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အမည်ရင်း

ဖရန်ဆွာမာရီအာူေအး

ြဖစ်သည်

။

ြပင်သစ်

ေတွးေခရှင်၊ စာေပ ပညာရှိ၊ သမိုင်းဝင် ထင်ရှားေသာ ပုဂိလ်တစ်ဦး
ြဖစ်သည် ။ ကဗျာတိုရှည်များ ၊ ြပဇာတ်များ ၊ ိုင်ငံေရး လူမေရး
အေတွးအေခ စာတမ်းများ ၊ သမိုင်းကျမ်းများ ှင့် ဝတပုံြပင်များ
စသြဖင့် စာအုပ်စာတမ်း အေြမာက်အြမား ေရးသားြပစုခဲ့သည် ။
ေဝဖန်စရာရှိလင်
အာဏာပိုင်များ

အုပ်စိုးသူ
ပါ

မကျန်

ေြပာင်ေလှာင်တတ်သူ
သေရာ်ချက်များေကာင့်

မင်းစိုးရာဇာများ
မေကာက်မရွံ

ြဖစ်သည်
ဘက်စတီး

၊

သာသနာေရး

ေဝဖန်တတ်၊

။

သေရာ်

ပိုင်ိုင်ထိမိေသာ

အကျဉ်းေထာင်တွင်

ှစ်ကိမ်

အကျဉ်းချ ခံခဲ့ရသည် ။ ယခု ဆရာေကျာ်ေအာင် ြမန်မာြပန်သည့်
‘ကင ဒ

ခ

အ က င မငသမ ’

စာေပလက်ရာများ

အနက်

ဝတမှာ ေဗာ်လတဲယား၏

အေြပာင်ေြမာက်ဆုံး

ဂဝင်

သေရာ်စာတစ်ပုဒ် ြဖစ်သည် ။
[ ဗ လတယ ၏ ဘဝ င စ

ပလကရ မ

အ က င

မတဆကက ဤစ အပ၏ အတင တစ နရ တင ဖ ပထ သည
။]
***

ေဗာ်လတဲယား မိတ်ဆက်နိဒါန်း

ေဗာ်လတဲယား (အမည်ရင်း ဖရန်ဆွာ မာရီအာူေအး) သည် ၁၆၉၄
ခုှစ်တွင်

ြပင်သစ်ြပည်

ေမွးဖွားသည်

။

အေကျာ်ကားဆုံး၊

ပါရီမိ၌

ငယ်စဉ်က

လူလတ်တန်းစား

ြပင်သစ်ြပည်

အေကာင်းဆုံးြဖစ်သည့်

မိဘများက

ပညာေရးေလာက၌
ခရစ်ယာန်ေဂျဆုဂိုဏ်း

ေကာလိပ်ေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားရသည် ။ ေဗာ်လတဲယားသည်
ေဂျဆုဂိုဏ်း

အယူအဆများကို

စွဲမဲယုံကည်ြခင်း

မရှိေသာ်လည်း

ေဂျဆုေကျာင်းမှ ပညာသည် သူအတွက် များ စွာ အေထာက်အပံ့
ြဖစ်ခဲ့သည်

။

အသက်

ဆယ့်ခုနစ်ှစ်အရွယ်တွင်

ေဂျဆုေကျာင်းမှ

ထွက်သည် ။ ဖခင်က သူအား ဥပေဒပညာ ဆက်သင်ေစသည် ။ သူကမူ
စာေပသမားများ ှင့် ေပါင်းကာ လွတ်လပ်စွာ ေတွးေခတတ်ေသာ
စာေပသမားတစ်ေယာက်

ြဖစ်လာသည်

။

မကာမီမှာ ပင်

အေတွးအေခအရာ၌ အစဉ်အလာကို ေတာ်လှန် ဆန်ကျင်တတ်ေသာ၊
အေရးအသား ထက်ြမက်၍ အာဝဇန်းရင်ေသာ၊ သေရာ်စာ ကဗျာများ
ေရးရာတွင် ထူးခန်ေသာ စာဆိုတစ်ေယာက်အြဖစ် ထင်ရှားလာ၏။
သူအစွမ်းအစကို စာေပပရိသတ်က အလွန်အကျး အထင်ကီးကသြဖင့်
အြခားကဗျာဆရာများ အမည်မေဖာ်ဘဲ ေရးသည့် ကဗျာအချိကိုပင်
ေဗာ်လတဲယား ေရးသည် ဟု အထင်ရှိခဲ့က၏။ အများ တကာ၏
အထင်ကီးလွန်းြခင်းဒဏ်ကို မကာမီပင် ခံရေလသည် ။ ရှင်ဘုရင်ကို

ထိခိုက်ေရးသားသည့်

မည်သူေရးမှန်း

မသိေသာ

သေရာ်စာကဗျာ

ှစ်ပုဒ်အတွက် တရားခံအြဖစ် အစွပ်စွဲခံရကာ ဘက်စတီးေထာင်တွင်
ဆယ့်တစ်လမ အကျဉ်းချခံရ၏။
ေထာင်တွင်း၌

ှိပ်စက်ညဉ်းပန်းြခင်း

မခံရေသာ်လည်း

မတရားဖမ်းဆီးခံရြခင်းကို စွဲမဲကာ ေဗာ်လတဲယားသည် တစ်သီးပုဂလ
အာဏာစိုးမိုးမကို တစ်သက်လုံး ခါးခါးသီးသီး မုန်းတီးခဲ့ေလသည် ။
ေထာင်မှ လွတ်ပီးေနာက် အိဒိပိ ြပဇာတ်ကို ေရးသားစင်တင်ရာ
အထူး

လူကိက်များ

မဟာကဗျာ

ခဲ့သည်

။

(ပထမပိုင်း)

ကို

နာမည်ေကျာ်

လာဟင်နရီယက်

ထုတ်ေဝသည်

။

သိုှင့်

ေဗာ်လတဲယားသည် အသက်ှစ်ဆယ်ေကျာ် သုံးဆယ်အတွင်းမှာ ပင်
ြပင်သစ်ြပည်၌ ထိပ်တန်းစာဆိုတစ်ဦး ြဖစ်လာသည် ။ ြပင်သစ်ဘုရင်ှင့်
မိဖုရားက သူကို ေြမာက်စားသည် ။ ထိုသိုေသာ အေြခအေန၌ပင်
ြပင်သစ်သူေကာင်းမျိးတစ်ေယာက်ှင့် ပုဂိလ်ေရး ပဋိပကြဖစ်ရာမှ
ဘက်စတီးေထာင်၌ အကျဉ်းချခံရြပန်သည် ။ ဤတစ်ကိမ် ေထာင်မှ
လွတ်ေသာအခါ
အုပ်ချပ်သည့်

