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ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္နတ္ဘုရားရုပ္တု 

အပိုင္း(၁) 

၀ိညာဥ္တစ္ခုက ေစာင့္ၾကပ္သူ 

          လူတစ္ေယာက ္မတ္တပ္ရပ္ေနတယ္။ လူေပါင္းမ်ားစြာ သူ႔ကိ ုလာေရာက ္အရုိအေသ ျပဳတယ္။ တခိ် ႔ဳလူေတြက သူ႔ကိ ုလက္ဆြဲ 

ႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ ထူးဆန္းတာက သူ႔ရဲ႔ လက္ဖ၀ါးကိ ုလက္ညွိဳးေလးနဲ႔ ကုတ,္ ကုတ ္သြားၾကတယ္။ 

          သူတို႔ရဲ႔ ထူးျခားတဲ႔ စည္းကမ္းတစ္ခုေပါ့.....။ 

          တစ္ေနရာမွာ အီဂ်စ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးဟာ လက္အစံုကုိ ဆန္႔တန္းထားတယ္။ မ်က္လံုးေတြကုိလည္း မိွတ္ထားေလရဲ႔။ 

ေလစီးေၾကာင္းထဲမွာ သူ႔ရဲ႔ ၀တ္ရံုက တသုန္သုန္လြင့္ေနတယ္။  

         ခဏအၾကာမွာ အဲဒီ ဘုန္းေတာ္ၾကီးဟာ ဓာတ္စီးျပီး၊ ဆန္းၾကယ္တဲ႔ စကားေတြကုိ တတြတ္တြတ္ ေျပာလာပါတယ္။ သူ ေျပာေနတဲ႔ 

စကားရဲ႔ အဓိပၸာယ္က….. 

         ``ပလုိတီးနပ္စ္´´ဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ႔ ၀ိညာဥ္တစ္ခုရဲ႔ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္းကုိ ခံရသူ…တဲ႔။ 

            ပလိုတီးနပ္စ…္.ဟာ သူ႔ေရွ႔မွာ ရွိတဲ႔ လူေတြကိ ုနက္ရႈိင္းတဲ႔ ဒႆနတစ္ရပ ္သင္ၾကားေပးေနတယ္။ ေႏွာင္းခတ္သုေတသီေတြက 

``ပလိုတီနစ္ဇင္́ ´ (Plotinism) လို႔ သတ္မွတ္ယူရတဲ႔ ဒႆနေပါ့။ ပေလတိ၀ုါဒကိ ုျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားတာ ျဖစ္လို႔လည္း 

ပေလတိ၀ုါဒသစ ္(Neoplatonism) လို႔ေခၚၾကေသးတယ္။ 

          ဒီစာအုပ္ကေလးဟာ….ပလိုတီးနပ္စ္ရဲ႔ အႏုပညာဒႆနေတြကိ ုအက်ဥ္းအားျဖင္ ့တင္ျပမယ္ ့စာအုပ ္ျဖစ္ပါတယ္။ သိသူေတြက 

မ်က္ခုံးပင့္ၾကပါဦးမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ…ပေလတိုရဲ႔ အႏုပညာဒႆနေတြကိ ုလက္မခံသူမို႔လို႔ပါပ။ဲ 

         ပေလတု၀ိါဒသစ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကတဲ႔ ပလိုတီနစ္ဇင္ကိုေတာ ့အတိုင္းအတာတစ္ခုအထ ိကြ်န္ေတာ ္လက္ခံပါတယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လ…ဲ.။ ဘာေတြ ကြဲျပားလို႔လ…ဲ.။ ဒႆနသစ္နဲ႔ ဒႆနေဟာင္းၾကားမွာ ကြာဟခ်က ္ဘယ္ေလာက္မ်ားလို႔လ…ဲ..။စဥး္စားစရာ ၊ 

ေမးျမန္းစရာေတြ ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။ 

        စာအုပ္ကေလးကိုသာ ဆက္ဖတ္သြားပါ…။တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ရွင္းလင္းသြားပါ လိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႔ ဆိုလိုရင္းကိ ု

သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ 

ပေလတုိရ့ဲျပ႒ာန္းမႈ 

         အရင္ဆုံး ပေလတိုရဲ႔ အႏုပညာဆိုင္ရာ ဒႆနကိ ု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလ့လာသုံးသပ္ၾကပါမယ္။ စတုတၳႏွစ္၊ ဒႆနိကေဗဒ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္က ထုတ္ေ၀တဲ႔ ``ရသပညာ အတြဲ(၂)´´ ထမဲွာ ေအာက္ပါအတိုင္း 

ေတြ႔ရပါတယ္။ အခန္း(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ (၂၀) မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အႏုပညာ၏အနက္အဓိပၸယ္ 

          ပေလတို၏ အႏုပညာအေတြးအေခၚ၌ အႏုပညာကိ ု အနက္အဓိပၸယ ္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင္ ့ ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္ကိ ု ေတြ႔ရသည္။ 

ပထမဖြင့္္ဆိုခ်က္မွာ “Art is mimesis” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ `အနုပညာဟူသည္ ပုံတူကူးျခင္း (Imitation) ျဖစ္သည္´ ဟူ၍ 

အဓိပၸာယ္ရသည္။ “အႏုပညာ” ဟူေသာ စကားလုံးအား “ပုံတူကူးျခင္း’’ဟူေသာ သေဘာအားျဖင္ ့ အဓိပၸာယ ္ သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။ 

ဤအဓိပၸာယ ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိ ု နားလည္ရန ္ ပေလတို၏ ဒႆနအျမင္ကိ ု သုံးသပ္ရန ္ လိုအပ္သည္။ ပေလတို၏ အႏုပညာ 

အေတြးအေခၚသည္ သူ၏ဒႆနအျမင္ေပၚ၌ အေျချပဳလ်က္ရွိသည္။ 

         ပေလတို၏ ဒႆနအျမင္၌ ေလာကႏွစ္ခ ု ခြဲျခားထားသည္ကိ ု ေတြ႔႔ရသည္။ တစ္ခုေသာေလာကသည္ 

ေယဘုယ်နာမ္မ်ား(Universeals) ရွိေသာ နာမ္ေလာက (Realm of Ideas ) ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား အသိပညာ သို႔မဟုတ ္ သကၤပြ 
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(Concepts) မ်ားအားျဖင္ ့ သိရိွႏိုင္သည္။ ရရွိလာေသာ အသိသည္။ စစ္မွန္ေသာ အသိပညာ (Knowledge) ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ 

အသိပညာ၏ဂုဏ္ရည္သည္ သစၥာတရား (Truth) ျဖစ္သည္။ 

         အျခားေသာေလာကသည္ လူႏွင့္တကြ သက္ရွိသက္မဲ႔ သီးျခားအရာ၀တၳဳမ်ား (Particulars) ရွိေသာ ရုပ္ေလာက သို႔မဟုတ ္

အသြင္ေလာက (World of Apperance ) ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား အာရုံထည္မ်ား (Percepts) အားျဖင္ ့ ခ်ဥ္းကပ္သိရွိႏုိင္သည္။ 

ရရွိလာေသာ အသိသည္ မွန္းဆခ်က ္ (Opinion) သာျဖစ္သည္။ ၎၌ရွိေသာ ဂုဏ္ရည္သည္ အသုံး၀င္ျခင္း (Utility) ျဖစ္သည္။ 

ပေလတုိ၏ အလိုအားျဖင္ ့အသြင္ေလာကရွ ိသီးျခားအရာတို႔သည္ နာမ္ေလာကရွိေယဘုယ်နာမ္းမ်ား၏ အရိပ္အေယာင္မ်ား သို႔မဟုတ ္

ေမွးမွိန္ေသာ ပုံတူမ်ား (Faint Copies) သာ ျဖစ္သည္ဟ ု ဆိုသည္။ နာမ္ေလာကႏွင္ ့ ရုပ္ေလာကကိ ု ပုံတူကူးျခင္း သေဘာျဖင္ ့

ဆက္စပ္ခဲ႔သည္ဟ ုဆိုရမည္။ နာမ္ေလာကရွ ိေယဘုယ်နာမ္မ်ားကိ ုဆင္ေျခသိျဖင္ ့သိႏိုင္သည္။ ရုပ္ေလာကရွ ိသီျခားအရာ၀တၳဳမ်ားကိ ု

အာရုံသိျဖင္ ့ သိႏိုင္သည္။ အႏုပညာဟူသည္ အသြင္ေလာကမ ွ သီးျခားအရာတို႔ကိ ု ပုံတူကူးျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ 

အႏုပညာလက္ရာမ်ား ဟူသည္ သီးျခားအရာမ်ား၏ ပုံတူမ်ား ျဖစ္သည္။ သီးျခားအရာမ်ားသည္လည္း ေယဘုယ်နာမ္မ်ား၏ 

ပုံတူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ အႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ ပုံတူမ်ား၏ ပုံတူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ပိုမိုျပည့္စုံစြာ ဆိုရလွ်င ္ အႏုပညာဟူသည္ 

ေယဘုယ်နာမ္းမ်ား၏ ပုံတူမ်ားျဖစ္ေသာ သီးျခားအရာမ်ားကိ ု ထပ္ဆင့္ပုံတူကူးျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင္ ့ “အႏုပညာဟူသည္ 

ပုံတူမ်ားကိ ု ပုံတူကူးယူျခင္း”  “ Art is Imitation of Imitation”  ျဖစ္သည္ဟ ု အနက ္ အဓိပၸာယ ္ ဖြင့္ဆိုသည္။ 

      ပေလတို၏ အလိုအားျဖင္ ့ ရုပ္ေလာကရွ ိ သီးျခား အရာမ်ားသည္ နာမ္ေလာကရွ ိ ေယဘုယ်နာမ္မ်ား၏ ပုံတူမ်ား ျဖစ္သည္ဟ ု

ဆိုသည္။ တဖန ္ အႏုပညာဟူသည္ ရုပ္ေလာကရွ ိ အရာမ်ားကိ ု ပုံတူကူးသည္ ဆိုျပန္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အႏုပညာရွင္ဆိုသည္မွာ 

ပုံတူကူးသူမ်ား (Imitators) မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ လွပျခင္း (Beauty) ဟူေသာ ေယဘုယ်နာမ္သည္ နာမ္ေလာက၌ ရွိသည္။ 

ရုပ္ေလာက၌ရွိေသာ လူနွင့္တကြ သက္ရွိသက္မဲ႔ျဖစ္ေသာ သီျခားအရာတုိ႔သည္ ေယဘုယ်နာမ္းမ်ား` ပုံတူမ်ားျဖစ္သည္။ 

အႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ကား ရုပ္ေလာကရွ ိ လွပေသာအရာမ်ား၏ ပုံတူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင္ ့ အႏုပညာဟူသည္ 

ရုပ္သဘာသ ေလာကအတြင္းရွ ိ လွပေသာအရာမ်ားကိ ု ပုံတူကူးျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုံတူကူးခံေသာ အရာမွာ ေလာကရွ ိ လႏူွင့္တကြ 

သက္ရွိသက္မဲ႔ သီျခားအရာတုိ႔ျဖစ္သည္။ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ရုပ္ေလာကရွ ိ သီးျခားအရာမ်ားကိ ု မတူတူေအာင ္ ပုံတူကူးၾကသည္ 

ျဖစ္၍ အႏုပညာလက္ရာ တစ္ရပ္၏ လက္ရာေျမာက္မႈကိ ုထိုလက္ရာႏွင္ ့ပုံတူကူး၍ အရာတို႔၏ တူညီမႈအေပၚ၌ အေျချပဳ ဆုံးျဖတ္သည္။ 

တူညီမႈသည္ အႏုပညာေျမာက္မႈ၏ ႏႈန္းစ ံ ျဖစ္သည္။ ပုံတူကူးျခင္းအားျဖင္ ့ အႏုပညာ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကိ ု ဖြင့္ဆိုခဲ႔သည္။ 

ဤဖြင့္ဆိုခ်က္ေပၚ မူတည္၍ ပေလတုိ၏ အျမင္ကိ ု“သာမာန္ပုံတူကူးျခင္း၀ါဒ” (Simple Imitation) ဟ ုေနာက္ပိုင္း၌ ေပၚေပါက္လာေသာ 

ပညာရွင္မ်ားက အမည္ေပးၾကသည္။ 

          ပေလတုိရဲ႔ အထက္ပါ အယူအဆကိ ု ကြ်န္ေတာ ္ လက္မခံမိပါဘူး။ လက္မခံမိေၾကာင္းကိုလည္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ ္

ျပန္ေရးဖူးပါတယ္။ သရဖ ူအမွတ္စဥ ္(၂၅) ၊ ၁၉၉၆ မွာ ပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။ “ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့မွန္ကြဲတစ္ခ်ပ္အေၾကာင္း” ဆိုတဲ႔ ေဆာင္းပါး ပါ။ 

ပေလတိုရဲ ့ Imitation Theory ကိ ု တျခားအမည္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေၾကးမုံသီအိုရ ီ Mirror Theory လို႔ ေခၚၾကေသးတယ္။ 

          ေဆာင္းပါးေလးက ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒႆနဆရာ 

         ဒီျပႆနာကေတာ ့ အရစၥတိုကလ ိ (Aristoclese) လို႔ေခၚတဲ႔ ဂရိလူငယ္ေလး တစ္ဦးက ဖန္တီးတဲ႔ ျပႆနာ။ သူဟာ 

ခ်မ္းသာတယ္။ ရုပ္အဆင္းေျပျပစ္တယ္။ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္က ဆင္းသက္လာတယ္။ ဆင္ေျခတုံတရားေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈအားျပင္းျပီး 

အႏုပညာကိ ုအထင္ေသးတယ္။ သူက ပေလတိ ု(Plato) ဆိုတဲ႔ နာမည္နဲ႔ ဒႆနဆရာတစ္ေယာက ္ ျဖစ္လာတဲ႔ အခါ ခ…ု ျပႆနာေပၚ 

ေတာ့တာပါပ။ဲ 

         သူဟာ ဒႆနဆရာဘ၀မွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက ္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ႔တယ္။ Objective Idealism ကိ ု ထူေထာင္ခဲ႔သ ူ

တစ္ဦးအျဖစ ္ ဒႆနသမိုင္းမွာ ထင္ရွားခဲ႔တယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူဟာ မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုင္ျပီး လမ္းေလွ်ာက္လာတယ္။ လူတခ်ိဳ ႔ရဲ႔ 

ေမးခြန္းတစ္ခုကိ ုသူေျဖျပီး ျပန္လာခဲ႔တာပါ။ 
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        “အႏုပညာပစၥည္းတစ္ခုကိ ု ဘယ္လိုဖန္တီးရမလ”ဲတဲ႔။ ပေလတိုဟာ လက္ထကဲ “ မွန”္ ကိ ု ဥပမာထားျပီး ေျဖျပခဲ႔တယ္။ 

ျပႆနာကေတာ ့အဒဲီက စတာပါပ။ဲ 

ေၾကးမံုသီအိုရီ 

        ျပင္ပပုံသ႑ာန္ေတြနဲ႔ ထပ္လ်က္တူတဲ႔ ပုံသ႑ာန္ေတြ မွန္သားျပင္ေပၚမွာ ေပၚလာသလိုပ ဲ ျဖစ္ရမယ…္တဲ႔။ အႏုပညာပစၥည္းဟာ 

အဖြဲ႔ခံပစၥည္းနဲ႔ ထပ္လ်က္တူရမယ္တဲ႔။ ဒါမ ွအႏုပညာေျမာက္တယ္တဲ႔…။ 

       ဥပမာ….ေတာင္တစ္လုံးကိ ု ပန္းခ်ီဆြဲတယ္ဆိရုင ္ အဒဲ ီ ပန္းခ်ီကားဟာ အဒဲီေတာင္နဲ႔ ခြဲျခားမရေအာင ္ တူရမယ္။ မတူရင ္

အႏုပညာမေျမာက္ဘူးတဲ႔။ 

        စာေပမွာဆုိရင္လည္း အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိ ု စကားလုံးေတြကတစ္ဆင္ ့ တေသြမတိမ္း ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပႏိုင္ရင ္

အႏုပညာေျမာက္တယ္။အဒဲီလိုမ ွမဟုတ္ရင ္မေျမာက္ဘူးတဲ႔။ 

        အႏုပညာရာဇ၀င္ထမဲွာေတာ ့ ေၾကးမုံသီအိုရ ီ (Mirror Theroy) ဆိုျပီး ေက်ာ္ၾကားခဲ႔တဲ႔ သေဘာတရားတစ္ခုပါ။ ပေလတုိက 

ေျပာေသးတယ္။ Art is Mimesis တဲ႔။ mimesis ဆိုတာက ပုံတူကူးျခင္း/ တုပျခင္း (Imitation) ဆိုတဲ႔ စကားလုံးနဲ႔ အဓိပၸာယ ္အတူတူပ ဲ

ရွိပါတယ္။ အႏုပညာဆိုတာကိ ုပုံတူကူးယူတာပလဲို႔ သူက ဆိုပါတယ္။ 

         ဆင္ေျခတုံတရားကိ ု ရပ္တည္သူတစ္ဦးပီပ ီ အႏုပညာဆိုတာဟာလည္း က်ိဳးေၾကာင္း ညီညြတ္ျပီး ဆင္ျခင္နည္းက်တဲ႔ ျဖစ္စဥ္       

( Rational and Deliberate Process) ျဖစ္ရမယ္လို႔ သူက မိန္႔ဆိုမွာၾကား သြားပါေသးတယ္။ 

ဆင္ႏွာေမာင္းကုိဘယ္သူနင္းသလဲ 

        ဆင္သြားေတာ ့ လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ကေန လိုက္ေလွ်ာက၀္င္သြားၾကပါတယ္။ အႏုပညာေလာကမွာ ဒီသီအိုရီကိ ု

ဦးထိပ္ထားခဲ႔သူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါပ။ဲ ေနာက္ခတ္ေတြမွာ ဒႆနဆရာတစ္ေယာက ္ျဖစ္လာတဲ႔ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး Lord Shaftesbury ကလည္း 

ပေလတိုရဲ႔ ေလသံအတိုင္း လိုက္ေျပာပါေသးတယ္။ 

          ကဗ်ာဆရာဆိတုာ ဘုရားသခင ္ဖန္တီးထားတဲ႔ အရာေတြကိ ုထပ္မံဖန္တီးျပတဲ႔ “ ဆင့္ပြားျပဳလုပ္သ”ူ တဲ႔။ The true poet is “ 

Second maker” တဲ႔။ အႏုပညာပစၥည္းတစ္ခ ု ၊ အႏုပညာလက္ရာ တစ္ခုအေပၚမွာ ရည္ရြယ္ခ်က ္ ၊ စည္းကမ္း ၊ သင္ယူကြ်မ္းက်င္မႈ 

စတာေတြနဲ႔ တိုင္းတာေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။ 

          ပေလတုိရဲ႔ အႏုပညာအျမင္က အေနာက္တိုင္းရဲ႔ အေစာဆုံး အႏုပညာအျမင္ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ 

ၾသဇာၾကီးခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့တစ္ခုေတာ ့ရွိပါတယ္။ 

          ဆင္ေတြ အသက္ၾကီးရင ္ သူ႔ႏွာေမာင္းသ ူ နင္းမိပါတယ္။ သီိအိုရိေတြ အသက္ၾကီးလာေတာ့လည္း အဒဲီလိုမ်ိဳးပါပ။ဲ 

ခုေမာ္ဒန္ခတ္ၾကီးရဲ႔ အႏပုညာသမားေတြဟာ ေၾကးမုံသီအုိရီကိ ု ဂရုမစိုက္ၾကေတာ့ပါဘူး။ အစဥ္အလာသမားေတြက ထူးထူးဆန္းဆန္း 

“ဟန”္ ေတြ (The Queen Style) ပါလားလို႔ မ်က္ခုံးပင့္ၾကည့္ရတဲ႔ ပုံဟန္နည္းနာေတြကိ ု အသုံးျပဳေနၾကပါျပီ။ ဘာေၾကာင့္မ်ားလ…ဲ.။ 

          ေၾကးမုံသီအိုရီက ဘာျဖစ္ေနလို႔လ…ဲ….။ 

အေသနဲ႔အရွင္ 

         ေလာကမွာ အႏုပညာဆိုတာကိ ု လူက သိတာပါ။ လူကပ ဲ ခံစားတတ္တာပါ။ ေကာင္းကင္ၾကီး လႈိင္းထတယ္။ ႏွင္းဆီတစ္ပြင္ ့

