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ပုဂၢလ၀ါဒ၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား
Timo Schmitz ေရးသား၍ ေရႊဇင္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုသည္္

အပိုင္း ၁ တြင္ပုဂၢလ၀ါဒ၏ အေရးပါမွဳမ်ား (သို႔) ကၽြန္ပ္အေခၚ ပုဂၢလ၀ါဒ၏ ဥပေဒသ အေျခခံ 

သေဘာတရားမ်ား “Le Principe d’individualisme” အေၾကာင္းကို ရွင္းျပထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။  

ဤအပိုင္းတြင္မေတာ့  ပုဂၢလ၀ါဒ၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပသြားပါမည္။ ဦးစြာပထမ 

ပုဂၢလ၀ါဒသည္ လူသားအားျဖင့္  အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထို႔အတြက္ လူသားတိုင္း 

ကိုယ္ပိုင္မူျဖင့္ ရပ္တည္ ေနထိုင္ သင့္သည္ဆိုျခင္းတို႔ကို ထပ္မံ၍ ေနာက္တႀကိမ္ ေျပာရေပမည္။

ထိုအျခင္းအရာတို႔ိကို အလံုးစံု နားလည္ သိရွိဖို႔ရန္ အေျခခံ ကိုယ္က်င့္တရား က်င့္၀တ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မွ 

လြဲ၍ အလံုးစံုေသာ လြပ္လပ္ျခင္း ရွိရေပမည္။ အေျခခံကိုယ္က်င့္တရား က်င့္၀တ္ဆိုသည္တို ႔တြင္ 

အားနည္းသူမ်ား (ကေလးသူငယ္၊ သူအိုႏွင္႔ အားကိုးရာမဲ႔သူမ်ား)ကို ကာကြယ္ျခင္းလဲပါ၀င္သည္။  

သို႔ေသာ္ အလံုးစံု လြပ္လပ္မွဳ၏ အဆံုးမွာ အျခားသူ တဦးခ်င္းစီ၏ လြပ္လပ္စြာ လွဳပ္ရွား လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ား 

ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစသည့္ အေျခေနထိ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသတ္မွဳ ဓါးျပမွဳကဲ့သို႔ေသာ ရာဇ၀တ္ 

ျပစ္မွဳမ်ားကို ခြင့္မျပဳ ဟန္႔တား၊ တားျမစ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပေဒ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ လြပ္လပ္ခြင္႔ကို တားဆီးေနသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အသက္ရွင္ေနျခင္း၏ 

အေျခခံသေဘာတရားကို နားလည္လက္ခံၿပီး ရွင္သန္ေနထိုင္ျခင္းသည္ အေျခခံကိုယ္က်င့္တရား 

က်င့္၀တ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ကန္႔သတ္ခ်က္ နယ္နိမိတ္ ေဘာင္မ်ားသည္ ပုဂၢလ လြပ္လပ္ခြင္႔မူကို

တတ္ႏိုင္သမွ် မထိခိုက္ေစရ။ ဆိုလိုသည္မွာ လူတဦးခ်င္းစီ၏ လြပ္လပ္ခြင္႔သည္ ပိုမို အေလးသာေစရမည္။

အဓိပၸါယ္မွာ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အလံုးစံု လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ပရမ္းပတာေလာကျဖစ္ျခင္းကို ခြဲျခား

သိျမင္ႏိုင္ရေပမည္။ ပရမ္းပတာေလာက ဆိုသည္မွာ အေျခခံ က်င့္ဝတ္ သိကၡာမရွိေသာ၊ တရားဥပေဒ 

ကင္းမဲ့ေသာ၊ လူလူခ်င္း တိုက္ခိုက္ နာက်င္ေစျပီး ဖရုိဖရဲ ပရမ္းပတာအေျခအေန ျဖစ္ေနေသာ 

ေလာကကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီသည္ အျခား ပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္းစီမွ အေျခခံ က်င့္ဝတ္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားမွပင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လြပ္လပ္ျခင္းကို ရရွိေပလိမ့္မည္။ အေျခခံ 

က်င့္ဝတ္ဆိုရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုႏွင္ ့တခု မတူ ကြဲျပားတတ္ေသာ ဓေလ့ထံုးစံ ဆိုသည္မ်ားေတာ့ 

