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ေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္းေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္း
အမွတ္ (၁) ေစာေတလိန္း၊ ဦးလူနီလမ္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားရပ္ကြက္၊ 
ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိ ႕ဳနယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္း - ၀၁-၈၂၁၀၇၉၅၊ ၀၉-၄၂၆၄၉ ၂၀၁၇
အီးေမးလ္ - myanmar@odb.org

အနည္းငယ္ေသာ အလွဴေငြပင္ျဖစ္လင့္ကစား လူမ်ားစြာတုိ႔၏ 
ပါ၀င္ေပးလွဴမႈျဖင့္ အသက္တာကုိ ေျပာင္းလဲေစသည့္ ႏႈတ္ကပတ္က်မ္းစာကုိ 
ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းမွ အျခားသူတုိ႔ထံသုိ႔ မွ်ေ၀ေပးႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၊ ဂုိဏ္းဂဏအသင္းေတာ္တစ္ပါးပါးမွ  အရန္သင့္ 
ေငြရင္းရံပုံေငြ မတည္ေပးျခင္း၊ အျမဲအေထာက္အပ့ံရရန္ ေငြပင္ေငြရင္း 
ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာ ေစာင္ထားျခင္းမ်ား မရိွပါ။
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နာမက်န္းျဖစ္လာမည္ကို သင္စိတ္ပူေနသလား။နာမက်န္းျဖစ္လာမည္ကို သင္စိတ္ပူေနသလား။
ဆရာ၀န္နွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ ၀န္ေလးေနသလား။  
ေဆး၀ါးမ်ား ေစ်းႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ေလးေနသလား။ 
အနာေရာဂါအသစ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု သိရွိလာပါက 
စိုးရိမ္လ်က္ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနသလား။ 
မိမိၾကည့္႐ႈျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေနရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို 
မိဘမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္မ်ား၏က်န္းမာေရး 
အတြက္ စိတ္ပူေနသလား။ ဤအခ်က္မ်ားမွ 
တစ္ခုခုကို သင့္စိတ္တြင္ ခံစားေနရပါက သင္သည္
တစ္ဦးတည္းမဟုတ္။ စိတ္ခ်ပါ။ အာရွနွင့္ ကမာၻတစ္လႊား 
တြင္ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ 
လူအမ်ားအေလးထားသည့္ ထိပ္တန္းအေၾကာင္းအရာ 
မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးသည္ အျမဲပါ၀င္ေနသည္။

လူတုိင္း မိမိတို႔၏က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ 
ေနၾကသည္မွာ သဘာ၀ပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ 
က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ အျမင့္ဆုံးေသာ 
အရည္အေသြးရွိသည့္ ဘ၀ကို ခံစားခြင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 
က်န္းမာေသာအခါ ဘ၀ကိုထိေရာက္စြာ အက်ိဳးရွိရွိ 
ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး မိမိလုပ္ခ်င္သည့္အရာကို လုပ္ကိုင္နုိင္ 
သည္။ ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္အတူ အခ်ိန္ကုိ အသံုးျပဳနိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ုပ္တို႔နာမက်န္းျဖစ္ေသာအခါ ေန႔စဥ္ 
အသက္တာသည္ ျပင္းထန္စြာ ႀကိဳးပမ္းရသည့္ 

က်န္းမာေရး ယုိယြင္း က်န္းမာေရး ယုိယြင္း 
အားနည္းလာျခင္းအားနည္းလာျခင္း
သင္ဘာလုပ္နုိင္သလဲ။သင္ဘာလုပ္နုိင္သလဲ။



တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာနုိင္သည္။ ကၽြန္ုပ္တုိ႔အင္အားနည္း 
လာၿပီး မိဘအေနျဖင့္၊ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္၊  
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္မိမိ၏စြမ္းေဆာင္ရည္  
အျပည့္အ၀ကို မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ မိမိစိတ္၀င္စား  
ေသာအရာ၊  လုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္နုိင္ 
ေတာ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ဆရာ၀န္ထံသြားရလွ်င္၊ ေဆး၀ါး 
၀ယ္ယူရလွ်င္၊ ကုသမႈခံယူရလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ 
ႀကီးျမင့္နုိင္ပါသည္။ နာတာရွည္ေရာဂါႏွင့္ ၾကာျမင့္စြာ 
ဖ်ားနာေနလွ်င္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္၊ ထိုအခါ ၀င္ေငြက  
မရွိသျဖင့္ မိမိ၏ေဆးကုသမႈစရိတ္ ေပးေခ်ရန္ 
တတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
လိုအပ္မႈ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလိုအပ္မႈအတြက္ အျခားသူ  
မ်ားအေပၚ မွီခိုရေတာ့မည္။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ 
မိမိ၏မိသားစုကို မေစာင့္ေရွာက္နုိင္ေတာ့ဘဲ 
မိသားစုအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးပင္ ျဖစ္လာနုိင္သည္။ 
လိုရင္းတိုရွင္း ဆိုရေသာ္ ႐ုိုးရွင္းသည့္ဆို႐ုိုးစကားမွာ 
က်န္းမာေရးသည္ လာဘ္တစ္ပါးက်န္းမာေရးသည္ လာဘ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ုပ္တုိ႔အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္း 
ထိုလာဘ္တစ္ပါး ရရွိရန္ အေကာင္းဆုံး တည္ေဆာက္ 
ေနၾကသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ ဗီတာမင္မ်ား  
ေသာက္သုံးျခင္း၊ သင့္တင့္မွ်တစြာ စားေသာက္ျခင္း၊ 
ပုံမွန္ေဆးစစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း စသည္ျဖင့္ က်န္းမာစြာ  
ေနထိုင္ၾကသည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးနွံျခင္း၊ က်န္းမာေရး  
အတြက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကို ႀကိဳးစားကာကြယ္ၾက 
သည္။ နာမက်န္းျဖစ္ပါက ခ်က္ခ်င္းပင္ ကုသမႈခံယူၾက 
သည္။ လိုအပ္ပါက ကုသမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ေပးနုိင္ရန္ အာမခံမ်ား ၀ယ္ယူထားရွိၾကသည္။

ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ အက်ိဳးရွိမည့္ လုပ္သင့္ 
လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကို  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း 
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ထိုအရာမ်ားသည္ မျပည့္စုံပါ။ အေႏွးႏွင့္အျမန္ပင္ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ နာမက်န္းျဖစ္လာမည္။ တုပ္ေကြး၊ ေခ်ာင္းဆိုး 
ျခင္း၊ အေအးမိျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနက် အဖ်ားအနာမ်ားကို 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မလႊေဲရွာင္နိုင္ပါ။ 
ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက အခ်ိန္ 
မေရြးျဖစ္ႏုိင္သည္၊ ကၽြနု္ပ္တို႔ 
အတြက္ အႏၱရာယ္ရိွသည္။ 
အသက္ႀကီးလာသည္နွင့္အမွ် 
နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္လာ 
သည္ကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႔မေရွာင္လြဲ 
ႏုိင္ၾကပါ။ နာမက်န္းျဖစ္လာ 
ေသာအခါ ကုသမႈကုိ ရွာေဖြ 
ခံယူၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေဆး၀ါးႏွင့္ ေခတ္မီကုထုံးနည္း 
ပညာမ်ားသည္ ေသခ်ာေပါက္ 
ေပ်ာက္ေစႏုိင္သည္ဟု အာမ 
မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
သိပၸံပညာတုိးတက္မႈမ်ားနွင့္ 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ 
၏အသက္ကုိ ဆြဆဲန္႔ေကာင္း ဆြဆဲန္႔ႏုိင္ေရး၊ 
အသက္ပုိမုိရွည္ေစနိုင္ေရး ေဆး၀ါးသစ္မ်ားနွင့္ ကုထံုး 
အသစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ မကုသနိုင္ေသာ 
ေရာဂါမ်ားလည္း ရိွေနၿမဲပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာမက်န္းျဖစ္လာျခင္းအတြက္ 
ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားနွင့္ စိတ္ပူပန္မႈမ်ားအားလံုးကုိ 
ေျဖရွင္းေပးရန္ နည္းလမ္းမရွိဟု ဆိုလိုပါသလား။ 
ဤအခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးနုိင္မည့္ 
နည္းလမ္း ရွိပါသလား၊ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ကုိ နွစ္သိမ့္မႈနွင့္ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈေပးႏုိင္သည့္ အေျဖ ရွိပါသလား။