အဆင့္ဆင့္ေၾကြတယ္။ ငွက္တစ္ေကာင္က သူ႔ရဲ ့ အေတာင္လက္တက္ႏွစ္ခုကိ ု ရင္ဘတ္နဲ႔ ထိန္းရင္းပ်ံတယ္။ ေလာကၾကီးထမဲွာ 

အႏုပညာဆန္ဆန ္ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်အရာေတြဟာ လူက ခံစားတတ္လို႔ ထင္ရွားေနတာခ်ည္းပါပ။ဲ 
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          လူကသာ မခံစားရင္၊ မသတ္မွတ္ရင ္ အႏုပညာဆိုတာ မရွိပါဘူး။အရာအားလုံးဟာ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ျပီး 

ျဖစ္ေနၾကတာခ်ည္းပါပ။ဲ  

          အႏုပညာကိ ုခံစားတတ္တဲ႔လူက အႏုပညာကိ ုဖန္တီးတယ ္ဖန္တီးမယ့္သူ၊ “လ”ူ ကပ ဲအေရးၾကီးပါတယ္။ သူက “အရွင”္ ပါ။ 

အလပု္လုပ္မယ္ ့ subject ပါ။ အႏုပညာအားျဖင္ ့ ဖန္တီးခံရမယ္ ့ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြက အေရးမၾကီးပါဘူး။ သူက 

“အေသ” ပါ။ အသုံးခ်ခံရမယ့ ္Object ပါ။ 

        ပေလတိုရဲ ့ သေဘာတရားမွာ ဖန္တီးမယ့္သူထက္စာရင ္ ဖန္တီးခ/ံအသုံးခ် ပစၥည္းကိ ု ပိုအဓိကထားသလု ိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

နည္းနည္းလႊသဲြားတာပါ။ အရပ္ထကဲ လူေတြလိ ု ေျပာရရင ္ “တစ္လုံးထကဲပ္လႊ”ဲ သြားတာပါ။ ဒါေပမယ္ ့ အဒဲါေလးကတင ္ ပြဲၾကီးကိ ု

ျပီးသြားေစပါတယ္။ 

 

အႏုပညာေတာင္ 

        ေတာင္တစ္လုံးကု ိအာရုံမွတ္သားျပီး အႏုပညာဖြဲ႔ေတာ့မယ ္ဆိုၾကပါစို႔။ အဒဲီမွာ အဆင္ ့(၂) ဆင္ ့ရွိပါတယ္။ ပထမအဆင့္ကေတာ ့

ေတာင္ကိ ု အာရုမံွတ္သားယူတဲ႔ ႏွလုံးသြင္းယူတဲ႔ Attention ကိစၥပါ။ အဒဲါကေတာ ့ လြယ္ပါတယ္။ အႏုပညာသမားကိ ု မဆိုထားနဲ႔၊ 

သာမာန ္ “လ”ူ ေတြကိ ု မဆိုထားနဲ႔၊ တိရစၧာန္ေတြေတာင ္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ (မိလႏၵပဥၨာ၊ ပုစၧာအမွတ ္ ၂၇ ) 

         ဒုတိယအဆင့္ကေတာ ့ အဒဲီေတာင္ကိ ု အႏုပညာပစၥည္းအျဖစ ္ ေျပာင္းလပဲစ္ရမယ့ ္ ကိစၥပါ။ အေရးၾကီးသြားပါျပီ။ အာရု ံ

မွတ္သားထားခ်က္ကိ ုဘယ္လုိထုတ္ႏႈတ ္ပိုင္းျဖတ္မလဆဲိုတဲ႔ “ပညာ” က အေရးၾကီးလာပါျပီ။ ဒီေနရာမွာေတာ ့ပညာဆိုတာ “ အႏုပညာ 

ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း” (Creativity) ပါပ။ဲ 

        ဖန္တီးတယ္ဆိုတာပာာ “ မရွိေသးတဲ႔ အရာတစ္ခုကိ ုရွိေအာင္လုပ္လုိက္တာ ( To bring things Into existence that have not 

existed before) ပါပ။ဲ အႏုပညာပစၥည္း မဟုတ္တဲ႔ “ ေတာင”္ ကိ ုအႏုပညာပစၥည္းအျဖစ ္ဖန္တီးလုိက္တဲ႔အခါ….မရွိေသးတဲ႔ အရာတစ္ခ ု

ရွိလာပါေတာ့တယ္။ သဘာ၀ေတာင ္မဟုတ္ေတာ့ပ ဲအႏုပညာ “ေတာင”္ ပါပ။ဲ 

        မူလ…ေတာင္၊ သဘာ၀ေတာင္နဲ႔ အမ်ားၾကီး ကြဲလြဲသြားႏုိင္ပါတယ္။ ကြဲလြဲခြင့္လည္း ရွိပါတယ္။ သူ႔ကိ ုပမာမခန္႔ လုပ္တယ္ဆိုျပီး 

ပေလတိုေဒါပြရင္လည္း ေမာရုံသာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ အမွန္ေတာ ့ တူတာေရာ၊ ကြဲလြဲတာေရာဟာ အျပစ္မရွိပါဘူး။ 

       အႏုပညာဟာ အႏုပညာ ျဖစ္ေနဖို႔ပ ဲလုိပါတယ္။ 

အႏုပညာမ်က္လံုး 

    တစ္ခုထပ္ေျပာရပါဦးမယ ္၊ ေရွ႔ပုိဒ္မွာ “လြယ္ပါတယ”္ လို႔ ေျပာထားတဲ႔ အာရုံမွတ္သားမႈ ၊ ႏွလုံးသြင္းမႈ (Attention) ကိစၥပါပ။ဲ 

     အကြိဳင္းနက္စ(္Aquinas) ဆိုသ ူဒႆနပညာရွင္ၾကီးက ေျပာပါတယ္။ အလွတရားဆိုတာ “စိတ္အာရုံနဲ႔ ျမင္သိရတဲ ့ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ” 

ကိ ုေခၚတယ…္တဲ႔။ အလွတရားဆိုတာက ဒီေနရာမွာ အႏုပညာကိုပါ ရည္ရြယ္အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။ စိတ္အာရုံနဲ႔ ျမင္သိမႈ ၊ (vision with 

mind) ဆိုတာက အေရးၾကီးလာပါျပီ။ 

       လူေတြက အႏုပညာပစၥည္းတစ္ခုကိ ုခံစားတယ္ဆိုတာ အဒဲီအႏုပညာထကဲ အလွတရားကိ ု စိတ္အာရု႔ံနဲ႔ ျမင္သိလုိက္တာပါပ။ဲ ဒါကိ ု

ထားလုိက္ပါဦး။ သူတို႔အရင…္.အႏုပညာသမားက အႏုပညာဖြဲ႔ရမယ့္အရာကိ ုၾကည့္တယ္ဆိုပါစို႔။ ေတာင္တစ္လုံးကိုပ ဲၾကည့္တယ္ဆိုပါစို႔။ 

ေတာင္ထကဲ အလွတရားကိ ုသူ႔စိတ္အာရုံ႔နဲ႔ ျမင္ေအာင ္ၾကည့္သြားတာပါ။ 

      သာမာန္မ်က္လုံးနဲ႔ ၾကည့္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အႏုပညာမ်က္လုံးနဲ႔ ၾကည့္သြားတာပါ။ သာမာန္လူရဲ႔ အျမင္နဲ႔တူမွာ မဟုတ္သလု ိ

အႏပုညာသမားခ်င္းလည္း တူၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေထြေထြျပားျပား ကြဲလြဲေနႏိုင္ပါတယ္။ ပေလတိုက ဒါေတြ မသိဘူး။ မသိဘ ဲ

၀င္ေျပာေတာ ့မွားေနပါေတာ့တယ္။ 

 

ေတာင္ရဲ႔ စီးဆင္းမႈ 
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      ေလာကၾကီးမွာ အက်ိဳးတရားေတြကိ ုျဖစ္ေပၚေစတဲ႔ အဓိက အေၾကာင္းတရားၾကီး ႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သစ္တုံးၾကီး 

တစ္တုံးကိ ုရလိုက္တယ ္ဆိုပါစို႔။ သစ္တုံးၾကီးကိ ုသ ူတစ္ခုခ ုလုပ္မယ္။ သစ္တုံးၾကီးကေန တစ္ခုခ ုျဖစ္လာမယ္ဆိုပါစို႔။ အဒဲ ီသစ္တုံးၾကီး 

က အကိ်ဳးတရားတစ္ခုဆီကိ ုဦးတည္ေနတဲ႔ ရုပ၀္တၳဳဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရား (Material cause) ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပါဒါနကရဏလို႔လည္း 

ဆိုႏိုင္ပါတယ။္ 

       အဒဲီသစ္တုံးၾကီးကိ ုသူဟာ ေလွထြင္းရင ္ထြင္းမယ္။ ပန္းပုထုမယ္။ ေ၀ါယာဥ္ေဆာက္ရင ္ေဆာက္မယ္။ သူရဲ႔ ဖန္တီးမႈအေပၚမွာ 

တည္ျပီး သစ္တုံးၾကီးဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အဒဲ ီဖန္တီးမႈဟာ ဒုတိယအေၾကာင္းအရာပါပ။ဲ Agental cause ျဖစ္ပါတယ္။ 

နိမိတၱကရဏလို႔လည္း ဆိုႏိငု္ပါတယ္။ 

        အႏုပညာသမားေတြအတြက ္ရုပ၀္တၳဳဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားကေန “ေတာင”္ ခ်င္း ရထားတာ တူရင္ေတာင ္(အမွန္ေတာ ့

ေတာင္ခ်င္း မတူပါဘူး) ဖန္တီးမႈ အေၾကာင္းတရား တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက ္မတူတဲ႔အေပၚမွာ မူတည္ျပီး သူတို႔ရဲ႔ အႏုပညာ 

ပစၥည္းဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနပါလိမ့္မယ။္ မူလ “ေတာင”္ နဲ႔လည္း ကြဲျပားေနႏုိင္ပါတယ္။ 

        ပေလတုိအတြက္ေတာ ့စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေပမယ္ ့ဒါကေတာ ့ဒီအတိုင္း ျဖစ္ေနမွာပါပ။ဲ 

 

မွန္မၾကည့္သူမ်ား 

         အဆိုးဆုံး အခ်က္ကိုလည္း ေျပာရပါဦးမယ္။ 

         ပေလတိုရဲ႔ သေဘာတရားအရ “တကယ္ရွိေနတဲ႔ ရုပ၀္တၳဳ” အေၾကာင္းအရာေတြကိ ုပုံတူကူးျပီး အႏုပညာ ဖန္တီးရမယ္ဆိုတာ 

ရုပ္ၾကမ္း၀ါဒ ဆန္လြန္းေနပါတယ္။ အႏုပညာ၊ ရသပညာဆိုတာ (ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ေျပာသလိ ုေျပာရရင ္) “စိတ္ကိစၥ” ပါ။ 

       လူေတြမ်ာ သိထား တာေလးေတြကိ ုအေျခခံျပီး စိတ္ကူး ဖန္တီးယူေလ့ရွိတဲ႔ “ဥာဏ္” ပါလာ ပါတယ္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက 

ပဋိဘာန္ဥာဏ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အဒဲီဥာဏ္ဟာ အင္မတန ္အေရးၾကီးသလိ ုအင္မတန ္လိုအပ္ပါတယ္။  

        ေယာဂဒႆန အရလည္း လူေတြမွာ ၀ိကပၸဆိုတဲ႔ ဥာဏ္တစ္မိ်ဳး ရွိပါတယ္။ လူေတြမွာ ရွိတတ္တဲ႔ ဥာဏ္တစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ 

လူေတြမွာ ရွိတတ္တဲ႔ စိတ္အမ်ိဳးအစားခြဲ (၅) မ်ိဳးထကဲ တစ္ခုပါပ။ဲ ဖန္တီးတတ္တဲ႔ စိတက္ိုပ ဲဆိုလိုပါတယ္။ မရွိတာကိ ုရွိသလိ ု

ဖန္တီးယူတတ္ပါတယ္။ 

        အႏုပညာသမားေတြဟာ အလြန္ဖန္တီးတတ္တဲ႔ လူေတြပါ။ အလြန္စိတ္ကူး ကြန္႔ျမဴးတတ္တဲ႔ လူေတြပါ။ ရွိတာကိ ုမရွိသလုိ၊ 

မရွိတာကိ ုရွိသလိ ုသူတို႔ရဲ႔ အတတ္ပညာနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကစားျပပါလိမ့္မယ္။ ကစားျပေနၾကပါတယ္။ ရွိထားျပီးသားအရာကိုမ ွပုံတူကူးမွာ 

မဟုတ္ပါဘူး။ ပေလတိုကိ ုမုန္းလို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ္…့….. 

       သူ႔ “မွန”္  ၾကီးကိ ုမသုံးၾကေတာ့ပါဘူး။ 

 

ခတ္၊ လူငယ္ႏွင့္ မွန္ကြဲစမ်ား 

       “ေလာကဓိပေတယ်ံ” ဆိုတဲ႔ စကားေလးလည္း ရွိပါတယ္။ ေလာကရဲ႔ ၾသဇာ….လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဗုဒၶက်မ္းစာေတြထကဲ 

စကားေလးပါ။ ပညာရွင္ေတြကလည္း လူဟာ “ခတ္ရဲ႔ ရလာဒ”္ ( the product of his age) လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ေလာကက လူေတြကိ ု

လႊမ္းမိုးတတ္ပါတယ္။ ေခတ္ေတြက လူေတြကိ ုလႊမ္းမိုးတတ္ပါတယ္။  

     ခတ္ေတြ ေျပာင္းတာနဲ႔ အမွ် လူေတြရဲ႔ အေတြးအေခၚ နားလည္မႈ၊ ဘ၀အေနအထား….ေတြဟာ ေျပာင္းလလဲာတာပါပ။ဲ ခရစ္ေတာ ္

မေပၚမီကတည္းက ရွိခဲ႔တဲ႔ ပေလတိုရ ဲ႔ “မွန”္ ၾကီးဟာ လုိက္ေျပာင္းလ ဲမေပးႏိုင္ခဲ႔ပါဘူး။ အဒဲါေၾကာင္ ့သ ူက်န္ရစ္ခဲ႔ပါျပီ။  

      အႏုပညာသမိုင္းမွာ ၂၀ ရာစ ုေနာက္ပိုင္း ကာလကိ ု“၀ါဒေတြရဲ႔ ခတ”္ (The great era of “Isms”) လို႔ ပညာရွင္အခ်ိ ႔ဳက 

သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ထူးျခားဆန္းျပားတဲ႔ ၀ါဒေတြ၊ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ အႏုပညာကိ ုဖန္တီးလာၾကပါတယ္။ လုိက္ပါႏိုင္ေအာင ္

ၾကိဳးစားရင္းကပ ဲပေလတိုရဲ႔ “မွန”္ ၾကီးဟာ အစိတ္စိတ ္အမႊာမႊာ ကြဲက်န္ရစ္ပါတယ္။  

      ဒီမွန္ကြဲေတြကိ ုျပန္ဆက္ဖို႔ ဒီမွန္ခ်ပ္ၾကီးကိ ုျပန္လည္ထူမတ္ဖို႔၊ ဒီမွန္ကိ ုလက္ထမဲွာ ကိုင္ေဆာင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ ္မၾကိဳးစားပါဘူး။ 

ဒါေပမယ္ ့အႏုပညာဆိုင္ရာ ရေဲဘာ္ရဘဲက္ေဟာင္း တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူ႔ကိ ုကြ်န္ေတာ ္ေလးစားပါတယ္။ အသိိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ 

         ဘ၀အေဖာ္အျဖစ ္လက္မတြဲႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင ္ကြ်န္ေတာ ္ခ်စ္ခဲ႔တဲ႔ လူေတြ၊ အရာေတြထမဲွာ သ…ူ.ပါ ပါတယ္။ 
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ႏွစ္ျခမ္းကြဲ အယူအဆ 
        ပေလတိုရဲ႔ “တုပမႈ သီအုိရ/ီ ေၾကးမုံ သီအုိရ”ီ ကို အဒဲီလို ကြ်န္ေတာ္ ျငင္းဆိုခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပေလတိုရဲ႔ အႏုပညာ ဒႆနက 
မျပီးဆုံးေသးပါဘူး။ ဒီသီအိုရီအျပင္ အျခားသီအိုရီ တစ္ခုကိုပါ သူ ထပ္တင္ျပပါေသးတယ္။ ပထမသီအိုရီနဲ႔ ဆန့္က်င္ ကြဲလြဲေနပါတယ။္ 
        အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ရဲ႔ ျပဌာန္းမူအတိုင္း ဆက္လက္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။ 
       အႏုပညာအား ပံုတူကူးျခင္းအားျဖင့္ အနက္ဖြင့္ခဲ႔ေသာ အပုိင္းသည္ ပန္းခ်ီပန္းပုတုိ႔ အက်ဳံး၀င္ေသာ ရႈျမင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အႏုပညာပုိင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ အျခားေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ တစ္မိ်ဳးမွာမွ ကဗ်ာ ၊ ဂီတတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ဟု ဆုိရမည္။ 
ဤအပ္ုိင္း၌ ပေလတုိက အႏုပညာသည္ စိတ္ကူးယဥ္မႈ (Imagination) ျဖစ္သည္ဟု ဖြင့္ဆုိျပန္သည္။ 
       ပေလတုိအလိုအားျဖင့္ အႏုပညာသည္ အသိပညာမဟုတ္၊ စိတ္ကူးယဥ္မႈ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ အႏုပညာရွင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားအရ လွပသိမ္ေမြ႔ေသာ နိမိတ္ပံုမ်ား (Images) ကုိ ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ ပေလတုိသည္ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ 
ဂရိယဥ္ေက်းမႈ၏ ယူဆခ်က္တစ္ရပ္ကုိ လက္ခံခဲ႔သည္။ ထုိယူဆခ်က္အရ အႏုပညာနယ္ပယ္ကုိ စုိးမုိးေသာ တန္ခုိးရွင္မ်ား ရိွသည္။ 
ဤတန္ခ်ိုးရွင္မ်ား၏ 
ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္သာ အႏုပညာရွင္တ့ုိသည္ အႏုပညာလက္ရာတုိ႔ကုိ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း ရိွလာသည္။ အႏုပညာတီထြင္မႈ ရႈေထာင့္မွ 
ၾကည့္လွ်င္ အႏုပညာ တီထြင္ျခင္းသည္ အႏုပညာ ေမွာ္၀င္ျခင္း (Inspiration) ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ 
       အႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း တစ္နည္းအားျဖင့္ အႏုပညာေမွာ္၀င္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။ 
အႏုပညာေမွာ၀င္မႈအရ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကုိ တီထြင္သည္။ သိမ္ေမြ႔ေသာ ပံုသ႑ာန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ နိမိတ္ပံုမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သည္။ 
(အႏုပညာ လက္ရာတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ အႏုပညာေမွာ္၀င္မႈသာ လိုအပ္သည္။ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ မလုိအပ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အႏုပညာေမွာ္၀င္မႈ သေဘာသည္ ဆင္ျခင္ျခင္းနွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ သေဘာ သဘာ၀အားျဖင့္ ဆင္ျခင္နည္း မက်ေသာ သေဘာ 
(Irrational)ကုိ ေဆာင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အႏုပညာဟူသည္ အသိပညာမဟုတ္ေပ။ ပေလတုိသည္ စစ္မွန္ေသာ အသိပညာကုိ 
ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ ရရိွႏိုင္သည္ဟု ခံယူထားေသာ ဆင္ျခင္ျခင္း အဓိက၀ါဒ (Rationalism) ကုိ လက္ခံသည့္ ဆင္ျခင္ျခင္း အဓိက၀ါဒ 
ဒီ(Rationalist) တစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အႏုပညာေမွာ္၀င္မႈကုိ သိမ္ဖ်င္းေသာ အသိအျဖစ္ ျမင္ခဲ႔သည္။ 
အႏုပညာကုိလည္း ဆင္ျခင္ျခင္းကုိ အေျချပဳထားျခင္း မဟုတ္၍ ပေလတုိအေနျဖင့္ အထင္ၾကီးျခင္း မရိွေပ။ 
         ျဖတ္ေျပာခ်င္တဲ႔ စကားတစ္ခြန္းရွိလာပါတယ…္။ ပေလတိုရဲ႔ ဒႆနက်မ္းေတြနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ပါပ။ဲ ဘာထရန္ရပ္ဆယ္က 
ေျပာဖူးပါတယ္။ ပေလတိုရဲ႔ ဒႆနက်မ္းေတြ ဖတ္တဲ႔အခါမွာ (ဒႆနကို လက္မခံရင္ ေန) သူ႔႔ရဲ႔ ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႔တဲ႔ 
စာေပဖြဲ႔စည္းမႈကိုေတာ့ သေဘာက် လက္ခံမိတာပါပ…ဲ.တဲ႔။ 
         ဟုတ္ပါတယ္။ ပေလတိုရဲ႔ စကားေျပဟာ ေခ်ာေမြ႔ ရွင္းလင္းျပီး ဆြဲေဆာင္မႈအားၾကီးလွပါတယ္။ ဒႆနဆရာ တစ္ေယာက္အျဖစ္ 
မဟုတ္ဘ ဲကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္၊ စာေပ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သူ႔ကို ျမင္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကိုယ္တုိင္ကေတာ့ 
အႏုပညာရွင္ေတြကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ရႈံ ႔ခ်ခဲ႔ေလရ ဲ႔။ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ 
 