ေဗာ်လတဲယားသည်
ြပင်သစ်ြပည်မှ

သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်

ထွက်ခွာကာ

ပါလီမန်

ဒီမိုကေရစီိုင်ငံြဖစ်သည့် အဂလန်ြပည်သို သွားေရာက်သည် ။
အဂလန်တွင်
အေတွအကံသည်

သုံးှစ်တာ
သူအား

များ

ေနထိုင်သည်
စွာ

။

အဂလန်

အြမင်ကျယ်ေစခဲ့သည်

။

‘ေဗာ်လတဲယားသည် ြပင်သစ်ြပည်မှ ကဗျာဆရာအြဖစ် ထွက်သွားခဲ့ပီး
အဂလန်၌ ြပန်အလာ၌ မူ ပညာရှိ ြဖစ်လာခဲ့သည် ’ဟု ပင် ဆိုကသည် ။
အဂလန်၌ သူသည် အဂလိပ်စာကို သင်သည် ။ အဂလိပ်စာေပကို
ေလ့လာသည် ။ ထိုေခတ်က အဂလန်တွင် သက်ရှိထင်ရှားရှိေသာ

ဂန်နသန်ဆွစ်၊

အလက်ဇားပုပ်

စေသာ

စာေပသမားများ

ှင့်

မိတ်ေဆွြဖစ်သည် ။ နယူတန်၏ သိပံပညာ သေဘာတရားများကို
ေလ့လာသည် ။ ဆင်ြခင်မ အဓိကှင့် လက်ေတွပဓာန ဝါဒသမား
ဂန်ေလာ့၏ အေတွးအေခများကို ေလ့လာသည် ။ ယင်း၏ အယူအဆ၌
သက်ဝင်သည် ။ ထိုြပင် အဂလန်ြပည်၌ အဖမ်းအဆီးခံရမည့် ေဘးကို
ေတွးေတာထိတ်လန်ေနဖို

မလိုဘဲ

မိမိ

ေြပာလိုရာကို

လွတ်လွတ်ကတ်ကတ် ေြပာိုင် ဆိုိုင်ေသာ အရသာကို ခံစားရသည် ။
၁၇၂၉တွင်

ြပင်သစ်ြပည်သို

ြပန်လာသည်

။

ထိုအချိန်၌

ေဗာ် လ တဲ ယား မှာ ြပဇာတ်များ ၊ ကဗျားများမှ ရသည့် ဝင်ေငွြဖင့်
အေတာ်အတန် ကွယ်ဝေနပီ ြဖစ်သည် ။ ၁၇၃၄ မှ ၁၇၄၉ အထိ
ဆယ့်ငါးှစ်တာကာလအတွင်း

ရင်းှီးလွန်းေသာ

မိတ်ေဆွတစ်ဦးြဖစ်သူ

မဒမ်ရှတ်တေလးှင့်

သူ၏

ေကျးလက်ေနအိမ်တွင် အတူတကွ ေနထိုင်သည် ။ မဒမ်ရှတ်တေလးမှာ
သူှင့်

သေဘာထားချင်း

သိပံပညာ၌

စိတ်ဝင်စားသူ၊

နယူတန်ှင့်

ဂန်ေလာ့ကို

အေတာ်တိုက်ဆိုင်သည်
စာေပ၌
သူလည်း

စိတ်ဝင်စားသူ

။

သူလိုပင်

ြဖစ်သည်

အထူးှစ်သက်သည်

။

။
ထို

ဆယ့်ငါးှစ်တာ ကာလအတွင်း ေဗာ်လတဲယားသည် ြပဇာတ်၊ ဝတ၊
ပုံြပင်၊ ကဗျာ၊ သမိုင်းကျမ်း၊ ဒဿနိကကျမ်းများ အြပင် နယူတန်၏
ူပေဗဒ သေဘာတရားများကို ဝါဒြဖန်ချိသည့် စာတမ်းများ လည်း
ေရးသားခဲ့သည် ။
၁၇၄၆
ေရွးေကာက်

ခုှစ်တွင်

ြပင်သစ်

တင်ေြမာက်ခံရသည်

ဘု ရ င် မ င်း ြမ တ် မှာ အလွန်
ကာရှည်မခံ။

မဟာပညာေကျာ်

သူ

ေရးေသာ

ပုလဲ

။

အဖွဲဝင်အြဖစ်

ထိုအချိန်ကမူ

နံပသင့်လှသည်

ကဗျာတစ်ပုဒ်အတွက်

။

သူှင့်
သိုေသာ်

ရှင်ဘုရင်ေရာ

မိဖုရားကပါ မကည်မသာ ြဖစ်ကသည် ။ ကံေကာင်းေထာက်မစွာပင်
မဟာဖရက်ဒရစ်က ဖိတ်ကားသြဖင့် ပရပ်ရှားသို ထွက်လာခဲ့သည် ။
ပိုစဒမ်

(ပရပ်ရှား)

တွင်

ဘွဲတံဆိပ်

အေဆာင်အေယာင်၊

ြမင်းရထားတစ်စီး၊ ရိကာေတာ် အေထာက်အပံ့ှင့် အကျအန ေနရသည်
။

ပရပ်ရှားဘုရင်မှာ စာေပ

ချီးေြမာက်လျက်ရှိသူြဖစ်ရာ

အုပညာရပ်များကို

သူစာေပပညာရှင်

အသိုင်းအဝိုင်းထဲသို

ေဗာ်လတဲယား တစ်ေယာက် တိုးလာြခင်းအတွက် များ စွာ ဝမ်းေြမာက်
ဂုဏ်ယူလျက် ရှိသည် ။ သိုေသာ် ေဗာ်လတဲယား ဆိုေသာ သူကား
ြပင် သ စ် မှာ စိတ်မထိန်းိုင် သကဲ့သို ပရပ်ရှားတွင် လည်း သူစိတ်ကို
ကာကာချပ်တီး၍ မရ၊ လူတကာှင့် ရန်ြဖစ်သည် ။ ေနာက်ဆုံး ဘုရင်
ဖရက်ဒရစ်ှင့်ပါ မသင့်မတင့် ြဖစ်ေလသည် ။ သိုှင့် ၁၇၅၃ ခုှစ်တွင်
ပရပ်ရှားမှ ထွက်ခဲ့ရြပန်သည် ။ အေမရိက အထိ သွားမည် စိတ်ကူးပီးမှ
လိင်းမူးမည်ကို ေကာက်၍ မသွားေတာ့ဘဲ ဂျီနီဗာသိုသာ ထွက်ခဲ့ရ၏။
၁၇၆၀

တွင်

ဖားေနးရွာတွင်

ြပင်သစ်ှင့်

ဆွစ်ဇာလန်

သွားေရာက်ေနထိုင်သည်

။

နယ်စပ်ေဒသရှိ
ဖားေနးမှ

ေန၍

အေရးကံလင် ြပင်သစ် သိုမဟုတ် ဆွဇ်ဇာလန်ကိက်ရာ တစ်ိုင်ငံသို
ေြပးိုင်သြဖင့် သူက ဖားေနးကိုမှ ေရွး၍ ေနထိုင်ြခင်း ြဖစ်သည် ။
ဖားေနးတွင် လည်း မနားမေန စာေပအမျိးမျိး ဆက်၍ ေရးသားသည် ။
ထိုအချိန်၌ သူမှာ အလွန် ချမ်းသာကွယ်ဝေနပီ ြဖစ်သည် ။ ဖားေနးရွာရှိ
စက်မလုပ်ငန်းများ