သိပၸံပညာတိုးတက္မႈ
မ်ားနွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏
အသက္ကို 
ဆြဲဆန္႔ေကာင္းဆြဲဆန္႔
ႏိုင္ေရး၊ အသက္ပိုမို 
ရွည္ေစနုိင္ေရး 
ေဆး၀ါးသစ္မ်ားနွင့္ 
ကုထုံးအသစ္မ်ားကို 
ရွာေဖြၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္
မကုသနုိင္ေသာ 
ေရာဂါမ်ားလည္း 
ရွိေနၿမဲပင္။
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ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ နားလည္ျခင္းကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ နားလည္ျခင္း
ကၽြန္ုပ္တို႔ ဘာလုပ္နုိင္သည္ကို မစဥ္းစားမီ၊ကၽြန္ုပ္တို႔ ဘာလုပ္နုိင္သည္ကို မစဥ္းစားမီ၊
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားနွင့္ ၎တို႔မည္သည့္ေနရာမွ 
ျမစ္ဖ်ားခံျဖစ္လာသည္ကို ပထမနားလည္ရမည္။ 
၎ကို နားလည္လွ်င္ အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္။ 
ဤအခ်က္ကို ထိုးထြင္းသိျမင္နားလည္ၿပီး အလင္းရသြား 
ပါက ကၽြန္ုပ္တို႔၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ကို 
ေျဖရွင္းရန္ အကူအညီျဖစ္လိမ့္မည္။

ပထမအခ်က္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိ
အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းကို နားလည္ရမည္။ 
က်န္းမာစြာေနထိုင္နုိင္ေရး မည္သို႔ပင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေစကာမူ၊ ဘ၀၌ အနာေရာဂါမ်ားကို ခုခံတိုက္ခိုက္သည့္ 
စစ္ပြဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျမဲ မႏိုင္ႏိုင္ဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ေနသည္။ ၎ကို ေက်ာ္လႊား 
သြားနုိင္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ စစ္မွန္ေသာ စြမ္းအားမရွိပါ။ 
၎သည္ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ 
အနာေရာဂါသည္ အဆုံးတြင္ ေသဆုံးျခင္း၌ နိဂံုးခ်ဳပ္ 
လမ္းဆံုးေၾကာင္း နားလည္ ရမည္။ ဖ်ားနာစဥ္ ျပန္လည္ 
ေကာင္းမြန္ မလာႏုိင္ျခင္းက အႀကီးမားဆံုးေသာ အႏၱရာယ္ 

ျဖစ္သည္။
ကၽြနု္ပ္တို႔ အသက္ႀကီး 

လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရာဂါကို 
ခုခံႏုိင္စြမ္း အားနည္းလာၿပီး၊ 
ကုိယ္ခႏၶာမွာလည္း ယုိယြင္း 
လာသည္။ ေသျခင္းတရားကုိ 
မေၾကာက္ရြံ႕ရန္၊ မိမိသည္ 
အားနည္းၿပီး ေသမ်ိဳးျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတိျပဳရန္ အခ်က္ 
ေပးသံကို ခံယူရန္ခက္ခဲ 
ပါသည္။ 
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ကၽြန္ုပ္တုိ႔ 
အသက္အရြယ္ 
ၾကီးရင့္လာသည္နွင့္ 
အမွ် အနာေရာဂါကို 
ခုခံနုိင္စြမ္း 
အားနည္းလာျပီး၊ 
ကိုယ္ခႏၶာမွာလည္း 
ယိုယြင္းလာသည္။



