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နိဒါန္း

စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ 
လြတ္ေျမာက္ျခင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ၿမိ ႕ဳရိွ 
အိမ္တစ္အိမ္တြင္ လူငယ္တစ္ဦးသည္ သူ႔ကြန္ပ်ဴတာမွန္သားျပင္ေရွ႕ 
ကီးဘုတ္ေပၚ ေမွာက္လ်က္ေသဆုံးေနသည့္ ဝမ္းနည္းစရာ 
သတင္းကုိ 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 စြဲလမ္းမႈဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။    
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဝတစ္ခုလုံးအေပၚ မည္သို႔ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေစသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနသနည္း စသည္တို႔ကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားမိေအာင္ 
ဆရာဝန္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ သင္ၾကားေပးသူျဖစ္သည့္ ေရာဘတ္ 
ေဆာ္လမြန္ (Robert Solomon) က ကူညီေပးထားပါသည္။
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အခနး္ (၁)

ဓာတုေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွီခိုမႈ

 
အခ်ိ ႕ဳေသာ စြဲလမ္းမႈမ်ားသည္ ဇီဝကမၼႏွင့္ဆုိင္သည့္သေဘာ ရိွသည္။ ဥပမာ- 
မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္မ်ားကုိ အထိန္းအခ်ဳပ္မရိွ သံုးစြဲျခင္းသည္ 
ဓာတုေဆးဝါးစြဲလမ္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စြဲလမ္းမႈမ်ားမွာမူ 
အရာဝတၳဳတစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္မႈမ်ိဳး မရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ စြဲလမ္းမႈအားလံုး၌ 
စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာခံစားမႈ ပမာဏသည္ စြဲလမ္းမႈကုိ 
ပုိၿပီးျပင္းထန္ေစေၾကာင္း တူညီသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  
လူတစ္ဦးသည္ စိတ္ေက်နပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဝမ္းေျမာက္မႈကုိ ခံစားရသည့္အခါ 
ထုိသာယာမႈကုိျဖစ္ေစသည့္ ဒုိပါမင္း (Dopamine) က့ဲသုိ႔ေသာ 
ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကုိ ခႏၶာကုိယ္က ထုတ္ေပးေၾကာင္း သိပၸပံညာရွင္မ်ားက 
ေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။ ဤဓာတ္ပစၥည္းက လူ၏စိတ္သာယာမႈအရိွန္ကုိ 
ျမင့္တက္ေစပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ အလြန္အမင္းသာယာမႈ၏ ခံစားခ်က္က 
ၾကာရွည္မခံပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသာယာမႈကုိ ထပ္မံခံစားခ်င္သည့္ဆႏၵက
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တစ္စုံတစ္ခုကို သုံးစြဲရန္ (ဥပမာ - အရက္)၊ 
သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္ရန္ (ဥပမာ - 
ေလာင္းကစား)စသည္ျဖင့္ စိတ္ကို ျပင္းျပ 
ေစသည္။ မၾကာမီမွာပင္ ထုိသူသည္ 
ေဆး၀ါး သုိ႔မဟုတ္ အမူအက်င့္တစ္ခု၏ 
လက္ေအာက္ေရာက္သြားကာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း 
ေပ်ာက္သြားသည္္။ တစ္ခ်ိန္က မူးယစ္ 
ေဆးဝါး၊ အရက္၊ နီကိုတင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္အေပၚသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္ဟု ယူဆ 
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ သုေတသနျပဳ 
ေဆာင္႐ြကခ္်ကမ္်ားအရ ၎တို႔သည္ စြဲလမ္းမႈ 
(ေဆးစြဲမႈ) ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိလာၾကသည္။ သင္ယူမႈ၊ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ 
ယစ္မူးသာယာသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအေပၚ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔တံု႔ျပန္သည္ကို ခ်ိတ္ဆက္ 
ဆက္သြယ္ေပးမႈစနစ္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ 
မည္ဆိုလွ်င္ ၎ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေက်နပ္သာယာမႈ၊ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ သင္ယူမႈ
စာႀကိဳးစားေလ့လာသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ စာေမးပြဲကုိ 

ေကာင္းစြာေျဖဆိုႏုိင္ျခင္းေ ၾကာင့္  ေအာင္ျမင္မႈရရွိသည့္အတြက္ 
ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ ေက်နပ္သာယာမႈကို သဘာဝက်စြာ ခံစားမိတတ္ပါသည္။ 
ဤအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ မသိစိတ္၏တံု႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့့္ ေက်နပ္ 
သာယာမႈခံစားခ်က္ကုိ ဦးေႏွာက္က မွတ္တမ္းတင္သည္။ ဦးေႏွာက္ 
အေပၚလႊာေအာက္ရွိ nucleus accumbens ကလာပ္စည္း အစုအေဝးတြင္
ဒိုပါမင္းဟုေခၚသည့္ အာ႐ုံခံစားမႈအားကို ျမင့္မားေစသည့္ျဒပ္ကို 
ထုတ္ေပးသည္။ ဤသုိ႔ထုတ္ေပးသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ေက်နပ္မႈႏွင့္ သာယာမႈကို စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ မွတ္ဉာဏ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပး 

မၾကာမီမွာပင္ 
ထိုသူသည္ 

ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ 
အမူအက်င့္တစ္ခု၏ 

လက္ေအာက္ 
ေရာက္သြားကာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း 

ေပ်ာက္သြားသည္္။
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သည့္ ေရနဂါးပုံသဏၭာန္ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္း (hippocampus) က
မွတ္ထားၿပီး၊ ၎အနီးတြင္ရိွသည့္ (အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္  
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳေပးၿပီး ေၾကာက္႐ြံ ႕မႈကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ 
ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္း - amygdala) က အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး 
အလုိအေလ်ာက္တံု႔ျပန္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အထက္ပါဥပမာမွ 
ေက်ာင္းသားသည္ စာကိုေလ့လာျခင္းမွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီး၊ ျဖစ္လာသည့္ 
စိတ္ေက်နပ္သာယာမႈကို လိုခ်င္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ားကိုျမင္လွ်င္ 
သူအျပင္းအထန္ ေလ့လာက်က္မွတ္ခ်င္ေအာင္ ေက်ာင္းသားကို လႈံ႕ေဆာ္မႈ 
ျဖစ္ေစသည္။