အႏုပညာရွင္နွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
       ပေလတုိသည္ အႏုပညာကုိ အသိပညာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ မွတ္ယူျခင္း မရိွသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္လည္း 
ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကင္းမဲ႔သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ခံယူထားသည္။ အႏုပညာသည္ လူသားတုိ႔အား ဖမ္းစားဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသာ အႏုပညာ 
ေမွာ္၀င္စားမႈ စြမ္းရည္ရိွသည္။ ထုိစြမ္းရည္သည္ ႏွလံုးသားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ခံစားမႈသေဘာသာ ျဖစ္သည္။ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားစြာကုိ တီထြင္ရာ၌ အႏုပညာရွင္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာတီထြင္ခြင့္ (Artistic 
Freedom) ေပးရန္မသင့္ဟု ဆုိသည္။ အႏုပညာရွင္မ်ားအား ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရိွသူ အသိပညာရွင္မ်ား ၊ ဒႆနပညာရွင္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
သင့္သည္ဟု ပေလတိုက ဆုိသည္။ ကဗ်ာလကၤာတုိ႔မည္သည္ လူသားတို႔အား ဖမ္းစားႏုိင္စြမ္းသာ ရိွသည္။ ဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ သစၥာတရားကုိ 
ကင္းမဲ႔သည္ျဖစ္၍ အႏ ၱရာယ္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္စု ပေလတုိ ခံယူခဲ႔သည္။ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ တီထြင္ထားေသာ အႏုပညာ 
လက္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေကာင္းအဆုိး၊ အမွားအမွန္ ခြဲျခားႏိုင္ျခင္းမရိွ၊ သစၥာတရားကုိလည္း အႏုပညာရွင္မ်ားအား ဆင္ျခင္တံုတရား 
ကင္းမဲ႔သူမ်ားအျဖစ္ ေၾကာက္ရြံဟန္ရိွ၍ တုိင္းျပည္ဖြ႔ံျဖိဳးေရး၏ အဆီးအတားမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူသည္။ ပေလတုိသည္ တုိးတက္ေသာ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၌ အႏုပညာရွင္မ်ားအား တစ္ခန္း တစ္႑ေပးအပ္ျခင္း မရိွေပ။ ဆင္ျခင္ျခင္းကုိ အေလးထားျခင္းမရိွ၊ ခံစားမႈကုိသာ 
ဂရုျပဳသူမ်ားအျဖစ္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ႏိွမ့္ခ်ခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားရာ၌ အႏုပညာကုိ 
အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဂီတအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားကုိ ပညာေပးႏုိင္သည္ဟူ၍ (Republic) က်မ္း၌ ေရးသားခဲ႔သည္။ 
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         ဒီေလာက္ဆိုရင္ ပေလတုိရဲ႔ အႏုပညာဒႆနကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ နားလည္ တီးေခါက္မိျပီလုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါျပီ။ “ရသပညာအတြဲ(၂)” 
ထဲမွာပဲ ပေလတုိရဲ ႔ အႏုပညာဒႆနကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။ အခ်က္သံုးခ်က္နဲ႔ သံုးသပ္ထားတာပါ။ 
၁။အႏုပညာကုိ ပံုတူကူးျခင္းျဖင့္ အနက္ဖြင့္ဆိုေသာအပုိင္းႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း တစ္နည္းအားျဖင့္ အႏုပညာေမွာ္၀င္စားမႈအားျဖင့္ 
အနက္ဖြင့္ဆိုေသာ အပ္ုိင္းႏွစ္ခုသည္ တစ္ပုိင္းႏွင့္တစ္ပုိင္း ဆန္႔က်င္လ်က္ ရိွသည္။ ပံုတူကူးယူမႈကုိ အသားေပးေသာအခါ၌ တီထြင္မႈ၊ 
ခံစားမႈ အပုိင္းတုိ႔သည္ ျမဳပ္ကြယ္လ်က္ ရိွသည္။ စိတ္ကူး စိတ္သန္းကုိ အေလးေပးေသာအခါ၌ တီထြင္မႈ ၊ ခံစားမႈ အပုိင္းတုိ႔သည္ 
ေရွ႔တိုင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ (၂) မ်ိဳးသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေရွ႔ေနာက္ ညီညြတ္မႈ မရိွေပ။ 
၂။အႏုပညာဟူသည္ အသိပညာမဟုတ္၊ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရိွသူ အသိပညာရွင္မ်ား မဟုတ္ တစ္ေနရာတြင္ 
ဆုိထားသည္။ အျခားတစ္ေနရာ၌မူ အႏုပညာရွင္တုိ႔သည္ “လွပျခင္း” ဟူသည္  ဂုဏ္ရည္ရိွေသာ နိမိတ္ပံုမ်ားကုိ တီထြင္သူမ်ားဟု 
ဆုိထားသည္။ “လွပျခင္း” သည္ ေယဘုယ်သေဘာ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်သေဘာကုိ သိရန္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ လုိအပ္သည္။ လွပျခင္းဟူသည္ 
ဂုဏ္ရည္ရိွေသာ နိမိတ္ပံုမ်ားကုိ တီထြင္သူသည္ လွပျခင္းဟူေသာ ေယဘုယ်သေဘာကုိ နားလည္သူလည္း ျဖစ္သည္။ 
ေယဘုယ်သေဘာကုိ နားလည္သူသည္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရိွသူလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ဆိုလွ်င္ လွပျခင္းဟူေသာ ေယဘုယ်သေဘာကုိ သိရိွသူ 
အႏုပညာရွင္မ်ားအား ဆင္ျခင္ဥာဏ္ ကင္းမဲ႔သူမ်ားဟု အဆုိျပဳ၍ မရေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပေလတုိ၏ အဆုိျပဳခ်က္ ႏွစ္ရပ္သည္ ေရွ႔ေနာက္ 
ညီညြတ္မႈ မရိွေပ။ 
၃။အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းသာရိွ၍ ဆင္ျခင္ဥာဏ္မရိွသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ 
ႏိွမ့္ခ်ခဲ႔သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အႏုပညာအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ပညာေပးႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိမူ လက္ခံခဲ႔သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ 
လက္ခံျခင္းသည္ အႏုပညာရွင္ႏွင့္ အႏုပညာရွင္၏ စြမ္းပကားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍မရေၾကာင္း လက္ခံျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ 
အႏုပညာႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားကုိ နိွမ့္ခ်ေသာ အျမင္ထားရိွေသာ ပေလတိုသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အႏုပညာႏွင့္ အႏုပညာရွင္တုိ႔၏ 
တန္ဖုိးကုိ ထိန္ခ်န္၍ မရခဲ႔ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အႏုပညာရွင္၏ အခန္းက႑ကုိ တင္ျပရာ၌ ပေလတိုတင္ျပေသာ သေဘာတရားတုိ႔သည္ 
ေရ့ွေနာက္ ညီညြတ္မႈ မရိွေပ။ 
            ဒီေလာက္ဆုိရင္ ပလိုတီးနပ္စရ္ ဲ႔ အႏုပညာဒႆနဆီ ဆက္သြားလုိ႔ ရေလာက္ပါျပီ။ လိုရမယ္ရ အရစၥတိုတယ္လ္ရ ဲ႔ 
အႏုပညာဒႆနကိုလည္း သေဘာသြားေလးမွ်ေလာက္ေျပာခဲ႔ခ်င္ပါတယ္။ 
             သူလည္း  သူ႔ဆရာ ပေလတိုနဲ႔ သိပ္မထူးလွပါဘူး။ ကြဲလြဲမႈေတာ့ ရွိပါတယ္။ အရစၥတိုတယ္လ္ရ ဲ႔ အႏုပညာအယူအဆက 
ပိုတိုးတက္လာတယ္လို႔ ဆုိႏိငု္ပါတယ္။ 
            သူကလည္း ပေလတိုရ ဲ႔ ပုံတူကူးျခင္း အယူအဆကိုပ ဲဆက္လက္ကိုင္စြဲပါတယ္။ ပေလတိုရ ဲ႔ ပုံတူကူးမႈ၀ါဒကို “Imitation of 
Imitation” လို႔ေခၚျပီး အရစၥတိုတယ္လ္ရ ဲ႔ ပုံတူကူးမႈ၀ါဒကို “Imitation of Essences” လို႔ေခၚပါတယ္။ 
            ပေလတုိရ ဲ႔ ၀ါဒက သာမာန္သေဘာေဆာင္တ႔ ဲအေသးစိတ္ ပုံတူကူးယူမႈကို ဆိုလုိျပီး အရစၥတိုတယ္လ္ရ ဲ႔ ၀ါဒက 
အႏွစ္သာရမ်ား၊ အရာ၀တၳဳတစ္ခုရ ဲ႔ ေယဘုယ်သေဘာမ်ားကို ပုံတူကူးယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုအဆင့္ျမင့္လာတယ္လို႔ ယူုဆႏုိင္ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ပလုိတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ဒႆနေလာက္ ကြ်န္ေတာ့္ကို မထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ႔ပါဘူး။ 
            ပေလတို ၊ အရစၥတိုတယ္လ္တို႔နဲ႔ စာရင္ ပလုိတီးနပ္စ္က လူသိနည္းပါတယ္။ ခုသူ႔ရ ဲ႔ အႏုပညာဒႆနာကို ကြ်န္ေတာ္ 
ဆက္လက္တင္ျပပါ့မယ္။ အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ရ ဲ႔ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ ျဖစ္တဲ႔ “ရသပညာအတြဲ(၂)” မွာ ပလိုတီးနပ္စ္ အေၾကာင္း 
မပါ၀င္ပါဘူး။ 
            ရသေဗဒဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားစာအုပ္စာတမ္းတခ်ိဳ႕ကို ကိုးကားျပီး ၊ ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပသြားပါ့မယ္။ အက်ဥ္းအားျဖင့္သာ 
တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
             ဆက္လိုက္ၾကဦးစို႔။ 
 

အပုိင္း(၂) 
ျမစ္က ေမြးလုိက္တဲ႔ ပင္လယ္ 
          ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ကာလေလာက္ကတည္းက ထင္ပါရ ဲ႔။အီဂ်စ္ျပည္၊ “အလက္ဇႏၵရား” မွာ ခမ္းနားတဲ႔ စာၾကည့္တုိက္ၾကီးတစ္ခု 
ရွိခဲ႔တယ္။ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ခုႏွစ္ရာေက်ာ္ရွိျပီး ပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ အဒဲီစာၾကည့္တိုက္ထမဲွာ စာထိုင္ဖတ္ခဲ႔ၾကတယ္။ ယူကလစ္၊ 
အပိုလုိနီးယပ္စ တဲ႔ ပညာရွင္ေတြကို ေပၚထြန္းေစခဲ႔တယ္။ အဒဲီအထမဲွာမွ “အမ္မိုနီးယပ္စ္ ဆက္ကပ္စ”္  (Ammosniusaccas)  ဆိုတဲ႔ 
ပညာရွင္ တစ္ဦးလည္း စာၾကည့္တိုက္ထကဲ ထြက္ျပီး ျမိ ႔ဳလမ္းေပၚ တက္ခဲ႔တယ္။ 
           သူဟာ ထူးခြ် န္သူ တပည့္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဆက္လက္ ေမြးထုတ္ႏုိင္ခဲ႔တယ္။ အဒဲီထမဲွာမွ (ဆရာေကာင္းပီသစြာ) 
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သူ႔ထက္သာမယ့္ တပည့္တစ္ေယာက္ကို ေမြးထုတ္ခဲ႔တယ္။ အဒဲီ တပည့္ရ ဲ႔နာမည္က ပလိုတီးနပ္စ္ (Plotinus) လို႔ ေခၚတယ္။ 
ပလိုတီးနပ္စ္ကလည္း (တပည့္ေကာင္းပီသစြာ) ဆရာထက္ေတာ္ေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ခဲ႔တယ္။ 
           ပလိုတီးနပ္စ္ဟာ ၂၀၅ ေအဒီမွာ ေမြးဖြားခဲ႔တယ္။ အီဂ်စ္မွာပါပ ဲ။ ၂၄၅ ေအဒီကေန သူ ေသဆုံးတဲ႔ ၂၇၀ ေအဒီ အထိ ေရာမမွာပ ဲ
ေနထိုင္ခဲ့တယ္။ လူသူအေပါင္းကို ပညာျပန္လည္ သင္ၾကားေပးခဲ႔တယ္။ 
             သူ႔ရ ဲ႔ ဒႆနမွာ အယ၀ူါဒေပါင္းစုံ ၊ ၀င္ေရာက္ စုစည္းေနတယ္။ ပေလတိုရ ဲ႔ အေတြးအေခၚက အဓိက ပါ၀င္ေပမယ့္ 
တျခားေခါမ ဒႆနဆရာၾကီးေတြရ ဲ႔ အယူအဆေတြလည္း ပါ၀င္ေနတယ္။ ဥပမာ “ပိုက္သာဂိုရပ္စ”္ လို႔ ဆိုၾကပါစို႔။ အာရပ္ ဒႆန 
ပညာရွင္ေတြရ ဲ႔ အေတြးအေခၚေတြ ၊ ဂ်ဳးလူမ်ိဳးတို႔ရ ဲ႔ ရိုးရာ အယူအဆေတြထကဲ ျဖာထြက္မႈ သီအိုရီ (The Emanation Theory ) လို 
အယူအဆေတြ ခရစ္ယာန္ ကိုယ္က်င့္ဒႆနေတြ ေရာျပြန္း ပါ၀င္ေနတယ္။ 
             တခ်ိဳ ႔ေနရာေတြမွာေတာ့ ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ဒႆနဟာ ေရွးေဟာင္းအိႏိၵယရ ဲ႔ ေ၀ဒႏ ၱဒႆနနဲ႔ ဆင္ဆင္တူေနတယ္။ သူဟာ 
ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး မဟုတ္ဘူး။ သူရ ဲ႔ ဒႆနေတြဟာ သူ႔ခတ၀္န္းက်င္ရ ဲ႔ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္ေနတဲ႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္ၾကားထမဲွာပ ဲပ်ံ 
႔ႏွံ႔ေအာင္ျမင္မႈ ရွိခဲ႔တယ္။ ခရစ္ယာန္ဒႆနနဲ႔ အတူ သူ႔ဒႆနဟာလည္း လက္ခံသူ မ်ားျပားခဲ႔တယ္။ 
           သူက တန္ခိုးရွင္ ဆန္တယ္။ တစ္ခါတစ္ခါမွာ ၀ိညာဥ္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္။ လွ်ိဳ ႔၀ွက္ေလးနက္တဲ႔ သူ႔ရ ဲ႔ ဒႆနဟာ ဂမီ 
ၻရဆန္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံရတဲ႔အထိ ဆန္းၾကယ္တယ္။ သူရ ဲ႔ အႏုပညာဒႆနကို ေလ႔လာဖို႔အတြက္ သူ႔ရ ဲ႔ ေလာကအျမင္ကို 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ အရင္ေလ့လာလိုက္ၾကရေအာင္။ 
          အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ Dagobert D.Runes တည္းျဖတ္တဲ႔ ဒႆနအဘိဓာန္ စာအုပ္မွာ ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ဒႆနကို 
စာတစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ျပီး ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ လက္ရွိ ေထြျပားေနတဲ႔ အမွန္တရားအားလုံးဟာ ျပည့္၀ခိုင္မာစြာ တည္ရွိေနတဲ႔ 
“တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတရား”  ရ ဲ႔ ျဖာထြက္စီးဆင္းမႈ အဆင့္ဆင့္ေအာက္မွာပ ဲရွိေနတယ…္..တဲ႔။ 
          တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတရားကို “One” လို႔ပ ဲသုံးထားပါတယ္။ ရွင္းလြန္းလို႔ ရႈပ္သြားပါတယ္။ 
အျခားက်မ္းအက်ယ္ေတြမွာေတာ့ အဒဲီ “တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတရား” ဆိုတာကို “Divine One” လို႔ သုံးထားပါတယ္။ 
            ရွင္းရပါေတာ့မယ္။ 
 
တစ္မွ…..သည္….အနႏ ၱဆီသုိ႔ 
           ရာမာခရစ္ရွနာရေသ့ၾကီးက ေဟာဖူးတဲ႔ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္ ရွိပါတယ္။ အဒဲီ ပုံျပင္ထမဲွာ ဘုရင္ရယ္ ၊ မ်က္လွည့္ဆရာရယ္ ၊ 
ေယာဂီတစ္ပါးရယ္ ပါ၀င္ၾကတယ္။  
           တစ္ေန႔မွာ ဘုရင္က ေယာဂီဆီကို ေရာက္လာတယ္။ 
            “ကြ်ႏု္ပ္ကို တရားေပးပါ……” 
             “ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ အသင္ယူခ်ငသ္လ”ဲ 
             “စကားတစ္လုံးတည္းနဲ႔ သင္ေပးပါ…..” 
             ေယာဂီက ဘုရင္ကို ဘာမွျပန္မေျပာဘူး။ မ်က္လွည့္ဆရာတစ္ေယာက္ကို သြားေခၚလာခဲ႔တယ္။ ဘုရင့္ကို မ်က္လွည့္ 
ျပခုိင္းတယ္။ 
            မ်က္လွည့္ဆရာက ဘုရင္ကို တစ္လုံးတည္း ေျပာတယ္။ 
             “ၾကည့္…..” 
          ဘုရင္က ၾကည့္တယ္။ မ်က္လွည့္ဆရာက သူ႔ရ ဲ႔ လက္ကို ေ၀ွ႔ရမ္းလိုက္တယ္။ ဘုရင္ၾကီး အံၾသတယ္သြားတယ္။ 
မ်က္လွည့္ဆရာရ ဲ႔ လက္ညိွဳးက ႏွစ္ေခ်ာင္းထပ္ေနလုိ႔……. 
             “အုိး…” 
           ေသေသခ်ာခ်ာ ထပ္ၾကည့္တယ္။ အဒဲီအခါက်မွ နွစ္ေခ်ာင္းထပ္ေနတယ္လို႔ ထင္ရတဲ႔ လက္ညိွဳးဟာ တစ္ေခ်ာင္းတည္း 
ျပန္ျဖစ္သြားတယ္။ 
         “အုိ..ဒါ တရားပ…ဲ” 
         ဘုရင္ၾကီး သေဘာေပါက္သြားေတာ့တယ္။ တစ္ခုတည္းက “သစၥာ” ၊ ႏွစ္ခုအျဖစ္ကြဲျပီး ျမင္ေစတာက “မာယာ”  ။ ကြဲျပားေအာင္ 
ခြဲျခားမျမင္ဘ ဲတစ္ခုကို တစ္ခုတည္း အျဖစ္ ျမင္ႏုိင္ရမယ္။ အဒဲါဟာ “တရား” ျဖစ္တယ္။ 
           တစ္ခုတည္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြခြဲျပီး ျမင္ေနတတ္တဲ႔ ေလာကသားေတြ ၾကားမွာ တစ္ခုကို တစ္ခုအျဖစ္ပ ဲျမျဲမျဲမင္ေအာင္ 
ေလ့က်င့္ေနသူဟာ တရားကို ေလ့က်င့္ေနသူပ ဲျဖစ္တယ္။ 
            ဒီပုံျပင္ေလးထမဲွာ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတရားကို မ်က၀္ါး၀ါးထင္ထင္ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ သူ႔ေနာက္မွာက မားမား ရပ္ေနတဲ႔ 
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ေ၀ဒႏ ၱဒႆန ရွိတယ္။ 
         မီးဟာ…သူ ေလာင္ကြ်မ္းရာ ၊ အရာ၀တၳဳရ ဲ႔ အသြင္သ႑ာန္ကို ေဆာင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဆီမီး ၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ 
ေကာက္ရုိးမီး ၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေတာမီး ၊ ေထြျပားတဲ႔ အသြင္ သ႑ာန္ေတြကို သူ ဘယ္လုိပ ဲေဆာင္ေစဦးေတာ့ ….. မီးကေတာ ့
တစ္မ်ိဳးတည္းပါပ။ဲ 
         ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာ မိုးရြာတယ္။ မိုးေရစက္ေတြက အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို ေျပးဆင္းသြားတယ္။ မိုက္မသဲူကသာ 
အဘက္ဘက္ဆီခြဲထြက္သြားတဲ႔ ေရေတြေနာက္ ေလွ်ာက္လိုက္ေနလိမ့္မယ္။ ပညာရွိသူကေတာ့ ေရဆိုတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာ 
တရားကို သိတယ္။ ေရထမဲွာ ေရထပ္ထည့္သလို သနူဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတရားကို တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ 
ေရာပစ္လုိက္နိုင္တယ္။ 
          အထက္ပါ စာသားေတြဟာ ဥပနိသွ်ဒ္တစ္ခုထကဲ စာသားေတြပါ။ ကထဥပနိသွ်ဒ္ထကဲ စာသားေတြပါ။ တစ္ခုတည္းေသာ 
သေဘာတရားကို ညႊန္းဆိုပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားကို ေ၀ဒႏ ၱဒႆနကသာ ဖြင့္ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားဖြင္ဆ့ုိသူလည္း ရွိပါတယ္။ 
ေခါမအရပ္က ဒႆနိက ေမွာ္ဆရာၾကီး ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ဒႏၱကေန ပလိုတီးနပ္စ္ဆီ ေရာက္ဖို႔ ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ကို 
ျဖတ္သန္းလိုက္ၾကပါဦးစို႔။ 
 

