မှတ်ချက်
(စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးှင့် စပ်လျဉ်း၍ )

ဆရာကီး ေတာ်လ်စတွိင်းသည် အသက် ၃၅ ှစ်တွင် ‘စစ်ှင့်
ငိမ်းချမ်းေရး’ကို ငါးှစ်တိုင်တိုင် အပတ် တကုတ်ေရးခဲ့၏။ ‘စစ်ှင့်
ငိမ်းချမ်းေရး’ ဝတကီးမှာ ၁၈၁၂ ခုှစ်တွင် ြဖစ်ပွားေသာ နပိုလီယန်စ
စ်ပွဲကီးကို ေနာက်ခံြပ၍ ေရးသားထားြခင်းြဖစ်ရာ ဝတဖတ်ရာ၌ ပို၍
လွယ်ကူေစရန် ေနာက်ခံသမိုင်းကို အကျဉ်းတင်ြပလို ေပသည် ။
(၁၇၉၉ ခု၊ ိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်) ြပင်သစ် ဒုတိယလ ၁၈ ရက် ‘နန်း
တွင်း လုပ်ကံမကီး’ ပီးသွားသည့် ေနာက်၊ နပိုလီယန်သည် ေတာ်လှန်
ေရးဦးစီးချပ်ုံး၌ ဗိုလ်ချပ်တစ်ဦးအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနရာမှ ြပင်သစ်ြပ
ည် ၏ အကီးအကဲြဖစ်လာခဲ့သည် ။ ထိုေနာက် ရာဇဘိသိက် သွန်းေလာ
င်းကာ၊ ြပင်သစ်ိုင်ငံ၏ အကီးအကဲြဖစ်လာ ခဲ့သည် ။ ထိုေနာက် ရာဇ
ဘိသိက် သွန်းေလာင်းကာ၊ ြပင်သစ်ိုင်ငံ၏ ဘုရင်ဧကရာဇ်ဘွဲကို ခံယူခဲ့
၏။ "ငါသည် ေြမတွင် ကျေနေသာ ြပင်သစ်၏ သရဖူကီးကို ငါ၏ ဓားြဖ
င့် ေကာက်ယူခဲ့သည် "ဟု နပိုလီယန်က ကံးဝါးခဲ့ေလ သည် ။ ၁၇၉၆-၁
၇၉၇ ခုှစ်၌ နပိုလီယန်သည် အီတလီေြမာက်ပိုင်းှင့် ိုင်းြမစ်အေရှဘ
က်ကမ်းတစ်ေလာက်ရှိ တိုင်းြပည်များကို တိုက်သိမ်းလိုက်သည် ။ ၁၈၀
၀ ြပည့်ှစ်တွင် အီတလီြပည်ကျန်တစိတ်တပိုင်းကို ဒုတိယ အကိမ်တို
က်၍ သိမ်းယူြပန်သည် ။ ဤအေတာအတွင်း ပရပ်ရှား၊ ဩစထရီးယား၊

