင္းစပ္ႏုိင္ရသည္။ သေဘာတရားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔၊ အသိႏွင့္ အက်င့္ ဆက္စပ ္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

 ပရိယတိၱသာသနာ၊ ပဋိပတိၱသာသနာ၊ ယင္းႏွစ္ရပ္၏ အက်ဳိးဆက္ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ေသာ 
ပဋိေဝဓ သာသနာ ဟု သာသနာသံုးရပ ္ ရွိသက့ဲသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးတြင ္
ဝိဇၨာႏွင္စ့ရဏႏွစ္ရပ္စလံုး ျပည့္စုံျခင္း၌ အႏိုွင္းမရိွ၊ အတုမရိွ၊ ဝိဇၨာစရဏ သမၸႏၷဂုဏ္ေတာ္ၾကည္ညိဳစရာ 
အထြက္အျမတ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အတုယူဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါးပါးတို႔ႏွင့္ 
အႂကြင္းမ့ဲအလံုးစု ံျပည့္စုံေတာ္မူပါေပသည္။ 

 ေခါင္းေဆာင္ေကာင္အျဖစ္ ေအာင္ျမင္လိုပါက သိျခင္းသက္သက္မွ်ႏွင္ ့မရ။ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးျခင္းမွာ 
မည္မွ်လိုက္နာသနည္းဟူေသာ အခ်က္ကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသိသည္ အသိသာျဖစ္၍ 
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အက်င့္မဟုတ္ေသးေပ။ ယေန႔မွစ၍ ဤစာအုပ္ထဲက သိရသမွ် လက္ေတြ႔ ဘဝ၌ က်က်နန က်င့္သံုး 
သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ လက္စြဲက်င့္သံုးရမည့္ ပထမဦးဆံုးအခ်က္ကား သင့္ကိုယ္သင္ ျပဳျပင္ရန္။ 

၆။ သင့္ကိုယ္သင္    

 ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးဟု မိမိကိုယ္ကို႐ႈျမင္ပါ။ 

 သင့္ကိုယ္သင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟု မွတ္ယူရမည္။ 

 လုပ္ရန္၊ လိုက္နာရန္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေတြးေတာပါ၊ ေျပာဆိုပါ၊ ေနထိုင္ပါ၊ 
ျပဳမူပါ၊ က်င့္ႀကံပါ။ 

 ဤစာအုပ္ကို မဖတ္ရေသမီွႏွင္ ့ ဤစာအုပ္ကိုဖတ္႐ႈနားလည္ၿပီး အေျခအေနတုိ႔သည္ ေဆးမစားမီ 
ပုံႏွင့္ ေဆးစားၿပီးပု ံကြဲျပားသကဲ့သို႔ ျခားနားသြားေစလိုပါသည္။ ပံုပမာ သာဓက တစ္ခ ုေျပာျပပါမည္။ 

 ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ကာလ၊ ျမတ္စြာဘုရားသခင ္ လက္ထက္ေတာ္၊ ေကာသလမင္းႀကီးက 
နံနက္ခင္း တစ္ခုတြင ္ေလသာေဆာင္မ ွရွုေမွ်ာ္ေနစဥ္ နန္းေတာ္ရင္ျပင္ရွ ိမေန႔ညကရြာထားေသာ မုိးေရစြတ္စု ိ
သျဖင့္ ေရအိုင္ေလးမ်ား ျဖစ္ေနသည္တြင ္ ထိုေရအိုင္ေလးမ်ားအားခုန္၍ လႊား၍ ဝင္ေရာက္လာေသာ 
သူငယ္တစ္ဦးကို ျမင္ရေလသည္။ 

 နန္းေတာ္ညီလာခံေရာက္ေသာအခါ ေလွ်ာက္တင္စရာမ်ား ဝန္ႀကီးမ်ားက ေလွ်ာက္တင္ ၾကရာ 
ဖခင္သူေဌးႀကီး ကြယ္လြန္သျဖင့္ အေမြခံတစ္ဦးတည္းေသာ သားအား ဘုရင္က သူေဌးဘြဲ႔ခ်ီးျမွင့္ရန္လည္း 
ပါသည္။ သူေဌးဘြဲ႔ အေမြဆက္ခံေစဟု ဘုရင္က ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ညီလာခံစ၍ဲ ဘုရင္လည္း အေဆာင္ 
ေတာ္သုိ႔ ႂကြျမန္းသည္။ ေလသာေဆာင္မ ွ ထိုသူငယ္အျပန္ကို ဘုရင္က လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ လာစဥ္ကႏွင္ ့
မတူ၊ ေဆာ့ေဆာ့နန္႔နန္႔ မျပဳမူေတာ့၊ ေရအိုင္ေရခြက္တုိ႔ကိုမခုန္လႊားေတာ့ဘ ဲဣေႁႏၵသမၸတိၱျဖင္ ့တစ္လွမ္း ခ်င္း 
သြားသည္ကို ျမင္ရသည္။ ေရအိုင္ထဲသုိ႔ ေျခစြတ္စုိခံ၍ နင္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရင္သိလို သျဖင့္ 
မင္းခ်င္းတို႔အား ထုိသူငယ္ကို ေခၚေစၿပီး ေမးသည္။ 

 ေျဖ။ “လာစဥ္က သူေဌးသား၊ ကေလးသာျဖစ္ပါသည္ဘုရား၊ ျပန္ေသာအခါ ဘုရင္က သူေဌးဘြဲ႔ 
ေပးခ့ဲၿပီမုိ႔၊ တရားဝင္သူေဌးပါဘုရား၊ ဘြဲ႔ေပးသူ၏ဂုဏ္၊ ရရွိေသာအဘအမိ၏ ဂုဏ္ကို ေထာက္ထားလွ်က္ 
သူေဌး၏ဣေႁႏၵျဖင္ ့ေရအိုင္ေရဗြက္တို႔ကု ိမခုန္မလႊားဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား” 

 ယေန႔မစွ၍ ေမာင္တုိ႔မယ္တို႔သည္ ဤစာမ်က္ႏွာကုိ ဖတ္႐ႈၿပီး ျဖစ္သည္အေလွ်ာက္ ေရအိုင ္
ေရဗြက္ေလးတို႔ကုိ ခုန္ဆြခုန္ဆြေဆာ့ကစား၍ သြားဦးမွာလား။ မိမိကိုယ္ကုိ ေသခ်ာစြာေမးပါေလ။ 

 ငါသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟုခံယူပါ။ စဥ္းစားပါ၊ ေျပာဆို၊ ျပဳမူ၊ ေနထိုင္၊ က်င့္ႀကံပါ။ 

 အေတြး၊ အေျပာ၊ အလုပ္၊ ဟူေသာ ကံသုံးပါးစလံုး တြင ္ေမာင္တုိ႔မယ္တို႔သည္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း 
အဂၤါလကၡဏာတို႔ႏွင့္ ညီပါေစ………..၊ ျပည့္စုံပါေစ…….။ 

၇။ က်င့္သံုးပါမွ လက္ေတြ႔ရ 

 လူမွာအေတြးသည္ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည္။ 

   ခံယူခ်က္၊ အေတြးအေခၚသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ 

 အေျပာေရာ အလုပ္ပါ ဘယ္လိုခံယူထားရမလဲ? 

 “ငါသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္တယ္”သခင္အေတြးရိွထားသူသာလွ်င ္ အရွင္သခင္ 
ျဖစ္လာ၏။ 

 သူခုိး အေတြးရွိထားသူသာလွ်င ္သူခုိးျဖစ္လာ၏။ 

 ဂ်ပိုး အေတြး ရွိထားသူက ဂ်ပုိးျဖစ္သြား၏။ 

 ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟု မိမိကိုယ္ကု ိ အေတြးရိွသူသာလွ်င ္ တကယ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္လာ 
ပါသည္။ ေသခ်ာတိက်ေသာနိယာမ သဘာဝျဖစ္သည္။ အပ္ယာမွထသည္ႏွင့္ငါသည္ ေခါင္းေဆာင္ ဟုမွတ္၊ 
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အိပ္ယာဝင္သည္ႏွင္ ့ ငါသည္ေခါင္းေဆာင္ဟုမွတ္။ စိတ္အစြမ္းသတိၱတန္ခုိးကို ႀကီးမားေစေသာ မိမိကိုယ္ကို 
အႀကံေပးနည္း Autosuggestion ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးပါ။ ယုံၾကည္သည္ႏငွ့္အမွ် ထူးျခား 
တိုးတက္မည္။ က်င့္သံုးမွဳ စရဏတရားက ေခါင္းေဆာင္မႈကို မွတ္ေက်ာက္တင္သည္။ အလုပ္ႏွင္ ့
သက္ေသျပမွ ေခါင္းေဆာင္မႈၾသဇာ အရွိန္အဝါ ရရွိပါသည္။ 

၈။ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ (၃) ရပ္ 

  ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ရန ္အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားျပားစြာ မရိွပါ။ သုံးခ်က္မွ်သာလိုအပ္ပါသည္။ 

   (၁) ရိွရန ္      To Be 

   (၂) သိရန္ To Know 

   (၃) လုပ္ရန္ To Do 

 အျခားသူတစ္ပါး လူအမ်ားကို ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းၿပီး ၾသဇာအာဏာစက္ ႀကီိးမားစြာ 
လႊမ္းမုိးလွ်က္ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကမၺည္းထိုးခ့ဲသ ူ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း 
ဟူသမွ်တို႔သည္ တူညီေသာ အခ်က္တစ္ခုရွိသည္။ ဦးစြာပထမ မိမိကိုယ္ကို မိမိ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ရမည္။ သုိ႔မွသာ 
သင္သည္ ၾသဇာတိကၠမရွိသူအျဖစ္ ထင္ရွားျမင္သာမည္။ 

 ငယ္သားေကာင္းျဖစ္မ ွေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန ္ငယ္သားေကာင္း ပထမဦးစြာ 
ျဖစ္ရပါမည္။ 

 အဖြဲ႔အစည္း (သို႔မဟုတ္) တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ အရည္အေသြးသည္ ယင္းအဖြဲ႔ အစည္း (ဝါ) 
တိုင္းျပည္ရွ ိ လူမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္သိကၡာေပၚတြင ္ တည္မွီေနေပသည္။ အမွန္စစ္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘဝကုိ 
ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ မူအေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။ 

စကၤာပူရွိတက္က်မ္းစာေရးဆရာ 

အခန္း (၂) 

ရွိ၊ သိ၊ လုပ ္

   လူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ ဘဝမွာ ရရွိလာေသာ အဖိုးတန္ရတနာဟူသမွ်အတြက္ တန္ရာတန္ဖိုးကိုမ ူ
မလြဲမေသြ ေပးရလိမ့္မည္။ ယင္းတန္ဖုိးကား အျခားမဟုတ္၊ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ သည္းခံေစာင့္စားျခင္း၊ 
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးျခင္းႏွင့္ စြန္႔လြတ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ယင္းတန္ဖိုးကား ေငြေၾကးမဟုတ္။ ေပးပါမည္ဟူေသာ 
ကတိစကားမဟုတ္။ လက္ေတြ႔ လုပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေရႊပင္ျဖစ္၏။ 

ဂၽြန္ဘာရိုး (၁၈၃၇-၁၉၂၁) 

အေမရိကန္ သဘာဝတၱပညာရွင ္

နိဒါန္း 

    ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးအတြက္ ၁။ ရွိရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ၂။ သိထားရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ၃။ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား ဟု အပိုင္းအျခားသံုးပုိင္း ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ခြဲျခားေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

    ရွိရန္အခ်က္မ်ားမွာ လကၡဏာ၊ အဂၤါရပ္္မ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ား ပါဝင္ၾကေပလိမ့္မည္။ စက္ေလးပါး၊ 
ဗလငါးတန္၊ နာယကဂုဏ္ ေျခာက္ပါး၊ စရုိက္လကၡဏာ ၇ ရပ္၊ (အေမရိကန္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၊ 
ေခါင္းေဆာင္မွဳျပဌာန္းခ်က္ပါ သစၥာ၊ တာဝန္၊ ေလးစား၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေျဖာင့္မွန္၊ ရရဲင့္ဟူေသာ 
စရုိက္လကၡဏာ) စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အမ်ားႀကီးသိေအာင္ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္ ႏံွ႔စပ္ေအာင္ 
ရွာေဖြေနရန္၊ အလုပ္ထက္၊ တစ္ခ်က္သိက ထိုအခ်က္ကုိ မိမိရရ လက္ေတြ႔က်င့္မ ွအက်ဳိးရမည္။ 

    သိရန္အခ်က္မ်ားကား ပုိမုိက်ယ္ဝန္း မ်ာျပားပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသိထားရမည့္အခ်က္မ်ားကု ိ
ထပ္မ ံ အဆင့္ခြဲျခားလွ်င ္ (၁) မသိမျဖစ္သိရမည့္အရာမ်ား (၂) သိသင့္သိထုိက္ေသာအရာမ်ားႏွင္ ့ (၃) 
ေနာက္ဆံုး အစုသိလွ်င္ေကာင္း၏၊ အက်ဳိးရွိမည့္အရာမ်ားဟု သံုးဆင့္ရွိေပလိမ့္မည္။ အေျခခံဥပေဒသ၊ မူဝါဒ၊ 
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လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ကား ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူအတြက္ မလြဲမေသြ သိရွိရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေလ 
သည္။ 

    လုပ္ရန္အပိုင္းတြင ္ေခါင္းေဆာင္သူ၏တာဝန္မ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရန္ အခ်က္မ်ား 
Dos ႏွင္ ့ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား Don’ts တို႔ကို မိမိပါဝင္ရေသာပညာရပ္နယ္ေျမ (သို႔) လူထုတန္းစားအလႊာ၏ 
လိုအပ္ခ်က္အရ ရွာေဖြေဆာင္ရြတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္.။ 

    ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္အတြက္ ရွိရမည့္အခ်က္မ်ားသည္ တစ္ေက်ာင္း 
တစ္ဂါထာ ကြဲျပားႏိုင္ပါ၏။ မည္သုိ႔ပင္ရွိေစ အေျခခံအားျဖင့္ မူမ်ားစြာ နီးကပ္ ဆက္စပ္ၾကေပလိမ့္မည္။ 
ေခါင္းေဆာင္သည္ ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ား၏ စနံမူနာျပ Model ျဖစ္ရမည္။ အနည္းဆံုး ေအာက္ပါ 
အရည္အေသြး သံုးခ်က္ကို အေကာင္းဆံုးစံျပ၊ နမူနာ လက္ေတြ႔ျပသႏိုင္ရမည္။ 

၁။ စိတ္ဓာတ္ 

    အခက္အခကိုဲ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင္ ့ ရရဲရဲင့္ရင့္ ျဖတ္သန္းႏုိင္သည့္ စိတ္ဓာတ္ရွိရမည္။ 
ေခါင္းေဆာင္က မ်က္နွာပ်က္ၿပီး ျပာေလာင္ခတ္ျခင္း၊ တုနလုွ္ဳပ္ေျခာက္ျခားျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ျခင္း 
တို႔ကို ေဖာ္ျပေနမိလွ်င္ ထိုသူေခါင္းေဆာင္မွဳက်ဆင္းၿပိဳပ်က္သြား ေပလိမ့္မည္။ က်ားနွင့္ရင္ဆုိင္ေတြ႔မည္ 
ဆိုလွ်င ္ ေခါင္းေဆာင္သည္ကား မရဲေသာ္လည္း ေျပးခ့ဲေစဆိုသည္စကားက့ဲသို႔ စိတ္ကို တင္းထားႏိုင္ရမည္။ 
မိမိ၏စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ Emotional Stability ကုိ ဉာဏ္ရည္ျပကိန္း Intelligence 
Quotient ထက္ပင္ပုိမိုၿပီး အေရးပါေသးေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ခံၿပီး တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ 
ေၾကာက္ရြံြ႕ျခင္း၊ ရရဲင့္ျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိ၏ ယာယီစိတ္ေန Mood ေပၚ တည္သျဖင္ ့ သတိရွိစြာ ထိန္းခ်ဳပ္၍ 
ရပါသည္။ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာျခင္းကို E.Q ဟုေခၚႏိုင္သည္။ 

    ေလာကကို စိတ္ကေဆာင္သည္။ စိတ္ကဆြဲငင္သည္။ စိတ္၏အလုိကုိ ေလာကႀကီးသည္ လိုက္ပါ 
ရသည္။ 

    မေၾကာက္တရား (ဝါ) စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာေစေသာ နည္းလမ္းက်င့္စဥ္မ်ား၊ သဒၶါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ 
ပညာ၊ ဟီရိၾသတၱပၸတို႔ျဖင္ ့ၾကာရွည္ထံုေသာ စိတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရသည္။ 

   (၁) သဒၶါ - ယံုၾကည္ျခင္း 

   (၂) သီလ - ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းျခင္း 

   (၃) သုတ - ဗဟုသုတအၾကားအျမင္မ်ားျခင္း 

   (၄) စာဂ - လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း 

   (၅) ပညာ - အေကာင္း၊ အဆိုး၊ အက်ဳိး၊ အျပစ္ကို သိျမင္တတ္ျခင္း 

   (၆) ဟီရ ိ- မေကာင္းမွဳျပဳရန္ရွက္တတ္ျခင္း 

   (၇) ၾသတၱပၸ - မေကာင္းမွဳ က်ဴးလြန္ရန ္ေၾကာက္တတ္ျခင္း 

   စိတ္ဓာတ္ေကာင္းေအာင္ေဆာင္ထားဖို႔ (မိမိတို႔မွာ ရွိေနရမည့္) အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ဆရာေတာ္မ်ား မိန္႔ၾကား 
ေလ့ရွိသည္အား ဆင့္ပြားေဝငွပါရေစ…. 

-   မေကာင္မွဳေရွာင္၊ ေကာင္းမွဳေဆာင္ 

        ျဖဴေအာင္ စိတ္ကိုထား၊ 

-   ေျပာျပဳေတြးလွ်င္၊ သတိယွဥ္၊ 

        ဆင္ျခင္ဉာဏ္ေရွ႕သြား 

-   စိတ္ထားေျဖာင့္မွန္၊ ခြင့္လြတ္ရန္၊ 

        သည္းခံေမတၱာထား၊ 
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-   လံုလႏွင့္ဇြဲမေလ်ာ့ဘ၊ဲ 

        အၿမဲတင္းတင္းထား၊ 

-   အရာရာတြင္ အသံုးဝင္၊ 

        ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းတရား။ 

စိတ္ဓာတ္ရရဲင့္ခုိင္မာတည္ၾကည္ရမည္။ 

၂။ စည္းကမ္း 

 စည္းကမ္းရွိေသာလူသည္ လူတကာ၏ ေလးစားရိုေသျခင္းကို ခံရသည္။ စည္းကမ္းရိွသူသည္ 
တိုးတက္သည္။ စည္းကမ္းေကာင္းသူ ကို လူအမ်ားက ႏွစ္သက္သည္။ စည္းကမ္းသည္ လူ၏တန္ဖုိးပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

    ရဟန္းမွာ ၀ိနည္း၊ ရြာမွာ စည္းရိုး၊ လူမွာစည္းကမ္း။ 

    စည္းကမ္းရွိလွ်င ္အႏၱရာယ္ကင္းသည္၊ ေဘးရွင္းသည္။ 

    စည္းကမ္းကိုေက်ာ္လွ်င ္ဒုကၡေရာက္ရတတ္သည္။ 

   သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စည္းကို ေက်ာ္နင္းၿပီး မယ္သီတာသည္ စည္း၀ိုင္းအျပင္ဘက္သုိ႔ 
ထြက္မိလိုက္သျဖင့္ ဒႆဂီရ ိ ခိုးယူေခၚေဆာင္ရာသို႔ ပါသြားခဲ့ရသည္။ သမင္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး လွည့္ဖ်ား၊ 
ရာမမင္းသား ဒုကၡေရာက္ေနဟန္အသံျဖင့္ေအာ္၍လွည့္စာ၊ ရေသ့အသြင္ျဖင္ ့ အလွဴခံကာ စည္းအျပင္ 
ထြက္လာေအာင္ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္း၊ နည္းပရိယာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆြယ္ေသာ ရန္သူႏွင္ ့ ရင္ဆိုင္ရ 
ရာတြင ္စည္းကို မေတာ္တဆ ေက်ာ္မိသျဖင့္ ေဘးရန္ႀကဳံရပုံကို သင္ခန္းစာယူစရာေကာင္းသည္။ 

    စည္း တြင္းမွာေန၊ ကင္းေကြလိမ့္ရန္ေဘး၊ 

    ကမ္း ကုိေက်ာ္၊ ေခ်ာ္ကာက်၊ မ်ားလွရန္ေဘး။ 

    စည္းကမ္းကိုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူက ကိုယ္တိုင္စံနမူနာျပ လုိက္နာျပျခင္းအားျဖင့္ စည္းကမ္းေကာင္း 
ေသာ အုပ္စုကို ထူေထာင္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေပသည္။ စည္းကမ္း မေလးစားေသာ ေခါင္းေဆာင္၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင ္ ငယ္သားမ်ား စည္းကမ္းမဲ့သျဖင္ ့ မၾကာခဏ ေဘးေတြ႔ၾကရပံုကု ိ စာေရးသူ၏ 
စစ္သက္၂၇ ႏွစ္တြင္ေျပာ၍ မကုန္ႏုိင္ေပ။ စည္းကမ္းသည္ တပ္မေတာ္၏ေက်ာရိုး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ 
စည္းကမ္းေကာင္းသူမ်ားသာလွ်င ္ အဆင့္ဆင္ျမင့္မား တိုးတက္သြားၾကၿပီး စည္းကမ္းေလ်ာ့ရသဲူအခ်ဳိ႕မွာမူ 
အျခားအရည္အေသြးမ်ား အားသာပါေသာ္လည္း လမ္းခုလတ္မွာပင ္လကဲ်က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရွာပါသည္။ 

    လူ၏တန္ဖုိးအဆင့္ဆင့္ကို စည္းကမ္းက စစ္ေဆးပိုင္းျဖတ္၍ ခြဲျခားေပးလိုက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေခါင္းေဆာင္လုပ္မည့္သူသည္ ကိုယ္တိုင္စည္းကမ္းကို အေလးထားစြာ ရိုေသလိုက္နာတတ္သူျဖစ္ရသည္။ 

၃။ေစတနာ 

 ေစတနာဟူေသာ အရာကား ေစ့ေဆာ္မွုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေစတနာကိုပင္ကံဟု ျမတ္စြာဘုရား သခင္က 
ေဟာေတာ္မူသည္။ ထက္သန္ေသာ၊ ေစ့ေဆာ္မွဳရိွေသာ အလုပ္၏ရလဒ္ သည္ ႀကီးမားျပင္းထန္ သည္။ 
ေစတနာမပါေသာ လွဳပ္ရွားမွဳကို အလုပ္ဟုပင ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေခ်။ ကံအရာမေျမာက္ေပ။ ေစတနာ 
ေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းသည္။ ေစတနာျမင့္မ ွကံျမင့္မည္။ ေစတနာသည္ေကာင္းက်ဳိး ၊ဆိုးက်ဳိးကို အခ်ဳိးညီစြာ 
ေပးတတ္သည္။ ေစတနာကုိ အတုလုပ္၍မရ။ 

    ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ မွန္ကန္ေသာ ေစတနာပါရမည္။ ဘာေၾကာင့္ 
ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ခ်င္ရသနည္းဆိုေသာေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရာတြင ္ ေစတနာေကာင္း အရင္းခံရွိရလိမ့္မည္။ 
ႏွဳိင္းယွဥ္အေျဖညိွရန္အတြက္ အခ်က္တစ္ခုေဖာ္ျပပါရေစ- 

      ဗုေဒါၶေလာေက သမုပၸေႏၷာ၊ 

      ဟိတာယ တဗၺ ပါဏိနံ။ 
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      ဧေတန သစၥ ၀ေဇၨန၊ 

      နိေရာဂါ ေဟာႏၱဳ သာဓေ၀ါ။ 

      ေလာေက-ေလာက၌၊ သဗၺပါဏိနံ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတို႔၏၊ ဟိတာယ- အက်ဳးိစီးပြားအလို႔ငွာ ဗုေဒါၶ-
ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ သမုပၸေႏၷာ-ပြင့္ထြန္းခဲ့ပါသည္။ ဧေတနသစၥ၀ေဇၨန-ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၊ 
သာဓေ၀ါ-သူေတာ္ေကာင္းတို႔၌ နိေရာဂါ-ေရာဂါကင္းက်ကုန္သည္၊ ေဟာႏၱဳ-ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ 

      ဓမၼေလာေက၊ သမုပၸေႏၷာ၊ 

      သုခါယ သဗၺပါဏီနံ။ 

      ေလာေက-ေလာက၌ သဗၺပါဏီနံ-ခပ္သိမ္းေသာသတၱ၀ါတို႔၏၊ သုခါယ-ေအးျငိမ္းျခင္းအလိုငွာ၊ ဓေမၼာ-
တရားေတာ္ျမတ္သည္၊ သမုပၸေႏၷာ-ပြင့္ထြန္းခဲ့ပါသည္။ 

      သံေဃာေလာေက၊ သမုပၸေႏၷာ၊ 

      ပုညာယ သဗၺပါဏီနံ။ 

      ေလာေက-ေလာက၌၊ သဗၺပါဏီနံ-ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတို႔၏၊ ပုညာရ-ေကာင္းမွဳ ကုသုိလ္ရေစျခင္း 
အက်ဳးိငွာ၊ သံေဃာ-သံဃာေတာ္ျမတ္သည္၊ သမုပၸေႏၷာ-ပြင့္ထြန္းခဲ့ပါသည္။ 

      ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၌ ေရာဂါကင္းၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါေစ သတည္း။ 
ဘုရားအျမတ္ဆံုးရတနာ၊ တရားအျမတ္ဆံုးရတနာ၊ သံဃာအျမတ္ဆံုးရတနာ၊ ရတနာသံုးပါးတို႔ ပြင့္ထြန္း 
ေပၚေပါက္လာရျခင္း၊ ရည္ရြယ္ရင္းအေၾကာင္းကား သတၱ၀ါတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ ေအးျငိမ္း ခ်မ္းသာျခင္း 
အလိုငွာ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ရရွိေစျခင္းအက်ဳိးငွာ မဟုတ္ပါလား။ ေၾသာ္…….သိၿပီ။ 

    ကၽြႏု္ပ္ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရခ်င္သည္။ 

    ေခါင္းေဆာင္လုပ္ခ်င္သည္ ဆုိုျခင္းသည္ ပင္ရင္းေစတနာ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ဖို႔ရာ လိုပါသလား။ ေစတနာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မြန္ျမတ္သည္ႏွင့္အမွ် ဆတူအက်ဳိး၊ ေကာင္းက်ဳိးကို မိမိတို႔ရရွိခံစား ရေပလိမ့္မည္။ 

နိဂုံး 

 ေခါင္းေဆာင္သူအျဖစ္ မိမိေပၚထြက္လာရျခင္းသည္ ေလာကကို ဖ်က္ဆီးရန္မဟုတ္၊ ပ်က္သုုဥ္း 
ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔မဟုတ္၊ မိမိ၏အသင္း၀င္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ခပ္သိမ္းေသာ လူအမ်ားတို႔၏ 
ေကာင္းက်ဳးိစီးပြားကို သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ရန္အလိုငွာ မျဖစ္သင့္ပါလား။ 

    မိမိ၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ (ေစတနာသည္) ခပ္သိမ္းေသာလူအမ်ားတို႔၏ အက်ဳိး 
စီးပြားကို ေဆာင္ရန္ဆိုလွ်င ္ ပုိမိုေအာင္ျမင္မည္မလြဲ။ ေစတနာေကာင္းလွ်င ္ ကံေကာင္းမည္။ ေခါင္းေဆာင္ 
လုပ္သူမွာ ေစတနာမွန္ကန္ရန ္အေရးႀကီးေပသည္။ 

 ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရ၏။ အတြင္းေၾကဒဏ္ကိုခံႏုိင္ရည္ရွိဖုိ႔ 
စိတ္ဓာတ္ၾက့ံခုိင္မွဳလို၏။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာဖို႔ စီစဥ္ရပါမည္။ အဆိုးဆံုးကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္ 
ျဖစ္၏။ အ့ံအားသင့္စရာမ်ားကို တြက္ဆလ်က္ ခရီးဆက္ရမည္သာျဖစ္သည္.။    

ရွိဗ္ခရဲာ     ( စကၤာပူရွိတက္က်မ္းစာေရးဆရာ) 

အခန္း(၃) 

လကၡဏာအဂၤါရပ္မ်ား 

အတၱဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊ 

မိမိကိုယ္သာ ကိုးကြယ္ရာ။ 

ေဂါတမဗုဒၶ(၅၀၀ဘီစ)ီ 
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နိဒါန္း 

 ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဟုတ္၊ မဟုတ္ လက္မ၊ ေပတံ၊ ဂုိက္တံစသည္တို႔ျဖင့္တိုင္းတာ၍ 
မရေပ။ စင္တီမီတာ၊ မီလီမီတာ စသည္တို႔ျဖင့္လည္း တိုင္းဆေဖၚျပ၍ မရႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္သူတို႔၏ 
လက္ေတြ႔စြမ္းေဆာင္မွဳ လုပ္ရပ္မ်ား၊ သူ၏ လကၡဏာအဂၤါရပ္မ်ားကို ေလ့လာ၍ သူ၏ အတိုင္းအဆကို 
အကဲျဖတ္၍ ရႏုိ္င္ၾကေလသည္။ ေပႏွင့္ေဖာ္ျပသည္ျဖစ္ေစ၊ မီတာျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္ျဖစ္ေစ အလ်ားရွည္ေသာ 
အရာက ရွည္ေသာ အတိုင္းအဆကို ေဖာ္ျပသည္။ တိုေသာအရာက တိုေသာအတိုင္းအဆကိုေဖာ္ျပရာ၌ 
တူညီၾကပါသည္။ အလားတူပင္။ 

    ေခါင္းေဆာင္ေကာငး္တို႔တြင ္ ရွိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားသည္ ေ၀ါဟာရအာျဖင့္ အေခၚအေ၀ၚ အသံုး 
အႏွဳန္းအရာတြင ္အနည္းအမ်ား ကြဲျပားျခားနားႏိုင္္ၾကေသာ္လည္း အလံုးစုံျခဳံငုံရွဳျမင္သြားၿပီဆိုပါက အႏွစ္သာရ 
အားျဖင့္ တူညီၾကသည္ကု ိ ေတြ႔ရွိရပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာဓေလ့ ယဥ္ေက်းမွဳ အေတြးအေခၚအရ ခံယူနားလည္ 
ထားၾကေသာအခ်က္မ်ားကို နမူနာသာဓက ထုတ္ႏူတ္ေဖာ္ျပပါမည္။ စာဖတ္သူက ဆက္လက္ျပီး အက်ယ္ကုိ 
ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးဆသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလာကီႀကီးပြားေစေသာ သမၸဒါတရားေလးပါး 

၁။ ဥဌာန သမၸဒါ 

    လံု႔လ၀ီရိယ၊ ႀကိဳးစားမွဳရွိရ။ 

၂။ကလ်ာဏ မိတၱသမၸဒါ 

   လူေကာင္းေရြးေပါင္း၊ စာဖတ္။ 

၃။အာရကၡ သမၸဒါ 

   လံုျခဳံေစ၊ ေကာင္းစြာကာကြယ္ရ။ 

၄။ သမဇိ၀ိတတာ 

    ေခၽြတာ၊ တရားမွ်တအသက္ေမြးမွဳျဖစ္ရ။ 

ေအာင္ျမင္ႀကီးျမတ္ေစေသာ အဓိပဓိတရားေလးပါး 

၁။ ၀ီရိယာဓိပဓိ 

    ထက္သန္ျပင္းျပ လံု႔လရိွျခင္း 

၂။ ဆႏၵာဓိပဓ ိ

    ထက္သန္ျပင္းျပေသာဆႏၵရွိျခင္း 

၃။ စိတၱာဓိပဓ ိ

    ထက္သန္ျပင္းျပေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိျခင္း 

၄။ ပညာဓိပဓိ 

ျပည့္စံုလုံေလာက္ေသာ ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ရွိျခင္း 

ေအာင္ျမင္ႀကီးျမတ္ေစေသာ အဓိပဓိတရားေလးပါး 

၁။ ၀ီရိယာဓိပဓိ 

    ထက္သန္ျပင္းျပ လံု႔လရိွျခင္း 

၂။ ဆႏၵာဓိပဓ ိ

    ထက္သန္ျပင္းျပေသာဆႏၵရွိျခင္း 
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၃။ စိတၱာဓိပဓ ိ

    ထက္သန္ျပင္းျပေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိျခင္း 

၄။ ပညာဓိပဓိ 

    ျပည့္စုံလံုေလာက္ေသာ ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ရွိျခင္း 

စီးပြားဥစၥာႀကီးပြားခ်မ္းသာေစေသာစက္ေလးပါး 

၁။ ပဋိရူပေဒသ၀ါသစက္ 

    ႀကီးပြားေစႏိုင္သည့္အရပ္ ျဖစ္ရ။ 

၂။ ပုေဗၺစကတပုညစက္ 

    ေရွးကျပဳဖူးေသာ ေကာင္းမႈရွိရ။ 

၃။ သပၸဴသူပနိႆယစက္ 

    မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္းျပည့္စုံ။ 

၄။ အတၱသမၼာပဏိဓိစက္ 

    မိမိ၏ကိုယ္ႏူတ္ႏွလုံး သံုးပါးစလံုးကို အေကာင္းဆံုးေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အေျခခံ အက်ဆံုး 
အခ်က္။ 

ဣဒိၶပါဒ္ေလးပါး 

၁။ ခုိင္မာေသာရည္မွန္းခ်က္ရွိရမည္။ 

၂။ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးပမ္းရမည္။ 

၃။ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာရမည္။ 

၄။ လုံေလာက္ေသာဉာာဏပညာရိွရမည္။ 

ခြန္အားႀကီးမားေသာဗလငါးတန္ 

၁။ ကာယဗလ 

    ကာယၾက့ံခိုင ္ခံႏိုင္ရည္ရိွ က်န္းမာ 

၂။ စာရိတၱဗလ 

    သီလျဖဴစင္ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္း 

၃။ မိတၱဗလ 

    ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ခင္မင္ေလးစားခံရ 

၄။ ဉာဏဗလ 

    ဗဟုသုတ အေျမာ္အျမင္ျပည့္၀ 

၅။ ေဘာဂဗလ 

    စုေဆာင္းရွာေဖြ ေပးေ၀ ကူညီတတ္ 
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စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ (သို႔မဟုတ္) စစ္သူႀကီးတြင္ျပည့္စုံရမည့္အရည္အေသြး ငါးရပ္ 

၁။ Wisdom      ဉာဏ္ပညာ 

၂။ Sincerity      ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ယုံၾကည္ထိုက္ 

၃။ Humanity      စာနာတတ္ျခင္း 

၄။ Courage      ရစဲြမ္းသတိၱ 

၅။ Strictness       စည္းကမ္းကို တစ္ေသြမတ္ိမ္း လိုက္နာတတ္ျခင္း 

 ဘီစ ီ၅၀၀ ခန္႔က တရုတ္ျပည္တြင ္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ တရုတ္စစ္သူႀကီး၊ စစ္ပညာက်မ္းျပဳဆရာ ဆြန္ဇ ု
(ေခၚ) စြန္း၀ူ၏ ေရးသားခ့ဲသည့္ “The Art of War” စာအုပ္တြင ္အတိအက် ေဖာ္ျပထားခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 

R သံုးလံုး 

    ဂၽြန္ရုိစ့္မြန ္John Rose mond ဆိုသူက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာရန္ အလားအလာရိွသူတို႔ကို တစ္ဖက္ပါ 
R သံုးလံုးကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေပးလိုက္ပါဟု ေရးသားခဲ့ဖးပါသည္။ 

၁။ Respect 

   ေလးစားတတ္ျခင္း 

၂။ Resourcefulness 

   အခက္အခကိုဲ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ထုတ္တတ္ျခင္း 

၃။ Responsibility 

   တာ၀န္ယူတတ္ျခင္း 

အေၾကာင္းေလးခု 

 လူအမ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏိုင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရန္ မိမိမွာ မည္သည့္ အဂၤါလကၡဏာ 
ရပ္မ်ား ရွိအပ္ပါသနည္း။  လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆၆၀ ေက်ာ္ကာလ အင္း၀ေခတ္က ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ေသာ 
စာဆိုအေက်ာ္ ရွင္မဟာသီလ၀ံသ ေရးသားေတာ္မူသည့္ လကၤာထဲမ ွ တစ္ပုိင္းတစ္စေကာင္ႏွဳတ္ 
ေဖာ္ျပရေသာ္ ေအာက္ပါအဓိကေလးခ်က္ကို တန္ဖုိးႀကီးစြာ တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိပါသည္- 

   “ သစၥာ ဓမၼ၊ ၀ီရိယႏွင့္ စာဂဟူသည္၊ ရန္သူေအာင္မႈ၊ ေၾကာင္းေလးခု ” 

   ၁။ သစၥာ    မွန္ကန္ျခင္း      Truth 

   ၂။ ဓမၼ      တရားမွ်တျခင္း      Justice 

   ၃။ ၀ီရိယ   ႀကိဳးစားမႈရွိျခင္း      Enthusiasm 

   ၄။ စာဂ      စြန္႔လြတ္ျခင္း      Unselfish 

သစၥာ 

 မွန္ကန္ျခင္းသည္ အလြန္တရာ တန္ဖုိးႀကီးမားသည္။ မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ ရရဲင့္ျခင္းသည္ ဒြန္တြဲေန 
ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွိသူသည္ ယံုၾကည္မႈ စြဲျမဲေနသျဖင့္ ရရဲင့္တတ္သည္။ 
မွားယြင္းေနသူသည္ ယံုၾကည္မႈအားအင္ ခၽြတ္ယြင္းသျဖင့္ မိမိကုိယ္ကိုယံုၾကည္မႈအား ေလ်ာ့ေနသည့္ 
အေလ်ာက္ အရဲရင့္ေပ။ 

   သစၥာ - အမွန္ျမင္ျခင္းသေဘာျဖစ္သည္။ 

   မရွိတာကို အရိွဟု လုပ္ျခင္းေျပာျခင္းက မာယာ။ 

   ရွိေနတာကို မရွိဟုဖုန္းကြယ္သည္ကား သာေဌယ်  မမွန္စကား၊ လြဲမွားဆိုျခင္းက မုသား။ 
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    အေျပာစကား မလြဲမွားရန ္ လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ အေတြးစဥ္းစားပံုသည္လည္း သစၥာဘက္ေတာ္ 
သားျဖစ္ရန ္ အေရးႀကီးသည္။ အမွန္တရားသည္ အထူးပင္ခြန္အား ႀကီးမားသည္။ မွားေသာသူမ်ား၏ 
ဆန္႔က်င္မႈကို အမွန္တရားကို လက္ကုိင္ျပဳလ်က္ အႏ္ုိင္ရႏုိင္သည္။ 

ရွိရန္အၾကံျပဳခ်က္ေလးခ်က္ 

၁။ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈ         Self-confidence 

၂။ မိမိကုိယ္ကုိထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း      Self-control 

၃။ မိမိကိုယ္ကုိသံုးသပ္ျခင္း         Self-criticism 

၄။ မိမိကိုယ္ကုိပ်ဳိးေထာင္ျခင္း         Self-cultivation 

နာယကဂုဏ္ေျခာက္ပါး 

 ႀကီးမွဴးသူတို႔မွာ ရွိရမည့္ အဂၤါရပ ္ အရည္အခ်င္း အေနျဖင္ ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈက ` ထၾကြႏုိးၾကား၊ 
သနားသည့္ခံ၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ရႈ၊ ဤေျခာက္ခု၊ ႀကီးသူနာယကဂုဏ္ ´ ဟုဆံုးမသင္ျပေလ့ရွိခဲ့ပါသည္။ 
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္ ဤအရည္အခ်င္းမ်ား ရိွအပ္ပါသည္။ 

၁။ ဥ႒ာန       ထၾကြလံု႔လ ၀ီရိယရိွျခင္း၊ ႀကိဳးစားမႈ 

၂။ ဇာဂရိယ      ႏုိးၾကားသတိရွိျခင္း၊ တီထြင္ေတြးေခၚတတ္ျခင္း 

၃။ ဒယာ      သနားၾကင္နာတတ္ျခင္း၊ ကုိယ္ခ်င္းစာ 

၄။ ခမာ          သည္းခံႏိုင္ျခင္း၊ အမွားကိုခြင့္လြတ္ႏုိင္ျခင္း 

၅။သံ၀ိဘာဂ    ေ၀ဖန္ခြဲျခားတတ္ျခင္း၊ အေျမာ္အျမင္ရိွသူ၊ အေျခအေန၊ ျပႆနာ၊ ပစၥည္း စသည္တို႔ကု ိ
လည္း အကဲျဖတ္ႏုိင္၊ ေပးကမ္းေ၀ငွႏုိင္ျခင္း 

၆။ ဣကၡဏာ    ဆင္ျခင္တံုတရား လက္ကိုင္ထာျခင္း၊ Man of  Principle တရာႏွင့္အညီ ျပဳမူက်င့္ၾကံျခင္း 

ေလာကီႀကီးပြားခ်မ္းသာေစေသာအေၾကာင္းတရား (၇) ခ်က္ 

   ၁။ လံု႔လဥႆဟႀကိဳးစားမႈရွရိ 

   ၂။ သတိရွိရ 

   ၃။ အလုပ္အကိုင္သည္ အျပစ္ကင္း 

   ၄။ ေရွ႕ေနာက္ေျမာ္ျမင္ ဆင္ျခင္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ 