ၾတိဂံတစ္ခုရဲ ႔ ပုိင္ရွင္ 
         ပိုက္သာဂုိရပ္စ္ဟာ ေခါမဒႆနသမိုင္းမွာ အလြန္ ၾကီးက်ယ္ထင္ရွားခဲ႔တဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးပါပ။ဲ “ေနဗဟုိျပဳ သီအုိရ”ီ ကိုလည္း 
ေကာ့ပါးနီးကပ္စ္နဲ႔ ဂယ္လီလီယိုတို႔ရ ဲ႔ အရင္ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေစာျပီး တင္ျပႏုိင္ခဲ႔သူ ျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ခတ္ပညာရွင္အခိ်ဳ ႔က 
ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ကို သိပံၸပညာရ ဲ႔ ဖခင္ၾကီးလို႔ေတာင္ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကတယ္။ 
           သူနဲ႔ ခတ္ျပိဳင္ျဖစ္တဲ႔ ေခါမဒႆနပညာရွင္ၾကီး ေဟရာကလိုက္တပ္စ္က ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ဟာ ဥာဏ္ပညာအထက္ျမက္ဆုံး 
ျဖစ္တယ္လို႔ ညႊန္းဆုိခဲ႔ဖူးတယ္။ “တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတရား” ကို ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ တင္ျပသြားပုံကလည္း စိတ၀္င္စားစရာ 
ေကာင္းလွပါတယ္။ အဒဲီ “တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတရား” ၾကီးကို “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ လို႔ သုံးႏႈန္းလုိက္ၾကပါစို႔။ 
         ကမ ၻာေလာကၾကီးရ ဲ႔ အစဟာ “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ ေပၚမွာ တည္တယ္လို႔ ပိုက္သာဂိုရပ္စ္က ဖြင့္ဆို သတ္မွတ္တယ္။  
          “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ က သူ႔ကိုယ့္ကို ဆင့္ပြားယူ လိုက္တဲ႔အခါ “တစ”္ သေဘာကေန “ႏွစ”္  သေဘာျဖစ္လာတယ္။ 
အဒဲီသေဘာတရား ႏွစ္ခု စြမ္းအင္နွစ္ရပ္ရ ဲ႔ အခ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာင္းလဖဲြဲ႔စည္းမႈေတြ ေအာက္မွာ ကမ ၻာေလာကၾကီးနဲ႔ 
လူသတ၀ၱါေတြ ျဖစ္လာတယ္လို႔ သူက ဆုိတယ္။ သူ႔အဆိုထမဲွာ စၾကာ၀႒ာဟာလည္း အက်ံဳး၀င္တယ္။ 
             သူဟာ ေလာကၾကီးရ ဲ႔ အေျဖ၊ စၾက၀႒ာၾကီးရ ဲ႔ အေျဖကို သခ်ာၤနည္းနဲ႔ ေဖာထ္ုတ္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ႔တယ္။ အမွတ္ စက္တစ္ခ ု
ကေန စတင္ေဖာ္ေဆာင္ျပတာပါပ။ဲ အမွတ္စက္ႏွစ္ခုရွိရင္ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္း ျဖစ္လာတယ္။ အမွတ္စက္သုံးခု ရွိတဲ႔အခါ ထု သေဘာ 
ေဆာင္တဲ႔ ပုံသ႑ာန္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာတယ္။ ေလာကၾကီး၊ စၾက၀႒ာၾကီးဟာ အဒဲီလိုနဲ႔ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။  
            မူလအမွတ္စက္တစ္ခုကေန စတင္ေပၚေပါက္လာတာပါပ။ဲ “တစ”္ (သို႔မဟုတ)္ “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ ေပါ့ေလ။ 
“ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ ရ ဲ႔ ျဖာဆင္းလြင့္ထုတ္မႈအရ က်န္တဲ႔အရာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ က်န္တဲ႔အရာေတြဟာ ဆင့္ပြားဖန္တီးခဲ႔ရတဲ႔ 
မိတၱဴသေဘာကို ေဆာင္တယ္။ လူသားဟာလည္း ဘ၀အဆက္ဆက္ကို က်င္လည္ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ ဆီ 
ျပန္လည္ေပါင္းဆုံလာတယ္။ နာမ္ဓာတ္ေတာ္ကို အဓိကထားတဲ႔ ဒႆနပါ။ သူ တင္ျပတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ကို နာမ္ဓာတ္ေတြရ ဲ႔ ဆင့္ကျဲဖစ္စဥ္လို႔ 
ေခၚတယ္။ 
       “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ ေပးစြမ္းတဲ႔ အသက္စြမ္းအင္ေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေနရတဲ႔ စၾကာ၀႒ာနဲ႔ ေလာကလူသားေတြဟာ 
ညီညြတ္မွ်တေအာင္ေနမွ ျဖစ္မယ္။ အခ်င္းခ်င္း၊ သဟဇာတျဖစ္ျပီး အခ်ိဳးညီညီ ေနထိုင္ဖို႔ လိုတယ္။ ပိုက္သာဂိုရပ္စ္က သူ႔ရ ဲ႔ ဒႆနကို 
သခ်ာၤပုံစံေတြနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ျပေလ႔ရွိတယ္။ ဥပမာ…. 
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ဂမီ ၻရပညာလုိက္စားသူေတြ အတြက္ “ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ၾတိဂ”ံ ဟာ အင္မတန္ အေရးပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ 

ၾတိဂံရ႕ဲ ဂုဏ္သတၱိကို သခ်ာၤရႈေထာင့္ကေန အံ႔ၾသရုံေလာက္ပ ဲတတ္နုိင္ပါတယ္။ ၾတိဂံမွာ နက္ရႈိင္းတဲ႔ လွ်ိဳ ႔၀ွက္ခ်က္ေတြ 

ပါ၀င္ေနတာကေတာ့ ျငင္းမရပါဘူး။ ဆိုၾကပါစို႔။ 

ရတယ္။ ႏြားေက်ာင္းသားကေလးရ ဲ႔ လမ္းဘးေသာက္ေရအိုးစင္ကေေတာင္မွ ၾတိဂံရ ဲ႔ လွ်ိဳ ႔၀ွက္ဂုဏ္သိတၱိကို အသုံးခ်ထားတယ္။ ၾတိဂံပုံ 

ေျခသုံးေခ်ာင္းထနဲဲ႔ ေရအိုးစင္ကေလးကို တည္ထားတယ္။ အလြန္ကို က်စ္လ်စ္ ခိုင္မာလွတယ္။ 

          ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ရ ဲ႔ ဒႆနထမဲွာေလာကီသေဘာတင္ မဟုတ္ဘ ဲေလာကလြန္သေဘာေတြလည္း ပါ၀င္ေနတယ္။ 

နက္ရႈိင္းေထြျပားလွတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေလးေတြကို နားလည္မွတ္သား မိတယ္ဆုိရင္ 

ေတာ္ပါျပီ။ 

          ၁။စၾက၀႒ာရ ဲ႔ အစဟာ “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ ျဖစ္တယ္။ 

         ၂။လူ ၊ သတ၀ၱါ (ျပီးေတာ့ နတ္နဲ႔ နတ္ဘုရားေတြ) ေလာက၊ စၾက၀႒ာအားလုံးမွာ ဧေကာဓာတ္ရ ဲ႔       သက၀္င္မႈ ရွိတယ္။ 

         ၃။တစ္ေန႔မွာ ဧေကာဓာတ္ေတာ္နဲ႔ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမိလိမ့္မယ္။ 

          ဒီေလာက္ပါပ…ဲ..။ ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ ဟာ အေနာက္တုိင္းရ ဲ႔ ပထမဦးဆုံး “နာမ၀္ါဒ”ီ ျဖစ္တယ္။ ပလိုတီးနပ္စ္အေပၚမွာ သူ႔ ၀ါဒ၊ သူ႔ 

ဒႆနက ၾသဇာလႊမ္းခဲ႔တယ္။ ေ၀ဒႏၱဒႆနရ ဲ႔ “တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတရား” ၊ ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ရ ဲ႔ “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ ကိုပ ဲ

ပလိုတီးနပ္စ္က “ONE” “DIVINE ONE” လို႔ သုံးႏႈန္းထားပါတယ္။  

             ဒါေပမယ့္ ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ အယူအဆမွာ ေ၀ဒႏ ၱ၊ ေခါမ ၊ ဒႆနေတြနဲ႔ အတူ အျခားဒႆနေပါင္းစုံလည္း ေထြးေရာ 

သက၀္င္ေနတယ္လို႔ ေရွ႔ပိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ပလုိတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ဒႆနကို ရုပ္လုံးေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ပါရွန္းလူမ်ိဳးတို႔ရ ဲ႔ 

“ဘုရားႏွစ္ဆ၀ူါဒ” ကို တင္ျပရပါဦးမယ္။           

 

 

ဘုရားႏွစ္ဆူ၀ါဒ 

            ဒီဒႆနကို ပါရွန္းႏိုင္ငံရ ဲ႔ လယ္သမားမိသားစုက ေပါက္ဖြားလာသူ ၊ ဇိုရုိအတ္စတာ (Zoroaster) ဆိုတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္က 

စတင္ထူေထာင္ခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္။ သူဟာ သူ႔တုိင္းျပည္အတြက္လည္း တူရင္နယ္ခ ဲ် ႔ ေတြကို တြန္းလွန္တဲ႔စစ္ပြဲမွာ စြမ္းစြမ္းတမံ 

ပါ၀င္ခဲ႔တယ္။ အသက္သုံးဆယ္အရြယ္မွာ ဇနီးျဖစ္သူကို ခြင့္ပန္ျပီး လူသူအေရာက္ေပါက္နည္းတဲ႔ ေတာင္တန္းဆီမွာ 

ေလာကၾကီးအေၾကာင္းကို အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ခဲ႔တယ္။ ျမိ ႔ဳေတာ္ဆီ ျပန္အလာမွာ သူနဲ႔အတူ “ဘုရားႏွစ္ဆ၀ူါဒ” လည္း 

ပါလာတယ္။ 

          အဒဲီအယ၀ူါဒအရ ဘုရားဟာ ႏွစ္ဆူရွိတယ္။ တစ္ဆူကေတာ့ ေကာင္းျမတ္မႈကို ေဆာင္ယူတဲ႔ “အလင္းဘုရား” ျဖစ္တယ္။ 

ၾသမတ္ဇ္ (Ormuzd) လို႔ေခၚတယ္။ အဟုရမဇဒါ (Ahura Mazdah) လို႔လည္း ေခၚတယ္။ 

          ေနာက္ဘုရားကေတာ့ ဆိုးသြမ္းမႈကို ေဆာင္ယူတဲ႔ “ အေမွာင္ဘုရား” ျဖစ္တယ္။ အာရိမာန ္(Ahriman) လို႔ ေခၚတယ္။ 

အင္ဂရုိမိန္ညဳ (Angro Mainyush) လို႔လည္း ေခၚတယ္။ စၾက၀႒ာေလာကၾကီးထမဲွာ အဒဲီဘုရားႏွစ္ပါးက အားျပိဳင္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တြဲတဲ႔ ေလာကၾကီး ျဖစ္ေပၚေနတယ္။လူသားေတြ အေနနဲ႔က “အေမွာင္ဘုရား” ကို မကိုးကြယ္ရဘူး ။ 

http://www.imagebam.com/
http://www.imagebam.com/
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“အလင္းဘုရား” ကိုပ ဲကိုးကြယ္ရမယ္။ ေကာင္းျမတ္မႈေတြကိုပ ဲေဆာင္ရြက္ရမယ္။ 

          ဇိရိုအတ္စတာဟာ ဘုရားေက်ာင္းထမဲွာ မီးေတြ ထိန္ထိန္ထြန္းျပီး ၊ အလင္းဘုရားကို ပူေဇာ္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔ 

အလင္းဘုရားကို သ၀ူတ္ျပဳျပီးလုိ႔ ၀တ္ေက်ာင္းထကဲ အထြက္မွာ ဓားနဲ႔ ထုိးသတ္ခံရျပီး ေသတယ္။ 

         ပါရွန္းႏိုငင္ံမွာ ဇိုရိုအတ္စတာ၀ါဒ (Zoroastranism) ကို တေလးတျမတ္ လက္ခံက်င့္သုံးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂရိေတြရ ဲ႔ 

က်ဴးေက်ာ္မႈ ၊ မူဆလင္ေတြရ ဲ႔ က်ဴးေက်ာ္မႈေတြကို အဆင့္ဆင့္ ခံရျပီးေနာက္မွာ ျပိဳကြဲပ်က္ျပယ္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။ တျခားတစ္ပါး 

ဘာသာ၀ါဒကို လက္မခံပ ဲတခ်ိဳ ႔လည္း ဒ၀ီါဒအတြက္ အေသခၾံကတယ္။ တခ်ိဳ ႔လည္း ဒ၀ီါဒအတြက္ တုိင္းတစ္ပါးကို ထြက္ေျပးၾကတယ္။ 

           ေနာက္ေတာ့ ဒ၀ီါဒကို ျပန္လည္မြမ္းမံအသက္သြင္းတဲ႔ မာနီ (Mani) ဆိုတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ေပၚထြက္လာတယ္။ နာမည္ 

အျပည့္အစုံကေတာ့ မာနီခီးရပ္စ္ (Manicheus) လို႔ ေခၚတယ္။ ပလိုတီးနပ္စ္နဲ႔ အျပိဳင္ သူကလည္း သူ႔၀ါဒကို ျဖန္႔ျဖဴး ေဟာေျပာတယ္။ 

ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ အယ၀ူါဒကို ေျပာၾကျပီဆုိ မာနီရ ဲ႔ ၀ါဒ 

Manichaeism နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ျပီး ေျပာေလ့ရွိၾကတယ္။ က…ဲ.ခုေလာက္ဆုိရင္ ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔၀ါဒကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေလ့လာလို႔ 

ရပါျပီ။ 

လာကၾကီးအတြက္ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္း 

         ပလုိတီးနပ္စ္က ေလာကၾကီးဟာ အမွတ္ႏွစ္ခုၾကားထကဲ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းလို႔ ယူဆပါတယ္။ အလင္းစတင္ရာ အမွတ္ရယ္၊ 

အလင္းမေရာက္ရွိႏိုင္တဲ႔  အမွတ္ရယ္၊ အဒဲီႏွစ္ခုၾကားထကဲ အလ်ားလို႔ ယူဆပါတယ္။ ပုံကိ ုၾ ကည့္ပါ။ 

 
        ပလုိတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ အျမင္အရ “ဧေကာဓာတ”္ ဟာ အဆုံးအစမရွ ိျပီးျပည့္စုံတယ္။ အေရာအေႏွာမရွ ိလင္းသန္႔စင္တယ္။ အဒဲ ီ

“ဧေကာဓာတ”္ ရ ဲ႔ စြမ္းအင္ျဖာဆင္းမႈေၾကာင္ ့ေလာကစၾက၀႒ာၾကီး ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ေတာေတာင္ေတြ ပင္လယ္သမုဒၵရာေတြ ၊ 

ေျမနဲ႔ေကာင္းကင္ေတြ ၊ ဒါေတြမွာမ ွမဟုတ္ဘူး။ လမ္းေဘးက ျမက္ကေလးတစ္ပင ္၊ ေဆာင္းရာသီရ ဲ႔ ျမဴႏွင္းတစ္စက္၊ အဒဲါေတြမွာ 

ဧေကာဓာတ္ၾကီးရ ဲ႔ အသက္စြမ္းအင္ေတြ ကိန္း၀ပ ္ျဖစ္တည္ေနတယ္။ ျဖာဆင္းမႈ ဒီဂရီအနည္းအမ်ားသာ ကြာတယ္။ (အဒဲါေၾကာင္ ့

စြမး္အင္အထူအပါး ၊ ဂုဏ္အနိမ့္အျမင့္ေတြ ကြဲျပားတယ)္ မူလသေဘာတရားကေတာ ့တစ္ခုတည္းပါပ ဲ၊ ဧေကာဓာတ္ကေန 

စီးဆင္းလာတယ္။ 

       မာနီရ ဲ႔ ၀ါဒအရေတာ ့အလင္းနဲ႔ အေမွာင္လို႔ပ ဲ“ဒိြ” သေဘာခြဲပါတယ္။ မာနီရ ဲ႔ ဘာသာေရးအေတြးေခၚကိုက Dualist religious 

philosophy ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကၾကီးကိ ုရႈျမင္ရာမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ႏွစ္ခုရ ဲ႔ အားျပိဳင္မႈအျဖစ ္ရႈျမင္ပါတယ္။ နွစ္ခ ု

သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ 

           ပလုိတီးနပ္စ္ကေတာ ့ႏွစ္ခုသေဘာကိ ုလက္မခံပါဘူး။ သူ႔ဒႆနကိ ုတစ္ခုသေဘာနဲ႔ပ ဲေဖာ္ေဆာင္ပါတယ္။ 

အလင္းတစ္ခုကိုသာ သတ္မွတ္ဆြဲကိုင္ပါတယ္။ အေမွာင္ဆိုတာ “အလင္း မဆိုက္ေရာက္ရာ” ျဖစ္တယ္။ အေျခခံသေဘာဟာ 

အလင္းတစ္ခုတည္းေပၚမွာပ ဲတည္တယ္။ မူလသေဘာဟာ “ဧေကာ” တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္တယ္။ 

         ဧေကာဓာတ္ၾကီးကေန လူသားေတြကိ ု၀ိညာဥ္သြင္းေပးတယ္။ အဂၤလိပ္လိ ုSoul လို႔ ေရးျပီး သူ႔အေခၚအေ၀ၚအရ ဆိုင္ခ ီ(Psycle) 

လို႔ ေခၚတယ္။ သူ႔အရင္မွာ ဥာဏ္စိတ္ကိ ုပထမ သြင္းေပးတယ္။ အဂၤလိပ္လု ိMind လို႔လည္း ျပန္ဆိုတယ္။ Intelligence လို႔လည္း 

ျပန္ဆိုတယ္။ သူ႔အေခၚအေ၀ၚအရေတာ ့ႏုစ ္(Nous) ျဖစ္တယ္။ အဒဲီဥာဏ္စိတ္ဟာ “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ ဆီကိ ုပ်ံတက ္

