atmifqef;pkMunf\ taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif;tm; or®musrf;pm&IaxmifhrSzwf&Ijcif;

1

atmifqef;pkMunf\
taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif;tm;
or®musrf;pm ½IaxmifhrS zwf½Ijcif;
Reading Aung San Suu Kyi’ s
"Freedom from Fear"
from Biblical Perspective

a'gufwm Aefukef;

a'gufwm Aefukef;

2

yHkESdyf rSwfwrf;
စာမူ မူပုိင္ ေဒါက္တာ ဗန္ကုန္း
ထုတ္ေဝသည့္အႀကိမ္ ပထမအႀကိမ္
ထုတ္ေဝသည့္ကာလ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၅
မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇိုင္း မ်ိဳးျမင့္
အတြင္းစာသားႏွင့္ အျပင္အဆင္ ကာဠဳ

ထုတ္ေဝသူ ဦးခြာကမ္း (ၿမဲ - ဝ၁၄၄၇)
ေအေဘေနဇာ စာေပ
အခန္း - ၁၅၊ တိုက္ - ၂၇၉
အမွတ္ - ၂၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ အတြင္းပံုႏွိပ္ ဦးခြာကမ္း (ၿမဲ - ဝဝ၆၇၂)
ေအေဘေနဇာ ပံုႏွိပ္တိုက္
အမွတ္ - ၁၅၅၆၊ စိႏၲေက်ာ္သူဦးၾသလမ္း
(၄၂) ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္)
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
ျဖန္႔ခ်ိေရး ယဥ္မ်ိဳးစာေပ
၂၇၄ (B)၊ လမ္း (၄ဝ) အထက္၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ဝ၉-၇၃၂ဝ၅၈၆။
ေစာင္ေရ ၃ဝဝဝ
တန္ဖိုး ၁၂ဝဝ
ေဒါက္တာ ဗန္ကုန္း
“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအား
သမၼာက်မ္းစာ ႐ႈေထာင့္မွ ဖတ္႐ႈျခင္း”
ရန္ကုန္၊ ေအေဘေနဇာ စာေပ၊ ၂ဝ၁၅
-

၁၁ဝ စာ၊ ၁၃ စင္တီ × ၂ဝ စင္တီ
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rmwdum
အမွာစာ
ဥေယ်ာဇဥ္
ေက်းဇူးတင္စကား
နိဒါန္း

၇ - ၂၂

tcef; (1) uREkfyfwdkY\ ta&;udk &SmazGjcif;
			
အေရး၏ အဓိပၸါယ္
လူသားကုိ ဗဟုိျပဳေသာ ယဥ္ေက်းမႈ
အေရးတို႔၏ ဆုံမွတ္
ဘာသာတရား သယ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑
ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ သက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္း
သက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္း အဆင့္ဆင့္
ရင့္က်က္ေသာ သက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္း ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား

၂၃ - ၃၆
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tcef; (2) a,½Ic&pfawmf
			

၃၇ - ၄၉

ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ခံသမုိင္း အက်ဥ္း				
ေဟရုဒ္မင္းႀကီးႏွင့္ သူ႔သားမ်ားလက္ထက္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား
တစ္စုံတစ္ခု ဆာငတ္ေနေသာ ေလာကႀကီး				
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ေတာ္လွန္ေရး				
သမရုိးက် မဟုတ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ မွန္ကန္မႈ				
ေယရႈခရစ္ေတာ္အခ်ိန္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန				
ေယရႈခရစ္ေတာ္ ပင္ကုိ ျဖစ္တည္ျခင္း
နိမိတ္ဖတ္တတ္ေသာ ပေရာဖက္				
ခရစ္ေတာ္၏ စစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္ျခင္း

tcef; (3) atmifqef;pkMunf
			
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္ခံသမုိင္း အက်ဥ္း

၅၁ - ၇၁
				

ေမေမႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာက္ခ်ိန္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန
ျမန္မာ့အေၾကာင္း ကမ ၻာကုိ မိတ္ဆက္မိျခင္း
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ဗတိၲ ဇံ
္ ခံယူေသာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သုိးထိန္း မရွိသည့္ သုိးအုပ္စုႀကီးမ်ား
ေသျခင္းမွတစ္ဖန္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

		

ကႏ ၱာရ၌ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဦးခင္ညြန္႔နာမည္ မပါေသာ ႏုိဗယ္ဆုရွင္ ေၾကညာျခင္း

tcef; (4) taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif; (odkYr[kwf)
u,fwifjcif;
			

၇၃ - ၉၀

ေၾကာက္တတ္ေသာ လူသား 				
လူသားတုိ႔၏ အႀကီးဆုံးရန္သူ အေၾကာက္တရား
ဘာသာေရးႏွင့္ ေသျခင္းအေၾကာက္တရား
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ကယ္တင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) လြတ္ေျမာက္ျခင္း 				
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

				

မွားယြင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း 				
အဂတိလုိက္စားျခင္းႏွင့္ အေၾကာက္တရား
အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ သြန္သင္ခ်က္

tcef; (5) ppfrSefaom vGwfajrmufjcif;
			

၉၁ - ၁၀၃

ကယ္တင္ျခင္း 				
အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း				
အဖုိးအခမဲ့ ကယ္တင္ျခင္း
တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ကယ္တင္ျခင္း				
အမွန္တရား၌ လြတ္ေျမာက္ျခင္း				
တရားလမ္း (သုိ႔မဟုတ္) ခရစ္ယာန္မ်ား 				
အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္သူမ်ား
နိဂံုး		
မွီျငမ္းက်မ္းမ်ား

၁၀၅ - ၁၁၀
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xkwfa0ol\ trSmpm
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု
ေရာေႏွာ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ထို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား
သည္ သမိ္ုင္းအေၾကာင္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအရ ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈအရ
ေသာ္လည္းေကာင္း မတူ ကြဲျပားေနၾကပါသည္။ ထို မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို
အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္ လိအ
ု ပ္ပါသည္။ ထိသ
ု ႔ို ေလးစား
အသိအမွတ္ျပဳမွသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္းအၾကား ညီညႊတ္
မွ်တေသာ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပမည္။
တုင
ိ ္းရင္းသား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွငတ
့္ စ္မ်ဳိး အၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစား
အသိအမွတ္ျပဳ၍ နားလည္မႈဖန္တီးရန္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မွာ လူမ်ိဳး
တစ္မ်ဳိး၏ အေၾကာင္းကို အျခားလူမ်ဳိးက သိရန
ွိ ားလည္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ သိရွိနားလည္ရန္ အခ်င္းခ်င္း အေၾကာင္းကို သင္ၾကား ေလ့လာရန္
လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းအၾကား ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း မရွသ
ိ ေလာက္ နည္းပါးေန
သည္။ ျပည္တင
ြ ္းစစ္ႏင
ွ ့္ စစ္အာဏာရွငစ
္ နစ္တ၏
႔ို အျပန္အလွန္ အားၿပိဳင္မႈ
ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအေၾကာင္းကို ေလ့လာသင္ၾကားရန္ မဆို
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ထားဘိ၊ ထိလ
ု ူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တိမ္ေကာ
ပေပ်ာက္ေရးကိုပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း
ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။
အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ျပည္တင
ြ ္းစစ္ကို ရပ္စ၍
ဲ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္
ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးေရးရာ သုေတသနအသင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအသင္းမွ
တိင
ု ္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ စာအုပစ
္ ာတမ္းမ်ားကို ႀကိဳးစားပမ္းစား ထုတ္ေဝ
လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ယခု ေဒါက္တာဗန္ကုန္း ေရးသား
ျပဳစုသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္
ျခင္းအား သမၼာက်မ္းစာ ရႈေထာင့္မွ ဖတ္ရႈျခင္းစာအုပ္ကုိ ထုတ္ေဝလုိက္
ရပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းသိျပည္သိ၊ ကမာၻသိ လူထု
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္
ဒီမက
ို ေရစီ ရရွိေရး လႈပရ
္ ွားမႈတင
ြ ္ သူမ၏ ကိယ
ု ပ
္ င
ို ္ ေတြးေခၚယူဆခ်ကမ
္ ်ားႏွင့္
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း (Freedom
From Fear) ႏွင့္ The Voice of Hope စာအုပ္မ်ားတြင္ တေစ့တေစာင္း
ေဖၚျပခဲပ
့ ါသည္။ ယင္းစာအုပမ
္ ်ား အနက္ Freedom From Fear စာအုပမ
္ ွ
ေဒၚစု၏ အျမင္ကို ေဒါက္တာဗန္ကုန္းက ခရစ္ယာန္ ဓမၼစာအုပ္ရႈေထာင့္မွ
ေလ့လာ ဖတ္ရႈေနျခင္းပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗုဒဘ
ၶ ာသာဝင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာဗန္ကန
ု ္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား
တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲကို
ဦးေဆာင္ေနေသာ ႏိင
ု င
္ ံေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေဒါကတ
္ ာဗန္ကန
ု ္းသည္
ခရစ္ယာန္ သင္းအုပဆ
္ ရာ ဓမၼပညာရွငတ
္ စ္ပါး ျဖစ္သည္။ ထိမ
ု တူကြဲျပားမႈ
မ်ားကို ေနာက္ခံထားရွိ၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစား
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးအေၾကာင္းကို တစ္ဦးက ေလ့လာ ဖတ္ရႈေန
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္
ေသာ တုိင္းျပည္တြင္ အထူး လိုအပ္ေနသည့္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ ခ်င္း အေၾကာင္းကို ဗမာႏွင့္တကြ အျခား
တိင
ု ္းရင္းသားမ်ား သိရရ
ွိ န္လသ
ို ည္။ ဗုဒ
ု ဘ
ၶ ာသာဝင္အေၾကာင္းကို ခရစ္ယာန္
ဘာသာဝင္မ်ား၊ မူဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ား သိရရ
ွိ န္လအ
ို ပ္သည္။ ထိန
ု ည္းတူ
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ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ မူဆလင္ ဘာသာမ်ားကိုလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား
သိရွိ နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဤတုိင္းျပည္တြင္ မတူေသာ
ဘာသာ၀င္မ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အမွန္
တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္။
ျပည္ေထာင္စဖ
ု ြား တုင
ိ ္းရင္းသား လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၊ ဘာသာ မတူေသာ
ယုၾံ ကည္သမ
ူ ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို
ဤစာအုပက
္ ပံပ
့ ိုး အေထာက္အကူျပဳႏိင
ု လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္ဟု ယံၾု ကည္ ေမွ်ာ္လင္မ
့ ိ
ပါသည္။
ေဒါက္တာ လ်န္မႈန္းဆာေခါင္း
ညႊန္ၾကားေရးမႈး
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္
သုေတသနအသင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၂၀၁၅- ေအာက္တိုဘာ (၂၇) ရက္
(ဂရင္းေဟးလ္ ေဟာ္တယ္)
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Oa,smZOf
သိကၡာေတာ္ရဆရာ

ေဒါက္တာဗန္ကုန္းသည္

မရာဧ၀ံေဂလိ

အသင္းေတာ္၏ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ပါး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ၊ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ က်င့္သုံးမႈ
ေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္ကပ္ ပါ၀င္ေနသူ ျဖစ္ပါ
သည္။ ဓမၼပညာရွင္ အေနျဖင့္လည္း ရပ္တည္ကာ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္
ခရစ္ယာန္အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ား အတြက္ လုအ
ိ ပ္ေသာ ဓမၼပညာရပ္
မ်ားကုိ စာေပအႏုပညာျဖင့္ ပုံေဖာ္ တင္ျပႏုိင္ေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကုယ
ိ တ
္ င
ုိ ္ ေရးသားေသာ “အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း” စာအုပ္
အား သမၼာက်မ္းစာ ႐ႈေထာင့္မွတစ္ဆင့္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ လူသားတုင
ိ ္းအား ၿခမ
ိ ္းေျခာက္ေနေသာအရာမွာ အေၾကာက္တရားပင္
ျဖစ္သည္။ လူတင
ုိ ္း ေၾကာက္ေနရေသာ အေၾကာက္တရားမ်ားတြင္ အျပင္
ပေယာဂေၾကာင့္ ေၾကာက္ရေသာ အေၾကာက္တရားႏွင့္ အတြင္းစိတ္ထဲ
တြင္ အလုိလုိေၾကာက္ရြံ႕ေနရေသာ အေၾကာက္တရား ဟူ၍ ရွိပါသည္။
အျပင္ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ ေၾကာက္ေနရေသာ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကုိ လူတုိ႔အေနျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံသုံး၍ ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ္လည္း
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အတြင္းစိတ္ေၾကာင့္ အလုိလို ေၾကာက္ေနရေသာ အေၾကာက္တရားကုိမူ
တြန္းလွန္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အလြန္ပင္ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ “အေၾကာက္
တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း” စာအုပ္သည္ လူတုိ႔တြင္ရွိေသာ အတြင္း
စိတ္ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရ႕ြံ ေနရေသာအျဖစ္ အေျခအေနမွ တြန္းလွန္ ေက်ာ္လႊား
ႏုင
ိ ရ
္ န္ စိတဓ
္ ါတ္အင္အား ျမႇငတ
့္ င္ေပးေသာ စာအုပအ
္ ျဖစ္ ခံယယ
ူ ၾုံ ကည္မိ
ပါသည္။ ထုိစာအုပ္ကုိ ခရစ္ယာန္ အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ား ၀ိညာဥ္
သေဘာျဖင့္ ျပည့္၀လ်က္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာတြင္ ႀကံ႕ခုိင္ကာ လုပ္ေဆာင္မႈ
တုင
ိ ္းတြင္ မေရြ႕မေလ်ာ့မတိမ္း မယိမ္းဘဲ ဆုံးခန္းတုင
ိ ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ႏုင
ိ ပ
္ ါမည္အ
့ ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာ ႐ႈေထာင္မ
့ ွ စာေရးသူသည္ ရွင္းလင္းစြာ
ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း
ပါသည္။
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ကၽြႏပ
ု္ အ
္ ေနျဖင့္ အဂၤလပ
ိ ဘ
္ ာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ
မူရင္း စာအုပ္ႏွင့္ ဗမာ စာေပျဖင့္ ဆရာ ႏုိင္ဦး ဘာသာျပန္ဆုိထားေသာ
စာအုပက
္ ုိ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာၿပီး ဤသမၼာက်မ္းစာ ႐ႈေထာင္စ
့ ာအုပ္ႏင
ွ ့္ ယွဥထ
္ ုိး
ဖတ္႐ႈေလ့လာမည္ ဆုိပါက စာဖတ္သူ တစ္ဦးစီတုိင္း အတြက္ စိတ္ဓါတ္
ေရးရာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မတ
ႈ င
ုိ ္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္
ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္လ်က္ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
မူရင္း စာေရးသူ၊ ဘာသာျပန္ဆသ
ုိ ူႏင
ွ ့္ သမၼာက်မ္းစာ ႐ႈေထာင္မ
့ ွေန၍
ေရးသားသူ၊ စာဖတ္သူ တစ္ဦးစီတုိင္းကုိ ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာ
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ႂကြယ္၀စြာ ခံစားႏုိင္ပါမည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္း
ေမတၲာ ပုိ႔သအပ္ပါသည္။

သိကၡာေတာ္ရ ဆရာ ေစာေရႊလင္း
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ
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“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအား
သမၼာက်မ္းစာ႐ႈေထာင့္မွ

ဖတ္႐ႈျခင္း”

စာအုပ္ငယ္ေလးကုိ ေရးသား

ႏုိင္ေအာင္ ခြနအ
္ ားႏွင့္ ဉာဏ္ပညာကုိ ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အား
ဦးစြာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အမွာစာကုိ ေရးေပး
ပါေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး သိကၡာေတာ္ရ ဆရာ ေစာေရႊလင္း အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
အလုပ္အလြန္ မ်ားေျမာင္သည့္ၾကားမွ ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားခ်ီး
ကုိ ေရးေပးပါေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား
ဘက္မွ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔လ်က္ ပါ၀င္ေနသူ ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္း
အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္၏
့ ျမန္မာစာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ စာဖတ္
သူမ်ား အလြယ္တကူ နားလည္ႏုိင္ေအာင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ျပင္ေပး
ပါေသာ ဆရာမႀကီး ေဒၚလြမ္းသူ (ပဲခူး) အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ အန္တီစု
အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စာအုပ္စာေပမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ ကူညီ စုစည္း
ေပးေသာ အမ္အီးအုိင္ စာၾကည့္တိုက္မွဴး ဆရာမ သန္းသန္း၀င္း အေပၚ၌
လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျပမတတ္ေသာ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါေၾကာင္း
မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
စာဖတ္သူ ပရိသတ္မ်ား အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္လ်က္
ဗန္ကုန္း
ဖုန္း (၀၉၅-၃၉၃-၃၈၇)

13
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ed'gef;
အခ်ိန္ကား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ညေနပုိင္း ၃ ခ်က္ တီးခ်ိန္
ခန္႔ျဖစ္သည္။ ယုဒႆန္ အသင္းေတာ္ သင္းအုပဆ
္ ရာႀကီး ေဒါက္တာ ေအကုိေလးက
“တုိက္ပုံ သန္႔သန္႔ေလး ၀တ္ၿပီးေတာ့ ၂၇ ရက္ေန႔ ညေန ၂ နာရီမွာ ကၽြန္ေတာ့္႐ုံးကုိ
အေရာက္လာခဲ့ပါ၊ အန္တီစု ေနအိမ္မွာ ဆုေတာင္းဖုိ႔ တုိ႔သြားၾကမယ္” ဟု ဖုန္းျဖင့္
ကၽြန္ေတာ့္အား လွမ္းေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ေအကုိေလးသည္ ထုိသုိ႔
အန္တီစု ေနအိမ္သြားဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အား ဖိတ္သည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာပီတိ
ျဖစ္မသ
ိ ည္။ ရင္ထက
ဲ အမွနအ
္ တုင
ိ ္း ေျပာရလွ်င္ ဘာ့ေၾကာင္မ
့ န
ွ ္း မသိ။ ကၽြန္ေတာ္သည္
ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားတု၏
႔ိ အခ်စ္ေတာ္ အန္တစ
ီ ုႏင
ွ ့္ ႏႈတဆ
္ က္ရင္း စကားတစ္ခန
ြ ္း
ေလာက္ေတာ့ ေျပာခ်င္ခဲ့မိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္လုိ သာမန္ ခရစ္ယာန္
သင္းအုပဆ
္ ရာ တစ္ပါးအတြက္ အန္တစ
ီ ုႏင
ွ အ
့္ နီးကပ္ ေတြ႕ႏုင
ိ ဖ
္ ႔ုိ ဆုသ
ိ ည္မွာ အလြန္
ေ၀းလွသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ “ပါစတာ”