   ၅။ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္မ်ား အလိုမလိုက္ဘဲေစာင့္စည္းထား 

   ၆။ တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္းျဖစ္ရ 

   ၇။ ေပါ့ဆျခင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းတို႔မရိွေစရ 

   (ဓမၼပဒ၊ အပၸမာဒ၀ဂ္ (၂)၊ ကုမၼေဃာသက ဇာတ္မ)ွ 

   အထက္ပါ (၇) ခ်က္ကို ဆရာေတာ္ အရွင္ကုမာရက ကဗ်ာလကၤာဖြဲ႔ဆုိေရးသားေတာ္မူခဲ့သည္။ 

         လံု႔လလည္းထူ၊ သတိမူသား 

         ဆင္ျဖဴအလုပ္၊ ဆင္ျခင္လုပ္၍ 

         ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္မ်ား၊ ေစာင့္စည္းထားလ်က္ 

         တရားသက္ေမြး၊ ကင္းေ၀ေမ့ေလ်ာ့၊ မေပါ့ဆမူ 

         ထိုသူတုိ႔မွာ ၊ ဥစၥာစီးပြား၊ ႀကီးမားရာထူး 
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         ေက်းဇူးသတင္း၊ ေက်ာ္ေစာျခင္းမ်ား၊ 

         လြန္တိုးပြား၏။ 

         (အရွင္ကုမာရ။ ဓမၼပဒ ပန္းကံုး စာ ၄၀ မ)ွ 

ေခါင္းေဆာင္အဂၤါရပ ္  

 ၾသဇာအာဏာရိွသူျဖစ္ရန ္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိအပ္သည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးက ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းသည္ ` ေခါင္းေဆာင္၏အဂၤါရပ္မ်ား´ ဟုလည္း 
ဆိုႏုိင္ပါသည္- 

      ၁။ ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္သူ 

      ၂။ အဆင့္အသီးသီးရွိသူမ်ားႏွင္ ့အဆင္ေျပစြာဆက္ဆံတတ္သူ 

      ၃။ အသင္း၀င္မ်ားအေပၚသစၥာရိွသူ 

      ၄။ ခ်ီးက်ဴးသင့္သူကို ခ်ီးက်ဴးတတ္သူ 

      ၅။ ကိုယ္စားတာ၀န္လႊအဲပ္ႏုိင္သူ 

      ၆။ ေစ့ေဆာ္ႏုိင္စြမ္းရွိသူ 

      ၇။ မိမိဘ၀ကို အလုပ္တြင္ႏွစ္ျမွပ္ထားသူ 

      ၈။ အခက္အခဲတို႔ကုိ ရင္ဆိုင္ႏို္င္စြမ္းရွိသူ 

      ၉။ အဖြဲ႔၀င္အားလံုးတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသူ 

      ၁၀။ မိမိတာ၀န္ကုိေက်ပြန္ေအာင္ ယူတတ္သူဟု ျပသႏိုင္သူ 

      ၁၁။ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးခ်င္းအေပၚစိတ္၀င္စားမႈျပသတတ္သူ 

     ၁၂။ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈကို ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြတ္တတ္သူ၊            

      တစ္ခါတရံတြင ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေဆာင္ရြတ္ေစရန္ တာ၀န္ေပးသူ 

    အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားခဲ့ေသာ အေမရိကန္တပ္မေတာ္မ ွ လူမည္း 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦး၏ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါ (၈) ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ 
အဆင့္ဆင့္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ သာမက အသင္းအဖြဲ႔ ကုမၸဏီစသည္တို႔၏ ကြပ္ကသူဲ၊ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္လည္း အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးရာတြင္ စံအျဖစ္ Norm လည္းေကာင္း၊ စံညႊန္း 
Criterion အျဖစ္လည္းေကာင္းထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔ အသံုးခ် 
ႏုိင္သည့္ ဗဟုသုတျဖစ္ေပသည္။ 

 အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး (ေဟာင္း) အျငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေကာလင္းပါ၀လ္ဲက ေရြးခ်ယ္ 
ခန္႔ထားရန္ သတ္မွတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္း (၈) ခ်က္ 

   ၁။ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္သူ 

   ၂။ ဆံုးျဖတ္မႈေကာင္းသူ 

   ၃။ ေရ့ွကိုႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္တတ္သ ူ

   ၄။ သစၥာရိွသူ 

   ၅။ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္သူ 

   ၆။ တက္ၾကြႏုိးၾကားထက္သန္သူ 

   ၇။ အတၱစြန္းသိပ္မထြက္သူ 
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   ၈။ ေအာင္ႏုိင္ေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းျပသူ 

ေခါင္းေဆာင္တြင္ရွိေနၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား (ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ၃၀) 

1.   Active      -   ထၾကြလုံ႔လရိွမႈ 

2.   Alert      -   သြက္လက္ျဖတ္လတ္မႈ၊ တက္ၾကြမႈ 

3.   Cheerful      -   ရြင္ရြင္လန္းလန္းေနတတ္မႈ 

4.   Courageous   -   သတိၱရွိမႈ 

5.   Diligent and Hard Working   -   လုံ႔လ၀ီရိယရိွမႈ၊ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ 

6.   Dynamic      -   စြမ္းအားျပည့္ေဆာင္ရြက္မႈ 

7.   Economy      -   ေခၽြတာျခိဳးၿခံ ျဖစ္သမွ်ႏွင္ ့ေရာင့္ရတဲင္းတိမ္မႈ 

8.   Faithful      -   သစၥာရိွမႈ 

9.   Friendliness   -   ခင္ခင္မင္မင္ရွိမႈ 

10.   General Knowledge and Wisdom   -   ဉာဏ္ပညာဗဟုသုတရိွမႈ 

11.   Good Discipline   -   စည္းကမ္းေကာင္းမႈ 

12.   Good Memory   -   မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းမႈ 

13.   Good Will      -   ေစတနာေမတၱာရိွမႈ၊ စိတ္ေကာင္းရွိမႈ 

14.   Healthy (Physically and Mentally)   -   ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာမႈ 

15.   Helpful      -   ကူညီရုိင္းပင္းမႈ 

16.   Honest      -   ရိုးသာေျဖာင့္မတ္မႈ 

17.   Intiative      -   ႀကိဳတင္ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြတ္စီစဥ္တတ္မႈ 

18.   Morality      -   ကိုယ္က်င့္သိကၡာေကာင္းမႈ 

19.   Neat and Tidy   -   သန္႔ရွင္းသတ္ရပ္မႈ 

20.   Obedient and Dutiful   -   အမိန္႔နာခံတတ္မႈ၊ တာ၀န္ေက်ျပြန္မႈ 

21.   Observant   -   မ်က္ေစ့ရွင္မႈ ႏွင့္ သတိျပဳမႈ 

22.   Organizational   -   စည္းရံုးႏုိင္စြမ္းရွိမႈ 

23.   Patient      -   မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္မႈ 

24.   Patriotic      -   အခ်ိန္မွန္မႈ 

25.   Punctuality   -   အခ်ိန္မွန္မႈ 

26.   Resourceful   -   အခက္အခဟူဲသမွ်ကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြတ္တတ္မႈ 

27.   Self-Reliance   -   မိမိကိုယ္ကု ိစိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ 

28.   Sympathy      -   ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ရွိမႈ၊ ေထာက္ထားညွာတာမႈ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားရိွမႈ 

29.   Tactful      -   လိမၼာပါးနပ္မႈ 

30.   Unselfish      -   တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္မႈ 
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နိဂုံး 

    ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔တြင ္ရွိအပ္သည္၊ ရွိရမည္ဟု ဆိုေသာ အထက္ပါ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
က်မ္းျပဳပညာရွင္မ်း၊ စာေပပညာရွင္မ်ား၊ မ်ားစြာတို႔၏ အဆိုအမိန္႔တို႔ စိတ္ပါ၀င္စားမႈႏွင့္ ၀ါသနာအေလ်ာက္ 
ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္ၾကာမွ် ေကာက္ႏႈတ္ စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ ဘယ္သူက ဘယ္စာအုပ္မွာ ဘယ္တုန္းက 
ေရးသားခ့ဲသည္ဟု ရွည္လ်ားစြာေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္သျဖင္ ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္ စုစည္းၿပီး ကူးယူတင္ျပလိုက္ပါသည္။ 
အဂၤလိပ္အကၡရာ A မ ွ U အထိ အကၡရာစဥ္ထားပါသည္။ မိမိႏွစ္သက္ရာကို တစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္လုံး 
ျဖစ္ေစ၊ ပုိႏိုင္စြာလက္စြဲျပဳလွ်င္ေတာင္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ လာႏိုင္မည္ထင္ပါသည္။ 

မွတ္သားသင့္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အဆိုအမိန္႔မ်ား 

    ယေန႔ကာလ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ ေသာ့ခ်က္ကားလႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ 
လုပ္ပုိ္င္ခြင့္အာဏာ မဟုတ္ပါ။ 

ကက္နက္၊ ဘလန္ခ်တ္ 

 

 အမ်ားတကာၾကားေအာင္ က်ယ္က်ယ္ခ်ီးမြမ္းပါ၊ သုိ႔ရာတြင္ တိုးတိုးသက္သာအျပစ္တင္ပါ။ 

ကက္သရင္း (ဘုရင္မ) 

 အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေျပာျပ၍ လူေတြကို စည္းရံုးဆြဲေဆာင္ရသည္မွန္ေသာ္လည္း ေရြ႕လ်ား 
ေအာင္က စိတ္လႈပ္ရွားတက္ၾကြေအာင္ႏိုးဆြႏိုင္ရမည္။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ စည္းရံုးျခင္းေရာ လႈံ႕ေဆာ္ 
ျခင္းပါ လုပ္ေဆာင္တတ္ရပါလိမ့္မည္။ 

ရစ္ခ်တ္၊ အမ္၊ နစ္ကဆင္ 

 

  ေနရာတကာမွာ သူကိုတုိင္ လုပ္ခ်င္ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ရလာသမွ်ကိုလည္း သူတစ္ေယာက္ 
တည္း အကုန္လံုးအမွတ္ယူခ်င္ေနေသာသူသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္မလာႏိုင္။ 

အင္ဒရူး၊ ကာနက္ဂ်ီ 

(တာ၀န္လဲခြဲေ၀ေပးတတ္၊ ဆုလာဘ္လည္းမွ်ေ၀ေပးတတ္မ)ွ 

 

အခန္း (၄) 

မူ၊ လုပ္ထံုး၊ အေျခခံသေဘာတရား 

    တရားသူသည္ အေဟာင္းအသစ္မဆိုသာ၊ သေဘာအမွန္က်၍ ေကာင္းသည္သာ ပဓာနျဖစ္သည္။ 

ေယာအတြင္း၀န္ဦးဘိုးလႈိင ္

( ၁၈၂၉-၁၈၈၃) 

 

နိဒါန္း 

    ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အထက္မွတာ၀န္ေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုအတြင္းမွ 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ၾကျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း လက္ရွိတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရၿပီဆုိပါက သိရမည့္ 
အခ်က္မ်ားကိုသိမ ွ ေအာင္ျမင္ထိေရာက္ ႏုိင္ပါသည္။ သိရွိရမည့္အခ်က္မ်ားသည္ တစ္ေနရာ တစ္ေနရာ၊ 
တစ္ေစာင္တစ္ဖြဲ႔ တည္းျဖင့္ ကုန္စင္ေအာင္ ျပည့္စုံစြာရရွိႏိုင္မည္ မထင္ပါ။ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႔ 
ဘ၀ကုိ ေပါင္းစပ္လ်က္သိရန ္အခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္သုေတသနျပဳ ဆည္းပူးသြားရ လိမ့္မည္။ 
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    မိမိေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူရေသာ အခန္းက႑တြင ္ တည္ရွိေနေသာ ေအာက္ပါအပိုင္း 
က႑သံုးရပ္ကိုေကာင္းစြာ သိရမည္။ 

   ၁။ မ၀ူါဒ         Policy 

   ၂။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း      Procedure 

   ၃။ အေျခခံသေဘာတရား   Principles 

မ၀ူါဒ 

    မ၀ူါဒသည္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါကိုလိုက္္၍ အလွည့္အေျပာင္း၊ အတင္းအေလ်ာ့၊ ဦးစားေပး 
အစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲေနတတ္ပါသည္။ ပုံေသကားက် တည္ၿမဲမေနေပ။ တို႔ေၾကာင့္ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ 
တည္ဆမူဲ၀ါဒကို တိက်စြာသိေနရပါမည္။ မူ၀ါဒကို မိမိအထက္က ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင ္
ေသာအစိတ္အပုိင္း ကို မိမိက ဆက္လက္ခ်မွတ္ရပါမည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ 
ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး စသည့္မ၀ူါဒမ်ား ရွိၾကသက့ဲသို႔ ျပန္ၾကားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 
မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အထက္အႀကီးအကဲခ်မွတ္ေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားသည္ 
မ၀ူါဒမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

ဥပမာ - သြက္လက္ထက္ျမက္ မီဒီယာလက္နက္ စြဲကိုင္ခ်ီတက္ ျပည္သူ႔အတြက္ 

-   တာ၀န္ေက်ပြန္ျခင္းျဖင္ ့ဂုဏ္ယူပါ။ 

-   ေစတနာထား၍ အလုပ္လုပ္ပါ။ 

-   ၿခိဳးၿခံေခၽြတာပါ။ 

 အထက္အႀကီးအကဲ ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ အခ်က္မ်ားသည္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား 
လိုက္နာက်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည့္ မ၀ူါဒ သေဘာထားမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ 

၁။ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေအာင္ေဆာင္ရြတ္ေရး၊ 

၂။ တာ၀န္ကိုေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေရး၊ 

၃။ အားႀကိဳးမာန္တက္ အလုပ္လုပ္ေရး၊ 

၄။ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာေစတနာႏွင္ ့ေပါင္းစပ္လုပ္က္ိုင္ေရး၊ 

၅။ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ပူေပါင္းညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြတ္ေရး၊ 

၆။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေအာင္ က်င့္ႀကံျပဳမူေျပာဆိုေရး၊ 