ပူးေပါင္းႏိုင္တယ္။ 

            လူဟာ (လူအပါအ၀င္အရာအားလုံးဟာ) ဧေကာဓာတ္ၾကီးရ ဲ႔ ျဖာဆင္းမႈ (Emanation) ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာသလိ ု

ဧေကာဓာတ္ၾကီးဆီကိုလည္း ပ်ံတက္ပူးေပါင္းမႈ (Epistrophe) ျပဳႏုိင္တယ္။ တစ္ခုတည္းအျဖစ ္ေရထမဲွာ ေရေရာသလု ိ

စပ္ဟပ္လိုက္ႏိုင္တယ္။ ပေလတိုရ ဲ႔ အယူအဆန ဲ႔ ကြဲျပားသြားပါျပီ။ 
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          ဒီသေဘာတရားေတြကိ ုပလုိတီးနပ္စ၀္ါဒီတစ္ဦးျဖစသ္ ူ(ပေလတိ၀ုါဒ ီလက္သစ္တစ္ဦးျဖစ္သ)ူ ကမၻာေက်ာ ္စာေပသမား ရွယ္လီရ ဲ

႔ ကဗ်ာေတြထမဲွာ ေတြ ႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။  

         နည္းနည္းေလ့လာၾကည့္ လုိက္ၾကရေအာင္။ 

အပုိင္း(၃) 
ကဗ်ာဘက္မွ ခုခံျခင္း 
        ရွယ္လ(ီP.B Shelley) ဟာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး၊ ကဗ်ာ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္ရြယရ္ြယ္န ဲ႔ ေက်ာ္ၾကားျပီး ၊ 
အသက္သုံးဆယ္မျပည့္ခင္မွာ ေသဆုံးသြားတဲ႔ ပါရမီရွင္အႏုပညာသမားတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရ ဲ႔ ပရိုမီးသီးယပ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း 
(Promethenus Unbound) ဆိုတဲ႔ ကဗ်ာရွည္ဟာ အလြန္ေက်ာ္ၾကားပါတယ္။ သူေသျပီးကာမွ “ကဗ်ာဘက္မွ ခုခံေခ်ပခ်က”္ (A 
defence of poetry) ဆိုတဲ႔ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ထြက္လာပါတယ္။ မေသဆုံးခင္ တစ္ႏွစ္အလုိမွာ သူ ေရးခဲ႔တဲ႔စာတမ္းပါ။ 
         ပေလတိုက အႏုပညာသမားေတြကို ႏွိမ္တယ္။ နတ္ ေဒ၀တာေတြရ ဲ႔ ပူး၀င္ရူးသြပ္မႈ (Divine Madness) ေၾကာင့္သာ ကဗ်ာေတြ 
အႏုပညာေတြ ထြက္ေပၚေနတယ္။ အႏုပညာသမား ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ ဘာကိုမွ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘူး ။ အမွန္အမွား ၊ 
အေကာင္းအဆိုးကို ခြဲျခားနားလည္ႏုိင္စြမ္း မရွိဘူး။ “အႏုပညာသမားဆိုတာ အရူးတစ္ပိုင္းပါပ”ဲ  လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ တုိင္းႏိုင္ငံတစ္ခုရ ဲ
႔ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက္ အဟန္႔အတား အေႏွာင့္အယွက္ ေတြလို႔ ဆိုတယ္။ 
         အဒဲီၾကားထမဲွာ ရွယ္လီက ဘာေတြကို ခုခံေခ်ပခဲ႔သလ။ဲ ကဗ်ာဘက္က ဘယ္လုိရပ္တည္ခဲ႔သလ။ဲ ဘာေၾကာင့္လ။ဲ 
စဥ္းစားစရာပါပ။ဲ  
          ရွယ္လီက ဂ်စ္ကန္ကန္ႏိုင္တယ္။ သူ႔ရ ဲ႔ အေစာဆုံး စာမူက ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းတက္စဥ္က ေရးခဲ႔တဲ႔ 
“ဘုရားမဲ႔၀ါဒလိုအပ္ျခင္း” (The Necessity of Atheism) ဆိုတဲ႔ စာမူပါပ။ဲ အဒဲီတုန္းက သူ႔အသက္ဟာ (၁၉) ႏွစ္ပ ဲရွိေသးတယ္။ 
တစ္ခါကလည္း ဓာတုေဗဒပန္းအျပာေတြကို စမ္းသပ္ယူျပီး မာရ္နတ္ကို ပင့္ေနတာလို႔ ေလွ်ာက္ေျပာေသးတယ္။ အဒဲီလုိနဲ႔ပ ဲသူ႔ကို 
ေက်ာင္းက ထုတ္ပစ္လိုက္ၾကတယ္။ (အခုေတာ့လည္း ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ဟာ သူတို႔ေက်ာင္းမွာ ရွယ္လီတက္ခဲ႔ဖူးတယ္ဆိုတဲ႔ 
အခ်က္ကို တဖြဖြ ဂုဏ္ယ၀ူင့္ၾကြားေနၾကေတာ့တယ)္ ထားလိုက္ပါေတာ့။ 
         သူက ေျပာဖူးတယ္။ 
         “ပုိေလ့လာေလေလ ၊ ကုိယ္ ဘာမွမသိေသးေၾကာင္း ပုိသိေလေလပဲဗ်ာ……”  
(The more we study the more we discover our ignorance)  
          ပေလတိုကသာ ကဗ်ာဆရာေတြကိ ုဆင္ေျခဥာဏ္ မရွိဘူး ေျပာတယ္။ ရွယ္လီရ ဲ႔ စကားက ပညာအရာမွာ 
ဘယ္ေလာက္တာသြားလုိက္သလ။ဲ ျပီး….သူက ေျပာေသးတယ္။ 
          “သမုိင္းဆုိတာ လူေတြရဲ ႔ အမွတ္တရကာလကုိ ေရးဖြဲ႔ထားတဲ႔ သံသရာကဗ်ာတစ္ပုဒ္ပါပဲဗ်ာ…” 
(History is a cyclic poem written by time upon the memories of man.) 
         သူဟာ အရာရာကို ကဗ်ာမ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္တယ္ ထင္ပါရ ဲ႔ ။ 
          “ကဗ်ာဆုိတာ အေတာ္ဆံုး ၊ အေပ်ာ္ဆံုး လူေတြရဲ ႔ အေကာင္းဆံုး ၊ အေပ်ာ္ဆံုး ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ေရးစပ္ထာတဲ႔ မွတ္တမ္းပဲ…..”   
(Poetry is the record of the best and the happiest moments of the happiest and the best minds.)  
         အဒဲါက ကဗ်ာအတြက္ ေျပာတာေပါ့။ ကဗ်ာဆရာအတြက္လည္း ထပ္ေျပာလိုက္ေသးတယ္။ 
        “ကဗ်ာဆရာဆုိတာ ေလာကၾကီးက အသိအမွတ္ျပဳမထားတဲ႔ ဥပေဒျပဳ ပညာရွင္ေတြပဲ…..” 
(Poets are the unacknowledged legistaltor of the world.) 
         အဒဲီလုိ ရွယ္လီေျပာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ရွိရလိမ့္မယ္။ အဒဲီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြမွာလည္း ခိုင္မာတဲ႔ 
ဒႆနအျမင္ေတြ ပါ၀င္ေနလိမ့္မယ္။ ရွယ္လီက ပလုိတီးနပ္စ္ကို ေလးစားတယ္။ သူရ ဲ႔ဒႆနေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံတယ္။ 
      ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ဒႆနအျမင္ထမဲွာ ကဗ်ာဆရာဟာ (အႏုပညာသမားေတြဟာ) ပေလတုိေျပာသလို အသိဥာဏ္ႏုံနဲ႔သူ မဟုတ္ဘူး။ 
လူတစ္ပိုင္း ၊ အရူးတစ္ပိုင္း မဟုတ္ဘူး။ သာမာန္လူေတြထက္ ပိုျပီး ထူးျမတ္တယ္။ ပလိုတီးနပ္စ္ ဘယ္လုိသုံးသပ္ ျပခဲ႔သလဆဲိုတာကို 
အခ်က္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလ့လာၾကည့္ၾကမယ္။ 
 
မူလသုိ႔ ျပန္ျခင္း 
      အႏုပညာသမားေတြဘက္ကေန ပလုိတီးနပ္စ္က ခုိင္ခိုင္မာမာ ၀င္ရပ္ေပးထားပါတယ္။ 
၁။ အႏုပညာသမားေတြကို သဘာ၀ကို တုပသူအျဖစ္ ကဲ့ရ ဲ႔ ရႈံ ႔ခ်ခ်င္လို႔ မရဘူး။ 
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     (If anyone condemns the arts, because they create by way of imitation of nature.) 
၂။ အဒဲီ သဘာ၀ပစၥည္းေတြ ကိုယ္၌ကကိ ုအတုအပေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို သတိရွိရမယ္။ 
    (First, we must observe that natural things themselves are an imitation of something further.) 
၃။ သူတို႔ဟာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ႔ အရာေတြကိုပ ဲတုပဆင့္ပြားေပးရုံ မဟုတ္ဘူး။ (အျမင္သက္သက္ကို မိတၱဴကူးေပးေနတာ မဟုတ္ဘူး။) 
      (And next, we must bear in mind  that the arts do not simply imitate the vissible.) 
၄။ သဘာ၀ဆီ ျပန္သြားႏုိင္ေအာင္ ေခၚဆိုေနတာ ျဖစ္တယ္။ (မူလ “ဧေကာ” ဓာတ္ဆီကို ပ်ံတက္ပူးေပါင္း ေစတာျဖစ္တယ)္ 
    (But , go back to the reasons from which nature comes.) 
၅။ ေနာက္ျပီး သတူို႔ရ ဲ႔ အႏုပညာပစၥည္းေတြဟာ သူတို႔ရ ဲ႔ ကိုယ္ပို္င္ဖန္တီးမႈေတြ ျဖစ္တယ္။ (တုပထားတဲ႔အရာ မဟုတ္ဘူး။ ပစၥည္းအတု 
မဟုတ္ဘူး။ အသစ္ေပၚေပါက္လာတဲ႔ ပစၥည္း ျဖစ္တယ)္ 
(And further, that they create much out of themselves) 
             ပလုိတီးနပ္စ္က အဒဲီလိုမ်ိဳးေျပာသြားပါတယ္။ ကဗ်ာဆရာေတြ ၊ အႏုပညာသမားေတြရ ဲ႔ အခန္းက႑ဟာ ပိုျပီး 
ေလးနက္ျမင့္မားလာပါတယ္။ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ ဧေကာဓာတ္ၾကီးရ ဲ႔ စြမး္အင္ျဖာဆင္းမႈကို အျခားလူေတြထက္ ပိုရရွိတယ္။ 
(အဒဲါေၾကာင့္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ၾကီးတယ္။) ဧေကာဓာတ္ၾကီးနဲ႔ ျပန္လည္ ပူးေပါင္းဖို႔ အတြက္လည္း အျခားလူေတြထက္စာရင ္
ပိုျပီးအားေကာင္းတယ္။ အျခားအရာေတြ ဧေကာဓာတ္ၾကီးဆီ ျပန္လည္ ေပါင္း၀င္ႏုိင္ေအာင္ေတာင္ သူတုိ႔က ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္တယ္။ 
          (စကားစပ္လို႔ ေျပာရရင္ အဒဲီလုိ သေဘာမ်ိဳးကို အိႏိၵယရသပညာမွာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ခံစားသူကို ၀ိညာဥ္စင္ၾကယ္ေစတဲ႔ 
၀ိသုဒိၶရသ၊ ခံစားသူကို ၀ိညာဥ္လြတ္ေျမာက္မႈ ေပးႏုိင္မယ့္ ၀ိမုတၱိရသ၊ …စတာေတြပါ။ အႏုပညာက ေပးစြမး္တဲ႔ ၀ိညာဥ္ဆိုင္ရာတန္ဖိုး 
Spiritual Value လို႔ ေခၚတယ္။) 
       ေအာက္ပါ သခ်ာၤဥာဏ္စမ္းေလးကို ဥပမာအျဖစ္ၾကည့္ပါ။ 
       ၁ x ၂ x ၃ x ၄ + ၁ = ၂၅ = ၅၂ 
         ဂဏန္းစဥ္ေလးက လွပါတယ္။ ဆန္းၾကယ္မႈလည္း ရွိပါတယ္။ အစဥ္လုိက္ဂဏန္းေလးလုံးကို ေျမွာက္ျပီး တစ္နဲ႔ ေပါင္းလုိက္ရင္ 
ရတဲ႔ အေျဖဟာ ႏွစ္ထပ္ကိန္းျပည့္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ 
   ၁ x ၂ x ၃ x ၄ + ၁ ဆိုတဲ့ ကိန္းစဥ္တန္းေလးဟာ လွပဆန္းၾကယ္တဲ႔ အႏုပညာပစၥည္းတစ္ခုလုိ႔ ဆိုၾကပါစို႔။ အဒဲါကို ေပါင္းစည္းရင္ 
(၂၅) ရမယ္။ အဒဲီ (၂၅) ကို ထပ္ျပီး စင္ၾကယ္ေစတဲ႔အခါ (ႏွစ္ထပ္ကိန္းကို စင္ၾကယ္ေစတဲ႔အခါ ) (၅) ကို ထပ္ရပါတယ္။ (၅) ဟာ 
မူလပါပ။ဲ ဒီကိန္းစဥ္တန္းေလးဟာ သူ႔ဆီကေန ျဖာဆင္းသြားပါတယ္။ 
      တစ္မ်ိဳး ထပ္ေျပာပါ့မယ္။ အႏုပညာသမားဟာ   ၁ x ၂ x ၃ x ၄ + ၁ ဆိုတဲ႔ အႏုပညာပစၥည္းကို ၅ ဆိုတဲ႔ “မူလ” ဆီ 
ျပန္ပို႔ေပးပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာတာပါ။ 
         ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြရ ဲ႔ “အီေကဗားနား” ပန္းစိုက္ပညာကို ၾကည့္လိုက္ၾကဦးစို႔။ ပန္းေတြကို အိုးကေလးထမဲွာ အႏုပညာေျမာက္ေအာင္ 
စိုက္ထား ဆင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိုးက်ဥ္းက်ဥ္းေလးထကဲ ပန္းကေလးေတြက အျပိဳင္းအရုိင္း ပြင့္ေနပုံဟာ 
လြင္ျပင္က်ယက္်ယ္ထကဲ ဥယ်ာဥ္ေတြ ၊ အျပိဳင္းအရုိင္းပြင့္ေနပုံနဲ႔ သေဘာတူသြားေစပါတယ္။ ဧည့္ခန္းစားပြဲေပၚက ပန္းေတြကို မူလဆီ 
ျပန္ပို႔ျခင္း တစ္မိ်ဴးပါပ။ဲ (ရွယ္လီကလည္း အဒဲါမ်ိဳးကို ျမင္မိေတြ႔မိမွာေပါ့) 
          အဒဲီလုိနဲ႔ ရွယ္လီဟာ အႏုပညာဘက္က ရရဲင့္ခဲ႔တယ္။ အႏုပညာသမားေတြဘက္က ခုိငမ္ာခဲ႔တယ္။ ရွယ္လီရ ဲ႔ 
ကဗ်ာေတြထမဲွာကို ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ဒႆနေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္ အထပ္ထပ္ ပါ၀င္ခဲ႔တယ္။ သူ႔ကဗ်ာေတြကို ခြဲစိတ္ေလ့လာၾကည့္ၾကမယ္။ 
 

အခ်စ္ရဲ ႔ ဒႆန 
      ရွယ္လီဟာ သူ႔ရ ဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ ပရုိမီးသီးယပ္စ္ထမဲွာ ကဗ်ာဆရာအေၾကာင္းထည့္ေရးခဲ႔ပါတယ္။ ကဗ်ာဆရာရ ဲ႔ ႏႈတ္ဖ်ားေပၚမွာ 
ပရုိမီးသီးယပ္စ္က တက္အိပ္ခဲ႔တယ…္.တဲ႔။ အဒဲီမွာ ကဗ်ာဆရာကို သူက အခုလို ဖြဲ႔ထားတယ္။  
ဘယ္အရာေတြ 
ဘာျဖစ္ေနသလဲဆုိတာကုိ 
သူဟာ…. 
မျမင္ဘူး။ အေရးလည္း မစုိက္ဘူး 
 
ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြထဲကပဲ 
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သက္ရိွလူသားထက္ စစ္မွန္တဲ႔ အရာေတြကုိ 
သူဟာ…..ဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္။ 
ေသျခင္းကင္းမဲ႔ရာ ရုပ္လႊာေတြကုိေပါ…့.။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ (က)  
          ကဗ်ာဆရာရ ဲ႔ အစြမ္းအစကို ျမင့္ျမင့္မားမား ေဖာ္က်ဴး ျပထားတာပါပ။ဲ 
          “လမင္းသို႔” လို႔ အမည္ရွိတဲ႔ ကဗ်ာထမဲွာလည္း ဒႆနတစ္ရပ္ကို ၀ွက္ထည့္ထားတယ္။ တည္ၾကည္ခုိင္ျမတဲဲ႔ လမင္းဟာ 
တည္ၾကည္ခိုင္ျမမဲႈ မရွိတဲ႔ ( တကြဲတလြဲ ေပၚထြက္ေနတဲ႔) ၾကယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားထမဲွာ လွည့္လည္သြားလာေနတယ…္..တဲ႔။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) 
          တစ္ခုတည္းေသာ သစၥာတရား (ဧေကာဓာတ)္ ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအသြယ္သြယ္ေထြျပားေနတဲ့ မာယာတရားေတြၾကားထမဲွာ တည္ရွိ 
ထင္ရွားေနတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပုံပါပ။ဲ 
          ေနာက္ထပ္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ၾကည့္ပါဦး။ ကဗ်ာရ ဲ႔ အမည္ကို “အခ်စ္ရ ဲ႔ ဒႆန” လို႔ သူေပးထားတယ္။ 
ေခ်ာင္းေတြက ျမစ္နဲ႔ ဆံုတယ္ 
ျမစ္က သမုဒၵရာနဲ႔ ေရာယွက္သြားတယ္။ 
ေကာင္းကင္ေလစီးေတြဟာလည္း 
ခံစားခ်က္ခ်ိဳခ်ိဳေတြနဲ႔  
အျမဲတမ္း ေရာယွက္ေနတတ္တယ္။ 
မေရာယွက္တဲ႔ အရာဆုိတာ 
ကမၻာေပၚမွာ မရိွဘူးကြဲ ႔ 
တစ္ခုတည္းေသာ ၀ိညာဥ္မွာ 
အားလံုးဟာ ေပါင္းဆံုရတယ္။ 
မင္းနဲ႔ ငါက်မွ…. 
ဘာေၾကာင့္ မေပါင္းဆံုႏုိင္ရမွာလဲ….။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ) 
           ခ်စ္သူနဲ႔ နီးစပ္ဖို႔ကိုေတာင္မွ ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ဒႆနနဲ႔ပ ဲသူ ေတြးပါတယ္။ သူ႔ဘာသာသူလည္း ခိုင္မာပုံ ရပါတယ္။ 
          သူရ ဲ႔ “မိုးေစြငွက္သို႔” ဆိုတဲ႔ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ဟာလည္း အလြန္ထင္ရွားပါတယ္။ အသံသာယာရုံ ၊ စကားလုံးအင္အား 
ေကာင္းရုံတင္မဟုတ္ဘ ဲက်ယ္ျပန္႔ရႈိင္းနက္တဲ႔ အဓိပၸာယ္ေတြပါ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ကဗ်ာကို ငွက္ကေလး (သို႔မဟုတ)္ လာျခင္း 
ေကာင္းေသာ ၀ိညာဥ္ကေလးေရ….လို႔ သုံးႏႈန္းဖြဲ ႔ဆိုထားပါတယ္။ အဒဲီထကဲ ငွက္ကေလးဟာလည္း တစ္စုတံစ္ရာကို 
ကိုယ္စားျပဳထားသေယာင္ ရွိပါတယ္။ သေကၤတသေဘာ ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ရင္ “ဧေကာဓာတ”္ ကို ေျပးျမင္မိလာပါလိမ့္မယ္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ) 
 

တျခား ၫႊန္းခ်င္တဲ႔ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရွိပါတယ္။ ဒီကဗ်ာကိုလည္း ရွယ္လီရ ဲ႔ ကဗ်ာေတြထမဲွာေတာ ့လူသိမ်ားလွပါတယ္။ 

အုိဇီမန္ဒီယပ္စ္ဆိုတဲ႔ အီဂ်စ္ဘုရင္တစ္ပါးအေၾကာင္းပါ။ ကဗ်ာနာမည္ အျပည့္အစုံက အီဂ်စ္က အိုဇီမန္ဒိယပ္စ ္(Ozymandias of 

Egypt) ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ 

 

ကႏၱာရထဲက ဘုရင္ 

“Ozymandias Of Egypt” 

I met a traveler from an antique land 

Who said : Two vast and trunkless legs of stone 

Stand in the desert. Near them on the sand, 

Half sunk, a shatter’d visage lies, whoses frown 

And wrinkled lip and sneer of cold command 
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Tell that its sculptor well those passions read 

Which yet survive, Stamp’d on these lifeless things, 

The hand that mock’d them and the heart that fed; 

And on the pedertal there words appear; 

“My name is Ozynandias, king of kings: 

Look on my works, ye Mighty, and despair” 

Nothing beside remains. Round the decay 

Of that colossal wreck, boundless and bare, 

The lone and level sands stretch far away. 

