
ႏွစ္ကူး အဓိဌာန္ - အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး 

ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ အသစ္တခုသို႔ မၾကာခင္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေျပာင္းေတာ့မည္။ ႏွစ္ကူးခ်ိန္တုိင္း 
လူသားတုိ႔က ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာအားျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူး အခမ္းအနား၊ ပြဲေတာ္၊ အပန္းေျဖခရီး၊ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ တခုခု 
အစရိွသျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အနည္းဆုံး “Happy New Year” ၊ “ႏွစ္သစ္မွာ ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ့ပါေစ” စသျဖင့္ 
ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပးလုိက္ၾကသည္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္လည္း New Year Resolutions ဆုိသည့္ 
ႏွစ္ကူးအဓိဌာန္မ်ား ခ်မွတ္ကာ လာမည့္တႏွစ္အတြင္း စိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္ ဘာေတြကုိေတာ့ ျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္လုိက္မည္ စသျဖင့္ ကုိယ့္အတုိင္းအတာႏွင့္ကုိယ္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ကာ အားေမြးၾကသည္။ ေန႔စဥ္ 
မွတ္တမ္း ဒိုင္ယာရီေရးရန္ ျပင္ဆင္သူတုိ႔ကလည္း စိတ္ႀကိဳက္ဒုိင္ယာရီ စာအုပ္မ်ားဝယ္လ်က္ အားခထဲားၾကေလၿပီ။ 
ယင္းတုိ႔တြင္ မေကာင္းတာ တခုမွမပါ။ မိမိ၏ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ၊ မိမိဘဝ၊ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္-လူမ်ဳိး-ႏုိင္ငံ-သာသနာ 
အတြက္ ေကာင္းဖုိ႔တခုခုကုိ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္သည္မ်ား ျဖစ္၍ ပရဟိတ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားဟု လုံးလံုး 
မဆုိသာသည့္တုိင္ေအာင္ ပရဟိတသုိ႔ တခ်ိန္ခ်ိန္ ဦးတည္လာမည့္ “အတၱေကာင္း” မ်ားျဖစ္၍ အားေပးထုိက္သည္။ 

ယခုတႀကိမ္တြင္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မွာ ၂ဝဝ၉ မွသည္ ၂ဝ၁ဝ သို႔ ေျပာင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ခုႏွစ္ ဂဏန္း 
ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖင့္ အတိတ္ နိမိတ္အားျဖင့္ ထူးျခားမႈ ရိွသေယာင္ေယာင္၊ ကံေကာင္းကံဆုိး ျဖစ္လာေတာ့ 
မေယာင္ေယာင္ မေတြးေစလုိပါ။ ၂ဝဝ၈၊ ၂ဝဝ၉၊ ၂ဝ၁ဝ အစရိွေသာ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ကုိ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ေသာ 
ဂဏန္းေဗဒင္တုိ႔က တိက်မွန္ကန္ေသာ အနာဂတ္ေဟာကိန္းကုိ တြက္ခ်က္ေပးႏုိင္သလား ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ 
ဆင္ျခင္ထားအပ္သည္။ 

အမွန္စင္စစ္ ၂ဝဝ၈၊ ၂ဝဝ၉၊ ၂ဝ၁ဝ အစရိွေသာ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္တုိ႔မွာ ေယရႈခရစ္ (Jesus Christ) 
ေမြးဖြားျခင္းႏွစ္မွ စတင္၍ တေန႔တာ ေနဝင္ေနထြက္ တႀကိမ္စီရိွသည့္ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ ရက္ကုိစုၿပီး တႏွစ္ဟု 
သတ္မွတ္ကာ ထုိတႏွစ္ကို ဂဏန္းအားျဖင့္ အစဥ္လုိက္ စနစ္တက် အမွတ္အသား ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ပါက မင္းတုန္းမင္း နန္းတက္ေသာႏွစ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေမြးဖြားေသာႏွစ္ အစရိွသျဖင့္ မွတ္ေနရ 
ေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ထက္ပုိဆုိးသြားႏုိင္သည္မွာ ေနာက္တႏွစ္အတြက္ နာမည္ ႀကိဳတင္ ေပးမထားႏုိင္သည့္ ျပႆနာ 
ျဖစ္သည္။  

