


“မည္သူမွ် မေသခ်င္ပါ။”“မည္သူမွ် မေသခ်င္ပါ။”
ေသျခင္းထက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ အရာ 
တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ ေသျခင္းတရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခင္မင္  
တြယ္တာေသာ အရာအားလုံးကို လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္း 
ဆုံး႐ႈံးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးလ်က္ရွိၿပီး ကြၽႏ္ုပ္  
တို႔အေပၚ အရိပ္ႀကီးသဖြယ္ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိပါသည္။ 
ဖ်ားနာျခင္း၊ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အသက္  
ႀကီးရင့္လာျခင္း စသည့္အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ 
ေသျခင္းတရားကို ေရွာင္လႊဲ၍မရဘဲ မလြဲမေသြ 
ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ေသျခင္းအတြက္ 
ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္သလို၊ လူနည္းစုက ေသရန္အသင့္- 
ေသျခင္းကို ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ရွိၾကသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ 
အမ်ားစုမွာမူ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ၾကသည္။ ၎သည္ 
သဘာဝက်ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ေသျခင္းကို အႏိုင္ယူရန္၊ ေသျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ရန္ 
နည္းလမ္းကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ရွာ၍ မေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ပါ။  
သင္သည္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနလွ်င္ သတိရ 
လိုက္ပါ။ သင္ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါ။
 အက္ပယ္လ္ကြန္ျပဴတာကို စတင္ဖန္တီးသူႏွင့္ 
အိုင္ဖုန္း ေနာက္ကြယ္မွ ပညာရွင္ျဖစ္သူ စတိဗ္  
ေဂ်ာ့ဘ္စ္၏ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က သူ၏မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ 
“ဘယ္သူမွ မေသခ်င္ၾကပါဘူး။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကုိ 