တွင်

ေငွရင်း

ြမပ်ှံထားသည်

။

သူကို

ိုင်ငံတကာက သိေနကပီး ဥေရာပတိုက် အှံအြပားမှ လူများက သူထံ
လာေရာက် ေတွဆုံကသည် ။ လာမေတွိုင်သူများက သူှင့် စာ
အဆက်အသွယ် လုပ်သည် ။ တစ်ေနတစ်ေန ေပးစာများ ေရးရသည်
ကလည်း မနည်း။ တစ်ခါတရံ ေပးစာချည်း အေစာင် သုံးဆယ်အထိ

ေရးရသည်

။

သည်

ကားထဲ

ြပဇာတ်၊

သမိုင်း၊

ပုံြပင်ှင့်

စာတမ်းများကလည်း ြပတ်သည် မရှိ။ ထိုကာလအတွင်း (ဖားေနးရွာမှ
ေန၍

)

ိုင်ငံတကာရှိ

ဖိှိပ်ချပ်ချယ်ြခင်း၊

ညဉ်းပန်းှိပ်စက်ြခင်း၊

သာသနာေရး အာဏာပိုင်များက ဘာသာအယူဝါဒ ကွဲလွဲသူများ ၊ မိမိတို
သဇာ မခံသူများကို ှိပ်စက်ကလူြပြခင်း၊ သတ်ြဖတ်ေနြခင်းများကို
ြပင်းြပင်းထန်ထန် ကန်ကွက်ရှံချေသာ စာများ ေရးသားသည် ။ သိုှင့်
ိုင်ငံတကာ

လူမအခွင့်အေရး

ကာကွယ်သူတစ်ဦး

အြဖစ်လည်း

ထင်ရှားလာသည် ။
၁၇၇၈

ခုှစ်တွင်

ေဗာ်လတဲယား

ကွယ်လွန်သည်

ကွ ယ် လွ န် ြခ င်း မှာ လူအများက

။

သူ

ဝိုင်းဝန်းချီးကျး

ဂုဏ်ြပကလွန်းေသာေကာင့် ြဖစ်သည် ဟု ဆိုသည် ။ ြဖစ်ပုံကား ဤသို
ြဖစ်၏။

၁၇၇၈

ခုှစ်တွင်

လည်ပတ်ပါရန်

သူအား

ဖိတ်ကားက၏။

စင်တင်ရန်လည်း

စီစဉ်လျက်

ပါရီသို

ြပန်လည်လာေရာက်

ပါရီတွင်

သူြပဇာတ်တစ်ပုဒ်

ရှိကသည်

။

ပါရီသို

သူေရာက်ရှိလာေသာအခါ သူအား ေအာင်ပွဲရ စစ်သူရဲေကာင်းကီးပမာ
ေသာင်းေသာင်းဖျဖျ

ကိဆိုက၏။

ဧည့်ခံပွဲများ

၊

ဂုဏ်ြပပွဲများ

တစ်ခုပီးတစ်ခု ဆက်တိုက် တက်ေရာက် ချီးြမင့်ရသည် ။ ပွဲလမ်းများ
တက်ရလွန်းသြဖင့် အဘိုးအို ေဗာ်လတဲယား (အသက် ၈၆ ှစ် ရှိပီ) မှာ
ပန်းဖျား ဖျားကာ ထိုှစ် ေမလမှာ ပင် ကွယ်လွန်သွားေလသည် ။
ေဗာ်လတဲယားသည် ကေလးဘဝမှ စ၍ ကွယ်လွန်သည့်တိုင်ေအာင်
စာများကို

အဆက်မြပတ်

ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း

ေရးသားခဲ့ေသာ

အေရအတွက်အားြဖင့်လည်း
ေဗာ်လတဲယား

ေရးသားခဲ့သူ
များ

စာေပါင်းချပ်အြဖစ်

ြဖစ်၏။

အထက်တွင်

စာအမျိးအစား

စုံလှသကဲ့သို

လှသည်

။

သူစာများကို

ထုတ်ေဝကသူတို

သည်

အုပ်တွဲေပါင်း

၇၀၊

၈၀

ေြမာက်ြမားလှစွာေသာ

မှ

စာများ

၁၀၀ေကျာ်အထိ
အနက်

ထုတ်ေဝကရ၏။

ပို၍

အဓိကကျေသာ

လက်ရာများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်၏။

ပဇ တမ
ေဗာ်လတဲယားသည်
ြပဇာတ်အမျိးမျိး

အလွမ်းဇာတ်၊

အေသာဇတ်

စသြဖင့်

ေရးသားခဲ့သည့်အနက် အလမ ဇ တ၁(Tragedles)

များ မှာ ပို၍ ေအာင်ြမင်သည် ။ ယင်း အလွမ်းဇာတ်များ အနက်
ထင်ရှားေသာ

လက်ရာများမှာ ဂရိဒာရီလာ

အိဒိပတ်

ပုံြပင်ကို

ြပန်ေရးသည့် အဒပ၂(Oedipe)
(၁၇၁၈)၊ ေရာမသမိုင်း (ဂျလိယက် ဆီဇာေခတ်) ကို ယူေရးသည့်
ဘ တပ ၃(Brutus) (၁၇၃၁)၊ (ရှိတ် စပီးယား၏ သသလ ၄(Othelo)
ြပဇာတ်ှင့်

အေကာင်းအရာ

သေဘာချင်းတူသည့)်

မေစရိယစိတ်၏ သဘာကို ြပေသာ ဇငယ ၅ ( Zaire) (၁၇၃၂) စသည်
တို ြဖစ်၏။

ကဗ မ
အမျိးအစား စုံလင်ေသာ ကဗျာတိုရှည် အေြမာက်အြမားအနက်
စတုတေြမာက်
(Henriade)

ဟင်နရီဘုရင်ေခတ်ကို
(၁၇၂၈)

ဖွဲေသာ ဟငဒရယကက ၆
မဟာကဗျာှင့် လစစဘန မ

ကပသငပဖ ကဗ ၇ (Poem on The Disaster of Lisbom)

(၁၇၅၆)

တို

သည်

အထင်ရှားဆုံး

ြဖစ်၏။

ယင်းကဗျာ

ှစ်ပုဒ်စလုံး၌ လည်း သူ၏ အြခားေသာ စာများ နည်းတူ အယူသီးမများ
ှင့် ဘာသာေရး ချပ်ချယ်ှိပ်ကွပ်မများကို ဆန်ကျင် တိုက်ခိုက်ထား၏။

သမင က မ မ
သမိုင်းစာတမ်း

အများ

အြပား

အနက် ဒ ဒသမ မ က

ခ ဘရငသမင ၁ (History of Charles XII

) (၁၇၃၁)

အမည်ရှိ သမိုင်း အတပတိ၊ လဝ ၁၄၏ ရ စ ခတ၂ (The Century of
Louis

XIV)

(၁၇၅၁)

ငငစတဓ တ င

အမည်ရှိ

ငင ဓ လထ စမ

and Spirit of Nations )

ေခတ်သမိုင်း

မှတ်တမ်း၊

၃ (Eassy on the Customs

(၁၇၅၆) အမည်ရှိ သမိုင်းဒဿနကျမ်းတို

သည် ထင်ရှား၏။

စ

ပ ဝဖန ရ

ေဗာ်လတဲယား၏

စာေပသေဘာတရားများမှာ သူ

ေရးခဲ့ေသာ

ကဗျာများ ၊ သမိုင်းကျမ်းများ ၊ ေပးစာများ ၌ လည်း အှံအြပား ပါရှိ၏။
စာေပေဝဖန်ေရးသက်သက်