သုိ႔ျဖစ္ရာ ခုႏွစ္မ်ားအား ဂဏန္းျဖင့္ အစဥ္လုိက္ မွတ္သားထားျခင္းကို လူအားလံုးက လက္ခံ 
ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သူတုိ႔လက္ခံသတ္မွတ္သည့္ တာထြက္ဂဏန္းမ်ား ကုိယ္စီ 
ရိွၾကသည္။ ဥပမာ ယခုဆုိလွ်င္ ျမန္မာ (ေကာဇာ) သကၠရာဇာ္မွာ ၁၃၇၁ ခုႏွစ္ျဖစ္၍ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ သကၠရာဇ္က 
၂၇၄၉ ျဖစ္ကာ ရွမ္းက ၂၁ဝ၃ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္က ေဟးေဆး (Heisei) ၂၁ ျဖစ္သည္။       

တကမာၻလုံး၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ႏွစ္ သကၠရာဇ္ကို ၁၅၈၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ 
ရက္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂရီဂိုရီ (၈) က စတင္ျပဌာန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔အားအစြဲျပဳ၌ ထုိျပကၡဒိန္ကုိ Gregorian 
calendar ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ အဆုိပါျပကၡဒိန္အရ ခရစ္ေတာ္ ဖြားျမင္ 
ေတာ္မမူမီ သကၠရာဇ္မ်ားမွာ ဘီစီ (BC - Before Christ) ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ သကၠရာဇ္မ်ားကုိ 
ေအဒီ (AD-Anno Domine) ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ ယခုကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၉ မွာ ေအဒီ ၂ဝဝ၉ 
ျဖစ္သည္။ ဘီစီ (BC - Before Christ) မွာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ၿပီး ေအဒီ (AD- Anno Domine) မွာ အလယ္ေခတ္ 
လက္တင္စကား ျဖစ္သည္။   

ဘီစီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပမာေပးရလွ်င္ ဆုိက္ပရပ္က ေဘဘီလုံးနီးယားကုိ တုိက္ခိုက္ေသာႏွစ္မွာ 
ဘီစီ ၅၄ဝ ဟု ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းတြင္ အဆုိပါတုိက္ခုိက္မႈသည္ ခရစ္ေတာ္ မေမြးဖြားမီ ႏွစ္ေပါင္း ၅၄ဝ က 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ တဖန္ ေဂါတမဗုဒၶ ဖြားျမင္သည့္ ခုႏွစ္ကုိ ခန္႔မွန္းေျခ ဘီစီ ၅၆၃ (c. 563 BC or 
c. 563 BCE) ဟု ေဖာ္ျပၾကရာ ယင္းမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ မဖြားျမင္မီ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၆၃ ႏွစ္ ေစာ၍ 



ေဂါတမဗုဒၶ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္ဟု အဓိပၸာယ္ထြက္သည္။  

ဘီစီ (BC - Before Christ) မွာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕က ေအဒီသည္ အဂၤလိပ္ 
စကား AD (After death) ျဖစ္ရမည္ဟု မွားယြင္းစြာ ယူဆၾကသည္။ ထုိသို႔ဆိုလွ်င္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္စဥ္ 
ဘဝျဖစ္ေသာ ၃၇ ႏွစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ထုိကာလဝန္းက်င္သည္ ဘီစီထလဲည္း မေရာက္၊ ေအဒီထလဲည္း မပါဝင္ပဲ 
ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထုိအခါ တိက်သည့္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မ်ား ျဖစ္လာေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ 