ေသျခင္းတရားကုိေသျခင္းတရားကုိ
ေၾကာက္ရန္ မလုိေတာ့ၿပီေၾကာက္ရန္ မလုိေတာ့ၿပီ
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သြားခ်င္တဲ့လူေတြေတာင္ အဲဒီကုိေရာက္ဖို႔အတြက္ 
မေသခ်င္ၾကပါဘူး” ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေဂ်ာ့ဘ္စ္က 
သူေျပာေနသည့္အရာကို သူေကာင္းေကာင္းသိသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ သူ၌ ပန္ကရိယကင္ဆာ ျဖစ္ေနၿပီး  
ေနာက္ထပ္ ၃ လ မွ ၆ လ အထိသာ ေနရေတာ့မည္ကို 
သိထားျခင္းေၾကာင့္ပါ။ ဤသတင္းဆိုးအေပၚ အေစာပိုင္း 
သူ၏တုံ႔ျပန္မႈမွ သူ၏စိတ္ခံစားမႈ အေျခအေနကို 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။ “ကြၽန္ေတာ္ ဒီေဆးစစ္ခ်က္ 
ရလဒ္ကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔ တစ္ေန႔လုံး ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္”ဟု 
သူျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ သူကြယ္လြန္ 
ခဲ့ပါသည္။
 ေသရမည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ 
ေၾကာက္ေနၾကရတာလဲ။ အတိအက်ေျပာရလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔  
ဘာကိုေၾကာက္ေနၾကတာလဲ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အမ်ားအားျဖင့္  
သိထားၾကသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ေၾကာက္ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။
 ေသျခင္းသည္ အဆံုးသတ္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ေသျခင္းသည္ အဆံုးသတ္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ 
ေသျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ၿပီးဆုံးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေလာကတြင္ အသက္ရွင္ေနျခင္းကို အဆုံး 
သတ္လိုက္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္ကူး 
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္၊ အမွားမ်ားကုိ အမွန္ျပင္ရန္ 
မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
 ေသျခင္းသည္ အဆံုးစြန္ေသာ ဆုံး႐ႈံးျခင္းျဖစ္သည္။ ေသျခင္းသည္ အဆံုးစြန္ေသာ ဆုံး႐ႈံးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္သာမက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဂုဏ္သေရမ်ား၊ ထင္ရွား 
ေက်ာ္ေစာမႈမ်ားအားလုံး ဆုံး႐ႈံးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေသျခင္းက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားႏွင့္ 
ကြဲကြာေစသည္။ သူတို႔က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ထားခဲ့ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သူတို႔ကို ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
လြမ္းေဆြးမႈမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္ေစသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ 
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မိမိေသရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ၿပီးျဖစ္သည့္တိုင္ က်န္ရစ္ 
မည့္သူမ်ားအတြက္ ဂ႐ုစိုက္သူ ကင္းမဲ့ေနမည္ကို စိုးရိမ္ 
ပူပန္ၾကသည္။
 ေသျခင္းသည္ မသိႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတရားကို  ေသျခင္းသည္ မသိႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတရားကို 
ကိုယ္စားျပဳသည္။ကိုယ္စားျပဳသည္။ သခ်ႋဳင္းတစ္ဘက္တြင္ ဘာရွိသနည္း။ 
ဘာေတြျဖစ္လာၿပီး ဘာကိုရင္ဆိုင္ရမည္နည္း။ 
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ငရဲသည္ ရွိေနမည္လား။ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ေတြ႕ၿပီး  မိမိျပဳခဲ့သည့္ အရာမ်ားအတြက ္
ေျဖရွင္းရမည္လား။ လူအခ်ိဳ႕က ဤမသိတရားမ်ားကို 
ေတြးေနခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔အမ်ားစုက စိတ္ထဲလုံၿခဳံမႈမရွိ 
ျဖစ္ေနမည္ပင္။ ပိုဆိုးသည္မွာ ေသျခင္းတရားကို 
တစ္ေယာက္တည္း ရင္ဆိုင္ရန္ ေၾကာက္ၾကသည္။ 
မည္သူကမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေနာက္ဆုံးခရီးကို အေဖာ္ 
မျပဳေပးႏိုင္ၾကပါ။
 တ႐ုတ္စကားပုံ တစ္ခုက “ဘဝသည္ လ်င္ျမန္စြာ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္သည့္ ျမဴမႈန္ႏွင့္တူသည”္ ဟု 
ဘဝႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ထားသည္။ ေသျခင္းတရား 
ေရာက္လာသည့္အခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျဖစ္ခဲ့သမွ်၊ ရွိခဲ့သမွ်၊ 
ရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွားပစ္မည္  
ျဖစ္သည္။ ညင္သာလြန္းသည့္ ေလေျပတိုက္လွ်င္ပင္ 
အေဝးသို႔ လြင့္သြားသည့္ျမဴမႈန္ပမာ မတည္ၿမဲျခင္း 
သေဘာကို  ျမင္ေစသည္။

ေသျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေသျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ 
ထာဝရတိုက္ပြဲထာဝရတိုက္ပြဲ
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မႏုႆေဗဒပညာရွင္  
အားန္နက္စ္တ္ ဘက္ကာ (Ernest Becker) က  
သူ၏ ဆုရစာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္သည့္ “ေသျခင္းကို  
ျငင္းဆိုျခင္း” ဆိုသည့္ စာအုပ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ 
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ဘဝရွင္သန္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ကာလ 
အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္၌ ေသျခင္းတရားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈက ေနရာယူလ်က္ရွိသည္ 
ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ေသျခင္းကုိေၾကာက္သည့္ 
စိတ္က လူသတၱဝါမ်ားကို အျခား မည္သည့္အရာႏွင့္ 
မွ်မတူဘဲ ေျခာက္လွန္႔လ်က္ရွိသည္။ ထုိေၾကာက္စိတ္ကို 
ေရွာင္လႊဲရန္၊ ေသျခင္းသည္ လူသားမ်ားအတြက္  
ေနာက္ဆုံးပန္းတိုင္ျဖစ္ျခင္းကို ျငင္းဆန္ၿပီး ေသျခင္းကို 
အႏိုင္ယူရန္ လူသားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အဓိကလႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ေစသည့္ အရာသည္ ထုိေၾကာက္စိတ္ 
ပင္ျဖစ္သည္” ဟု ၎က ေရးသားထားပါသည္။
 မည္မွ်မွန္ကန္လုိက္ပါသနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္  
အသက္ႀကီးလာျခင္းကို အံတုရန္၊ အသက္ 
ပိုရွည္ေအာင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူႏိုင္ေရးအတြက္ 
အၿမဲႀကိဳးစားေနၾကသည္။ မိမိ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းလ်က္ အထိမ္းအမွတ္တစ္ခုခုကို စိုက္ထူ 
ထားျခင္းျဖင့္ မ်ိဳး႐ိုးအစဥ္အဆက္ အေမြအႏွစ္ကို 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အမ်ားက ေမ့ေပ်ာက္  
လ်က္ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ 
ဟု ထင္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ေရွးလူႀကီးမ်ား 
ဆို႐ိုးစကားရွိသကဲ့သို႔ ‘‘မနက္ျဖန္ ေသရေတာ့မွာပဲ၊ 
စားေသာက္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနစမ္းပါ’’ ဟူ၍ ေသျခင္း 
တရားရွိျခင္းကို ျငင္းပယ္ကာ ဘဝကို အျပည့္အဝ 
အရသာခံ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကသည္။
 ဤနည္းလမ္းမ်ားက လူအခ်ိဳ႕တို႔အတြက္ စိတ္ေက်  
နပ္မႈ အလုံအေလာက္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ 
အမ်ားစုအတြက္မူ ေသျခင္းတရားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေၾကာက္႐ြံ႕ေနမႈကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ခက္ခဲဆဲျဖစ္သည္။ 
ေသျခင္းကို မည္သို႔ပင္ ေမ့ပစ္ရန္ႀကိဳးစားႀကိဳးစား၊ 
မေတြးဘဲေနေန မည္သည့္အခါမွ ေသရန္ အဆင္သင့္  
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ျဖစ္မေနၾကပါ။ မိမိအတြက္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ေစ ေသလြန္သြားရမည့္ကိစၥကို တတ္ႏိုင္သမွ် 
ႀကိဳးစားျပင္ဆင္မႈ ျပဳၾကေသာ္လည္း ကိုယ္ခႏၶာ၌ 
ေရာဂါတစ္ခုခုရွိေၾကာင္း သိလာရခ်ိန္၊ ေသျခင္းကို 
တကယ္တမ္း ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ဟု   သိလာရခ်ိန္တြင္ 
ေသျခင္းကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး ငါေတာ့အသင့္ပဲဟု 
ေျပာႏိုင္ရန္မွာ ခက္ခဲလွသည္။
 အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရသနည္း။ အေၾကာင္း  
ရင္းမွာ လူသားပီပီ လူ႔ဇာတိပကတိ၏ အတြင္း  
တစ္ေနရာမွ ဤေၾကာက္႐ြံ႕မႈက ေပၚေပါက္လာျခင္း  
ျဖစ္သည္။ ေသျခင္း 
သေဘာသည္ အသက္ 
ရွင္သန္ႏိုင္ေရး လူ၏ 
အလိုအေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္  
မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ 
သည္။ ေသျခင္းတရား  
သည္ အေမွာင္ထုႏွင့္ 
အနိစ ၥ (အနတၱ)သေဘာ 
ကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ မိမိ၌ 
ရွိသမွ်အားလုံးကို ဆံုး႐ႈံးၿပီး 
မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မိမိခ်စ္ခင္သူမ်ားကို ထာဝရခြဲခြာသြား 
ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မေၾကာက္မလန္႔ဘဲ ရွိေနရန္က 
ခက္ခဲလွပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တစ္ေယာက္စီကို လႊမ္းမိုး 
လ်က္ရွိသည့့္ ေသျခင္းအရိပ္ကို မည္သည့္ေဆး၊ 
မည္သည့္အႀကံအစည္၊ မည္သည့္အေကာင္းျမင္၊ အျပဳ 
သေဘာအေတြးကမွ မဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါ။
 သို႔ဆိုလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မည္နည္း။ ေသျခင္း 
တရားႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ 
ႏိုင္မည့္နည္းလမ္း တစ္စုံတစ္ခု ရွိပါသလား။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔  
ထာဝရ အသက္ရွင္ေနႏိုင္မည္လား။ ဒီေမးခြန္းမ်ား 

ေသျခင္းကို 
မည္သို႔ပင္ ေမ့ပစ္ရန္ 
ႀကိဳးစားႀကိဳးစား၊ 
မေတြးဘဲေနေန 
မည္သည့္အခါမွ 
ေသရန္ အဆင္သင့္  
ျဖစ္မေနၾကပါ။
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အတြက္ အေျဖရွိသည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားက ယုံၾကည္ 
ၾကပါသည္။