မပါဝင္ေပ။ ဆိုလိုရင္းမွာ - အေျခခံက်င့္ဝတ္ဟုဆိုရာတြင္ ဘာသာတရား၊ လူမ်ိဳး၊ အဖြဲ ႔အစည္း တခုခုမွ 
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ကန္႔သတ္ထားေသာ ဓေလ႔ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပဲ ကမာၻအႏွံ႔ လူမ်ိဴး ဘာသာမေရြး 

ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ လြပ္လပ္ေသာ၊ ပရမ္းပတာအေျခအေန 

ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီး ေပးထားေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

မည္သူ႔ မည္သူကမွ သူတပါး မႀကိဳက္မႏွစ္သက္သည္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အတင္း တိုက္တြန္းျခင္း၊ 

လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ စားေသာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို 

တားဆီးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင္႔ မရွိေပ။ သက္သတ္လြတ္ စားသံုးသူတဦးက အသားစားသံုးမွဳကို 

ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ထိုသူ၏ ပုဂၢလ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကဲ့သို႔ သက္သတ္လြတ္ စားရန္ 

အသားေရွာင္ရန္ သူတပါး၏ ဆႏၵမပါပဲ တိုက္တြန္းခြင့္ မရွိေပ။ မည္သူတဦး တေယာက္မွ် အလံုးစံု 

လြတ္လပ္ျခင္း သေဘာတရား ေဘာင္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ အတြက္ အျပစ္ေပး ခံရျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ။

အပိုင္းတစ္တြင္ တင္ျပခဲ့သလို ေဘာင္းဘီတို ဝတ္ရန္ ဆႏၵရွိသူ မိန္းကေလးအား  မိန္းမေကာင္း 

မဟုတ္သူ၊ ျပည္႔တန္ဆာ ကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ အတန္းရိွသူ၊ တိရိစာၦန္ေလာက္မ်ွ တန္ဖုိးမရွိသူဟု 

ေျပာဆိုျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ သူမ၏ ဝတ္စား ဆင္ယင္မွဳေၾကာင့္ မည္သူတဦး တေယာက္ကိုမွ် 

ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း မရွိသည့္အတြက္ သူမကိုယ္တိုင္ ေက်နပ္ပါလွ်င္ ကၽြန္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဘာမွ 

ေျပာစရာမရွိေပ။ ထိုနည္းတူစြာ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအဖို႔ ေရွးရိုးဆန္သူ ရိုးရာစြဲႀကီးသူဟု ထင္ျမင္ေစႏိုင္ေသာ

ဝတ္စားဆင္ယင္မွဳကို သူမကိုယ္တိုင္ သေဘာက် ႏွစ္သက္၍ ဝတ္ဆင္ပါလွ်င္ မည္သူကမွ် ကန္႔ကြက္ခြင့္

မရွိေပ။ ပုဂၢလဝါဒ၏ အခက္အခဲျပႆနာ အစသည္ သူတပါးအား ေဝဖန္ကဲ့ရဲ႕ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေတြးေခၚပညာရွင္ Sartre ေျပာခဲ့သလို သင္သည္ သင္ထင္ေသာသူမဟုတ္ 

သင္မည္သို႔ေသာသူ ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို သူတပါးက သတ္မွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္က Sartre

တင္ဆက္ခဲ့ေသာ သူ၏ ျပဇာတ္ တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေသာ “Huis clos” (No Exit; German: Die 

geschlossene Gesellschaft) ျပဇာတ္တြင္ ငရဲျပည္ရွိ အခန္းတခု အတြင္း၌ အက်ဥ္းခ်ျခင္း 

ခံထားရေသာ လူသံုးဦးအေၾကာင္းကို တင္ျပထားသည္။ ထိုသူ သံုးဦးစလံုး မည္သူကမွ် ကိုယ္တိုင္ 

အမွားလုပ္ခဲ့သည္ဟု မထင္ၾကေပ၊ မိမိမဟုတ္သူ တျခားသူကသာ အမွားလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ 