(pastor) ဆုိတာက အန္တီစုအတြက္

ဆုေတာင္းေပးျခင္းမွတစ္ပါး ဘယ္အရာကုမ
ိ ်ား လုပ္ေပးႏုင
ိ ပ
္ ါအ့န
ံ ည္း။ ထုက
ိ သ
ဲ့ ႔ေ
ုိ သာ
အေျခအေနတြင္ ရွိေနေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခု အန္တီစု ေနအိမ္သုိ႔ ဆုသြား
ေတာင္းေပးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အလြန္ေက်နပ္မသ
ိ ည္။ ထုိေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေအကုိ
ေလး ခ်ိန္းထားသည့္အခ်ိန္ ေရာက္ေသာအခါ သူ၏႐ုံးသုိ႔ အေရာက္သြားခဲ့သည္။
ဆရာႀကီး ေအကုိေလး႐ုံးမွ အျခား ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွငအ
့္ တူ ယုဒႆန္
အသင္းေတာ္ကားျဖင့္ အန္တီစု ေနအိမ္သုိ႔ သြားၾကသည္။ အန္တီစု ေနအိမ္သုိ႔
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ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္သြားေသာအခါ အျခားဘာသာ၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း
ေရာက္ရွိေနၾကသည္ကုိ သတိျပဳမိသည္။ စင္စစ္ ထုိေန႔သည္ ေမေမႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္
ခရစ္ေတာ္၌ အိပစ
္ က္ အနားယူသည့္ေန႔ ျဖစ္သျဖင့္ ေမေမႀကီးအား သတိရေအာက္ေမ့
ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
ထုဆ
ိ ုေတာင္းပြသ
ဲ ႔ုိ ပင္ထ
့ ားေသာ ဘာသာ အသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
အားလုံး စုလ
ံ င္စြာ ေရာက္ရၾွိ ကေသာအခါ အန္တစ
ီ အ
ု တြက္ မိမတ
ိ ႔ုိ ယုၾံ ကည္ရာ ဘာသာ
လုပထ
္ ုံးလုပန
္ ည္းအတုင
ိ ္း ဆုေတာင္းေပးၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း ခရစ္ယာန္မ်ား
ကုိယ္စား အန္တီစုအတြက္ ဆုေတာင္းေပးခြင့္ရခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္
ၿပီးေသာအခါ အန္တစ
ီ အ
ု ား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ႏႈတဆ
္ က္ရင္း စကားေျပာကာ ဓါတ္ပုံ
အ႐ုိက္ခံဖုိ႔ တန္းစီလ်က္ သူမ မတ္တတ္ရပ္ေနရာသုိ႔ သြားၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ
ထုိအခ်ိန္တြင္ အန္တီစုသည္ က်န္းမာေရး အားနည္းေနသျဖင့္ သူမရွိရာသုိ႔ သြားၾက
ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္အ
့ လွည့္ ေရာက္ေသာအခါ အန္တစ
ီ ၏
ု လက္ကုိ ကုင
ိ လ
္ ်က္
“ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခ်င္း “ပါစတာ” တစ္ပါးပါ။ အန္တီစုကုိ လာေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ႏုိင္လုိ႔
အလြနပ
္ ဲ ၀မ္းသာပါတယ္” ဟု အၿပဳံးမ်က္ႏွာျဖင့္ ကုယ
ိ က
့္ ယ
ုိ က
္ ုိ မိတဆ
္ က္ ေျပာဆုိေသာ
အခါ အန္တစ
ီ က
ု “ကၽြနမ
္ လာမည့္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ကုိ သြားမယ္။
ဆရာတုိ႔ ဒီေန႔ ဆုလာေတာင္းေပးၾကလုိ႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ျပန္ေျပာသျဖင့္
ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ အတုိင္းအဆမသိ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္မိသည္။ အန္တီစုအား
ႏႈတဆ
္ က္အၿပီးတြင္ အန္တစ
ီ တ
ု မ
႔ ုိ ွ တည္ခင္း ဧည္ခ
့ ံေသာ မုန႔ႏ
္ င
ွ ့္ေကာ္ဖတ
ီ က
႔ ုိ ုိ သုံးေဆာင္
ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔႐ုံးမ်ားဆီသုိ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြါခဲ့ၾကေတာ့သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ေမေမႀကီး
ေအာက္ေမ့ဘယ
ြ ္ ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ဆက္လက္ ပါ၀င္ခင
ြ ့္
ရျပန္သည္။ ယခုအခ်ိန္ အန္တစ
ီ ုႏင
ွ ့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ယမန္ႏစ
ွ က
္ ေတြ႕ဆုံျခင္းထက္
ပုိ အဓိပၸါယ္ရသ
ွိ ည္ဟု ယူဆပါသည္။ အန္တစ
ီ က
ု ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ ကၽြန္ေတာ္တ႔ႏ
ုိ င
ွ ့္ လြတလ
္ တ
ြ ္
လပ္လပ္ စကားစျမည္ ေျပာဆုပ
ိ ါသည္။ အန္တစ
ီ မ
ု ွ ဘာသာအသီးသီးက ဘုန္းေတာ္ႀကီး
မ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံသည္မွာ “ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ စစ္မွန္
လြတလ
္ ပ္ေသာ ႏုင
ိ င
္ ံျဖစ္ႏင
ုိ ဖ
္ ႔ုိ ၀ုင
ိ ္း၀န္း ကူညၾီ ကရန္ႏင
ွ ့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပလ
ြဲ ည္း
တရားမွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းေပးၾကပါ” ဟု တုိက္တြန္းပါသည္။
အန္တီစုအေပၚ စာေရးသူ၏ အျမင္မွာ ၾကင္နာတတ္ေသာ ႏွလုံးသား
ပုိင္ရွင္၊ ကရုဏာႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ မ်က္ႏွာပုိင္ရွင္၊ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အမ်က္ေဒါသ
ကင္းရွင္းသူအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ခရ
ဲ့ သည္။ ထုအ
ိ ခ်ိနမ
္ ွ စတင္ကာ အန္တစ
ီ ၏
ု အေတြးအေခၚ၊
ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စတင္ ေလ့လာခဲ့ပါ
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သည္။ အန္တီစုသည္ သာမန္လူသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူမ၏ အသက္
ရွင္ျခင္း၊ ေပးဆပ္ျခင္း၊ အမွန္တရားအေပၚ ရပ္တည္ျခင္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ားအား သနား
စုံမက္ျခင္း၊ လူလူခ်င္းအၾကား အဆင့္အတန္း မခြဲျခားဘဲ လူတုိင္းအား တန္းတူညီမွ်
ဆက္ဆံျခင္းတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏လမ္းစဥ္ႏွင့္ တူညီမႈ ရွိေနသျဖင့္ အန္တီစု၏
အသက္တာႏွင့္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သူမ၏ “အေၾကာက္တရားမွ လြတ္
ေျမာက္ျခင္း” တုက
႔ိ ုိ ခရစ္ယာန္မ်ား နားလည္သည့္ ႐ႈေထာင့္ျဖစ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္း
သေဘာတရားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ဤစာအုပ္တြင္ ေရးသားထားပါသည္။
သု႔ေ
ိ သာ္လည္း ႏုင
ိ င
္ ံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သူမ၏ အေျပာအဆုမ
ိ ်ားကုမ
ိ ူ
အတတ္ႏင
ုိ ဆ
္ ုံး ေရွာင္ၾကဥ္ခဲပ
့ ါသည္။ အန္တစ
ီ အ
ု ေၾကာင္းႏွင့္ သူမ၏ ေဟာေျပာခ်က္
မ်ားကုိ ေလ့လာ ေရးသားရာတြင္ အန္တီစုကုိယ္တုိင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသား
ထားေသာ Freedom from Fear ႏွင့္ Letters from Burma တုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း၊
ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံသား Hans-Bern Zoller ေရးသားသည့္ The Beast and the Beauty,
ထုိပုဂၢဳိလ္ တည္းျဖတ္သည့္ Dawsu's 25 Dialogue with the People ႏွင့္ ႏုိင္ဦး
ျမန္မာ ျပန္ဆုိထားေသာ Freedom from Fear, Jester Bengstonn ေရးသားေသာ

Aung San Suu Kyi: A Biography စာအုပ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေရးသားျပဳစုထားပါ
သည္။
အန္တစ
ီ ၏
ု အသက္တာႏွင့္ သူမ၏ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း
အေၾကာင္းတုက
႔ိ ုိ ခရစ္ယာန္မ်ား ပုမ
ိ န
ုိ ားလည္ႏင
ုိ ္ေအာင္ လူသားတု၏
႔ိ အေရးကိစအ
ၥ ား
ရွာေဖြျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဤစာအုပက
္ ုိ အစျပဳခဲပ
့ ါသည္။ လူတ၏
႔ ုိ အေရးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္
ႏုင
ိ င
္ ံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး အားလုံးတုသ
႔ိ ည္ လူသားစင္စစ္ ျဖစ္တည္
ျခင္းကုိ အားမေပးပါက ထုအ
ိ ေရးတုသ
႔ိ ည္ လူသားအတြက္ အခ်ည္းႏွီးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ကုိ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ တစ္ခါတေလ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ုိ ည္ လူတ၏
႔ုိ အေရးထက္ ျဖစ္ေပၚ
လာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပုိ၍ ဦးစားေပးခ်င္ၾကသည္။ အမွန္မွာ အေၾကာင္း
အရာထက္ လူကုိ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။
ကယ္တင္ျခင္း ဆုသ
ိ ည္မွာ ခရစ္ယာန္မ်ား အၿမဲသုံးႏႈန္း ေျပာဆုိေလ့ရွိေသာ
စကားျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ အႏွစ္သာရကုိလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္။
အမွနမ
္ ွာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏင
ွ ဆ
့္ င
ုိ ္ေသာ လုပင
္ န္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား
သခင္၏ သားေတာ္နာမည္ ေယ႐ႈဟူသည္မွာ “ကယ္တင္ေသာ သူ” ဟု အဓိပၸါယ္
ရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုရ
ိ ပါမည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ ဟူသမွ်တုိ႔သည္ တစ္နည္းမဟုတ္
တစ္နည္း လူသားတုိ႔၏ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။
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သုိ႔ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္၏

ကယ္တင္ျခင္းကုိ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္

နားလည္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ခရစ္ယာန္ သီၾသေလာ္ဂ်ီ ေလ့လာသူတုိင္း သိရွိၾကမည္ျဖစ္
သည္။ ဆုရ
ိ ယ
ွ လ
္ စ္၀ါဒီတစ္ဦးအတြက္ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းဟူသည္ လူအမ်ား
အတြက္ ေပးဆပ္ျခင္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အရင္းရွင၀
္ ါဒီတစ္ဦး၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္
ဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အဖိႏွိပ္ခံ
ေနရသူအတြက္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ထုိ႔အတူ အပယ္ခံလူသား
အတြက္ မိမိအား အသိအမွတ္ျပဳကာ လက္ခံၾကျခင္းဟူ၍ လည္းေကာင္း နားလည္
ႏုင
ိ သ
္ ည္။ အျပစ္ဒစ
ု ရုက
ိ ္ျပဳေနသူအတြက္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ အျပစ္မွ ခြငလ
့္ တ
ႊ ္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ လူသား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္
မိမိတုိ႔ အသက္တာ တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိေသာ္
လူသားတစ္ေယာက္က မိမအ
ိ သက္ရင
ွ ္ေနခ်ိန၌
္ လူသားဆန္စြာ အရည္အေသြး ျပည္မ
့ ီ
သူကုိ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသူဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။
လူသား တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမက
ိ ယ
ုိ မ
္ မ
ိ ိ အမွနတ
္ ကယ္ သိျမင္လ်က္ အရာရာ
တုိင္းအား ရွိသည့္အတုိင္း ျမင္တတ္ျခင္း၊ မည္သည့္အရာကုိမဆုိ ေၾကာက္သင့္သည္
ထက္ ပုိ၍ မေၾကာက္ျခင္း၊ မိမိ၏ ျဖစ္တည္ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားအား စိတ္ႏွလုံး
က်န္းမာေစျခင္း၊ အျခားသူမ်ား ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းတုသ
႔ ိ ည္ ကယ္တင္
ျခင္း၏ အႏွစ္သာရမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာသည္
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ရွင္ျခင္း အမွတ္
လကၡဏာသည္ ကယ္တင္ျခင္း အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။
အန္တစ
ီ သ
ု ည္ သာမန္လသ
ူ ား ျဖစ္ပါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ သာမန္လူေတြထက္
သာလြန္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား သူမ၌ ရွိေနသည္မွာ ျငင္းဆုိ၍ရမည္ မထင္ပါ။
အထူးသျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကုိ လက္ခံေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဆုိပါက သူမ
ဘ၀ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရကုိ လက္ေတြ႕ ေဖာ္ျပေန
သည္မွာ ေပၚလြငထ
္ င္ရွားလွပါသည္။ သူမ၏ အသက္ရင
ွ ျ္ ခင္းႏွင့္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ
ေလ့လာပါက ခရစ္ေတာ္က က်မ္းတတ္ပဂ
ု ၢဳလ
ိ အ
္ ား “သင္သည္ ေကာင္းကင္ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္ႏင
ွ ့္
မေ၀း” (မာကု ၁၂း၂၄) ဟု ေျပာဆုိသကဲ့သုိ႔ အန္တီစုသည္ ခရစ္ယာန္ မဟုတ္ေသာ
ခရစ္ယာန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ အန္တစ
ီ ၏
ု အသက္ရင
ွ ္ျခင္းတြင္ ခရစ္ေတာ္၏
စိတ္သေဘာထားမ်ား ပါ၀င္ ေရာယွက္ေနသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ အျခားသူမ်ားက
အန္တစ
ီ ၏
ု အသက္ရင
ွ ္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းလုပင
္ န္း ျဖစ္သည္ဟု တုက
ိ ရ
္ က
ုိ ္ မဆုိ
ၾကေသာ္လည္း စာေရးသူ၏ အျမင္ႏင
ွ ့္ ကြလ
ဲ မ
ြဲ ႈ မရွိေၾကာင္း၊ အန္တစ
ီ ု အေပၚ ထုသ
ိ တ
ူ ၏
႔ုိ
အျမင္မ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္ပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
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အန္တီစုသည္ မိမိကုိယ္က်ဳိးကုိ မငဲ့ဘဲ ေနထုိင္သူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊
အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေပးဆပ္သူဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ Maha sammata (Elect
One) ေရြးေကာက္ျခင္းခံရသူ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေခၚၾကသကဲသ
့ ႔ုိ ႏုင
ိ င
္ ံေရး မ်က္စိျဖင့္
အန္တီစုအား ၾကည့္ေနသူမ်ားကလည္း အန္တီစုသည္ ျမန္မာ မင္ဒဲလားျဖစ္သည္
ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ဂႏ္ၶီဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး
ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမွတ္လကၡဏာ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊Third

wave of feminism (women's right as well as men' right) ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအသံဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ Woman of Destiny ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
a steel icon (Berti Lintner) ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ image of Myanmar, Democracy
icon, goddess of democracy, citizen of global, အေကာင္း ျမင္သူ ဟူ၍
လည္းေကာင္း နာမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးကာ ေခၚခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
အိႏိ္ၵယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာမုိဒိကဆုိလွ်င္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မဟတၲမဂႏၶီ၏
ဘဂ၀ ဂီတ (Bhagwad Gita) အမည္ရွိေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ မွတ္စုတစ္ခုထဲမွ အထူး
ပုံတူ ကူးထားေသာ အမ်ဳိးသမီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္ ၁ ဟု ဆုိသည္။ ဤသုိ႔ အန္တီစုအား
နာမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သမုတ္ခဲ့ၾကသည္မွာ အန္တီစုသည္ သာမန္ လူသားမ်ားထက္
သာလြန္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါသည္။ တခ်ဳိ႕က
ဆုလ
ိ ွ်င္ ေအာင္ဆန္းတု၊႔ိ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တသ
႔ုိ ည္ သာမန္လပ
ူ ဂ
ု ၢဳလ
ိ မ
္ ်ား မဟုတၾ္ က
သျဖင့္ သူတုိ႔၏ နာမည္မ်ားေရွ႕တြင္ (ဦး၊ ေဒၚ) တုိ႔ကုိပင္ မထည့္သင့္ဟု ဆုိသူလည္း
၂
ရွိသည္။
အိႏိ္ၵယ ႏုိင္ငံေရး ဗိသုကာႀကီး မဟတၲမဂႏ္ၶီႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ လူမည္း
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မာတင္လုသာကင္းတုိ႔က တရားမွ်တေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ လမ္းစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
သူတုိ႔သည္ တရားမွ်တမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မာတုရ အသြင္ေဆာင္ေသာ
ေပးဆပ္ စေတးခံျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားခဲၾ့ ကသည္။ ထုန
ိ ည္းတူ ေတာင္အာဖရိက ႏုင
ိ င
္ ံေရး
ေခါင္းေဆာင္ႀကီး နယ္ဆန္၊ မင္ဒလ
ဲ ားသည္လည္း တရားမွ်တေသာ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္း
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ (dialogue) စကားလက္ဆုံ ေျပာဆုိသည့္ နည္းစနစ္ျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အန္တီစုသည္

ထုိနည္းလမ္းႏွစ္သြယ္တုိ႔ကုိ

၁

ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ (၉၄၈) (၂၀-၁၁-၂၀၁၄)။

၂

ေနစိုးထက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(ရန္ကုန္၊ ျမတ္ပန္းရံု စာေပျဖန္႔ခ်ိေရး၊ ၂၀၁၂)၊ ၁၈၄-၈၅။

ပူးေပါင္းကာ
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ေကာင္းမြန္ေသာ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္ တည္ေဆာက္ႏင
ို ဖ
္ ရ
႔ုိ န္အတြက္ အတူတကြ ညွိႏင
ိႈ ္း အေျဖ
ရွာျခင္းႏွင့္ ဘုံေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အနစ္နာခံသည့္ လမ္းစဥ္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
ဦးႏုသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ နည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ
လူထက
ု ုိ စည္းရုံးသည့္ နည္းစနစ္ကုိ ႀကိဳးစားသုံးခဲသ
့ ည္။ ထုအ
႔ ိ တူ ဦးေန၀င္းသည္လည္း
ေအာင္ဆန္း၏ နည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ စစ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္နည္းကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။
ထုိနည္းစနစ္ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ ႏွလုံးသားတြင္ ရွိေနၿပီး
ျဖစ္သျဖင့္ အန္တီစုက စစ္သားႏွင့္ျပည္သူတုိ႔ကုိ ေစ့စပ္ စည္းရုံးခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔
စည္းရုံးရာတြင္ အန္တီစု၏ သံမဏိလက္နက္မွာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားပင္ ျဖစ္သည္။
ဘုံေကာင္းက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ လူအမ်ားတုိ႔အား လြတ္လပ္ျခင္း
ရရွိႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အသက္မ်ားကုပ
ိ င္ မႏွေျမာဘဲ ကုယ
ိ က
္ ်ဳိးစြနက
႔္ ာ ေပးဆပ္
ေနၾကသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ
္ ်ားသည္ အလြန္ အံၾ့ သဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုသ
ိ တ
ူ သ
႔ ုိ ည္
အျခားသူမ်ားအား ကယ္တင္ခ်င္ေသာ စိတ္သေဘာပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ မိမိတုိ႔၏
အတၲကုိ ဖယ္ရွားလ်က္ အမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ရက
ြ ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမွနမ
္ ွာ
ထုသ
ိ တ
ူ သ
႔ုိ ည္ မိမတ
ိ က
႔ုိ ယ
ုိ တ
္ င
ုိ က
္ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ခံစားသိမ္းပုက
ိ ထ
္ ားသူမ်ား ျဖစ္ၾက
သည္။ သူတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ႏွလုံးရည္ျဖစ္တည္ျခင္းအား
ေပၚလြင္ ထင္ရွားေစျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ “လူသားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤေလာက၌
အသက္ရွင္ရပါသနည္း” ဟူေသာ ေမးခြန္း၏ အေျဖသည္ ထုိသူ အသက္ရွင္ျခင္း၏
အဆုံးစြန္ဆုံးေသာ ပန္းတုိင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိအဆုံးစြန္ဆုံးေသာ ပန္းတုိင္သည္
ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္
အလုိေတာ္သည္ အလြနသ
္ ရ
ိ ခက္သည့္ အရာျဖစ္သည္မွာ စဥ္းစားတတ္သတ
ူ င
ုိ ္း သိၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းလင္း လြယက
္ စ
ူ ြာ ေျပာရမည္ဆလ
ုိ ွ်င္ လူသားသည္ မိမိေနထုင
ိ သ
္ ည့္
ကမ ၻာတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာသူျဖစ္ရန္ တာ၀န္ရပ
ွိ ါသည္။ ထုအ
ိ ဓိပၸါယ္ရွိေသာသူ ျဖစ္ႏင
ုိ ဖ
္ ႔ုိ
အတြက္ ဘာသာေရးလုိက္စားသည္။ စီးပြားေရးး လုပ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး လုပ္သည္။
လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္သည္။ ထုိေၾကာင့္ အခန္း (၁) တြင္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ အေရး ရွာေဖြျခင္း
အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အခန္း (၂) တြင္ လူသားတုိ႔၏ အေရးကုိ တန္ဖုိးထားေသာ ခရစ္ေတာ္၏
၀ိညာဥ္သေဘာ ျပည္၀
့ ျခင္းႏွင့္ ထု၀
ိ ည
ိ ာဥ္သေဘာ ျပည္၀
႔ ျခင္းျဖင့္ လူ႔ေဘာင္ လူ႔ေလာက
ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ အေစခံခဲ့သည္ကုိ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ား၌ သခင္
ေယ႐ႈသည္ အျခားသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ေသာ္လည္း မိမက
ိ ယ
ုိ မ
္ မ
ိ ိ ကယ္တင္သအ
ူ ျဖစ္
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္သည္ ပ်က္စီး
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ယုယ
ိ င
ြ ္းေနေသာ လူသားမ်ားအား ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာ ျပည္၀
့ ေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ရန္ အလုပ္
လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ ျပည္သူျပည္သားတု၏
႔ိ အခ်စ္ေတာ္၊ ကမ ၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုဗ
ိ ယ္
ဆုရွင္ အန္တီစု အေၾကာင္းႏွင့္ သူမ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ားကုိ အခန္း
(၃) တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ အန္တီစုသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
အခိ်န္ျပည့္ ေနထုင
ိ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ အသစ္ျပဳျပင္ေရးအတြက္
တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ပါသည္။ မတရားေသာ အမိန္႔၊ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္သူတုိ႔ ကုိယ္စား
အစုိးရအား ဆန္က
႔ ်င္ကာ အမွနတ
္ ရားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုသ
ိ ည္။ ထုသ
ိ ႔ုိ ျပည္သတ
ူ ၏
႔ုိ
ကုယ
ိ စ
္ ား အမွနတ
္ ရားမ်ားကုိ ေျပာဆုခ
ိ သ
ဲ့ ျဖင့္ မတရားေသာ အမိနအ
႔ ္ ာဏာကုိ ဆန္က
႔ ်င္
ေသာေၾကာင့္ ၄ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္မွာ အန္တီစုသည္
အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ အန္တစ
ီ ၏
ု အေၾကာက္
တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအေပၚ သူမ၏ အျမင္ႏွင့္ အန္တီစု၏ သမုိင္းအက်ဥ္းတုိ႔ကုိ
တြဲကာ ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ခရစ္ယာန္ ဘာသာသည္ ကယ္တင္ျခင္းကုိ အေျခခံေသာ ဘာသာ ျဖစ္ပါ
သည္။ ကယ္တင္ျခင္းဘာသာ ဆုိပါက မွားမည္ မထင္ပါ။ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ယုိယြင္း
ပ်က္စီးလ်က္ရွိေနေသာ ကမ ၻာႀကီးအား ျပန္လည္ ကယ္တင္ရန္ လုပင
္ န္းသည္ ဘုရား
သခင္၏ အဆုံးစြနဆ
္ ုံးေသာ လုပင
္ န္းႀကီးျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း၊ သက္၀င္
ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းတုိ႔၏ ဆက္ႏႊယ္မႈကုိ အခန္း
(၄) တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
တစ္နည္းဆုိေသာ္ စစ္မန
ွ ္ေသာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ေသာ
အရွင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အနာဂတ္သုိ႔ ခ်ီတက္ရာ၌ အေၾကာက္တရား မရွိ၊ သတၲ ိ
ေမြးကာ လူ႔ေလာကအတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိသုိ႔
အသက္ရင
ွ သ
္ သ
ူ ည္ အမွနတ
္ ကယ္ လြတ္ေျမာက္ေသာသူ၊ အမွနတ
္ ရား သိရွိေသာသူ
ျဖစ္ေပသည္။ ခရစ္ေတာ္က ထုိသုိ႔ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းမ်ဳိးကုိ သူ႔ တပည့္ေတာ္မ်ား
ေထြးပုိက္ထားၾကရန္ အလုိရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။
အကယ္စင္စစ္ ကနဦး ခရစ္ယာန္မ်ားက မိမတ
ိ က
႔ုိ ယ
ုိ ္ မိမတ
ိ ႔ုိ “တရားလမ္း”
ဟု ခံယထ
ူ ားၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းကုိ ေလွ်ာက္သမ
ူ ်ားဟု ဆုိျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထုတ
ိ ရားလမ္းသည္ တန္ဘုိးမဲ့ေသာ ကယ္တင္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတပ
္ ါ။ အသက္ရင
ွ ္
ျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ တရားလမ္းသည္ တန္ဖုိးႀကီးမား
ေသာ လမ္းျဖစ္သည္။ ထုတ
ိ ရားလမ္းသည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္း ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
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ဘုရားသခင္သည္ လူတင
ို ္းအား ကယ္တင္ျခင္းရရွရ
ိ န္ အလုရ
ိ ွိေတာ္မူေသာ
ဘုရားျဖစ္သည္။ တရားလမ္း၌ ေလွ်ာက္ေနသူတုိ႔သည္ ဘုံေကာင္းက်ဳိး လုပ္ေဆာင္
ရာတြင္ အေၾကာက္တရား မရွိၾကသူမ်ားျဖစ္၍ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး
သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမုိးေနျခင္းသည္
ကယ္တင္ျခင္းၾသဇာ မသက္ေရာက္ေသးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္ ဟုဆုိရမည္ ျဖစ္
သည္။ ထုိေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းဆုသ
ိ ည္မွာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေၾကာက္တရားမွ
လြတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
g
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tcef; (1)
uREfkyfwdkY\ ta&;udk &SmazGjcif;
ta&;\ t"dyÜg,f
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ “အေရး” ဆုသ
ိ ည္မွာ “အ” ႏွင့္ “ေရး” တု႔ိ ေပါင္းစပ္ထား
ေသာ စကားလုံးျဖစ္ပါသည္။ “အ” ဆုိသည္မွာ ႀကိယာကုိ နာမ္ပုဒ္ ျဖစ္ေအာင္
တြဆ
ဲ က္ေပးေသာ စကားလုံး ျဖစ္ပါသည္။ ထုအ
႔ ိ တူ “ေရး” ဆုသ
ိ ည္မွာလည္း အေၾကာင္း
ကိစၥဟူေသာ အနက္ရရန္ နာမ္ကုိ ေထာက္ကူေသာ စကားလုံးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ထုိစကားလုံး ႏွစ္လုံးတုိ႔ကုိ တစ္ဆက္တည္း ေပါင္းရေသာ “အေရး” သည္ အမႈကိစၥ
(သုိ႔မဟုတ္) အေၾကာင္းကိစၥဟု နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ “အ” ဟူေသာ အကၡရာ
တစ္လုံးတည္းသည္ အဓိပၸါယ္ မျပည္စ
့ ုံႏင
ုိ ပ
္ ါ။ သု႔ေ
ိ သာ္ ထုအ
ိ ကၡရာ “အ”သည္ ႀကိယာကုိ
နာမ္ပုဒ္ျဖစ္ေအာင္ တြဲဆက္ေပးသည္ျဖစ္ရာ ႀကိယာတစ္ခုခု၏ ကုိယ္စားသဖြယ္
အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ “အေရး” ဟူေသာ အသံကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၾကားခဲ့ၾကရပါ
သည္။ အမွန္မွာ အဂၤလိပ္ ေ၀ါဟာရ (Concern) ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆုိပါက
“အေရး” ဟု နားလည္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ (Our Concern) ဆုိပါက “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏
အေရး” ဟူ၍ နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အေရး၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏
အေရး၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အေရးဟူ၍ ရွိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိ “အေရး”
တစ္ခတ
ု ည္းသည္ လူတင
ုိ ္း၏ “အေရး” မျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ါ။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ုိေသာ္ ႏုင
ိ င
္ ံေရး
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သမား၏ “အေရး” ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပဆ
္ ရာ၏ “အေရး” တုသ
႔ ိ ည္ မတူေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမား၏ “အေရး”ႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္၏ “အေရး” တုိ႔
သည္လည္း ထုိနည္းအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။
သု႔ေ
ိ သာ္လည္း မည္သည့္ “အေရး” ပင္ျဖစ္ေစ လူသားတု၏
႔ ိ အေရး မဟုတခ
္ ဲ့
ပါက မည္သမ
႔ုိ ွ်အဓိပၸါယ္ရမ
ွိ ည္ မဟုတသ
္ ည္မွာေသခ်ာလွပါသည္။ ႏုင
ိ င
္ ံေရးသမားတု၏
႔ိ
“အေရး” သည္ လူသားတုို႔၏ အေရး မဟုတ္ခဲ့ပါက မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ရွိပါအံ့နည္း။
ဘာသာေရးသမားတုိ႔၏ “အေရး” သည္ လူသားတုိ႔၏ အေရးကုိ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ
ကလည္း မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ရွိႏုိင္ပါမည္နည္း။ အမွန္မွာ မည္သည့္အေရးကုိမဆုိ
လူသားတု၏
႔ိ ကိစၥ မပါ ပါက ထုအ
ိ ေရးအားလုံးတုသ
႔ိ ည္ အခ်ည္းႏွီးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ “အေရး” သည္ မည္သည္အ
့ ေရးမွ မဟုတဘ
္ ဲ လူသားတု၏
႔ိ အေရးသာလွ်င္
ျဖစ္ပါသည္။