စာတမ်းများ

အနက် က

 မငသ သပခ က ၄Commentary on Corneille)

(၁၇၆၄) စာတမ်းသည် ထင်ရှား၏။

နလအ

ပစ မ
ေဗာ်လတဲယားကား

ကမာ့သမိုင်းတစ်ေလာက်

ေပးစာအေရးဆုံး

လူတစ်ေယာက်ဟု ဆိုေလာက်၏။
သူှင့် စာချင်း အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်သူေပါင်း ၇၀၀ ေကျာ်
ရှိသည် ။ သူ ေရးခဲ့ေသာ ေပးစာေပါင်းမှာ တစ်ေသာင်းေကျာ် ရှိသည် ဟု
ဆို၏။

သူ

စာေရးခဲ့သူများ

လယ်သမားများမှ

သည်

တွင်

ေတာေကျးလက်မှ

ပရပ်ရှားဘုရင်

အညတရ

မဟာဖရက်ဒရစ်၊

ုရှားဘုရင်မကီး မဟာကက်သရင်း စေသာ မင်းဧကရာဇ်များ အထိ
ပါဝင်၏။
တချိ

စာများမှာ ပုံှိပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ေရးေသာ စာများ

ြဖစ်သည် ။ တချိမှာ မူ လိပ်စာရှင်သိုသာ ရည်ရွယ် ေရးသားြခင်း ြဖစ်၍
အလွန်ေြပာင်ကျေသာ၊

ြပင်းထန်ေသာ

ေတွရသည်

ေပးစာများ

။

ယင်း

အေရးအသားများကို
သည်

ေဗာ်လတဲယား၏

အတပတိအတွက် ကီးမားေသာ အေထာက်အပံ့ ြဖစ်သကဲ့သို ၁၈
ရာစုေခတ် ြပင်သစ်ှင့် ဥေရာပသမိုင်းအတွက် အဖိုးမြဖတ်ိုင်ေသာ
ေဝဖန်စာများ ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ လည်း ြဖစ်သည် ။

ဝတ ပ ပငမ
ေဗာ်လတဲယား၏
လူသိများ

ဆုံး

စာများ

အနက်

အထင်ရှားဆုံး၊

ယေနတိုင်

လက်ရာများမှာ ဝ တ  ပုံ ြပ င် များ ြဖစ်၏။

ေဗာ်လတဲယားသည် သူ ေြပာချင်ေသာ အေကာင်းချင်းတများ ၊ သူ
ေဝဖန်သေရာ်လိုေသာ

အရာများ

၊

သူ၏

အေတွးအြမင်များကို

ပုံဝတသဖွယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ဆင်၍ ေရးေလ့ရှိသည် ။ ထိုသို

ေရးသားရာတွင် ဝတဇာတ်ေကာင်း၌ ယုတိယုတာရှိဖို ၊ အကျိးဆက်
အေကာင်းဆက်

သင့်ဖို

ကိုအဓိက

မထား၊

ေြပာလိုရင်းအချက်ကို

ေပေအာင် ေြပာိုင်ဖို သာ အဓိကထားသည် ။ သိုြဖစ်၍ ထိုစာများမှာ
ဒာရီလည်း

မက၊

ြဖစ်လာသည်

။

မိမိကံကမာကို

ဝတလည်း

ယင်း
မိမိ

ဘုရားသခင်ကသာ

မကျေသာ

ဝတပုံြပင်များ

ကိတင်

အနက်

မသိရှိိုင်၊

သိရှိိုင်ေကာင်းကို

ဝတပုံြပင်များ
လူသားသည်

ဖန်ဆင်းရှင်

ြပေသာ၊

ထာဝရ

စင်ကယ်ေသာ

ခရစ်ယာန်၏ အြဖစ်ကို ြပေသာ ဇ ဒစ သမဟတ ပန တင ၁ (Zadig
or Destiny) (၁၇၄၇) ှင့် ဂျာမန်ဒဿန ဆရာကီး လိုက်ဗနိ၏
အေကာင်းြမင်ဝါဒှင့်
ဆည်းပူးကိုးကွယ်ကသူများကို

ယင်းဝါဒကို

အလွန်အကျး

သေရာ်ေြပာင်ေလှာင်ေသာ

(ယခု

ေကျာ်ေအာင် ြမန်မာြပန်သည့်) ကင ဒ သမဟတ အ က င မငဝ ဒ
၂(Candider

or

Optimism)

(၁၇၅၉) တို သည် အထင်ရှားဆုံး

ြဖစ်ေလသည် ။
၉၊၈၊၁၉၇၆။

စ
***

ပ လ က စ တည အဖ

ြမန်မာြပန်သူ၏ အမှာ စကား

အ က င မငသမ ကို

ေဗာ်လတဲယား၏ ကင ဒမှ

ဘာသာြပန်ပါသည် ။ မူလ စာအုပ်ေခါင်းစီးတွင် ကင ဒ သမဟတ
အ က င မငသမ ဟု နာမည်ေပးခဲ့ပါသည် ။ ေဗာ်လတဲယားသည်
သူေခတ်က အြဖစ်အပျက်တို ကို အနည်းငယ်သာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲကာ
စာဖွဲတတ်ပါသည်

။

ဘုရင်ကိုပင်

ကလိတတ်သြဖင့်

ေထာင်နန်းစံခဲ့ရပါသည် ။ ထိုသို တစ်ခါတရံ ပုဂိလ်ေရးတို ကိုပင်
ေြပာင်ေြပာင် ဘွင်းဘွင်း ေရးတတ်သည် ဟု ဆိုပါသည် ။ သိုြဖစ်ရာ
စာတစ်ေစာင် ေပတစ်ဖွဲ ေရးပီးတိုင်း သူစာက သူကို အရာယ်ေပးမည်
ထင်ခဲ့လင်

သူမေရးဟု

ြငင်းတတ်သည်

ဟု

ဆိုကပါသည်

။

အ က င မငသမ ကို ထုတ်ေဝပီး သုံးေလးပတ် ကာသည် အထိ သူ
ေရးသည် ဟု မေကညာပါ။ သိုြဖစ်ရာ မူလစာအုပ် ေရှဆုံးမျက်ှာ
ေခါ င်း စီး တွ င် ဒ ကတ ရပ

၁

(Raiph)

၏

ဂျာမန်မူရင်းမှ

ြပင်သစ်ဘာသာသို ြပန်ထားသည် ။ ၁၇၅၉ တွင် မင်ဒင်မိေလး၌
ေဒါက်တာရပ်
ြဖည့်စွက်ချက်တို

ကွယ်လွန်သည့်အခါ
ကိုပါ

ထည့်သွင်း

သူအိတ်ထဲမှ

ေတွရသည့်

ေဖာ်ြပထားပါသည်

ဟု

ေတွရပါသည် ။
ယခု

ြမန်မာဘာသာသို

ြပန်သည့်အခါ

ပင်ဂွင်းတိုက်ထုတ်

ြပင်သစ်ဘာသာမှ အဂလိပ်ဘာသာသို ဂ နဗတ ၂ (John Butt)