P.B Shelley 

          ဆြန္းနက္ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားပါ။ အေက်ာ္အေမာ ္စာေပေ၀ဖန္ေရးဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သူ၊ အိုင္ေအရစ္ခ်တ(္I.A Richard) နဲ႔ အတ ူ

တျခားပညာရွင္မ်ားစြာက ဒီကဗ်ာကိ ုသုံးသပ္ေ၀ဖန္ခဲ႔ၾကဖူးပါတယ္။ အိုင္ေအရစ္ခ်တ္ကိ ုေခါင္တပ္ေျပာရတာကေတာ ့သူဟာ 

ေ၀ဖန္ေရးသစ၀္ါဒ (New Critic) ေတြရ ဲ႔ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ေနလို႔ပါပ။ဲ 

          ရွယ္လီက ဒီကဗ်ာကိ ုတစ္ဆင့္ၾကားရတဲ႔ စကားအျဖစ ္ျပန္ေရးထားပါတယ္။ 

“ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမတစ္ခုမွာ 

ကမ ၻာလွည့္ခရီးသည္ၾကီးတစ္ေယာက္နဲ႔  

ငါေတြ႔ေတာ ့

သူက ေျပာတယ…္. 

ၾကံ့ခုိင္ၾကီးမားျပီး 

ခႏၶာကိုယ္မရွိတဲ႔ ေက်ာက္ေျခေထာက္ၾကီး 

ႏွစ္ေခ်ာင္းဟာ 

သကဲႏ ၱာရထမဲွာ ရပ္ေနတယ္တဲ႔” 

       ကဗ်ာက သကဲႏ ၱာရထမဲွာ ပ်က္စီးေနတဲ႔ ေရွးေဟာင္း အီဂ်စ္ဘုရင္တစ္ပါးရ ဲ႔ ရုပ္တုၾကီး အေၾကာင္းေရးဖြဲ႔ထားတာပါ။ 

အုိဇီမန္ဒိယပ္စ္ဆိုတာ အဒဲီဘုရင္ၾကီးရ ဲ႔ ဘြဲ ႔အမည္ေပါ့။ သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္က သူဟာ ဘုန္းတန္ခိုး အေတာ္ၾကီးမားခဲ႔ပုံပ။ဲ 

ေက်ာက္ရုပ္မ်က္ႏွာမွာ မာန္မာနေတြ လွ်ံေမာက္ေနတုန္းပ။ဲ သူ႔အေၾကာင္းကိုလည္း ေက်ာက္ရုပ္မွာ ကမၺည္းထိုး 

ေၾကြးေၾကာ္ထားေသးတယ္။ 

          ဒါေပမယ္ ့ကမ ၻာလွည့္ခရီးသည္ၾကီးက ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွာ အဒဲီေက်ာက္ရုပ္ဟာ အပိုင္းပိုင္းအစိတ္စိတ ္ျပိဳပ်က္ေနပါျပီ။ ကိုယ္အဂၤါေတြ 

ႃပိဳလျဲပန္႔က ဲ်ျပီး ရယ္ေမာစရာ ၊ သံေ၀ဂရစရာအျဖစ ္ျမင္ေတြ႔ေနရပါျပီ။ 

         ကဗ်ာအဆုံးပိုဒ္မွာ -- 

Nothing beside remains. Round the decay 

Of that colossal wreck, boundless and bare, 

The lone and level sands stretch far away. 

         လို႔ “O” စာလုံးေတြ ဆက္တိုက္သုံးျပီး ေရးဖြဲ႔ပါတယ္။ “O” ဟာ အထီးက်န္ျခင္း၊ ယိုယြင္းျခင္း ၊ ဆိတ္သုန္းျခင္းတို႔အတြက ္

ကိုယ္စားျပဳတဲ႔ စာလုံးပါ။ ေက်ာက္ရုပ္ၾကီးရ ဲ႔ က်ဆုံးမႈကိ ုျပဆိုပါတယ္။ ဒါေတြကိ ုထားလိုက္ပါေတာ့။ ေျပာခ်င္တဲ႔ တျခားအခ်က ္

ရွိပါတယ္။ 

          ေက်ာက္တုံး ျပန္ျဖစ္ေတာ့မယ္ ့ေက်ာက္တုံး အေၾကာင္းပါ။ 

         ဒီဘုရင္ရုပ္တုဟာ အစကေတာ ့ေက်ာက္တုံးတစ္တုံးပါပ။ဲ ေက်ာက္ဆစ္ပန္းပုဆရာဆီက ျဖာဆင္းလာတဲ႔ အႏုပညာ 

ဒီဂရီတစ္ခုေအာက္မွာ သူဟာ လွပရရဲင့္တဲ႔ ေက်ာက္ပန္းပုရုပ္တစ္ခ ုျဖစ္လာတယ္။ ၀့ံ၀ံ့ၾကြာၾကြားရပ္တည္ခဲ႔ဖူးမယ္။ ေနာက္ေတာ ့
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(ဒီကဗ်ာထကဲအတိုင္း) အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျပိဳလပဲ်က္စီးေနတယ္။ ကာလေတြ ထပ္ၾကာရင ္ေနဒဏ္ေလဒဏ္ေတြေအာက္မွာ 

သ…ူေက်ာက္တုံး ျပန္ျဖစ္သြားမယ္။ 

          “မူလ” ဆီကိ ုျပန္သြားတာပါ။ “တစ္ခုတည္းေသာသေဘာ” မွာ ျပန္ေပါင္းဆုံတာပါပ။ဲ တကယ့္ဘုရင္ၾကီးကေကာ…။ 

အစကမရွိဘူး။ ေနာက္ေတာ ့ရွိလာတယ္။ေနာက္ေတာ ့မရွိေတာ့ျပန္ဘူး။ ဒါပါပ။ဲ အားလုံးဟာ “မူလ”အတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။ 

“တစ္ခုတည္းေသာ မူလသေဘာ”မွာ ျပန္လည္ကိန္း၀ပ္သြားၾကပါတယ္။ 

           ရွယ္လီကဗ်ာေတြထမဲွာ ေတြ႔ရတဲဲ႔ ပလုိတီနစ္ဇင ္အရိပ္အေငြ႔ေတြကိ ုဒီေလာက္ေကာက္ႏႈတ္ျပရင ္လုံေလာက္ပါျပီ။ 

ပလုိတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ အႏုပညာ အယူအဆေတြဆီကိ ုဆက္လုိက္ၾကဦးစို႔။ 

အပုိင္း(၄) 
အလင္းဒႆန 
          (ဘုရားသခင)္ သည္ အလင္းေရာင္ႏွင့္ တူ၏ ။ ပိတ္ထားေသာ တံခါး၏ေရွ႔တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းသည္။ တံခါးကို ေခါက္ျခင္း၊ တြန္းျခင္း 
မျပဳ။ တံခါးအဖြင့္ကိုသာ တိတ္ဆိတ္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းသည္။ 
             တံခါးအနည္းငယ္ ပြင့္လာသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက…္. 
            အလင္းသည္ အတြင္းသို႔ ျဖန္႔၀င္ျပီး အိမ္ကို လင္းေစသည္။ အေမွာင္ကို ပယ္ရွင္းေလသည္။ 
            အဒဲီစာသားေတြဟာ ေခတ္သစ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ “ဆိုင္းဘာဘာ”ရ ဲ႔ အဆိုအမိန္႔ေတြထကဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အလင္းသေဘာကို စူးစူးရွရွ သိျမင္ရပါတယ္။ ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ အႏုပညာ အယူအဆေတြထမဲွာလည္း အလင္းသေဘာကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ အလင္းနဲ႔ အလွကို အတူအမွ်ထားျပီး ေျပာဆိုပါတယ္။ 
            ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ ကို ဂရိဘာသာအားျဖင့္ တူဟန္း(To hen) လို႔ ေခၚပါတယ္။ ျပီးျပည့္စုံရာ 
သေဘာကိုေဆာင္ျပီး၊ အခ်က္သုံးခ်က္တို႔ ညီညြတ္စုေ၀းပါတယ္။ 
           (၁) မူလျဖစ္ျခင္း ( To proton) 
           (၂) ျမတ္ျခင္း   (To agathon) 
           (၃) လွျခင္း     (To kalon ) 
             လွပတဲ႔ အရာေတြ ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အႏုပညာပစၥည္းေတြမွာ “လွျခင္း” သေဘာတရားအျပင ္“ျမတ္ျခင္း” သေဘာတရားနဲ႔ 
“မူလ” ျဖစ္ျခင္း သေဘာတရားေတြလည္း သက၀္င္ ပါရွိတယ္။ အလွပစၥည္း၊ အႏုပညာပစၥည္းေတြမွာ “ဧေကာဓာတ”္တည္ ရွိတယ္။ 
ျပီးျပည့္စုံတယ္။ 
          (The ideas of beauty is one and perfect according to Plotinus)  
          အေမွာင္ဆိုတာ အလင္းမ၀င္ေသးတာပ ဲျဖစ္တယ္။ ဒီအတုိင္းပ…ဲ.။ ရုပ္တရားတို႔ရ ဲ႔ အလွဆိုတာ သူ႔ဆီက 
အလင္းသက္ေရာက္မႈသေဘာနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္။ အေမွာင္ေပၚ အလင္းအုပ္ျခင္းဟာ လွတယ္။ အလင္းဟာ 
ဥာဏ္ဓာတ္သေဘာျဖစ္တယ္။  
          တစ္မ်ိဳး ထပ္ေျပာၾကပါစို႔။ 
       “ဧေကာဓာတ္ေတာ”္ ဟာ အလွတရားတို႔ရ ဲ႔ “မူလ”  ျဖစ္တယ္။ First Beauty လို႔ သုံးတယ္။ မူလအလွတရားရ ဲ႔ 
ျဖာဆင္းမႈေအာက္မွာ အျခားအလွတရားေလးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ျဖာဆင္းမႈရ ဲ႔ ဒီဂရီအနိမ့္အျမင့္အေလ်ာက္သူတို႔ရ ဲ႔ အလွတရား 
အနိမ့္အျမင့္ဟာလည္း ကြာဟမႈ ရွိတယ္။ 
          ကဗ်ာဆရာေတြ ၊ အႏုပညာသမားေတြဟာ “ဧေကာဓာတ”္ ရ ဲ႔ ျဖာဆင္းမႈ (မူလအလွတရားရ ဲ႔ ျဖာဆင္းမႈ) ကို သာမာန္ထက္ 
သိပ္သည္းစြာ ခံယူတတ္တယ္။ အလွပစၥည္း ၊ အႏုပညာပစၥည္းေတြကို ထပ္ဆင့္ ျဖာဆင္းျပဳလုပ္တယ္။ ဖန္တီးတယ္။  
             ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ၀ါဒကို ပေလတိ၀ုါဒသစ္လို႔ ဆိုၾကေပမယ့္ ကြဲလြဲတာေတြက အေတာ္မ်ားတယ္။ ၀ါဒေဟာင္းနဲ႔ ၀ါဒသစ္တို႔မွာ 
ျခားနားဆန္႔က်ငမ္ႈေတြ ရွိတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း သူတို႔ ၀ါဒႏွစ္ခုရ ဲ႔ ကြဲလြဲမႈကို ေတြ႔ရျပန္တယ္။ 
           ပေလတိုရ ဲ႔ ၀ါဒမွာ ေလာကႏွစ္ခု ရွိတာကို သတိျပန္ျပဳဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ ေယဘုယ်နာမ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ “သေဘာ”  
ေလာက (Realm of Ideas) နဲ႔ အဒဲီသေဘာေလာက၊ နာမ္ေလာကကို တုပျပီး အသြင္ေဆာင္ထားတဲ႔ “ရုပ”္ ေလာက/ အသြင္ေလာက 
(World of Appearance ) ဆိုတာတို႔ပါပ။ဲ ႏွစ္ခု ကြဲေနတာ “ႏွစ္ခ”ု သေဘာေဆာင္ေနတာကို သတိျပဳရပါလိမ့္မယ္။  
         ပလုိတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ၀ါဒမွာေတာ့ “တစ”္ သေဘာ ၊ “တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာ” ကုိပ ဲေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိ ရုပ္ေလာကဟာ 
မူလသေဘာေလာကကို တုပကူးယူျပီး ေဖာ္ေဆာင္ထားတဲ႔ မိတၱဴေလာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ မူလကေန ျဖာဆင္းလာတဲ႔ မူလနဲ႔ 
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ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ ေလာကပါပ။ဲ  
          အဒဲါေၾကာင့္ အႏုပညာသမားရ ဲ႔ ရပ္တည္မႈဟာ ျမင့္မားလာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆဲိုတာကို ဆက္ရွင္းပါမယ္။ 
နတ္ဘုရားရုပ္တု 
          ပေလတိုရ ဲ႔ အဆိုအရ အႏုပညာသမားဟာ ရုပ္ ေလာက (အတုေလာက) ကို ကူးယူတုပျပီး အႏုပညာပစၥည္းကို ျပဳလုပ္တာပါ။ 
Imitation of Imitation ပါ။ ပလုိတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ အဆိုအရ အဒဲီလုိ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အႏုပညာသမားဟာ အစစ္အမွန္တရား 
(ဧေကာဓာတ)္ ရ ဲ႔ ျဖာဆင္းမႈကို သာမာန္ထက္ ပိုမိုခံယူႏုိင္စြမ္းရွိျပီး (ဧေကာဓာတ)္ ရ ဲ႔ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ႔ အလွ ပစၥည္း၊ 
အႏုပညာပစၥည္းေတြကိုပါ ထပ္ဆင့္ ဖန္တီးေပးသူ ျဖစ္တယ္။ အတုကို ကူးယူတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစစ္ကို ထပ္ဆင့္ ဖန္တီးတာပါ။ 
အတုကို ထပ္တုျပီး မူလနဲ႔ ပိုမိုေ၀းကြာေနသူ မဟုတ္ပါဘူး။ အစစ္ေတြကို ထပ္ဆင့္ဖန္တီးျပီး မူလနဲ႔ ပုိမုနိီးကပ္လာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ 
             က…ဲ…ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ နတ္ဘုရားရုပ္တု ဥပမာကို ဆက္လိုက္ၾကဦးစို႔။ 
             ပလိုတီးနပ္စ္က အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သမိုင္း ၀င္ေစမယ့္ စကားတစ္ခြန္းကို ေျပာသြားခဲ႔ပါတယ္။ သူ႔ခတ္ကာလရ ဲ႔ 
အေနအထားဟာဆိုရင္ အေတာ္စြန္႔စားရတဲ႔ စကားျဖစပ္ါလိမ့္မယ္။ အေတာ္ကို တာ၀န္ၾကီးခဲ႔ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကေတာ့ ရရဲရဲင့္ရင့္ 
ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ ဖီးဒီးယပ္စ္ (Pheidias) ဆိုတဲ႔ အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ကို ကိုးကားျပီး ေျပာခဲ႔တာပါ။ 
             ပေလတိုရ ဲ႔ တုပမႈသီအုိရီ (Imitation Theory) ကို ျငင္းလုိက္တဲ႔ စကားပါ။ပလိုတီးနပစ္္က ဆိုတယ္။ 
         “ဖီးဒီးယပ္စ္ဟာ နတ္ဘုရားရ ဲ႔ ရုပ္တုကို သူသိထားျပီးသား ပုံသ႑ာန္ေတြ အတိုင္း မေဖာ္ေဆာင္ဘူး။ နတ္ဘုရားက 
ကိုယ္ထင္ျပလာခဲ႔ရင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ႔ ပုံသ႑ာန္ ၊ သူ႔စိတ္နဲ႔ သူဖန္တီး ေဖာ္ေဆာင္တယ္။ (Since Pheidias did not create Zenus after 
any such as he would be if Zenus deigned to appear to mortal eyes.)” 
          အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ရ ဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္တဲ႔ စကားပါပ။ဲ အႏုပညာ လြတ္လပ္ခြင့္ 
(Freedom of Art ) ဆီကို ဦးတည္တဲ႔ စကားပါပ။ဲ ကြ်န္ေတာ္ အင္မတန္ ေလးစားမိတဲ႔စကား ျဖစ္ပါတယ္။ Bernard Bosanquet ဟာ 
“ရသေဗဒသမိုင္း” အမည္ရိွ က်မ္းထမဲွာ ဒီစကားနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဆြဲထုတ္ျပပါတယ္။ 
           ပထမအခ်က္ကေတာ့ ေခတ္သစ္ရုိမန္တစ၀္ါဒရ ဲ႔ အရိပ္အေယာင္ကို ေတြ႔ရွိၾကရတာပါပ ဲ(If freely interpreted, we saw a 
foreshadowing of the profoundest modern romanticism.) …..ဆိုတဲ႔ အခ်က္ပါပ။ဲ 
          စိတ္ကူးကြန္႔ျမဴးမႈကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ႔ ရုိမန္တစ္ဇင္ (Romanticism) ဟာ အႏုပညာသေဘာထားတစ္ခု ျဖစ္သလို 
အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ (Art movement ) တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစဥ္အလာ သေဘာတရားေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ႔ လႈပ္ရွားမႈပါ။ 
အစဥ္အလာ သေဘာတရားဆိုတာက …ပေလတိုနဲ႔ အရစၥတိုတယ္လ္တို႔ရ ဲ႔ သေဘာတရားေတြကို အဓိက ဆိုတာပါပ။ဲ 
 

ရိုမန္တစ္အလင္းတန္းမ်ား 

       ရုိမန္တစ္ဆုိတဲ႔ စကားလုံးကိ ုဂ်ာမနီက ေရွးဂလဲ ္(Schlegel ) ညီအစ္ကိုက စတင္သုံးစြဲခ႔ပဲါတယ္။ အတိအက်ေျပာရရင္ေတာ ့A.W 

Schlegel နဲ႔ F.Schlegel တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ရုိမန္တစ္ကဗ်ာေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ၊ ဘာလင္တကၠသိုလ ္မွာလည္း 

ေဟာေျပာခဲ႔ၾကဖူးပါတယ္။ သူတို႔ရ ဲ႔ ေဟာေျပာခ်က္ေတြထမဲွာ ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ဒႆနေတြ ပါ၀င္တယ္။ ဖီးဒီးယပ္စ္ရ ဲ႔ 

နတ္ဘုရားရုပ္တုလည္း ပါ၀င္တယ္။ 

            ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ၀ါဒဟာ အဂၤလိပ ္ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာေတြေပၚမွာ အလြန္လႊမ္းမိုးခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခ်ားလ၀္ီလီယ ံ

(Charles Williams) လိ ုစာေရးဆရာမ်ိဳးဟာ ေခတ္သစ္ဥပမာတစ္ခုပလဲို႔ ၁၉၉၅၊ လန္ဒန္ထုတ ္စာေပအဘိဓာန ္တစ္အုပ္က ဆိုတယ္။ 

၁၉၈၆ ထုတ္၊ ျဗိတိသွ်အိတ္ေဆာင္စြယ္စု ံက်မ္းတစ္အုပ္ကေတာ ့ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ၀ါဒဟာ အလယ္ခတ္ကိ ုျဖတ္သန္းျပီး ၁၇၊ ၁၈ ၊ ၁၉ 

ရာစ ုကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာေတြဆီအထ ိၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ 

         ရုိမန္တစ၀္ါဒီေတြအတြက္ကေတာ ့ဆိုဖြယ္ရာ မရွိဘူးေပါ့။ 

          ရုိမန္တစ္ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သ ူဂြ်န္ကိစ ္(John Keats) ရ ဲ႕ စကားကိုလည္း နားေထာင္ၾကည့္ပါဦး။ “လွပတဲ႔ အရာေတြဟာ 

ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရပ…ဲ.တဲ႔။ (A thing of beauty is a joy forever) 

         ရိုမန္တစ္ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ႔ ၀ီလီယ ံဘလိတ္ခ ္(William Blake) ရ ဲ႔ “Joy and Woe are woven fine” ဆိုတဲ႔ 

ကဗ်ာေလးကိ ုၾကည့္ပါဦး။ 

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႔ 
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၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းေတြဟာ….. 