ဤအခ်က္သည္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ေပါလ္ကာလာနီသီေပါလ္ကာလာနီသ ီ ဆိုသူသည္ အသက္ ၃၆ နွစ္  
အရြယ္တြင္ အဆုတ္ကင္ဆာ - အဆင့္ ၄  ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။ သူသည္ အာ႐ံုေၾကာဆုိင္ရာ ခြဲစိတ္ကု 
ဆရာ၀န္အျဖစ္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းရွိေနၿပီး၊ ေဆးလိပ္  
မေသာက္ေပ။ သို႔ေသာ္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္လာ 
သည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေသာ  
ေဆးရံုတြင္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးေဆးရရွိၿပီး၊ ထူးခြ်န္ေသာ 
ကင္ဆာေရာဂါဆုိင္ရာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ 
ကုသေပးမႈကို ခံရေသာ္လည္း ႀကီးထြားလာေသာ 
ကင္ဆာကို ရပ္ဆုိင္းသြားေအာင္ မလုပ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ 
၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ 

ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္းသရိွရိၿပီးေနာက ္သူေရးသားသည့ ္ 
“ထြက္သက္၀င္သက္သည္ ေလျဖစ္ေသာအခါထြက္သက္၀င္သက္သည္ ေလျဖစ္ေသာအခါ” (When  
Breath Becomes Air) ဆုရ ကိုယ္ေရးအတၳဳပၸတၱိတြင္  
ေပါလ္ေပါလသ္ည္ ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရစဥ္အတြင္း 
စိတ္ထိခိုက္စြာ ျဖတ္သန္းရေသာဘ၀ခရီးတြင္ အသက္ 
ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္း၏အဓိပၸာယ္ကို ႀကိဳးစား  
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ၊ “နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၏ ခက္ခဲေသာ 
အပိုင္းမွာ နာမက်န္းျဖစ္သည့္အခ်ိန္ကို ျဖတ္သန္းေနစဥ္ 
သင္၏တန္ဖိုးသည္ မၾကာခဏ အျမဲေျပာင္းလဲေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မိမိဘ၀အတြက္ မည္သည့္အရာက 
အဓိကက်သည္ကုိ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ ႀကိဳးစား  
ေနထုိင္လ်က္၊ ေနာက္ဆက္ၿပီးနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း 
ေနရသည္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အနာေရာဂါနွင့္ေသျခင္းတရားအေပၚ 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားနွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ သဘာ၀ပင္ 
ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ က်န္းမာျခင္း၏တန္ဖိုးသည္ 
(အျမဲမတည္) အကန္႔အသတ္ရွိေၾကာင္း ဤအခ်က္ 
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မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ ရွင္းရွင္းဆိုရလွ်င္ က်န္းမာျခင္း 
သည္ပင္ မေသခ်ာေသာအရာျဖစ္သည္။ ၎ကို 
ကၽြန္ုပ္တုိ႔ မထိန္းခ်ဳပ္ထားနုိင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ရန္ 
အေရးသည္ က်န္းမာေရး တစ္ခုတည္းအေပၚ အားကိုး 
အားထား၍ မရနုိင္ေပ။ 

ဆိုလိုသည္မွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအျပင္၊ ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္နွစ္သိမ့္မႈ 
မ်ားေပးႏုိင္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ရွင္မႈကဲ့သို႔ အျခားေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္လိုသည္။ ပိုမုိုေသခ်ာ 
ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ နာမက်န္းျဖစ္ေနစဥ္တြင္ 
၀မ္းေျမာက္မႈကို ရွာေတြ႔ခံစားနုိင္လိမ့္မည္။ နာမက်န္း 
ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသဆံုးသြားသည့္တိုင္ 
က်န္းမာေရးသာမက ထိုထက္ပိုေသာ တစ္စုံတစ္ရာကို 
ကၽြန္ုပ္တုိ႔လိုအပ္သည္။ ဘ၀အတြက္ ပို၍ယုံၾကည္ 
စိတ္ခ်ႏုိင္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္သည္။ 