ြပန်ဆိုသည့် မူ၊ ဆစ်ဂနက် ဂဝင်စာစဉ်ထုတ် အေမရိကန်ြပည်
ကိုလမ်ဘီယာတကသိုလ်မှ ဒနယ အမ၊ ဖရမ ၃ (Donaid M. Frame)
ြပန်ဆိုသည့် မူ ှစ်ခုတို ှင့် တိုက်ဆိုင်ညိှိင်းကာ ဘာသာြပန်ြခင်း
ြဖစ်ပါသည် ။
လိုအပ်မည် ထင်သည့်အခါ ေအာက်ေြခမှတ်ချက်များကို ြပပါသည် ။
သိုေသာ်လည်း

အေကာင်းြမင်သမားမှာ ဝတတစ်ပုဒ်

(တချိက

ဒာရီဟု ဆိုသည် ) ြဖစ်ေလရာ အချိကို မရှင်းလင်းေတာ့ပါ။ ဤသည်
မှာ ဘာသာြပန်သူ၏ အလိုကျသာ ြဖစ်ပါသည် ။
၂၉၊၅၊၇၅။

က

အ င

နိဒါန်း

ေဗာ်လတဲယားသည်

သူေခတ်တွင်

ာဏ်ပညာအကီးဆုံး

စာေပပညာရှင်ဟူ၍ အများက ေလးစားကသည် ။ သူ ေရးသည့်
အေကာင်းြမင်သမားကိုလည်း

သူ၏

ရသအေြမာက်ဆုံး

ဟူ၍

ဝတတစ်ပုဒ်

ြပစုချက်တို

တွင်

သတ်မှတ်ကသည်

။

ဤ

အေကာင်းြမင်သမားတွင် သူ ေရွးချယ် တင်ြပသည့် အေကာင်းအရာမှာ
ေလာကသားအားလုံးှင့် သက်ဆိုင်သည့် အေကာင်းအရာ ြဖစ်သည် ။
ေခတ်အဆက်ဆက်တွင်

မတိမ်ေကာိုင်သည့်

အေကာင်းအရာမျိးလည်း ြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့်ပင် ေဝဖန်ေရးဆရာ
အချိက အေကာင်းြမင်သမားသည် ယေနအထိ ေခတ်မီေနသည် ဟု
ဆိုကေလသည်

။

သူ

ေရွးချယ်ထားသည့်

အေကာင်းအရာမှာ

ဒုကေဝဒနာပင် ြဖစ်သည် ။ စိတ်၏ ဆင်းရဲြခင်း ဒုက၊ ကိုယ်၏
ဆင်းရဲြခင်း ဒုကတို ပင် ြဖစ်ေလသည် ။ ဤသည် မှာ လူေပလာသည် မှ
ယေနေခတ်တိုင်

အေြခခံ

အကျဆုံး

ြပဿနာတစ်ခု

ြဖစ်ေလရာ

ဘယ်ေခတ်တွင် မဆို မိုးိုင်သည် မှာ ေသချာသည် ။ လူြဖစ်လာလင်
ဆင်းရဲဒုက ေတွကံရသည် ။ အနာေရာဂါ ထူေြပာသည့် ဒုကကို
ရင်ဆိုင်ရသည်

။

ငတ်မွတ်သည့်

ဆင်းရဲြခင်းကို

ကံရသည်

။

မမတသည့် ဒုကကို ရင်ဆိုင်ရသည် ။ ဤကမာကီးကို ခရစ်ယာန်
အယူအရ ထာဝရဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းသည် ဆိုလင် ဘာ့ေကာင့် လူတို

သည်

ဆင်းရဲဒုကကို

ေခတ်အဆက်ဆက်ကံေတွေနရသနည်း။

ဆင်းရဲသည် မှာ ကံ ကံ၏ အေကာင်းတရားေကာင့်လား။ ဖန်ဆင်းရှင်
ထာဝရဘုရားသခင်သည်

တန်ခိုးေတာ်အန၊

ြပည့်စုံသည်

သည့်ထက်ေကာင်းသည့်

ဆိုလင်

ာဏ်ေတာ်အနှင့်
ဒုကအေပါင်း

ကင်းေဝးရာ ကမာကီးကို မဖန်ဆင်းိုင်ဘူးလား။ အကယ်၍ သာ
သည့်ထက်ေကာင်းသည့်
ဘယ်အရာက

ကမာကီးကို

တားဆီးထားရသနည်း။

အားလုံးေမာ်လင့့်ထားသလို
မဖန်ဆင်းိုင်ခဲ့လင်
ပိုင်ရှင်ဟု

ဖန်ဆင်းိုင်ခဲ့လင်

သူကို

သိုမဟုတ်ဘဲ

ေကာင်းသည့်

ကမာကီးကို

တန်ခိုးေတာ်အန၊

ယုံမှတ်ေနရမည်လား။

သူကို

သူကို
သူ

ာဏ်ေတာ်အန
စိတ်ထားေကာင်းတဲ့

ဖန်ဆင်းရှင်လို မှတ်ယူေနရမည်လား။ သူကို ယုံကည်ေနရမည်လား။
လူတို ၏ ေဘးဒုကအမျိးမျိး ကံရသည့်အခါ ယင်းဒုကအေပါင်းမှာ
သူှင့်သာ သက်ဆိုင်ေနသည် ဟု ယုံကည်ရမည်လား။ ိုးိုးအချိန်တို
တွင် မထူးြခားေသာ်လည်း ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်း ေဘး၊ အနာေရာဂါ
ထူေြပာြခင်း ေဘးတို ဆိုက်ေရာက်လာသည့်အခါ အထက်ပါ ေမးခွန်းတို
မှာ အေရးကီးလာသည် ။ ေလာကကီးတစ်ခုလုံးသည် ဤြပဿနာတို
ကို

ေရှတန်းတင်

စဉ်းစားလာကသည်

။

တကယ်ဆိုလင်

ယေနကာလအထိ ကမာ့အစိတ်အပိုင်း အချိမှာ ဆိုခဲ့သည့် ေဘးဒုကတို
ှင့် ရင်ဆိုင်ေနရဆဲြဖစ်သည် ။ ထိုအတူ ေဗာ်လတဲယားသည် လည်း
သူေခတ်တွင် ဆိုခဲ့ပီးြဖစ်သည့် ြပဿနာတို ှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရေလသည် ။
ေဗာ်လတဲယားသည် အေကာင်းြမင်သမားကို ၁၇၅၉ တွင် ေရးသည်
။ ထိုအချိန်တွင် သူအသက်မှာ ၆၄ ှစ် ရှိေနပီး ဥေရာပတစ်ဝန်းတွင်
သူ ဂု ဏ် သ တ င်း မှာ ေကျာ်ကားေနပီ။
ြပြပင်ေရးသမား၊