ေသျခင္းတရားကုိ ေအာင္ႏုိင္ခ့ဲသူ ေသျခင္းတရားကုိ ေအာင္ႏုိင္ခ့ဲသူ ေယ႐ႈေယ႐ႈ
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔က “ငါသည္  
လမ္းခရီး ျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏၊ အသက္လည္း 
ျဖစ္၏” ဟု လွည့္လည္သြန္သင္ခဲ့သူတစ္ဦး ရွိခဲ့ပါသည္။  
သူ႔အမည္မွာ ေယ႐ႈျဖစ္ၿပီး သူသည္ ဘုရားသခင္၏  
သားေတာ္ျဖစ္သည္၊ သူသည္ ေသျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ 
မည့္သူျဖစ္သည္ဟု ရဲဝံ့စြာ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္။ 
သူ႔ရန္သူမ်ားက သူ႔ကို အဆုံးစီရင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
၃ ရက္ ၾကာၿပီးေနာက္ ေသရာမွ သူျပန္လည္ရွင္ျပန္ 
ထေျမာက္ခဲ့သည္။(၁) ယခင္က သူ႔ကို သံသယရွိသူမ်ား 
အပါအဝင္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ သူ႔ကို အသက္ရွင္လ်က္ 
ရွိေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။
 အဘယ့္ေၾကာင့္ ေသျခင္းတရားကို ေယ႐ႈ ေအာင္ႏိုင ္
ခဲ့သနည္း။ သူ႔ကို ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ 
အားျဖင့္ ထေျမာက္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ေျပာႏိုင္သနည္း။ သမၼာ 
က်မ္းစာမွ ဤသို႔ရွင္းျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးကို အသိဉာဏ္ရွိေသာ သက္ရွိမ်ား  
အျဖစ္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မည္သည့ ္
အရာက အမွန္၊ မည္သည့္အရာက အမွား ဆိုသည္ကို 
ပင္ကိုယ္ဉာဏ္ျဖင့္ သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လုံးဝဥႆုံ 
မွန္သည့္ အမႈအရာမ်ား၊ အမွန္တရားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
အရာမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မလုပ္ေဆာင္ၾကပါ။(၂) သမၼာ 
က်မ္းစာမွ ၎ကို သန္႔ရွင္းၿပီးျပည့္စုံသည့့္ ဘုရားသခင္၏ 
ကိုယ္က်င့္တရားစံကို မမီျခင္း - အျပစ္ ဟု ေခၚပါသည္။(၃) 
ထို႔ျပင္ အျပစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမွာ ေသျခင္း  
ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။(၄) ရလဒ္အေနျဖင့္ 
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ေသျခင္းတရား၏ က်ိန္ျခင္းေအာက္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ 
အသက္ရွင္ေနၾကရသည္။  ေသျခင္းတရားက ကြၽႏ္ုပ္ 
တို႔ကို ဘုရားသခင္နဲ႔ ထာဝရခြဲပစ္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္  
ေယ႐ႈက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ဤေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳး  
မ်ားကို ခံယူခဲ့သည္။ သူသည္ အျပစ္ကင္းစင္သူျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းတရားအတြက္ေၾကာင့္ 
ေသျခင္းကို လိုလားစြာရင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ အျပစ္သားမ်ား 
အတြက္ အျပစ္ကင္းစင္သူက အေသခံခဲသ့ည္။ ေသျခင္းမွ  
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေသျခင္းႏွင့္ ေသျခင္း၏ 
က်ိန္ျခင္းတို႔ကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔လည္း ေသျခင္းကုိ ေအာင္ႏုိင္သည္ကြၽႏု္ပ္တုိ႔လည္း ေသျခင္းကုိ ေအာင္ႏုိင္သည္
သတင္းေကာင္းမွာ ေယ႐ႈက အျပစ္တရားႏွင့္ 
ေသျခင္းအေပၚ ေအာင္ႏိုင္မႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ 
မွ်ေဝရန္ ကမ္းလွမ္းလ်က္ အခြင့္ေပးေနသည္။  
မည္သို႔ အခြင့္ေပးေနသနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား  
သူအေသခံခ့ဲေၾကာင္း ယံုၾကည္ၿပီး သူ႔ကုိ အရွင္သခင္အျဖစ္  