ဆွီဒင်ှင့် အဂလန်တို သည် ၊ ဥေရာပတစ်တိုက်လုံးကို စိုးမိုးရန် ကိး
စားလျက် ရှိသည့် နပိုလီယန်ကို ခုခံရန် တတိယ မဟာမိတ်အဖွဲကီးကို
တည်ေထာင်လိုက်ကသည် ။ ဩစထရီးယား ဗိုလ်ချပ်ကီးမက်သည် မိမိ
၏ မဟာမိတ် ုရှားတပ်များ ၏ အကူ အညီကို မေစာင့်ေတာ့ဘဲ ဩစထ
ရီးယားထဲသို တိုက်ဝင်လာသည့် နပိုလီယန်၏ စစ်တပ်ကီးကို အမ်းမိမှ
ခုခံ သည် ။ ဩစထရီးယား ဗိုလ်ချပ်မက်၏ တွက်ကိန်းကား၊ နပိုလီယန်
သည် ၊ ဂျာမနီေတာင်ပိုင်းကို ဝင်၍ တိုက် လင် အတိုဆုံးအနီးဆုံးြဖစ်သ
ည့် လမ်းမှ ချီတက်မည် မုချြဖစ်သည် ဟူ၍ ြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့်
လည်း ဩစထရီး ယား ဗိုလ်ချပ်မက်သည် အမ်းမိတွင် တပ်ကီးတပ်ခို
င်တည်၍ နပိုလီယန်ကို ေစာင့်ြခင်းြဖစ်သည် ။ နပိုလီယန် သည် စစ်ြမ
သည့် သေဘာြဖင့် အမ်းမိကို စစ်တပ်အနည်းငယ်လတ်၍ တိုက်ေစပီး
နပိုလီယန်ှင့် ၎င်း၏ တပ်မ မှာ မူ၊ မိုင်ေပါင်းငါးရာခန်ေကွ၍ တိတ်တ
ဆိတ် ချီလာခဲ့၏။ ဗိုလ်ချပ်ကီးမက်၏ တပ်များကို အလစ်တွင် ေနာက်
မှ ဝင်၍ တိုက်ကာ၊ ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းများ အားလုံးကိုလည်း
ြဖတ်ေတာက်ပစ်လိုက်သည် ။ ဤသိုြဖင့် ဩစထရီးယား ဗိုလ်ချပ်မက်
သည် တပ်ပျက်၍ လက်နက်ချလိုက်ရကာ၊ ဩစထရီးယားသည် လည်း
နပိုလီယန် ေအာက်သို ေရာက်သွားြပန်သည် ။
အမ်းတိုက်ပွဲပီးသည့် ေနာက်၊ နပိုလီယန်သည် တတိယမဟာမိတ်အ
ဖွဲဝင်ိုင်ငံများမှ တပ်များ ှင့် ဩစ တားလစ်တွင် တိုက်ပွဲြဖစ်ြပန်သည်
။

ဩစတားလစ်တိုက်ပွဲ၌

ကား

ှစ်ဖက်စလုံးမှာ

ပင်

ရွပ်ရွပ်ခံခံ

တိုက်က သည် ။ သိုရာတွင် နပိုလီယန်မှာ စစ်ေရးစစ်ရာတွင် ကမ်းကျင်
သူြဖစ်၍ ထိုတိုက်ပွဲ၌ သူပင် ိုင်ြပန်သည် ။ ဩ စတားလစ်တိုက်ပွဲတွင်
မဟာမိတ်တို ံးနိမ့်သည့် အတွက် တတိယ မဟာမိတ်အဖွဲကီးလည်း ပျ
က်စီးသွားေလ ေတာ့သည် ။ ဩစတားလစ်တိုက်ပွဲတွင် မဟာမိတ်တို