သမိုင်းဆရာ၊

သူကို

အလွမ်းဇာတ်ဆရာ၊

ဥေရာပက
မဟာကဗျာ

စာဆိုအြဖစ် သိထားကသည် ။ ထိုအချိန်တွင် ေဗာ်လတဲယားသည်
ဂျနီဖာမိအနီး

ဖားေနးရွာကေလးတွင်

အာဏာပိုင်တို

ှင့်

ေရှာင်တိမ်းကာ

ြပင်သစ်အစိုးရတို

အနားယူသည်

။

ြပင်သစ်ဘာသာေရး

၏

အရာယ်မှ

ယင်းတို

၏

လွတ်ရာ

သက်ဦးဆံပိုင်

အုပ်ချပ်ေရးကို စာေြပာင်စာေထ့များ ေရးသားကာ ကလိခဲ့သည် ။
ေဝဖန်ခဲ့သည် ။ လူဝီဘုရင်ကို ေစာင်းေြမာင်းကာ သွားပုပ်ေလလွင့်
ေရးသားခဲ့သည်

ဟု

ယူဆသြဖင့်

သူကို

ဘက်စတီးေထာင်သွင်း

အကျဉ်းထားခဲ့သည် ။ ထိုအခါတွင် သူသည် စိတ်၏ ဆင်းရဲြခင်း ဒုက၊
ကိုယ်၏ ဆင်းရဲြခင်း ဒုကတို ကို ေကာင်းေကာင်း နားလည်ခဲ့သည် ။
တစ်ဖန် မှးမတ်တစ်ေယာက်၏ အမိန်ကို ကလန်ကဆန် လုပ်မိသြဖင့်
ပါရီမိမှ

နယ်ှင်ဒဏ်

ေပးြခင်းခံခဲ့ရသည့်

ဒုကကိုလည်း

သူ

ခံစားခဲ့ရသည် ။ သူသည် သမိုင်းကို ေလ့လာသည် ။ သူ နားလည်သည့်
လူသမိုင်းတွင်

လူသတဝါအေပါင်း၏

လူမကိစ

အဝဝကို

ကည့်

ေစာင်မ ထိန်းသိမ်းသည့် အရှင် ထာဝရ ဘုရားသခင်မျိး မရှိခဲ့ဟု
ယုံကည်သည် ။
ထိုစဉ်က
အခွင့်ထူးခံ

ြပင်သစ်ြပည်တွင်

ဘုန်းကီးှင့်

လူတန်းစားများ

ြဖစ်ကသည်

မှးမတ်တို
။

သည်

တိုင်းြပည်၏

ေြမယာထက်ဝက်ကို ယင်းလူတန်းစားက ပိုင်ဆိုင်သည် ။ သူတို သည်
အခွန်မေပးရ။

သူတို

ေြမယာေပတွင်

ေနထိုင်သူတို

ထံမှ

အခွန်ေကာက်ခွင့် ရှိသည် ။ ဒုတိယ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားမှာ ေြမရှင်
သူေကာင်းမျိးတို

ြဖစ်သည်

လူထုြဖစ်သည့်

တတိယလူတန်းစားမှာ အခွန်ထမ်း

သာမန်ကုန်သည်

လက်မပညာရှင်များ
ြဖစ်ကေလသည်

။

၊
။

လယ်သမားများ

၊

ပွဲစားေပါက်စှင့်
၊

အလုပ်သမားများ

အုပ်ချပ်ေရးမှာ သက်ဦးဆံပိုင်

ြဖစ်သည်

။

ိုင်ငံေရးအရ မညီမမများ ရှိလာသည် ။ အုပ်ချပ်သည့် ဘုရင်တို မှာ
အရည်အချင်းညံ့သည်

(လူဝီ

၁၅

ှင့်

လူဝီ

၁၆)။

ိုင်ငံတကာ

စစ်ပွဲဝင်ဲရသြဖင့် ေငွကုန်ဘာခန်း ြဖစ်လာသည် ။ ဘတ်ဂျက်လည်း
မရှိ။ စာရင်းအင်းလည်း မရှိ။ လူဝီ ၁၆၏ မိဖုရား ေမရီအင်တွာနက်မှာ
အသုံးအြဖန်း

ကီးသည်

။

သူတွင်

နန်းတွင်း

အေစအပါး

တစ်ေသာင်းေြခာက်ေထာင် ရှိပီး အိမ်ေတာ်၌ အေစအပါး ငါးရာ ရှိသည်
။ သူ၏ နန်းတွင်း အသုံးစရိတ်မှာ တစ်ှစ် သန်းှစ်ဆယ် ရှိသည် ။
တစ်တိုင်းြပည်လုံးလိုလို ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်း ေဘး ဆိုက်ေနသည် ။
ပါရီမိေတာ်တွင်

ေပါင်မုန်

ဝယ်၍

မရ။

ေပါင်မုန်ဝယ်ရန်

တန်းစီေနေသာ လူထုကီးကို ြမင်လင် မိဖုရားကီး ေမရီအင်တွာနက်က
ဘာလုပ်ေနကတာလဲဟု

ေမးသည်

တန်းစီေနကတာပါဟု

။

ေပါင်မုန်ဝယ်ဖို

ေြဖသည့်အခါ

အတွက်

ေပါင်မုန်မစားရလင်

ကိတ်မုန်စားကပါလားဟု ေြပာသည် ။ အုပ်ချပ်သူကား သည် မပင်
လူထုှင့် ကင်းကွာေနသည် ။
ဘုရင်လူဝီ

၁၄

ဘုရင်စနစ်သည်

သာ

လက်ထက်ကပင်

အကွင်းမဲ့

အေကာင်းဆုံးဆိုေသာ

အာဏာပိုင်

အယူအဆတစ်ရပ်

ထွန်းကားလာသည် ။ ဘုရင်သည် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်၍
ဘုရားသခင်၏

အာဏာရပ်ြဖင့်

အုပ်စိုးြခင်း

ြဖစ်သည်

။

တိုင်းသူြပည်သားတို သည် ဘုရင့်အာဏာကို ြခွင်းချက်မရှိ နာခံရမည်
ဟူေသာ အယူအဆသည် လည်း ထင်ရှားလာသည် ။
ထိုကာလတွင်

လူလတ်တန်းစားြဖစ်ေသာ

ဘူဇွာေခ

မိေနကုန်သည် များ ကီးပွားတိုးတက် လာကသည် ။ သိုေသာ်လည်း
သူတို

မှာ လူမေရးအဆင့်အတန်းှင့်

မခံစားကရေပ။

သူတို

ကား

အကျိးခံစားမများကို

စက်မေတာ်လှန်ေရး

ေခတ်သစ်မှ

ေမွးထုတ်လိုက်သည့်
ဤသိုြဖင့်

လူတန်းစားသစ်

ြပင်သစ်ြပည်တွင်

တစ်ရပ်

လူတန်းစား

ြဖစ်ေလသည်

ကွဲြပားမသည်

။
ပို၍

ြပတ်သားလာသည် ။ အဂလန်တွင် မူ ပါလီမန် သဇာကီးလာချိန်
ြဖစ်သည် ။
ထိုကာလအတွင်း ြပင်သစ်ြပည်၌ ိုင်ငံေရး ေတွးေခရှင်သစ်များ
ေပေပါက်လာကသည်
တစ်ေယာက်

။

ယင်းတို

ြဖစ်ေလသည်
ှင့် ဆ

(၁၆၂၉-၁၇၅၅)

