နိဒါန္း

စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ
လြတ္ေျမာက္ျခင္း

၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ ္ ႏိဝ
ု င္ဘာလအတြငး္ မေလးရွားႏိင
ု င
္ ံ ပီနန္ၿမိဳရ
႕ ိွ
အိမတ
္ စ္အမ
ိ တ
္ င
ြ ္ လူငယ္တစ္ဦးသည္ သူက
႔ န
ြ ပ
္ ်ဴတာမွနသ
္ ားျပင္ေရွ႕
ကီး ဘု တ္ေ ပၚ ေမွာ က္ လ်က္ေ သဆုံးေနသည့္ ဝမ္း နည္း စရာ
သတင္းကို သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
သူသည္ ဆိုက္ဘာကေဖး၌ ၁၅ နာရီေက်ာ္ ဂိမ္းကစားေနရာမွ
ႏွလုံးေဖာက္ျပန္ၿပီး ေသဆုံးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္း စြဲလမ္းမႈက သူ႔ကို ေသဆံုးေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ယူဆၾကသည္္။
စြဲလမ္းမႈသည္ ကမာၻ႔အတိုင္းအတာႏွင့္ျဖစ္ေနသည့္ျပႆနာ
ျဖစ္ၿပီး လူတို႔၏စြဲလမ္းမႈမ်ားစြာ ရွိေနၾကသည္။ ေလာင္းကစားမႈကို
စြဲလမ္းမိျခင္းေၾကာင့္ ရွိသမွ်ဆုံး႐ႈံးၿပီး ဘဝပ်က္ရသည့္ အမ်ိဳးသမီး၊
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မူးယစ္ေဆးဝါးကို အလြန္အကြၽံ စြဲလမ္းမိ၍ လုယက္မႈက်ဴးလြန္
သည္အထိ မိမိအဆင့္အတန္းကို နိမ့္က်ေစခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား၊
အရက္စြဲလမ္းမႈကို မည္သို႔မွ် မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္၍ မိမိဘဝႏွင့္
မိသားစုကို ပ်က္စီးေစခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အင္တာနက္မွ
ကာမဂုဏ္လႈံ႕ေဆာ္ေစသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကိုစြဲလမ္းမိ၍ မိမိႏိုးေနခ်ိန္
အမ်ားစုကို
ထိုပံုမ်ားၾကည့္ၿပီး
အခ်ိန္ကုန္ေစခဲ့႐ုံမက
မိမိ
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပုံမွန္ဘဝကို ပ်က္စီးေစခဲ့သည့္ လိင္စိတ္လြန္ကဲသူ
စသည္ျဖင့္ စြဲလမ္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရပါသည္။
ဤစာအုပ္ငယ္ေလးတြင္ စြဲလမ္းမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဝတစ္ခုလုံးအေပၚ မည္သို႔ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ရွိေစသနည္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးအတြက္
အဘယ္ေၾကာင့္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနသနည္း စသည္တို႔ကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားမိေအာင္
ဆရာဝန္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ သင္ၾကားေပးသူျဖစ္သည့္ ေရာဘတ္
ေဆာ္လမြန္ (Robert Solomon) က ကူညီေပးထားပါသည္။
ေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္း
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သခင္ေယ႐ႈ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း .
စာတည္းမ်ား
မ်က္ႏွာဖံုး ဒီဇိုင္း
မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု
အတြင္းဒီဇိုင္း
အတြင္းဒီဇိုင္းဓာတ္ပံု
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အခန ္း (၁)

ဓာတုေဆးဝါး သို႔မဟုတ္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွီခိုမႈ
အခ်ိဳေ
႕ သာ စြလ
ဲ မ္းမႈမ်ားသည္ ဇီဝကမၼႏင
ွ ဆ
့္ င
ုိ သ
္ ည့သ
္ ေဘာ ရွသ
ိ ည္။ ဥပမာမူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေဆးလိပ၊္ အရက္မ်ားကို အထိနး္ အခ်ဳပ္မရွိ သုးံ စြျဲ ခင္းသည္
ဓာတုေဆးဝါးစြဲလမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳေ
႕ သာ စြဲလမ္းမႈမ်ားမွာမူ
အရာဝတၳဳတစ္စတ
ံု စ္ခႏ
ု င
ွ ့္ ပတ္သက္မမ
ႈ ်ိဳး မရွပ
ိ ါ။ သိေ
႔ု သာ္ စြလ
ဲ မ္းမႈအားလုးံ ၌
စိတ္လႈပ္ရာွ းမႈႏွင့္
စိတ္ပုိငး္ ဆိုင္ရာခံစားမႈ
ပမာဏသည္
စြဲလမ္းမႈကုိ
ပိုၿပီးျပင္းထန္ေစေၾကာင္း တူညီသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
လူတစ္ဦးသည္ စိတေ
္ က်နပ္မႈ သိမ
႔ု ဟုတ္ ဝမ္းေျမာက္မက
ႈ ုိ ခံစားရသည့အ
္ ခါ
ကဲ့သုိေ
႔ သာ
ထိုသာယာမႈ ကျုိ ဖစ္ေ စသည့္
ဒိုပါမင္း
( Dopamine )
ဓာတုပစၥညး္ တစ္မ်ိဳးကို ခႏၶာကိယ
ု က
္
ထုတေ
္ ပးေၾကာင္း သိပပ
ံၸ ညာရွငမ
္ ်ားက
ေတြ ႕ ရိွ ခ့ဲ သ ည္ ။
ဤဓာတ္ ပ စၥ ညး္ က
လူ ၏ စိ တ္ သာယာမႈ အ ရွိ န္ ကုိ
ျမင့တ
္ က္ေစပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ အလြန္အမင္းသာယာမႈ၏ ခံစားခ်က္က
ၾကာရွည္မခံပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာယာမႈကို ထပ္မံခံစားခ်င္သည့္ဆႏၵက
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တစ္စုံတစ္ခုကို သုံးစြဲရန္ (ဥပမာ - အရက္)၊
သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္ရန္ (ဥပမာ ေလာင္းကစား)စသည္ျဖင့္ စိတ္ကို ျပင္းျပ
ေစသည္ ။
မၾကာမီ မွာ ပင္
ထို သူ သ ည္
ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ အမူအက်င့္တစ္ခု၏
လက္ေအာက္ေရာက္သာြ းကာ ထိနး္ ခ်ဳပ္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္
ေပ်ာက္ သြားသည္္ ။
တစ္ ခ်ိ န္ က
မူး ယစ္
မၾကာမီမွာပင္
ေဆးဝါး၊ အရက္၊ နီကိုတင္း ကဲ့သို႔ေသာ
ထိုသူသည္
ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္အေပၚသာ
ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္ဟု ယူဆ
အမူအက်င့္တစ္ခု၏
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ သုေတသနျပဳ
လက္ေအာက္
ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားအရ ၎တိ႔သ
ု ည္ စြဲလမ္းမႈ
ေရာက္သြားကာ
(ေဆးစြဲမႈ) ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိလာၾကသည္။ သင္ယူမႈ၊ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း
ယစ္မူးသာယာသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအေပၚ
ေပ်ာက္သြားသည္္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔တုံ႔ျပန္သည္ကို ခ်ိတ္ဆက္
ဆက္ သြ ယ္ေ ပးမႈ စ နစ္ ကို
ေလ့ လာၾကည့္
မည္ဆိုလွ်င္ ၎ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်နပ္သာယာမႈ၊ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ သင္ယူမႈ
စာႀကိဳးစားေလ့လာသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ စာေမးပြဲကို
ေကာင္း စြာေျဖဆိုႏို င္ျ ခင္းေၾကာင့္
ေအာင္ျ မင္ မႈ ရ ရွိ သ ည့္ အ တြ က္
ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ ေက်နပ္သာယာမႈကို သဘာဝက်စြာ ခံစားမိတတ္ပါသည္။
ဤအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ မသိစိတ္၏တုံ႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့့္ ေက်နပ္
သာယာမႈခံစားခ်က္ကို ဦးေႏွာက္က မွတ္တမ္းတင္သည္။ ဦးေႏွာက္
အေပၚလႊာေအာက္ရွိ nucleus accumbens ကလာပ္စည္း အစုအေဝးတြင္
ဒို ပါမင္း ဟုေ ခၚသည့္
အာ႐ုံ ခံ စားမႈ အားကို
ျမင့္ မားေစသည့္ျ ဒပ္ ကို
ထု တ္ေ ပးသည္ ။
ဤသို ႔ ထု တ္ေ ပးသည့္ အ တြ က္
ျဖစ္ေ ပၚလာသည့္
ေက်နပ္မႈႏွင့္ သာယာမႈကို စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ မွတ္ဉာဏ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပး
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စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