ံးပီဟု ကားသည် ှင့် ထိုစဉ်က ဗိတိသဝန်ကီးချပ်ြဖစ် သူ (ပစ်) က "
ဥေရာပတိုက်၏ ေြမပုံကီးကို လိပ်လိုက်ကပါေတာ့။ ထိုေြမပုံသည် ေနာ
င်ဆယ်ှစ်တွင်း ဘာမ အသုံးြပေတာ့မည် မဟုတ"် ဟု ေကညာခဲ့သည်
။
၁၈၀၆ ခုှစ်တွင် နပိုလီယန်သည် ပရပ်ရှားကို ဝင်ေရာက်တိုက်ြပန်
သည် ။ ပရပ်ရှားသည် ဂျီနာစစ်ပွဲှင့် ဩစတတ်စစ်ပွဲတို တွင် အေရးနိမ့်
ကာ နပိုလီယန်သည် လည်း ဘာလင်မိတွင်းသို ေရာက်လာခဲ့သည် ။
ထိုမှ ေန၍ နပိုလီယန်သည် နာမည်ေကျာ် ‘ဘာလင်ြပန်တမ်း’ှင့် ‘ကုန်
သွယ်မ ပိတ်ဆိုေရးစနစ်’ များကို ထုတ်ြပန် ြပာန်း ခဲ့ေလသည် ။ ၁၈၀
၇ ခုှစ်၌ ကား ဖရိဒ်လင်းတိုက်ပွဲတွင် ပရပ်ရှားတို လုံးဝအေရးနိမ့်သွား
ကာ၊ ပရပ်ရှားတစ်ြပည် လုံး နပိုလီယန်၏ ေအာက်သိုေရာက်သွားသည်
။ ဤသိုြဖင့် ဂျာမနီတစ်ြပည်လုံးကို နပိုလီယန်က သိမ်းပိုက်လိုက် ေလ
သည် ။
နပိုလီယန်သည် ဥေရာပတိုက်တစ်ခုလုံးေလာက်ကို သိမ်းပိုက်ပီး ြဖ
စ်ေနေသာ်လည်း သူအဖို ရန်သူှစ် ဦးရှိေသးသည် ။ ယင်းမှာ ဗိတိန်ှင့်
ုရှားတို ြဖစ်သည် ။ ုရှားသည် ယခုအချိန်ထိ နပိုလီယန်ှင့် စစ်ေက
ညာ ြခင်းမြပေသးေသာ်လည်း ၊ မဟာမိတ်များ ြဖစ်သည့် ဩစထရီး
ယား၊ ပရပ်ရှား စသည် တို ဘက်မှ ဝင်ေရာက်တိုက် ခိုက်ေပးခဲ့သည် ။
သိုရာတွင် ယခုကား ဩစထရီးယားှင့် ပရပ်ရှားတို လည်း နပိုလီယန်
လက်ေအာက်သိုေရာက်

၍

၊

တတိယ

မဟာမိတ်အဖွဲကီးလည်း

ပျက်သွားပီြဖစ်ရာ၊ ုရှားသည် နပိုလီယန်ှင့် တစ်လဆစ်မိတွင် ၊ ငိမ်း
ချမ်းေရး စာချပ် ချပ်၍ လာရသည် ။ တစ်လဆစ် စာချပ်အရ ုရှားဘုရ
င်က၊ နပိုလီယန်၏ ‘ကုန်သွယ်မပိတ်ဆို ေရးစနစ်’ကို လက်ခံကား အဂ
လိပ်ကုန်များကို သပိတ်ေမှာက်ရန် သေဘာတူလိုက်ရသည် ။ သိုရာတွင်