vludk A[dkjyKaom ,Ofaus;rI
ကမာေလာကႀကီ
ၻ
း အပါအ၀င္ လူသား စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔
ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတုိ႔ကုိ တခ်ဳိ႕ေသာ ဘာသာတရားတုိ႔၏ အယူအဆ
မ်ားႏွင့္ သြနသ
္ င္ခ်ကမ
္ ်ား၌ ေတြ႕ရွိႏင
ုိ သ
္ ည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း တခ်ဳိ႕ေသာ ဘာသာတရား
တုက
႔ ိ မူ ကမာေလာကႀကီ
ၻ
း စတင္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ လည္းေကာင္း၊
ထုိေလာကႀကီးထဲသ႔ ုိ ေရာက္ရွိေနသည့္ လူသားတု႔ ိ စတင္ ျဖစ္တည္ျခင္း အေၾကာင္းရင္း
ကုလ
ိ ည္းေကာင္း အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လူသားသည္ ဤကမ ၻာ
ေလာကႀကီးတြင္ မည္သုိ႔မည္ပုံ အသက္ရွင္သင့္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားၾကသည္ကို
ေတြ႕ႏုိင္သည္။ နာမည္ႀကီး အေတြးအေခၚရွင္ ေဟေဂးလ္ (G.W. Friedrich Hegel)
က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္ရွင္ျခင္း ေျပာင္းလဲေလတုိင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခ်ည္းသာ ေျပာင္းလဲ
ေနသည္ မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ သမုိင္း ျဖစ္စဥ္သည္လည္း
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အစဥ္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ မွန္ပါသည္။
လူသ
႔ မုင
ိ ္းေျပာင္းလဲတင
ုိ ္း လူသားတု႔ႏ
ိ င
ွ စ
့္ ပ္ဆင
ုိ ္ေသာ သမိင
ု ္းသည္လည္း အစဥ္သျဖင့္
ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ထုသ
ိ ႔ျုိ ဖင့္ လူသ
႔ မုင
ိ ္းသည္ သမုင
ိ ္းဦး ဘုစ
ံ နစ္မွ ပု၍
ိ ယဥ္ေက်းေသာ
လူ႔အဖဲြ႕အစည္း အျဖစ္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္း တုိးတက္လ်က္ရွိသည္မွာ ျငင္းဆို၍ မရပါ။
ထုိသုိ႔ လူ႔သမုိင္း တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အေတြးအေခၚပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ကုိယ္က်င့္
တရားပုိင္းဆုိင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏ ၱရားပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈဘ၀ တည္ေဆာက္ေရး
ပုိင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္တုိ႔သည္လည္း လူ႔သမုိင္းႏွင့္အတူ တျဖည္းျဖည္း တုိးတက္

atmifqef;pkMunf\ taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif;tm; or®musrf;pm&IaxmifhrSzwf&Ijcif;

25

ေျပာင္းလဲလာကာ ပုိ၍ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ လူ႔ေလာကကုိ ျဖစ္တည္လာေစ
ပါသည္။
ကမ ၻာေလာကႀကီး အေၾကာင္းမွစ၍ ယင္းကုိ အမွီျပဳတည္ရွိၾကကုန္ေသာ
သက္ရွိသက္မဲ့ သတၲ ၀ါအားလုံးတုိ႔၏ အေရးတုိ႔ကုိ စဥ္းစား ေျပာဆုိၾကေသာအခါ
လူသားအားဗဟုိျပဳကာ ေတြးေခၚတတ္ၾကပါသည္။ ထုအ
ိ ရာခပ္သမ
ိ ္းတု၏
႔ ိ ျဖစ္တည္ျခင္း
ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာမ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ားကုိ သတ္မတ
ွ ္ေသာအခါ၌လည္း ယင္းတုသ
႔ိ ည္ လူသား
အတြက္ မည္မွ် အဓိပၸါယ္ ရွိသည္၊ တန္ဖုိးရွိသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္အေပၚတြင္သာ
အေျခခံတတ္ၾကသည္မွာ

သတိျပဳစရာျဖစ္လာသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္

လူသားသည္

အရာခပ္သိမ္းတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာေနရာတြင္ တည္ရွိေနသျဖင့္ ထုိအရာခပ္သိမ္းတုိ႔
အေပၚ လူသား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္
ျဖစ္လာခဲပ
့ ါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ လူသားတု၏
႔ ိ ႏွလုံးသားမ်ား ယဥ္ေက်းလိမမ
္ ာ ရွိေရးသည္
အေရးႀကီးလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
အကယ္၍ လူသား၏ စိတ္ထားသည္ မလိမ္မာ မယဥ္ေက်းပါက မိမိႏွင့္
ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အရာမ်ား၏ ျဖစ္တည္ျခင္းတုိ႔သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း
လုၿံ ခဳံစြာ ရပ္တည္ႏင
ုိ ၾ္ ကမည္ မဟုတ္ေပ။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ လူသည္ မိမရ
ိ ပ္တည္ျခင္းအတြက္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ေသာ အျခားအရာမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ရမည္တ
့ ာ၀န္ ရွပ
ိ ါသည္။ ထုက
ိ သ
ဲ့ ႔ေ
ုိ သာ
ဘ၀ ျဖစ္တည္ျခင္းကုိ တည္ေဆာက္မည္ ဆုပ
ိ ါက လူသည္ အျခားေသာ အရာမ်ားႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ္ေရး နယ္ပယ္၌ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ အသက္ရင
ွ တ
္ တ္ရန္ လုအ
ိ ပ္သည္မွာ
အလြန္ ထင္ရွားလွပါသည္။
ဤေနရာတြင္ လူသား၏ လုပ္ေဆာင္မသ
ႈ ည္ အေရးပါေသာ အခန္း က႑မွ
ပါ၀င္လာသည္။ လူသားသည္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း အသက္ရွင္ကာ မိမိႏွင့္ ထိေတြ႕
ဆက္ႏယ
ႊ ္ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အက်ဳိးအတြကလ
္ ည္းေကာင္း၊ မိမိ ပါ၀င္ေနထုင
ိ ္ေသာ
လူ႕အသုင
ိ ္းအ၀ုင
ိ ္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ မိမ၏
ိ အနာဂတ္အတြကပ
္ ါ စဥ္းစားတတ္လာ
သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ လူအမ်ားတုိ႔၏ အက်ဳိးကုိလည္း သယ္ပုိးခ်င္လာသည္။ ထုိသုိ႔
လူအမ်ားတုိ႔၏ အက်ဳိးသယ္ပုိး ႏုိင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းစနစ္ တစ္ခုအသုံး
ျပဳကာ လူအ
႔ ဖြအ
႔ဲ စည္း တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုင
ိ င
္ ံေရးဟု နားလည္
ပါသည္။
ထုိ႔အတူ လူလူခ်င္းအၾကား၌ ေလ်ာက္ပတ္တင့္တယ္စြာ အသက္ရွင္
ေနႏုိင္ေရးအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း စနစ္တက် တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ “လူမႈေရး” ဟု
နားလည္ႏုိင္သည္။ ျပည္သူလူထု ဖြံ႕ၿဖိဳး ႀကီးပြားေစသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စနစ္ကုိ
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အသုံးျပဳကာ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိလည္း “စီးပြားေရး” ဟုနားလည္ရသည္။
ထုန
ိ ည္းအတုင
ိ ္း “ဘာသာေရး” ဆုသ
ိ ည္မွာလည္း လူတ၏
႔ုိ စိတ၀
္ ည
ိ ာဥ္ ေတာင္တ
့ မႈကုိ
ျဖည္စ
့ က
ြ သ
္ ည္အ
့ ရာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလာကီ အသိပညာ
မ်ားအားျဖင့္ မသိနားမလည္ႏင
ုိ ္ေသာ ကိစမ
ၥ ်ားအတြက္ တစ္စတ
ုံ ရာအေပၚအမွီျပဳကာ
အသက္ရင
ွ ္ျခင္းသည္ ဘာသာေရး၏ သေဘာ သဘာ၀ပင္ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ႏင
ုိ သ
္ ည္။

ta&;wdkY\ qHkrSwf
ထုိသုိ႔ဆုိပါက “လူမႈေရး” သည္ မည္သူ႔အေရး ျဖစ္ပါသနည္း။ ႏုိင္ငံေရး”
သည္ မည္သူ႔အေရးျဖစ္ပါသနည္း။ “ဘာသာေရး” သည္လည္း မည္သူ႔အေရး
ျဖစ္ပါသနည္း။ “စီးပြားေရး”သည္လည္း မည္သူ႔အေရး ျဖစ္ပါသနည္း။ အမွန္ဆုိလွ်င္
ထုိ “အေရး” အားလုံးတုိ႔သည္ လူသား၏ အေရးမ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကသည္ကုိ မ်က္၀ါး
ထင္ထင္ သိျမင္ႏင
ုိ ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ုိေသာ္ လူမႈေရးနည္း စနစ္ျဖင့္ ယဥ္ေက်း
သိမ္ေမြ႕ေသာ လူ႔ေလာကႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ရသည္။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုကုိ
အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သာယာေသာ လူ႕ျပည္လရ
႔ ူ ြာကုိ တည္ေဆာက္ရသည္။ စီးပြားေရး
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူ႔ျပည္လရ
႔ူ ြာအား သာယာ၀ေျပာျခင္း ရွလ
ိ ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ၾကရသည္။ ဘာသာတရား သြနသ
္ င္ခ်က္မ်ားသည္ လူသားမ်ားအတြက္ ယခုကာလႏွင့္
ေနာင္ကာလတုိင္ေအာင္ ဘ၀ခရီး ေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ထုိေၾကာင့္
ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘ၀ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ စကားကုိ ႏုင
ိ င
္ ံေရး
စကားဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း နယ္ပယ္တြင္ အသုံးျပဳေသာ
စကားကုိ စီးပြားေရး စကား ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးနယ္ပယ္တင
ြ ္ အသုံးျပဳေသာ
ဘာသာစကားကုိ ဘာသာေရးစကား ဟူ၍လည္းေကာင္း အသီးသီးေခၚေ၀ၚ သမုတ္
ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
“ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၀င္မပါၾကႏွင့္” ဟူေသာစကားကုိ ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ တားျမစ္ၾကသနည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းရင္းသည္ကား
သိခ်င္စရာ ေမးခြန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆုိတစ္ခုက “ႏုိင္ငံေရး ဆုိသည္မွာ စား၊ ၀တ္၊
ေနေရး ျဖစ္သည္” ဟု ဆုသ
ိ ည္။ အကယ္၍ ႏုင
ိ င
္ ံေရးသည္ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး ျဖစ္ေနပါက
လူသားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ မပါ၀င္ၾကဖုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ တားျမစ္
ေနၾကသနည္း။ အလြန္ ထူးဆန္းသည္ မဟုတ္ေပေလာ။
ဘာသာေရး ဆုသ
ိ ည္မွာ ေလာကီအသိပညာမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားအားျဖင့္
မသိနားမလည္ႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ တစ္စုံတရာအား အမွီျပဳကာ အသက္
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ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆုိႏင
ုိ သ
္ လုိ လူအမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းကာ အမ်ား
ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟူ၍လည္း နားလည္ႏုိင္ပါေသး
သည္။ ဘာသာတရား အသီးသီးတုိ႔၏ သြန္သင္ခ်က္ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ စုစည္းကာ
ေရးသားထားေသာ စာအုပမ
္ ်ားကုိ သန္ရ
႔ င
ွ ္းေသာ စာအုပမ
္ ်ားဟု ေခၚသည္။ ခရစ္ယာန္
ဘာသာ၌ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ လူသားတုိ႔ကုိ အျပစ္မွ ကယ္တင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း
လက္ခက
ံ ာ သူ၏ သြနသ
္ င္ခ်က္မ်ားကုလ
ိ ည္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တက
႔ုိ အသက္ရင
ွ ္
ျခင္းတြင္ လုိက္နာရန္ လက္ခံထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ အသက္
ရွင္ျခင္း မ႑ဳိင္သည္လည္း ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ ၀န္ခံျခင္းကုိ ဗဟုိျပဳေသာ
အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသက္တာသည္ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပမႈေအာက္တြင္သာ
ရွသ
ိ ည္ဟု ခံယၾူ ကသည္။ ထုိ ယုၾံ ကည္ခ်က္မ်ားအတုင
ိ ္း ေရွ႕သု႔ိ တုိး၍တုိး၍ အသက္ရင
ွ ္
ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္တသ
႔ုိ ည္ ခရစ္ေတာ္၌၊ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရင
ွ ္
ၾကသည္ဟု ခံယူသည္။ ထုိသုိ႔အသက္ရွင္ျခင္းတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ တန္ဆာပလာ
မ်ားမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၲ ာ၊ ကရုဏာႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္
ေဟာေျပာေသာ ေတာင္ေပၚေဒသနာသည္ ခရစ္ယာန္တ႔ုိ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း၏ လမ္းစဥ္
သဖြယ္ ျဖစ္သည္။
ဆရာ ဦးစုိးျမင့္ ေရးသားေသာ ““ဓမၼအလင္း””စာအုပတ
္ င
ြ ္ ဗုဒသ
ၶ န
ြ သ
္ င္ခ်က္
အရ ဖန္ဆင္းခ်ိန္ အစ-အဆုံးမရွိပါ။ ကမ ၻာမ်ား ေပၚထြန္းျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲ ေၾကမြ
ပ်က္သဥ
ု ္းျခင္း နိယာမအတုင
ိ ္း ျဖစ္ေနျခင္းကုသ
ိ ာ ေဖာ္ျပသည္။ ထုဘ
ိ ာသာက လူတင
ုိ ္း
သည္ အတိတဘ
္ ၀က မိမတ
ိ လ
႔ုိ ပ
ု ခ
္ ဲသ
့ ည္အ
့ တုင
ိ ္း ယခုပစၥဳပၸနတ
္ ြင္ အက်ဳိးခံစားေနၾက
သည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသည္ မိမိေနာင္ေရး အတြက္ မိမိကုိယ္သာ
အားကုိးရာျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဂါတမဗုဒၶသည္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လည္း
ေကာင္း၊ တန္ခုိးရွင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိကုိယ္မိမိ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိဘဲ တပည့္မ်ား
၁
လုိက္နာရမည့္ လမ္းကုိညႊန္ျပသူ ဆရာတစ္ဆူ ဟူ၍သာ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ဗုဒဘ
ၶ ာသာ၌ လူတ႔ုိ လုက
ိ ္ေလွ်ာက္ရမည့္ သြနသ
္ င္ခ်က္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ
ရွိသည့္အနက္ ထင္ရွားသည့္ လမ္းစဥ္တစ္ခုမွာ မဂၢင္ရွစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ထုိမဂၢင္ ရွစ္ပါး
တုမ
႔ိ ွာ မွနစ
္ ြာသိရမည္။ မွနစ
္ ြာ ႀကံစည္ရမည္။ မွနစ
္ ြာ ေျပာဆုရ
ိ မည္။ မွနစ
္ ြာ ျပဳလုပရ
္ မည္။
မွန္စြာ အသက္ေမြးရမည္။ မွန္စြာ အားထုတ္ရမည္။ မွန္စြာ ေအာက္ေမ့ အမွတ္ရ
၂
ရမည္။ မွန္စြာ တည္ၾကည္ရမည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
၁

ဦးစိုးျမင့္၊ ဓမၼအလင္းသစ္ ဓမၼရသစာစု (၄)၊ (ရန္ကုန္၊ စြယ္ေတာ္ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ၂၀၀၇)၊ ၄၃၊၄၂။