ထိုတစ္စံုတစ္ရာကား ဘယ္အရာျဖစ္မည္နည္း။   
တည္ျမဲေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနွင့္ အာမခံခ်က္ကို ေပးသည့္ 
အေျဖကို ကၽြန္ုပ္တို႔ အဘယ္မွာ ရွာေဖြနုိင္မည္နည္း။

ထာ၀ရအေျဖထာ၀ရအေျဖ
ခရစ္ယာန္တို႔၏ယုံၾကည္ျခင္း အေျခခံျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္တို႔၏ယုံၾကည္ျခင္း အေျခခံျဖစ္ေသာ 
သမၼာက်မ္းစာတြင္သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဤအေျဖကိုရွာရန္ ဖိတ္ေခၚလို 
ပါသည္။

ကမာၻႀကီးနွင့္ အရာခပ္သိမ္း - ေျမႀကီး၊ ေန႔နွင့္ည၊ 
လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ စသည္တို႔ကို ဖန္ဆင္းေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ 
ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ 
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ထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီကို 
ဖန္ဆင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔ခႏၶာကိုယ္၏ 
လႈပ္ရွားလည္ပတ္မႈနွင့္ ပ်က္ယြင္းမႈမ်ားကို သိသည္။  
ကၽြန္ု္ပ္တုိ႔၏႐ုပ္ခႏၶာသည္ အျပစ္တရားဟုေခၚေသာ 
အရာေၾကာင့ ္က်႐ႈံးရသညဟ္ ုသမၼာက်မ္းမဆွိထုားသည။္  
အျပစ္တရားဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာ 
စံနႈန္းႏွင့္လြဲေခ်ာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လူသားတို႔၏ဘ၀ကို 
အစိုးရသည့္ ဘုရားရွင္၏အာဏာကို ျငင္းပယ္ရန္ 
လူသားမ်ားက မိမိတုိ႔၏အလိုဆႏၵအတုိင္း ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
မိမိအလိုအတိုင္းအသက္ရွင္ေသာအခါ ထိုလြဲေခ်ာ္မႈျဖစ္ 
လာသည္။ အျပစ္တရားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ 
ဘုရားရွင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကြဲကြာေစၿပီး ရလဒ္အျဖစ္ 
အနာေရာဂါနွင့္ ေသျခင္းတရားတို႔ ျဖစ္လာသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားရွင္သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 
ဆက္လက္ခ်စ္ျမဲခ်စ္ေနသည္။ မိဘက သားသမီးႏွင့္ 
နီးကပ္စြာရွိေနရန္ ရွာၾကံသကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီကို ဖန္ဆင္းထားသည့္အတိုင္း  
တစ္ေယာက္စီႏငွ့ ္ဆကသ္ြယမ္ႈရွရိန ္ရွာေဖြလ်ကရ္ွသိည။္  
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏စိတ္နွင့္ ႏွလုံးသားကို ဖန္ဆင္းေသာေၾကာင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ မည္သို႔ခံစားရသည္၊  
ေသျခင္းကုိ ေၾကာက္ရြံ႕သညက္ိ ုဘရုားရငွန္ားလညသ္ည။္ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနျဖစ္ေန၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား နွစ္သိမ့္မႈႏွင့္ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အျမဲရွိေန 
သည္ကို သိေစခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားနွင့္ ပူပန္ေသာကမ်ားအတြက္ 
ဘုရားရွင္သည္ ျပည့္စုံေသာအေျဖ ျဖစ္သည္။