နပို လီယန်၏ ‘ကုန်သွယ်မပိတ်ဆို ေရးစနစ်’ကို လိုက်နာြခင်းသည်
ုရှားအဖို မိမိ၏ ပျက်စီးဆုံးံးြခင်ြဖစ်ေစရ ကား၊ ုရှားဘုရင် အလက်ဇ
န်ဒရာသည် တစ်လဆစ် စာချပ်ပါ အချက်များကို ကာရှည်ဆက်လက်
လိုက်နာ ြခင်း မြပိုင်ေတာ့ေချ။ ဤအေတာအတွင်း အေရးကီးသည့်
ြဖစ်ရပ်ကီးတစ်ခုလည်း ေပေပါက်လာခဲ့ေလ သည် ။ ထိုြဖစ်ရပ်မှာ နပို
လီယန်အား ြပင်သစ်ဘာဘွန်းမင်းွယ်များက လုပ်ကံရန် အားထုတ်ြခ
င်းြဖစ်သည် ။ နပိုလီယန်သည် ဤအထဲတွင် ဘာဘွန်းမင်းွယ်တစ်ဦးြဖ
စ်ေသာ မိစားကီး အဲလဟိန်း ပါဝင်သည် ဟု ယူဆကာ တိတ်တဆိတ်
ဖမ်းဆီး၍ စစ်ခုံုံးတင်ကာ ပစ်သတ် လိုက်ေလသည် ။
ဤတွင် မိစားကီး ဒီအဲလဟိန်းအား နပိုလီယန်က မတရားသတ်ြဖ
တ်ြခင်းြဖစ်သည် ဟု ဆိုကာ ဥေရာပိုင်ငံဘုရင်များက ကန်ကွက်ကသ
ည် ။ ုရှားဘုရင် အလက်ဇန်ဒရာကလည်း အြပင်းအထန် ကန်ကွက်
ကာ၊ ပါရီမိရှိ ုရှားသံအမတ်ကီးကို ြပန်၍ ေခလိုက်ပီး၊ ပီတာစဘတ်
ရှိ ြပင်သစ်သံအမတ်ကီးကိုလည်း ြပန် ေခရန် ေတာင်းဆိုလိုက်သည် ။
ဤသိုြဖင့် ှစ်ဖစ်စလုံးက စစ်ြပင်မများကို ြပလုပ်လာကေလသည် ။
ုရှားဘုရင် အလက်ဇန်ဒရာသည် နပိုလီယန်ကို တိုက်ရန်အတွက်
ိုင်ငံြခားဝန်ကီး ိုဗိုဆီဆက်ဗ်ကို အဂလန်သိုေစလတ်၍ ၊ မဟာမိတ်ဖွဲ
ရန် ေစ့စပ်သည် ။ ဗိုလ်ချပ်ကီး ဝန်ဇင်ဂျီိုဒီကို ဩစရီးယားသို လတ်၍ ၊
အဂလိပ်၊ ုရှား၊ ဆွီဒင်၊ ဩစထရီးယားတို ပါဝင်ေသာ ေနာက်ထပ် မ
ဟာမိတ်အဖွဲတစ်ခု ထပ်မံဖွဲရန် ကမ်းလှမ်း သည် ။ ဤသို ုရှားက မ
ဟာမိတ်အဖွဲကီးတစ်ခု ဖွဲစည်း၍ ခုခံရန် ြပင်လျက်ရှိေကာင်းကို သိသ
ည် ှင့် နပို လီယန်သည် ဤမဟာမိတ်အဖွဲကီး ပျက်သွားေစရန်အတွ
က်၊ အဂလန်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးစာချပ် ချပ်ရန် ုတ်တ ရက် ကမ်းလှမ်း
လိုက်သည် ။ အဂလန်က ထိုကိစတွင် "ုရှားဘုရင်က ကားလူလုပ်ပါ"