၂

ျပန္ကူးပါသည္။
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အစၥလာမ္ ဘာသာသည္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ၏
္ သြနသ
္ င္ခ်က္
မ်ား အတုင
ိ ္း အသက္ရင
ွ ၾ္ ကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ၏
္ သြနသ
္ င္
ခ်က္သည္ မိမတ
ိ ႔ ုိ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း၏ လမ္းျဖစ္သည္။ ထုလ
ိ မ္းစဥ္အတုင
ိ ္း လုက
ိ ္ေလွ်ာက္
ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ လူ႔ျပည္လူ႔ရြာကုိ တည္ေဆာက္ၾကသည္။
တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ား က်င့္သုံးေသာ ဘာသာျဖစ္သည့္ ကြန္ျဖဴးရွားစ္
ဘာသာသည္လည္း လူလူခ်င္းအၾကား၌ က်င့္သုံး လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္တုိ႔တြင္
အေျခခံကာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ယင္းက်င၀
့္ တ္တမ
႔ ုိ ွာ အုပခ
္ ်ဳပသ
္ ူ လူတန္းစားႏွင့္
အုပခ
္ ်ဳပခ
္ ံ လူတန္းစားတု႔ ိ အၾကား၌ လည္းေကာင္း၊ လင္မယား အၾကား၌ လည္းေကာင္း၊
သားသမီးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား အၾကား၌ လည္းေကာင္း၊ ညီအစ္ကုိမ်ား အၾကား၌
လည္းေကာင္း၊ ႀကီးသူငယ္သူ အၾကား၌ လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ေသာ လူမႈ
ဆက္ဆံေရးသည္ အစဥ္ေခ်ာေမြ႕ေနပါက တုင
ိ ္းျပည္ သာယာႏုင
ိ မ
္ ည္ဟု ယူဆသည္။
ယင္းသည္ ကြန္ျဖဴးရွားစ္ ဘာသာ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္သည္။
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အမွန္စင္စစ္ အထက္ပါ ဘာသာတရား အားလုံးတုိ႔၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား
သည္ လူသားတုင
ိ ္းအတြက္ ေကာင္းေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရင
ွ ္ႏင
ုိ ဖ
္ ႔ုိ က်င္သ
့ ုံး
သင့္သည့္ လမ္းစဥ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္မွာ ျငင္းဖြယ္ မရွိပါ။ ဘာသာတရားတုိ႔၏
က်ငစ
့္ ဥ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္း၊ လူ႔ေဘာင္လ႔ေ
ူ လာက တည္ေဆာက္
ႏုင
ိ ဖ
္ ႔ုိ အဓိက ရည္ရယ
ြ ၾ္ ကသည္ကို သတိျပဳမိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ုိ နားလည္
သည္မွာ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတုိ႔သည္ လူသားတုိ႔အတြက္ ရွိေနၾက
သည္ဟု ခံယပ
ူ ါသည္။ ယင္းတုသ
႔ိ ည္ လူတ၏
႔ုိ “အေရးမ်ား” ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွ
ပါသည္။ ထုိ “အေရးမ်ား” အား ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထုိ “အေရးတုိ႔”
အား ကမကထ ျပဳေနၾကသည္ပ
့ ဂ
ု ၢဳလ
ိ တ
္ သ
႔ ုိ ည္ ရင္က
့ ်က္ေသာ သက္၀င္ယၾုံ ကည္ျခင္းမ်ဳိး
ပုင
ိ ဆ
္ င
ုိ ရ
္ န္ အလြန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ လူတ၏
႔ုိ အေရးမ်ားအား အေကာင္အထည္
ေဖာ္သူတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လူသားတုိ႔အတြက္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာ
ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေစမည့္ “အေရးမ်ား” ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။
ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္ လူသားသည္ ျပည့္၀စုံလင္
ေသာ သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္၀သူျဖစ္ရန္ အလြန္ လုိအပ္ေပသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘာသာတရားတုိင္းသည္ လူသားတုိ႔ အတြက္
ေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းစဥ္ကုိ သင္ေပးၾကသည္ဆသ
ုိ ည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ထုိ ဘာသာ
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တရားတုအ
႔ိ ား လက္ဆင္က
့ မ္းသူတ၏
႔ုိ ယုၾံ ကည္ျခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာ နားလည္မ၊ႈ သေဘာထား
ျပည့္၀မႈႏွင့္ ဉာဏ္ပညာမ်ားမႈတုိ႔အေပၚ မူတည္၍ ဘာသာတရား၏ အႏွစ္သာရ
ေပၚလြင္တတ္ေၾကာင္း သတိျပဳစရာျဖစ္သည္မွာ မေမ့အပ္ေပ။ ဓမၼ ေတြးေခၚရွင္
ေဖာင္လာ (James Fowler) က သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းဆုသ
ိ ည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏
အဆုံးစြန္ဆုံးေသာအရာ၌ ဆက္ကပ္ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ထုိအရာသည္
ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ဂ်ဴးဘာသာတု၌
႔ိ သာ ရွသ
ိ ည့္ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္
၃
ဟု ေထာက္ျပထားပါသည္။
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ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ယုၾံ ကည္ျခင္းဟု နားလည္ႏင
ုိ ္ေသာ အဂၤလပ
ိ ္ ေ၀ါဟာရ
ႏွစခ
္ ု တုမ
႔ိ ွာ faith ႏွင့္ belief တု႔ိ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစကားလုံး ႏွစလ
္ ုံးတုသ
႔ိ ည္ တစ္ခါတစ္ရံ
သဲသက
ဲ က
ြဲ ြဲ ျဖစ္ေအာင္ သီးျခားစီ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြငဆ
့္ ရ
ုိ န္ အလြန္ ခက္ခလ
ဲ ပ
ွ ါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ယုံၾကည္ျခင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပုိမုိ ထိေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္
ထုိစကားလုံး ႏွစ္လုံးတုိ႔၏ အဓိပၸါယ္ျခားနားမႈကုိ အနည္းငယ္ေဖၚျပလုိပါသည္။
Faith ဟူေသာ အဂၤလိပ္ စကားလုံးကုိ အေမရိကန္ေရာက္ ဂ်ာမန္ သီၾသ
ေလာ္ဂ်ာ ေပါလ္၊ တိလစ္ (Paul Tillich) က “လူသား တစ္ေယာက္၏ အသက္ရွင္
၄
ေနထုင
ိ ္ျခင္းျဖစ္သည္” ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြငဆ
့္ ပ
ုိ ါသည္။ ဤယုၾံ ကည္ျခင္းမ်ဳိးကုိ တခ်ဳိ႕က
သက္၀င္ယၾုံ ကည္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ သက္၀င္ယၾုံ ကည္ျခင္း (faith) သည္ တစ္စတ
ုံ စ္ခု
အား မွန္ကန္သည္ဟု ခံယူကာ ထုိခံယူခ်က္အတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ျခင္း
မ်ဳိးကုိ ေခၚပါသည္။ ထုိသုိ႔ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ လူသားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္
လုပ္ေဆာင္သင္သ
့ ည့္ လုပင
္ န္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းမ်ဳိး မဟုတဘ
္ ၊ဲ စိတခ
္ စ
ံ ား
ခ်က္အတုိင္း လက္ေတြ႕အသက္ရွင္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ယုံၾကည္ျခင္း
မ်ဳိးကုိ ေပါလ္၊ တိလစ္က “လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ တူသည္” ဟုလည္း ဆုိသည္။
သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသက္ရွင္ျခင္း အရည္
အခ်င္း ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အရည္အေသြးလည္း ျဖစ္သည္။ သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္
လြတ္လပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သက္၀င္ ယုံၾကည္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ပထမ ယုံရမည္။
ယုံသည့္အရာကုိ အမွီျပဳကာ အသက္ရွင္ရမည္။ ယုံၾကည္ခ်က္အတုိင္း မိမိ၏ ဘ၀ကုိ
၃
၄

Donald E.Miller, Story and Context: An Introduction to Christian Education
(Nashville: Abingdon Press, 1987), 184
Paul Tillich, Dynamics Of Faith (New York: Harpers and Brothers Publishing, 1956),P.4.
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တည္ေဆာက္ရသည္။ ထုိ ယုၾံ ကည္ခယ
ံ ခ
ူ ်က္ အတုင
ိ ္း အျခားသူမ်ားအား ျပဳမူ ဆက္ဆံ
သည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ယင္းသည္ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ သိရွိျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) မိမိ၌
ရွိသည့္ ရူပါရုံ အတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယုံၾကည္ျခင္းဟု နားလည္ရေသာ အျခား အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ တစ္လုံးမွာ
belief ျဖစ္သည္။ Faith ဟူေသာ သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏
ျဖစ္တည္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ (act of the personality) ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ပါက
belief သည္ ထုိလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ လမ္းညြန္ျဖစ္သည္။ Belief ဟူေသာ စာလုံးသည္
လက္တင္ စကားလုံး credo မွ ဆင္းသက္သည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ ယင္း၏ မူလ အဓိပၸါယ္မွာ
“ကၽြႏု္ပ္ ယုံပါသည္” ဟု ျဖစ္ပါသည္။ Belief သည္

အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကုိ

အေျခခံလ်က္ တည္ေဆာက္သည္။ ဥပမာ - ဘုရားသခင္ ရွိေၾကာင္း ယုၾံ ကည္ (believe)
သည္။ တမလြန္ဘ၀ ရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ (believe) သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္
ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ (believe) သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရရွိေသာ အခ်က္
အလက္သည္ မွနက
္ န္ေၾကာင္း ယုၾံ ကည္ (believe) သည္။ အတိတက
္ အျဖစ္အပ်က္
သည္ မွန္ကန္သည္ဟု ယုံၾကည္ (believe) သည္။ တရားသူႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
သည္ မွန္သည္ဟု ယုံၾကည္ (believe) သည္။
ထုိေၾကာင့္ (belief) ဟူေသာ ယုၾံ ကည္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာပါက ယုၾံ ကည္
သည့္ အေၾကာင္းအရာ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ယုၾံ ကည္ရသည္အ
့ ခ်က္ ပါရွတ
ိ တ္သည္ကုိ ေတြ႕ရ
သည္။ ဤယုံၾကည္ျခင္းသည္ တစ္စုံတစ္ခုအား သက္ေသ အေထာက္အထား ရွိမႈ
အေပၚ ယုၾံ ကည္ျခင္းကုိ ေခၚသည္။ ဥပမာ - ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ ုိ ည္ တရားဥပေဒ လုပထ
္ ုံးလုပန
္ ည္း
အရ အမွားအမွန္တစ္ခု ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ အာဏာရွိသူတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ
ယုံၾကည္ၾကေသာ္လည္း ထုိသူတုိ႔အေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္း မတည္
ေဆာက္ခပ
ဲ့ ါ။ အမွနမ
္ ွာ ထုက
ိ သ
ဲ့ ႔ေ
ုိ သာ ယုၾံ ကည္ျခင္းသည္ ယုၾံ ကည္ဖအ
႔ုိ တြက္ မွနက
္ န္
သည္ဟု ခံယူေသာ အခ်က္မ်ားအား စုစည္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
(Apostles Creed) တမန္ေတာ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား၊ (Nicea Creed)
နိစိန္ ယုံၾကည္ခ်က္တုိ႔သည္ အထက္ပါ ယုံၾကည္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအဆင့္
ယုၾံ ကည္ျခင္းသည္ သက္၀င္ယၾုံ ကည္ျခင္းအဆင္သ
့ ႔ုိ မေရာက္ေသးပါ။ ထုယ
ိ ၾုံ ကည္ခ်က္
တုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္
ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ (belief) ယုံၾကည္သည့္ အဆင့္၌သာ ရွိၾက
ပါသည္။ ထုယ
ိ ၾုံ ကည္ခ်က္မ်ားအား ႏွ႔ႏ
ံ စ
႔ွံ ပ္စပ္ ေလ့လာျခင္း ပညာကုိ ခရစ္ယာန္ သီၾသ
ေလာ္ဂ်ီဟု နားလည္ႏုိင္သည္။
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သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္း (faith) ဆုိသည္မွာ မိမိတုိ႔၏ အဆုံးစြန္ဆုံးေသာ
“အေရး” အတြက္ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ အေရးသာမက ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ႏ
ုိ င
ွ ့္
ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ “အေရး” လည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းသည္
မိမိတုိ႔ အသက္ရွင္ျခင္း၏ သက္၀င္ ယုံၾကည္ေသာသူအေပၚ လုံးလုံးလ်ားလ်ား
ယုၾံ ကည္ကာ ဘ၀ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုိးစားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သက္၀င္
ယုံၾကည္ေသာအရာႏွင့္ ပူးပူးကပ္ကပ္ ေနထုိင္ အသက္ရွင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ အဆုံးစြန္ဆုံးေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူတကြ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္းဟု ေခၚသည္။
သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိမိတုိ႔၏ အသက္ရွင္ျခင္း
လမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ သံသယရွိျခင္းကုိ ေက်ာ္လႊားသည့္သတၲ ိ (သုိ႔မဟုတ္) ခြန္အား
လည္း ျဖစ္သည္။ ထုခ
ိ န
ြ အ
္ ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ သတၲ ိျဖင့္ စြနစ
႔္ ားမႈကုိ ယူရသ
ဲ ည့္ သတၲ သ
ိ ည္
ယုံၾကည္ျခင္း (belief) ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္း ခရီးျပဳရာတြင္
စြန္႔စားမႈ ရင္ဆုိင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦး
ခ်င္းစီတင
ုိ ္းအား မည္းေမွာင္လ်က္ ရွိေနေသာ အနာဂတ္ခရီးစဥ္သ႔ုိ ေမာင္းႏွင္ေစေသာ
စြမ္းအင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခ်င္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား စိတ္ပညာရွင္ ဂ်ိမ္းစ္၊
ေဖာင္လာက ထုယ
ိ ၾုံ ကည္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုင
ိ ္း ဆုထ
ိ ား
သည္။
“လူသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေသာ သတၱ၀ါ ျဖစ္သည္။ သူ႔အတြက္
တန္ဖုိးထားေသာ အရာမ်ားကုိ စုစည္းတတ္သည္။ ခ်စ္တတ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
ကုိလည္း

တည္ေဆာက္တတ္သည္။

အျခားသူမ်ားအား

ေမတၱာျပတတ္သည္။

အနာဂတ္အတြက္ စဥ္းစားတတ္သည္။ အျခားသူမ်ား၏ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ ေ၀ဖန္
တတ္သည္။ မတရား ဖိႏပ
ွိ ခ
္ ံေနသူမ်ား အတြက္ စာနာတတ္သည္။ ထုအ
ိ ရာမ်ားသည္
၅
သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္” ဟု ဆုိပါသည္။
သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းဆုသ
ိ ည္မွာ ရႈပ္ေထြးလွေသာ ဘ၀ျဖစ္စဥ္၏ ကြင္းစက္
အတြင္း၌ မိမိအသက္ရွင္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
တိရ စ ာန္
ၦ တသ
႔ုိ ည္ မိမတ
ိ ၌
႔ို ရွိေသာ အသိစတ
ိ ္ (instincts) တစ္ခတ
ု ည္းျဖင့္ အသက္ရင
ွ ္
ေနၾကသည္။ ဥပမာဆုိပါက တိရ စ ာန္
ၦ တုိ႔သည္ မိတ္လုိက္ၾကသည္။ ကေလးေမြးၾက
သည္။ ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။ အစာ ရွာသည္။ အသုိက္ ေဆာက္
သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ ကြင္းစက္၌သာ ထပ္ခါတလဲလဲ
၅

James W.Fowler, Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the
Quest for Meanings (Cambridge, Harper & Row: 1940), 1.
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ျပဳမူတတ္ၾကသည္။ အသက္ရွင္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ပုိေကာင္းေသာ
အသက္ရင
ွ ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ လည္းေကာင္း မလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါ။ လူတသ
႔ ုိ ည္ကား
မုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္ရွင္ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ ဘ၀၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ကုိ
ဖြငဆ
့္ က
ုိ ာ ပု၍
ိ တန္ဖုိးရွိေသာ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းအား ရွာေဖြေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ုိ ည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္၊ ဗုဒဘ
ၶ ာသာ
၀င္မ်ား ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ ထုဘ
ိ ာသာ၀င္မ်ား မျဖစ္မက
ီ တည္းက ယုၾံ ကည္ျခင္းႏွင့္
၆
ဆက္ႏႊယ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေပါလ္၊ တိလစ္က ဆုိသည္။ လူတုိ႔သည္
အတူတကြ ေနထုိင္တတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ပုိေကာင္းေသာ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ
ရွာေဖြၾကသည္။ အျခားသူမ်ားကုလ
ိ ည္း ခ်စ္တတ္ၾကသကဲသ
့ ႔ုိ မိမတ
ိ က
႔ုိ လည္း အျခား
သူမ်ား၏ အခ်စ္ကုိ ခံခ်င္ၾကသည္။ ဂုဏ္သိကၡာ တရားကုိလည္း ရွာေဖြၾကသည္။
ထုိအရာမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကရင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အေလးထားေသာ၊ တန္ဖုိးထားေသာ
အရာမ်ား၊ စိတက
္ ူးမ်ားတုက
႔ိ ုိ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ လက္ေတြ႕အသက္ရင
ွ ္ျခင္း ျဖစ္တည္မတ
ႈ ြင္
ပုံသြင္းကာ ထုတ္ေဖာ္ ျပသေနၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။
သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ လူသားအတြက္ မိမိ၏ အဆုံးစြန္ဆုံးေသာ
သူႏင
ွ န
့္ ီးကပ္စြာ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း အရည္အခ်င္း ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ပါက လူတစ္ဦး
ခ်င္းစီသည္ ျခားနားေသာ ယုံၾကည္ျခင္းအဆင့္ကုိ ပုိင္ၾကမည္မွာ ေသခ်ာသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၌ရွိေသာ ယုံၾကည္ျခင္း အဆင့္အတန္းအတုိင္း ေန႔စဥ္
အသက္ရင
ွ ၾ္ ကသည္။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၌
႔ုိ ရွိေသာ သက္၀င္ယၾုံ ကည္ျခင္း အဆင္အ
့ တန္းအတုင
ိ ္း
အရာရာကုိ တု႔ျံ ပန္ၾကသည္။ ထိသ
ု ႔ုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္
ျခင္း လမ္းစဥ္အတုင
ိ ္း ေလွ်ာက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ သက္၀င္
ယုံၾကည္ျခင္း ရွိသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ အေစခံျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏
အသက္ကုိပင္ စေတးခဲ့ၾကရသည္။ အနစ္နာ ခံခဲ့ၾကရသည္။ ထုိေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏
သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းအဆင္က
့ ုိ မိမတ
ိ ႔ုိ ယုၾံ ကည္ခ်က္မ်ား အတုင
ိ း္ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းျဖင့္
သာ၍ ျမင့္ရာ အဆင့္ဆီသုိ႔ ျမႇင့္တင္ၾကရန္ လုိအပ္ေပသည္။

ouf0if ,HkMunfjcif; tqifhqifh
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဓမၼပညာရွင္ ဂ်ိမ္း၊ ေဖာင္လာ (James Fowler) က
သက္၀င္ယၾုံ ကည္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွသ
ိ ည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ လူဘ
႔ ၀တုိးတက္ ေျပာင္းလဲ
၆

Paul Tillich, Dynamic of Faith, 19.
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လာသလုိ ထုသ
ိ က္၀င္ယၾုံ ကည္ျခင္းသည္လည္း အဆင္ဆ
့ င့္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု
ဆုသ
ိ ည္။ ထုသ
ိ က္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္း အဆင္ဆ
့ င့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာပုက
ံ ုိ ေလ့လာ
ရာတြင္ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ အသက္အကန္႔အသတ္အလုိက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ေျပာင္းလဲလာပုက
ံ ုိ အေျခခံသည္။ သက္၀င္ယၾုံ ကည္ျခင္း အဆင္အ
့ တန္းကုိ ေလ့လာ
ေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အေျခခံ
တတ္ၾကသနည္း။ သက္၀င္ယၾုံ ကည္ျခင္း ဆုသ
ိ ည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ လူႀကီးမ်ားႏွငသ
့္ ာ
ဆုိင္သည္ျဖစ္၍ သက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္း တုိးတက္မႈကို တုိင္းတာရာ၌ ကေလးသူငယ္
မ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ အေျခခံခဲ့ၾကသလဲ ဆိုသည္မွာ
အမွနပ
္ င္ သိခ်င္စရာ ေမးခြန္းျဖစ္ေပသည္။ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္း တုိးတက္ ေျပာင္းလဲ
ျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာသူတုိ႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္း၏ သက္၀င္
ယုံၾကည္ျခင္း တုိးတက္မႈသည္ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကဲ့သုိ႔
အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု ဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စိတ္ပုိင္း
ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေလ့လာရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ပေရာဖက္ဆာ Jean
Piaget ႏွင့္ Lorence Kohlberg တုက
႔ိ ကေလးသူငယ္တ၏
႔ုိ အသက္အလုက
ိ ္ စိတပ
္ င
ုိ ္း
ဆုင
ိ ရ
္ ာ အဆင္ဆ
့ င့္ တုိးတက္ဖ႕ြံ ၿဖိဳးမႈကုိ ေလ့လာရာတြင္ ကေလးသူငယ္တ၏
႔ုိ ယုၾံ ကည္
မႈ တည္ေဆာက္ပုံ၊ ကုိယ္က်င့္တရား တုိးတက္လာပုံ၊ စကား ေျပာပုံ၊ ကစားပုံ၊ ေနပုံ
ထုင
ိ ပ
္ တ
ုံ က
႔ုိ ုိ အေျခခံလ်က္ ေလ့လာၾကသည္။ ဂ်ိမ္းစ္၊ ေဖာင္လာက မိမစ
ိ ာအုပ္ Stages

of Faith တြင္ Erik Erikson ၏ ကေလးသူငယ္မ်ား စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ
ေလ့လာထားပုံကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။

၇

(၁) ေမြးကင္းစ ကေလးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူတုိ႔ အေပၚ
ယုၾံ ကည္မႈ အျပည္အ
့ ၀ ထားရွၾိ ကသည္။ သူတသ
႔ုိ ည္ မိမတ
ိ ႔ုိ မိသားစု၀င္မ်ား၏ လႊမ္းမိုး
ျခင္း ခံၾကရသည့္အျပင္ မိမိတုိ႔ အသိပညာ တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္လည္း မိမိတုိ႔
ပတ္၀န္းက်င္၏ လႊမ္းမုိးျခင္းကုိ ခံခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆုိသည္။
(၂) ၂ ႏွစ္သား အရြယ္မွ ၆ ႏွစ္သား အရြယ္ရွိ ကေလးတုိ႔သည္ မိသားစု၌
သြန္သင္သည့္အတုိင္း

မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ အျခားသူမ်ား

အေပၚ၌ သံသယမ်ား ရွိတတ္သည္။ ဤအခ်ိန္၌ ကေလး၏ အသိဉာဏ္သည္
တစ္လမ္းသြား အဆင့္၌သာ ရွိပါသည္။ ဤအဆင့္ရွိ ဘာသာတရား ခံယူခ်က္မွာ
မိမိဘာသာ၊ မိမိ ခံယူခ်က္သာလွ်င္ အမွန္ကန္ဆုံးဟု ခံယူသည္။ 			