၇။ မိမိလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရး တီထြင္ႀကံဆလုပ္ကုိင္ေရး၊ 

၈။လုပ္ငန္းေဆာင္ရြတ္ရာတြင ္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ စည္းရုံးေရးအျမင္၊ စီးပြားေရးအျမင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမင္ 
ဟူေသာ အျမင္ (၄) ျမင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ 

၉။ ဌာနပိုင္ပစၥည္းႏွင္ ့ေငြေၾကးမ်ား ေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈမရွိရေစေရး ဂရုျပဳေဆာင္ရြတ္ေရး၊ 

၁၀။ ဌာနပိုင္ပစၥည္းႏွင္ ့ေငြေၾကးသံုးစြဲရာတြင ္ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး ဂရုျပဳေဆာင္ရြတ္ေရး၊ 

၁၁။ လုပ္ငန္းတိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ ေကာင္းေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပဳလုပ္ၾကေရး၊ 

၁၂။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၀န္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ရေဲဘာ္ရဘဲက္စိတ္ေမြးျမဴၾကေရး၊ 

၁၃။ ေခါင္းေဆာက္မႈအရည္အေသြးျပည့္၀ေရး အစဥ္ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေရး၊ 

၁၄။ ၀န္ထမ္းမ်ားသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာက္ရြတ္သြားေရး 
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လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

    လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ မည္သည့္ အလုပ္မွာမဆို ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္တက် ရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 
စာတစ္ေဆာင္ပေဲရးေရး၊ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပေဲရးေရး ေဟာေျပာခ်က္တစ္ရပ္ပေဲျပာေျပာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေျမျပင္မွာ တိုက္ပြဲတစ္ခုတိုက္မည္ဆိုလွ်င္ တုိက္ပြဲလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္း Battle 
Procedure ဟူ၍ ရိွထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ခံစစ္ဆင္လွ်င ္ ခံစစ္၏ တိုက္ပြဲလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လုပ္တတ္ 
ရမည္၊ သိထားရမည္။ တုိက္စစ္ဆင္မည္ ဆိုလွ်င ္တုိက္စစ္၏ လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ကြပ္ကဲ တုိက္ခုိက္ 
တတ္ရမည္။ ဦးစြာပထမ သိရွိနားလည္ထားရမည္။ နည္းသိလွ်င ္လြယ္ကူသည္။ 

စာတစ္ေစာင္ေရးနည္း 

    မည္သူမဆို စာတစ္ေစာင္ေတာ့ ေရးတတ္၏။ သို႔ေသာ္ အက်ဳိးတရား အမွွန္တကယ္ ထိေရာက္ သည့္ 
ရုံးစာ၊ ကိုယ္ေရးစာ၊ ေပးစာတစ္ေစာင္ ေရးေတာ့မည္ဆိုလွ်င ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စနစ္က်ရမည္ျဖစ္၏။ 
စာတစ္ေစာင္ေရးနည္းတြင ္ေဆာင္ရြတ္စဥ ္Procedure ၉ ဆင့္ရွိေပသည္။ 

၁။ ေလ့လာႀကံဆ 

၂။ မွတ္သမွ်ျပန္စဥ္ 

၃။ မဆိုင္လွ်င္ပယ္ပစ ္

၄။ တစ္ထက္မပို 

၅။ ၀ါက်တို 

၆။ ေခါင္းစဥ္ကိုမေက်ာ္ျငား 

၇။ ဘန္းစကားမသံုး 

၈။ နိဂုံးတြင္မသစ္ 

၉။ ၿပီးလွ်င္စစ္ပါ ေကာင္းေသာစာ။ 

    စာတစ္ေစာင္မေရးမီ အက်ဳံး၀င္ေသာ အေၾကာင္းရပ္နယ္ပယ္တို႔ကု ိ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာျခင္း၊ 
ႀကံဆျခင္း မျပဳခ့ဲေသာ္ စာေကာင္း တစ္ေစာင္မျဖစ္ပါ။ အမွတ္စဥ္ (၉) ၿပီးလွ်င ္ စစ္ပါဟူေသာအခ်က္ကို 
မလိုက္နာခဲ့ေသာ္ စကားလံုး၊ ၀ါက်၊ သတ္ပုံ၊ စာလုံးေပါင္း၊ အမွာအယြင္း၊ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားစာထဲတြင ္
ပါ၀င္သြားတတ္သည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သည့္အလုပ္ကုိပင္ လုပ္လုပ ္
ေဆာင္ရြတ္စဥ ္ လုပ္ထုံးလုပ္နညး္မ်ားကို သိျမင္နားလည္ေအာင္ ေလ့လာမွတ္သားထားရမည္။ သုိ႔မွသာ 
ေခါင္းေဆာင္ တာ၀န္ ေအာင္ျမင္မည္။ ထိေရာက္မည္။ 

အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

စစ္၏ အေျခခံသေဘာတရား (၄) ခ်က္ရွိသည္။ 

၁။ စိတ္ဓာတ္ႀက့ံခုိင္ျခင္း      Morale 

၂။ လုံၿခဳံမႈရွိျခင္း         Security 

၃။ သတင္းစံုစြာရယူႏုိင္ျခင္း      Information 

၄။ ထုိးစစ္အျပဳအမႈရွိျခင္း      Offensive Action 

    အစရိွသည္တို႔မွာ ျမန္မာျပည္စစ္ပြဲသမုိင္းမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္သုံးသပ္၍ စစ္ေရးပညာရွင္မ်ား 
ခ်မွတ္ျပ႒ာန္း ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ု အေမရိကန္တပ္မေတာ္က စစ္ေအာင္ရာေသာ 
အေၾကာင္းမ်ားႏွင္ ့မတူေခ်။ သူတို႔က မိမိတို႔မွာမပါေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕ထည့္သြင္းထားေလသည္။ ဥပမာ- 

၁။ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေကာင္းျခင္း         Leadership 
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၂။ ကြပ္ကဲမႈတစ္စုတစ္စည္းထရိွဲျခင္း         Unity of Command 

 သူ႔အေျခခံ သေဘာတရားဥပေဒသက မွန္သည္။ မိမိတုိ႔အေျခခံဥပေဒသက မွန္သည္ဟု ျငင္းခုံေနရန္ 
အဓိက မက်ေပ။ စစ္ေျမျပင္မွာ တကယ္က်င့္သံုးလိုက္နာၿပီး ယွဥ္ၾကည့္လိုက္မ ွ အေျဖတိက် သိရမွာ 
ျဖစ္ေလသည္။ အသံုးခ်လွ်င္ေအာင္ျမင္သည္။ 

 အစၥေရးတပ္မေတာ္၏ စစ္အေျခခံသေဘာတရား တစ္ရပ္မွာ အျခားႏိုင္ငံရွ ိ တပ္မေတာ္မ်ားတြင ္
လံုး၀မပါ ရွိေသာ အခ်က္အျဖစ ္ထူးျခားစြာ ေတြ႔ရသည္။ ယင္းအခ်က္ ကား- 

- ညကို စုိးမိုးႏုိင္ရမည္      Master the Night 

 ဤအေျခခံသေဘာတရားျဖင္ ့ အစၥေရး တပ္မေတာ္သည္ ပတ္ပတ္လည္ရွ ိ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင္ ့
စစ္ပြဲအႀကိမ္ႀကိမ ္ ဆင္ႏြဲရာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ခုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ညကိုေကာင္းစြာ ႏိုင္နင္းကၽြမ္းက်င္ 
ေအာင္ အစၥေရး တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) (ေလ) တုိ႔က ေသခ်ာစြာေလ့က်င့္ထားခဲ့ၾကေလသည္။ အေျခခံ 
ဥပေဒသ၊ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ စစ္တုိက္ရာမွမဟုတ္ မည္သည့္အလုပ္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းမွာ မဆို 
ရွိေနသည္။ ယင္းကို အႏွစ္သာရရိွစြာသိထားမွ ထိေရာက္ေပသည္။ လုိက္နာက်င့္သံုးႏုိင္မည္။ 

ခံစစ္အေျခခံဥပေဒသ ၁၀ ခ်က္ရွိသည္။ 

တိုက္စစ္အေျခခံဥပေဒသ ၉ ခ်က္ရွိသည္။ 

 ေစ်းေရာင္းနည္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္နည္း၊ ၀န္ေဆာင္နည္း၊ စာသင္နညး္၊ ေရွ႕ေနလိုက္နည္း၊ 
ကားေမာင္းနည္း၊ ေဘာလံုးကစားနည္း၊ ေဂါက္သီးရုိက္နည္း အစရိွသည့္နိယာမ Principles ရွိၾကပါသည္။ 

စာၾကည့္တိုက္၏ အဂၤါရပ္ ၅ ခ်က္ဥပေဒသ 

   ၁။ Books         စာအုပ္မ်ားရိွရမည္။ 

   ၂။ Budget         ရန္ပုံေငြ 

   ၃။ Building          အေဆာက္အအံုပရိေဘာဂ 

   ၄။ Brain         စာၾကည့္တိုက္မွဴး၊ ေကာ္မတီ 

   ၅။ Borrower         စာဖတ္သူ၊ စာငွားသူ၊ ျပည္သူလူထု 

( Target Audience) 

ျပန္ၾကားေရး (သတင္း) ၏ အေျခခံသေဘာတရား 

   ၁။ ျမန္ရမည္။         Speed (or) Quick 

   ၂။ မွန္ရမည္။         Correct 

   ၃။ ထိေရာက္ရမည္။      Impact 

    အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္လွ်င ္ ေအာင္ျမင္မည္။ မကိုက္ညီလွ်င ္ မည္သူပင ္
၀င္လုပ္လုပ ္ မေအာင္ျမင္။ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေလးနက္စြာသိျမင ္ အသံုးခ်ၾကေလေလ 
ေအာင္ျမင္အက်ဳိးရိွေေလေလပင္။ 

ေခါင္းေဆာင္မႈဥပေဒသ အဓိကတစ္ခ်က္ 

    ေခါင္းေဆာင္မႈဥပေဒသ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအေျခခံသေဘာတရား (၂၁)ခ်က္ စသည္ျဖင့္ ေရးသား 
ၾကသည္ကုိ ဖတ္ဖူ။ မွတ္ဖူးပါသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ယူလိုက္လွ်င ္ အဓိက အထက္ပါ တစ္ခ်က္သာရိွပါသည္။ 
ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားေသာ္ ေနာက္ႏြားတစ္သိုက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္၏။ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလား 
ေကာက္ေကာက္သြားေသာ္ ေနာက္ႏြားတစ္သိုက္ ေကာက္ေကာက္လိုက္၏။ ျမန္မာတို႔၏ဆုိရုိးစကားသည္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ သေဘာတရား၏ အႏွစ္သာရပင္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူက စည္းကမ္းရွိလွ်င္ 
ငယ္သားမ်ားကလည္း စည္းကမ္းကို ရုိေသၾကသည္။ စည္းကမ္း ရွိၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္က စည္းမရွိ၊ 
ကမ္းမရိွ ေျပာလာလုပ္လာလွ်င ္ ငယ္သားမ်ားကလညး္ စည္းကမ္းဖရိုဖရျဲဖစ္လာေပမည္။ ေနာက္လုိက္ 
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ငယ္သား အားလံုးသည္ ေခါငး္ေဆာင္လုပ္သည္အတိုင္း တန္ဖုိးထားလိုက္နာ အတုယူၾကစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေျပာသလိုက မျဖစ္ပါ။ ျပသလို ေနာက္က လိုက္ပါက်င့္ႀကံမႈ ျပဳမူတတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္က 
အေကာင္းဆံုးကို စံနမူနာျပသဖို႔ရာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သိထားရပါမည္။ 

    ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ မိမိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြတ္၇မည့္ နယ္ပယ္၏ မ၀ူါဒမ်ား 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို တိတိက်က် ေစ့စပ္စြာ ရဃနဏသိရွိသည္ႏွင့္အမွ် 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာျခင္း၊ စူးစမ္းျခငး္၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ျခင္း 
တို႔ကို အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနရပါမည္။ သိစရာမ်ားက မကုန္ႏုိင္ေပ။ 

ညဴ (၅) ပါး 

၁။ ဓမၼညဴတ      အေၾကာင္းကိုသိရမည္။ 

၂။ အတၱညဴတ      အက်ဳိးကိုသိရမည္။ 

၃။ မတၱညဴတ      အတိုင္းအရွည္ကိုသိရမည္။ 

၄။ ကာလညဴတ   အခ်ိန္အခါကိုသိရမည္။ 

၅။ ပရိညဴတ      ပရိသတ္၏သေဘာကိုသိရမည္။ 

ေခါင္းေဆာင္သိရမည့္ (၅) ခ်က္ 

၁။ မိမိကိုယ္ကုိ သိပါ။ Know Theyself ဟု ပေလတိုကဆိုခဲ့၏။ 

၂။ ေနာက္လိုက္ေခါင္းေဆာင္ဆက္ဆံေရးႏွင္ ့အေျခအေန 

၃။ မိမိ၏ အလုပ္အေၾကာင္း 

၄။ ကုိယ့္အဖြဲ႔ အစည္း ၊ ကိုယ္အုပ္စုအေၾကာင္း 

၅။ လူ႕သေဘာလူ႕သဘာ၀ 

    ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ လူအမ်ားကို လႊမ္းမိုးရသည္ျဖစ္ရကား လူ႔သေဘာ၊ လူ႔သဘာ၀ကုိ 
သိရွိနားလည္ အသံုးခ်တတ္ေလေလ ေအာင္ျမင္ေလေလ ျဖစ္ေပသည္။ ကမာၻေက်ာ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
တစ္ဦးက စစ္ပြဲတစ္ပြဲရႈံးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို သံုးသပ္စိစစ္လွ်င ္ အေျခခံအခ်က္အားျဖင့္ သုံးခ်က္ 
သာ ေတြ႔ရတတ္သည္ဟု ေရးသားဖူးပါသည္- 