(၁) “ငါသည္ ကုိယ္တုိင္ခံယူသည္အတုိင္း၊ သင္တုိ႔အား ေရွ႕ဦးစြာအပ္ေပးေသာ 

အေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာလာသည္အတုိင္း 

ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူၿပီ။ သၿဂႋဳ လ္ၿပီးမွ၊ က်မ္းစာလာသည့္ 

အတုိင္း သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။ ေကဖသည္ 

ကုိယ္ေတာ္ကုိျမင္ၿပီးမွ၊  တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာသူတုိ႔သည္ ျမင္ရၾက၏။” 

(၁ေကာ  ၁၅:၃-၅)

(၂) “ငါ့အထဲမွာ ငါ့ဇာတိပကတိ၌ ေကာင္းေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ် 

မတည္သည္ကုိ ငါသိ၏။  အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ က်င့္ခ်င္ေသာစိတ္ 

ရိွေသာ္လည္း၊ ေကာင္းစြာက်င့္တတ္ေသာအက်င့္ကုိ ရွာ၍မေတြ႕ႏုိင္။ 

ငါသည္ က်င့္ခ်င္ေသာ အက်င့္ေကာင္းကုိ မက်င့္၊ မက်င့္ခ်င္ေသာ 

အက်င့္ဆုိးကုိ က်င့္၏။” (ေရာ ၇:၁၈-၁၉)

(၃) “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ဒုစ႐ုိက္ကုိျပဳ၍ 

ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။” (ေရာ ၃:၂၃)

(၄) “အျပစ္တရား၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း။” (ေရာ ၆:၂၃)
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ခံယူကာ သူ႔ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
သမၼာက်မ္းစာမွ “သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ႏႈတ္ျဖင့္  
ဝန္ခံ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကုိ ေသျခင္းမွ 
ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ ယုံၾကည္လွ်င္၊  
ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ (ေရာ ၁၀:၉)” ဟု  
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္သည္ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္႐ုံသာမက သူႏွင့္ ထာဝရရွိေန 
ႏိုင္ရန္ ထာဝရအသက္ကိုပါ ေပးမည္ဟုလည္း 
သမၼာက်မ္းစာမွ ေျပာထားပါသည္။(၅)

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ သြားေတြ႕ရမည့္ ေက်ာင္းသား 
တစ္ေယာက္၏အျဖစ္ကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။  
အျပစ္ေပးခံရေတာ့မည္ ဟု ေၾကာက္လန္႔ၿပီး  

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႐ုံးခန္း 
သို႔ တုန္တုန္ရင္ရင္ျဖင့္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ အခန္း  
ထဲဝင္ရန္ အလြန္ေၾကာက္  
ၿပီး အျပင္၌ေခတၱေစာင့္ေန 
မည္။ ထိုစဥ္ အျခား  
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ 
က မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈ  
အျပည့္ျဖင့္ အခန္းထဲသို႔  
ဝင္သြားၿပီး ခဏအၾကာတြင္ 

ၿပဳံးလ်က္ျပန္ထြက္လာသည္ကို သူေတြ႕လိုက္ရသည္။ 
ထိုေက်ာင္းသားကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး “ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႐ုံး
ခန္းထဲကို မေၾကာက္မလန္႔ဝင္ၿပီး မင္းဘာေၾကာင့္  
ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ျပန္ထြက္လာႏိုင္တာလဲ” ဟု ေမးပါသည္။ 
ထိုေက်ာင္းသားက သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး “ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 
သူက ငါ့အေဖမို႔လို႔ေပါ့” ဟု ေျဖပါသည္။
 ေယ႐ႈကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ယံုၾကည္သည့္အခါ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔လည္း  
ဒုတိယေက်ာင္းသားကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေသျခင္း 

- ၈ -

ေယ႐ႈက 
အျပစ္တရားႏွင့္ 
ေသျခင္း အေပၚ 
ေအာင္ႏိုင္မႈကို 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ မွ်ေဝရန္ 
ကမ္းလွမ္းလ်က္ 
အခြင့္ေပးေနသည္။  



တရားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါ။ ႐ုပ္ခႏၶာက  
ေသမည္ျဖစ္ၿပီး ေသျခင္း၏ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဘုရား  
သခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေစာင့္ေနမည္ျဖစ္သည္။ စီရင္ျခင္း  
ခံရမည္ကို ေၾကာက္လန္႔ေနရန္ မရွိေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္  
၏ ေရွ႕ေတာ္သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အႂကြင္းမဲ့တိုးဝင္ႏိုင္ၿပီး 
နာက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ကာ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာဝရ  
မိတ္သဟာယဖြဲ႕လ်က္ ေပါင္းေဖာ္ဆက္ဆံေရးကို  
ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။(၆)

 ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေသျခင္းကို 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးတည္းရင္ဆိုင္ရန္ မလိုေတာ့ပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ေယ႐ႈက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို  
အဆုံးတိုင္ေအာင္ အေဖာ္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ပါ။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အျဖစ္ႏွင့္ ေသျခင္းတရားကို  
ရင္ဆုိင္ေအာင္ႏုိင္ခ့ဲသူက ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘဝခရီးတေလွ်ာက္  
အဆုံးတိုင္ေအာင္ အတူလိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ 
အသက္ရွင္စဥ္အခါ မိသားစုမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားက 
အေဖာ္ျပဳေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသလြန္ခ်ိန္၌  

- ၉ -

(၅) “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ 
ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ 
မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ 
ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” (ေယာ ၃:၁၆)

(၆) “သင္တုိ႔စိတ္ႏွလံုး ပူပန္ျခင္းမရိွေစႏွင့္။ ဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ 
ငါ့ကုိလည္း ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ့အဘ၏အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္း 
အမ်ားရိွ၏။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ သင္တုိ႔အား 
ငါမေျပာဘဲမေန။ သင္တုိ႔ေနစရာအရပ္ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းငွာ ငါသြားရ၏။ 
ငါသည္ သြား၍ သင္တုိ႔ေနစရာအရပ္ကုိ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တစ္ဖန္လာျပန္၍ 
ငါရိွရာအရပ္၌ သင္တုိ႔ရိွေစျခင္းငွာ သင္တုိ႔ကုိ ငါ့ထံသုိ႔သိမ္းဆည္းမည္။ 
ငါသည္ အဘယ္အရပ္သုိ႔ သြားသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ 
လမ္းခရီးကုိလည္းေကာင္း၊ သင္တုိ႔သိၾက၏။ ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ 
သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကုိအမီွမျပဳလွ်င္ 
အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ မေရာက္ရ။ (ေယာ ၁၄:၁-၄၊ ၆)



၎တို႔ကို ထားခဲ့ရမည္ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းခရီး 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္မူ ေယ႐ႈသာလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လက္ကို  
ၿမဲၿမဲကိုင္ဆြဲၿပီး ယခုဘ၀အသက္ရွင္ျခင္းမွ ေသျခင္းဆီသို႔၊  
ထိုမွ ထာဝရအသက္သို႔ ဝင္စားသည္အထိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ 
အနီး၌ ရွိေနေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤကတိစကားသည္ 
အျခားသူထံမွ လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျပစ္တရားႏွင့္ 
ေသျခင္းတရားကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သူ ဘုရားသခင္၏ 
သားေတာ္ ေယ႐ႈထံမွ လာျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္သည့္ 
ကတိေတာ္ျဖစ္သည္။