၇

James W.Fowler, PP.107-108.
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(၃) ၇ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အထိ ရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္
တစ္ဦး ၿပိဳင္ဆုိင္တတ္ၾကသည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ အျခား
သူတ႔ေ
ုိ ျပာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ စဥ္းစားတတ္ၾကသည္။ ႏိင
ႈ ္းယွဥတ
္ တ္ၾက
သည္။ ဤအဆင့္၌ ေနေသာ သူတုိ႔သည္ အျခား ဘာသာတရား ခံယူမႈကို ေလ့လာ
ရာတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္သည့္ အဆင့္ျဖင့္ ေလ့လာတတ္ၾကသည္။
(၄) ၁၃ ႏွစ္ ႏွင့္ ၂၁ ႏွစ္ အၾကားရွလ
ိ င
ူ ယ္လရ
ူ ယ
ြ မ
္ ်ားသည္ မိမတ
ိ ႔ုိ ျဖစ္တည္
ျခင္း (identity) ကုိ ရွာေဖြလာၾကသည္။ ဤအခ်ိနရ
္ ွိ လူငယ္တ၏
႔ုိ ဘ၀ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း
သည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆင
ုိ ၾ္ ကရသည္။ မိမတ
ိ က
႔ုိ ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ ေရြးခ်ယ္ေသာ လမ္းစဥ္
အတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္ၾကသည္။ ဤအဆင့္၌ေနေသာ သူတုိ႔၏ ဘာသာတရား
ခံယခ
ူ ်က္မွာ မိမိတ႔ုိ ဆက္ကပ္သည့္အတုိင္း အသက္ရွင္ၾကသည္။ လုပ္သည့္အတုိင္း
တာ၀န္ယူမႈလည္း ျပဳတတ္ၾကသည္။
(၅) ၂၁ႏွစ္ ႏွင့္ ၃၅ႏွစ္ အၾကားရွိ လူႀကီးမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္
အတူတကြ ေနထုင
ိ တ
္ တ္ျခင္း၌ အားနည္းတတ္ၾကသည္။ အဖြ႕ဲ အစည္း၌ ေနထုင
ိ ္ျခင္း
အားနည္းၾကၿပီး၊ မိမိဘာသာမိမိ သီးသီးသန္႔သန္႔ ေနခ်င္ၾကသည္။
(၆) ၃၆ႏွစ္ မွ ၆၀ႏွစ္ အထက္ရွိသူမ်ားသည္ ဘ၀ ရင့္က်က္သူမ်ား ျဖစ္ၾက
သည္။ စိတ္ေနသေဘာထား ျပည့္သည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ထုိေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတတ္ၾကသည္။

&ifhusufaom ouf0if,HkMunfjcif; ydkifqdkifolrsm;
အထက္ပါ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေလ့လာခ်က္
မ်ားႏွင့္ သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္း တုိးတက္လာပုံ အဆင့္ဆင့္တုိ႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ဂ်ိမ္း၊
ေဖာင္လာက သူ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါ
သည္။
အဆင့္ (၁) သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ Intuitive - projective faith ဟု
ေခၚသည္။ ဤအဆင့္ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားထံမွ သင္ယခ
ူ ်င္ေသာ
အဆင့္ျဖစ္သည္။ ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ လက္မခံႏင
ုိ ္ေသးပါ။ သန္စ
႔ င္
ႏုပ်ဳိေသာ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းမ်ဳိးကုိ
မဆုိ လက္ခံဖုိ႔ ၀န္မေလးတတ္ေသးသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ေမြးကင္းစ
ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ႏွင့္ အလြန္တူသည္။ က်မ္းစာထဲက ပုံျပင္မ်ား၊
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမွနတ
္ ကယ္ ျဖစ္သည္အ
့ တုင
ိ ္း လက္ခံျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။
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ခရစ္ယာန္ အမ်ားစုတသ
႔ုိ ည္ ဤအဆင္တ
့ င
ြ သ
္ ာ တစ္သက္လုံး ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရ
တတ္သည္။
အဆင့္ (၂) သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းမွာ Mythic - Literal Faith ဟု ေခၚသည္။
ဤအဆင့္ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းသည္ မိမိ ယုၾံ ကည္ခ်က္အေပၚ ဆင္ျခင္တတ
ုံ ရားျဖင့္
စတင္ ခ်င့္ခ်ိန္ကာ စဥ္းစားလာသည္။ က်မ္းစာထဲက ပုံျပင္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားသည္ ပုံျပင္မ်ားအတုိင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္မည္ဟု မခံယူေသာ္လည္း မိမိ၏
ယုၾံ ကည္ျခင္း တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အက်ဳိးျဖစ္ေစသည္ဟု ခံယသ
ူ ည္။ ပုံျပင္မ်ားႏွင့္
ဒ႑ာရီတသ
႔ုိ ည္ မိမဘ
ိ ၀ အေတြ႕အႀကဳံ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အကူအညီအျဖစ္ လက္ခံ
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာကုိ စာတမ္းပုံစံမ်ဳိး လက္ခံၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆင့္ (၃) သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းမွာ Synthetic - conventional faith
ဟု ေခၚသည္။ ဤသက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းသည္ မိမအ
ိ တြက္ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ
သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ေနရာတုင
ိ ္း၊ အခ်ိနတ
္ င
ုိ ္းႏွင့္ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်ျဖစ္ေသာ
သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ေခၚပါသည္။ ၇ ႏွစ္သား အရြယ္မွ ၁၂
ႏွစ္သား အရြယ္ရွိ ကေလးတုိ႔သည္ ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ၾကကာ အသစ္အဆန္း
မ်ားကုိ လုခ
ိ ်င္ၾကသည္။ ဤအဆင့္ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္း ရွသ
ိ တ
ူ သ
႔ ို ည္ အေတြးအေခၚ
အသစ္အဆန္းတုိ႔ကုိ ႏွစ္သက္ၾကသည္။ သီၾသေလာ္ဂ်ီ စကားအားျဖင့္ ယင္းကုိ
ေရခံေျမခံ သီၾသေလာ္ဂ်ီဟု နားလည္ႏုိင္ပါသည္။
အဆင့္ (၄) သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ Individuative - faith reflection
ဟု နားလည္သည္။ မိမိနားလည္ေသာ ေလာကီေရးရာ၊ မိမိ ယုံၾကည္ျခင္းကုိပင္
ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္ႏုိင္ေသာအဆင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ား
အတြက္ အဓိပၸါယ္ ရွိ မရွိ ေ၀ဖန္မႈျပဳလာသည္။ ဆန္းစစ္ကာ လက္ခံေသာ ယုၾံ ကည္ျခင္း
ျဖစ္သည္။
အဆင့္ (၅) ယုၾံ ကည္ျခင္းကို Conjunctive - faith ဟု ေခၚသည္။ ဤသက္၀င္
ယုၾံ ကည္ျခင္း အဆင္၌
့ ရွိေသာ သူတသ
႔ုိ ည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းသည္သာ
အမွနက
္ န္ဆုံးဟူေသာ စည္းအား ေက်ာ္လႊားထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ “သင္မန
ွ ပ
္ ါက
ကၽြႏု္ပ္ မွားသည္” ဟူေသာ ခံယူခ်က္အေပၚ အေျခ မခံေတာ့ပါ။ အျခားသူမ်ား၏
အမွန္တရားကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳတတ္သည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။
အဆင့္ (၆) သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ Universalizing - faith ျဖစ္ပါ
သည္။ ဤအဆင့္ သက္၀င္ ယံၾု ကည္ျခင္းသည္ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း၏ လမ္းစဥ္ကို သိရွိျခင္း
လည္း ျဖစ္သည္။ သိသည့္ လမ္းစဥ္အတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ မိမိ၏
သက္၀င္ယၾုံ ကည္ျခင္းသည္ မိမ၏
ိ ဘ၀ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယုၾံ ကည္ခ်က္
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ကုိ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားသည္။ ဂ်ိမ္းစ္၊ ေဖာင္လာက
ဤသက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္း အဆင့္တြင္ Martin Luther King, Mahatma Gandhi,
Mother Teresa, Dietrich Bonhoeffer တုိ႔ကုိ စံထားပါသည္။
ဤအဆင့္ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းသည္ အျပစ္လပ
ု သ
္ က
ူ ုိ မမုန္းဘဲ၊ အျပစ္
လုပ္ေစသည့္ နည္းစနစ္ႏင
ွ ့္ ခံယခ
ူ ်က္မ်ား (အျပစ္တရား) ကုိ ဆန္က
႔ ်င္ကာ ထုမ
ိ ေကာင္း
ေသာ နည္းစနစ္ႏင
ွ ့္ ခံယခ
ူ ်က္မ်ားကုိ အသက္ႏင
ွ ရ
့္ င္းၿပီး ရင္ဆင
ုိ ္ေသာ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း
လမ္းစဥ္သည္ ဤအဆင့္၌သာ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ Nelson
Mandela, Aung San Suu Kyi ႏွင့္ Bishop Desmond Tutu တုသ
႔ိ ည္လည္း ဤအဆင့္
ရင့္က်က္ေသာ သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။
သူတို႔သည္ မိမိတုိ႔၏ သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္း တစ္ခုတည္းကုိသာ အထူး အာရုံစုိက္၍
အသက္ရွင္ျပခဲ့ၾကေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ထူးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
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tcef; (2)
a,½Ic&pfawmf
a,½Ic&pfawmf\ aemufcHordkif;tusOf;
ေယရႈသည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားေသာ္လည္း နာဇရက္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုင
ိ ္
ေသာေၾကာင့္ နာဇရက္ၿမိဳ႕သားဟု အသိမ်ားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ နာဇရက္ၿမိဳ႕သည္
ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားသာ ေနထုင
ိ ္ေသာၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ ထူထပ္ၿပီး
အဖုိးတန္ သယံဇာတမ်ား မထြကသ
္ ျဖင့္ ထုၿိ မိဳ႕သည္ အလြန္ ဆင္းရဲေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထတ
ု သ
႔ုိ ည္ ေရာဂါဘယ ထူေျပာၿပီး၊ ထုၿိ မိဳ႕သည္ ႏူနာ ေရာဂါသည္
မ်ားၿမိဳ႕ ဟူ၍ပင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ထုိၿမိဳ႕တြင္
လက္သမား မိသားစုမွ ႀကီးျပင္းလာသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မတုိင္မီ ေဟၿဗဲ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိ
သင္ယူေလ့ ရွၾိ ကသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေယရႈသည္လည္း သူေနထိင
ု ္ေသာ ေဒသဆုင
ိ ရ
္ ာ
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်မ္းစာကုိ သင္ယခ
ူ ပ
ဲ့ ါသည္။ ခရစ္ေတာ္ေခတ္က ပညာေရးသည္
အနာဂတ္အေၾကာင္း တြကခ
္ ်က္သည့္ ပညာေရးထက္ လက္ရွိ အေျခအေနကုိ သုံးသပ္
ေ၀ဖန္သည့္ပညာေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔၏ အေျပာအဆုိတုိ႔သည္ ထုိေခတ္က
ဆဲန္းဒူးဆစ္ (Sadducees) တုိ႔ႏွင့္ အယူ၀ါဒအားျဖင့္ ျခားနားေနျခင္းကုိ ေတြ႕ႏုိင္
သည္။
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ခရစ္ေတာ္သည္ ပါလက္စတုိင္း ဂ်ဴးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္
တုိင္းတစ္ပါးတုိ႔၏ တုိက္ခုိက္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနၾကေသာ မိမိ၏ လူမ်ဳိးေတာ္
တု႔ႏ
ိ င
ွ အ
့္ တူ ႀကီးျပင္းလာခဲသ
့ ည္။ သူတသ
႔ ုိ ည္ အီဂ်စ္တ၏
႔ ုိ လက္ေအာက္မွ ေမာေရွတ၏
႔ ုိ
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿငိမ္သက္စြာ
ေနထုိင္ခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ဟူ၍ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ဘီစီ (၆၃) တြင္
ေရာမ အစုိးရ၏ သိမ္းပုိက္ျခင္းကုိ ခံရကာ ခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားသန္႔စင္ခ်ိန္ ဆုိလွ်င္
သူတသ
႔ ုိ ည္ တုင
ိ ္းတစ္ပါးတု၏
႔ ိ လက္ေအာက္ ေရာက္ေနၾကခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတသ
႔ ုိ ည္
လူမ်ဳိးအားျဖင့္ ေဟၿဗဲလူမ်ဳိးမ်ားဟူ၍ အသိမ်ားၾကၿပီး၊ တစ္ခါတရံ ထုိနာမည္၏
အဓိပၸါယ္မွာ ဆင္းရဲသားမ်ားဟု နားလည္ရသည္။ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ သူတုိ႔သည္
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ေနရခ်ိနမ
္ ်ားထက္ အျခားလူမ်ဳိးတု၏
႔ိ လက္ေအာက္တြင္ ေနခဲ့
ၾကရသည့္ အခ်ိန္က ပုိမ်ားပါသည္။ ေအာင္ႏုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနၾကခ်ိန္ထက္
အစေတးခံသူမ်ား အေနျဖင့္ ေနၾကရခ်ိန္က ပုိမ်ားခဲ့သည္မွာ သမုိင္းက သက္ေသ
ျပခဲ့သည္။
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ထုိသုိ႔ ေဟၿဗဲလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ စိတ္ဓါတ္
ေရးရာ၌ အားယူသည့္ အေနျဖင့္ မိမတ
ိ သ
႔ုိ ည္ ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ
လူမ်ဳိးေတာ္ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ထူးျခား၍ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေနရာတြင္
မိမိတုိ႔အား ပုိ႔ေဆာင္ေနသည္ဟု ခံယူခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ဳိးေတာ္၊
ဘုရားသခင္ ခ်ီးေျမွာက္ေသာ လူမ်ဳိးေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ျခင္းကုိ (Covenant
theology) ပဋိညာဥ္ သီၾသေလာ္ဂ်ီဟု အမည္ထင
ြ ခ
္ ၾဲ့ ကသည္။ ဂ်ဴးတုသ
႔ိ ည္ မိမတ
ိ အ
႔ုိ ား
ကယ္တင္မည္သ
့ ူ ေမရွယ
ိ ေပၚထြန္းလာကာ ဘုရားသခင္ အပ္ႏင
ွ ္းထားေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး
မ်ားအား ကယ္တင္မည့္တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေနၾကသည္။
ခရစ္ေတာ္ေခတ္ ဂ်ဴးတုသ
႔ ိ ည္ ေရာမ အစုိးရ၏ အုပခ
္ ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္တင
ြ ္ ရွိေနၾကခ်ိန္
ျဖစ္သည္။ ေရာမ အစုိးရသည္ မိမတ
ိ ႔ုိ ႏွစသ
္ က္ရာ နယ္ခံ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ
ေရြးခ်ယ္ကာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတု႔အ
ိ ား မိမိတ႔က
ုိ ယ
ုိ ္စား အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ေခတ္
ေဟရုဒ္မင္းႀကီးသည္ ေသြးေရာ ဂ်ဴးျဖစ္ၿပီး ေရာမအစုိးရက ဂ်ဴးတုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မင္းႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေဟရုဒ္မင္းႀကီးကုိ မႏွစ္သက္ၾကသျဖင့္ ပုန္ကန္ခဲ့ၾက
သည္။ ေရာမအစုိးရထံ မိမိတုိ႔ကုိ ေရာင္းစားသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ေဟရုဒ္
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မင္းႀကီး၏ သားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အားခီးေလာ့စ္ (Archelaus) ဆုသ
ိ သ
ူ ည္ အလြန္
ဆုိးသြမ္းလြန္းသျဖင့္ ေရာမ အစုိးရက သူက
႔ ုိ ဖယ္ထတ
ု က
္ ာ ပိလတ္မင္းအား သူက
႔ ယ
ုိ စ
္ ား
အစားထုိး ခန္ခ
႔ သ
ဲ့ ည္။ ေဟရုဒမ
္ င္းႀကီး၏ သားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ေဟရုဒအ
္ န
ဲ တ
္ ပ
ီ ါးစ္
(Herod Antipas) ဆုသ
ိ သ
ူ ည္လည္း အလြနဆ
္ ုိးေသာ သားျဖစ္ကာ ႏွစ္ျခင္းေယာဟန္၏
ေခါင္းအား ျဖတ္ရန္ ညြန္ၾကားသူလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ လက္၀ါးကပ္
တုိင္တြင္ အသတ္ခံေနခ်ိန္မွာလည္း ခရစ္ေတာ္အား ဆဲဆုိကာ သေရာ္ခဲ့သူလည္း
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
ဘာသာေရးဘက္မွာလည္း ထုိေခတ္က သီၾသေလာ္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္
ဖာရိရတ
ွဲ သ
႔ုိ ည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတုအ
႔ိ ား လမ္းျပသူမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢဳလ
ိ မ
္ ်ား ျဖစ္ၾက
သည္။ သူတသ
႔ို ည္ ေမာေရွမွ ရရွလ
ိ ာေသာ ပညတ္ေတာ္အား လုက
ိ န
္ ာသည့္ ေနရာမွာ
အလြန္ စည္းကမ္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေရာမ အစုိးရႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ ေရာေရာ
ေႏွာေႏွာ မေနခဲၾ့ ကပါ။ သု႔ေ
ိ သာ္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ေခတ္သမုင
ိ ္းႀကီးကုိ လ်စ္လ်ဴ
႐ႈခၾဲ့ ကသည္။ ထုအ
႔ိ တူ အျခားေသာ ဘာသာေရး လွဳပ္ရွားမႈ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အဲဆန
ဲ ္းစ္
(Essences) တုသ
႔ိ ည္လည္း မိမတ
ိ က
႔ုိ ယ
ုိ မ
္ မ
ိ တ
ိ ႔ုိ သန္သ
႔ န္ရ
႔ င
ွ ္းရွင္း ေနႏုင
ိ ဖ
္ ႔ုိ ေတာတြင္းသု႔ိ
ထြကက
္ ာ ရေသ့မ်ားအျဖစ္ ေနလ်က္ တရားက်င့္ေနၾကသည္။ သူတသ
႔ုိ ည္ ဘုရားသခင္
ကုိယ္တုိင္ ျပဳလာမည့္ အ့ံဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ကာ ေနလ်က္ရွိၾက၏။
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိျမင္ေနရေသာ
ႏိင
ု င
္ ံေရး အေျခအေနႏွင့္ ဘာသာေရး လွဳပရ
္ ွားမႈတက
႔ ုိ ုိ သုံးသပ္၍ မွနသ
္ ည္ဟု ခံယသ
ူ ည့္
လမ္းစဥ္ကုိ လက္ေတြ႕ အသက္ရွင္ျပျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္၏
သြနသ
္ င္ခ်က္မ်ားသည္ သူ႔ေရွ႕က ဆရာ ေယာဟန္၏ သြနသ
္ င္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျခားနားပါ
သည္။ သူအေျခခံေသာ လမ္းစဥ္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနား စုမ
ံ က္ျခင္းႏွင့္ ခြငလ
့္ တ
ႊ ္ျခင္း
တရားတု႔ျိ ဖစ္သည္။ ယင္းသုံးခ်က္တက
႔ုိ ုိ ရင္ထ၌
ဲ ေထြးပုက
ိ က
္ ာ လူထအ
ု လယ္၌ ဘုရား
သခင္၏ အမႈေတာ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ဆရာတစ္ပါး အေနျဖင့္
ျမင္ကာ တပည့္မ်ားအား သြန္သင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ သာမန္ဆရာမ်ားထက္
သာလြနသ
္ ည္။ ပေရာဖက္ တစ္ပါးလည္း ျဖစ္သည္။ အ့ဖ
ံ ယ
ြ မ
္ ်ားကုလ
ိ ည္း ျပသခဲသ
့ ည္။
လူတုိ႔အား က်န္းမာေစသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည္။

wpfpHkwpfck qmiwfaeaom avmuBuD;
လူ၏ စိတ္သည္ အလြန္ ဆန္းၾကယ္လွသည္။ ယင္းမွာ တစ္စုံတစ္ခုအား
အၿမဲပင္ ဆာငတ္လ်က္ ေနတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ ဆာငတ္မႈကုိ ျမင္ရသည့္ မ်က္စိ
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အာရုံအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ နားမွတစ္ဆင့္ အၾကားအာရုံအားျဖင့္ လည္းေကာင္း
ေန႔စဥ္ ျဖည္စ
့ က
ြ ္ေပးလ်က္ ရွသ
ိ ည္။ လူတင
ုိ ္းသည္ ဆာငတ္ေနေသာ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ စိတက
္ ုိ
ျဖည္စ
့ က
ြ ္ေပးရန္အတြက္ တစ္စတ
ုံ စ္ခက
ု ုိ အၿမဲပင္ ရွာေဖြလ်က္ ရွိေနၾကသည္။ အထူး
သျဖင့္ ယေန႔ လူငယ္ထသ
ု ည္ အတိတက
္ မွတယ
္ သ
ူ ည့္ မွနက
္ န္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ
သိပံၸပညာ မွန္ကန္မႈ၊ ဘာသာေရး မွန္ကန္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မွန္ကန္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
မွန္ကန္မႈတုိ႔ အေပၚ တျဖည္းျဖည္း ၿငီးေငြ႕လာၾကကာ ထုိမွန္ကန္မႈတုိ႔အေပၚ အေလး
ထားမႈသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့လာၾကေတာ့သည္။
အရာရာတုင
ိ ္း၌ မွနက
္ န္မတ
ႈ အ
႔ ုိ ား ေမးခြန္းထုတခ
္ ၾဲ့ ကသည္။ တစ္ခ်ိနတ
္ စ္ခါက
မွနက
္ န္မသ
ႈ ည္ တစ္သက္လုံးအတြက္ လုံေလာက္ေသာ မွနက
္ န္မႈျဖစ္ေနမည္ ဆုသ
ိ ည့္
ခံယူခ်က္ကုိ လက္မခံႏိုင္ၾကေတာ့ေခ်။