ဟု ဆိုသြဖင့်၊ ုရှား ဘုရင်က သူကိုယ်စား နပိုလီယန်ထံ ိုင်ငံြခားေရးဝ
န်ကီး ိုဗိုဆိဆက်ဗ်ကို နပိုလီယန်ထံသို လတ်ြပန်သည် ။ ိုဗို ဆိဆက်ဗ်
သည် ဘာလင်သိုေရာက်လင်၊ နပိုလီယန် ဂျီိုဝါနယ်ကို သိမ်းလိုက်ပီဟု
ကားရသည့် အတွက် ဆက်၍ မသွားေတာ့ဘဲ ြပန်လာခဲ့ေလသည် ။ ဤ
သိုြဖင့် သံတမန်ဆိုင်ရာ ေစ့စပ်မများ အားလုံးပျက်သွားကာ ုရှားှင့် ြပ
င်သစ်တို စစ်ြဖစ်ပွားလာခဲ့သည် ။ နပိုလီယန်သည် စစ်သည် ေြခာက်သိ
န်းေကျာ်မေသာ စစ်တပ်ကီးြဖင့် ုရှား ကို ဝင်ေရာက် တိုက်ခိုက်ေလသ
ည် ။ ုရှားတို သည် ဆုတ်ခွာေပးကာ၊ နပိုလီယန် စစ်ချီရာ လမ်းတစ်
ေလာက်တွင် ေြမလှန်စနစ်ကို သုံးခဲ့သည် ။ ုရှားတို သည် ေမာ်စကိုမှ
ဆုတ်ခွာခဲ့ေသာအခါတွင် လည်း ေမာ်စကိုမိကို ေြမလှန် စနစ်သုံးကာ
မီးိ ဆုတ်ခွာခဲ့ကသည် ။ သိုြဖင့် နပိုလီယန်၏ စစ်တပ်ကီးသည် အစာ
ေရစာ ငတ်မွတ်ြခင်း၊ အေအးဒဏ်ြပင်းထန်ြခင်းတို ေကာင့် ေသေကပျ
က်စီးကာ စစ်ေရးနိမ့်ခဲ့ရသည် ။ နပိုလီယန်၏ သန်းတစ်ဝက်မ ေသာ တ
ပ်သားတို သည် ုရှားေြမကီးေပတွင် အသက်ေပျာက်ခဲ့ကရသည် ။
ဖုန်းရှင်၊ ကံရှင်၊ ပါရမီရှင်ဟု ေကျာ် ကားေသာ နပိုလီယန်သည် လည်း
ထွက်ေြပးခဲ့ရသည် ။ သူ၏ ေမာ်စကို တိုက်ပွဲစဉ်ှင့် ပတ်သက်၍ နပိုလီ
ယန်က "အနိမ့်မှ အြမင့်သို တက်သည့် အခါ၌ ၊ ေြခလှမ်းေပါင်းများ စွာ
လှမ်းတက်ခဲ့ရေသာ်လည်း ၊ အြမင့်မှ အနိမ့်သို ကျ ေသာအခါမူကား ေြခ
တစ်လှမ်းမသာ ရှိေပသည် တကား"ဟု ဆိုခဲ့ေပ၏။
ဤကား ‘စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရး’ ဝတကီး၏ ရာဇဝင်ေနာက်ခံကား
ြဖစ်ပါသည် ။ ဆရာကီး ေတာ်လ် စတွိင်းသည် ဤေခတ်ကီးကို ေနာက်
ခံြပ၍ ဇာတ်ကွက်တည်ေဆာက်ထားပါသည် ။
ဥပမာအားြဖင့် ‘စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရး’ အပိုင်းတစ်၊ အပိုင်းှစ်ှင့် အ
ပိုင်းသုံးတို မှာ နပိုလီယန်က ဩစ ထရီးယားအား ဝင်ေရာက် တိုက်ခိုက်

စဉ်၊ ုရှားက ၎င်း၏ မဟာမိတ်ြဖစ်ေသာ ဩစထရီးယားဘက်မှ ဝင်ေရာ
က် တိုက်ခိုက်ပုံကို ေနာက်ခံြပ၍ ေရးသားထားပါသည် ။ ‘စစ်ှင့် ငိမ်းချ
မ်းေရး’ ပထမစာမျက်ှာတွင် ပါရှိသည့် မှန် နန်း အပျိေတာ်ကီး အင်နာ
ပါဗလိုနာရှာရား၏ ဧည့်ခံပွဲသဘင်တွင် မေကျမနပ် ေြပာဆိုေနကသည့်
အေကာင်း အရာများမှာ မိစားကီး ဒီအဲလဟိန်းကို သတ်ပစ်လိုက်သ
ည့် ကိစြဖစ်ပါသည် ။ မှန်နန်းအပျိေတာ်ကီးသည် နပို လီယန်အေပတွ
င် ေဒါသထွက်လျက်ရှိသည့် အေလျာက်၊ လူသတ်သမား၊ ခရစ်ေတာ် ဆ
န်ကျင်သူ၊ အာဏာူး စ သြဖင့် အမျိးမျိး ကင်ပွန်းတပ်လျက်ရှိသည် ကို
ေတွိုင်ပါသည် . နပိုလီယန်ဟု ပင် မေခဘဲ၊ ှိမ့်ချသည့် အေနြဖင့် ဘို
နာပတ်ဟု ေခသည် ကိုသာ ေတွိုင်ပါသည် ။
နပိုလီယန်သည် ၁၈၀၅ ခုှစ်၌ ၊ သူကိုယ်သူ အီတလီိုင်ငံ ဘုရင်ဟု
ေကညာ၍ ၊ အီတလီပိုင် ဂျီိုဝါနယ် ှင့် လတ်ကာနယ်တို ကို ြပင်သစ်ပို
င် နယ်အြဖစ် ြပလုပ်ပီး သူှမှင့် ေယာက်ဖကို အပိုင်စား ေပးလိုက်သ
ည် ။ ဤသည် ကို ရည်ရွယ်၍ ‘စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရး’ ဝတကီး၏ အဖွင့်
၌ မှန်နန်းအပျိေတာ်ကီးက "ဘယ့်ှယ်လဲ ကိုယ်ေတာ်ကီးရဲ ၊ ဂျီိုဝါရဲ
လတ်ကာနယ် ှစ်နယ်ကြဖင့် ဘိုနာပတ် ေဆွမျိးသားချင်းတစ်စုရဲ ခါးပို
က်ေဆာင် နယ်ေတွ ြဖစ်ကုန်ပါေပါ့လား"ဟု မှန်နန်းအပျိေတာ်ကီးက
ဆိုလိုက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည် ။ ‘စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရး’ ဝတကီးမှာ ထိုအခ
န်းမှ စ၍ ဖွင့်ပါသည် ။
‘စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရး’ တွင် နပိုလီယန်၊ ုရှားဘုရင် အလက်ဇန်ဒရာ
စသည့်