မေၾကာက္ေတာ့ပါမေၾကာက္ေတာ့ပါ
ေသရမည့္အေရးႏွင့္ ေသျခင္းတရားက သင့္  
အတြက္ မည္သို႔အဓိပၸာယ္ရွိသည္ကိုေတြးၿပီး  
သင္စိတ္ေသာက ေရာက္ေနပါသလား။ ေသျခင္းက 
လႊမ္းမိုးဖစိီးေနသကဲသ့ို႔  ခစံားရပါသလား။ ေရွာငလ္ႊဲမရႏိငု ္ 
ေသာ ေသျခင္းတရားကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔အေရး ႐ုန္းကန္  
ေနရဆဲလား။ ေသျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ၿပီး အျပစ္ႏွင့္  
ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ အႏိုင္ယူ 
ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ျပခဲ့သည့္ ေယ႐ႈထံကို 
ဦးလွည့္ရန္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သင့္ကိုယ္စား သခင္၏  
အေသခံျခင္းႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ သူ၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း 
ႏွင့္ ထာဝရအသက္ကုိေပးရန္ အာမခံခ်က္တုိ႔ကုိ သင္  
ယံုၾကည္လွ်င္ အျပစ္ႏွင့္ ေသျခင္းတရားအေပၚ သခင္ေယ႐ႈ 
၏ ေအာင္ျမင္မႈက သင္၏ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 
 သခင္ေယ႐ႈ၌  သင္ယုံၾကည္လွ်င္ ေသျခင္းတရားႏွင့္ 
ထုိ႔ေနာက္ ဘာျဖစ္မည္ဆုိသည္ကုိ သင္ေၾကာက္စရာ မလုိ  
ေတာ့ပါ။ ထိုအစား ႐ုပ္ခႏၶာ ေသဆံုးသြားၿပီးေနာက္ 
ဆက္လက္အသက္ရွင္ၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိမည္။  
ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ထာဝရမိတ္သဟာယဖြဲ႕ခြင့္ရ 

- ၁၀ -



လ်က္ ေပ်ာ္႐ႊင္ခံစားရမည္ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ စိတ္ခ ်  
မႈျဖင့္ ရွင္သန္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခု အသက္ရွင္စဥ္ 
သာမက ေသလြန္ၿပီး ထာဝရအသက္တာသုိ႔ဝင္စားခ်ိန္ 
အထိ သင့္နေဘး၌ သခင္ေယ႐ႈရိွလ်က္ အတူေလွ်ာက္လွမ္း  
ေနေၾကာင္း ဆိုသည့္အသိျဖင့္ သင္တစ္ေယာက္တည္း 
ေသရမည္ကို စိုးရိမ္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါ။

သခင္ေယ႐ႈထံ ဦးလွည့္ရန္ သင္စဥ္းစား  သခင္ေယ႐ႈထံ ဦးလွည့္ရန္ သင္စဥ္းစား  
မည္လားမည္လား
ေယ႐ႈအေၾကာင္း ပိုသိခ်င္လွ်င္၊ ေသျခင္းႏွင့္  
အျပစ္တရားကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သခင္၏  
ေအာင္ျခင္းကို မည္သို႔မွ်ေဝခံစားရမည္ကိုသိလို 
လွ်င ္သင္အ့နီးဝန္းက်ငရ္ွ ိအသင္းေတာ္သို႔ ဆက္သြယပ္ါ။  
သင္သိလိုသည္မ်ားကို ကူညီေျဖၾကားေပးႏိုင္မည့္သူ 
တစ္စုံတစ္ဦးကို သင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္တစ္နည္း 
မွာ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းႏွင့္ သင္လုိအပ္ေနသည့္  
ႏွစ္သိမ့္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ဘုရားသခင္က မည္သို႔ 
ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သင့္ကုိေျပာျပမည့္ သမၼာက်မ္းစာကုိ ရယူပါ။
 ခရစ္ေတာ္ကုိ သင္ရွာေဖြေတြ႕ရိွရန္ႏွင့္ သူကမ္းလွမ္း  
သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားကုိ သင္ရရိွရန္ ေန႔စဥ္ခြန္အား  
အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမွ သင့္ကုိ ကူညီလုိပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔  
ထုတ္ေ၀သည့္ “ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က”္ စာအုပ္ငယ္ေလးကို  
ေတာင္းဆုိ ရယူပါ။ ပူးတြပဲါ ေတာင္းခံစာ ပံုစံတြင္  
ျဖည့္သြင္းၿပီး ျပန္လည္ေပးပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရိွ  
myanmar-odb.org တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ထုတ္ေ၀ထားေသာ 
အျခားစာေပမ်ားကုိလည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈနိုင္ပါသည္။

- ၁၁ -

ဘာသာျပန္သူ ။  ။ ေနာ္ေမဘယ္လ္သာလွ  
ကိုးကားက်မ္းခ်က္မ်ားကို ယုဒႆန္ဘာသာျပန္သမၼာက်မ္းစာမွ 
ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။ 
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Myanmar “Death: Fear No More”



ေ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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