လူတုိင္း၌ ကြဲျပားသည့္ အယူအဆမ်ား၊

အျမင္မ်ား ရွိႏုိင္သည္ကုိ လက္ခံလာၾကသည္။ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီျဖစ္ေသာ ခံယူခ်က္
မ်ားႏွင့္ သြနသ
္ င္ခ်က္မ်ားသည္ မိမတ
ိ အ
႔ုိ တြက္ ၿငီးေငြ႕စရာမ်ား ျဖစ္သကဲသ
့ ႔ုိ စိတ၀
္ င္စား
စရာလည္း မေကာင္းေတာ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အတြက္ ေကာင္းေသာ၊ အသစ္ျဖစ္
ေသာ ခံယူခ်က္မ်ားကုိ လုိက္ရွာခဲ့ၾကသည္။
အမွနမ
္ ွာ အင္လက
ုိ တ
္ န
ဲ မ
္ က္ (enlightenment) ႏွငအ
့္ တူ ေခတ္သစ္ စနစ္
ေပၚလာခဲ့သည္။ ထုိေခတ္သစ္ စိတ္ကူးသည္ ပညာရွင္ နယူးတန္ (Isaac Newton)
၏ နိယာမျဖစ္သည့္ ကမ ၻာသည္ လည္ပတ္ေနေသာ စက္တစ္လုံးကဲ့သုိ႔ ျမင္ေသာ
ျမင္ျခင္းက ပုသ
ံ င
ြ ္းခံခရ
ဲ့ သည္။ ထုအ
႔ ိ တူ အရင္းရွင္ စီးပြားေရး စနစ္ေၾကာင့္ အကန္အ
႔ သတ္
မရွိ တုိးတက္လာေသာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈေၾကာင့္ အားလုံးေသာ လူတ၏
႔ ုိ ျပႆနာ
မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ခံယူၾကသည္။ က်န္တစ္ဘက္မွာ ေခတ္သစ္ အႀကိဳ
ကာလက ယုၾံ ကည္ လက္ခခ
ံ ၾဲ့ ကေသာ ဘာသာေရးႏွငဆ
့္ င
ုိ ္ေသာ အံဖ
့ ယ
ြ ရ
္ ာ ျဖစ္ျခင္းမ်ား
အေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကယ
ြ သ
္ ြားပါေတာ့သည္။
လူတုိင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည္မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္ဖုိ႔သာ ျဖစ္ေလ
ေတာ့သည္။
သု႔ေ
ိ သာ္လည္း ၂၀ ရာစု အလယ္ေလာက္မွ စတင္ကာ ထုစ
ိ တ
ိ က
္ ူး ေခတ္သစ္
အိမႀ္ ကီးသည္ ယုယ
ိ င
ြ ္းစျပဳခဲသ
့ ည္။ ဂ်ာမဏီမွ စလာေသာ ဖက္ဆစ္၀ါဒသည္ ကမ ၻာႀကီး
ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ လူမဆန္ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ လူလူခ်င္း ၾကမ္းတမ္းစြာ
သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။ ၂၀ရာစု ကုန္သြားသည့္အခါမူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္
က်န္ခဲ့သည္မွာ မဟာတန္ခုိးရွင္ တစ္ဆူတည္းသာ ရွိသျဖင့္ ထုိ မဟာတန္ခုိးရွင္အား
တခ်ဳိ႕က အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အျဖစ္ ရသည္လ
့ က္နက္၊ နည္းစနစ္တ႔ျို ဖင့္ တုက
ိ ခ
္ က
ုိ ္
ေနၾကသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္
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တစ္ခုတည္းေသာ ဘာသာတရား မွန္ကန္မႈ စံသည္ လူတုိ႔၏ ျပႆနာ ေပါင္းစုံအား
ေျဖရွင္းရန္ မလုံေလာက္ေတာ့သကဲ့သုိ႔ ကမ ၻာႀကီးအား ကယ္တင္ဖုိ႔ အတြက္လည္း
ထုဘ
ိ ာသာ တစ္ခတ
ု ည္းျဖင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏင
ုိ ္ေတာ့သည္ကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္လာ
ၾကသည္။ ထိသ
ု ႔ေ
ုိ သာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနၾကေသာ လူတသ
႔ုိ ည္ မိမတ
ိ ႔ုိ စိတ္ ၀ိညာဥ္
ဆာငတ္ျခင္းကုိ ျဖည္ဆ
့ ည္းႏုင
ိ ဖ
္ ႔ ုိ တစ္စတ
ုံ စ္ခက
ု ုိ လုက
ိ ရ
္ ွာခဲၾ့ ကသည္။ ထုသ
ိ ႔ ုိ တစ္စတ
ုံ စ္ခု
လုိက္ရွာျခင္းသည္ ယေန႔ေခတ္၏ ထင္ရွားေသာ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ေပသည္။
စိတဆ
္ ႏၵ ဆာငတ္ျခင္းကုိ ျဖည္ဆ
့ ည္းရာတြင္ တခ်ဳိ႕က ယုၾံ ကည္ျခင္းနည္း စနစ္တစ္ခု
ကုိသာ အေျခခံကာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အသက္ရွင္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့
ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကမူ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ က်န္းမာေစရန္အတြက္ စိတ္ပညာရွင္မ်ားထံသုိ႔
သြားေရာက္ကာ ကုသမႈ ခံယူခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမိတုိ႔၏
စိတဆ
္ ႏၵ မျပည္၀
့ မႈႏင
ွ ့္ ေတာင္တ
့ မႈတအ
႔ ုိ ား ျဖည္ဆ
့ ည္းျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဤသု႔ျိ ဖင့္
ဘာသာေရးသည္ လူအမ်ားျဖင့္ အတူတကြ အသက္ရင
ွ ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အသြငထ
္ က္
တစ္သီးပုဂၢလ စိတ္ေျဖရာအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားေလေတာ့သည္။ ယင္းသည္ ယေန႔
ကမာႀကီ
ၻ
း အပါအ၀င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းျဖင့္ အတူတကြ ဘ၀တည္ေထာင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕
အစည္း ျဖစ္ျခင္း၏ အႏွစသ
္ ာရအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနမည္မွာ ဧကန္အမွန္ ျဖစ္ေလေတာ့
သည္။

a,½Ic&pfawmf\ awmfvSefa&;
ေယရႈသည္ ရုိးရုိး ဂ်ဴးလယ္သမားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ စိတ္ ၀ိညာဥ္
သေဘာ ရင့္က်က္ျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဟၿဗဲက်မ္းစာအေပၚတြင္ အေျခခံ
သည္ကုိ ေတြ႕ႏုင
ိ သ
္ ည္။ ေယရႈသည္ ဂ်ဴးကမာၻ ေလာကတြင္ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္
ေနထုင
ိ ခ
္ ဲ့ေသာ္လည္း ေဟၿဗဲက်မ္းစာကုသ
ိ ာ အစဥ္အၿမဲ သစၥာရွရ
ိ ွိ စြက
ဲ င
ုိ ခ
္ သ
ဲ့ ည္ မဟုတ္
ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကသ
ဲ့ ႔ုိ ကနဦး ရာစု ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ေဟၿဗဲက်မ္းစာ သြနသ
္ င္
သည့္အတုိင္းသာ အသက္ရွင္ေနၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္၏ တရားေတာ္
အႏွစခ
္ ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ေပၚေဒသနာ အားျဖင္သ
့ ာ အသက္ရင
ွ ခ
္ ၾဲ့ ကသည္။ ခရစ္ေတာ္
သည္ ဂ်ဴးကမာၻ ေလာကတြင္ က်င္လည္ အသက္ရင
ွ ခ
္ သ
ဲ့ ည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အျခား
ဂ်ဴးတုိ႔ႏွင့္အတူ ဂရိစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမုိးေသာ ေရာမအစုိးရ၏ အုပ္စုိးမႈ
အေတြ႕အႀကဳံ ရွခ
ိ သ
ဲ့ ူျဖစ္သည္။ ေရာမ အုပခ
္ ်ဳပ္မႈႏင
ွ ့္ ဂရိ ယဥ္ေက်းမႈ ေရာေႏွာေနမႈသည္
ထုိေနရာ တစ္ခလ
ု ုံးတြင္ ပ်ံ႕ႏွလ
႔ ံ ်က္ ရွသ
ိ ည္။ ထုိေၾကာင့္ လူတင
ုိ ္း၏ အသက္ရင
ွ သ
္ န္ျခင္း
သည္လည္း ေရာမကဲသ
့ ႔ုိ ျပဳမူ အသက္ရင
ွ ခ
္ ၾဲ့ ကရသည္။ အထူးသျဖင့္ လူလတ္တန္းစား
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ေငြေၾကး ခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ ေရာမ သူေဌးသူႂကြယတ
္ ၏
႔ုိ ဇိမခ
္ သ
ံ ည့္ စနစ္ကုိ အတု
ယူၾကသည္။

1 ေဟရုဒမ္ င္းႀကီးမ်ား၊ ယဇ္ပေရာဟိတမ္ ်ား၊ အလယ္အလတ္ ခ်မ္းသာသူ

မ်ားႏွင့္ ေျမပုိင္ရွင္တုိ႔သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏
ဘ၀ကုိ ဇိမ္ခံေနၾကသည္။
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ေခတ္က ဤကဲသ
့ ႔ေ
ုိ သာ လူမဆ
ႈ က္ဆံေရး စနစ္
ကုိ ေတာ္လန
ွ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ သူ၏ ဘာသာေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ သြနသ
္ င္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀ိညာဥ္ သေဘာ
နားလည္ျခင္းတုသ
႔ိ ည္ သူ႔ေခတ္က လူမႈေရး အေဆာက္အအုႀံ ကီးကုိ ေတာ္လန
ွ သ
္ ည့္
အသြင္ေဆာင္ခဲ့သည္။ စင္စစ္ ေယရႈသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား မဟုတ္ပါ။
သူ႔ေခတ္က အမ်ား ခံယူ လက္ခံထားသည့္ ဘာသာေရး သြန္သင္ ခံယူခ်က္မ်ားကုိ
ဖါေထးဖုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္ဖုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း မရည္ရြယ္ခဲ့ပါ။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္
မည့္အစား ဂ်ဴးဘာသာကုိ လည္းေကာင္း၊ ေဟလသ ဘာသာကုိ လည္းေကာင္း
ေျပာင္းျပန္လွန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း အာဏာ
ရယူရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားအား ေနရာေပးခ်င္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ

2 လူလူခ်င္း အၾကား၌ သနားစုံမက္ျခင္း ရွိ၍ ေအးခ်မ္း

သာယာေသာ ဘုရား သခင္ႏင
ုိ င
္ ံေတာ္ တည္ေထာင္ရန္သာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
သူသည္ ထုိႏင
ုိ င
္ ံေတာ္ တည္ေထာင္ေရးလုပင
္ န္းတြင္ အလုပ္ မ်ားေနခဲသ
့ ည္။ သု႔ေ
ိ သာ္
ဘုရားသခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေယရႈသည္
ႏုိင္ငံေရးဆန္ေသာ လွဳပ္ရွားမႈစနစ္ကုိ အသုံးမျပဳခဲ့ပါ။ လူတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးသားမ်ား
ေျပာင္းလဲေရးကုိသာ အာရုံစုိက္ခဲ့သည္။
လူမႈ ေတာ္လန
ွ ္ေရး ဆုသ
ိ ည္မွာ လူမႈ အဖြ႕ဲ အစည္း နည္းစနစ္ ေျပာင္းလဲေစေရး
ျဖစ္သည္။ ႏုင
ိ င
္ ံေရး လႈပရ
္ ွားမႈသည္ ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္
အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ကာ ပုိေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္
တစ္ခု တည္ေထာင္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ေခတ္က အျခားဂ်ဴးမ်ားကဲသ
့ ႔ ုိ
ေရာမ အစုိးရ၏ ဖိႏပ
ွိ မ
္ ႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ဖရ
႔ ုိ န္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေကာင္း ေမွ်ာ္လင္ခ
့ ဲ့

3

ပါလိမမ
့္ ည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း သူသည္ လူမႈ ေတာ္လန
ွ ္ေရးလုပင
္ န္းတြငသ
္ ာ အလုပမ
္ ်ား
ေနခဲသ
့ ည္။ ႏုင
ိ င
္ ံေရးမွာထက္ လူတ၏
႔ုိ စိတ္ႏလ
ွ ုံးသား၊ စိတ္ေနသေဘာထား ေျပာင္းလဲ
ေရးကုိသာ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
၁
၂
၃

Albert Nolan, Jesus Today: A Spirituality of Radical Freedom
(Maryknoll:. NY: Orbis Books, 2008), 49.
Ibid., 50.
Ibid., 50.
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orm;½dk;us r[kwfaom c&pfawmf\ rSefuefrI
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ သြနသ
္ င္ခ်က္မ်ား အႏွစသ
္ ာရ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ အလြန္
ထင္ရွားေသာ ေတာင္ေပၚေဒသနာ အမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည္။ ထုိ ေတာင္ေပၚေဒသနာတြင္
မပါေသာ အျခားအေရးႀကီးသည့္ ခရစ္ေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္ “ပါးတစ္ဖက္
အရုိက္ခံပါကလည္း လက္စားေခ်ျခင္း မလုပ္ဘဲ၊ က်န္ တစ္ဖက္ကုိပါ ဆက္လက္
ေပးဖုရ
႔ိ န္ လည္းေကာင္း၊ တစ္မင
ုိ သ
္ ြားခုင
ိ ္းပါက ႏွစမ
္ င
ုိ သ
္ ြားဖုက
႔ိ ုိ လည္းေကာင္း၊ ရန္သူ
ကုိပင္ အမုန္းအားျဖင့္ မတုံ႔ျပန္ဘဲလ်က္၊ ခ်စ္ျခင္း ေမတၲာျဖင့္သာ တုံ႔ျပန္ရန္ လည္း
ေကာင္း၊ မိမအ
ိ ား က်ိနဆ
္ ဲေနသူအား ေကာင္းခ်ီးကုသ
ိ ာ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမအ
ိ ား
မုန္းေနသူအေပၚ အမုန္းအားျဖင့္ မတုံ႔ျပန္ဘဲ အႀကိမ္ (၇၀) ထက္မက ခြင့္လႊတ္ရန္
လည္းေကာင္း သြန္သင္ခဲ့ပါေသးသည္။ (မႆဲ ၅း ၃၈-၄၃၊ လုကာ ၆း ၂၇-၃၇၊ မႆဲ
၁၈း၂၂)။
ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ေနာက္လုိက္မ်ားအား မိမိတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း အၾကား၌
လည္းေကာင္း၊ မိမတ
ိ ႔ႏ
ုိ င
ွ ့္ ဆက္ႏယ
ႊ ္ေသာ အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ထိေတြ႕
ဆက္ဆံေသာအခါ မိမ၏
ိ သြနသ
္ င္ခ်က္ကုိ လုက
ိ န
္ ာၾကရန္ အလုရ
ိ သ
ွိ ည္။ ခရစ္ေတာ္
ျမင္ေတြ႕ခ်င္ေသာအရာမွာ ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအၾကား တည္ေဆာက္
ထားေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးကို ျပဳျပင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္ေခတ္က လူအမ်ား လက္ခသ
ံ ည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ ခ်မ္းသာ
သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းခ်ီးခံစားရသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ခံယူျခင္းျဖစ္
သည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ခ်မ္းသာသူတသ
႔ုိ ည္ မဂၤလာရွသ
ိ မ
ူ ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ခံယၾူ ကသည္။
ဤသု႔ိ ခံယူေနၾကျခင္းကုိ ခရစ္ေတာ္က ေျပာင္ေျပာင္ႀကီး ဆန္က
႔ ်င္လ်က္ “ဆင္းရဲသား
တုိ႔သည္ မဂၤလာရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း” အတိအလင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ (လုကာ ၆း
၂၀)။
တစ္နည္းအားျဖင့္ “မဂၤလာရွိသူမ်ားသည္ ခ်မ္းသာသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ၊
ဆင္းရဲသားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္” ဆုိသည့္ သေဘာပင္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ေနာင္အခါတြင္ ခ်မ္းသာၾကမည့္
သူမ်ားျဖစ္မည္ဟု မဆုိခဲ့ပါ။ ထုိသုိ႔ ေျပာမည့္အစား “သူတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာသူမ်ား
အထဲတြင္ မပါ၀င္ၾကသျဖင့္ ၀မ္းသာစရာ ျဖစ္သည္” ဟူ ၍သာ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (လုကာ၊
၆း၂၄)။ ခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ အမဂၤလာ ရွိၾကသည္ဟု ဆုိျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈ ရွိ၍
မွ်မွ်တတ ေ၀မွ်မည့္ အနာဂတ္ ဘုရားသခင္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔
ပုင
ိ ဆ
္ င
ုိ သ
္ ည့္ ပစၥည္းဥစၥာေၾကာင့္ အခက္အခဲႏင
ွ ့္ ရင္ဆင
ုိ လ
္ ်က္ ရွိေနၾကမည္ ျဖစ္ေသာ
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ေၾကာင့္ အမဂၤလာရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုသ
ိ ႔ေ
ုိ သာ အေျခအေနတြင္ ဆင္းရဲသားတုမ
႔ိ ွာမူ
မိမိတုိ႔ရွိသမွ် အရာမ်ားအား ေ၀မွ်ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ လူလခ
ူ ်ငး္ အၾကား၌ အဆင္အ
့ တန္း ခဲြျခားကာ တည္ေဆာက္
ထားေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့သူသက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ပါ။ မိမိ
ကုယ
ိ တ
္ င
ုိ ္ လူသားတုင
ိ ္းတုအ
႔ိ ား အဆင္အ
့ တန္း ခဲြျခားျခင္း မရွဘ
ိ ဲ တန္းတူညမ
ီ ွ် ဆက္ဆံ
သည္။ လူတုိင္းတုိ႔အား မိမိတုိ႔ရွိသည့္အတုိင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ
မ်က္ကန္းတုက
႔ိ ပ
ုိ င္ ျမင္ေစသည္။ ေျခဆြ႕ံ သူကလ
ုိ ည္း ေပးကူ ေဖးမျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေစ
သည္။ လူအ
႔ သုင
ိ ္းအ၀ုင
ိ ္း၌ အပယ္ခံ လူတန္းစားမ်ားကိလ
ု ည္း အဆင္အ
့ တန္း ျမင့္ေသာ
ပုဂိၢဳလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား
လူေယာက်္ားမ်ားထက္ ပုိနိမ့္က်ေသာ အဆင့္အတန္းရွိသူမ်ားကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံျခင္း
မျပဳသည့္အျပင္ သူတုိ႔၏ ဘ၀ျဖစ္တည္ျခင္း အမွန္ကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။
ခရစ္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေသာ လူမႈေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္သည္ အျမင့္ဘက္သုိ႔
ဦးတည္လ်က္ ေထာင္ထားသည့္ ေလွကားမ်ဳိး မဟုတဘ
္ ၊ဲ ေအာက္ဘက္သ႔ ုိ ဦးတည္ေသာ
ေလွကားကုိသာ စုိက္ထူခဲ့ေလသည္။ (မာကု ၉း၃၃-၃၇)။
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ေယရႈခရစ္ေတာ္ စတင္ အမႈေတာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေမရွယ
ိ အေပၚ
ယုဒ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ေမရွယ
ိ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ၊ ဘုရားသခင္ စုိးမုိးေသာ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္ တည္ေထာင္
သူ အျဖစ္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထုဘ
ိ ရ
ု ားသခင္ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္သည္ မည္သည့္
အခ်ိန၊္ မည္သ႔ျုိ ဖင္၊့ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ႏင
ို ္ေျခ ရွသ
ိ ည္ကုိ ေဟာကိန္းမ်ား ထုတခ
္ ဲ့
ၾကသည္။ ထုအ
ိ ခ်ိနသ
္ ည္ ထူးဆန္း အ့ၾံ သျခင္းႏွငအ
့္ တူ မိမတ
ိ က
႔ုိ ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ ျမင္ၾကရလိမ့္
မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည့္အျပင္ ေမရွိယ သည္ ေရာမ အစုိးရအား ၿဖိဳခြင္းႏုိင္မည့္သူ
ျဖစ္မည္ဟု ယူဆခဲၾ့ ကသည္။ ေမရွယ
ိ သည္ မိမ၏
ိ လက္ေအာက္ခံ တပ္မွဴးမ်ားႏွငအ
့္ တူ
ခ်ီတက္ကာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ကုိ ဘုရားမဲ့ လူမ်ဳိးတုိ႔၏လက္မွ ကယ္တင္ရန္ တုိက္ခုိက္
လိမမ
့္ ည္ဟု ခံယၾူ ကသည္။ ထုအ
ိ ခ်ိနသ
္ ည္ ေန႔အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ျဖစ္မည္ေလာ။ ညအခ်ိနတ
္ င
ြ ္
ျဖစ္မည္ေလာ ဆုိကာ တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ၾကသည္။