သည့္ ေရနဂါးပုံသဏၭာန္ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္း (hippocampus) က
မွ တ္ ထားၿပီး ၊
၎အနီး တြ င္ ရွိ သ ည့္
(အေရးေပၚအေျခအေနအတြ က္
ႀကိဳ တင္ျ ပင္ ဆ င္ မႈျ ပဳေပးၿပီး
ေၾကာက္ ႐ြံ ႕ မႈ ကို
ေဖာ္ ထု တ္ေ ပးသည့္
ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္း - amygdala) က အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး
အလို အေလ်ာက္ တုံ ႔ျ ပန္ မႈ ကို
ျဖစ္ေ ပၚေစသည္ ။
အထက္ ပါဥပမာမွ
ေက်ာင္းသားသည္ စာကိုေလ့လာျခင္းမွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီး၊ ျဖစ္လာသည့္
စိတ္ေက်နပ္သာယာမႈကို လိုခ်င္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ားကိုျမင္လွ်င္
သူအျပင္းအထန္ ေလ့လာက်က္မွတ္ခ်င္ေအာင္ ေက်ာင္းသားကို လႈံ႕ေဆာ္မႈ
ျဖစ္ေစသည္။
အထက္ပါ လူ၏ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈ၊ အမူ
အက်င့္ပုံစံသည္ လူသား၏ ဘ၀ရွင္သန္ေရး
ႏွ င့္ ေအာင္ျ မင္ေ ရးကို အေထာက္ အ ကူ
ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ၎ျဖစ္စဥ္ကို မျဖစ္မေန
ေလ့လာသိထားရန္ လိုအပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို
ရွ င္ သ န္ေ စၿပီး
ေအာင္ျ မင္ မႈ မ်ားရေအာင္
ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး
အကူအညီေပးသည့္ (လုပ္ရပ္) အမူအက်င့္
ပုံစံမ်ားသည္ ေက်နပ္မႈႏွင့္ သာယာမႈကိုပါ
လုပ္လိုသည့္
ျဖစ္ေ စေသာအခါ
ဝမ္း သာစရာေကာင္း လွ
အျပဳအမူက သာယာမႈ
သည္။ ဥပမာ - အစာစားျခင္းသည္ အသက္ရွင္
- မွတ္ဉာဏ္ ေရး အတြက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ျခင္း
လႈံ႕ေဆာ္မႈ အမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေပ်ာ္ေမြ႔သည္။ ၎သည္
သင္ယူမႈမ်ားအေပၚ
လူ၏ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈ ပုံစံပင္ျဖစ္သည္။
လႊမ္းမိုး
သို႔ေသာ္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မႈ
လြဲေ ခ်ာ္ သြားျခင္း မ်ိဳးလည္း
ရွိ တ တ္ သ ည္ ။
အႏိုင္ယူသြားျခင္းမ်ိဳး
ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လိုသည့္ အျပဳအမူက
ျဖစ္တတ္သည္။
သာယာမႈ - မွတ္ဉာဏ္ - လႈံ႕ေဆာ္မႈ - သင္ယူမႈ
မ်ားအေပၚ
လႊ မ္း မိုး အႏို င္ ယူ သြားျခင္း မ်ိဳး
ျဖစ္တတ္သည္။ ဥပမာ - လူတစ္ဦးသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲရာ၌
အားျပင္းၿပီး လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုျဖစ္ေစသည့့္ ေဆးဝါးမ်ားက ဦးေႏွာက္၏ဗဟိုခ်က္
ဓာတုေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွီခိုမႈ
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အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖုံးလႊမ္းသြားသည္အထိ ဒိုပါမင္းကို အလ်င္အျမန္ႏွင့္
အေျမာက္ အ မ်ား
ထု တ္ လႊ တ္ေ ပးၿပီး
လူ ကို
အျမင့္ ဆုံး သာယာမႈ ကို
ခံစားရေစသည္။ သို႔ေသာ္ မူးယစ္ေဆး၏ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈက
လ်င္ျမန္စြာေပ်ာက္ပ်က္သြားၿပီး မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူအား အလားတူခံစား
မႈမ်ိဳး ထပ္မံခံစားရေစေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ေဆးတစ္ဖုံ ထပ္သုံးရန္
လႈံ႕ေဆာ္မႈျပဳပါသည္။ ဤသို႔ေသာအားျဖင့္ ထုိသူသည္ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း
ခ်ိ တ္ ၌
ၿငိ တြ ယ္ သြားသည္ ။
စြဲ လ မ္း မႈ ကိုျ ဖစ္ေ စသည့္
ေဆး၀ါးႏွ င့္
လုပ္ရပ္အမူအက်င့္မ်ားသည္ ဒိုပါမင္းပမာဏကို ပုံမွန္ပမာဏထက္ ဆယ္ဆ
ခန႔္မွ် ေသခ်ာေပါက္ အလ်င္အျမန္ထုတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ အလြန္အမင္း
အစြမ္းထက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ စြဲလမ္းမႈ၏စြမ္းအားပင္ျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ ဒိုပါမင္း အလြန္အကြၽံ
ထုတ္လႊတ္မႈကို ဦးေႏွာက္က သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။
ထိုသို႔ေျဖရွင္းရာ၌ ဒိုပါမင္းအေပၚ တုံ႔ျပန္သည့္ ဇီဝႏွင့္ ဓာတုဓာတ္ျပဳမႈကို
အားနည္း သြားေစသည္ ။
ရလဒ္ အေနျဖင့္
မူး ယစ္ေ ဆးစြဲ သူ သ ည္
တူညီသည့္သာယာမႈကို ရရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈ ပမာဏကို
အခ်ိ န္ နဲ ႔ အမွ် တိုးျမႇ င့္ သုံးရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ လာသည္ ။ ဤသို ႔ျဖစ္ျခင္းကို
ခံႏိုင္ရည္ရွိလာျခင္းဟု ေခၚသည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာျခင္းက မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏
အေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေစသည္။
စြဲေနသည့္အရာ (သို႔) စြဲေနသည့္အက်င့္ကို ႐ုတ္တရက္ ျဖတ္လိုက္
ျခင္းက စြဲေနသူ၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္စိတ္တြင္ ျပင္းထန္သည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္
အက်ိဳးသက္ေ ရာက္ မႈ ကို
ျဖစ္ေ စသည္ ။
၎ကို
“ေဆးျဖတ္ သ ည့္
လကၡဏာမ်ား” (withdrawal symptoms) ဟု ေခၚပါသည္။ ထိုသို႔
ျဖစ္ျ ခင္း သည္
စြဲ လ မ္းေနသည့္ အ ရာမ်ားကို
ျပင္းျပစြာ လို ခ်င္ေ နသည့္
ေတာင့္တမႈကို ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အရက္စြဲေနသူတစ္ဦးက
အရက္ေသာက္ခြင့္မရေသာအခါ ေဆးျဖတ္သည့္ ႐ုပ္ပုိငး္ ဆိုင္ရာ ျပင္ပ
လကၡ ဏာႏွ င့္ စိ တ္ ႐ႈ ပ္ေ ထြးမႈ မ်ား ျဖစ္ေ ပၚလာနို င္ သ ည္ ။ ထို ႔ေ ၾကာင့္
ေဆးအစိ မ္း တို က္ျ ဖတ္ သူ မ်ားအေနျဖင့္
အထက္ ပါလကၡ ဏာမ်ားကို
အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ခံစားရနိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆး၀ါး
တစ္ခုခုကို လံုး၀ျဖတ္ျခင္း၊ စြဲလမ္းေနေသာ အရာတစ္ခုခုကို လံုး၀မလုပ္
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ေအာင္ခ်ဳပ္တည္းလိုက္ျခင္း စသည့္ “အစိမ္းတိုက္ျဖတ္ကုသမႈမ်ား”သည္
စြဲလမ္းမႈစက္၀န္းကို ျဖတ္ေတာက္မွသာ၊ အေျခအေနအရ အေလွ်ာ့အတင္း
ျပဳျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္မွသာ ထိေရာက္မႈရွိေပသည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွီခိုမႈ
သာယာမႈ ၊
ခ်ီးေျမႇာ က္ မႈ ၊
မွ တ္ ဉာဏ္ႏွ င့္
လႈံ ႕ေ ဆာ္ မႈ မ်ားသည္
ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ (မသံုးရမေနႏိုင္၊ မလုပ္ရ
မေနႏိုင္ေသာ) စြဲလမ္းမႈက ဤျဖစ္စဥ္ကို ႀကီးမားသည့္စြမ္းအားျဖင့္
လႊမ္းမိုးကာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္။ ခံႏိုင္ရည္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ တူညီသည့္
သာယာယစ္မူးမႈခံစားရေအာင္ စြဲလမ္းေနသည့္ေဆးကို တိုးၿပီးသုံးရသည့္
အတြက္၊ စြဲေသာအရာကို တိုး၍လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ ထိုအေျခအေနႏွင့္
ညီမွ်သည့္ အလိုအေလ်ာက္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥပမာ ဘိ န္းျဖဴစြဲေ နသူ သ ည္
ေဆးထိုး အပ္ ကိုျ မင္ ႐ံုႏွ င့္
ဘိ န္းျဖဴထပ္ သုံး ရန္
ျပင္းထန္သည့္တြန္းအား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ စားေသာက္ဆိုင္စင္ေပၚရွိ
အရက္ပုလင္းက အရက္စြဲေနသူ (သို႔) အရက္ျပတ္ခါစ လူ၏စိတ္၌
ျပင္းထန္သည့္တုံ႔ျပန္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ထို န ည္း တူ စြာ
ေလာင္း ကစား႐ုံ အ နီး
ျဖတ္ေ လွ်ာက္ သြား႐ံုႏွ င့္ ေလာင္း ကစားကို
စြဲလမ္းသူ၏စိတ္၌ ျပင္းထန္သည့္ ဆြေ
ဲ ဆာင္
မႈကုိ ခံရတတ္သည္။
ဤသို႔ျပင္းထန္သည့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားက
ျပင္း ထန္ သ ည့္
တု န္ လႈ ပ္ေ ခ်ာက္ ခ်ားမႈ ကို
ျပင္းထန္သည့္
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ စြဲလမ္းမႈျဖစ္ေနသူသည္
လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားက
သူစြဲလမ္းေနသည့္အရာအတြက္ ခိုးဝွက္ျခင္း
ျပင္းထန္သည့္
စသည့္ မေကာင္းမႈ (သို႔) ထိုထက္ပိုဆိုးသည့္
တုန္လႈပ္
ဒုစ႐ိုက္ကို က်ဴးလြန္ရန္ ဖိအားေပးခံရႏိုင္
ေခ်ာက္ခ်ားမႈကို
သည္။ ဤစြဲလမ္းမႈ၌ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မိေန
သည့္အတြက္ ဤခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ သူ႔ကိုယ္သူ
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
လြ တ္ေ အာင္ ႐ု န္း ထြ က္ ရ န္
ခြ န္ အားမရွိ ဘဲ
ဓာတုေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွီခိုမႈ
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စြဲလမ္းမႈ၏ အက်ဥ္းသားအျဖစ္ အဆုံးသတ္ရတတ္သည္။ သူ၏ပုံမွန္ဘဝ
ၿပိဳပ်က္သြားရျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ မိသားစုဘဝမ်ား ပ်က္စီးသြားရျခင္းႏွင့္
ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ၀န္မေလးဘဲ ၾကမ္းရမ္းပ်က္စီးသည့္၊ နိမ့္က်သည့္
ဘဝလမ္းေၾကာင္းထဲ ေလွ်ာက်သြားေကာင္းက်သြားႏိုင္ပါသည္။
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အခန ္း (၂)