ထိုထက္မက ဘုရားရွင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔ေသဆံုး 
ၿပီးေနာက္ အသက္ထက္ပိုျမတ္ေသာ ထာ၀ရအသက္ 
ကုိလည္း ေပးခ်င္ေသးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အားနည္းေသာ 
ကိုယ္ခႏၶာမ်ား ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္၏  
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ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အသစ္ေသာအသက္တာသို႔ ၀င္စားရ 
မည္ဟု သမၼာက်မ္းစာမွ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤ 
အသစ္ေသာအသက္တာသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ 
အဆုံးမရွိ၊ အနာေရာဂါမ်ားနွင့္ ေ၀ဒနာခံစားရမႈမ်ားမွ 
လြတ္ကင္းမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ နားလည္ရန္ 
မလြယ္ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ထံသို႔ တိုး၀င္ခဲ့ေသာ္ ကၽြန္ုပ္
တို႔အေယာက္စီတုိင္းအတြက္ေပးထားေသာ ကတိေတာ္ 
ျမတ္ျဖစ္သည္။ ဤကတိေတာ္လက္ေဆာင္သည္ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကိုေပးသည္။ ၎သည္ ယခုဘ၀တြင္ 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာပဲႀကံဳရႀကံဳရ၊ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ 
အနာေရာဂါနွင့္ ေသဆုံးျခင္းကပင္လွ်င္ မတားႏိုင္သည္ 

အထိ ခိုင္မာေသခ်ာေသာ 
အာမခံခ်က္ ျဖစ္သည္။ 
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ သူနွင့္အတူ 
အျမဲရွိမည္ဟု ဘုရားရွင္ 
ကတိထားေတာ္မူသည္။ 

ဤေနရာတြင္ ဤအခ်က္ 
မ်ားအားလုံး မွန္ကန္ေၾကာင္း 
ကို ကၽြန္ုပ္တုိ႔မည္ကဲ့သုိ႔ သိနုိင္ 
မည္နည္းဟု ေမးစရာရွိ 
သည္။ အကယ္၍ မွန္ကန္ 
သည္ဆိုပါက ဘုရားရွင္၏ 
လက္ေဆာင္ကုိ မည္သုိ႔ 
လက္ခံႏိုင္မည္နည္း။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ 
၏ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔က 
ဘုရားရွင္သည္ သားေတာ္သခင္ေယရႈကို လူသားအျဖစ္ 
ေလာကသို႔ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္၌က်င္လည္ 
ရွင္သန္ေနမႈမွ ဘုရားရွင္ထံသို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လွည့္ျပန္ပါလွ်င္ 
ေသဆုံးၿပီးေနာက္တြင္ ရွင္ျပန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိမည္ 
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ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အားနည္းေသာ 
ကိုယ္ခႏၶာမ်ား 
ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ 
ဘုရားရွင္၏ 
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
အသစ္ေသာ 
အသက္တာသို႔ 
၀င္စားရမည္ဟု 
သမၼာက်မ္းစာမွ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အားနည္းေသာ 
ကိုယ္ခႏၶာမ်ား 
ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ 
ဘုရားရွင္၏ 
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
အသစ္ေသာ 
အသက္တာသို႔ 
၀င္စားရမည္ဟု 
သမၼာက်မ္းစာမွ 
ေဖာ္ျပထားသည္။



ျဖစ္ေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈ ျပသခဲ့သည္။ “ငါ့စကားကုိ  
နားေထာင္၍ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကုိ  
ယံုၾကည္ေသာသူသည္ထာ၀ရအသက္ကုိရသည္ျဖစ္၍ 
အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိ မခံရ။ ေသျခင္းမွအသက္ရွင္ျခင္းသုိ႔ 
ကူးေျမာက္ေသာသူ ျဖစ္၏။” (ေယာ ၅း၂၄)

ေယရႈသည္ (လူ႔ဇာတိျဖင့္) လူအျဖစ္ေနထိုင္ခဲ့သည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားအေနျဖင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား 
ရွိပါသည္။ အားနည္းျခင္းဆိုသည့္ ခံစားခ်က္ကို 
သူသိသည္။ သို႔ေသာ္ အနာေရာဂါနွင့္ေသျခင္းကို  
ေအာင္နုိင္ေသာ တန္ခိုးရွိေၾကာင္း ဖ်ားနာေနသူမ်ားကို 
ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၊ ေသဆုံးၿပီးသူမ်ားကို ျပန္လည္ 
ရွင္သန္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့သည္။ 