၄

Albert Nolan, Jesus Before Christianity: 25 th Anniversary
(Maryknoll:. NY: Orbis Books, 2001), 62.
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ထုက
ိ သ
ဲ့ ႔ေ
ုိ သာ အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ဘာသာေရးဂုဏ
ိ ္း တစ္ဂဏ
ုိ ္းျဖစ္သည့္ အဲဆန
ဲ ္းစ္
(Essence) တုိ႔ဆုိလွ်င္ ေတာထြက္၍ အစာေရွာင္ကာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ေနျခင္းျဖင့္
ေမရွယ
ိ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္ကုိ ေစာင့္ေနခဲၾ့ ကသည္။ ထုိ သူမ်ားထဲတင
ြ ္ ႏွစ္ျခင္း ေယာဟန္လည္း
ပါ၀င္ ပါသည္။ သူကယ
ုိ တ
္ င
ုိ ပ
္ င္လွ်င္ ဘုရားသခင္က အစၥေရး လူမ်ဳိးတုအ
႔ ိ ား ကယ္တင္ရန္
တစ္စုံတစ္ဦးအား ေစလႊတ္လိမ့္မည္ဟု ခံယူသည္။ ေရာမ အစုိးရ လက္ေအာက္မွ
ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ လြတ္ေျမာက္ႏင
ုိ ္ရန္အတြက္ သာမန္ လူထမ
ု ်ားကလည္း အုပ္စုလက
ုိ ္
ဖြဲ႕ကာ ဆုေတာင္းလ်က္ ရွိေနၾကသည္။ (လုကာ ၁း၆၈၊ ၇၁၊၂း၂၅၊ ၈)။ ရွင္လုကာ၏
ေနာက္ဆုံးအခန္းတြင္ ဧေမာက္သ႔ုိ ခရီးျပဳေနၾကေသာ လူႏစ
ွ ဥ
္ ီးတုသ
႔ိ ည္လည္း ေယရႈ
သည္ အစၥေရး လူမ်ဳိးတုိ႔အား လြတ္ေျမာက္ေစမည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၾက
ေသးသည္။ (လုကာ၊၂၄း၂၁)။
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ထုသ
ိ ႔ုိ ယုဒ လူမ်ဳိးတုသ
႔ိ ည္ ေမရွယ
ိ အား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္
ေနၾကခ်ိန္တြင္ ေပတ႐ုက သခင္ေယ႐ႈအား “သင္သည္ ဘုရား၏ သားေတာ္ ေမရွိယ
ျဖစ္သည္” (မႆဲ ၁၆း၁၆) ဟု ဖြင့္ေျပာျခင္းကုိ ခရစ္ေတာ္က အသာတၾကည္ လက္ခံ
ခဲသ
့ ည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ မိမသ
ိ ည္ အစၥေရးလူမ်ဳိးတု႔ိ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ေမရွယ
ိ ကဲသ
့ ႔ုိ မဟုတ္
သည္ျဖစ္၍ မိမိေမရွယ
ိ ျဖစ္ျခင္းကုိ လူသရ
ိ င
ွ ၾ္ ကား ေၾကညာျခင္း မျပဳၾကရန္ အလုိေတာ္
ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ထုအ
႔ိ တူ အျခားသူမ်ားက မိမအ
ိ ား အေစခံရန္ မဟုတဘ
္ ဲ မိမက
ိ သာ အျခား
သူမ်ားအား အေစခံရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (မာကု ၁၀း၄၅)။ ဤသုိ႔ျဖင့္
ထုိေခတ္က အရာရွတ
ိ စ္ဦးႏွင့္ အေစခံတစ္ဦးတု၏
႔ ိ လူမဆ
ႈ က္ဆံေရး စနစ္ကုိ ေျပာင္းျပန္
တည္ေဆာက္လုိက္သျဖင့္ သူ၏စကားသည္ သူ႔ေခတ္က အရာရွိမ်ား၏ နားတြင္
အလြန္ ခါးသီးေစခဲသ
့ ည္။ ခရစ္ေတာ္အား အနီးကပ္ေနတတ္သူ ေပတ႐ု ကုယ
ိ တ
္ င
ုိ လ
္ ည္း
ထုိ အေၾကာင္းကုိ နားမလည္၍ ခရစ္ေတာ္က မိမ၏
ိ ေျခေထာက္အား ေဆးမည္ျပဳရာ
တြင္ ေျခေထာက္ကုိ မေဆးဘဲ၊ လက္ႏွင့္ေခါင္းကုိသာ ေဆးပါဟု ေတာင္းဆုိခဲ့ဖူး
ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ (ေယာ ၁၃း၄-၁၆)။
ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပင
္ န္းမ်ားကုိ ေရွာင္ဖယ္၍ မေန
တတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သားသမီးမ်ား အေၾကာင္းကုိ ရဲ၀ံ့ ျပတ္သားစြာ
ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ ထုသ
ိ ႔ ုိ ဘုရားသခင္ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္အ
္ ေၾကာင္းကို တိတက
ိ ်က် ေဟာေျပာ
ပါက အသက္အႏၲရာယ္ႏင
ွ ့္ ရင္ဆင
ုိ ္ႏင
ုိ ္ေၾကာင္း သူေကာင္းေကာင္းႀကီး သိေနခဲသ
့ ည္။
အမွန္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ႏုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာျခင္းျဖင့္
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မိမ၏
ိ ေမရွယ
ိ ျဖစ္ျခင္းကုိ သက္ေသျပရန္ အလုိေတာ္ရသ
ွိ ည္။ သူသည္ ေမရွယ
ိ အမွန္
ျဖစ္ေသာ္လည္း (ေဟရွာယ ၅၂း၁၃)၊ မိမိကိုယ္မိမိ ေအာင္ႏုိင္သူအေနျဖင့္ မျမင္ခဲ့ပါ။
ထုိသုိ႔ ျမင္မည့္အစား မိမိသည္ အစေတးခံ၊ ပူေဇာ္သကာ အျဖစ္သာ ရွိေနေၾကာင္း
သိရခ
ွိ သ
ဲ့ ည္။ မိမသ
ိ ည္ အစေတးခံ ပုဂၢဳလ
ိ ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း မိမ၌
ိ သာ ေျဖာင္မ
့ တ္ျခင္းႏွင့္
အမွနတ
္ ရား ရွိေနေၾကာင္း သက္ေသျပခဲသ
့ ည္။ စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ အစေတးခံ
သူမ်ားဘက္မွ အၿမဲပင္ေနတတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္ သြနသ
္ င္ခသ
ဲ့ ည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ အစေတးခံ ပုဂၢဳလ
ိ အ
္ ေနျဖင့္ မိမက
ိ ယ
ုိ မ
္ မ
ိ ိ မိတဆ
္ က္ကာ ထုတ
ိ ာ၀န္ကုိ
အသက္စန
ြ သ
႔္ ည္အ
့ ထိ သစၥာရွရ
ိ ွိ ထမ္းေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။ အျခားသူမ်ားက သူက
႔ ုိ ႐ႈံးနိမသ
့္ ူ
အေနျဖင့္ ျမင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူ၏ ေသဆုံးျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္ျခင္း အျဖစ္သုိ႔
ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ပါသည္။
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ တခ်ဳိ႕က ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ ျဖစ္သည္ဟု
စြပစ
္ ြဲခဲၾ့ ကသည္ (လုကာ ၄း၂၄)။ သု႔ေ
ိ သာ္ သူသည္ ရဲရင့္ေသာ ပေရာဖက္ တစ္ပါးျဖစ္
ခဲ့သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ ပေရာဖက္ ျဖစ္သည္။ ပေရာဖက္တုိ႔သည္
မိမတ
ိ ႔ ုိ ေနထုင
ိ ္ေသာ လူ႔ အသုင
ိ ္းအ၀ုင
ိ ္း၊ မိမတ
ိ ႔ ုိ ႏုင
ိ င
္ ၊ံ မိမတ
ိ ၏
႔ ုိ ဘာသာေရး သြနသ
္ င္ခ်က္
တုက
႔ိ သ
ုိ ာ ေ၀ဖန္ၾကသည္။ အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ား၊ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ႔ႏ
ုိ င
ွ ့္ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္း
တုက
႔ိ မ
ုိ ူ မေ၀ဖန္ၾကပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာပါက အျခား ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ လည္း
ေကာင္း၊ အျခား ႏုင
ိ င
္ တ
ံ က
႔ ုိ လ
ုိ ည္းေကာင္း ေ၀ဖန္သက
ူ ုိ ပေရာဖက္ဟု မေခၚပါ။ မွန္ေသာ
ပေရာဖက္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔၏ အျပဳအမူမ်ားကုိသာ
ေ၀ဖန္ၾကသည္။ ေျပာျပၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေဟာေျပာၾကသျဖင့္ ဓမၼေဟာင္းေခတ္က
တခ်ဳိ႕ေသာ ပေရာဖက္တုိ႔သည္ ရွင္ဘုရင္တုိ႔၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရသည္။
ထုအ
ိ ေၾကာင္းကုိ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ သူသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာသည့္ ႀကီးမားေသာ သတၲ ိရွိေသာ ပေရာဖက္
ျဖစ္ေပသည္။

edrdwfzwfwwfaom ya&mzuf
ပေရာဖက္တုိ႔သည္ ေဗဒင္ဆရာမ်ားကဲ့သုိ႔ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္မည့္
ကိစၥမ်ားကုိသာ ေဟာေျပာၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတုိ႔ ေခတ္အေျခအေနကုိလည္း
နိမိတ္ဖတ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိမိတုိ႔အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ေလာကီ
သမိုင္း၏ အမွတ္ လကၡဏာတုိ႔အေပၚ အာ႐ုံစုိက္ေလေလ၊ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္သည့္
ႏုင
ိ င
္ ံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတု၏
႔ ိ ယုယ
ိ င
ြ ္းေနမႈမ်ားသည္ မည္သည္ဖ
့ က္သ႔ ုိ
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ဦးတည္ကာ ေရြ႕ေနသည္ကုိ ပုိ၍ သတိျပဳမိေလေလ ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားေသာ
ပေရာဖက္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္လည္း မိမိေနထုိင္သည့္ ေရာမအစုိးရ၏
ႏုိင္ငံေရးကုိ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာထားမည္ ျဖစ္သည္။ အစၥေရး လူမ်ဳိးတုိ႔သည္
ပညတ္ေတာ္အား မလုက
ိ န
္ ာပါက အီဂ်စ္ လူမ်ဳိးမ်ား၊ ဂါနာ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ဘာဘီလန
ု ္
အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ပါရွား အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဖိႏပ
ွိ ္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပေရာဖက္မ်ားက
သတိေပးခဲသ
့ ည္ကလ
ုိ ည္း မွတမ
္ ၾိ ကမည္ ျဖစ္သကဲသ
့ ႔ ုိ ထုိႏင
ုိ င
္ တ
ံ ႔ ုိ သည္လည္း တစ္ေန႔ေန႔
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ က်ဆုံးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္ကုိလည္း သတိရ
ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ပေရာဖက္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ညႇိဳး
ညႊန္ျပေနမႈကုိ သိရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (လုကာ ၁၉း၄၂-၄၄)။
ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား အတြက္ ေယရုရလ
ွ င္ၿမိဳ႕ပ်က္စီးျခင္းသည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ဘာသာ၊
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ ပ်က္စီးျခင္းကဲ့သုိ႔ ခံစားၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေယ႐ုရွလင္
ၿမိဳ႕ကုိ ၾကည္က
့ ာ မ်က္ရည္က်ခဲဖ
့ ူးသည္။ ဤေနရာတြင္ ေယရုရလ
ွ င္ၿမိဳ႕ ပ်က္စီးရမည့္
အေရးထက္ ေရာမ အစုိးရလက္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္တ႔ုိ ခံစားရမည့္
အေရးသည္ ေၾကာက္မက္ဖယ
ြ တ
္ စ္ခအ
ု ျဖစ္ ႐ွဳျမင္ခသ
ဲ့ ည္။ သူ႔ေခတ္က လယ္သမားမ်ား
ဆႏၵျပေနခ်ိနတ
္ င
ြ ္ မိမက
ိ ယ
ုိ တ
္ င
ုိ လ
္ ည္း လူထအ
ု ၾကားတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ထုက
ိ စ
ိ က
ၥ ုိ
ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိခသ
ဲ့ ည္။ ထုအ
ိ ခ်ိနက
္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းသမားမ်ားသည္

5

႐ုိး႐ုိး လယ္သမား ျဖစ္သည္ဟဆ
ု သ
ုိ ည္။ သာမန္ လယ္သမားမ်ားသည္ ဆင္းရဲၾကသည္
သာမက ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနၾကရသူမ်ား၊ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနၾကသူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူတုိ႔သည္ အဆမတန္ျမင့္မားေသာ ေျမခြန္ယာခြန္တုိ႔ကုိ
ေငြရွင္ေၾကးရွင္တုိ႔အား ေပးေဆာင္ေနၾကရသည္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သူတုိ႔သည္
အေႂကြး ပင္လယ္တင
ြ ္ နစ္ေမ်ာၾကလ်က္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ဘ၀နိဂုံး ခ်ဳပ္ခၾဲ့ ကေလေတာ့သည္။
လယ္သမားတု႔ ိ သည္ မိမတ
ိ ၏
႔ ုိ အခြငအ
့္ ေရး ဆုံး႐ႈံးေနၾကျခင္းကုိ အစုိးရအား ေတာင္းဆုိ
ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အားႀကီးသူ မွန္တတ္သည္ ဆုိသည့္အတုိင္း သူတုိ႔၏ ေတာင္း
ဆုိမႈမ်ားသည္ သဲထဲ ေရသြန္သည့္အလား အရာမေရာက္ဘဲ ခ်မ္းသာသူတုိ႔၏ ဖိႏွိပ္
ျခင္းႏွင့္သာ ေက်နပ္ခဲ့ၾကရေတာ့သည္။ သူတုိ႔သည္ အာဏာမဲ့၊ အကူအညီမဲ့ ေနသူ
မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ဂါလိလဲနယ္တစ္၀ုိက္ လယ္သမားထုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္
လူထုႀကီးသည္ သုိးထိန္း မရွိေသာ သုိးစုမ်ားႏွင့္တူသည္ဟု ခရစ္ေတာ္ေျပာခဲ့သည္။
(မႆဲ၊ ၉း ၃၆)။

၅

Dominic crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant
(Edinburgh: T& T Clark, 1991), 145.
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ဘ၀လုၿံ ခဳံမႈ မရွိျခင္း၊ လြတလ
္ ပ္မမ
ႈ ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္းတု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ဘာသာေရး
နယ္ပယ္တြင္ အသစ္အသစ္ေသာ ဘာသာတရား ခံယူမႈမ်ား၊ အသစ္အသစ္ေသာ
အေတြးအေခၚမ်ား ထြက္ေပၚေစတတ္သည္။ လူတင
ုိ ္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္
အတုင
ိ ္း ေနထုင
ိ ္ အသက္ရင
ွ ရ
္ မွာထက္ မိမတ
ိ ႔ုိ အသက္ရင
ွ ္ႏင
ုိ ္ေရး အတြကသ
္ ာ ပုအ
ိ ာရုံ
စုက
ိ လ
္ ာေတာ့သည္။ ဘာသာေရး လုပစ
္ ားေနၾကေသာ၊ မိမက
ိ ယ
ို မ
္ မ
ိ ိ ေျဖာင္မ
့ တ္သဟ
ူ ု
ယူဆေနၾကေသာ ဖာရိရွဲတုိ႔သည္ လယ္သမားတုိ႔၏ နက္႐ိႈင္းေသာ ရင္တြင္းက
နာက်င္ခစ
ံ ားမႈကုိ လုံး၀ သိရၾွိ ကဟန္ မရွၾိ ကေပ။ ထုအ
ိ ျခင္းအရာကုိ သိမတ
ွ ္ေတာ္မူေသာ
ခရစ္ေတာ္သည္ ဘက္ေပါင္းစု၌
ံ အနာတရ ျဖစ္ေနၾကေသာ လယ္သမားတု၏
႔ ိ အလုအ
ိ ပ္
ဆုံးေသာအရာမွာ ကုသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆဟန္ရပ
ွိ ါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ လယ္သမားတု႔ႏ
ိ င
ွ ့္
အတူေနကာ သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေပးခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္က မိမိ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ညႊန္းလ်က္ “နားပင္းသူတုိ႔သည္ ၾကားႏုိင္ၾကၿပီ။ ေျခဆြံ႕သူ
တုိ႔လည္း လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ၾကၿပီ။ အႏူေရာဂါသည္မ်ားလည္း သက္သာခြင့္ ရၾကၿပီ။
မ်က္ကန္းတုိ႔လည္း ျမင္ေနၾကၿပီ။ ေသသူမ်ားကုိပင္ ရွင္ျပန္ကာ ထေျမာက္ၾကၿပီ။
ဆင္းရဲသားမ်ားလည္း သတင္းေကာင္း ၾကားခဲၾ့ ကၿပီ။ ဤ အမႈအရာမ်ားကုိ ေယာဟန္
အား သြားေျပာၾကေလာ့” ဟုဆသ
ုိ ည္။ (မႆဲ ၁၁း၄-၅)။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာသည့္
အတုိင္း ဂါလိလဲနယ္တစ္၀ုိက္ သြားေရာက္ကာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရာဂါသည္ မ်ားအား
ကုသေပးခဲ့သည္။

c&pfawmf\ ppfrSefaom vGwfvyfjcif;
လြတ္လပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္တည္ျခင္း ဇာစ္ျမစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္၏ လြတ္လပ္ျခင္းသည္ သူ႔ျဖစ္တည္ျခင္း၏ အရင္းအျမစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထုလ
ိ တ
ြ လ
္ ပ္ျခင္းမ်ဳိးကုိ သူတ
႔ ပည့္ေတာ္မ်ားအား အရယူၾကရန္ တုက
ိ တ
္ န
ြ ္းခဲ့
သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အမွနတ
္ ကယ္ လြတလ
္ ပ္သူျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္အလာ၊
ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ အေပၚတြင္ သူရွိေနခဲသ
့ ည္။
သူအ
႔ တြက္ သန္ရ
႔ င
ွ ္းေသာအရာ၊ မသန္ရ
႔ င
ွ ္းေသာ အရာဟူ၍ ခြဲျခားျခင္း မရွပ
ိ ါ။ အဆင္းရဲ
ဆုံးေသာ သူကုိခ်စ္သကဲ့သုိ႔ သူေဌးလူငယ္ကုိလည္း ခ်စ္သည္။ မေကာင္းေသာ
အမ်ဳိးသမီးကုိလည္း သနားေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္အား
ေသရည္ေသရက္ မူးယစ္သ၊ူ အခြနခ
္ တ
ံ ႔ႏ
ုိ င
ွ ့္ မေကာင္းေသာသူမ်ားအား ေပါင္းေဖာ္သူ
အျဖစ္ ေ၀ဖန္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ (မႆဲ၊ ၁၁း၁၆-၁၉)။

atmifqef;pkMunf\ taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif;tm; or®musrf;pm&IaxmifhrSzwf&Ijcif;

49

ခရစ္ေတာ္၏ အစစ္အမွန္ လြတလ
္ ပ္ျခင္းသည္ သူအ
႔ ား အေၾကာက္တရား
ကင္းမဲ့ေစသည္ဟု ဆုိသည္။

6 ဗိမာန္ေတာ္၏ အတြင္းႏွင့္အျပင္တုိ႔တြင္ လူအျပည့္

စည္ကား သုက
ိ ၿ္ မိဳက္စြာျဖင့္ က်င္းပေနေသာပြ၊ဲ ထုပ
ိ သ
ြဲ ႔ ုိ တက္ေရာက္သမ
ူ ်ား၏ ေပ်ာ္ရင
ႊ မ
္ ႈ
အထြတအ
္ ထိပသ
္ ႔ုိ ေရာက္ေနၾကခ်ိန၊္ ထုပ
ိ အ
ြဲ ား အေႏွာက္အယွက္ တစ္စတ
ုံ ရာ ေပးသူ
ရွိပါက ဖမ္းဆီးခြင့္ အမိန္႔အျပည့္အ၀ ရရွိသူ လုံၿခဳံေရး ၀န္ထမ္းရဲမ်ား အထပ္ထပ္
တပ္လန
ွ ထ
႔ ္ ားေသာ္လည္း ေငြလလ
ဲ ်က္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသူမ်ားႏွင့္ မသမာေသာ
နည္းအားျဖင့္ စီးပြားရွာေနသူမ်ားအား မညႇာမတာ တုတ္ျဖင့္ ႐ုက
ိ ္ႏက
ွ က
္ ာ ေမာင္းထုတ္
ခဲ့ၾကသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၌ သာမန္ထက္လြန္ေသာ သတိၲ ရွ
္ ိေနျခင္းကုိ ျပသခဲ့သည္။
ထုိေခတ္က ဘာသာေရး နယ္ပယ္တြင္ အာဏာအျမင့္ဆုံး ရရွိသူ ယဇ္ ပု
ေရာဟိတ္က သူ႔အား စြပ္စြဲထားသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈ ရွိ မရွိ ေမးျမန္း
ေနခ်ိန္တြင္ပင္ တစ္စုံတစ္ရာ မတုံ႔ျပန္ဘဲလ်က္ ႏႈတ္ပိတ္ကာ ရွိေနခဲ့သည္မွာ သူ႔၏
လြတ္လပ္ျခင္းကုိ ျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (မာကု၊ ၁၄း ၆၁)။ သူ၏ ေသေရးရွင္ေရး
အတြက္ ဆုံးျဖတ္ႏင
ုိ သ
္ ူ အလြန္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေရာမ ဘုရင္ခံ ပိလတ္မင္းေရွ႕တြင္
မတုနမ
္ လွဳပ္ဘဲ ေနျပခဲသ
့ ည္။ ထု႔ျိ ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သတ
ူ စ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိ
ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အရာကုိ ျဖစ္ေစ၊ စြဲလမ္းျခင္း မရွိပါ။

7 မိမိခႏၶာကုိယ္ပင္ သူ၏

သာသနာအတြက္ ေပးဆပ္ဖ႔ ုိ မႏွေျမာခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ သူ၏ လြတလ
္ ပ္ျခင္း
သည္ အတုိင္းအဆ မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အတုိင္းအဆ မရွိေသာ ခ်စ္ျခင္း
ပုိင္ရွင္ ခမည္းေတာ္၌ ယုံၾကည္ျခင္း အျပည့္အ၀ ထားရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
g

၆
၇

George M.Soares-Prabhu, The Dharma of Jesus
(Maryknoll, NY: Orbis, 2001), 87-91.
Nolan, Jesus Today; A Spirituality Radical Freedom, p.136.
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tcef; (3)
atmifqef;pkMunf
atmifqef;pkMunf 1 \ aemufcHordkif;tusOf;
အန္တစ
ီ သ
ု ည္ အဘ ဗုလ
ိ ခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

2 ႏွင့္ အမိ ေဒၚခင္ၾကည္ 3တုမ႔ိ ွ

၁၉၄၅ ခုႏစ
ွ ၊္ ဇြနလ
္ ၁၉ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ေမြးဖြားသန္စ
႔ င္ပါသည္။ သူမ၌ ေမြးခ်င္း ေမာင္ႏမ
ွ
၃ ေယာက္ ရွပ
ိ ါသည္။ အန္တစ
ီ ၏
ု အစ္ကအ
ုိ ႀကီးဆုံးမွာ ေအာင္ဆန္းဦး