အထက္ပါ လူ၏ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈ၊ အမူ 
အက်င့္ပုံစံသည္ လူသား၏ ဘ၀ရွင္သန္ေရး 
ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေရးကို အေထာက္အကူ 
ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ၎ျဖစ္စဥ္ကို မျဖစ္မေန 
ေလ့လာသိထားရန္ လိုအပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို 
ရွင္သန္ေစၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရေအာင္ 
အကူအညီေပးသည့္ (လုပ္ရပ္) အမူအက်င့္ 
ပုံစံမ်ားသည္ ေက်နပ္မႈႏွင့္ သာယာမႈကိုပါ 
ျဖစ္ေစေသာအခါ ဝမ္းသာစရာေကာင္းလွ 
သည္။ ဥပမာ - အစာစားျခင္းသည္ အသက္ရွင္ 
ေရး အတြက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့ ္စားေသာက္ျခင္း 
အမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေပ်ာ္ေမြ႔သည္။ ၎သည္ 
လူ၏ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈ ပုံစံပင္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မႈ 
လြဲေခ်ာ္သြားျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္သည္။ 
ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လုိသည့္ အျပဳအမူက 
သာယာမႈ - မွတ္ဉာဏ္ - လႈံ႕ေဆာ္မႈ - သင္ယူမႈ 
မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးအႏိုင္ယူသြားျခင္းမ်ိဳး 
ျဖစ္တတ္သည္။ ဥပမာ - လူတစ္ဦးသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲရာ၌ 
အားျပင္းၿပီး လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုျဖစ္ေစသည့့္ ေဆးဝါးမ်ားက ဦးေႏွာက္၏ဗဟိုခ်က္ 

ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး 
လုပ္လိုသည့္ 

အျပဳအမူက သာယာမႈ 
- မွတ္ဉာဏ္ - 
လႈံ႕ေဆာ္မႈ - 

သင္ယူမႈမ်ားအေပၚ 
လႊမ္းမိုး 

အႏိုင္ယူသြားျခင္းမ်ိဳး 
ျဖစ္တတ္သည္။
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အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖုံးလႊမ္းသြားသည္အထိ ဒိုပါမင္းကို အလ်င္အျမန္ႏွင့္ 
အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လႊတ္ေပးၿပီး လူကို အျမင့္ဆုံးသာယာမႈကုိ 
ခံစားရေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ မူးယစ္ေဆး၏ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈက 
လ်င္ျမန္စြာေပ်ာက္ပ်က္သြားၿပီး မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူအား အလားတူခံစား 
မႈမ်ိဳး ထပ္မံခံစားရေစေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ေဆးတစ္ဖုံ ထပ္သံုးရန္ 
လႈံ႕ေဆာ္မႈျပဳပါသည္။ ဤသို႔ေသာအားျဖင့္ ထုိသူသည္ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း 
ခ်ိတ္၌ ၿငိတြယ္သြားသည္။ စြဲလမ္းမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ ေဆး၀ါးႏွင့္ 
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 
အားနည္းသြားေစသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူသည္ 
တူညီသည့္သာယာမႈကုိ ရရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈ ပမာဏကို 
အခ်ိန္နဲ႔အမွ် တိုးျမႇင့္သုံးရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ျခင္းကုိ 
ခံႏိုင္ရည္ရွိလာျခင္းဟု ေခၚသည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာျခင္းက မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ 
အေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေစသည္။ 

စြဲေနသည့္အရာ (သုိ႔) စြဲေနသည့္အက်င့္ကို ႐ုတ္တရက္ ျဖတ္လိုက္  
ျခင္းက စြဲေနသူ၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္စိတ္တြင္ ျပင္းထန္သည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ၎ကုိ “ေဆးျဖတ္သည့္ 
လကၡဏာမ်ား” (withdrawal symptoms) ဟု ေခၚပါသည္။ ထုိသုိ႔ 
ျဖစ္ျခင္းသည္ စြဲလမ္းေနသည့္အရာမ်ားကို ျပင္းျပစြာလိုခ်င္ေနသည့္ 
ေတာင့္တမႈကို ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အရက္စြဲေနသူတစ္ဦးက 
အရက္ေသာက္ခြင့္မရေသာအခါ ေဆးျဖတ္သည့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပင္ပ 
လကၡဏာႏွင့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေဆးအစိမ္းတိုက္ျဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါလကၡဏာမ်ားကို 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခံစားရနုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆး၀ါး 
တစ္ခုခုကုိ လံုး၀ျဖတ္ျခင္း၊ စြဲလမ္းေနေသာ အရာတစ္ခုခုကို လံုး၀မလုပ္ 
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ေအာင္ခ်ဳပ္တည္းလုိက္ျခင္း စသည့္ “အစိမ္းတိုက္ျဖတ္ကုသမႈမ်ား”သည္ 
စြဲလမ္းမႈစက္၀န္းကို ျဖတ္ေတာက္မွသာ၊ အေျခအေနအရ အေလွ်ာ့အတင္း 
ျပဳျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္မွသာ ထိေရာက္မႈရွိေပသည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွီခိုမႈ
သာယာမႈ၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ၊ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ လႈံ ႕ေဆာ္မႈမ်ားသည္ 

ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ (မသုံးရမေနႏုိင္၊ မလုပ္ရ 
မေနႏိုင္ေသာ) စြဲလမ္းမႈက ဤျဖစ္စဥ္ကို ႀကီးမားသည့္စြမ္းအားျဖင့္ 
လႊမ္းမိုးကာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္။ ခံႏိုင္ရည္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ တူညီသည့္ 
သာယာယစ္မူးမႈခံစားရေအာင္ စြဲလမ္းေနသည့္ေဆးကို တိုးၿပီးသုံးရသည့္ 
အတြက္၊ စြဲေသာအရာကို တိုး၍လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ ထိုအေျခအေနႏွင့္ 
ညီမွ်သည့္ အလုိအေလ်ာက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥပမာ - 
ဘိန္းျဖဴစြဲေနသူသည္ ေဆးထိုးအပ္ကိုျမင္႐ံုႏွင့္ ဘိန္းျဖဴထပ္သံုးရန္ 
ျပင္းထန္သည့္တြန္းအား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ စားေသာက္ဆိုင္စင္ေပၚရွိ 
အရက္ပုလင္းက အရက္စြဲေနသူ (သုိ႔) အရက္ျပတ္ခါစ လူ၏စိတ္၌ 
ျပင္းထန္သည့္တံု႔ျပန္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
ထိုနည္းတူစြာ ေလာင္းကစား႐ုံအနီး 
ျဖတ္ေလွ်ာက္သြား႐ံုႏွင့္ ေလာင္းကစားကို
စြဲလမ္းသူ၏စိတ္၌ ျပင္းထန္သည့္ ဆြဲေဆာင္ 
မႈကုိ ခံရတတ္သည္။