စြဲလမ္းမႈကို
သင္ခံစားေနရသလား
ေအာက္ပါ ေမးခြန္း ၃ ခုက စြဲလမ္းမႈကို သင္ခံစားေနရျခင္း ရွိ/မရွိ
ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ သင့္ကို အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။
• ယခင္ကထက္ အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကို မၾကာခဏ သုံးစြဲေနပါသလား။
သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူတစ္ခုခုကို သင္ မၾကာခဏ ျပဳမူေနမိပါသလား။
• သင္၌ တစ္စုံတစ္ရာမရွိသည့္အခါ၊ အျပဳအမူတစ္ခုခုကို မျပဳလုပ္ရ
သည့္အခါ အျဖတ္ခံရသည့္လကၡဏာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚပါသလား။
• တစ္စတ
ံု စ္ခက
ု ုိ သင္သးံု စြေ
ဲ နသည့အ
္ ေၾကာင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ သင္၏အျပဳအမူ
တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဦးဦးကို သင္လိမ္ညာဖူးပါသလား။

11

ယေန႔ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွ စြဲလမ္းမႈႈ
သင္၏စမတ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာကို သင္စြဲလမ္းေနပါသလား။
အားလပ္ ရ က္ ကာလ
(သို ႔ )
မိ သားစုႏွ င့္
စားေသာက္ေ နခ်ိ န္ မွာ ပင္
သင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမွ သတင္းမ်ားကို သင္မၾကာခဏ စစ္မိပါသလား။
၂၀ ရာစုအေစာပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုတြင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး
စိတ္ပညာရွင္က လူနာမ်ားကို လူမ်ားႏွင့္အဆက္ျဖတ္ၿပီး ပုံမွန္လႈံ႕ေဆာ္မႈ
မ်ားႏွင့္ကင္းေ၀းေအာင္ သီးျခားခြဲထားခဲ့သည္။ ၎တို႔ကို အခန္းတစ္ခု
ထဲ၌ မည္သည့္စာအုပ္၊ သတင္းစာ၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း တစ္ခုမွမေပးဘဲ
တစ္ဦးတည္း သီးျခားစီခြဲကာ ၇ ရက္ၾကာ ပိတ္ေလွာင္ထားသည္။
ရက္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ဤလူနာမ်ားသည္ ဖတ္စရာသတင္းစာ၊
အျခားသူမ်ား၏တုံ႔ျပန္မႈ၊ အစားအစာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
အရာမ်ားကို လိုခ်င္ေတာင့္တသည့္စိတ္မ်ား
ျဖစ္ လာၾကသည္ ။
အထီး က်န္
သီးျခား
ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္းက သူတို႔၏ စြဲလမ္းမႈ
မ်ားကို
ေပၚထြ က္ လာေစၿပီး
ဘဝကို
တြ န္း အားေပးသည့္
အရာမ်ားစြာ ကို
သတိျပဳမိလာေစသည္။ ဘဝကိုတြန္းအားေပး
သည့္ အရာမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕က ပ်က္စီးမႈ
သို႔ေသာ္ ယခု
ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ ေျခခ်ဳပ္မိသကဲ့သ႔ို
မ်က္ေမွာက္ေခတ္တင
ြ ္
ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
လူမ်ားစြာတို႔သည္
သိုေ
႔ သာ္ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္
၎တို႔ကို
လူမ်ားစြာတို႔သည္ ၎တို႔ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္
ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္
ထားသည့္ အင္အားစုမ်ားကို သတိမထားမိဘဲ
သက္ ရွ ငေ
္ နထို ငေ
္ နၾကသည္ ။
၎တို ႔ ကုိ
အင္အားစုမ်ားကို
အလြ
ယ
တ
္
ကူ
စြ
လ
ဲ
မ္
း
မႈ
ျ
ဖစ္
ေ
စႏိ
င
ု
သ
္
ည့
္ အရာ
သတိမထားမိဘဲ
ဝတၳဳမ်ား၊ ေနထိင
ု မ
္ ဘ
ႈ ဝပုစ
ံ မ
ံ ်ား၊ အမူအက်င့္
သက္ရွင္ေနထိုင္
ပုံစံမ်ား၏ ဝန္းရံျခင္းခံေနရသည္။ ၎တို႔
ေနၾကသည္။
အနက္ - အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၊ ေလာင္းကစား၊
ညစ္ ည မ္း ဓာတ္ ပံု မ်ားကို
စြဲ လ မ္းျခင္း ၊
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အစားအစာကို အလြန္အကြၽံ စားေသာက္ျခင္း၊ မိသားစု၊ က်န္းမာေရး၊
ဘုရားသခင္ႏင
ွ ဆ
့္ က္ဆေ
ံ ရး စသည့္ ဘဝ၏အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို
လြမ
ဲ ာွ းေစျခင္း စသည္တမ
႔ုိ ာွ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရသ
ိွ ည္။ သမၼာက်မ္းစာမွ
“လူကႏ
ုိ ုိငေ
္ သာအရာသည္ လူ၏သခင္ျဖစ္၏” ဟု ၂ေပ ၂:၁၉ တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
ရာဇဝင္ ဝ တၳဳေရးဆရာ
ေသာမတ္ ( စ္ )ေကာ့ စ တိ န္း
( Thomas
Costain) ေရးသားသည့္ “အက္(ဒ္)ဝပ္ သုံးဦး” (The Three Edwards)
၀တၳဳသည္ ၁၄ ရာစုေခတ္မွ ယခုတြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ဟု ေခၚဆိုသည့္ႏိုင္ငံတြင္
ေနထိုင္သည့္ တတိယေျမာက္ ေရးေနာ(လ္) (Raynald III) ၿမိဳ႕စားမင္း
အေၾကာင္းျဖစ္ သ ည္ ။
သိ သိ သာသာ
ကို ယ္ အေလးခ်ိ န္ ပိုေ နသည့္
ေရးေနာ(လ္) အား လက္တင္ဘာသာျဖင့္ “ဝတုတ္”ဟု အဓိပၸာယ္ရွိသည့္
ခရက္စပ္(စ္) ဟူ၍ နာမည္ေျပာင္ ေခၚၾကသည္။ ေရးေနာ(လ္)ႏွင့္
သူ ႔ ညီ အ က္ ( ဒ္ ) ဝပ္ တို ႔ သ ည္
အျပင္း အထန္
စကားမ်ားၾကၿပီးေနာက္
သူ႔ညီက သူ႔ကုေ
ိ တာ္လွန္ပုန္ကန္ၿပီး ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အက္(ဒ္)ဝပ္က
ေရးေနာ(လ္ ) ကို
ဖမ္း ဆီး ခဲ့ေ သာ္ လ ည္း
မသတ္ ခဲ့ ပါ။
ထို အ စား
Nieuwkerk ရဲတိုက္ထဲတြင္ ၿမိဳ႕စားေဟာင္း ေရးေနာ(လ္) ပတ္လည္၌
အခန္းေဆာက္လိုက္ၿပီး ထိုအခန္းထဲမွ သူထြက္ႏိုင္သည္ႏွင့္ သူ႔ဂုဏ္ပုဒ္
ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ၿမိဳ႕စားအေဆာင္အေယာင္မ်ားကို ျပန္ယူႏိုင္သည္ဟု
သူ႔ကို ကတိေပးခဲ့သည္။ အခန္းတြင္ ျပတင္းေပါက္မ်ားစြာႏွင့္ ပုံမွန္နီးပါး
အ႐ြယ္အစားရွိသည့္ တံခါးရွိေနၿပီး တစ္ခုမွ် ေသာ့ခတ္ထားျခင္း၊ သံတိုင္
ကာထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လူအမ်ားစုအတြက္ ခက္ခဲေသာကိစၥ
ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။
သို႔ေသာ္ ေရးေနာ(လ္) အတြက္မူ သူ႔ခႏၶာကိုယ္အ႐ြယ္အစားက
ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။ သူလြတ္လပ္ေရး ျပန္ရရန္အတြက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္
ေလ်ာ့ ခ်ရန္
လို အ ပ္ သ ည္ ။
သို ႔ေ သာ္
အက္ ( ဒ္ ) ဝပ္ က
သူ ႔ အ စ္ ကို
အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ သူ႔အစ္ကိုထံ အရသာရွိသည့္
စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ိဳးစုံကို ေန႔စဥ္ပို႔ေပးသည္။ ေရးေနာ(လ္)သည္
အက်ဥ္း ခန္း မွ လြ တ္ ရ န္
အစားေလွ်ာ့ ရ မည့္ အ စား
ပို ၍ ပင္ ဝ လာသည္ ။
ၿမိဳ ႕ စားမင္း အက္ ( ဒ္ ) ဝပ္ ကို
ရက္ စ က္ သ ည္ ဟု
စြ ပ္ စြဲ ၾ ကေသာ္ လ ည္း
စြဲလမ္းမႈကို သင္ခံစားေနရလား
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သူ၌ ေခ်ပစရာအေျဖ အသင့္ရွိသည္။ “ကၽြႏု္ပ္အစ္ကိုဟာ အက်ဥ္းသား
မဟုတ္ပါဘူး။ သူဆႏၵရွိရင္ အခ်ိန္မေ႐ြး ထြက္သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။
တိုက္ပြဲမွာ အက္(ဒ္)ဝပ္က်ၿပီး ေသဆံုးသြားခ်ိန္အထိ ေရးေနာ(လ္)
သည္ ထိုအခန္းထဲ၌ ၁၀ ႏွစ္ ေနခဲ့ရသည္။ သူ႔ကို လႊတ္ေပးခ်ိန္တြင္
သူ ႔ က်န္း မာေရးအေျခအေန
အလြ န္ ဆိုးေနၿပီး
တစ္ႏွ စ္ အ တြ င္း တြ င္
သူေသဆံုးသြားသည္။ ေရးေနာ(လ္)သည္ သူႏွစ္သက္စြဲလမ္းသည့္အရာ၏
အက်ဥ္းသား ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေရးေနာ(လ္)ကဲ့သို႔ မိမိႏွစ္ၿခိဳက္စြဲလမ္းသည့္အရာ၏ အက်ဥ္းသား
ျဖစ္ေနသူ မ်ားစြာရွိသည္။ ကာမဂုဏ္တပ္မက္ျခင္း၊ ေလာဘႀကီးျခင္း၊
အစားၾကဴးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေရးေနာ(လ္)
သည္ အစားေလွ်ာ့ၿပီး အက်ဥ္းခန္းမွ လြတ္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္
လု ပ္ႏို င္ေ သာ္ လ ည္း
သူ ႔ ကို ယ္ သူ
ထိ န္း ခ်ဳပ္ႏို င္ မႈ မ ရွိ သ ည့္ အ တြ က္
သူႏွစ္ၿခိဳက္ေသာအရာ၏ အႏိုင္ယူမႈကို ခံခဲ့ရေတာ့သည္။
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အခန ္း (၃)

စြဲလမ္းမႈအေပၚ
ဝိညာဥ္ေရးရာ႐ႈေထာင့္မွအျမင္
အသက္ ၀ိ ညာဥ္ ရွိ သ ည့္
လူ သ တၱ ၀ါျဖစ္ျ ခင္းေၾကာင့္
ကၽြႏု္ ပ္ တို ႔ေ တြ ႔ ၾ ကံဳ
ရသည့္ အမႈအရာမွန္သမွ်တြင္ ၀ိညာဥ္ေရးအျမင္ျဖင့္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ရပါမည္။
စြဲလမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဤသေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ကမာၻႀကီးတြင္ သက္ရွင္ေနထိုင္ၾကၿပီး
က်ဆံုးပ်က္စီးေသာလူသားမ်ား၏ အျပစ္ရလဒ္ကို ေတြ႔ႀကဳံရင္ဆိုင္ေနၾက
ရသည္။ ဤသို႔ဆိုရာ၌ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည့့္ မူလ
လူသားဇနီးေမာင္ႏွံ အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။
၎တို႔သည္ ၎တို႔လိုအပ္ရာမွန္သမွ် အကုန္ရွိသည့္ လွပေသာဥယ်ာဥ္၌
ဘုရားသခင္ သူတို႔ကို ေနရာေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ သူတို႔ကို
မစားေစလိုေသာ၊ တားျမစ္ထားေသာ အသီးကိုစားရန္ သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့
ၾကသည္ (က ၃)။ ေကာင္းေသာအရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္
ေပးခဲ့ေ သာ္ လ ည္း
ထို လြ တ္ လ ပ္ ခြ င့္ ကို
သူ တို ႔ အ လြဲ သုံး စားလု ပ္ ၿ ပီး
မေကာင္းေသာအရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
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ရလဒ္အေနျဖင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခံေန
ရသည္ (ေရာမ ၈:၂၀-၂၁)။ သမၼာက်မ္းစာမွ “…လူအေပါင္းတို႔ကို အျပစ္၌
ခ်ဳပ္ထား၏”ဟု ဆိုထားပါသည္ (ကလာ ၃:၂၂)။ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္
အာခံျခင္းေၾကာင့္၊ လြဲမွားေသာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားေၾကာင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေႏွာင္
ခံေနရေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သိသည္။ ထိုသိစိတ္ကို အနက္႐ႈိုင္းဆုံးေသာ
မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ကမာၻေလး၊ မိသားစု၊ လုပ္ငန္းခြင္၊ လူမႈဘဝအသိုင္းအဝိုင္း
စသည္တို႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ ႔ ႀကဳံခံစားေနၾကရသည္။
ကၽြႏပ
္ု တ
္ ၏
႔ုိ စိတႏ
္ လ
ွ းံု ထဲတင
ြ ္ ဘုရားသခင္၏အလိက
ု ် ပုသ
ံ ဏၭာန္ရသ
ိွ ည့္
ဗလာနယ္တစ္ခုကုိ ထည့္သြငး္ ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဘုရားရွင္ဖန္ဆင္းထား
သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နက္႐ိႈငး္ ေသာ လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ကၽြႏ္ု ပ္ တို ေ
႔ က်နပ္ သ ည္ အ ထိ
ျဖည့္ ဆ ည္းေပးႏို င္ သူ
ဘု ရားသခင္ ကုိ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရာွ မေတြ႕မီအထိ ဘုရားသခင္၏ေနရာကို အစားျဖည့ေ
္ ပးႏိုင္မည့္
အရာအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရာွ ေဖြၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေနရာကို အစားထိးု
ဝင္ယူရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခြငျ့္ ပဳသည့္အရာမ်ား - မည္သည့္အရာပင္ျဖစ္ျဖစ္
ကၽြႏပ
္ု တ
္ က
႔ို ုိ ႏွပ
ိ စ
္ က္ရန္၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္၊ ဖ်က္ဆးီ ရန္ စြမး္ အားရွသ
ိ ည္။