လုိရင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားသည့္ခုႏွစ္မွ အစျပဳ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၈၂ ႏွစ္ၾကာမွ စတင္တီထြင္လာ 
ခဲ့သည့္ ယေန႔ေခတ္သုံး ခရစ္ႏွစ္သကၠရာဇ္မွာ အတိတ္၊ နိမိတ္အားျဖင့္ မည္သို႔မွ် ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ မဟုတ္သည္ကုိ 
သက္ေသျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ နကၡတၱေဗဒကုိ မဆုိလုိေသာ္လည္း “ခရစ္သကၠရာဇ္ခရစ္သကၠရာဇ္ခရစ္သကၠရာဇ္ခရစ္သကၠရာဇ္” အေပၚ အေျခခံ၍ 
တြက္ခ်က္ေသာ မည္သည့္လ၊ မည္သည့္ရက္တြင္ မည္သုိ႔ အက်ဳိးျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဆိုေသာ ေဟာကိန္းမ်ား၊ ယင္း 
အတြက္ ယၾတာေခ်ျခင္းမ်ားကုိ အသိဥာဏ္လႊာ၍ ဆင္ျခင္သုံးသပ္အပ္သည္။ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ အေၾကာင္းရင္းခံ 
ရိွေသာေၾကာင့္သာ အက်ဳိးတရားတခု ျဖစ္ရသည္။ သူ႔အလုိလုိ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း မရိွႏုိင္ေပ။ 

ျမန္မာတုိ႔ကား ပေဒသရာဇာ္ေခတ္၊ ကုိလုိနီေခတ္၊ အာဏာရွင္ေခတ္ အစရိွေသာ ေခတ္ဆိုးႀကီး 
မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ ယေန႔တုိင္ ျဖတ္သန္းေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရိွခဲ့သည္ 
ဆုိျငားလည္း ထုိေခတ္ဆုိးႀကီးသံုးေခတ္၏ ကာလအတုိင္းအတာႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ မေျပာပေလာက္ေသာ ၁၄ ႏွစ္တာ 
မရိွတရိွကုိသာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရဖူးသည္။ ေခတ္ဆုိးႀကီးမ်ားမွ အေတြးအေခၚ အယူဝါဒတုိ႔၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္ဝယ္ 
ျပည္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေျပာသမွ်ယံု၊ ေပးသမွ်ယူ၊ နင္းသမွ်ခံေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္ကုိ ျငင္းႏိုင္ဦးမည္ 
မဟုတ္ေသးေပ။ 

အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ရသည္မွာလည္း ျငင္းႏုိင္ဖြယ္ မရိွေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ 
လုိခ်င္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ရိွသူတို႔၌ ထုိသုိ႔ရႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္ ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ေအာင္ 
တစုိက္မတ္မတ္ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ “ဒီမိုကေရစီ ရၿပီ” ဆုိသည့္ အက်ဳိးတရားကို မုခ်မေသြ 
ခံစားရေပလိမ့္မည္။  

၁-၁-၂ဝ၁ဝ ေန႔သည္ကား လာမည့္ခရစ္ႏွစ္သစ္အတြက္ ပထမဦးဆုံး ဂဏန္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
ထားသည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ထုိေန႔သစ္၊ လသစ္၊ ႏွစ္သစ္မွစ၍ စိတ္သစ္ကိုယ္သစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ရရိွ 
ေအာင္ မည္သုိ႔မည္ပုံ အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကိဳးပမ္းလုိက္မည္ဟူေသာ ႏွစ္ကူးအဓိဌာန္မ်ား (New Year Resolutions) 
ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။  

က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးတြင္ ဤသုိ႔ေသာသႏၷိဌာန္က ခြပ္ေဒါင္းစိတ္္ဓါတ္၊ ရွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓါတ္ 
အစရိွသည့္ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏုိင္လုိက္ေသာအခါ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ေသာ လက္ေတြ႔ 
မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိမွတဆင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး 
အခင္းအက်င္းတရပ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ပင္ ဖန္တီးယူလာႏုိင္စရာ ရိွသည္။ ႀကိဳးစားၾကပါစုိ႔။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ မွန္မွန္ 
ကန္ကန္ ႀကိဳးစားသည္ႏွင့္အမွ် ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ႏွင့္လည္း ပုိမုိ နီးကပ္လာရမည္သာ ျဖစ္သည္။        

 

လြင္ေအာင္စုိး 
၂၆-၁၂-၂ဝဝ၉  
ေခတၱ- ဂ်ပန္     

     