ဤသို႔ျပင္းထန္သည့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားက 
ျပင္းထန္သည့္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ စြဲလမ္းမႈျဖစ္ေနသူသည္ 
သူစြဲလမ္းေနသည့္အရာအတြက္ ခိုးဝွက္ျခင္း 
စသည့္ မေကာင္းမႈ (သို႔) ထိုထက္ပိုဆိုးသည့္ 
ဒုစ႐ိုက္ကို က်ဴးလြန္ရန္ ဖိအားေပးခံရႏိုင္ 
သည္။ ဤစြဲလမ္းမႈ၌ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မိေန 
သည့္အတြက္ ဤခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ သူ႔ကိုယ္သူ 
လြတ္ေအာင္႐ုန္းထြက္ရန္ ခြန္အားမရွိဘဲ 

ျပင္းထန္သည့္ 
လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားက 
ျပင္းထန္သည့္ 

တုန္လႈပ္ 
ေခ်ာက္ခ်ားမႈကို 

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
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စြဲလမ္းမႈ၏ အက်ဥ္းသားအျဖစ္ အဆံုးသတ္ရတတ္သည္။ သူ၏ပံုမွန္ဘဝ 
ၿပိဳပ်က္သြားရျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ မိသားစုဘဝမ်ား ပ်က္စီးသြားရျခင္းႏွင့္ 
ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ၀န္မေလးဘဲ ၾကမ္းရမ္းပ်က္စီးသည့္၊ နိမ့္က်သည့္ 
ဘဝလမ္းေၾကာင္းထဲ ေလွ်ာက်သြားေကာင္းက်သြားႏိုင္ပါသည္။ 



11

အခနး္ (၂)

စြဲလမ္းမႈကို 
သင္ခံစားေနရသလား  
 
ေအာက္ပါ ေမးခြန္း ၃ ခုက စြဲလမ္းမႈကို သင္ခံစားေနရျခင္း ရွိ/မရွိ 
ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ သင့္ကို အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

• ယခင္ကထက္ အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကို မၾကာခဏ သုံးစြဲေနပါသလား။    
 သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူတစ္ခုခုကို သင္ မၾကာခဏ ျပဳမူေနမိပါသလား။

• သင္၌ တစ္စံုတစ္ရာမရိွသည့္အခါ၊ အျပဳအမူတစ္ခုခုကုိ မျပဳလုပ္ရ  
 သည့္အခါ အျဖတ္ခံရသည့္လကၡဏာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚပါသလား။

• တစ္စံုတစ္ခုကုိ သင္သံုးစြေဲနသည့္အေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ သင္၏အျပဳအမူ  
 တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဦးဦးကို သင္လိမ္ညာဖူးပါသလား။
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ယေန႔ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွ စြဲလမ္းမႈႈ
သင္၏စမတ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာကို သင္စြဲလမ္းေနပါသလား။ 

အားလပ္ရက္ကာလ (သို ႔) မိသားစုႏွင့္ စားေသာက္ေနခ်ိန္မွာပင္ 
သင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမွ သတင္းမ်ားကို သင္မၾကာခဏ စစ္မိပါသလား။

၂၀ ရာစုအေစာပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုတြင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး 
စိတ္ပညာရွင္က လူနာမ်ားကုိ လူမ်ားႏွင့္အဆက္ျဖတ္ၿပီး ပုံမွန္လႈံ႕ေဆာ္မႈ 
မ်ားႏွင့္ကင္းေ၀းေအာင္ သီးျခားခြဲထားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ကို အခန္းတစ္ခု 
ထဲ၌ မည္သည့္စာအုပ္၊ သတင္းစာ၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း တစ္ခုမွမေပးဘဲ 
တစ္ဦးတည္း သီးျခားစီခြဲကာ ၇ ရက္ၾကာ ပိတ္ေလွာင္ထားသည္။ 
ရက္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ဤလူနာမ်ားသည္ ဖတ္စရာသတင္းစာ၊ 
အျခားသူမ်ား၏တုံ႔ျပန္မႈ၊ အစားအစာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

အရာမ်ားကုိ လုိခ်င္ေတာင့္တသည့္စိတ္မ်ား 
ျဖစ္လာၾကသည္။ အထီးက်န္ သီးျခား 
ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္းက သူတို႔၏ စြဲလမ္းမႈ 
မ်ားကုိ ေပၚထြက္လာေစၿပီး ဘဝကုိ 
တြန္းအားေပးသည့္  အရာမ်ားစြာကို  
သတိျပဳမိလာေစသည္။ ဘဝကိုတြန္းအားေပး 
သည့္ အရာမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕က ပ်က္စီးမႈ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ ေျခခ်ဳပ္မိသကဲ့သ႔ို 
ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ 
လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ 
ထားသည့္ အင္အားစုမ်ားကုိ သတိမထားမိဘဲ 
သက္ရွင္ေနထုိင္ေနၾကသည္။ ၎တုိ႔ကုိ 
အလြယ္တကူ စြဲလမ္းမႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အရာ
ဝတၳဳမ်ား၊ ေနထုိင္မႈဘဝပံုစံမ်ား၊ အမူအက်င့္ 
ပံုစံမ်ား၏ ဝန္းရံျခင္းခံေနရသည္။ ၎တုိ႔ 
အနက္ - အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၊ ေလာင္းကစား၊ 
ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကုိ စြဲလမ္းျခင္း၊ 
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သို႔ေသာ္ ယခု 
မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ 

လူမ်ားစြာတို႔သည္ 
၎တို႔ကို 

ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ 
အင္အားစုမ်ားကို 
သတိမထားမိဘဲ 
သက္ရွင္ေနထိုင္ 

ေနၾကသည္။
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အစားအစာကုိ အလြန္အကြၽံ စားေသာက္ျခင္း၊ မိသားစု၊ က်န္းမာေရး၊ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး စသည့္ ဘဝ၏အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ 
လြဲမွားေစျခင္း စသည္တုိ႔မွာ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရိွသည္။ သမၼာက်မ္းစာမွ 
“လူကုိႏုိင္ေသာအရာသည္ လူ၏သခင္ျဖစ္၏” ဟု ၂ေပ ၂:၁၉ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ရာဇဝင္ဝတၳဳေရးဆရာ ေသာမတ္(စ္)ေကာ့စတိန္း (Thomas 
Costain) ေရးသားသည့္ “အက္(ဒ္)ဝပ္ သုံးဦး” (The Three Edwards) 
၀တၳဳသည္ ၁၄ ရာစုေခတ္မွ ယခုတြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ဟု ေခၚဆိုသည့္ႏိုင္ငံတြင္ 
ေနထိုင္သည့္ တတိယေျမာက္ ေရးေနာ(လ္) (Raynald III) ၿမိဳ႕စားမင္း 
အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သိသိသာသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ပိုေနသည့္ 
ေရးေနာ(လ္) အား လက္တင္ဘာသာျဖင့္ “ဝတုတ္”ဟု အဓိပၸာယ္ရွိသည့္  
ခရက္စပ္(စ္) ဟူ၍ နာမည္ေျပာင္ ေခၚၾကသည္။ ေရးေနာ(လ္)ႏွင့္ 
သူ႔ညီအက္(ဒ္)ဝပ္တုိ႔သည္ အျပင္းအထန္ စကားမ်ားၾကၿပီးေနာက္ 
သူ႔ညီက သူ႔ကုိေတာ္လွန္ပုန္ကန္ၿပီး ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အက္(ဒ္)ဝပ္က  
ေရးေနာ(လ္)ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း မသတ္ခဲ့ပါ။ ထိုအစား 
Nieuwkerk ရဲတုိက္ထဲတြင္ ၿမိဳ႕စားေဟာင္း ေရးေနာ(လ္) ပတ္လည္၌ 
အခန္းေဆာက္လုိက္ၿပီး ထုိအခန္းထဲမွ သူထြက္ႏိုင္သည္ႏွင့္ သူ႔ဂုဏ္ပုဒ္ 
ႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ၿမိဳ ႕စားအေဆာင္အေယာင္မ်ားကို ျပန္ယူႏိုင္သည္ဟု 
သူ႔ကို ကတိေပးခဲ့သည္။ အခန္းတြင္ ျပတင္းေပါက္မ်ားစြာႏွင့္ ပုံမွန္နီးပါး 
အ႐ြယ္အစားရွိသည့္ တံခါးရွိေနၿပီး တစ္ခုမွ် ေသာ့ခတ္ထားျခင္း၊ သံတိုင္ 
ကာထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လူအမ်ားစုအတြက္ ခက္ခဲေသာကိစၥ 
ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။ 