။

အနက်

ေဗာ်လတဲယားမှာ

ကျန်ှစ်ေယာက်မှာ မနတက

(၁၇၁၂-၁၇၇၈)တို

ြဖစ်ကသည်

။

မွန်တီကျသည် ပါလီမန်ဘုရင်စနစ်ကို သေဘာကျ လက်ခံသည် ။
ေဗာ်လတဲယားကမူ ဘာသာေရး လွတ်လပ်ခွင့်၊ ပါလီမန် လွတ်လပ်ခွင့်၊
လူလတ်တန်းစား

စီးပွားကုန်သွယ်မ

လွတ်လပ်ခွင့်တို

ကို

အေရးဆိုသည် ။
ူဆိုးကား ပို၍ ြပတ်သားကာ လက်ေတွကျသည် ။ လူသည်
ေမွးကတည်းက

လွတ်လပ်သည်

။

သိုေသာ်

ေှာင်ကိး

အတည်းခံေနရသည် ။ လူတို သည် ယဉ်ေကျးသြဖင့် မိုက်လာကသည် ။
တိုးတက်မကို

ဘယ်သူေတွ

ခံစားကရသလဲ။

လူမလိုင်ခဲေတွသာ

ခံစားရသည် ။ အတုအေယာင်ကို မယုံကည်ိုင်။ ဟန်ေဆာင်မကိုလည်း
မယုံကည်။ အနိာုံကို မေကျနပ်။ လယ်သမား၊ အလုပ်သမားတို
ဆင်းရဲေနသည် ။ လူတိုင်းကို ညီမသည့် အခွင့်အေရး ေပးရမည်။
ဤသည်

တို

မှာ ြပင်သစ်ေတာ်လှန်ေရး အဦးပိုင်းတွင် ူဆိုး

တင်ြပသည့် လူအခွင့်အေရး ေကညာစာတမ်းပါ အချက်များ ြဖစ်သည် ။
၁၇၈၉ ဇူလိုင် ၁၄ တွင် ဘက်စတီးအကျဉ်းေထာင်ကို လူထုက
သိမ်းပိုက်သည်

ကစ၍

ေတာ်လှန်ေရး

စကာ

အမျိးသားလတ်ေတာ်တစ်ရပ် ထူေထာင်လိုက်သည် ။ ေြမရှင်စနစ်ကို
ဖျက်သိမ်းသည် ။ ေြမကန်စနစ် ဖျက်သိမ်းသည် ။ ေြမရှင်ရပိုင်ခွင့်ှင့်
ေြမရှင်တရားုံးတို ကို ဖျက်သိမ်းသည် ။ ဤကား အရင်းရှင်ေပါက်စတို
ိုင်ငံေတာ်အာဏာကို
ြဖစ်ေပသည်

။

ရေသာ

ဥေရာပတွင်

ြပင်သစ်ြပည်၌

ဘူဇွာ

ဒီမိုကေရစီ

ေြမရှင်စနစ်ကို

ုပ်သိမ်းကာ

ထူေထာင်လိုက်ကသည်

။

ြပင်သစ်ေတာ်လှန်ေရး၏

ေရှေြပး

ေတာ်လှန်ေရး

ပထမဆုံးအကိမ်

အရင်းရှင်ိုင်ငံေတာ်သစ်
ေဗာ်လတဲယားကား
ိုင်ငံေရး

ယင်း

သုခမိန်တစ်ေယာက်

ြဖစ်ေလသည် ။
ထိုစဉ်က အဂလန်ြပည်ှင့် ြပင်သစ်ြပည်တို တွင် အေကာင်းြမင်ဝါဒ
ေခတ်စားေနသည် ။ ထိုဝါဒမှာ ေလးဗနိ၊ ရှတ်စဗာရီ၊ ခရစ်ရှန်ဝုတို ှင့်
ဆက်စပ်ေနသည် ။ ပပ၏ လအ က င စ တမ တွင် အကီးအကျယ်
ေထာက်ခံထားသည် ။

ကန်ေတာ်တို အားလုံးသည် အစစရာရာ အဆင်အေြပဆုံး
ြဖစ်သည့် ကမာေလာကကီးတွင် လူြဖစ်လာရသည် ။
ကန်ေတာ်တို အဖို ဆိုးသည် ဟု ထင်ေနသည် တို မှာ အြခား
တစ်ေယာက်အဖို ေကာင်းချင် ေကာင်းေနမည်။ သိုြဖစ်ရာ
အများ ှင့် ြခံ၍ ကည့်ကာ သည်းခံရမည်။

ဤဝါဒကို
အမှန်စင်စစ်

အဘိဓမာဆရာအချိက
ယင်းမှာ ေလးဗနိ၏

ေရှတန်းတင်ကသည်
ဝါဒ

မဟုတ်။

။

သူဝါဒမှ

ေဖာက်လွဲေဖာက်ြပန်

လုပ်ထားသည့်

လွဲမှားသည့်

အယူတစ်ခုသာ

ြဖစ်သည် ။ ဤအချက်ကို ေဗာ်လတဲယား သိသည် ။
ေလးဗနိသည်

သမားိုးကျ

တစ်မျိးအဓိပာယ်ေကာက်ကာ

ခရစ်ယာန်အယူကို

ြပန်လည်ရှင်းြပရန်

ကိးစားသည်

။

ယ င်း မှာ ဤသို ြဖစ်သည် ။ ဤကမာေလာကကီးတွင် အဆိုးှင့်
အေကာင်းကို ကန်ေတာ်တို စိတ်ကိက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ေရွးပိုင်ခွင့်
ရှိသည် ။ သိုြဖစ်ရာ ဆိုးကျိးများ ြဖစ်သည့် စိတ်၏ ဆင်းရဲြခင်း ဒုက၊
ကိုယ်၏ ဆင်းရဲြခင်း ဒုကတို ကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ထုတ်၍ မရ၊
ဝိုင်းပယ်၍ မရ။ ဤအဆိုြပချက်ကိုကား ေဗာလတဲယား စိတ်မဝင်စား။
သိုေသာ်

ေလးဗနိ၏

ဒဿနိက

‘ခိုင်လုံသည့်အေကာင်း’၊

ေဝါဟာရများ

‘ကိတင်ြပင်ဆင်ပီး

ြဖစ်ကသည့်
သပာယြဖစ်မ

နိယာမတရား’စသည် တို ကိုကား သူကိက်ဟန် မတူ။ ယင်းတို ကို
ေလးဗနိ၏

ေနာက်လိုက်များက

ခဏခဏ

သုံးသည်

ကို

သူ

မျက်စိေနာက်ဟန် တူသည် ။ သူသည် ေလးဗနိ၏ အဘိဓမာကို မတိုက်။
ေလးဗနိ ေနာက်လိုက်များ ၏ ေဖာက်လွဲေဖာက်ြပန် အယူအဆတို
ကိုသာ တိုက်ြခင်း ြဖစ်ဟန် တူသည် ။
ေလးဗနိ

ြပန်လည်ရှင်းြပသည့်

ခရစ်ယာန်အယူဝါဒ၏

တ ရား ကို ယ် မှာ အမျိးမျိးယူ၍ ရိုင်သည် ။ လူသည် အေကာင်းှင့်
အဆိုးကို ကိက်သလို ေရွးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ။ အေတွအကံမှ (ဝါ)
ဒုကေဝဒနာ