ဧကရာဇ်များ

အစ၊

နန်း

ေတာ်သားမှးကီးမတ်ရာ

ေသနာပတိများ ၊ နယ်စား မိစားများ ၊ စစ်ဗိုလ်ချပ်များ အလယ်၊ လယ်
သမားများ အဆုံး ဇာတ်ေကာင်ေပါင်း များ စွာ ပါရှိပါသည် ။ ထိုဇာတ်
ေဆာင်မ ျားမှာ ရာဇဝင်အေစာင်ေစာင်ကို လှန်ေလှာညိ ှိင်း၍ အသက်

သွင်းထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် ။ အချစ်ဇာတ်လမ်း၌ မူ ဇာတ်ေကာင်သုံးဦး
ပါရှိပါသည် ။ ၎င်းတို မှာ မင်းသားေလး အင်ဒေရး၊ ပီယာှင့် နာတာရှာ
တို ြဖစ်သည် ။ ဆရာကီး ေတာ်လ်စတွိင်းသည် ဤဇာတ်ေဆာင် သုံးဦး
ကို ဖန်တီးရာ၌ သူ၏ အစ်ကိုြဖစ်ေသာ ဆာဂျီေတာ်လ်စတွိင်းှင့် မိမိတို
ှစ်ဦး၏ စိတ်ေနသေဘာထား အယူအဆတို ကို ေပါင်းစပ်၍ အင်ဒေရး
ကို ဖန်တီးသည် ဟု လည်းေကာင်း၊ မိမိ၏ စိတ်ေနသေဘာထားှင့် အ
သွင်လကဏာအချိတို ကို ထုတ်ုတ်၍ ပီယာကို အသက်သွင်းေပးသည်
ဟု လည်းေကာင်း၊ မိမိ၏ ခယ်မေတာ် သူ တီတီယန်နာဘားစ်ကို ကည့်
၍ နာတာရှာကို ေရွးချယ်ြခင်းြဖစ်သည် ဟု လည်းေကာင်း အဆိုရှိပါသ
ည် ။
‘စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရး’ကို ေဝဖန်ဖွင့်ဆိုေသာ ကျမ်းကီးကျမ်းငယ်များ
မှာ ှစ်ေထာင်ထက်မနည်း ေပ ထွက်ခဲ့ပီဟု ထင်ပါသည် ။ အချိေသာ
စာေပေဝဖန်ေရးပညာရှင်ကီးများ ၊ စာေရးဆရာကီးများကပင် ‘စစ်ှင့်
ငိမ်းချမ်းေရး’သည် ကီးကျယ်ခမ်းနားေသာ ဂဝင်ဝတတစ်ပုဒ်မှန်းကို
လူတိုင်းသိေသာ်လည်း ၊ မည်သည့် အတိုင်းအတာအထိ ကီးကျယ်ခမ်း
နားေကာင်းကို သိသူကား ရှားလှေပသည် " ဟု ေရးခဲ့ရသည် အထိ ြဖစ်
ပါ သည် ။
ဤ ‘မိတ်ဆက်စာတမ်း’ သည် ‘စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရး’ ေဝဖန်ချက် မ
ဟုတ်ပါ။ စာဖတ်ပရိသတ်များ လွယ်ကူေစရန်အတွက်၊ ရာဇဝင် ေနာက်
ခံကားကို အကျဉ်းချပ်တင်ြပသည့် ‘မိတ်ဆက်စာတန်း’ သက်သက်မ
သာ ြဖစ်ပါသည် ။ ကျမ်းကီး ကျမ်းငယ်ြပစု၍ ေဝဖန်ဖွင့်ဆိုရေသာ ဤ
စာအုပ်အေကာင်းကို ဤေနရာမှ ေရးသား ၍ လည်း မြဖစ်ပါ။
အချပ်ဆိုရလင်ကား ‘စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရး’သည် ဂဝင်ဝတကီးတ