အျပစ္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကေလသည္။ သူတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း မျပဳသေရြ႕ 
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သူတို႔သည္ နိဗၺာန္ဘံုသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အခ်င္းခ်င္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျငင္းခံု ေျပာဆိုျပီး 

ေနာက္ဆံုးတြင္ အသီးသီး၏ အျပစ္မ်ားကို ဝန္ခံ ထုတ္ေဖာ္ျပီးသကာလ သူတို႔အတြက္ ငရဲမွ 

လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းမရွိေၾကာင္း သိရွိ နားလည္ သြားၾကေလသည္။

Sartre က သူ၏ ျပဇာတ္တြင္ ဇာတ္ေကာင္ သံုးဦးအား က်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ား အျဖစ္ 

တင္ဆက္ထားသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈျဖင့္ နာဇီတုိ႔၏ ႀကိဳးေပး ကြက္မ်က္ျခင္း ခံလိုက္ရသည့္

Joseph သတင္းကိုၾကားၿပီး ဇနီးသည္မွာ ရင္ကြဲနာက်၍ ေသဆံုးရေသာေၾကာင့္ Joseph  

ငရဲက်ရေလသည္။ စာတိုက္ဝန္ထမ္းျဖစ္သူ ေယာက်္ားလ်ာ Inès သည္ အမ်ဳိးသမီး တဦးအား ဆြဲေဆာင္၍ 

သူမ၏ခင္ပြန္းကို ေဖာက္ျပန္ေစခဲ့သည္။ Estelle သည္ လူခ်မ္းသာ အဖိုးအိုတဦးႏွင့္ လက္ထပ္ထားၿပီး 

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ငယ္ရြယ္သူ အမ်ိဳးသားတဦးႏွင့္လည္း ေဖာက္ျပန္ေနခဲ့သည္။ သူတို႔ သံုးဦးစလံုးမွာ 

(တကယ္ေတာ)့ မေကာင္းေသာလုပ္ရပ္ကို ၾကံရြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ Joseph က သူ႕မိန္းမအား 

ရင္ကြဲနာက်၍ ေသဆံုးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထိုသို႔ ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းသည္ သူ႕မိန္းမ၏ 

အလံုးစံုေသာ လြတ္လပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရြးျခယ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Inès သည္ သူမ၏ခင္ပြန္း 

တျခားအမ်ိုးသမီးတဦးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္မိေစရန္ ဖန္တီးခဲ့ရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ အခ်စ္မူးၿပီး ဘာမွ မျမင္ခဲ့ပဲ 

ရထားက်ိတ္၍ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ သူမခင္ပြန္း၏ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္မွဳသာ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ Inès မွာ 

အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္နည္း။ သူမခင္ပြန္းအား မည္သူကမွ်ထိုသို႔ ျပဳမူရန္ အတင္းအက်ပ္ 

ေစခိုင္းခဲ့ျခင္း မရွိပဲ သူ၏ အလံုးစံုေသာ လြတ္လပ္မွဳျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျပဳမူခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Estelle ကိစၥတြင္မေတာ့ ဓေလ့ထံုးစံ ဘာသာေရး အယူအဆမ်ားေပၚလိုက္၍ ကြဲျပား ႏိုင္ေပသည္။ 

သို႔ေသာ္ Estelle ႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးစလုံး အလံုးစံုေသာ လြတ္လပ္မွဳ ေဘာင္အတြင္း 

လုပ္ေဆာင္ ျပဳမူခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တျခား အက်ဥ္းစံ ႏွစ္ဦးတြင္ မတူညီေသာ အျမင္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 

အျခားတဦးသည္ က်င့္ဝတ္ေဖါက္ဖ်က္သူ အျပစ္သား ျဖစ္ရေလသည္။ မိမိမည္သို႔ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု 

ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ မိမိအား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖစ္ေလ့ရွိသည္ဟု

ဤျပဇာတ္တြင္ အဆံုးသတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားေလသည္။

ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ Sartre ၏ အယူအဆအား လက္မခံေပ လူတဦး၏ တစံုတရာေသာ အပိုင္း

ဂ႑ကိုသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ သိျမင္ႏိုင္ၿပီး အလံုးစုံကိုေတာ့ မသိရွိႏိုင္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ မည္သူတဦး 
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တေယာက္ကမွ် တျခားမည္သူတဦး တေယာက္ကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္စြာ 