အျပစ္ႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို ေတြ ႔ ၾကံဳခံစားရျခင္း
မိမိသည္ ဝိညာဥ္ေရးရာအကူအညီ ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း၊ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္၏
အားက ႀကီးမားေၾကာင္း မိ မိ ကို ယ္ ကို သိ နားလည္ လာသူ တ စ္ ဦး၏
စကားမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာက မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ေရာမၿမိဳ႕သား
မ်ားထံ ေရးေသာစာ၌ သူ႔စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရသည့္ ပ်က္စီးမႈ
အေျခအေနမ်ားကို ရွင္ေပါလုက ခံစားမႈျပင္းထန္စြာ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ငါသည္ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္ကို မႏွစ္သက္။ က်င့္ခ်င္ေသာ
အက်င့္ ကို
မက်င့္ ၊
႐ြံ ရွာေသာအက်င့္ ကို
က်င့္ ၏ ။
ငါ့ အ ထဲ မွာ
ငါ့ဇာတိပကတိ၌ ေကာင္းေသာအရာ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မတည္သည္ကို
ငါသိ၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါသည္ က်င့္ခ်င္ေသာစိတ္ရွိေသာ္လည္း
ေကာင္းစြာ က်င့္တတ္ေသာအခြင့္ကို ရွာ၍မေတြ႕ႏိုင္။ ငါသည္ က်င့္ခ်င္ေသာ
အက်င့္ေကာင္းကို မက်င့္၊ မက်င့္ခ်င္ေသာ အက်င့္ဆိုးကိုက်င့္၏။ ထိုသို႔
ငါသည္ မက်င့္ခ်င္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္လွ်င္ ငါ့ကိုယ္တိုင္ က်င့္သည္မဟုတ္၊
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ငါ့အထဲ၌ေနေသာ အျပစ္တရားသည္ က်င့္၏” (ေရာမ ၇:၁၅၊ ၁၈-၂၀)။
သူက ဆက္လက္ၿပီး ဤသို႔ေၾကကြဲစြာ ျမည္တမ္းျပန္သည္။

“ထိုသို႔ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို ငါက်င့္ခ်င္ေသာအခါ မေကာင္းေသာ
အက်င့္ကို က်င့္ေစတတ္ေသာတရားကို ငါေတြ႕၏။ ငါသည္ အတြင္းလူ
အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္တရားေတာ္ကို ႏွစ္သက္၏။ သို႔ေသာ္လည္း
ငါ့ ကို ယ္ အ ဂၤါ မ်ား၌ရွိေ သာ
တရားတစ္ ပါးသည္
စိ တ္ ဝိ ညာဥ္ တ ရားကို
ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္သျဖင့္ ငါ့ကိုယ္အဂၤါမ်ား၌ရွိေသာ အျပစ္တရားလက္သို႔
ငါ့ ကို
ဖမ္း သြားအပ္ႏွံ သ ည္ ကို
ငါျမင္ ၏ ။
ငါသည္ ၿငိဳျငင္ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္တကား။
ဤအေသေကာင္ မွ
ငါ့ ကို
အဘယ္ သူ
ကယ္လႊတ္မည္နည္း” (ေရာမ ၇:၂၁-၂၄)။
ဤတြင္ အျပစ္မ်ားလွသည့္ မိမိ၏
အက်င့္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ့ဘဲ ထိုအျပစ္မ်ား၏
ခ်ည္ေႏွာ င္ မႈ
ခံေ နရသူ ကို ေတြ ႕ ရ သည္ ။
မိမိ၏
သူ သ ည္
မစကူ ညီ မႈ ကို
ေအာ္ ဟ စ္
ေတာင္းခံေနၿပီး အျပစ္၏ခ်ည္ေႏွာင္ခံရျခင္းမွ
ကိုယ္ပိုင္ခြန္အားျဖင့္
လြ တ္ေျမာက္ မႈ ရ ရန္
ေတာင့္ တေနသည္ ။
ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ႏွင့္
ထုိသူ၏အေျခအေနသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏
စြဲလမ္းမႈမ်ားကို
အျခားတစ္ေ နရာတြ င္
ေဖာ္ျ ပထားသည့္
ေက်ာ္လႊား
လူတစ္ဦး၏ အေျခအေနႏွင့္ တူေနပါသည္။
အႏိ
ုင္ယူရန္
“ေခြး သည္
မိ မိ အံ ဖ တ္ ကို
ျပန္ ၍ စား၏။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဝက္သည္လည္း ေဆးၿပီးမွ ႐ႊံ႕တြင္ လူးျပန္၏
(၂ေပ ၂:၂၂)။” “ငါသည္ ၿငိဳျငင္ေသာသူ
ဘုရားသခင္ထံမွ
ျဖစ္ပါသည္တကား” ဟု ေပါလုေျပာျခင္းက
အကူအညီကို
မဆန္းပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔
သို ႔ေ သာ္
သူ ၏ ကူ ညီ ရာမဲ့ေ နသည့္
လိုအပ္ပါသည္။
အေျခအေနကို
သူ ဝ န္ ခံ သိ မွ တ္ ခဲ့ သ ည္ ။
စြဲလမ္းမႈအေပၚ ဝိညာဥ္ေရးရာ႐ႈေထာင့္မွအျမင္
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ဤသို႔ဝန္ခံျခင္းသည္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႕လာမည့္) သူ၏ ျပဳျပင္
ေျပာင္း လဲျ ခင္းျဖစ္ စ ဥ္ႏွ င့္
“ငါ့ ကို
အဘယ္ သူ
ကယ္ လြ တ္ မ ည္ န ည္း ”
ဟု သူေမးခဲ့သည့္ ေမးခြန္း၏အေျဖကို ေတြ႕ရွိမႈအစပင္ျဖစ္သည္။ “ငါတို႔
သခင္ေ ယ႐ႈ ခ ရစ္ အားျဖင့္
ကယ္ လႊ တ္ေ တာ္ မူေ သာ
ဘု ရားသခင္ ၏
ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးလွေပ၏” (ေရာမ ၇:၂၅)ဟု သူေျပာခဲ့ပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္အမူအက်င့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ျပႆနာမ်ားအတြ က္ အေျဖ
သို ႔ မ ဟု တ္
အထူး သျဖင့္
ကၽြႏု္ ပ္ တို ႔ ၏
စြဲလန္းမႈ ျပႆနာအတြက္အေျဖက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ျပင္ပတြင္ရွိသည္။ မိမိ၏
ကိုယ္ပို င္ ခြ န္ အားျဖင့္ ဒု စ ႐ို က္အျပစ္ႏွ င့္ စြဲလမ္းမႈ မ်ားကို ေက်ာ္လႊား
အႏိုင္ယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံမွ အကူအညီကို ကၽြႏု္ပ္တို႔
လိုအပ္ပါသည္။
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အခန ္း (၄)