   ၁။ ကြပ္ကဲသူ၏အမွားေၾကာင့္ 

      Faulty Command 

   ၂။ ဦးစီးအဖြဲ႔၏ အားနည္းမႈေၾကာင့္ 

      Faulty Staff 

   ၃။ လူ႔သဘာ၀ကို လ်စ္လ်ဴ ျပဳမႈ 

       Neglect of Human Nature 

နိဂုံး 

    ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ားကိုႏုိင္ေအာင္ တုိက္မည္ဆိုပါလွ်င္ ကြပ္ကဲသူမွန္ကန္ရမည္၊ ဦးစိး အဖြဲ႔အား 
ေကာင္းရမည္၊ လူ႔သေဘာ၊ လူ႔သဘာ၀ကို အေရးေပး၍ အသံုးခ်တတ္ရမည္ဟု အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူ 
ႏုိ္င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေခါင္းေဆာင္ သည္ လူ႔သေဘာ၊ လူ႔သဘာ၀ကိုသိေအာင္ စိတ္၀င္စား တတ္ရပါမည္။ 

 လာမည့္ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုေခတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တိုလွမ္္းေမွ်ာ္ ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ သူတစ္ပါးကို 
စြမ္းအားႀကီးမားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာလူေတြသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါလိမ့္မည္။    

ဘီလ္၊ ဂိတ္စ ္(ကမာၻေပၚမွာ ၂၀၀၁-၂၀၀၆ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ အၾကြယ္၀ဆံုးသူေ႒း) 
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 လူေတြရ႕ဲေခါင္းကို ရုိက္ပုတ္ၿပီးေခါင္းေဆာင္တာမ်ဳိးကို မလုပ္ေလနဲ႔။ အဲဒါက တိုက္ခုိက္တာပဲ၊ 
ေခါင္းေဆာင္မႈမဟုတ္ဘူး။ 

ဒိြဳ က္၊ ဒီ၊ အုိက္စစ္ေဟာင္၀ါ 

    အထက္အရာရိွႏွင့္ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ျခားနားပံု- 

    အထက္အရာရိွက `သြားၾကေတာ့´တ့ဲ။ 

    ေခါင္းေဆာင္က `သြားၾကစို႔́  တ့ဲ။ 

အီး၊ အမ္၊ ကယ္လီ 

    သူ၏အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ကုိယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖုိးထား၍ ေလးစားတတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင ္ ျခင္းသည္ 
ထင္ရွားေအာင္ျမင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္နည္းပင္ျဖစ္၏။ လူမ်ားက ထို႔သို႔ ယံုၾကည္မႈရွ ိ
သြားၾကေသာအခါ ယင္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ 
ႀကီးမားေသာခရီးေရာက္ျခင္းကို ေတြ႔ၾကရပါသည္။ 

ဆမ္၊ ေ၀ၚလ္တြန ္

အခန္း (၅) 

ေခါင္းေဆာင္၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား 

    အခက္အခေဲၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္မက်ျခင္း၊ ဇြဲျဖင္ ့ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ 
အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္၏။ 

ဂ်ိမ္းစ၀ွ္စ္ကြမ္းဘဲ၊ ရီေလး 

အေမရိကန္ကဗ်ာဆရာ 

ဦးစီးတာ၀န္ျပည့္စုံရမည့္ ၆ ခ်က္ 

၁။ အရွည္ေျမာ္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၂။ ရွင္းလင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၃။ တိက်စြာ (ဘယ္သူ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘာေၾကာင့္၊ ဘာကို၊ ဘယ္လို) ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၄။ ေပါင္းဆပ္ညိွႏႈိင္းမႈေကာင္းမြန္ရမည္။ 

၅။ အခ်ိန္မီၿပီးစီးရမည္။ 

၆။ အစဥ္အၿမဲေလ့က်င့္ေနရမည္။ 

လုပ္ငန္းတိုင္းမွာပါ၀င္ရမည့္ အဆစ္အပုိင္း ၆ ခ်က္ 

၁။ အမိန္႔ေပး၊ ညြန္ၾကား၊ ကြပ္ကဲ      Command 

၂။ ႀကီးၾကပ္၊ ထိန္းေၾကာင္း၊ ျဖည့္ဆည္း   Control 

၃။ ထိေတြ႔        Contact 

၄။ စစ္ေဆး၊ ျပဳျပင္ေပး         Check 

၅။ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးတည့္မတ္      Counter-Check 

၆။ မွန္္၊ မမွန္၊ ၿပီးမၿပီးထပ္မံစစ္ေဆး      Recheck 

နမူနာျပရမည့္တာ၀န္ 

   ေခါင္းေဆာင္သည္မည္သည့္ အရည္အေသြးမ်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ျပသရမည္နည္း။ 
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-   အဆင့္ရမွတ္ ၇၀ Good မဟုတ္ေသး။ 

-   အဆင့္ရမွတ္ ၈၀ Better မရေသး။ 

-   အဆင့္ရမွတ္ ၉၀ The Best မေက်နပ္ေသး။ 

-   အဆင့္ရမွတ္ ၁၀၀ Excellence ျဖစ္ရမည္။ 

 စံေတာင္၀င္ ထူခၽြန္ျဖစ္မ ွ ေခါင္းေဆာင္ပီသမည့္ ဘ၀ဟန္ပန္တစ္ခုလံုး စံနမူနာျပသႏိုင္ရမည္။ 
အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးကုိထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ ေခါင္းေဆာင္၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ေခါင္းေဆာင္၏လုပ္ငန္းတာ၀န ္(၈) ခ်က္ 

၁။ မ၀ူါဒခ်မွတ္ေရးတာ၀န္ 

၂။ စီမံကိန္းခ်ေရး 

၃။ ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္မႈ 

၄။ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

၅။ စံနမူနာျပရပ္တည္ရျခင္း 

၆။ အုပ္စုကုိကိုယ္စားျပဳမႈ 

၇။ ဆုေပးဒဏ္ေပးရန္တာ၀န္ 

၈။ အုပ္စုတြင္ဆက္ႏြယ္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ေရး 

 

ေခါင္းေဆာင္ကြပ္ကသူဲ၏ တာဝန ္၉ ခ်က္ 

၁။ ယုံၾကည္သက္ဝင္ေစျခင္း 

၂။ ကုိယ္တိုင္တတ္ကၽြမ္းနားလည္ျခင္း 

၃။ တာဝန္ယူလိုစိတ္ႏွင္ ့တာဝန္ယူတတ္ျခင္း 

၄။ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေစျခင္း 

၅။ စံနမူနာျပသႏ္ုိင္ျခင္း 

၆။ တာဝန္ရွာေဖြယူျခင္း 

၇။ အခိုင္းတတ္ျခင္း 

၈။ ေမတၱာထားျခင္း 

၉။ အသိပညာေပးျခင္း 

    ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူ တစ္ဦးသည္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ခ်မွတ္ရမည္။ လက္ေအာက္ကို 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္အလုပ္တာဝန္မ်ား ညႊန္ၾကားရမည္။ လုပ္ေဆာင္ပါဝင္ခ်င္ေအာင္ စည္းရႈံးလႈံ႕ေဆာ္ရမည္။ 
လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ ကာလမွာပင ္ မိမိတို႔ အဖြဲ႕အသင္းကို ပိုမုိထိေရာက္ၿပီး 
စြမ္းအားႀကီးမားေအာင္ျမင္ေအာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရမည္။ ေျဖရွင္းတတ္ေအာင္ေလက်င့္ သင္ျပေနရမည္။ 
ထိုအတြက္ေအာက္ပါ တာဝန ္၉ ခ်က္တို႔ကို အဆက္မျပတ္ထမ္းရြက္ေနရပါမည္။ 

 ၁။ ယုံၾကည္သက္ဝင္ေစျခင္း။   

 ေခါင္းေဆာင္က မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ထ ဲ မြန္ျမတ္မႈ၊ မွန္ကန္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ 
တန္ဖုိးရိွမႈ၊ အက်ဳိးေက်းဇူးတို႔ကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ခံယူသေဘာေပါက္ ေစရပါမည္။ စိမ့္ဝင ္ စြဲၿမဲစြာ 
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လက္ခံယုံၾကည္ေအာင္ မွ်ေဝႏိုင္ရမည္။ ျပသႏုိင္ရပါလိမ့္မည္။ မိမိနည္းတူ ငယ္သားမ်ား၏ ခံယူခ်က္၊ 
ယံုၾကည္ခ်က္၊ အျဖစ္ ယံုၾကည္သက္ဝင္ေစရမည္။ 

၂။ အလုပ္ကို ကၽြမ္းက်င္ျခင္း။  

 ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင ္ ေလ့လာမႈ၊ ေလ့က်င့္မႈ၊ အေတြ႔အႀကဳံ ရင့္က်က္မႈ တို႔ျဖင့္ မိမိတုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာႏွင္ ့ လုပင္န္းစဥ္တို႔ကုိ တတ္ေျမာက္ ကၽြမ္းက်င္ရပါမည္။ 
မသိေသးလွ်င္သိေအာင္ေမးရမည္။ မတတ္ေသးလွ်င ္ တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ေနရမည္။ သို႔မွသာ ငယ္သား 
မ်ား၏ အေပၚ လႊမး္မုိးႏုိင္စြမ္း ရိွပါသည္။ 

၃။ တာဝန္ယူတတ္ျခင္း။       

 တာဝန္ခံထားေသာ မိမိ၏အဖြဲ႔ အသင္းအတြက္ေခါင္းခံရမည္။ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ ျဖစ္ေစ၊ 
ရရွိလာေသာ အေျဖကို မိမိ၏ တာဝန္အေနႏွင္ ့ တာဝန္ယူရရဲမည္။  တာဝန္ယူလိုစိတ္ရွိၿပီး တာဝန္ခံရေဲသာ 
သတိၱ ရွိရပါသည္။ ကြပ္ကျဲခင္း၊ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္း၊ ထိေတြ႔ေနျခင္း၊ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ တိုင္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင္ ့ လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿပီးမၿပိီး ထပ္မံ၍ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ျဖင္ ့
တာဝန္ယူၾကရပါမည္။ 

၄။ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတက္ေစျခင္း။        

 တစ္ဦးခ်င္းေလ့က်င့္မႈ၊ အစုအဖြဲ႔ ေလ့က်င့္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္သင္ၾကားျပသမႈ၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ သင္တန္း၊ 
စာတမ္းဖတ္ပြဲ စသည္တို႔ျဖင့္ အစဥ္မျပတ္ လုပ္ရည္က္ုိင္ရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေနေအာင္ စီမ ံ
ၾကပ္မတ္ ရပါမည္။ 

၅။ စံနမူနာျပသႏိုင္ျခင္း။       

 ေခါင္းေဆာင္သူ အစစ္အမွန္သည္ စံနမူနာျပသၿပိး ေအာင္ျမင္စြာ ေခါင္းေဆာင္ဥိီးစီးႏိုင ္ သကဲ့သို႔ 
လြဲမွားေသာ ေခါင္းေဆာင္သည္ ငါေျပာသလိုလုပ္၊ သို႔ေသာ ငါလုပ္သလို မလုပ္ႏွင့္ဟု အမိန္႔ေပးၿပီိး ဖရုိဖရဲ 

ျဖစ္ေစ တတ္ေလသည္။ မိမိကိုယ္တုိင္က စံျပေရွ႕ေဆာင္မွသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ပီသၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ 
ရေစပါသည္။ 

၆။ တာဝန္ရွာေဖြယူျခင္း။       

 မိမိ၏ တာဝန္မ်ားက ေလးလံေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အားနည္းေနေသာ ငယ္သားတစ္ဥိီး၏ ေရဗူး၊ 
ေက်ာပိုးအိပ္စသည္တုိ႔ကို အစစ္အမွန္ေခါင္းေဆာင္က ကူညီသယ္ပုိးေပးေလသည္။ ေခါင္းေဆာင္သည္ 
အနစ္နာခံတတ္ျခင္း၊ တာဝန္ကိုရွာေဖြယူတတ္ျခင္း ျဖင့္ ေလးစားမႈကို ခံရသည္။ 

၇။ အခိုင္းတတ္ျခင္း။          

 လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အားသာခ်င္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ကုိ အေသးစိတ္သိရွိေအာင္ ေလ့လာအကဲ 
ျဖတ္ကာ စူးေနရာစူး၊ ေဆာက္ေနရာေဆာက္၊ အသံုးခ်တာဝန္ ခြဲေဝေပးတတ္ရပါသည္။ 

၈။ ေမတၱာထားျခင္း။          

 အဖြဲ႔ဝင ္ ငယ္သားမ်ားအေပၚ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံတတ္ျခင္း၊ 
ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျခင္း အတြက္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဆုေပးျခငး္၊ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို 
အားေပးျခင္း၊ အျပန္အလွန ္ နားလည္မႈရွိေစၿပီး အေစးကပ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းတို႔ကို တာဝန ္
တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရပါမည္။ 

၉။ အသိပညာေပးျခင္း။          

 လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို အသိေပးသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးထဲ ညီစြာ 
အသိေပးေနရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လွည့္လည္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တည့္မတ္ 
ျပဳျပင္ရမည္။ ပညာေပးရပါမည္။ 
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ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း Formula 

၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္။ တိက်စြာသတ္မွတ္၊ ေရးခ်။ 

    Aim 

၂။ အက်ဳံးဝင္ေသာအခ်က္မ်ား။ အေသးစိတ္ေရးသား၊ ဦးစားေပး အႀကီးအေသးေရွ႕ေနာက္စဥ ္စဥ္းစား။ 

    Factors 

၃။ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္။ ထို႔ေၾကာင့္ဘာျဖစ္သလဲ၊ အဆင့္ဆင့္ ေမးခြန္းထုတ္၍ အေျဖရွာ။ 

    Deduction 

၄။ နည္းလမ္းမ်ား။ စဥ္းစားရွာေဖြ၊ အေကာင္းဆံုးေရြး။ 

    Means 

၅။ စီမံခ်က္။ ေရးဆြဲျပင္ဆင္။ 

    Plan 

စီမံခ်က္ Plan တစ္ခုတြင ္ပါဝင္ရမည့္ က႑ ၅ ရပ ္

၁။ သတင္း (ဝါ) အေျခအေန 

    Information or Situation 

၂။ ရည္မွန္းခ်က္ 

    Objective 

၃။ လုပ္နည္း 

   Method 

၄။ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈ 

   Admistration and Logistics 

၅။ ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး 

    Command and Communication 

ေခါင္ေဆာင္၏လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါရွိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား (SHIY KHERA’S YOU CAN WIN မ)ွ 