ေဝဖန္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကာလံေဒသံ၊ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းဓေလ့မ်ား၊ လူတန္းစားအလႊာ 

ခြဲျခားမႈမ်ား စသည့္ ေနာက္ခံမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ဆိုးရြားေသာ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ေတြးေခၚပညာရွင္ Rousseau ေျပာၾကားခဲ့သလို လူသားသည္ လြပ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ္လည္း 

ေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ရစ္ပတ္ ခ်ည္ေႏွာင္ ထားျခင္းေတာ့ ခံေနရသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ဤေႏွာင္ႀကိဳးကို 

ျဖတ္ပစ္ရမည္။ တစံုတေယာက္မွ အလံုးစံု လြတ္လပ္ျခင္း ေဘာင္အတြင္း ျပဳမူေနထိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါက 

ကၽြန္ပ္တို႔ တဦးျခင္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအျမင္ အယူအဆႏွင့္ မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားေနေစ အျပည့္အဝ 

လက္ခံေပးျခင္းအားျဖင့္ ဤေႏွာင္ႀကိဳးကို ျဖတ္ပစ္ရမည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အလံုးစံု လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ 

ပရမ္းပတာေလာက ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ ကယ္တင္ႏိုင္ပါမွ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ၾက့ံခုိင္ေသာ ေလာကကုိ

(“Lasaisiedela paixetdelasolidarité”) အမွန္တကယ္ ရရွိေပလိမ့္မည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ 

ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အျခားသူ၏ လုပ္ရပ္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိရမည္။ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္ရာ

ဘာသာ၊ က်ားမလိင္ ကြဲျပားမႈအပၚ အေျခခံ၍ ရႈတ္ခ်ျခင္း (သို႔) ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမ်ားသည္ အလံုးစံု 

လြတ္လပ္ျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ သည္းခံႏုိင္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း အေျခခံမူ အရ (Le Principe 

humain de la tolerance et de l’acceptance) မည္သူ တဦးတေယာက္မွ် ဖိႏိွပ္ရႈံ႕ခ်ခံရျခင္း မရွိေစရ။

လက္ေအာက္ခံဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္စံ သတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္တို႔သည္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ 

အခက္အခဲ ျပႆနာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
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ဤေဆာင္းပါးသည္ Timo Schmitz ေရးသားေသာ‘လူ႔က်င့္၀တ္၊သိကၡာ၊အစိုးရႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔ ၾကားမွ 

ပုဂၢလ၀ါဒ’ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါး၏ အမွတ္စဥ္ (၂)ျဖစ္သည္။  

ေရႊဇင္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုသည္္။ မူပိုင္ခြင့္ ရယူျပီး။





ပုဂၢလ၀ါဒ၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား

Timo Schmitz ေရးသား၍ ေရႊဇင္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုသည္္