စြဲလမ္းမႈမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း

လြတ္ေျမာက္ မႈ လမ္းေၾကာင္းသို႔ေ ရာက္ရွိ ရ န္ လူတစ္ ဦးအေနျဖင့္ သူ၌
အမွန္တကယ္ ျပႆနာရွိေနၿပီး အကူအညီလိုအပ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံရန္
လိုအပ္သည္။ ၎သည္ အစျဖစ္သည္။ မ၀န္ခံဘဲ ျငင္းဆိုျခင္းက
မည္ သ ည့္ အ က်ိဳးမွ် မရွိ ပါ။
စြဲ လ မ္း မႈျ ပင္းျပသည္ ထ က္
ျပင္းျပလာျခင္း
သည္ သူ၌ စြဲလမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ျပႆနာမွမရွိ၊ သူ႔ကိုယ္သူ
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးသည္ဟု ထင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
႐ွ င္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း ၂၄း၁၃-၃၂ တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္
ဧေမာက္႐ြာသို႔ သြားေသာလမ္း၌ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးႏွင္႔အတူ သြားခဲ႔သည္။
၎က်မ္းခ်က္မွ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ေန႔တာလံုး စကားေျပာႏိုင္
ေၾကာင္း အျမင္သစ္ကိုေပးသည္။
ေလာင္းကစားမႈကို စြဲလမ္းေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူ႔ကိုယ္သူ
ထိုသို႔ေျပာမည္ျဖစ္သည္။ အေႂကြေစ့ထည့္ကစားရသည့္ ေလာင္းကစား
စက္တြင္ တစ္ႀကိမ္မွ်အႏိုင္ရဖူးသည္ႏွင့္ ဝမ္းသာေနၿပီး ေနာက္ထပ္
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အႏိုင္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အေႂကြေစ့
ထပ္ထည့္ၿပီး ကစားေနဦးမည္။ ႐ႈံးေလေလ
ေနာက္ တ စ္ ခါေတာ့ ရ မွာ ပါဟု
သူ ႔ ကို ယ္ သူ
ေျပာမိေလေလပင္။ အမ်ားအျပား ဆုံးရႈံးၿပီး
ေနာက္ တြ င္
သူ ႔ ကို ယ္ သူ
မထိ န္း ခ်ဳပ္ႏို င္
ေတာ့ ဘဲ
ေလာင္း ကစား
ဆက္ လု ပ္ေ န
ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကိုယ္သူ ထိန္းခ်ဳပ္
စြလ
ဲ မ္းမႈပစ
ံု အ
ံ မ်ိဳးမ်ိဳးကို
ႏိုင္ဆဲဟုထင္ေနျမဲ၊ အဆုံးမွာ အေကာင္းဆုံး
ခံစားေနရသူမ်ားအား
ျဖစ္ လာမွာ ဟု
သူ ႔ ကို ယ္ သူ
ႏွ စ္ သိ မ့္ေ နျမဲ
ကူညီရန္
ျဖစ္သည္။
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ဤအမ်ိဳးသမီးသည္ သူ၌ ေလာင္းကစား
ေတြ
းေခၚဆင္ျခင္မႈ
ျပႆနာရွေ
ိ နပါသည္ဟု ဝန္ချံ ခင္းမရွိ သ ၍
မွအစ
ထိေရာက္သည့္အကူအညီကို ရမည္မဟုတ္ပါ။
ထို ႔ေ ၾကာင့္ လ ည္း
အရက္ သ မားမ်ားႏွ င့္
အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ
အရက္ျ ဖတ္ ၿ ပီး စလူ မ်ားကို
အကူ အ ညီ
အထိ
ေပးေနသည့္
“အရက္ သ မားမ်ားအတြ က္
အကူအညီေပးသည့္
အဆင့္ ၁၂ ဆင့္ အစီအစဥ္” တြင္ ပထမဆုံး
ကုသမႈအစီအစဥ္
အဆင့္မွာ မိမိသည္ အရက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အမ်ိ
ဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။
ျပႆနာရွိေနေၾကာင္း၊ မည္သို႔မွ်မတတ္ႏိုင္၊
မိမိကိုယ္ကို မကူညီႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ႏွိမ့္ခ်စြာ
ဝန္ခံရန္ ေျပာထားျခင္း ျဖစ္သည္။
စြဲလမ္းမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားေနရသူမ်ားအားကူညီရန္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈမွအစ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာအထိ အကူအညီေပးသည့္
ကုသမႈအစီအစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မိမိ၏
စြဲ လ မ္း မႈ အျပဳအမူ မ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ေ ပၚလာႏို င္ သ ည့္ အႏၲ ရာယ္ မ်ားကို
မိမိကိုယ္ကို သတိေပးျခင္း၊ (ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္
ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဆးလိပ္ဗူးမ်ား၌ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပသတိေပးျခင္း)၊
မိမိ စြဲလမ္းသည့္အရာကိုျပဳမိေအာင္ ေသြးေဆာင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္
ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ မေကာင္းသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ရေစခဲ့သည့္
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စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

မိမိစြဲလမ္းသည့္အရာကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၌ ပါဝင္ျခင္း
စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ ေလ့က်င့္ပညာေပးသည့္ ဌာနမ်ား၊ စည္းကမ္း
တင္းၾကပ္စြာခ်မွတၿ္ ပီး ကုသေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အႀကံေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း အတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္မႈအသီးသီး ရရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
သို႔ေသာ္ အ႐ိုးစြဲေနသည့္ စြဲလမ္းမႈမွ ျပန္ၿပီးနာလန္ထူရန္အေရးသည္
အလြယ္တကူျဖစ္မလာပါ။ အက်င့္ေဟာင္းကို တဝဲလည္လည္ ျပန္ျပဳ
မိသည့္ႏႈန္းက သိသာစြာ ျမင့္တက္ေနသည္။ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကို
အေျခခံသည့္(ဘာသာေရးျဖင့္ကုသည့္)နည္းလမ္းမ်ားက ပိုေကာင္းသည့္
ရလဒ္ ကို
ရရွိေ စပါသည္ ။
မူ ယ စ္ေ ဆးဝါး၊
အရက္ႏွ င့္ေ လာင္း ကစား
စြဲေနသူမ်ားကို အကူအညီေပးေနသည့္ ခရစ္ယာန္ပညာေပးဌာနမ်ားႏွင့္
အမႈေတာ္လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။

အဆင့္ ၁၂ ဆင့္ပါ အစီအစဥ္

အဆင့္ ၁၂ ဆင့္ပါသည့္ အစီအစဥ္ကို Alcoholics Anonymous
အဖြဲ႕ သာမက စြဲလမ္းမႈအမ်ိဳးအမ်ိဳးကို ကူညီေျဖရွင္းေပးေနသည့္ အျခားေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ မူလအဆင့္ ၁၂ ဆင့္ မွာ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။
(၁)

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အရက္ကို မည္သို႔မွ် တြန္းလွန္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္
အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဝမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲ၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္
ျဖစ္လာသည္ကို ဝန္ခံပါ၏။

(၂)

မိမိကိုယ္တိုင္ထက္ မိမိထက္ပို၍စြမ္းအားရွိသူကသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို
ပုံမွန္အတိုင္း ျပန္ၿပီးျဖစ္ေစႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယုံၾကည္ပါ၏။

(၃)

ဘုရားသခင္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိနားလည္လာသည့္အေလ်ာက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆႏၵႏွင့္ ဘဝမ်ားကို ဘုရားသခင္လက္ထဲအပ္ႏွံရန္
စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
စြဲလမ္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း
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(၄)

ကၽြႏု္ ပ္ တို ႔ သ ည္
မိ မိ ကို ယ္ ကို
အေလးအနက္
သုံး သပ္ ၿ ပီး
စိုးေၾကာက္ မႈ က င္း သည့္
စိ တ္ ဓာတ္ ကို
တည္ေ ဆာက္ ရ န္
လုပ္ေဆာင္ၾကပါ၏။

(၅)

ကၽြႏု္ ပ္ တို ႔ျ ပဳမိ သ ည့္ အ မွား
အတိ အ က်ကို
ဘု ရားသခင္ အား
လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးကို
လည္းေကာင္း ဝန္ခံပါ၏။

(၆)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အားနည္းခ်က္အားလုံးကို ဘုရားသခင္ ဖယ္ရွားေပး
ျခင္းအား ခံယူရန္အတြက္ လုံးဝအဆင္သင့္ရွိပါ၏။

(၇)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္
ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၏။