၁။ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္ျမင့္မားမားထားပါ။ 

၂။ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာပန္းတိုင္သတ္မွတ္ပါ။ 

၃။ ရွင္းလင္းျပတ္သားခိုင္မာေသာ စံႏႈန္းထားပါ။ 

၄။ အျပဳသေဘာ နမူနာေကာငး္ေအာင္ျပသပါ။ 

၅။ ဂုဏ္ယူစိတ္ကုိေလ့က်င့္ ၿပိဳးေထာင္ပါ။ 

၆။ အျခားသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားပါ။ 

၇။ အျခားသူမ်ားသူတို႔ကိုသူတို႔ ေလးစားခံရသည့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

၈။ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ရွိလွ်င ္ေျမွာက္စားပါ။ 

၉။ အျခားလူေတြကို သင့္၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခ ုျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
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    ေခါင္းေဆာင္သည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႔ ျပသႏိုင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မႈျဖင္ ့စည္းရံုးႏုိင ္ရမည္။ 
စည္းရံုးေရးအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈအသစ္ကုိ ဆက္လက္ရယူရမည္။ 

         ေအာင္ျမင္မႈျဖင္ ့စည္းရုံး၊ 

         စည္းရံုးေရးႏွင္ ့ေအာင္ျမင္မႈယူ။ 

    ေခါင္းေဆာင္သည္ အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္ Spirit-De-Corps ကိုခုိင္ၿမဲေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ 
တည္ေဆာက္ရမည္။ အားကစား၊ ေလ့လာေရးခရီး၊ အပန္းေျဖခရီး စသည္တုိ႔တြင ္အသင္းအဖြဲ႔ စိတ္ဓာတ္ကို 
တည္ေဆာက္ေပးရမည္။ 

မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါး 

၁။ ဒါန      ေပးကမ္းစြန္႔ႀကရဲက္ေရာျခင္း 

၂။ သီလ   အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ျခင္း 

      (သီလဝေတာ ေစေတာ ပဏီဓ ိ သိသုဒၵ တၱာ။ ကိုယ္က်င့္သီလ ျဖဴစင္ပါက ႀကံစည္သမွ်  ေအာင္ျမင္ၿပီး 
ေျမာက္ေစ၏။) 

၃။ ပရိစၥာဂ    စြန္႔လႊတ္တတ္ျခင္း 

၄။ အစၥဝ    ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း 

၅။ မဒၵဝ    သနား၊ ၾကင္နာ၊ စာနာတတ္၊ သိမ္ေမြ႔ျခင္း 

၆။ တပ       မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း 

၇။ အေကၠာဓ  ရန္ညႈိးသိုမႈကင္းျခင္း 

၈။ အဝိဟိံသ  မႏွိပ္စက္၊ မညွင္းဆဲျခင္း 

၉။ ခႏၱ ီ      သည္းခံ၊ သေဘာထားႀကီး၊ ခံႏုိင္ရည္ရွိျခင္း 

၁ဝ။ အဝိေရာဓ ိ  အမ်ားႏၵႏွင္ ့မဆန္႔က်င္ျခင္း ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေအာင္ျမင္ေစေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

ေခါင္းေဆာင္၏တာဝန္ 

ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ အရာရာတြင ္အေကာင္းဆံုး “အခၽြန္ဆံုး အမြန္ဆုံး Excelence” စံျပနမူနာျပ ျဖစ္ရမည္။ 

   ၁။ အေတြးအေခၚ      ေခတ္မီသစ္လြင္၊ အျမင္က်ယ္ 

   ၂။ အေျပာအဆို       ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ လက္ခံနားလည္ ေက်နပ္အားရေထာက္ခံရ 

   ၃။ အေရးအသား      မွတ္သားခ်င္စရာ ဖတ္ခ်င္စရာ၊ လက္ခံႏွစ္ၿခိဳက္ 

   ၄။ အျပဳအမူ          စံနမူနာယူစရာေလးစားခင္မင္စရာ 

   ၅။ အလုပ္အကိုင ္     စံထားအားက်စရာ 

   ၆။ အေနအထိုင ္      ရုိေသခင္မင္စရာ 

   ၇။ အဝတ္အစား       ရုိးသား၊ သန္႔ရွင္းသပ္ယပ္ 

   ၈။ အမူအရာ          တည္ၿငိမ္ၾကည္လင္ (ျပာေလာင္မခတ္၊ ေဒါပြမေန) 

   ၉။ အဆက္အဆံ      ခ်ဳိသာသိမ္ေမြ႔ 

   ၁ဝ။ အစြမ္းအစ၊       စံျပျမင့္မားအရည္အေသြး 

   ၁၁။ အစီအမံ          မွန္ကန္မွ်တ၊ တိက်ရွင္းလင္း 
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    ေခါင္းေဆာင္သည္ စံနမူနာျပသရျခင္းတာဝန္ရွိသျဖင့္ အၿမဲတေစ အေကာင္းဆံုး အမြန္ဆုံး ျဖစ္ရန ္
အစဥ္ႀကိဳးစား၊ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေနရပါသည္။ 

အစြမ္းအစမ်ား    

 သဘာဝတရားက လူတို႔၏ ကိုယ္တြင္း၌ ထူးျခားေသာ စြမ္းရည္သတိၱမ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ 
ေပးအပ္လိုက္ၿပီးျဖစ္၏။ ယင္းသို႔ေသာ အစြမ္းအစမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ား ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးမ်ားသည္ 
ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ ကိန္းေအာင္း၍ တည္ရိွေနၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းတို႔ကို ကာယကံရွင္က တူးဆြေဖာ္ 
ထုတ္ၿပီး အသံုးခ်မွသာ အက်ဳိးရိွႏုိင္သည္။ 

အန္ေသာ္နီေရာ္ဘင(္စ္) 

AWAKEN THE GIANT WITHIN 

အခန္း (၆) 

ေခါင္းေဆာင္၏ စြမ္းရည္ႏွင္ ့တန္ဖိုးမ်ား 

    ဘဝဆုိသည္ကား ကုိယ္က်င့္သိကၡာဆုိင္ရာႏွင ္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာဆုိင္ရာ ခရီးရွည္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ 
ေကာင္းမြန္ႀက့ံခိုင္ေသာ ကုိယ္က်င့္သိကၡာဟူသည္ စည္းကမ္းႏွင့္အတူ တြဲေနေသာ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားကုိ 
ေလ့က်င့္ရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ အက်ိဳးတရားျဖစ္သည္။ 

ရွိဗ္ခရဲာ 

စင္ကာပူရိွ အိႏၵိယ စာေရးဆရာ 

အႀကံေပးကုမၸဏီ ဥကၠ႒ 

 

နိဒါန္း 

    ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ၾကည့္ညိဳေလးစားျခင္းကုိ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
လူအမ်ားထံမ ွ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈ၊ ယုံၾကည္အားကုိးမႈကုိ သူ၏ ကုိယ္က်င့္ စာရိတၱ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္ ့
တည္ေဆာက္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ေသခ်ာစြာ ႏႈိင္းယွဥ ္ခြဲျခား၍ 
နားလည္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ 

၁။ အျခားလူမ်ား၏ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ အထင္ႏွင့္အျမင္။ 

၂။ ေက်ာ္ၾကားမႈသည္ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္။ 

၃။ အေယာင္ေဆာင္မႈ။ 

၄။ တျခားလူေတြက ဖ်က္ဆီးႏိုင္။ 

၅။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈသည္ ဆုေၾကး။ 

၆။ ခ်ီးက်ဴးမႈကုိ ဖိတ္ေခၚသည္။ 

၇။ အျပင္ပန္းကိစၥ။ 

၈။ ပံုရိပ္။ 

၉။ ပိုထုတ္ေငြ။ 

၁၀။ လုပ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္လည္းရႏိုင္သည္။ 

၁၁။ ေက်ာ္ၾကားမႈသည္ အလႊမ္းမိုးအျခယ္လွယ္ ခံရတတ္သည္။ 



 

 

- 26 - 

 

 
mmcybermedia.com lovemoreme47 (mmcybermedia.com) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္။ 

၁၂။ ေက်ာ္ၾကားမႈက မႈိလုိေပါက္သည္ႏွင့္တူသည္။ 

၁၃။ ဦးေႏွာက္၊ အလွအပျဖင့္ တည္ေဆာက္သည္။ 

၁၄။ ဖန္ထည္လို ကြဲရွလြယ္သည္။ 

၁၅။ ေက်ာ္ၾကားမႈကို သင္က အေမြဆက္ခံႏုိင္သည္။ 

၁၆။ တျခားလူေတြက်႐ႈံးသည့္အေပၚရပ္ၿပီး ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ဖန္တီးယူႏုိင္သည္။ 

ကုိယ္က်င့္သိကၡာ 

၁။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာလဆုိဲတာကုိသိရွိျခင္း၊ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း။ 

၂။ သိကၡာဟူသည္ တကယ့္အျဖစ္တရား။ 

၃။ အစစ္အမွန္တရား။ 

၄။ မိမိကုိယ္တိုင္က ဖ်က္ဆီးႏိုင္။ 

၅။ ေအာင္ျမင္မႈ။ 

၆။ ယံုၾကည့္မႈကို ဖိတ္ေခၚသည္။ 

၇။ အတြင္းပုိင္းကိစၥ။ 

၈။ ဝတၳဳပစၥည္း။ 

၉။ ဘဏ္လက္က်န္ေငြ။ 

၁၀။ လုပ္ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာမွရႏိုင္သည္။ 

၁၁။ ကုိယ္က်င့္သိကၡာက တည္ၿမဲသည္၊ တန္ဖိုးကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။ 

၁၂။ ကုိယ္က်င့္သိကၡာက ဝက္သစ္ခ်ပင္ႀကီးေပါက္သည္ႏွင့္တူသည္။ 

၁၃။ တန္ဖိုး၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္သည္။ 

၁၄။ အုတ္ျမစ္လုိခိုင္ခံသည္။ 

၁၅။ ကုိယ္က်င့္သိကၡာကုိ သင့္မ်ိဳးဆက္မ်ားက အေမြဆက္ခံႏိုင္သည္။ 

၁၆။ မိမိရပ္တည္မႈကသာလွ်င ္ကိုယ္က်င့္သိကၡာကုိ ဖန္တီးႏိုင္သည္။ 

    ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမွာရွိအပ္ေသာ အမူအက်င့္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အျပဳအမူအခ်ိဳ႕ကုိ 
ေအာက္တြင္ခြဲျခားေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ေလးစားယုံၾကည့္ရေသာ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ ရရဲင့္သည္။ 

ရရဲင့္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ အႏုိင္မက်င့္။ 

ႏွိမ့္ခ်သည္၊ မေတာင္းပန္တတ္။ 

ယုံၾကည္မႈရွိသည္၊ ဘဝင္မျမင့္။ 

မာနရိွသည္၊ အထက္စီးကမေန။ 

ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔သည္၊ မေပ်ာ့ည့ံ။ 

ႀက့ံခိုင္သန္မာသည္၊ မရိုင္းျပ။ 

ျပတ္သားသည္၊ မခက္ထန္။ 

ေအးျမသည္၊ မေအးစက္။ 
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ဘဝကုိခ်စ္ခင္တြယ္တာသည္၊ ေသဖုိ႔အဆင္သင့္။ 

ေရာင့္ရသဲည္၊ အားရေက်နပ္မေန။ 

အစဲြအလန္းကင္းသည္၊ ဂရုမစုိက္ လ်စ္လွ်ဴမ႐ႈ။ 

စေတာ့ေဒးလ္ သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္ 

    ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားႏွင္ ့ ငယ္သားမ်ားတြင ္ မည္သည့္ အရည္ 
အေသြးေတြက ကြဲျပားျခားနားၾကသလဲ။ စေတာ့ေဒးလ္ဆိုသူ၏ သုေတသန ေလ့လာခ်က္အရ ေအာက္ 
ေဖာ္ျပပါ (၆)ခ်က္မွာ သိသာစြာကဲြျပားျခားနားၾကသည္ လကၡဏာမ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရွိသည္ဟု ဆုိပါ သည္။ 

(၁) ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ 

(၂) လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ 

(၃) ဦးေဆာင္လုိစိတ္ 

(၄) ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ 

(၅) မိမိကိုယ္ကုိ ယုံၾကည့္မႈႏွင္ ့

(၆) လုံေလာက္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳ အသိပညာႏွင္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈရွိျခင္း 

ေကာင္ဇက္ ေပၚစနာ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ 

    ေကာင္ဇက္ႏွင့္ ေပၚစနာတုိ႔ ၁၉၉၁ခုႏွစ္က ပူးတဲြေလ့လာခ်က္အရ လက္ေတြ႔ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိမႈကိ ု
သိၾကရပါသည္။ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနသူမ်ားအေပၚ လူအမ်ားက အေလးစားဆုံး၊ တန္ဖိုးအထားဆုံးေသာ 
အရည္အခ်င္း (၆)ရပ ္ ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု သုေတသန ရလဒ္က 
ျပဆုိပါသည္။ 

၁။ တည္ၾကည္ေျဖာင္မ့တ္မႈ 

၂။ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈ 

၃။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမႈ 

၄။ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈ 

၅။ မွ်တေသာ စိတ္ႏွလုံးရိွျခင္း 

၆။ ေဖးမကူညီတတ္ေသာစရုိက္ 

ဂၽြန္စီမက္ဆ္ဝလ္ဲ John C. Max Well ၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ ရွိရမည့္ အရည္အေသြး (၂၁)ခ်က္ 