၀ိညာဥ္ရဲ ႔……. 

တစ္ထည္တည္းေသာ အက် ီၤသာျဖစ္တယ္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (င) 

          William Wordsworth ရ ဲ႔ သက္တန္႔ဆိုတဲ႔ ကဗ်ာကေလးကိုလည္း ၾကည့္ပါဦး။ 

ကေလးဟာ…. 

လူၾကီးကုိ ေမြးဖြားေပးတယ္…. 

ရွင္သန္ေနထိုင္ရဆဲ 

ငါ့ရဲ ႔ေန႔ေတြ ေန႔ေတြမွာ…. 

သဘာ၀ဘာသာတရားကုိသာ 

ငါ…ရိုက်ိဳးေနမိခဲ႔…..။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (စ) 

          ယိစ ္(W.B. Yeats) က သူ႔ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရ ဲ႔ ေခါင္းစီးမွာ ပလုိတီးနပ္စ္ရဲ႔ အမည္ကိုေတာင ္ထည့္ျပီး ေရးစပ္ဖူးတယ္။ “The 

Delphic Oracle Upon Plotinus” တဲ႔။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ဆ) 

           အစဥ္အလာကေန လြတ္ေျမာက္လာတဲ႔ အႏုပညာသမားမ်ားစြာကိ ုပလိုတီးနပ္စ္က ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ သူ႔ရ ဲ႔၀ါဒဟာ 

ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ႔ စိတ္ကူးဥာဏ္၀ါဒ ျဖစ္တယ္။ Creative Imagination ဟာ သူ႔ဆီက စတင ္စီးဆင္းသြားတာပါပ။ဲ 

သေကၤတဖြဲ႔ထံုး 

         “ဗားနတ္ဘိုစံေခး” က ထပ္ျပီးဆြဲထုတ္ျပတဲ႔အခ်က ္ရွိပါေသးတယ္။ ပလိုတီးနပ္စ္က နတ္ဘုရားရုပ္တ ုဥပမာကိ ုေပးသြားျပီးတဲ႔ 

အခ်ိန္မွာ “ခုခ်ိန္ကစျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔နားလည္ႏုိင္ျပီ။ အႏုပညာဆိုတာ ပုံတူကူးတင္ျပတာ မဟုတ္ဘူး။ သေကၤတျပဳ 

တင္ျပတာျဖစ္တယ…္..” လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ ္။(It is hence forth understood that art is not imitative but symbolic) . 

          ပလိုတီးနပ္စ္ေျပာတဲ႔ သေကၤတသေဘာဟာ သစ္ဆန္းပါတယ္။ ရွိထားျပီးသား အစဥ္အလာက ျပ႒ာန္းျပီးသား 

သေကၤတမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ အႏုပညာသမားက စိတ္ထမဲွာ ကြန္႔ျမဴးဖန္ဆင္းျပီး ေဖာ္ထုတ္တဲ႔ သေကၤတကိ ုဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရုိမန္တစ၀္ါဒီေတြဟာ သေကၤ၀ါဒဆ ီဆက္လက္ေရြ႕လ်ားသြားၾကတယ္လို႔ သုေတသီတခ်ိဳ ႔က သတ္မွတ္ပါတယ္။ 

         သေကၤတ၀ါဒဟာ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွာ ေပၚေပါက္ခဲ႔တဲ႔ စာေပအႏုပညာအဖြဲ ႔အႏြဲ ႔တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက ္

ေပၚေပါက္လာမယ္ ့နိမိတ္ပု၀ံါဒ ီ(Imagist) ေတြ ဆာရီရယ္လစ(္စ)္ (Surrealist) ေတြကိုလည္း ၾသဇာေညာင္းခဲ႔ပါတယ္။ 

        သေကၤတ၀ါဒနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး က်မ္းတစ္က်မ္းက ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ 

၁။သေကၤတ၀ါဒသည္ သရုပ္မွန၀္ါဒႏွင္ ့ဂႏ၀ၱင၀္ါဒ အဖြဲ႔အႏြဲ႔တို႔မ ွကင္းလြတ္သည္။ 

   (The movement away from realism and classicism) 

၂။အမ်ားသ ိသေကၤတမ်ားကိ ုမသုံးဘ ဲကိုယ္ပိုင္သေကၤတမ်ားကိုသာ သုံးသည္။ 

   (Employing private rather than public symbols) 

၃။တိုက္ရုိက္ဖြင့္ဆိုမႈကိ ုမသုံးဘ ဲေဖာ္ၫႊန္းေသာ သေဘာကိုသာ သုံးသည္။ 

    (Working by suggestion rather than by direct statement) 

၄။အႏုပညာဖန္တီးမႈ ျဖစ္စဥ္အတြက ္သေကၤတသည္ အေျခခံတစ္ခ ုျဖစ္သည္။ 

    (Symbolism, however, is a fundamental aristic process) 

၅။အႏုပညာသမား၏ စိတ္ထမဲ ွအလိုအေလ်ာက ္စိမ့္ထြက္သည္။ 

   (More often arises spontaneously) 

၆။အႏုပညာသမား၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္မ ွထြက္ရွိသည္။ 
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  (Within in individual context) 

          ရုိမန္တစ၀္ါဒီဆိုေပမယ္ ့သေကၤတ…သေဘာေတြကိ ုအမ်ားၾကီး ယူလာခဲ႔တယ္ဆိတုဲ႔ အဂၢါအယ္လင္ပိုးရ ဲ႔ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကိ ု

ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ 

အား… အား… 

ငါ့အတြက္ေတာ့ ….. 

ဘ၀ရဲ ႔ အလင္းတန္းေတြ ေျခာက္ခန္းသြားျပီ။ 

မရိွေတာ့ဘူး 

မရေတာ့ဘူး… 

ေနာက္ထပ္ မရေတာ့ဘူး…. 

(ျငိမ္သက္ေနတဲ႔ ပင္လယ္ကုိ 

  ဘာသာစကားက 

သဲကမ္းစပ္အထိ ဆြဲစုပ္ယူလ္ုိက္တယ္…) 

မုိးၾကိဳးခတ္ထားတဲ႔ သစ္ပင္မွာ 

အပြင့္ေတြ ေ၀လာလိမ့္မယ္ 

ဒဏ္သင့္အေမာေတြနဲ႔ လင္းယုန္ကလည္း 

ပ်ံသန္းသြားလိမ့္ဦးမွာပဲ…..။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ဇ) 

             “မီရာဘိုးတံတား” ဆိုတဲ႔ `အပိုလိုနဲ́  ရ ဲ႔ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကိ ုေလ့လာၾကည့္ပါဦး။`အပိုလိုနဲ́  ဟာ ထင္ရွားတဲ႔ ျပင္သစ္ကဗ်ာ 

ဆရာတစ္ဦးျဖစ္တယ္။ အသစတ္ီထြင္ဖန္တီးမႈကိ ုဦးေဆာင္တဲ႔ သေကၤတ၀ါဒီတစ္ဦးလည္း ျဖစ္တယ္။ 

မီရာဘုိးတံတားေအာက္မွာ 

စိန္းျမစ္ဟာ 

ငါတုိ႔ရဲ ႔ အခ်စ္ေတြနဲ႔အတူ စီးဆင္းေနတယ္။ 

ခံစားခ်က္ေနာက္က လိုက္ပါလာတတ္တ့ဲ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ သတိရေနရမွာလား…. 

ညက 

ေရာက္လာေကာင္း ေရာက္လာမယ္… 

နာရီက 

ေအာ္ျမည္ေကာင္း ေအာ္ျမည္မယ္ 

မင္းရဲ ႔ အရိပ္ထဲမွာ ငါ ပိတ္မိေနခဲ႔ေပါ…့.။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (စ်) 

 

ေမာ္ဒန္အၾကိ  ဳ၊ ေမာ္ဒန္ႏွင့္ ပုိ႔ေမာ္ဒန္ 

          ပညာရွင္တစ္ဦးက အတြင္းအျပင ္သေဘာတရားကိ ုအေျချပဳျပီး ေမာ္ဒန္ျဖစ္တည္မႈကိ ုအထိုက္ေလ်ာက ္ရွင္းလင္း 

တင္ျပဖူးပါတယ္။ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္မဂၢဇင္းမွာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အျဖစ ္ပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။ 

         သူ႔အဆိုအရ ေမာ္ဒန္အၾကိဳ အေတြးအေခၚဟာ အတြင္းလူအေပၚမွာ အေျခတည္ပါတယ္။ အတြင္းလူေတြကသာ 

သူတို႔အေၾကာင္းသူတို႔ ေျပာေရးဆိုခြင္ ့ရွိတယ္။ ဥပမာ… သမၼာက်မး္စာေဟာင္း အေၾကာင္းကိ ုဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကသာ ေျပာေရးဆိုခြင္ ့

ရွိတယ္ဆိုတာမ်ိဳး။ 

          ေမာ္ဒန္အေတြးအေခၚမွာေတာ ့အျပင္လ(ူThe outside) က အေရးပါလွပါတယ္။ ကမ ၻာလုံးဆုိင္ရာ အသိဥာဏ္ (Global 
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Knowledge) ကိ ုခံယူေတြးေခၚပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္အတြက ္မွန္ရင ္အားလုံးအတြက ္မွန္ရမယ္။ အတြင္း လူထက ္အျပင္လူက ပိုျပီး 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျမင္တယ္။အစြဲ နည္းမယ္။ ဥပမာ… အေမရိကန္ေတြရ ဲ႔ လူမႈဘ၀အေၾကာင္းေရးတဲ႔ အေကာင္းဆုံးလက္ရာေတြဟာ 

အေမရိကန္မဟုတ္သူေတြရ ဲ႔ လက္ရာ ျဖစ္တယ္။ အျပင္လူေတြရ ဲ႔ လက္ရာပ ဲျဖစ္တယ္။ 

       ပို႔စ္ေမာ္ဒန္လြန ္အေတြးအေခၚမွာေတာ ့စံႏႈန္းေတြကိ ုေျပာင္းလတဲပ္ဆင္ၾကတယ္။ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုကိ ုေနရာခ်င္းလတဲယ္။ 

ဥပမာ…အေမရိကန္ေဘစ့္ေဘာလ္ကိ ုဂ်ပန္က ကမကထလုပ္တယ္။ ကာရစ္ဘီယန္ပညာရွင္တစ္ဦးက ေရွးေဟာင္းဂရိစာေပေတြကိ ု 

ေဖာ္ထုတ္တယ္။အဒဲါမ်ိဳးပါ။ 

          ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ အႏုပညာ အယူအဆဟာ ေမာ္ဒန ္အႏုပညာဆ ီ“ ေခါင္းလွည့္” ထားတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ ္ယူဆပါတယ္။ 

အထိုက္အေလ်ာက္လည္း တင္ျပခဲ႔ျပီးပါျပီ။ 

          ဖီးဒီးယပ္စ္က နတ္ဘုရားရုပ္တုကိ ုထုတဲ့ေနရာမွာ “အတြင္းလ”ူ အေနနဲ႔ ထုဆစ္တာ မဟုတ္ဘ ဲ“အျပင္လ”ူ အေနနဲ႔ 

ထုဆစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ ္ျမင္ပါတယ္။ 

          (၂၀) ရာစ ု၊ အေစာပိုင္းကာလမွာ ပုံသ႑ာန၀္ါဒ (Formalism) ဆုိတဲ႔ ေမာ္ဒန္အႏုပညာအမ်ိဳးအစား တစ္ရပ ္

ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ သူတို႔က အႏုပညာဆိုတာ တုပထားတဲ႔ ပုံသ႑ာန ္(Imitative form) မဟုတ္ဘူး။ ဖန္တီးထားတဲ႔ ပုံသ႑ာန ္

(Creative form) ပ ဲျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ အဒဲ ီသေဘာသြားကိ ုပလုိတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ နတ္ဘုရားရုပ္တ ုအယူအဆမွာလည္း 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ခဲ႔ၾကျပီးျပီပ။ဲ 

          ပလိုတီးနပ္စ္ဟာ ေနာ့စတစ ္(Gonostic) လို႔ ေခၚတဲ႔ ဆန္းၾကယ္နက္နေဲသာ ဥာဏ္ပညာဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းရ ဲ႔ 

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႔ပိုင္းမွာ တင္ျပခဲ့သလိ ုအႏုပညာနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ (Creative Imagism)ကိ ုေဖာ္ထုတ္ခဲ႔သူလည္း ျဖစ္တယ္။ 

ခ…ုဒီစာအုပ္ကေလးထမဲွာ သူ႔ရ ဲ႔ ဒႆနေတြကိ ုအေသးစိတ္အားျဖင့္ေတာ ့မတင္ျပႏုိင္ခဲ႔ပါဘူး။ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထ ိ

ျခဳံငုံမိေအာင္ေတာ ့တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ 

         ေလာကၾကီးမွာ ပလိုတီးနပ္စ္ရ ဲ႔ ၀ါဒဟာ ဤေရြ႔ဤမွ်ပလဲား။ ျပီးဆုံးသြားျပီလား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စဥး္စားရပါဦးမယ္။ 

ေစာင့္ၾကည့္ရပါဦးမယ္။ အီတာလ်ံကဗ်ာဆရာၾကီး ဒန္တ ီ(Dante)ရ ဲ႔ စကားတစ္ခြန္း ရွိပါတယ္။ “ေန႔တုိင္းဟာ ဘ၀တစ္ခ ုျဖစ္ျပီး၊ 

ဘ၀တစ္ခုလုံးဟာ ျပန္ေရာက္လာတဲ႔ ေန႔တစ္ေန႔ပ…ဲ”တဲ႔ ။ (Everyday is life and one whole life is but a day repeated.) 

            ပလိုတီးနပ္စ္ဟာ ေန႔တစ္ေန႔လား။ ဘ၀တစ္ခုလား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ၾကမယ္။ သ…ူျပန္ေရာက္လာဦးမွာလား။ 

အပုိင္း(၅) 

      ပလိုတီးနပ္စ(္Plotinus)ရဲ႔ စိတ္ကူးအာရုံ လြင့္လူးတီထြင္မႈ (Creative Imagination) အတြက္ ေအာက္ပါစာပုိဒ္မ်ားႏွင့္ အတူ၊ 
စမ္းသပ္ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။ 
၁။ 
       လူငယ္ႏွစ္ဦးလေရာင္ေအာက္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကသည္။ ျဖာက်စီးဆင္းေနေသာလေရာင္၏ အရသာကို ခံစားရင္း 
သူတို႔ေလာကကို ေမ့ေနၾက၏။ 
              “အုိး…..” 
        ပထမလူငယ္က ေက်ာက္တုံးေလး တစ္တုံးကို ခလုတ္တိုက္မိ၏။ ရွက္ရယ္ရယ္ရင္း 
                 “ေက်ာက္တုံးတစ္တုံးပ…ဲ.” ဟု ေရရြတ္၏။ 
       ဒုတိယလူငယ္က မႈန္လဲ႔ေတာက္ပေနေသာ လေရာင္ကို တစိမ့္စိမ့္ေငးၾကည့္ရင္း…. 
               “ဟင့္အင္း….လေရာင္ေအာက္က ေက်ာက္တုံး…ပါ…”ဟု အျပဳံးတစ၀္က္ျဖင့္ ေျပာသည္။ 
             သူတုိ႔ေျပာေသာ “ေက်ာက္တံုး” ႏွင့္ “လေရာင္ေအာက္က ေက်ာက္တံုး” ဟူေသာ စကားလံုးတုိ႔ၾကားမွာ၊ အာရံုခံစားခ်က္ မည္သုိ႔ 
ကြာဟပါသနည္။ 
            အခ်က္မည္မွ်ကုိ သင္ ဆြဲထုတ္ျပႏုိင္မည္နည္း။ 
၂။ 
       အခန္းထသဲို႔ ဆရာမ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သူ ငိုက္မ်ဥ္းေနခဲ႔၏။ ဆရာမ၏ ေျမျဖဴသံတေတာက္ေတာက္ကို ၾကားေသာ္လည္း၊ 
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ဘာေတြ ေရးေနမွန္း သူမသိ။ ခဏေနက်ေတာ…့. 
            “က…ဲဒါေတြ ခု စ ေရးၾကေတာ…့” 
            ေက်ာက္သင္ပုန္းမွ စာမ်ားကို အားယူ လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာအခါ သူ႔မ်က္လုံးေတြ ၀ိုင္းစက္ ျပဴးက်ယ္ သြားရေတာ့၏။ 
ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚမွာ ေရးထားသည္က… 
          “ေအာက္ပါ နာမ္သုံးခု အေၾကာင္းကို ကြန္႔ျမဴးေရးသားပါ။” 
            (က)အေခါင္း 
             (ခ)အေလာင္း 
             (ဂ)ေခါင္းေလာင္း 
             သင္လည္း၊ ထုိအခန္းထဲမွ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ႔သည္ ဆုိပါစုိ႔။ 
          သင့္…စိတ္ကူးဥာဏ္ ကြန္႔ျမဴးေရးသားထားမႈကုိ ဖတ္လုိလွပါဘိ။ 
          သင္… ဘယ္လုိေရးမလဲ….။ 
၄။ 
         တနဂၤေႏြ အားလပ္ရက္မို႔၊ ကေလးငယ္မ်ား ေရဒီယိုနားတြင္ စုေ၀း၀ုိင္းဖြဲ႔ေနၾက၏။ 
         “ေဟာ…ပုံျပင္လက္ေဆာင္လာျပ”ီ 
         တြတ္ထိုးေနေသာ ကေလးမ်ား ျငိမ္သက္သြားၾက၏။  
         သူတို႔ နားေထာင္ဖူးေသာ ပုံျပင္ေလး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း သူတို႔ ျငိမ္သက္စြာ စိတ၀္င္တစား နားေထာင္ေနၾကသည္။ 
        ခဏၾကာေတာ့ ပုံျပင္ေလးက ျပီးဆုံးသြားေတာ့၏။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ကေလးႏွစ္ဦးသည္ ပုံေျပာသူႏွင့္ အျပိဳင္ 
အဆုံးသတ္စကားတစ္ခြန္းကို ျပိဳင္တူေျပာလိုက္မိၾက၏။ 
          “ပုံျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပကဲြယ”္ 
          “ပုံျပင္ေလးကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပကဲြယ…္.” 
         ပုံေျပာသူက ဘယ္လုိေျပာလိုက္သည္ပင္ မၾကားလိုက္ရ။ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦး တစ္ဦးမ်က္ႏွာ တစ္ဦးၾကည့္ကာ 
ေ၀၀ါးေနၾကေလသည္။ 
         ထုိစကားႏွစ္ခြန္း မည္သုိ႔ ကြာျခားပါသနည္။  
        စနစ္တက် ေျဖဆုိပါ။ 
 