သုိ႔ေသာ္ ေရးေနာ(လ္) အတြက္မူ သူ႔ခႏၶာကုိယ္အ႐ြယ္အစားက 
ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။ သူလြတ္လပ္ေရး ျပန္ရရန္အတြက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 
ေလ်ာ့ခ်ရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အက္(ဒ္)ဝပ္က သူ႔အစ္ကုိ 
အေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ သူ႔အစ္ကုိထံ အရသာရိွသည့္ 
စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ိဳးစုံကို ေန႔စဥ္ပို ႔ေပးသည္။ ေရးေနာ(လ္)သည္ 
အက်ဥ္းခန္းမွလြတ္ရန္ အစားေလွ်ာ့ရမည့္အစား ပို၍ပင္ဝလာသည္။ 
ၿမိဳ ႕စားမင္းအက္(ဒ္)ဝပ္ကုိ ရက္စက္သည္ဟု စြပ္စြဲ ၾကေသာ္လည္း 
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သူ၌ ေခ်ပစရာအေျဖ အသင့္ရိွသည္။ “ကၽြႏ္ုပ္အစ္ကုိဟာ အက်ဥ္းသား 
မဟုတ္ပါဘူး။ သူဆႏၵရွိရင္ အခ်ိန္မေ႐ြး ထြက္သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။ 
တိုက္ပြဲမွာ အက္(ဒ္)ဝပ္က်ၿပီး ေသဆံုးသြားခ်ိန္အထိ ေရးေနာ(လ္)
သည္ ထုိအခန္းထဲ၌ ၁၀ ႏွစ္ ေနခဲ့ရသည္။ သူ႔ကုိ လႊတ္ေပးခ်ိန္တြင္ 
သူ႔က်န္းမာေရးအေျခအေန အလြန္ဆိုးေနၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ 
သူေသဆံုးသြားသည္။ ေရးေနာ(လ္)သည္ သူႏွစ္သက္စြဲလမ္းသည့္အရာ၏ 
အက်ဥ္းသား ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရးေနာ(လ္)ကဲ့သို႔ မိမိႏွစ္ၿခိဳက္စြဲလမ္းသည့္အရာ၏ အက်ဥ္းသား 
ျဖစ္ေနသူ မ်ားစြာရိွသည္။ ကာမဂုဏ္တပ္မက္ျခင္း၊ ေလာဘႀကီးျခင္း၊ 
အစားၾကဴးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေရးေနာ(လ္) 
သည္ အစားေလွ်ာ့ၿပီး အက်ဥ္းခန္းမွ လြတ္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ 
လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း သူ႔ကိုယ္သူ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈမရွိသည့္အတြက္ 
သူႏွစ္ၿခိဳက္ေသာအရာ၏ အႏိုင္ယူမႈကို ခံခဲ့ရေတာ့သည္။



15

အခနး္ (၃)

စြဲလမ္းမႈအေပၚ 
ဝိညာဥ္ေရးရာ႐ႈေထာင့္မွအျမင္

အသက္၀ိညာဥ္ရွိသည့္ လူသတၱ၀ါျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ႔ေတြ႔ၾကံဳ 
ရသည့္ အမႈအရာမွန္သမွ်တြင္ ၀ိညာဥ္ေရးအျမင္ျဖင့္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ရပါမည္။ 
စြဲလမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဤသေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ကမာၻႀကီးတြင္ သက္ရွင္ေနထိုင္ၾကၿပီး 
က်ဆံုးပ်က္စီးေသာလူသားမ်ား၏ အျပစ္ရလဒ္ကို ေတြ႔ႀကဳံရင္ဆိုင္ေနၾက 
ရသည္။ ဤသို႔ဆိုရာ၌ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည့့္ မူလ 
လူသားဇနီးေမာင္ႏွံ အာဒံႏွင့္ဧဝတုိ႔၏ အျပဳအမူမ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ 
၎တို႔သည္ ၎တုိ႔လိုအပ္ရာမွန္သမွ် အကုန္ရွိသည့္ လွပေသာဥယ်ာဥ္၌ 
ဘုရားသခင္ သူတို႔ကုိ ေနရာေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ သူတုိ႔ကုိ 
မစားေစလိုေသာ၊ တားျမစ္ထားေသာ အသီးကုိစားရန္ သူတုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ 
ၾကသည္ (က ၃)။ ေကာင္းေသာအရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ 
ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထုိလြတ္လပ္ခြင့္ကို သူတို ႔အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး 
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 ႔ႀကဳံခံစားေနၾကရသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏အလုိက် ပံုသဏၭာန္ရိွသည့္ 
ဗလာနယ္တစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဘုရားရွင္ဖန္ဆင္းထား 
သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နက္႐ႈိင္းေသာ လုိအင္ဆႏၵမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်နပ္သည္အထိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သူ ဘုရားသခင္ကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရွာမေတြ႕မီအထိ ဘုရားသခင္၏ေနရာကုိ အစားျဖည့္ေပးႏုိင္မည့္ 
အရာအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရွာေဖြၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေနရာကုိ အစားထုိး 
ဝင္ယူရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခြင့္ျပဳသည့္အရာမ်ား - မည္သည့္အရာပင္ျဖစ္ျဖစ္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ႏိွပ္စက္ရန္၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္ စြမ္းအားရိွသည္။ 