ဆိုလိုရင္းမွာ မိမိ၏အျပစ္မ်ားကို သိရွိၿပီး ဘုရားရွင္ 
ထံမွ ခြင့္လႊတ္မႈကုိ ေတာင္းခံလ်က္သခင္ေယရႈမွတစ္ဆင့္ 
ထာ၀ရအသက္တာကုိေပးနိုင္ေသာ ဘုရားရွင္၏တတ္စြမ္း  
နုိင္ေတာ္မူျခင္းကို ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ အနာေရာဂါႏွင့္ 
ေသျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေၾကာက္ရန္ 
မလိုေတာ့ပါ။ မမိ၏ိဘ၀မ်ားကုိ အစိုးမရ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိငု္ျခင္း  
အတြက္ စိတ္ပူရန္လည္း မလိုေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ ္ဘုရားသခငသ္ည ္အျပည့အ္၀ ထနိ္းခ်ဳပ္ေၾကာင္း  
ယုံၾကည္စိတ္ခ်စရာ အာမခံခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုလတ္တေလာအေနျဖင့္ ယခုႀကဳံေတြ႔ေနရ ေသာ 
က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ေရာဂါမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ဘုရားရွင္ မည္သို႔ကူညီမစမည္နည္း 
ဟု သင္ေမးမည္။ 

သမၼာက်မ္းစာမွ သခင္ေယ႐ႈထံသို႔ လွည့္ျပန္၍  
ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္လွ်င္ သူ႔ထံမွ ခ်စ္ျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္မႈႏွင့္ 
မိတ္ေဆြအေဖာ္အျဖစ္ တည္ရွိေနမႈကို ေန႔စဥ္ ခံစားရမည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည္။ ဖ်ားနာစဥ္၊ မက်န္းမမာျဖစ္စဥ္ 
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ကၽြန္ုပ္တို႔နွင့္အတူရွိမည္၊ က်န္းမာေရးအတြက္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနုိင္ေအာင္ ကူညီ 
ေစာင္မမည္ဟု ကတိေတာ္ရွိသည္။ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈနွင့္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ခံစားရေသာအခါ ကၽြန္ုပ္တို႔အား 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈနွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးမည္။   
ကိုယ္ခႏၶာအားနည္းျခင္း (သုိ႔) ဖ်ားနာျခင္းမ်ား ခံစားရ 
ပါက ကၽြနု္ပ္တို႔အား စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာခြန္အားကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးမည္။ ဆံုးရွႈံးမႈမ်ား ခံစားရပါက  ကၽြန္ုပ္တို႔အားႏွစ္သိမ့္ 
လ်က္ ပညာသတိရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ 
ညႊန္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအရာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း နယ္လီ နယ္လီ 
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိရွိခဲ့ရသည္။ ေက်ာက္ကပ္  
ေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္  
ေဆးျခင္းကုထံုးကို နယ္လီနယ္လ ီ အျမဲခံယူရေတာ့မည္။ 
ပထမတြင္ ၾကည့္ရႈျပဳစုမည့္ မိသားစုမရွိျခင္းႏွင့္ 
ၾကာၾကာမေနရေတာ့ဟု သူမကိုယ္သူမ ထင္မိျခင္း 
ေၾကာင့္ သူ႔ကိုယ္သူအဆံုးစီရင္ရန္ ေတြးမိသည္။ 
သို႔ေသာ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း၍  
ႏွစ္သိမ့္ခြန္အားေပးလ်က္ ေဆး႐ုံတြင္ရွိေနသည့္တိုင္ 
အျခားသူမ်ားကို ခြန္အားေပးရန္ သူ၌တာ၀န္ရွိေၾကာင္း  
ျပသခဲ့ၾကသည္။ ေဆးကုသမႈခံယူသည့္တစ္ေလွ်ာက္လုံး 
ေန႔စဥ္ခံစားရေသာ မအီမသာျဖစ္ျခင္းနွင့္ နာက်င္မႈ 
မ်ားကိုခံႏိုင္ရန္ ဘုရားရွင္သည္ ခႏၶာပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း 
ခြန္အားကို ေပးသည္ဟု သူမေျပာျပသည္။