	အပိုင္း ၁ တြင္ပုဂၢလ၀ါဒ၏ အေရးပါမွဳမ်ား (သို႔) ကၽြန္ပ္အေခၚ ပုဂၢလ၀ါဒ၏ ဥပေဒသ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား “Le Principe d’individualisme” အေၾကာင္းကို ရွင္းျပထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။  ဤအပိုင္းတြင္မေတာ့  ပုဂၢလ၀ါဒ၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပသြားပါမည္။ ဦးစြာပထမ ပုဂၢလ၀ါဒသည္ လူသားအားျဖင့္  အေကာင္းဆံုး  စြမ္းေဆာင္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထို႔အတြက္ လူသားတိုင္း ကိုယ္ပိုင္မူျဖင့္ ရပ္တည္ ေနထိုင္ သင့္သည္ဆိုျခင္းတို႔ကို ထပ္မံ၍ ေနာက္တႀကိမ္ ေျပာရေပမည္။ ထိုအျခင္းအရာတို႔ိကို အလံုးစံု နားလည္ သိရွိဖို႔ရန္ အေျခခံ ကိုယ္က်င့္တရား က်င့္၀တ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မွ လြဲ၍ အလံုးစံုေသာ လြပ္လပ္ျခင္း ရွိရေပမည္။ အေျခခံကိုယ္က်င့္တရား က်င့္၀တ္ဆိုသည္တို႔တြင္ အားနည္းသူမ်ား (ကေလးသူငယ္၊ သူအိုႏွင္႔ အားကိုးရာမဲ႔သူမ်ား)ကို ကာကြယ္ျခင္းလဲပါ၀င္သည္။  သို႔ေသာ္ အလံုးစံု လြပ္လပ္မွဳ၏ အဆံုးမွာ အျခားသူ တဦးခ်င္းစီ၏ လြပ္လပ္စြာ လွဳပ္ရွား လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစသည့္ အေျခေနထိ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသတ္မွဳ ဓါးျပမွဳကဲ့သို႔ေသာ ရာဇ၀တ္ ျပစ္မွဳမ်ားကို ခြင့္မျပဳ ဟန္႔တား၊ တားျမစ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပေဒ ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ လြပ္လပ္ခြင္႔ကို တားဆီးေနသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အသက္ရွင္ေနျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရားကို နားလည္လက္ခံၿပီး ရွင္သန္ေနထိုင္ျခင္းသည္ အေျခခံကိုယ္က်င့္တရား က်င့္၀တ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ကန္႔သတ္ခ်က္ နယ္နိမိတ္ ေဘာင္မ်ားသည္ ပုဂၢလ လြပ္လပ္ခြင္႔မူကို တတ္ႏိုင္သမွ် မထိခိုက္ေစရ။ ဆိုလိုသည္မွာ လူတဦးခ်င္းစီ၏ လြပ္လပ္ခြင္႔သည္ ပိုမို အေလးသာေစရမည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အလံုးစံု လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ပရမ္းပတာေလာကျဖစ္ျခင္းကို ခြဲျခား သိျမင္ႏိုင္ရေပမည္။ ပရမ္းပတာေလာက ဆိုသည္မွာ အေျခခံ က်င့္ဝတ္ သိကၡာမရွိေသာ၊ တရားဥပေဒ ကင္းမဲ့ေသာ၊ လူလူခ်င္း တိုက္ခိုက္ နာက်င္ေစျပီး ဖရုိဖရဲ ပရမ္းပတာအေျခအေန ျဖစ္ေနေသာ ေလာကကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီသည္ အျခား ပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္းစီမွ အေျခခံ က်င့္ဝတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားမွပင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လြပ္လပ္ျခင္းကို ရရွိေပလိမ့္မည္။ အေျခခံ က်င့္ဝတ္ဆိုရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုႏွင့္တခု မတူ ကြဲျပားတတ္ေသာ ဓေလ့ထံုးစံ ဆိုသည္မ်ားေတာ့ မပါဝင္ေပ။ ဆိုလိုရင္းမွာ - အေျခခံက်င့္ဝတ္ဟုဆိုရာတြင္ ဘာသာတရား၊ လူမ်ိဳး၊ အဖြဲ႔အစည္း တခုခုမွ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဓေလ႔ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပဲ ကမာၻအႏွံ႔ လူမ်ိဴး ဘာသာမေရြး ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ လြပ္လပ္ေသာ၊ ပရမ္းပတာအေျခအေန ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီး ေပးထားေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