(၈)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပစ္မွားမိခဲ့သူအားလုံးကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ၎တို႔အားလုံးႏွင့္
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိပါ၏။

(၉)

ထိုသို႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ထိုသူမ်ား
သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းမွလြဲၿပီး
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆုံလုပ္ေဆာင္ပါမည္။

(၁၀) မိမိကိုယ္ကို အၿမဲဆက္လက္သုံးသပ္မႈျပဳၿပီး
အခ်ိန္တြင္လည္း ခ်က္ခ်င္းဝန္ခံမႈျပဳပါမည္။

ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္

အမွားျပဳမိသည့္

(၁၁) ဘုရားသခင္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔နားလည္သည့္အတိုင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္
ဆက္သြယ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဆုေတာင္းျခင္း၊
တရားေတာ္မ်ားကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။
ဘုရားသခင္၏ဆႏၵ၊ အလိုေတာ္ကိုသိရွိႏိုင္မည့္ ဉာဏ္ပညာႏွင့္
ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးကိုသာ
ဆုေတာင္းပါ၏။
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(၁၂) ဤအစီအစဥ္အဆင့္ဆင့္၏ရလဒ္အျဖစ္ ဝိညာဥ္ေရးရာ ႏိုးထမႈ
ရရွိလာသည့္အတြက္ ဤအေၾကာင္းကို
အရက္စြဲသူမ်ားအား
ေျပာျပရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမႈကိစၥတိုင္းတြင္ ဤသေဘာတရားမ်ားကို
က်င့္သုံးရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါမည္။
ျပ န္ လ ည္ေ ကာ င္း မြ န္ လာျ ခ င္းျ ဖ စ္ စ ဥ္
သည္ ျပႆနာရရွိလာျခင္းမွ အစျပဳသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္သည္ သူ၌
စြဲလမ္းမႈရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကို ေက်ာ္လႊား
ႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီမဲ့ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို
ဝန္ခအ
ံ သိအမွတ္ျပဳျခင္းမွ စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အခါ စြဲလမ္းမႈ
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္
ေ၀ဒနာ
ခံ စားေနရသူ သ ည္
အကူ အ ညီ
လာျခင္းျဖစ္စဥ္သည္
ရရန္အတြက္ တန္ခိုးရွိသည့္ ဘုရားသခင္ထံ
ဦးလွည့္သြားသည္။ ဤဝိညာဥ္ေရးရာအျမင္ ျပႆနာရရွိလာျခင္းမွ
အစျပဳသည္။
သည္ ဤျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္
ဝိ ညာဥ္ေ ရးရာအေျခအေန
အစစ္ အ မွ န္ႏွ င့္
စြဲလမ္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း
ကိုပါ ေတြ ႔ရွိေစသည္။
စြဲလမ္းမႈမွ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေကာင္းမြန္လာရန္ တစ္နည္းအားျဖင့္
လူတစ္ဦးသည္ မိမိအျပစ္မ်ားမွ ျပန္လွည့္လာရန္မွာ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္
အစြမ္းအင္အားထက္သာလြန္သည့္ တန္ခိုးအစြမ္းရွိရန္ လိုအပ္သည္။
သို ႔ေ သာ္
ကၽြႏု္ ပ္ တို ႔ ကို က ယ္ တ င္ ရ န္ ၊
လြ တ္ေျမာက္ မႈေ ပးရန္ အ တြ က္
သခင္ေယ႐ႈက ဝိညာဥ္တန္ခိုးကို ယူေဆာင္ေပးလာသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္းရွိ အမိုက္ေမွာင္ကို သခင္ေယ႐ႈက သူ၏အလင္းႏွင့္
ဖယ္ ရွားေပးသည္ ။
ကၽြႏု္ ပ္ တို ႔ ၏ မူ လ အေနအထားမွာ
ကၽြႏု္ ပ္ တို ႔ သ ည္
ဘုရားသခင္၊ အျခားလူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ထံမွ ကြဲကြာေနသည္။
ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္အာခံသည့္အျပစ္ေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္
ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္ေၾကာင့္ ကားတိုင္ေပၚအေသခံခ့ဲသူ
သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္အတြင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ယူလာေပးသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ဘုရားသခင္လိုခ်င္သည့္အရာမွာ အျပစ္မွကၽြႏု္ပ္တို႔
ကယ္တင္ခံရရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံရန္ႏွင့္ သူ႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္ရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးကိုဖြင့္ၿပီး
သခင့္ထံ အျပစ္မ်ားကိုဝန္ခံျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ႏွလုံးထဲသို႔ သူ႔ကို
ဖိတ္ေခၚျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္အလိုရွိသည့္အမႈကို ျပဳႏိုင္ပါသည္။ “ငါသည္
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တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကို
ၾကား၍ တံခါးကိုဖြင့္အံ့။ ထိုသူရွိရာသို႔ငါဝင္၍ သူႏွင့္အတူ စားေသာက္မည္”
(ဗ်ာ ၃:၂၀) ဟု သခင္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္။
သင့္ဘဝထဲသု႔ိ သခင္ေယ႐ႈဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ
တစ္ေ လွ်ာက္
လူ သ န္းေပါင္း မ်ားစြာ တို ႔
ေတြ ႔ ႀ ကဳံ ခံ စားခဲ့ ရ သကဲ့ သုိ ႔
ႀကီးက်ယ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမက
ႈ ခ
ုိ စ
ံ ားရရန္ လမ္းပြငလ
့္ ာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ေက်းဇူးေမတၱာ အံ့ဖြယ္ခ်ိဳသာ၊
ျပစ္သား ငါ့ကို ကယ္ရွာ၊
ေပ်ာက္ဆုံးရာမွ ျပန္ေတြ႕ ခဲ့ၿပီ။
ကန္းေသာမ်က္စိ ျမင္ၿပီ။