အျပစ္ႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကုိ ေတြ ႔ၾကံဳခံစားရျခင္း
မိမိသည္ ဝိညာဥ္ေရးရာအကူအညီ ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း၊ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္၏ 

အားက ႀကီးမားေၾကာင္း မိမိကိုယ္ကုိ သိနားလည္လာသူတစ္ဦး၏ 
စကားမ်ားကုိ သမၼာက်မ္းစာက မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ေရာမၿမိဳ႕သား 
မ်ားထံ ေရးေသာစာ၌ သူ႔စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရသည့္ ပ်က္စီးမႈ 
အေျခအေနမ်ားကို ရွင္ေပါလုက ခံစားမႈျပင္းထန္စြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ငါသည္ ကုိယ္က်င့္ေသာအက်င့္ကုိ မႏွစ္သက္။ က်င့္ခ်င္ေသာ 
အက်င့္ကုိ မက်င့္၊ ႐ြံရွာေသာအက်င့္ကုိ က်င့္၏။ ငါ့အထဲမွာ 
ငါ့ဇာတိပကတိ၌ ေကာင္းေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မတည္သည္ကုိ 
ငါသိ၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါသည္ က်င့္ခ်င္ေသာစိတ္ရွိေသာ္လည္း 
ေကာင္းစြာ က်င့္တတ္ေသာအခြင့္ကုိ ရွာ၍မေတြ႕ႏိုင္။ ငါသည္ က်င့္ခ်င္ေသာ 
အက်င့္ေကာင္းကုိ မက်င့္၊ မက်င့္ခ်င္ေသာ အက်င့္ဆုိးကုိက်င့္၏။ ထုိသုိ႔ 
ငါသည္ မက်င့္ခ်င္ေသာအက်င့္ကုိက်င့္လွ်င္ ငါ့ကုိယ္တိုင္ က်င့္သည္မဟုတ္၊ 
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ငါ့အထဲ၌ေနေသာ အျပစ္တရားသည္ က်င့္၏” (ေရာမ ၇:၁၅၊ ၁၈-၂၀)။

သူက ဆက္လက္ၿပီး ဤသို႔ေၾကကြဲစြာ ျမည္တမ္းျပန္သည္။

“ထုိသုိ႔ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို ငါက်င့္ခ်င္ေသာအခါ မေကာင္းေသာ 
အက်င့္ကုိ က်င့္ေစတတ္ေသာတရားကုိ ငါေတြ႕၏။ ငါသည္ အတြင္းလူ 
အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္တရားေတာ္ကုိ ႏွစ္သက္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ငါ့ကိုယ္အဂၤါမ်ား၌ရွိေသာ တရားတစ္ပါးသည္ စိတ္ဝိညာဥ္တရားကုိ 
ဆုိင္ၿပိဳင္တုိက္လွန္သျဖင့္ ငါ့ကုိယ္အဂၤါမ်ား၌ရွိေသာ အျပစ္တရားလက္သို႔ 
ငါ့ကုိ ဖမ္းသြားအပ္ႏွံသည္ကုိ ငါျမင္၏။ 
ငါသည္ ၿငိဳျငင္ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္တကား။ 
ဤအေသေကာင္မွ ငါ့ကုိ အဘယ္သူ 
ကယ္လႊတ္မည္နည္း” (ေရာမ ၇:၂၁-၂၄)။ 

ဤတြင္ အျပစ္မ်ားလွသည့္ မိမိ၏ 
အက်င့္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ့ဘဲ ထိုအျပစ္မ်ား၏ 
ခ်ည္ေႏွာင္မႈ ခံေနရသူကို ေတြ႕ရသည္။ 
သူသည္ မစကူညီမႈကုိ ေအာ္ဟစ္ 
ေတာင္းခံေနၿပီး အျပစ္၏ခ်ည္ေႏွာင္ခံရျခင္းမွ 
လြတ္ေျမာက္မႈရရန္ ေတာင့္တေနသည္။ 
ထိုသူ၏အေျခအေနသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ 
အျခားတစ္ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လူတစ္ဦး၏ အေျခအေနႏွင့္ တူေနပါသည္။ 
“ေခြးသည္ မိမိအံဖတ္ကုိ ျပန္၍စား၏။ 
ဝက္သည္လည္း ေဆးၿပီးမွ ႐ႊံ႕တြင္ လူးျပန္၏ 
(၂ေပ ၂:၂၂)။” “ငါသည္ ၿငိဳျငင္ေသာသူ 
ျဖစ္ပါသည္တကား” ဟု ေပါလုေျပာျခင္းက 
မဆန္းပါ။

သို ႔ေသာ္ သူ၏ကူညီရာမဲ့ေနသည့္ 
အေျခအေနကုိ သူဝန္ခံသိမွတ္ခဲ့သည္။ 

မိမိ၏ 
ကိုယ္ပိုင္ခြန္အားျဖင့္ 
ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ႏွင့္ 
စြဲလမ္းမႈမ်ားကို 

ေက်ာ္လႊား 
အႏိုင္ယူရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

ဘုရားသခင္ထံမွ 
အကူအညီကို 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
လိုအပ္ပါသည္။
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ဤသို႔ဝန္ခံျခင္းသည္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႕လာမည့္) သူ၏  ျပဳျပင ္
ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ “ငါ့ကုိ အဘယ္သူ ကယ္လြတ္မည္နည္း” 
ဟု သူေမးခဲ့သည့္ ေမးခြန္း၏အေျဖကုိ ေတြ႕ရိွမႈအစပင္ျဖစ္သည္။ “ငါတုိ႔ 
သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ 
ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးလွေပ၏” (ေရာမ ၇:၂၅)ဟု သူေျပာခဲ့ပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္အမူအက်င့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ျပႆနာမ်ားအတြက္အေျဖ သို ႔မဟုတ္ အထူးသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ႔၏ 
စြဲလန္းမႈ ျပႆနာအတြက္အေျဖက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ျပင္ပတြင္ရိွသည္။ မိမိ၏ 
ကိုယ္ပိုင္ခြန္အားျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ႏွင့္ စြဲလမ္းမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား 
အႏိုင္ယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံမွ အကူအညီကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
လိုအပ္ပါသည္။
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အခနး္ (၄)

စြဲလမ္းမႈမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း

လြတ္ေျမာက္မႈလမ္းေၾကာင္းသို ႔ေရာက္ရွိရန္ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ၌  
အမွန္တကယ္ ျပႆနာရိွေနၿပီး အကူအညီလုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံရန္ 
လုိအပ္သည္။ ၎သည္ အစျဖစ္သည္။ မ၀န္ခံဘဲ ျငင္းဆုိျခင္းက 
မည္သည့္အက်ိဳးမွ်မရွိပါ။ စြဲလမ္းမႈျပင္းျပသည္ထက္ ျပင္းျပလာျခင္း 
သည္ သူ၌ စြဲလမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ျပႆနာမွမရွိ၊ သူ႔ကိုယ္သူ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးသည္ဟု ထင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