	မည္သူ႔ မည္သူကမွ သူတပါး မႀကိဳက္မႏွစ္သက္သည္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အတင္း တိုက္တြန္းျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ စားေသာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို တားဆီးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင္႔ မရွိေပ။ သက္သတ္လြတ္ စားသံုးသူတဦးက အသားစားသံုးမွဳကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ထိုသူ၏ ပုဂၢလ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကဲ့သို႔ သက္သတ္လြတ္ စားရန္ အသားေရွာင္ရန္ သူတပါး၏ ဆႏၵမပါပဲ တိုက္တြန္းခြင့္ မရွိေပ။ မည္သူတဦး တေယာက္မွ် အလံုးစံု လြတ္လပ္ျခင္း သေဘာတရား ေဘာင္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ အတြက္ အျပစ္ေပး ခံရျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ။ အပိုင္းတစ္တြင္ တင္ျပခဲ့သလို ေဘာင္းဘီတို ဝတ္ရန္ ဆႏၵရွိသူ မိန္းကေလးအား  မိန္းမေကာင္း မဟုတ္သူ၊ ျပည္႔တန္ဆာ ကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ အတန္းရိွသူ၊ တိရိစာၦန္ေလာက္မ်ွ တန္ဖုိးမရွိသူဟု ေျပာဆိုျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ သူမ၏ ဝတ္စား ဆင္ယင္မွဳေၾကာင့္ မည္သူတဦး တေယာက္ကိုမွ် ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း မရွိသည့္အတြက္ သူမကိုယ္တိုင္ ေက်နပ္ပါလွ်င္ ကၽြန္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိေပ။ ထိုနည္းတူစြာ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအဖို႔ ေရွးရိုးဆန္သူ ရိုးရာစြဲႀကီးသူဟု ထင္ျမင္ေစႏိုင္ေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မွဳကို သူမကိုယ္တိုင္ သေဘာက် ႏွစ္သက္၍ ဝတ္ဆင္ပါလွ်င္ မည္သူကမွ် ကန္႔ကြက္ခြင့္ မရွိေပ။ ပုဂၢလဝါဒ၏ အခက္အခဲျပႆနာ အစသည္ သူတပါးအား ေဝဖန္ကဲ့ရဲ႕ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတြးေခၚပညာရွင္ Sartre ေျပာခဲ့သလို သင္သည္ သင္ထင္ေသာသူမဟုတ္ သင္မည္သို႔ေသာသူ ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို သူတပါးက သတ္မွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္က Sartre တင္ဆက္ခဲ့ေသာ သူ၏ ျပဇာတ္ တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေသာ “Huis clos” (No Exit; German: Die geschlossene Gesellschaft) ျပဇာတ္တြင္ ငရဲျပည္ရွိ အခန္းတခု အတြင္း၌ အက်ဥ္းခ်ျခင္း ခံထားရေသာ လူသံုးဦးအေၾကာင္းကို တင္ျပထားသည္။ ထိုသူ သံုးဦးစလံုး မည္သူကမွ် ကိုယ္တိုင္ အမွားလုပ္ခဲ့သည္ဟု မထင္ၾကေပ၊ မိမိမဟုတ္သူ တျခားသူကသာ အမွားလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကေလသည္။ သူတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း မျပဳသေရြ႕ သူတို႔သည္ နိဗၺာန္ဘံုသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အခ်င္းခ်င္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျငင္းခံု ေျပာဆိုျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အသီးသီး၏ အျပစ္မ်ားကို ဝန္ခံ ထုတ္ေဖာ္ျပီးသကာလ သူတို႔အတြက္ ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းမရွိေၾကာင္း သိရွိ နားလည္ သြားၾကေလသည္။ 