သခင္ေယ႐ႈႈ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း
သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝထဲသို႔ ကယ္တင္ရွင္အေနျဖင့္
သာမက အရွင္သခင္အျဖစ္ပါ ဝင္ေရာက္လာသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝမ်ားသည္
မၾကာခဏဆိုသလို ေမွာင္မိုက္အတိျဖစ္ၿပီး
ဖ႐ိုဖရဲႏွင့္ စနစ္တက်မရွိ၊ ဗရမ္းဗတာ ျဖစ္ေန
တတ္ သ ည္ ။
စီ မံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ သူ မ ရွိ သ ည့္ႏို င္ ငံ ၊
ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနသည့္
ႏိုင္ငံႏွင့္ တူေနသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝမ်ားကို အစီအစဥ္တက်
ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အုပ္စိုးျခင္းကို
သခင္ေယ႐ႈသည္
အုတ္ျမစ္ခ်ေပးရန္ သခင္ေယရႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ကၽြ
ႏု္ပ္တို႔၏ဘဝထဲသို႔
ဘဝထဲ သို ႔
ဝင္ေ ရာက္ လာျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။
ကယ္တင္ရင
ွ အ
္ ေနျဖင့္
သခင္ ၏ အု ပ္ စိုး မႈေ အာက္ တြ င္
ၿငိ မ္း ခ်မ္း မႈ ၊
ဝမ္းေျမာက္မႈ၊ စနစ္က်မႈႏွင့္ လွပတင့္တယ္
သာမက
ေသာဘဝကို
ကၽြႏု္ ပ္ တို ႔
ရရွိ ခံ စားရမည္
အရွင္သခင္အျဖစ္ပါ
ျဖစ္သည္။ ထူးဆန္းသည့္ မေကာင္းဆိုးဝါး
ဝင္ေရာက္လာသည္။
စြဲေနသူတစ္ဦးႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ရင္ဆိုင္
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ေတြ ႔ခဲ့ရပုံကို သမၼာက်မ္းစာမွ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသူသည္ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ား
အၾကားတြင္ ေနထိုင္ၿပီး၊ အျခားသူမ်ားကို အႏၲရာယ္မျပဳႏိုင္ေအာင္ သူ႔ကို
အမ်ားအားျဖင့္ သံႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကို
မည္သို႔မွ် ထိန္းခ်ဳပ္၍မရပါ။ သူသည္ အထီးက်န္စြာ ဒုကၡဆင္းရဲခံရသည္။
ေအာ္ဟစ္ေနတတ္ၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ရွနာေအာင္
လုပ္ေနတတ္သည္ (မာကု ၅:၁-၅)။ သူ႔ကိုယ္သူ ဒုကၡေပးေနသည့္
ထုိစြမ္းအားမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္၊ က်န္းမာၿပီး ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္
သခင္ေယ႐ႈႈ လုပ္ေပးခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘဝထဲသို႔ ဖိတ္ေခၚရန္မွာ
အေရးႀကီး သည့္
ပထမအဆင့္ျ ဖစ္ ၿ ပီး
မွ န္ က န္ သ ည့္ လ မ္းေၾကာင္း ကို
ျပၫႊန္သည္။ လူအမ်ားစုအတြက္ ထိုလမ္းသည္ ျပန္လည္နာလံထူ
ေကာင္းမြန္လာရန္
ရွည္လ်ားခက္ခဲသည့္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေကာင္း
ျဖစ္မည္။ စြဲလမ္းမႈသည္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌ အရင္းခံျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
၎ကိုေျဖရွင္းရန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အျပစ္မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေပးရန္
သခင္ေယ႐ႈကို ေတာင္းဆုိျခင္းျဖင့္ စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။
တစ္ ခ်ိ န္ က
သခင္ေ ယ႐ႈ သ ည္
လႈိ င္း တံ ပိုး ထန္ သ ည့္ ပ င္ လ ယ္ ကို
ႏႈ တ္ေ တာ္ျ ဖင့္
အမိ န္ ႔ေ ပးလို က္ သ ည္ႏွ င့္
ၿငိ မ္ သ က္ သြားေစခဲ့ သ ည္
(မာကု ၄:၃၅-၄၁)။ ထိုသခင္သည္ ဖမ္းသြားခ်ဳပ္ထားခံရသူမ်ားကို
လႊတ္ေပးရန္ သူႂကြလာေၾကာင္း (လုကာ ၄:၁၉) မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။
စြဲလမ္းမႈေႏွာင္ႀကိဳးအပါအဝင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံေနရသူမ်ားအား
လြ တ္ေျမာက္ေ စေရး
ဆက္ လ က္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ ပးလ်က္
ရွိ ပါသည္ ။
သခင္တကာတို႔၏သခင္၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္
ထိုသို႔လြတ္ေျမာက္ေပးႏုိင္ေသာ ဘုန္းတန္ခိုးအာဏာ သခင္၌ရွိသည္။
သမၼာက်မ္းစာက “သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္
ကၽြႏု္ ပ္ တို ႔ ကို ေအာင္ျ ခင္း အခြ င့္ေ ပးေတာ္ မူေ ၾကာင္း ” ေဖာ္ျ ပထားသည္
(၁ ေကာ ၁၅:၅၇)။ သင္ေတာင္းဆိုပါလွ်င္ သခင္သည္ အမွန္ပင္
သင့္ အ ႐ႈ ပ္ အေထြးမ်ား၊ အက်ည္းတန္ မႈ မ်ား၊ ႐ွ က္ေၾကာက္စ ရာမ်ားကို
ဖယ္ ရွားေပးရန္
သင့္ အိ မ္ သို ႔ ဝ င္ လာၿပီး
လွ ပေသာ၊
ၿငိ မ္း ခ်မ္းေသာ၊
သန္ ႔ ႐ွ င္းေသာ၊
ေကာင္း မြ န္ေ သာအရာမ်ားကို
အစားထိုးေပးမည္
သခင္ေယ႐ႈ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း
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ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈက ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း
ဧကန္ အ မွ န္
ေျပာင္း လဲ မႈ ကို
ရ႐ွိ မ ည္ျ ဖစ္ေ ၾကာင္း
အာမခံ ပါသည္ ။
ဤအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်ားလ္(စ္)ဝက္စလီ (Charles Wesley)၏
ဓမၼေတးတစ္ပုဒ္တြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပထားသည္။

အျပစ္အေမွာင္ထုေအာက္တြင္ ၾကာျမင့္စြာ၊
ကြၽန္ုပ္ဝိညာဥ္သည္ အက်ဥ္းက်ခဲ့သည္ တင္းၾကပ္စြာ၊
ကိုယ္ေတာ္ထံမွ လ်င္ျမန္အလင္း သက္ေရာက္ေသာ္ ကြၽန္ုပ္ႏိုးထလာ၊
ေမွာင္မိုက္အက်ဥ္းခန္းတြင္ အလင္းထြန္းေတာက္ကာ၊
ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ျပယ္၊ ႏွလုံးသားေလး လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊
ကြၽန္ုပ္ထရပ္ၿပီး ေရွ႕သို႔လွမ္းကာ သခင့္ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ခဲ့တယ္။
ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ျပယ္၊ ႏွလုံးသားေလး လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊
ကြၽန္ုပ္ထရပ္ၿပီး ေရွ႕သို႔လွမ္းကာ သခင့္ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ခဲ့တယ္။
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စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

မိမိအတြက္ျဖစ္ေစျခင္း
ဒုစ႐ိုက္ကျုိ ပဳက်င့္ၿပီး အျပစ္၌ က်င္လည္ၿငိတြယေ
္ နသူမ်ားအတြက္
ေမွ်ာ္လင့ခ
္ ်က္ရပ
ိွ ါသည္။ “ဒုစ႐ိက
ု က
္ ုိ ျပဳသမွ်ေသာသူတသ
႔ုိ ည္ ဒုစ႐ိက
ု ၏
္ ကြၽန္
ျဖစ္ၾက၏ (ေယာ ၈:၃၄)” ဟု သခင္ေယ႐ႈက ေထာက္ျပခဲေ
့ သာ္လည္း
သခင္၌ ကၽြႏပ
္ု တ
္ က
႔ုိ ုိ လြတေ
္ ျမာက္ေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ေပးႏုင
ုိ ေ
္ သာတန္ခးုိ
ရွိသည္။
သခင္ဘုရားသည္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိလႊတ္လ်ွ င္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္
ဧကန္အမွန္ လြတေ
္ ျမာက္လမ
ိ မ
့္ ည္ (ေယာ ၈:၃၆)။ သခင္ေယ႐ႈကုိ ကၽြႏပ
္ု တ
္ ႔ုိ
ယုၾံ ကည္လက္ခေ
ံ သာအခါ စြမး္ အားသစ္မ်ားႏွင့္ လြတလ
္ ပ္မက
ႈ ုိ ေပးအပ္သည္။
ကၽြႏု္ ပ္ တို ႔ ကူ ရာမဲ့ျ ဖစ္ေ နမႈ ကို
႐ိုး သားစြာ ဝန္ ခံ ၿ ပီး ၊
ေယရႈ က
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို
ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္
မွန္ကန္ေသာဆက္ဆံမႈကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆုေတာင္းခ်က္ကို အသုံးျပဳရန္ သင့္ကို
ဖိတ္ေခၚပါသည္။

အဘဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္ပ္အသက္တာအား ကိုယ္ေတာ္ကိုယုံၾကည္သည့္
ဘဝအျဖစ္ မရွင္သန္ခဲ့ျခင္းအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏
မနာခံမႈအတြက္ အဖိုးအခကိုေပးဆပ္ရန္ သခင္ေယ႐ႈကို ေစလႊတ္ၿပီး
ကားတို င္ေ ပၚမွာ
အေသခံေ စခဲ့ျ ခင္း အတြ က္
ေက်းဇူး တင္ ပါသည္ ။
ကိုယ္ေတာ္၏မစမႈျဖင့္ ယခု ကိုယ္ေတာ္ကိုယုံၾကည္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈကို
ကၽြႏု္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္ပါမည္။ မိမိသေဘာအတိုင္း
အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈကို ရပ္တန္႔ၿပီး ကၽြႏု္ပ္ဘဝကို ကိုယ္ေတာ္အား
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္ကို မစေတာ္မူပါ။
အထက္ပါဆုေတာင္းခ်က္သည္ သင့္စိတႏ
္ ွလးံု ၏ဆႏၵႏွင့္ တူညီသည္
ဆိုလွ်င္ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္
ဆက္ဆံေရးကို ရရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို စတင္တက္ေရာက္ၿပီး
သင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အသင္းသားမ်ားအား အသိေပးရန္ သင့္ကို အားေပးလိုပါ
သည္။ ေန႔စဥ္ခန
ြ အ
္ ားအမႈေတာ္လပ
ု င
္ န္းကို စာေရးဆက္သယ
ြ ၿ္ ပီး သင္ဆက္လက္
ေလ့လာရန္အတြက္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
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မွတ္သားရန္
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မွတ္သားရန္
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မွတ္သားရန္
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