႐ွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း 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 
ေနာက္တစ္ခါေတာ့ရမွာပါဟု သူ႔ကိုယ္သူ 
ေျပာမိေလေလပင္။ အမ်ားအျပား ဆံုးရႈံးၿပီး 
ေနာက္တြင္ သူ႔ကုိယ္သူ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ 
ေတာ့ဘဲ ေလာင္းကစား ဆက္လုပ္ေန 
ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကိုယ္သူ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏိုင္ဆဲဟုထင္ေနျမဲ၊ အဆုံးမွာ အေကာင္းဆုံး 
ျဖစ္လာမွာဟု သူ႔ကိုယ္သူ ႏွစ္သိမ့္ေနျမဲ 
ျဖစ္သည္။

ဤအမ်ိဳးသမီးသည္ သူ၌ ေလာင္းကစား 
ျပႆနာရိွေနပါသည္ဟု ဝန္ခံျခင္းမရိွသ၍ 
ထိေရာက္သည့္အကူအညီကို ရမည္မဟုတ္ပါ။ 
ထို ႔ေၾကာင့္လည္း အရက္သမားမ်ားႏွင့္ 
အရက္ျဖတ္ၿပီးစလူမ်ားကုိ အကူအညီ 
ေပးေနသည့္ “အရက္သမားမ်ားအတြက္ 
အဆင့္ ၁၂ ဆင့္ အစီအစဥ္” တြင္ ပထမဆုံး 
အဆင့္မွာ မိမိသည္ အရက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ျပႆနာရွိေနေၾကာင္း၊ မည္သုိ႔မွ်မတတ္ႏိုင္၊ 
မိမိကိုယ္ကို မကူညီႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ႏွိမ့္ခ်စြာ 
ဝန္ခံရန္ ေျပာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

စြဲလမ္းမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားေနရသူမ်ားအားကူညီရန္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈမွအစ အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာအထိ အကူအညီေပးသည့္ 
ကုသမႈအစီအစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မိမိ၏ 
စြဲလမ္းမႈအျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားကုိ 
မိမိကိုယ္ကို သတိေပးျခင္း၊ (ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဆးလိပ္ဗူးမ်ား၌ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပသတိေပးျခင္း)၊ 
မိမိစြဲလမ္းသည့္အရာကိုျပဳမိေအာင္ ေသြးေဆာင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ 
ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ မေကာင္းသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ရေစခဲ့သည့္ 

စြလဲမ္းမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳ းကုိ 
ခံစားေနရသူမ်ားအား 

ကူညီရန္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈ 
မွအစ 

အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ 
အထိ 

အကူအညီေပးသည့္ 
ကုသမႈအစီအစဥ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။
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မိမိစြဲလမ္းသည့္အရာကုိ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၌ ပါဝင္ျခင္း  
စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ေလ့က်င့္ပညာေပးသည့္ ဌာနမ်ား၊ စည္းကမ္း 
တင္းၾကပစ္ြာခ်မတွၿ္ပီး ကသုေပးသည့ ္အစအီစဥမ္်ား၊ အႀကံေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္မႈအသီးသီး ရရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ အ႐ိုးစြဲေနသည့္ စြဲလမ္းမႈမွ ျပန္ၿပီးနာလန္ထူရန္အေရးသည္ 
အလြယ္တကူျဖစ္မလာပါ။ အက်င့္ေဟာင္းကုိ တဝဲလည္လည္ ျပန္ျပဳ 
မိသည့္ႏႈန္းက သိသာစြာ ျမင့္တက္ေနသည္။ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကို 
အေျခခံသည့္(ဘာသာေရးျဖင့္ကုသည့္)နည္းလမ္းမ်ားက ပိုေကာင္းသည့္ 
ရလဒ္ကို ရရွိေစပါသည္။ မူယစ္ေဆးဝါး၊ အရက္ႏွင့္ေလာင္းကစား 
စြဲေနသူမ်ားကို အကူအညီေပးေနသည့္ ခရစ္ယာန္ပညာေပးဌာနမ်ားႏွင့္ 
အမႈေတာ္လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။

အဆင့္ ၁၂ ဆင့္ပါ အစီအစဥ္
အဆင့္ ၁၂ ဆင့္ပါသည့္ အစီအစဥ္ကို Alcoholics Anonymous 

အဖြဲ႕ သာမက စြဲလမ္းမႈအမ်ိဳးအမ်ိဳးကို ကူညီေျဖရွင္းေပးေနသည့္ အျခားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အသံုးျပဳၾကသည္။ 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။
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(၄) ကၽြႏု္ပ္တို ႔သည္ မိမိကိုယ္ကို အေလးအနက္ သံုးသပ္ၿပီး  
 စိုးေၾကာက္မႈကင္းသည့္ စိတ္ဓာတ္ကို တည္ေဆာက္ရန္  
 လုပ္ေဆာင္ၾကပါ၏။

(၅) ကၽြႏု္ပ္တို ႔ျပဳမိသည့္အမွား အတိအက်ကို ဘုရားသခင္အား  
 လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးကို  
 လည္းေကာင္း ဝန္ခံပါ၏။

(၆) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အားနည္းခ်က္အားလံုးကို ဘုရားသခင္ ဖယ္ရွားေပး  
 ျခင္းအား ခံယူရန္အတြက္ လုံးဝအဆင္သင့္ရွိပါ၏။

(၇) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္  
 ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၏။

(၈) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပစ္မွားမိခဲ့သူအားလုံးကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ၎တို႔အားလုံးႏွင့္  
 ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိပါ၏။

(၉) ထိုသို႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ထိုသူမ်ား  
 သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းမွလြဲၿပီး  
 ျဖစ္ႏိုင္သမွ် တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆုံလုပ္ေဆာင္ပါမည္။

(၁၀) မိမိကုိယ္ကုိ အၿမဲဆက္လက္သံုးသပ္မႈျပဳၿပီး အမွားျပဳမိသည့္  
 အခ်ိန္တြင္လည္း ခ်က္ခ်င္းဝန္ခံမႈျပဳပါမည္။

(၁၁) ဘုရားသခင္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔နားလည္သည့္အတိုင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္  
 ဆက္သြယ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဆုေတာင္းျခင္း၊  
 တရားေတာ္မ်ားကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။  
 ဘုရားသခင္၏ဆႏၵ၊ အလိုေတာ္ကုိသိရွိႏိုင္မည့္ ဉာဏ္ပညာႏွင့္  
 ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးကိုသာ  
 ဆုေတာင္းပါ၏။
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(၁၂) ဤအစီအစဥ္အဆင့္ဆင့္၏ရလဒ္အျဖစ္ ဝိညာဥ္ေရးရာ ႏုိးထမႈ 
 ရရွိလာသည့္အတြက္ ဤအေၾကာင္းကို  အရက္စြဲသူမ်ားအား 
 ေျပာျပရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမႈကိစၥတိုင္းတြင္ ဤသေဘာတရားမ်ားကို 
 က်င့္သုံးရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါမည္။