၅။ 
         ေအးစက္ေနျပီျဖစ္ေသာ လက္ဖက္ရည္ခြက္မ်ားကို စိုက္ၾကည့္ရင္း လူငယ္တစ္ေယာက္က ဆို၏။ 
         “ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင…္..ကေလးဘ၀ကို ျပန္ရခ်င္တယ္ကြာ…” 
            လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွ ဖြင့္ထားေသာ သီခ်င္းသံေလးကို စည္းခ်လိုက္ေနရင္းမွ အျခားလူငယ္တစ္ေယာက္က ျပဳံးကာ ဆုိ၏။ 
          “ငါကေတာ့ ရႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းသားဘ၀ေလာက္ပ ဲျပန္ရရင္ ေက်နပ္ပါျပီကြာ….” 
          သူတုိ႔ စကား၀ုိင္းေလး၊ လက္ဖက္ရည္ခြက္မ်ားႏွင့္အတူ ေအးစက္ျငိမ္သက္သြားေတာ့၏။ 
          သင္ေကာ…..ဘ၀မွာ ရႏိုင္မည္ ဆုိရင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လုိခ်င္ေသာအရာ ရိွပါသလား။ တစ္ခုကုိ ေျပာျပပါ။ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိလည္း ျခယ္မႈန္းတင္ျပေပးပါ။ 
၆။ 
            ၾကီးမားလွေသာ ဆုံးရႈံးမႈတစ္ခုအတြက္ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးမ်ား တလိမ့္လိမ့္ က်ဆင္းလာသည္ထိ တသိမ့္သိမ့္ ငိုရိႈက္ေနေသာ၊ 
သူငယ္ခ်င္းမေလးကို ၾကည့္ကာ…သူေတြးမိသည္။ 
          မ်က္ရည္စက္ၾကီးမ်ားႏွင္ ့
          မ်က္ရည္စက္ငယ္မ်ားအၾကားမွာ… 
          ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွဥ္းသေဘာတရားမ်ား ရိွပါသလား….ဟ ု
          ရွိရင္ေကာ…ဘယ္လုိပုံစံႏွင့္ ရွိေနမလ…ဲ။ သူ႔အေတြးေတြ ခရီးေ၀းထြက္ခြာသြားၾက၏။ 
          သင္ေကာ…..။ 
          ကြ် ႏ္ုပ္ ေတြးသလုိ ေတြးမိပါသလား။ 
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          ေတြးမိလွ်င္…ရိွႏိုင္မရိွႏိုင္။ ရိွႏိုင္လွ်င္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ရိွမည္ကုိ….လွပစြာ တင္ျပေပးပါ။ 
၇။ 
           ခရီးေ၀းမွ လာေသာ၊ ခရီးသည္ ႏွစ္ေယာက္၊ အရိပ္ေကာင္းေသာ သစ္ပင္ေအာက္တြင္ တစ္ေထာက္အတူ နားခိုရင္း ဆုမံိၾက၏။ 
ပထမ ခရီးသည္က…စိမ္းေ၀ေနေသာ သစ္ပင္မ်ားကို လွမ္းၾကည့္ရင္း ဆိုသည္။ 
            “ကြ်န္ေတာ္က သစ္ပင္ သိပ္ျဖစ္ခ်င္တာ…” 
          သူ႔စကားကို ၾကားေတာ့ ဒုတိယ ခရီးသည္က ၀မ္းသာအားရႏွင္…့. 
            “ဟုတ္တယ…္ကြ်န္ေတာ္လည္း သစ္ပင္ သိပ္ျဖစ္ခ်င္တာ…” 
             “ဘာေၾကာင့္လ…ဲ” 
             ပထမ ခရီးသည္က ဒုတိယခရီးသည္ကို မ်က္ေမွာက္ၾကဳတ္ကာ ေမး၏။ 
             “သစ္ပင္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ဗ်ာ….အပြင့္ေတြ ပြင့္ႏုိင္မယ္၊ အသီး သီးႏုိင္မယ္၊ အခက္အလက္ေတြ ေ၀ျဖာႏုိင္မယ္၊ 
အရိပ္ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္မယ္၊ မ်ိဳးဆက္ ခ်န္ခဲ႔ႏုိင္မယ္ဗ်ာ…။ ဒါထက္ ခင္ဗ်ားကေရာ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ရတာလ…ဲ” 
            “ဒီလုိဗ်ာ….. 
             ….. ….. ….. …. ….  
             ….. ….. ….. …. …. …… 
             ….. ….. ….. …. …. …… ……” 
            သင္သာ ပထမခရီးသည္ ဆိုလွ်င္၊ မည္သုိ႔ အေၾကာင္းျပမည္နည္း။ 
         ဒုတိယခရီးသည္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ မတူရပါ။ 
၈။ 
           ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု၏ ေဘးတြင္ ကားတစ္စီး ရပ္ထား၏။ 
            ခဏၾကာေသာအခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္စု ေရာက္လာၾကျပီး၊ သူတို႔ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ေၾကာ္ျငာရန္အတြက္ 
ပလက္ေဖာင္းေဘးတြင္ ေအးေအးလူလူ ရပ္တန႔္ထားေသာ ကားေလးကို ယူသုံးလိုက္ၾက၏။ 
            သူတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းသည္ ကပ္အားအလြန္ေကာင္းေသာ ေကာ္ (Super Glue) ျဖစ္သည္။ ကားကေလးကို သူတို႔၏ 
ေကာင္းမြန္လွေသာ ေကာ္ကို အသုံးျပဳ၍ တိုက္နံရံတြင္ ကပ္ထားလိုက္ၾကသည္။ (ကားတစ္စီးလုံးပင္ ကပ္ထားႏိုင္သည္ဟူေသာ 
သေဘာ…) 
          လူေတြကေတာ့ ေကာ္ကို အထင္ၾကီးၾကသည္။ ရငသ္ပ္ရႈေမာၾကသည္။ ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ ကားကေလးမွာေတာ…့…. 
          နံရံတြင္ တန္းလန္းျဖစ္ေနေသာ ကားကေလး၏ ခံစားခ်က္ကုိ ကားကေလး၏ ကုိယ္စား တင္ျပေပးပါ။ 
၉။ 
       ေဒါသထြက္ေနေသာ မိခင္က၊ သူ႔သားကို ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းရင္း ဆုံးမ၏။ 
         “….. ….. ….. ….. ၊ မင္းကို ငါ ဘယ္လို လလူားေျမာက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ယူခဲ႔ရသလ၊ဲ ခု လူလုံးလုံး ျဖစ္ခဲ႔ျပီ၊ လူလို သူလို 
ေနစမ္းပါ သားရယ…္” 
          သားက ျငိမ္သက္စြာ နားေထာင္ေနခဲ႔၏။  
       တစ္ေန႔….သူ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို အထိတ္တလန္႔ ဖတ္လိုက္ရသည္။ ထိုေဆာင္းပါးထတဲြင္ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာသည့္အခါ လူေတြ ဘယ္လုိျဖစ္လာမည္ဆုိတာကို ေရးသားထား၏။ 
         ေဆာင္းပါးရွင္က ေနာက္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလွ်င္ လူေတြ အလုပ္လုပ္စရာ မလိုေတာ.့.။ ခလုတ္ပင္ ႏွိပ္စရာ မလိုေတာ့။ 
စိတ္ကူးလိုက္ရုံႏွင့္ ဆိုင္ေရာနစ္လိႈင္းမ်ားက အလုပ္လုပ္သြားၾကလိမ့္မည္။ အလုပ္လုပ္စရာ မလုိသျဖင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ၾကီးက 
၀,လုံးလာလိမ့္မည္။ ေျခလက္တို႔ကို အသုံးျပဳစရာ မလိုေတာ့သျဖင့္ ေျခလက္မ်ား တု၀ိင္သြားၾကလိမ့္မည္။ အသုံးမျပဳေသာ 
ဦးေခါင္းသည္လည္း ခႏၶာကိုယ္ထသဲို့ ပ၀ုင္သြားလိမ့္မည္။ လူသည္….အလုံးၾကီးတစ္လုံးပမာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္…ဟု ဆိုထားသည္။ 
          မၾကာေသးမီကပင္ အေမက သူ႔ကို “လူလုံးလုံး ျဖစ္ခဲ႔ျပ”ီ ဟု ဆုိခဲ႔သည္။ ဒါဆိုလွ်င…္ 
           တကယ္လုိ႔ လူလုံးၾကီးသာ ျဖစ္လာခဲ႔ရင္ သူ႔တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းေတြသည္ ဘာေတြျဖစ္မလ…ဲ၊ သူ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ေနမိသည္။ 
           သင္က…သူ႔ကုိယ္စား ျမင္ေယာင္ေျပာျပေပးပါ။ 
         သင္လည္း လူလံုးၾကီး ျဖစ္ခဲ႔ရင္ေပါ့။ 
၁၀။ 
          ဟင္းလင္းျပင္ၾကီးက သူ ဘာမွ မရွိလို႔ ၀မ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ေနရွာတယ္။ 
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         သူ႔ခံစားခ်က္ေတြကို ရင္ဖြင့္ျပခ်င္ေနတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူ ရင္ဖြင့္ပါေလေရာ။ နဂိုကတည္းက ဘာမွမရွိတဲ႔ သူ႔အရင္ကို ဖြင့္ျပေတာ့ 
လူေတြက ဘာမွ မျမင္ရဘူးေပါ့။ အဒဲါကို သူထပ္ဆင့္ ၀မ္းနည္းရတဲ႔အေၾကာင္း….ခံစားခ်က္ေတြကို ေျပာျပခ်င္ေနတယ္တဲ႔ေလ…။ 
           အဲဒီ ဟင္းလင္းျပင္ရဲ႔ ခံစားခ်က္ကုိ သူ႔ကုိယ္စား….ေရးေပးပါ။ 
၁၁။ 
          လူတစ္ေယာက…္.။ 
           ဖုန္းခလုတ…္. ေျခာက္ခုကို သြက္သြက္လက္လက္ ႏွိပ္လုိက္သည္။ 
           တစ္ဖက္မွ ထူးသံကို ၾကားရ၏။ 
           “ဟလဲု…ိ.” 
           “အေရးၾကီးတဲ႔ တယ္လီဖုန္းပါ…” 
           သူ႔စကားအဆုံးတြင္၊ တစ္ဖက္မွ ဖုန္းခ်သြား၏။ 
           သူ ထပ္ေခၚျပန္သည္။ တစ္ဖက္မွ ထူး၏။ 
           “ဟလဲု…ိ.” 
            “အေရးမၾကီးတဲ႔ တယ္လီဖုန္းပါ…” 
           တစ္ဖက္မွ ဖုန္းခ်သြားျပန္သည္။ 
            တတိယအၾကိမ္ သူ ထပ္ေခၚ၏။ တစ္ဖက္မွ ထူးသံမၾကားခင္သူ စဥ္းစားေနမိသည္။ အေရးၾကီးသည္ဆိုေတာ့လည္း ခ်ပစ္၏။ 
အေရးမၾကီးဆိုေတာ့လည္း ခ်ပစ္၏။ 
             ဒီတစ္ခါ…..သူ ဘာေျပာမလဲ။ 
          “အေရးမၾကီးတၾကီး တယ္လီဖုန္းပါ” ဟူေသာ အေျဖမိ်ဳးကုိေတာ့ မလုိခ်င္ပါ။ 
၁၂။ 
            လူတစ္ေယာက္ ခရီးအေ၀းၾကီးမွ ေရာက္လာသည္။ 
            ထိုအခ်ိန္တြင္ သူ၏ ပထမဆုံးေျခလွမ္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေျခလွမ္းတုိ႔ အျငင္းအခုံ ျဖစ္ေနၾက၏။ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းက…. 
            “က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဆြဲေခၚသြားရတာ…” 
             ေနာက္ဆုံးေျခလွမး္က ေဒါသတၾကီးျဖင္…့ 
             “မဟုတ္ဘူး….ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို က်ဳပ္က ေမာင္းသြင္းလိုက္တာ….” 
             ……  …… …..  
             ……  …… ….. 
             ……  …… ….. 
              သင္သာ ခံုသမာဓိတစ္ဦးအျဖစ္ ဤအျငင္းအခံုကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရမည္ဆုိလွ်င္….မည္သုိ႔ ေပးမည္နည္း။ စီရင္ခ်က္ကုိ 
ေရးျပပါ။ 
၁၃။ 
        အဂၤ ါေန႔ေလး တစ္ေန႔ ရွိတယ္။ 
       ေႏြရာသီမွာ ရွိတာမို႔… ေႏြအဂၤ ါေန႔ေလးဟာ ပူတယ္။ 
       ေနာက…္.အဂၤ ါေန႔ေလးတစ္ေန႔လည္း ရွိတယ္။ 
       ေဆာင္းရာသီမွာ ရွိတာမို႔ ေဆာင္းအဂၤ ါေန႔ေလးဟာ ေအးတယ္။ 
        တစ္ေန႔မွာ…… 
       ေလာကရ ဲ႔ ေထာင္ခ့်ိဳးတစ္ခုမွာ ေႏြအဂၤ ါ နဲ႔ ေဆာင္းအဂၤ ါတိို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကပါေလေရာ။ သူတို႔ဟာ အဂၤ ါခ်င္းတူေပမယ့္ 
အပူအေအးခ်င္း မတူဘူးေလ…။ 
          တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဘာေတြေျပာၾကမလဲ…။သူတုိ႔ ေျပာမယ့္စကားေတြ အတြက္ သင့္စိတ္ကူးထဲက အေျဖကုိ ေပးပါ။ 

ေလးစားစြာ……. 
တာရာမင္းေ၀ 

25.11.98 
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ေနာက္ဆက္တြဲ(က) 
The Poet’s Deram 

On a poet’s lips I slept 
Dreaming like a love-adept 

In the sound his breathing kept; 
Nor seeks nor finds he mortal blisses 

But feeds on the aerial kisses 
Of shapes that haunt thought’s will dernesses 

He will watch from dawn to gloom 
The lake – reflected sun illume 

The yellow bees in the ivy – bloom, 
Nor heed nor see what things they be; 

But from these create he can 
Form more real than living man, 

Nurslings of immortality! 
P.B. Shelly 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) 
To The Moon 

Art thou pale for weariness 
Of climbing heaven, and gazing on the earth, 

Wandering companionless 
Among the stars that have a different birth,- 

And ever – changing, like a joyless eye 
That finds no object worth its constancy? 

P.B. Shelly 
 

ေနာက္ဆက္တြဲ(ဂ) 
Love’s Philosophy 

The fountains mingle with the river 
And the rivers with the ocean, 

The winds of heaven mix for ever 
With a sweet emotion; 

Nothing in the world is single, 
All things by a law divine 

In one another’s being mingle –  
Why not I with thine? 

 
See the mountains kiss high heaven 
And the weaves clasp one another; 
No sister – flower would be forgiven 

If it disdian’d its brother :  
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And the sunlight clasps the earth, 
And the moonbeams kiss the sea – 
What are all these kissing worth, 

If thou kiss not me? 
P.B. Shelly 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ) 
To A Skylark 

Hail to there, Blithe Spirit! 
Bird thou never wert, 

That from heaven, or near it, 
Pourest thy full heart 

In profuse Strains of unpremeditated art. 
Higher still and higher 

From the art thou springest 
Like a cloud of fire; 

The blue deep thou wingest, 
And singing still dost soar, and soaring ever singer. 

In the golden lighting 
Of the sunken sun, 

O’er which coulds are brightening 
Like an unbodied joy whose race in just begun. 

The pale purple even 
Melts around thy flight; 
Like a Star of heaven 
In the broad daylight 

Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight 
Keen ar are the arrows 
Of the silver sphere, 

Whose instense lamp narrows 
In the white dawn clear 

Until we hardly see, we feel that it is there. 
All the earth and air 

With thy voice is loud, 
As, when night is bare, 
From one lonely cloud 

The moon rains out her beams and 
Heaven is overflow’d 

What thou art we know not; 
What is most like thee? 

From rainbow clouds there flow not  
Drops so bright to see 
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As from thy presence showers a rain of melody. 
 

Like a poet hidden 
In the light of thought, 

Singing hymns unbidden, 
Till the world is wrought 

To sympathy with hopes and fears it heede not : 
 

Like a high-born maiden 
In a palace tower, 

Soothing her love – laden 
Soul in secret hour 

With music sweet as love, which overflows he bower : 
Like a glow – worn golden 

In a dell of dew, 
Scattering unbenholden 

Its aerial hue 
Among the flowers and grass, which screen it from the view : 

Like a rose embower’d 
In its own green leaves, 

By warm winds deflower’d, 
Till the scent it gives 

Makes faint with too much sweet these heavy-winged thieves 
 

Sound of vernal showers 
On the twinkling grass, 

Rain – awaken’d flowers, 
All that ever was 

Joyour, and clear, and fresh , thy music doth surpass. 
 

Teach as, sprite or bird, 
What sweet thought are thine :  

I have never heard 
Praise of love or wine 

That panted forth a flood of rapture so divine. 
 

Chorus hymeneal, 
Or triumphal chant, 

Match’d with thine would be all 
But an empty vant –  

A thing wherein we feel there is some hidden want. 
 

What objects are the fountains 
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Of thy happy strain? 
What fields, or waves, mountains? 

What shapes of sky or plain? 
What love of thine own kind? What ignorance of pain? 

 
With thy clear keen joyance 

Languor cannot be :  
Shadow of annoyance 

Never came near thee : 
Thou lovest; but ne’er knew love’s sad satiety. 

Waking or asleep 
Thou of death must deem 
Things more true and deep 
Than we mortals dream, 

Or how could thy notes flow in such a crystal stream? 
 

We look before and after, 
And pine for what is not : 

Our sincerest laughter 
With some pain is fraught; 

Our sweetest sons are those that tell of saddest thought. 
 

Yet, if we could scorn 
Hate, and pride, and fear ; 

If we were things born 
Not ot shed a tear, 

I know not how thy joy we ever should come near. 
 

Better than all measurer 
Of delightful sound, 

Better than all treasurers 
That in books are found, 

Thy skill to poet were, thou scorner of the ground! 
 

Teach me half the gladness 
That thy brain must know, 
Such harmonious madness 
From my lips would flow 

The world should listen then, as I’m listening now! 
P.B Shelley 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (င) 
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Joy And Woe Are Woven Fine 
Joy and woe woven fine, 

A clothing for the soul divine; 
Under every grief and pine 

Runs a joy with silken twine. 
It is right, it should be so; 

Man was made for joy and woe; 
And when this we rightly know, 
Thro’s the world we safely go. 

William Blake 
 

ေနာက္ဆက္တြဲ (စ) 
The Rainbow 

My heart leaps up when I behold 
A rainbow in the sky; 

So was it when my life began; 
So it is I’am a man; 

So be it when I shall grow old. 
Or ler me die! 

The child is father of the man; 
And I could wish my days to be  

Bound each to each by natural piety. 
William Wordsworth 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ဆ) 
The Delphic Oracle Upon Plotinus 
Behold that great Plotinus swim, 

Buffeted by such seas; 
Bland Rhadamanthus beckons him, 

But the Goledn Race looks dim, 
Salt blood blocks his eyes. 

Scattered on the level grass 
Or winding through the grove 
Plato there and Minus pass, 
There stately Pythagoras 
And all the Choir of Love. 

W.B. Yeats 
 
ေနာက္ဆက္တြဲ(ဇ) 

The One In Paradise 
Thou wast that all to me, love, 
For which my soul did pine –  
A green isle in the sea, love, 
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A fountain and  a shrine, 
All wreathed with fairy fruit and flowers, 

And all the flowers were mine. 
Ah, dream, too bright last! 

Ah, starry Hope! That didst arise 
But to be overcast! 

A voice from out the Future cries, 
“On! On!” – but o’er the Past 

(Dim gulf!) my spirit hovering lies 
Mute, motionless, aghast! 
For, alas! Alas! With me 
The light of life is o’er! 

No more – no more – no more – 
(Such language holds the solemn sea 

To the sand upon the shore) 
Shall bloom the thunder – blasted tree, 

Or the stricken eagle soar! 
And all my days are trances, 
And all my nightly dreams 

Are where thy grey eye glance, 
And where thy footstep gleams –  

In what eternal dance, 
By what eternal streams. 

Edgar Allan Poe 
 
ေနာက္ဆက္တြဲ(စ်) 

The Mirabeau Bridge 
Under the Mirabeau bridge the Seine 

Flows with our loves; 
Must I remember once again 

Joy followed always after pain? 
Night may come and clock may sound, 

Within your shadow I am bound. 
Clasp hand in hand, keep face to face, 

Whilst here below 
The bridge formed by our arm’s embrance 
The waters of our endless Langing pass. 
Nitght may come and clock may sound, 

Within your shadow I am bound. 
And like this stream our passions flow, 

Our love goes by; 
The violence hope dare not show 

Follows time’s beat which now falls slow. 
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Night may come and clock may sound 
Within your shadow I am bound. 

The days move on; but still we strain 
Back towards time past; 

Still to the waters of the Seine 
We bend to catch the echo gone. 

Night may come and clock may sound  
Within your shadow I am bound. 

Guillaume Apollinarie 
 
 
 
 

mayzaw 