ခံစားရာမှ

ေရာက်ိုင်မည်ဟူ၍

ပီးြပည့်စုံြခင်းြဖစ်သည့်

ြဖစ်သည်

။

ယင်းကို

အမှန်သို

ရှင်းလင်းရာတွင်

ပရိယာယ်ကွယ်သလို ကိုယ့်ဘက်သို ဆွဲယူိုင်သည် တို ရှိသည် ။
ဖန်ဆင်းရှင်သည်

ေကာင်းသည်

။

ေကာင်းသည့်

ကမာကို

ဖန်ဆင်းခဲ့သည် ။ ကန်ေတာ်တို သည် လူသဘာဝ၏ ကန်သတ်ချက်တို

ကို ေကျာ်လွန်ြမင်ိုင်မှ သာ ဤကမာကီးသည် ေကာင်းပါလားဟု
လက်ခံိုင်မည် ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ်လည်း ေဗာ်လတဲယား၏ ေခတ်တွင်
ေလးဗနိ၏ အယူဝါဒကို တစ်ဆင့် တင်ြပသူတို မှာ အနိာုံဝါဒီများ
ြဖစ်ကသည် ။
အမှန်စင်စစ် ေလးဗနိသည် ဘာသာအယူဝါဒမှ တစ်ဆင့် ုပ်ှင့်
လပ်ရှားမတို ဆက်စပ်ပုံ သေဘာတရားကို ေဖာ်ြပလိုရင်း ြဖစ်သည် ။
ေဗာ်လတဲယား၏ ဝတထဲမှ ဆရာ ပင်ဂေလာ့သည် ေလးဗနိ၏
ေနာက်လိုက်တစ်ေယာက်ြဖစ်သည်

။

ကင်းဒိှင့်

သူ၏

အေပါင်းအသင်းများ သည် ဆရာ ပင်ဂေလာ့လို ဆင်းရဲဒုကအမျိးမျိးကို
ခံကရသည် ။ သူတို ဒုကေလာက် မည်သည့်လူသားမ ခံစားရမည်
မထင်။ သိုေသာ်လည်း စာေရးဆရာ ေဗာ်လတဲယားသည် ယင်းတို ကို
တင်ြပကာ သူေြပာချင်သည် တို ကို ပုံေဆာင်ခိုင်းြခင်းပင် ြဖစ်သည် ဟု
ဆိုိုင်သည် ။ လူသဘာဝတစ်ခုြဖစ်သည့် စိတ်ဓာတ် ြပန်ထူလာကာ
လန်းဆန်းလာသည့် သတိထူးကို ြပလိုဟန် တူသည် ။ မည်မပင်
ဒုကေရာက်ေစ

ေမာ်လင့်ချက်ကား

မေလာ့။

စိတ်လည်း

မပျက်။

အေကာင်းြမင်ဝါဒ၏ ေမာ်လင့်ချက် ကင်းမဲ့မကိုသာ ေဗာ်လတဲယား
ေဒါသထွက်ဟန် တူသည် ။ ကိတ်မိုင် ခဲမရ ြဖစ်ဟန်တူသည် ။
သိုြဖစ်ရာ

ေပျာ်ရင်မသည်

ေပျာ်ရင်မကို

အနာဂတ်တွင်

ေမာ်လင့်ချက်ထားကာ

ရှိသည်

ရှာရမည်။

။

ထိုေကာင့်

ဤသည်

မှာ

ေဗာ်လတဲယား၏ ဦးတည်ချက် ြဖစ်သည် ဟု ဆိုိုင်သည် ။ ယင်းသို
ေပျာ်ရင်မ ရိုင်ရန်အတွက် လူတို သည် အလုပ် လုပ်ကရမည်။
စကားချည်း

ေြပာမေနဘဲ

အလုပ်စခန်း

ဝင်မှ

သာ

အရာရာပီးေြမာက်ိုင်မည်ဟု ေဗာ်လတဲယားက အေြဖရှာေပးခဲ့သည် ။

ေဗာ်လတဲယားသည် လက်ေတွသမား ြဖစ်သည် ။ ခံစားလွယ်သည်
။

စိတ်ြမန်လက်ြမန်

စိတ်ဆတ်သည်

။

ရှိသည်

။

သနားကင်နာတတ်သည်

ကီးပွားလိုသည်

။

သူ၏

အလိုဆတို

။
ကို

အလုပ်လုပ်ြခင်းြဖင့် အာသာေြပေစသည် ။ သူ၏ အလုပ်သည် လည်း
သူများ

၏

အကျိးသက်ေစရမည်။

ူးဆိုးသည်

စာေရးရပီးေရာ

သေဘာထားကာ ေရးသည် ။ သူကား အလုပ်လမ်းန်ြဖစ်ေစရန်
စာေရးြခင်း ြဖစ်သည် ။ သူ ေရးသလို လိုက်၍ လုပ်ိုင်ကရမည်ဟု
ဆိုလိုဟန် တူသည် ။ အရာ မေရာက်သည့် သေဘာတရားချည်းသာ
ေဟာေြပာေနသည် ကို ကိက်ဟန် မတူ။ သိုြဖစ်ရာ ေဗာ်လတဲယားကို
အဘိဓမာဆရာ

စစ်စစ်ဟူ၍

လူမြပြပင်ေရးသမား

ကား

တစ်ေယာက်

မယူဆိုင်။

သူသည်

ြဖစ်သည်

။

သူ၏

စာေပလက်နက်ြဖင့် မျက်စိဖွင့်ေပးခဲ့သြဖင့် ြပင်သစ်လူထုသည် ူးဆိုး၏
လွတ်လပ်ေရး၊ တန်းတူေရး၊ ချစ်ခင်ေရးတည်းဟူေသာ တရားတို ကို
သေဘာေပါက်

နားလည်ကာ

၁၇၈၉

ြပင်သစ်ေတာ်လှန်ေရးကို

ေအာင်ြမင်စွာ ဆင်ဲိုင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ဟု ဆိုသင့်ေလသည် ။
အချိကမူ

သူကို

ြမင်ကေလသည်

။

ရန်စွယ်ှင့်

ေငါေငါ

ြပင်သစ်စာေပတွင်

လူတစ်ေယာက်အြဖစ်

ကား

ေဗာ်လတဲယားမှာ

တစ်ေနရာ ရခဲ့ေလသည် ။
သူသည်

ေြမရှင်စနစ်ကို

စည်းမျဉ်းခံဘုရင်ခံစနစ်ကို

တ်ချသူ

ြဖစ်သည်

လိုလားသည့်

။

သိုေသာ်

အယူသီးေသာ

ဘာသာေရးဂိုဏ်းများကို ဆန်ကျင်ရာ၌ ထိပ်တန်းမှ ေနရာယူခဲ့သည် ။
ခရစ်ယာန်

အယူဝါဒှင့်

ကတ်သလစ်ဘုရားေကျာင်းကို

ဆန်ကျင်ခဲ့သည် ။ မည်သိုြဖစ်ေစ၊ သူအဖို လူတန်းစား ကန်သတ်မက
ခွင့်ြပသေလာက်သာ ေတာ်လှန်ေရးကျခဲ့ရသူ ြဖစ်ေလသည် ။

***