က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းစရာမ်ား ရိွေနဦး 
မည္၊ အျခားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္  
အႏၱရာယ္မ်ား ေတြ႔ႀကဳံေနရဦးမည္၊ မဖိတ္ေခၚဘဲႏွင့္ 
မေရွာင္လြဲႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားကို ခံစား 
ေနရဦးမည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရႈေနာက္ေတာ္သုိ႔ လုိက္ၿပီး 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အသက္တာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးလ်က္ 

- ၁၀ -



- ၁၁ - 

ကိုယ္ေတာ္ကုိကိုးစားလွ်င္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေသာကမ်ား၊  
ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ 
ေစေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္သက္သာျခင္းကို  
ေတြ႔လိမ့္မည္။ ထိုအခါ က်မ္းမာေရးေကာင္းျခင္းထက္ 
ေက်ာ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔႐ႈျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္  
ေသျခင္းတရားကိုေက်ာ္ၿပီး ပို၍အဖိုးထိုက္တန္ေသာ  
ေမွ်ာ္လင့္္ျခင္းေမွ်ာ္လင့္္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈ အေၾကာင္းကို တိုး၍သိလိုပါသလား။  
သူ၏ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ သူ႔ကိုမည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြ 
နုိင္မည္ကို သိရွိလိုပါသလား။

သခင္ေယရႈအေၾကာင္းကို ခရစ္ယာန္မိတ္ေဆြမ်ား  
ထံမွ ေမးျမန္းရွာေဖြပါ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ထုတ္ေ၀ထားေသာ 
“ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က”္ စာအုပ္ငယ္ေလးကို ေတာင္းဆို  
ရယူပါ။ ပူးတြပဲါ ေတာင္းခံစာ ပံုစံတြင္ ျဖည့္သြင္းၿပီး ျပန္လည္  
ေပးပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရိွ myanmar-odb.org 
တြင္လည္း ကၽြန္ုပ္တုိ႔ ထုတ္ေ၀ထားေသာအျခားစာေပ
မ်ားကိုလည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈနုိင္ပါသည္။

ဘာသာျပန္သူ ။  ။ ေနာ္ေမဘယ္လ္သာလွ  
 
ကိုးကားက်မ္းခ်က္မ်ားကို ယုဒႆန္ဘာသာျပန္သမၼာက်မ္းစာမွ 
ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။ 
© 2019 Our Daily Bread Ministries®  မူပိုင္ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။  
 Myanmar “Failing Health”



T5156

ေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္းေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္း
အမွတ္ (၁) ေစာေတလိန္း၊ ဦးလူနီလမ္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားရပ္ကြက္၊ 
ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိ ႕ဳနယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္း - ၀၁-၈၂၁၀၇၉၅၊ ၀၉-၄၂၆၄၉ ၂၀၁၇
အီးေမးလ္ - myanmar@odb.org

အနည္းငယ္ေသာ အလွဴေငြပင္ျဖစ္လင့္ကစား လူမ်ားစြာတုိ႔၏ 
ပါ၀င္ေပးလွဴမႈျဖင့္ အသက္တာကုိ ေျပာင္းလဲေစသည့္ ႏႈတ္ကပတ္က်မ္းစာကုိ 
ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းမွ အျခားသူတုိ႔ထံသုိ႔ မွ်ေ၀ေပးႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၊ ဂုိဏ္းဂဏအသင္းေတာ္တစ္ပါးပါးမွ  အရန္သင့္ 
ေငြရင္းရံပုံေငြ မတည္ေပးျခင္း၊ အျမဲအေထာက္အပ့ံရရန္ ေငြပင္ေငြရင္း 
ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာ ေစာင္ထားျခင္းမ်ား မရိွပါ။

odb.org | myanmar-odb.org (အသင်းေတာ်တွင်း ကန်�သတ်)