၁။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္မႈ 

၂။ ၾသဇာတိကၠမ ရွိမႈ 

၃။ ကတိတည္မႈ 

၄။ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိတတ္မႈ 

၅။ စြမ္းရည္ျပည့္ဝမႈ 

၆။ သတိၱရွိမႈ 

၇။ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္စြမ္းရိွမႈ 

၈။ အာရံုစူးစိုက္မႈ 

၉။ ရက္ရက္ေရာေရာရိွမႈ 
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၁၀။ စတင္တီထြင္တတ္မႈ 

၁၁။ နားေထာင္ႏိုင္မႈ 

၁၂။ ဆႏၵျပင္းျပမႈ 

၁၃။ အျပဳသေဘာထားရိွႏိုင္မႈ 

၁၄။ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္မႈ 

၁၅။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္မႈ 

၁၆။ တာဝန္ယူမႈ 

၁၇။ လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈ 

၁၈။ ကုိယ္တုိင္စည္းကမ္းရွိမႈ 

၁၉။ အလုပ္အေကၽြးျပဳမႈ 

၂၀။ သင္ယူႏိုင္စြမ္းရိွမႈ 

၂၁။ အျမင္က်ယ္သည့္ စိတ္ကူးရွိမႈ 

 ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းက လက္နက္ခ်ေသာ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ထံမွ လက္နက္ကုိ တရားဝင္ 
လက္ခံခဲ့သူ ေအာင္ပြဲခ ံ အေမရိကန္တပ္မေတာ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမက္အာသာသည္ စစ္တုိက္ရာတြင ္ ထူးခၽြန ္
ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ စာေရးလည္းေကာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ရံုးစားပဲြ ေပၚတြင ္
သူက ကုိယ္တုိင္ေရးသားထားေသာ ဆုေတာင္းစာေလးကုိ မွန္ေဘာင္ႏွင့္ထည့္သြင္း၍ အျမတ္တႏ္ုိး 
တင္ထားေလ့ရွိသည္။ အမွန္ပင္ သူ၏သားျဖစ္သူအတြက္ ေရးေပးေသာစာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

 သူက သူ၏လက္ေအာက္အရာရိွ ဗုိလ္အဆင့္ဆင့္လူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိ သြယ္ဝုိက္စြာ ရည္ၫႊန္း 
ဆုံးမလုိျခင္းလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ 

    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမက္အာသာ၏ ထုိဆုေတာင္းစာေလးမွာ ဟုိစာအုပ္၊ ဒီစာအုပ္၊ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ 
ကုိးကားေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပေနက် ျဖစ္သျဖင့္ အလြန္လူသိမ်ားၿပီး ထင္ရွားပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ 
ကလည္း လက္စြဲအျဖစ္ အခါခါဖတ္ရင္း အခ်ိဳ႕က အလြတ္ေတာင္ရေနၾကပါသည္။ ေသခ်ာစြာေစ့ေစ့ 
စပ္စပ္ဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ေတြးၿပီး အမွန္လုိက္နာခဲ့ေသာ္ မည္သည့္ လူငယ္လူရြယ္မဆုိ တုိင္းျပည္ႏွင့္ 
လူမ်ိဳးအတြက္ ထူခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု စာေရးသူက ယုံၾကည့္သည္။ 
ျမန္မာဘာသာျပန္ကုိ အမွတ္စဥ္ထုိး၍ ကူးယူတင္ျပလုိက္ပါသည္။ 

မက္အာသာ၏စာမူရင္း- 

သားတစ္ေယာက္ထုဆစ္ေပးပါ 

အုိ… အရွင…္ 

    အကၽြႏ္ုပ္အား သားတစ္ေယာက္ထုဆစ္ေပးသနားေစလုိပါတယ္။ ဒီသားဟာ… 

၁။ အားနည္းေနခ်ိန္မွာ သန္မာႀကံခိုင္တဲ့သူအျဖစ္ကုိ သိတဲ့သား… 

၂။ ဂုဏ္ရွိရွိနဲ႔ ႐ႈံးနိမ့္ရခ်ိန္မွာ မာနမက်ိဳး ခါးမက်ိဳးတဲ့သား… 

၃။ ေအာင္ပြဲခံခ်ိန္မွာ မဝင့္မဝါပ ဲသိမ္ေမြ႔ယဥ္ေက်းတတ္တ့ဲသား.. 

၄။ ညႇပ္ရိုးဟာ ေက်ာရုိးရိွရမယ့္ေနရာမွာေရာက္မေနတ့ဲသား… 

၅။ အရွင့္ကိုေကာင္းစြာသိတဲ့သား… 

၆။ သူကုိယ္တုိင္ဟာ အသိပညာရ႕ဲအုတ္ျမစ္ေက်ာက္တုံးျဖစ္မႈကိ ုသိတ့ဲသား… 
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၇။ သူ႔ကုိပန္းခင္းလမ္းဆီ မၫႊန္ၾကားပဲ အခက္အခအဲမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွာ စြမ္းပကားအျပည့္နဲ႔ ရုန္းကန္လႈပ္ရွား 
ရမယ့္ လမ္းဆီသုိ႔သာ ၫႊန္ၾကားဖုိ႔ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ 

၈။ အဲ့ဒီေနရာက မုန္တုိင္းထဲမွာ မားမားမတ္မတ္ရပ္ႏိုင္ဖုိ႔ သင္ယူခြင့္ေပးေစလုိပါတယ္။ အကၽြႏု္ပ္အား 
သားတစ္ေယာက္ထုဆစ္ေပးသနား ေစလုိပါတယ္။ 

၁၀။ ႏွလုံးသားၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့သား… 

၁၁။ ပန္းတုိင္ျမင့္မားတ့ဲသား… 

၁၂။ တျခားလူေတြအေပၚ ၾသဇာေညာင္းႏိုင္ဖုိ႔ လမ္းရွာမေတြ႔ခင္မွာ သူ႔ကုိယ္သူ ၾသဇာေညာင္းႏိုင္တ့ဲသား… 

၁၃။ ရယ္ျခင္းအတတ္ကုိ တဖက္ကမ္းခတ္တတ္ေျမာက္ေပမယ့္ ငုိနည္းကုိ ဘယ္ေတာ့မ ွမေမ့တ့ဲသား… 

၁၄။ အနာဂတ္ကာလထဲ ေရာက္သြားေပမယ့္ အတိတ္ကုိ တစ္ဆစ္တစ္ကာရံေလးေတာင္ ေမ့ပစ္တတ္တဲ ့
သားမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ 

ဒီအရည္အေသြးေတြအျပင္… 

၁၅။ သူ႔မွာ ဟာသဓာတ္ခံေလးလည္း ရွိေစခ်င္ပါေသးတယ္။ 

ဒါမွ- 

    သူ႔အတြက္ဘယ္ေတာ့မ ွ အေလးအနက္မထားေပမယ့္ အမ်ားတကာအတြက္ အေလးအနက္ 
အၿမဲထား သြားတတ္မွာပါ။ 

၁၆။ ႏွိမ့္ခ်တတ္တဲ့သားတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ 

ဒါမွ- 

   သူဟာ စစ္မွန္ေသာ ႀကီးျမတ္မႈရ႕ဲ ရိုးစင္းျခင္း… 

   အသိပညာရဲ႕ ပြင့္လင္းစိတ္ထား… 

    ခြန္အားအစစ္ရ႕ဲ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသိမ္ေမြ႔မႈကိ ု အၿမဲသတိရေနမွာပါ။ ဒီလိုသားမ်ိဳး ပုိင္စိုးႏိုင္သည့္အခါမွ- 
ငါအခ်ည္းအႏီွး အသက္ရွင္ေနတာမဟုတ္ပါလား လို႔ တီးတုိးေရရြတ္ရေဲတာ့မွာပါ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဒါက္ကလပ္မက္အာသာ 

                  အေမရိကန္တပ္မေတာ္ 

 ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည့္သူ၌ ေနာက္လုိက္ေကာင္းရွိဖို႔လိုသည္။ ေနာက္လုိက္ေကာင္းဆုိသည္မွာ 
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၏အလုိဆႏၵကုိ မတံု႔မေႏွးလုိက္နာ ျဖည့္ဆည္းေပးသူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အက်ပ္ 
အတည္းဆိုက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္လည္း အစြမ္းထက္ျမက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရိွဖို႔ 
လုိအပ္သည္။ ဤအျပန္အလွန္လုိအပ္ခ်က္သည္ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေရးႏွင္ ့ ႏုငိ္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန 
တုိ႔တြင ္ထူးျခားစြာ ေပၚလြင္ေနပါသည္။ 

ပါေမာကၡ တြိဳင္းဘီး (၁၈၈၉-၁၉၇၅)  

ေခါင္းေဆာင္မႈ (စစ္ေျမျပင္လက္စြဲ ၂၂-၁၀၀ စာအုပ္)မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 

 

နိဒါန္း 

၁။   ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ဤသုိ႔ဖြင့္ဆိုသည္- 

    Leadership is influencing people by providing purpose, direction, and motivation while 
operating to accomplish the mission and improving the organization. 
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   ၁။ ရွိရန္၊ တန္ဖိုးႏွင္ ့အက်င့္စရုိက ္BE လကၡဏာမ်ား 

   ၂။ သိရန္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင္ ့KNOW ဗဟုသုတ 

   ၃။ လုပ္ရန္၊ အျပဳအမူမ်ားႏွင္ ့DO အသုံးခ်တတ္ျခင္း 

စရိုက္လကၡဏာ (Character) 

၂။ အက်င့္စရုိက္ဆိုင္ရာတန္ဖိုး (၇)ခ်က္ႏွင္ ့အရည္အေသြး(၃)ရပ္တုိ႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ရိွရန ္BE ဟုမွတ္ရမည္။ 
ေအာက္ပါအေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ပ်ိဳးေထာင္ျမႇင့္တင္ရမည္- 

   (က) သစၥာရိွမႈ   Loyalty 

   (ခ) တာဝန္ေက်ႁပြန္မႈ   Duty 

   (ဂ) ေလးစားမႈ   Respect 

   (ဃ) ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ထမ္းေဆာင္မႈ   Selfless Service 

   (င) ဂုဏ္သိကၡာရိွမႈ   Hornor 

   (စ) ေျဖာင့္မွန္မႈ      Integrity 

   (ဆ) ရရဲင့္မႈ   Courage 

၃။   အရည္အေသြးသုံးရပ္မွာ- 

   (က) စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ   Mantel 

   (ခ) ကာယပုိင္းဆုိင္ရာ   Physical 

   (ဂ) စိတ္လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ   Emotional 

ယခင္အခ်က္ (၇+၃) ၁၀ခ်က္ အားလုံးသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာရိွရန္၊ ျပည့္စံုရန ္ျဖစ္ၾကသည္။ 

၄။   သိရန္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင္ ့ဗဟုသုတ KNOW တြင ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ (၄)ခ်က္ ပါဝင္သည္- 

   (က) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး   Interpersonal 

   (ခ) ခံယူခ်က္ သေဘာထား   Conceptual 

   (ဂ) နည္းနာစည္းမ်ဥ္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း   Technical 

   (ဃ) နည္းဗ်ဴဟာပရိယာယ္   Tactical 

၅။   လုပ္ရန္ DO အျပဳအမူမ်ားတြင ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ (၃)ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

  (က)   လႊမ္းမုိးရမည္ 

      ၁။   ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္း   Commucating 

      ၂။   ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း      Decision Making 

      ၃။   ေစ့ေဆာ္လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း      Motivating 

   (ခ)   ကုိင္တြယ္ရမည္ 

      ၁။   စီမံခ်က္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ   Plan, preparation 

      ၂။   ႀကီးၾကပ္ျခင္း         Execution 

      ၃။   အကဲျဖတ္ျခင္း၊ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း   Assessing 
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   (ဂ)   တုိးတက္ေစရမည္ 

      ၁။   ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ            Developing 

      ၂။   တည္ေဆာက္မႈ      Building 

      ၃။   သင္ယူမႈ         Learning 

နိဂုံး 

၆။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ု တပ္မေတာ္တြင ္ ျပ႒န္းထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာကုိ တိတိက်က် 
လက္ေတြ႔ အသုံးခ်က်င့္သံုးေနၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိသည္မွာ လူအမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္ျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။ 
အမူအက်င့္ တန္ဖိုး(၇)ခ်က္ + ဂုဏ္ျဒပ(္၃)ရပ္ + ကၽြမ္းက်င္မႈ(၄)မ်ိဳး + လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
(၃)ခ်က္၊ စုစုေပါင္း(၁၇)ခ်က္ရွိပါသည္။ ရွင္းလင္းလြယ္ကူ သည္။ သုိ႔ရာတြင ္ ရွိရန္၊ သိရန္ႏွင္မ့ၿပီး၊ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိကက်သည္။ TO ACHIEVE EXCELLENCE အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆုံး 
ႀကိဳးပမ္းရယူရန ္(စံျပအျဖစ္) သတ္မွတ္သည္။ 

    အခက္အခမဲည္မွ်ပင္ႀကီးမားပါေစ၊ ဤအရာကားမိမိအတြက္ အခြင့္အေရးႀကီးေပ တကားဟု 
စိတ္ထမွဲာစြဲမွတ္ထားပါ။ အကယ္၍မေအာင္ျမင္ပ ဲ ဆံုး႐ႈံးသြားလွ်င္ေတာင္မ ွ ခံစားရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား 
ေၾကာင့္ အသိအျမင္ ႂကြယ္ဝေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏုိင္ သျဖင့္ မိမိဘဝအတြက္ အႀကီးမားဆုံး 
ေအာင္ပြဲကုိ ရလုိက္ေပၿပီ။ 

ေဒါက္တာ ဆီးေမာရိုဆင္ဘလက္ 

                     ပါေမာကၡ၊ စိတ္ေရာဂါကုဌာန 

                     နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္ 

 

 အကယ္၍သင္သည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လိုပါက သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္မွာ သင္လည္း 
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဆုိေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းတြင ္
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားရိွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ ေန႔တြင္း ညတြင္းခ်င္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ဇြဲ၊ လုံ႔လရိွဖို႔ေတာ့ လုိပါသည္ 

ဂၽြန္၊ စီ၊ မက္ဆ္ဝလဲ္ 

                     ေခါင္းေဆာင္မႈ ဥပေဒသမ်ားေရးသူ 
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