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္းျဖစ္စဥ္
သည္ ျပႆနာရရိွလာျခင္းမွ အစျပဳသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္သည္ သူ၌ 
စြဲလမ္းမႈရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကို ေက်ာ္လႊား 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီမဲ့ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို 
ဝန္ခအံသိအမတ္ွျပဳျခင္းမ ွစတင္ျခင္းျဖစ္သည။္ 
ထိုသို႔ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အခါ စြဲလမ္းမႈ 
ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူသည္ အကူအညီ 
ရရန္အတြက္ တန္ခုိးရွိသည့္ ဘုရားသခင္ထံ 
ဦးလွည့္သြားသည္။ ဤဝိညာဥ္ေရးရာအျမင္ 
သည္ ဤျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ဝိညာဥ္ေရးရာအေျခအေန အစစ္အမွန္ႏွင့္ 
စြဲလမ္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း 
ကိုပါ ေတြ ႔ရွိေစသည္။

စြဲလမ္းမႈမွ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေကာင္းမြန္လာရန္ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
လူတစ္ဦးသည္ မိမိအျပစ္မ်ားမွ ျပန္လွည့္လာရန္မွာ မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္ 
အစြမ္းအင္အားထက္သာလြန္သည့္ တန္ခိုးအစြမ္းရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 
သို ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို ႔ကိုကယ္တင္ရန္၊ လြတ္ေျမာက္မႈေပးရန္အတြက္ 
သခင္ေယ႐ႈက ဝိညာဥ္တန္ခိုးကို ယူေဆာင္ေပးလာသည္။

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္
လာျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ 
ျပႆနာရရွိလာျခင္းမွ 

အစျပဳသည္။ 
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြင္းရွိ အမိုက္ေမွာင္ကုိ သခင္ေယ႐ႈက သူ၏အလင္းႏွင့္ 
ဖယ္ရွားေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မူလအေနအထားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို ႔သည္ 
ဘုရားသခင္၊ အျခားလူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ထံမွ ကြဲကြာေနသည္။ 
ဘုရားသခင္ကုိ ဆန္႔က်င္အာခံသည့္အျပစ္ေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္ 
ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္ေၾကာင့္ ကားတိုင္ေပၚအေသခံခ့ဲသူ 
သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္ 
သင့္ျမတ္ျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္အတြင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ယူလာေပးသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ဘုရားသခင္လိုခ်င္သည့္အရာမွာ အျပစ္မွကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ကယ္တင္ခံရရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံရန္ႏွင့္ သူ႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္ရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးကိုဖြင့္ၿပီး  
သခင့္ထံ အျပစ္မ်ားကိုဝန္ခံျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို ႔၏စိတ္ႏွလုံးထဲသို ႔ သူ႔ကို 
ဖိတ္ေခၚျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္အလိုရွိသည့္အမႈကို ျပဳႏိုင္ပါသည္။ “ငါသည္ 
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တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကုိ 
ၾကား၍ တံခါးကုိဖြင့္အံ့။ ထုိသူရွိရာသုိ႔ငါဝင္၍ သူႏွင့္အတူ စားေသာက္မည္” 
(ဗ်ာ ၃:၂၀) ဟု သခင္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္။

သင့္ဘဝထဲသုိ႔ သခင္ေယ႐ႈဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ 
တစ္ေလွ်ာက္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ ေတြ႔ႀကဳံခံစားခ့ဲရသက့ဲသုိ႔ 
ႀကီးက်ယ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိခံစားရရန္ လမ္းပြင့္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေက်းဇူးေမတၱာ အ့ံဖြယ္ခ်ိဳသာ၊ 
ျပစ္သား ငါ့ကို ကယ္ရွာ၊
ေပ်ာက္ဆံုးရာမွ ျပန္ေတြ႕ ခဲ့ၿပီ။ 
ကန္းေသာမ်က္စိ ျမင္ၿပီ။

သခင္ေယ႐ႈႈ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း
သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဘဝထဲသုိ႔ ကယ္တင္ရွင္အေနျဖင့္ 

သာမက အရွင္သခင္အျဖစ္ပါ ဝင္ေရာက္လာသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝမ်ားသည္ 
မၾကာခဏဆုိသလုိ ေမွာင္မုိက္အတိျဖစ္ၿပီး 
ဖ႐ိုဖရဲႏွင့္ စနစ္တက်မရွိ၊ ဗရမ္းဗတာ ျဖစ္ေန 
တတ္သည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမရွိသည့္ႏိုင္ငံ၊ 
ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနသည့္ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ တူေနသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝမ်ားကို အစီအစဥ္တက် 
ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အုပ္စိုးျခင္းကို 
အုတ္ျမစ္ခ်ေပးရန္ သခင္ေယရႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ဘဝထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 
သခင္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ 
ဝမ္းေျမာက္မႈ၊ စနစ္က်မႈႏွင့္ လွပတင့္တယ္ 
ေသာဘဝကို ကၽြႏု္ပ္တို ႔ ရရွိခံစားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထူးဆန္းသည့္ မေကာင္းဆိုးဝါး 
စြဲေနသူတစ္ဦးႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ရင္ဆုိင္ 

သခင္ေယ႐ႈသည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝထဲသို႔ 
ကယ္တင္ရွင္အေနျဖင့္ 