	Sartre က သူ၏ ျပဇာတ္တြင္ ဇာတ္ေကာင္ သံုးဦးအား က်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ား အျဖစ္ တင္ဆက္ထားသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈျဖင့္ နာဇီတုိ႔၏ ႀကိဳးေပး ကြက္မ်က္ျခင္း ခံလိုက္ရသည့္ Joseph သတင္းကိုၾကားၿပီး ဇနီးသည္မွာ ရင္ကြဲနာက်၍ ေသဆံုးရေသာေၾကာင့္ Joseph  ငရဲက်ရေလသည္။ စာတိုက္ဝန္ထမ္းျဖစ္သူ ေယာက်္ားလ်ာ Inès သည္ အမ်ဳိးသမီး တဦးအား ဆြဲေဆာင္၍ သူမ၏ခင္ပြန္းကို ေဖာက္ျပန္ေစခဲ့သည္။ Estelle သည္ လူခ်မ္းသာ အဖိုးအိုတဦးႏွင့္ လက္ထပ္ထားၿပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ငယ္ရြယ္သူ အမ်ိဳးသားတဦးႏွင့္လည္း ေဖာက္ျပန္ေနခဲ့သည္။ သူတို႔ သံုးဦးစလံုးမွာ (တကယ္ေတာ့) မေကာင္းေသာလုပ္ရပ္ကို ၾကံရြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ Joseph က သူ႕မိန္းမအား ရင္ကြဲနာက်၍ ေသဆံုးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထိုသို႔ ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းသည္ သူ႕မိန္းမ၏ အလံုးစံုေသာ လြတ္လပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရြးျခယ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Inès သည္ သူမ၏ခင္ပြန္း တျခားအမ်ိုးသမီးတဦးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္မိေစရန္ ဖန္တီးခဲ့ရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ အခ်စ္မူးၿပီး ဘာမွ မျမင္ခဲ့ပဲ ရထားက်ိတ္၍ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ သူမခင္ပြန္း၏ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္မွဳသာ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ Inès မွာ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္နည္း။ သူမခင္ပြန္းအား မည္သူကမွ်ထိုသို႔ ျပဳမူရန္ အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းခဲ့ျခင္း မရွိပဲ သူ၏ အလံုးစံုေသာ လြတ္လပ္မွဳျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျပဳမူခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Estelle ကိစၥတြင္မေတာ့ ဓေလ့ထံုးစံ ဘာသာေရး အယူအဆမ်ားေပၚလိုက္၍ ကြဲျပား ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ Estelle ႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးစလုံး အလံုးစံုေသာ လြတ္လပ္မွဳ ေဘာင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ ျပဳမူခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တျခား အက်ဥ္းစံ ႏွစ္ဦးတြင္ မတူညီေသာ အျမင္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အျခားတဦးသည္ က်င့္ဝတ္ေဖါက္ဖ်က္သူ အျပစ္သား ျဖစ္ရေလသည္။ မိမိမည္သို႔ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ မိမိအား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖစ္ေလ့ရွိသည္ဟု ဤျပဇာတ္တြင္ အဆံုးသတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားေလသည္။

	ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ Sartre ၏ အယူအဆအား လက္မခံေပ လူတဦး၏ တစံုတရာေသာ အပိုင္း ဂ႑ကိုသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ သိျမင္ႏိုင္ၿပီး အလံုးစံုကိုေတာ့ မသိရွိႏိုင္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ မည္သူတဦး တေယာက္ကမွ် တျခားမည္သူတဦး တေယာက္ကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္စြာ ေဝဖန္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကာလံေဒသံ၊ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းဓေလ့မ်ား၊ လူတန္းစားအလႊာ ခြဲျခားမႈမ်ား စသည့္ ေနာက္ခံမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ဆိုးရြားေသာ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေတြးေခၚပညာရွင္ Rousseau ေျပာၾကားခဲ့သလို လူသားသည္ လြပ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ္လည္း ေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ရစ္ပတ္ ခ်ည္ေႏွာင္ ထားျခင္းေတာ့ ခံေနရသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ဤေႏွာင္ႀကိဳးကို ျဖတ္ပစ္ရမည္။ တစံုတေယာက္မွ အလံုးစံု လြတ္လပ္ျခင္း ေဘာင္အတြင္း ျပဳမူေနထိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါက ကၽြန္ပ္တို႔ တဦးျခင္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအျမင္ အယူအဆႏွင့္ မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားေနေစ အျပည့္အဝ လက္ခံေပးျခင္းအားျဖင့္ ဤေႏွာင္ႀကိဳးကို ျဖတ္ပစ္ရမည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အလံုးစံု လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္  ပရမ္းပတာေလာက ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ ကယ္တင္ႏိုင္ပါမွ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ၾကံ့ခိုင္ေသာ ေလာကကို (“Lasaisiedela paixetdelasolidarité”) အမွန္တကယ္ ရရွိေပလိမ့္မည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အျခားသူ၏ လုပ္ရပ္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိရမည္။ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ က်ားမလိင္ ကြဲျပားမႈအပၚ အေျခခံ၍ ရႈတ္ခ်ျခင္း (သို႔) ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမ်ားသည္ အလံုးစံု လြတ္လပ္ျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ သည္းခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း အေျခခံမူ အရ (Le Principe humain de la tolerance et de l’acceptance) မည္သူ တဦးတေယာက္မွ် ဖိႏိွပ္ရႈံ႕ခ်ခံရျခင္း မရွိေစရ။ လက္ေအာက္ခံဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္စံ သတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္တို႔သည္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
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