စ်ပုဒ်မသာမက၊ အဘိဓမာကျမ်း ကီးတစ်ဆူဟု လည်း ေြပာိုင်ပါသည်
။ သမိုင်းကျမ်းကီး တစ်ေစာင်ဟု လည်း ဆိုိုင်ပါသည် ။ မင်းဆက်များ
ကို ြပေသာ ရာဇဝင်ကျမ်းကီး တစ်ေစာင်ဟု လည်း ေြပာ၍ ရသည် ။ စ
စ်ပညာ ကျမ်းကီးတစ်ကျမ်းဟု လည်း ေခိုင် ပါသည် ။ ေမာ်ကွန်းတင်
ကဗျာကီးတစ်ပုဒ်ဟု လည်း ေြပာိုင်ပါသည် ။ နီတိကျမ်းကီး တစ်ေစာ
င်ဟု ဆိုလင် လည်း ဆိုိုင်မည်သာ ြဖစ်ပါသတည်း။

ပဂစ အပတက
ရနကန မ
******

(၁)

စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးသည် ဝတတကာတို အနက် အေကာင်းဆုံးဝ
တကီးတစ်ခုြဖစ်ေလသည် ။ ဤကဲ့သို ေသာ ဝတမျိးကို ာဏ်ပညာ အ
င်မတန်ကီးမားသူ၊ ထိုြပင် စိတ်ကူးာဏ် အလွန်ေကာင်းသူ၊ ေလာက
ေရးရာ အြဖာြဖာတွင် အေတွအကံများ သူ၊ လူသဘာဝကို ှိက်ှိက်ခ
တ်ခတ် သိြမင်သူမှ သာ ေရးိုင်မည်ဟု ဆိုချင် သည် ။ ဤကဲ့သိုေသာ
ကီးကျယ်ခမ်းနားေသာ ဝတမျိး၊ ရာဇဝင်၏ ထူးကဲေသာ အချိန်အခါမျိး
ကို ေဖာ်ြပေသာ ဝတမျိး၊ ထိုြပင် ဇာတ်ေကာင်များ ြပားလှေသာ
ဝတမျိးကို ေရှးက မေရးခဲ့ဘူးေချ။ ေနာင်တွင် လည်း ေရးိုင် လိမ့်မည်
မဟုတ်ဟု ဆိုချင်သည် ။ ကီးကျယ်ခမ်းနားလှေသာ ဝတကီးများ
ေရးခဲ့ပီး ြဖစ်ကပါလိမ့်မည်။ သိုရာ တွင် ဤဝတှင့် ကား တူိုင်လိမ့်မ
ည်မထင်။ လူေလာကကီးတစ်ခုလုံးတွင် စက်မပစည်းများ လည်း တပ်
ဆင်ပီး ပီ၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရကလည်း လူတို ၏ ဘဝအေထွေထွကို ချပ်
ကိုင်ထားိုင်ေသာ အာဏာများ ရှိေနပီ၊ ပညာ ေရးသည် လည်း အား
လုံး ညီတူမတူြဖစ်ေနပီ၊ လူတန်းစားလည်း ပေပျာက်သွားပီ၊ ပုဂလိက
ဓနချမ်းသာသည် လည်း ေလျာ့နည်းသွားပီ လူအားလုံးကို တူညီမတ
ေသာ အခွင့်အေရးများ ေပးထားပီ (ဤသည် မှာ အနာဂတ် ကမာ)
ဆိုကပါစို။
ထိုအခါမျိးတွင် ပင် လူတို သည် ေမွးလာကတည်းက ညီတူညာတူ