သာမက 
အရွင္သခင္အျဖစ္ပါ 
ဝင္ေရာက္လာသည္။ 
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ေတြ ႔ခဲ့ရပုံကို သမၼာက်မ္းစာမွ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသူသည္ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ား 
အၾကားတြင္ ေနထုိင္ၿပီး၊ အျခားသူမ်ားကို အႏၲရာယ္မျပဳႏိုင္ေအာင္ သူ႔ကို 
အမ်ားအားျဖင့္ သံႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကုိ 
မည္သို႔မွ် ထိန္းခ်ဳပ္၍မရပါ။ သူသည္ အထီးက်န္စြာ ဒုကၡဆင္းရဲခံရသည္။ 
ေအာ္ဟစ္ေနတတ္ၿပီး သူ႔ကုိယ္သူ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ရွနာေအာင္ 
လုပ္ေနတတ္သည္ (မာကု ၅:၁-၅)။ သူ႔ကုိယ္သူ ဒုကၡေပးေနသည့္   
ထုိစြမ္းအားမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္၊ က်န္းမာၿပီး ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ 
သခင္ေယ႐ႈႈ လုပ္ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဘဝထဲသုိ႔ ဖိတ္ေခၚရန္မွာ 
အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္သည့္လမ္းေၾကာင္းကုိ 
ျပၫႊန္သည္။ လူအမ်ားစုအတြက္ ထုိလမ္းသည္ ျပန္လည္နာလံထူ  
ေကာင္းမြန္လာရန္   ရွည္လ်ားခက္ခဲသည့္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္မည္။ စြဲလမ္းမႈသည္ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္၌ အရင္းခံျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
၎ကုိေျဖရွင္းရန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ အျပစ္မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေပးရန္ 
သခင္ေယ႐ႈကို ေတာင္းဆုိျခင္းျဖင့္ စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က သခင္ေယ႐ႈသည္ လႈိင္းတံပုိးထန္သည့္ပင္လယ္ကုိ 
ႏႈတ္ေတာ္ျဖင့္ အမိန္ ႔ေပးလုိက္သည္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္သြားေစခဲ့သည္ 
(မာကု ၄:၃၅-၄၁)။ ထုိသခင္သည္ ဖမ္းသြားခ်ဳပ္ထားခံရသူမ်ားကုိ 
လႊတ္ေပးရန္ သူႂကြလာေၾကာင္း (လုကာ ၄:၁၉) မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ 
စြဲလမ္းမႈေႏွာင္ႀကိဳးအပါအဝင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံေနရသူမ်ားအား 
လြတ္ေျမာက္ေစေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ 
သခင္တကာတုိ႔၏သခင္၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 
ထိုသို႔လြတ္ေျမာက္ေပးႏုိင္ေသာ ဘုန္းတန္ခိုးအာဏာ သခင္၌ရွိသည္။

သမၼာက်မ္းစာက “သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို ႔ကို ေအာင္ျခင္းအခြင့္ေပးေတာ္မူေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္ 
(၁ ေကာ ၁၅:၅၇)။ သင္ေတာင္းဆုိပါလွ်င္ သခင္သည္ အမွန္ပင္ 
သင့္အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား၊ အက်ည္းတန္မႈမ်ား၊ ႐ွက္ေၾကာက္စရာမ်ားကို 
ဖယ္ရွားေပးရန္ သင့္အိမ္သို ႔ဝင္လာၿပီး လွပေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ 
သန္ ႔႐ွင္းေသာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားကို အစားထိုးေပးမည္ 
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ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈက ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း 
ဧကန္အမွန္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ရ႐ိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။ 
ဤအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်ားလ္(စ္)ဝက္စလီ (Charles Wesley)၏ 
ဓမၼေတးတစ္ပုဒ္တြင္ ဤသို႔ုေဖာ္ျပထားသည္။

အျပစ္အေမွာင္ထုေအာက္တြင္ ၾကာျမင့္စြာ၊ 
ကြၽန္ုပ္ဝိညာဥ္သည္ အက်ဥ္းက်ခဲ့သည္ တင္းၾကပ္စြာ၊
ကုိယ္ေတာ္ထံမွ လ်င္ျမန္အလင္း သက္ေရာက္ေသာ္ ကြၽန္ုပ္ႏိုးထလာ၊ 
ေမွာင္မိုက္အက်ဥ္းခန္းတြင္ အလင္းထြန္းေတာက္ကာ၊
ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ျပယ္၊ ႏွလံုးသားေလး လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊
ကြၽန္ုပ္ထရပ္ၿပီး ေရွ႕သုိ႔လွမ္းကာ သခင့္ေနာက္ေတာ္သုိ႔လုိက္ခဲ့တယ္။
ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ျပယ္၊ ႏွလံုးသားေလး လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊
ကြၽန္ုပ္ထရပ္ၿပီး ေရွ႕သုိ႔လွမ္းကာ သခင့္ေနာက္ေတာ္သုိ႔လုိက္ခဲ့တယ္။
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မိမိအတြက္ျဖစ္ေစျခင္း
ဒုစ႐ုိက္ကုိျပဳက်င့္ၿပီး အျပစ္၌ က်င္လည္ၿငိတြယ္ေနသူမ်ားအတြက္ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွပါသည္။ “ဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳသမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ဒုစ႐ုိက္၏ကြၽန္ 
ျဖစ္ၾက၏ (ေယာ ၈:၃၄)” ဟု သခင္ေယ႐ႈက ေထာက္ျပခ့ဲေသာ္လည္း 
သခင္၌ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိုင္ေသာတန္ခုိး 
ရိွသည္။ သခင္ဘုရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိလႊတ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
ဧကန္အမွန္ လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ (ေယာ ၈:၃၆)။ သခင္ေယ႐ႈကုိ  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ယံုၾကည္လက္ခံေသာအခါ စြမ္းအားသစ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကုိ ေပးအပ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို ႔ကူရာမဲ့ျဖစ္ေနမႈကုိ ႐ိုးသားစြာဝန္ခံ ၿပီး၊ ေယရႈက 
ကၽြႏု္ပ္တို ႔ကုိ ကယ္တင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ႔ကို 
ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
မွန္ကန္ေသာဆက္ဆံမႈကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆုေတာင္းခ်က္ကို အသုံးျပဳရန္ သင့္ကို 
ဖိတ္ေခၚပါသည္။

အဘဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္ပ္အသက္တာအား ကုိယ္ေတာ္ကုိယံုၾကည္သည့္ 
ဘဝအျဖစ္ မရွင္သန္ခဲ့ျခင္းအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ 
မနာခံမႈအတြက္ အဖုိးအခကုိေပးဆပ္ရန္ သခင္ေယ႐ႈကုိ ေစလႊတ္ၿပီး 
ကားတိုင္ေပၚမွာ အေသခံေစခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
ကုိယ္ေတာ္၏မစမႈျဖင့္ ယခု ကုိယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ပါမည္။ မိမိသေဘာအတုိင္း 
အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈကုိ ရပ္တန္႔ၿပီး ကၽြႏု္ပ္ဘဝကုိ ကုိယ္ေတာ္အား 
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ မစေတာ္မူပါ။

အထက္ပါဆုေတာင္းခ်က္သည္ သင့္စိတ္ႏွလံုး၏ဆႏၵႏွင့္ တူညီသည္  
ဆိုလွ်င္ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ 
ဆက္ဆံေရးကို ရရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းကို စတင္တက္ေရာက္ၿပီး 
သင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အသင္းသားမ်ားအား အသိေပးရန္ သင့္ကို အားေပးလိုပါ 
သည္။ ေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္းကုိ စာေရးဆက္သြယ္ၿပီး သင္ဆက္လက္  
ေလ့လာရန္အတြက္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
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မွတ္သားရန္
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