ေမွးလာလိမ့်မည်မဟုတ်။

အချိမှာ ထူးြခားေသာ

ပါရမီရှင်အြဖစ်

ေမွးဖွားလာခဲ့ပီးလင် စာေရးဆရာများ ၊ ဝတေရးဆရာများ ြဖစ်လာက
လိမ့်မည်။ ထိုအခါ သူတို ကျင်လည်ရေသာ ေလာကမှ ရသည့် အသိြဖင့်
ဂျိမ်းေအာ်စတင်တိုလို စာေရးဆရာမကီးမျိး ေပ ေပါက်ကာ ‘မာနှင့်
အာဃာတ’လို ဝတကီးမျိး ေရးိုင်ေသာ ေတာ်လ်စတွိင်းလို ပုဂိလ်မျိး
ကား ေပိုင်အံ့ မထင်။ အမှန်စင်စစ်စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးသည် ကီးကျ
ယ်ခမ်းနားေသာ

ဇာတ်ဝတကီးတစ်ခုသာလင်

စကားေြပေလာကဝတေလာကတွင်

ြဖစ်ေပ

အမှန်တရား

သည်

။

သစာတရားကို

ေဖာ်ြပေသာ ြပစုချက် တစ်ခုတေလမ မေတွခဲ့ဟု ကန်ပ်ဆိုချင်ပါသည်
။ ေတာ်လ်စတွိင်း၏ မိတ်ေဆွလည်း ြဖစ်၍ ေဝဖန်ေရးသမားေကာင်းတ
စ်ေယာက် လည်း ြဖစ်ေသာ စတာေခါ့က သူ၏ သေဘာထားကို ေအာ
က်ပါတိုင်း ထိမိေသာ စကားလုံးများ ြဖင့် ေရးသားခဲ့ဖူး သည် ။
‘လူဘဝ၏ အြဖစ်သနစ်အလုံးစုံကိုြပေသာ ပီးြပည့်စုံသည့် ပန်းချီ
ကားတစ်ခုြဖစ်သည် ။ ထိုအချိန်အခါ က ုရှားြပည်၏ သုပ်ကို ေဖာ်ြပ
ေသာ ပန်းချီကားတစ်ချပ်လည်း ြဖစ်သည် ။ ုရှားသမိုင်းကို အြပည့်အစုံ
ဆုံး ေဖာ်ြပေသာပုံတစ်ခု၊ ထိုြပင် လူတို လပ်ရှားထကွုန်းကန်မကို ြပ
ေသာ ကားတစ်ချပ်ဟူ၍ လည်း ဆိုိုင်သည် ။ ဤတွင် လပ်ရှားပါဝင်ခဲ့
ေသာ လူတို ၏ ေပျာ်ရင်မကိုလည်းေကာင်း၊ ကီးကျယ်ြမင့်ြမတ်မကိုလ
ည်းေကာင်း၊ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပုံကို လည်းေကာင်း၊ နိမ့်ကျရပုံကိုလည်း
ေကာင်း ေတွိုင်သည် ။ ယင်းမှာ စစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရး ဝတပင် ြဖစ်ေလ
သည် ။’
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