4 ျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၃

ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ပါသည္။ ဒုတိယ အစ္ကုိမွာ ေအာင္ဆန္းလင္း
ျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားပါသည္။ အန္တီစု ႏွစ္ ႏွစ္သမီး
အရြယ္ ရွိေနခ်ိန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ သူမ ခ်စ္လွစြာေသာ ေဖေဖ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မသမာသူတုိ႔၏ ရက္စက္စြာ လုပ္ႀကံျခင္းကုိ ခံရရွာသည္။
အန္တီစု၏ ေဖေဖ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လုပ္ႀကံခံရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ သူမ၏ ေမေမေဒၚခင္ၾကည္က
မိခင္ေကာင္းပီသစြာ မိသားစုကိစၥ အ၀၀တုိ႔ တာ၀န္ကုိ ယူကာ ဦးစီးခဲ့သည္။
၁
၂
၃
၄

ကမ ၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႐ိုေသေသာအားျဖင့္ အန္တီစုဟု
ေခၚပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အဘ ဦးဖာႏွင့္ အမိ ေဒၚစုတို႔၏ အငယ္ဆံုးေသာသား ျဖစ္ပါသည္။
႐ႈ၊ ေပၚျပဴလာ ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ (၁၇)၊ ၂၀၀၅။
ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ဦးဘိုးညင္းႏွင့္ ေဒၚဖြားစုတ၏
႔ို အဌမေျမာက္ သမီးျဖစ္ပါသည္။
႐ႈ၊ ေဇယ်ေဇာ္၊ ေစတနာမိခင္ ေဒၚခင္ၾကည္ (ရန္ကုန္၊ မဇၥ်ိမစာေပ၊ ၂၀၁၁)၊ ၃၃။
ေအာင္ဆန္းဦးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ခံယူကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ San Diego Califonia
ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိပါသည္။
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ေဒၚခင္ၾကည္သည္ သူမ၏ ခ်စ္လစ
ွ ြာေသာ ခင္ပန
ြ ္း၊ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္ လြတလ
္ ပ္ေရး
ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ က်ဆုံးသြားသျဖင့္ မုဆုိးမတစ္ဦး အေနျဖင့္ မိသားစု တစ္ခုလုံး
တာ၀န္ယရ
ူ မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္က မိမိ လုပခ
္ ဲဖ
့ ူးေသာ သူနာျပဳအလုပက
္ ုိ ျပန္လပ
ု ဖ
္ ႔ုိ
စိတက
္ ူးခဲသ
့ ည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း ဦးႏု အစုိးရက ေမေမႀကီးအား လူမ၀
ႈ န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၏
ဒါရုက
ိ တ
္ ာ အေနျဖင့္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ့ ာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေစခဲပ
့ ါသည္။ ဗုလ
ိ ခ
္ ်ဳပ္ လုပၾ္ ကံခရ
ံ ၍
၀မ္းနည္းလ်က္ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနခ်ိန္၌ အန္တီစုတုိ႔ မိသားစုတြင္ ေမွ်ာ္လင့္
မထားေသာ ၀မ္းနည္းျခင္းတစ္ခု ေနာက္ထပ္ က်ေရာက္လာျပန္သည္။ ယင္းမွာ
အန္တစ
ီ ု အလြနခ
္ ်စ္ေသာ အစ္က၊ုိ ေဒၚခင္ၾကည္၏ ဒုတယ
ိ သား ေအာင္ဆန္းလင္းသည္
မိမိတုိ႔ ေနထုိင္ရာ အိမ္၀င္းရွိ ေရကန္နားတြင္ ေဆာ့ကစားေနခုိက္ မေတာ္တဆျဖင့္
၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ တြင္ ေရကန္ထဲသုိ႔က်ကာ ေသဆုံးသြားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေအာင္ဆန္းလင္းသည္ အန္တီစု အလြန္ခ်စ္ေသာ အစ္ကုိ ျဖစ္ပါသည္။
ထုအ
ိ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေဒၚခင္ၾကည္အား အနီးကပ္ ႏွစသ
္ မ
ိ ့္ အားေပးသူမွာ တရားသူႀကီးေဟာင္း
ဦးျမင့္သိန္း ျဖစ္ပါသည္။

5
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ေမေမႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ဦးဘုိးညင္းႏွင့္ေဒၚဖြားစုတမ
႔ုိ ွ ေမြးဖြားပါသည္။
ဦးဘုိးညင္းသည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚဖြားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္
မိခင္ေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အန္တီစု၏ အဖြား ေဒၚဖြားစုသည္ သူမ၏ ခင္ပြန္း
ဦးဘုိးညင္းက ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦး အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္ကုိ

6 သုိ႔ေသာ္ ကာလၾကာလာေသာအခါ သူတုိ႔၏ မိသားစုတြင္ ဗုဒၶ

မႏွစ္သက္ခဲ့ေပ။

ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ က်င့္စဥ္ ႏွစ္ခုတုိ႔ကုိ ေရာကာ က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။
ေဒၚခင္ၾကည္သည္လည္း သူမ၏ ေဖေဖကဲ့သုိ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး
ေျမာင္းျမ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္က အသင္းသူ ျဖစ္ပါသည္။

7 ေမေမႀကီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္

တုသ
႔ိ ည္ ၁၉၄၂ ခုႏစ
ွ ၊္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တင
ြ ္ လက္ထပ္ခၾဲ့ ကသည္။ ေမေမႀကီး
သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထက္ အသက္ သုံးႏွစ္ ပုိႀကီးပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္
အမ်ားဆုံးရွသ
ိ ည့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ ေမေမႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္ႏင
ွ ့္
၅
၆
၇

Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear
(New York: Penguin Books: 1991),280.
Jesper Bengtsson, Aung San Suu Kyi: A Biography
(New Delhi: Thomson Press,2012), 50-55.
ဆရာ ေက်ာ္ညြန္႔အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ေန႔တြင္ ေမးျမန္းသည္။
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လက္ထပ္ခသ
ဲ့ ည္မွာ အလြနစ
္ န
ြ စ
႔္ ားသည့္ လက္ထပ္ျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ ေမေမႀကီးသည္
ေန႔စဥ္ေန႔တင
ုိ ္း က်မ္းစာဖတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုသ
ိ ႔ို က်မ္းစာဖတ္ရာတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္
အနည္းဆုံး အခန္းႀကီး (၆) ခန္းၿပီးသည့္ အထိ ဖတ္ေလ့ ရွတ
ိ တ္ပါသည္။ ေမေမႀကီး၏
အႀကိဳက္ဆုံး က်မ္းပုိဒ္မွာ ဆာလံ၊ ၁၁၇း၈ “ထာ၀ရဘုရား၌ ခုိလႈံျခင္းသည္ လူကုိ
ကုိးစားျခင္းထက္ သာ၍ ေကာင္း၏” ဟု ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာရေသာ
သူ ျဖစ္ခ်ငသ
္ ည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ က်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ငါးေထာင္ေသာ လူအပ
ု ႀ္ ကီး
တုိ႔သည္ ၀လင္စြာ အစာစားၿပီးေသာအခါ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔တပည့္ေတာ္မ်ားအား
ထုသ
ိ တ
ူ ၏
႔ ုိ စားႂကြင္း စားက်န္တက
႔ ုိ ုိ စုစည္းေစခဲသ
့ ည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္
သူတ
႔ ပည့္ေတာ္မ်ားအား ထုစ
ိ ားႂကြင္းစားက်န္တက
႔ုိ ုိ စနစ္တက် စုစည္းခုင
ိ ္းသနည္းဟု
ဆုိလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေခၽြတာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေမေမႀကီးက
ဆုိသည္။ ေမေမႀကီး ကုိယ္တုိင္လည္း ခြက္ထဲရွိ လက္ဖက္ရည္အား အကုန္အစင္
မေသာက္ဘဲ အနည္းငယ္ ခ်န္ထားျခင္း၊ ပန္းကန္ထဲက ထမင္းအား အကုန္အစင္
မစားဘဲ ခ်န္ထားျခင္းတုိ႔ကုိ မႏွစ္သက္သူ ျဖစ္သည္။
ေမေမႀကီးက အရာရာတုိင္းအေပၚ သံေယာဇဥ္ လုိသည္ထက္ ပုိမထား
သင့္ဟု ဆုိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းသည္ သင့္၏ စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္သြား
ပါလိမမ
့္ ည္။ အျခားသူမ်ားအား ေပးကမ္းဖု႔ိ စိတ္ေလးေနလိမမ
့္ ည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ စင္စစ္
ေပးကမ္းျခင္းသည္ ရယူျခင္းထက္ သာ၍ မဂၤလာရွသ
ိ ည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ ေမေမႀကီးသည္
မိမတ
ိ ႔ုိ အိမသ
္ ုံး စကားေျပာဖုန္းခြက္ အနီးတြင္ ရယ္ေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ အ႐ုပတ
္ စ္ခု
တင္ထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တယ္လဖ
ီ န
ု ္း ေျပာေနခ်ိနတ
္ င
ြ ္ အၿပဳံးမ်က္ႏွာ ရွတ
ိ တ္
ေအာင္ တမင္တကာထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အၿပဳံးမ်က္ႏွာျဖင့္ စကား
ေျပာပါက၊ သီခ်င္း သီဆုိပါက မိမိတုိ႔၏ အသံသည္ ပုိ၍ ခ်ဳိသာသည္ဟု ဆုိသည္။
ေမေမႀကီးသည္ သူမ ႏွစသ
္ က္ရာ ဓမၼသခ
ီ ်င္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသုးံ ဗလာစာအုပ္ ၆ အုပ္
တြင္ တစ္အပ
ု လ
္ ွ်င္ ၆ ပုဒစ
္ ီ ကူးကာထားခဲ့ေလ၏။ ခရစ္ယာန္ မိတ္ေဆြမ်ား လာေရာက္
လည္ပတ္ၾကေသာအခါ ထုသ
ိ ခ
ီ ်င္းမ်ားကုိ အတူတကြ သီဆုိေလ့ရၾွိ ကသည္။ အန္တစ
ီ ု
ကုယ
ိ တ
္ င
ုိ က
္ “က်မ ေမေမ အသက္ရင
ွ တ
္ န
ု ္းကဆုရ
ိ င္ ႏွစတ
္ င
ုိ ္းလုလ
ိ ုိ ခရစၥမတ္ သီခ်င္း

8

လာဆုၾိ ကတယ္” ဟု ဆုပ
ိ ါသည္။ ေမေမႀကီးသည္ သူမ၏ ေဖေဖ သြနသ
္ င္ေပးခဲ့ေသာ
“ဆုလာေတာင္းေပးသူမ်ားအား လက္ခ်ည္းသက္သက္ မျပန္ခုိင္းရ” ဟူသည္ကုိ
အစဥ္အၿမဲ လုိက္နာ က်င့္သုံးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ေမေမႀကီး မကြယ္လြန္မီ အခ်ိန္အထိ

၈

Aung San Suu Kyi, Letters from Burma
(New York: Penguine Books, 1996), 32.
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ယုဒႆန္ အသင္းေတာ္မွ သင္းအုပဆ
္ ရာႀကီး သိကၡာေတာ္ရ ေဒါကတ
္ ာ ေအကုိေလးက
ပြဲေတာ္ကုိ လစဥ္မွန္မွန္ သြားေပးေလ့ ရွိသည္။

rSwfcsuf/ /
(အထက္ပါ ေမေမႀကီး အေၾကာင္းကုိ သိကၡာေတာ္ရ ေဒါကတ
္ ာ ေအကုိေလး၏
ကေတာ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ “ေမေမႀကီး” ဟူေသာ စာစုမွ တခ်ဳိ႕ကုိ
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ သိကၡာေတာ္ရ ေဒါက္တာ
ေအကုိေလး၏ ကေတာ္မွာ ဗုလ
ိ ခ
္ ်ဳပ္၏ မိတ္ေဆြ ဗုလ
ိ မ
္ ွဴးခ်ဳပ္ ေစာၾကာဒုိး၏ တူမ ျဖစ္ပါ
သည္။ အမွနမ
္ ွာ ေမေမႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦး အေနျဖင့္
ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္ ဖခင္ႀကီး ဗုလ
ိ ခ
္ ်ဳပ္ႏင
ွ အ
့္ တူ မည္သမ
႔ ုိ ည္ပုံ ခြနအ
္ ားယူကာ ဘ၀ တည္ေဆာက္
ခဲသ
့ ည္မ်ားကုိ စာေရးသူ အေနျဖင့္ အတတ္ႏင
ုိ ဆ
္ ုံး ေလ့လာခဲရ
့ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
ဗုလ
ိ ခ
္ ်ဳပ္ႏင
ွ ့္ ေမေမႀကီးတု႔ ိ ရန္ကန
ု ္ေဆးရုႀံ ကီးတြင္ စတင္ ေတြ႕ဆုခ
ံ ၾဲ့ ကပု၊ံ လက္ထပ္ခၾဲ့ ကပုံ
အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားထားေသာ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ေဒါက္တာ
ျမင့္ေဆြ၏ “မွတ္မိေသးတယ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္ ေဆးရုံႀကီး၀ယ္” ဟူေသာ စာအုပ္ကုိ
ႏိက
ႈ ္ႏက
ိႈ ခ
္ ၽြတခ
္ ၽြတ္ ဖတ္ခပ
ဲ့ ါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္၏ မိခင္ႀကီး ျဖစ္ေနသျဖင့္ သူမ
လုပ္ေဆာင္ရသည့္ တာ၀န္သည္ ႀကီးေလးလြန္းသည္ကား တစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ
သည္ ဗုဒဘ
ၶ ာသာ၀င္မ်ား အမ်ားဆုံး ေနထုင
ိ ရ
္ ာ ႏုင
ိ င
္ ံျဖစ္သည္က တစ္ေၾကာင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ထုက
ိ သ
ဲ့ ႔ေ
ုိ သာ စာေရးသူ လုခ
ိ ်င္ေသာ အခ်က္မ်ားအား ရွာေဖြ စုေဆာင္းႏုင
ိ ္ျခင္း မရွိေပ။
ေမေမႀကီး၏ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိျပည္စုံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားက တာ၀န္သိစြာ ဆက္လက္ ရွာေဖြသင့္ပါသည္။)
ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ဦးႏု အစုိးရေခတ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံရွိ
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ သံအမတ္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသည္။ ထုသ
ိ ႔ုိ တာ၀န္ေပးရျခင္းမွာ
ထုိအခ်ိန္က အိႏိ္ၵယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ နီရူး အစုိးရေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

9

အန္တီစုသည္ ေမေမႏွင့္အတူ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္
ရွိေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံ မူလတန္းပညာႏွင့္ အလယ္တန္းပညာတုက
႔ ိ ုိ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္
သင္ယခ
ူ ပ
ဲ့ ါသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ သံအမတ္ တာ၀န္ ၿပီးဆုံးသြားသည္
ျဖစ္၍ အမိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာကာ ယခု အန္တီစု ေနထုိင္ေသာ အင္းယားလမ္းရွိ
ေနအိမ္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္
ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားရွာသည္။ သူမ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကုိမူ ေရႊတိဂုံ ဘုရားလမ္းရွိ
၉

Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, P.181.
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖခင္ႀကီး ဆရာႀကီး သခင္ကယ
ုိ ္ေတာ္မင
ႈိ ္းႏွင့္ သီေပါမင္း၏ မိဖရ
ု ားေခါင္ႀကီး
စုဖုရားလတ္၏ ဂူအၾကားတြင္ သၿဂၤ ဳိလ္ခဲ့သည္။

10

အိႏယ
ၵိ ္ တြင္ ေမေမႀကးီ ႏွင့္ေနစဥ္ အန္တစ
ီ သ
ု ည္ အစ ပထမတြင္ ကက္သလစ္
ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ Jesus Covent ႏွင့္ Mary School တုတ
႔ိ ြင္ ပညာ သင္ယခ
ူ ဲပ
့ ါသည္။
ထုိေနာက္ Lady Sri Ram College တြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားပါသည္။ အန္တစ
ီ ု
တု႔ိ အိႏယ
ၵိ္ တြင္ ေနထုင
ိ စ
္ ဥ္ ကာလတြင္ အိႏယ
ၵိ္ ရွိ အဂၤလပ
ိ အ
္ စုိးရ၏ အတြင္း၀န္မင္းႀကီး
Lord Gore-Booth ႏွင့္ ဇနီးတုသ
႔ိ ည္ ေဒၚခင္ၾကည္တ႔ုိ မိသားစုႏင
ွ ့္ အလြန္ ခင္မင္ခဲၾ့ က
ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ Lord Gore-Booth သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သံအမတ္ အျဖစ္
လာေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဖ
ဲ့ ူးသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင္လ
့ ည္း
အန္တစ
ီ သ
ု ည္ အဂၤလန္သ႔ုိ ပညာသင္ယဖ
ူ ႔ုိ သြားေရာက္ေသာအခါ Lord Gore-Booth
မိသားစုတုိ႔ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အန္တီစု အိႏ္ၵိယတြင္ေနစဥ္ မသန္းေအး
ဆုိသူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မသန္းေအး
သည္ ဂ်ပန္စစ္ေရွာင္ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုအ
ိ ခ်ိနမ
္ စ
ွ ကာ မသန္းေအးႏွင့္ အန္တစ
ီ ု
တုိ႔သည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ မသန္းေအးသည္ အန္တီစု၏
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လူငယ္ဘ၀ လမ္းျပ တစ္ဦးကဲသ
့ ႔ုိ ျဖစ္ခသ
ဲ့ ည္ဟု Jesper Bengtsson က ဆုသ
ိ ည္။

မသန္းေအးသည္ ၁၉၁၀ ခုႏစ
ွ ္ေလာက္က သာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္ ေနခဲသ
့ ူ ေက်ာင္းသူ
ေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဗုလ
ိ ခ
္ ်ဳပ္တ႔ေ
ုိ ခတ္တင
ြ ္ သူမသည္ ႏိင
ု င
္ ံေက်ာ္ အဆုိေတာ္
တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဗုလ
ိ ခ
္ ်ဳပ္ ကုယ
ိ တ
္ င
ုိ လ
္ ည္း သူမ၏ အသံကုိ ႏွစသ
္ က္သည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။
ထုိေၾကာင့္ အန္တတ
ီ ႔ႏ
ုိ င
ွ ့္ အိႏယ
ၵိ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ျပန္လည္ ေတြ႕ဆုံေသာအခါ အလြန္ ရင္းႏွီး
ၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ အန္တစ
ီ သ
ု ည္ အဂၤလန္ႏင
ုိ င
္ ံ ေအာက္စဖုစ
႔ိ ရ
္ ွိ အမ်ဳိးသမီး ေကာလိပ္
ျဖစ္သည့္ St. Hugh College တြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္အထိ ပညာသင္ယူပါ
သည္။ ထုိေကာလိပ္မွ ဖီေလာ္ဆုိဖီ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူခဲ့

12 အန္တစီ သ
ု ည္ တကၠသလ
ုိ ပ
္ ညာ သင္ၾကားျခင္းကုိ ၁၉၆၇ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ၿပီးဆုံး

ပါသည္။

ခဲ့ပါသည္။
အန္တီစုသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းေဟာင္း
အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး မုိက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္။ အမွန္မွာ အန္တီစုက
ႏုိင္ငံျခားသား အဲရစ္ႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္းကုိ ေမေမ ေဒၚခင္ၾကည္က မႏွစ္သက္ေပ။
ထုိေၾကာင့္ အန္တီစုႏွင့္ အဲရစ္တုိ႔သည္ Paul Patricia Gore Booth တုိ႔၏ ေနအိမ္၌
၁၀
၁၁
၁၂

ေဇယ်ေဇာ္၊ ေစတနာ မိခင္ မဟာသီရိဓမၼ ေဒၚခင္ၾကည္၊ ၁၈၄။
Jesper Bengtsson, p.109.
Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, 304, 320.
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လက္ထပ္ၾကခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေဒၚခင္ၾကည္ႏင
ွ ့္ သူမ၏ အစ္ကုိေအာင္ဆန္းဦးတု႔ိ မတက္ေရာက္
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

13 အဲရစ္ႏွင့္ အန္တီစုတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာခ်ိန္မွသာ သူတုိ႔၏

လက္ထပ္ျခင္းကုိ လက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မုက
ိ က
္ ယ္အရ
ဲ စ္သည္ တိဗက္ ဗုဒဘ
ၶ ာသာႏွင့္
အေရွ႕တုိင္းပညာရွင္ အေနျဖင့္ တိဗက္ရွိ Bhutan တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၆၉ ခုႏစ
ွ မ
္ စ
ွ ၍ အန္တစ
ီ သ
ု ည္ ကုလသမဂၢတင
ြ ္ ၃ ႏွစတ
္ ာ အမႈထမ္းခဲၿ့ ပီး
ေနာက္ပင
ုိ ္း ႏွစ္ ႏွစ၌
္ ဘတ္ဂ်က္ ျပဳစုေရးဌာနတြင္ အႀကံေပး ေကာ္မတီကုိ အေထာက္

14 ထုိအခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢ

အကူျပဳေသာ အဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား ဦးသန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၉၈၅-၈၆) ခုႏစ
ွ မ
္ ်ား
တြင္ အန္တစ
ီ သ
ု ည္ ဂ်ပန္ႏင
ုိ င
္ ံ တုက
ိ ်ဳိတကၠသလ
ုိ မ
္ ွ ကမ္းလွမ္းေသာ စေကာ္လာရွစက
္ ုိ
လက္ခံကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲတြင္
ဂ်ပန္တုိ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ အခန္းက႑အား သုေတသနျပဳသည့္ လုပ္ငန္းတြင္
ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္စဥ္အတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္

15

ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သိကၽြမ္းခဲ့သူ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

စာတမ္း ေရးသားျခင္း တာ၀န္ၿပီးဆုံးေသာအခါ အန္တစ
ီ သ
ု ည္ သူမ ခင္ပန
ြ ္း
ရွိရာ အိႏၵိယေျမာက္ပုိင္း ဆင္းမလားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အိႏ္ၵိယ
ႏုင
ိ င
္ ံႏင
ွ ့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ ၏
႔ုိ ကုလ
ိ န
ုိ ီ အေတြ႕အႀကဳံတက
႔ုိ ုိ ႏိင
ႈ ္းယွဥက
္ ာ စာတမ္း တစ္ခက
ု ုိ
အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေရးသားခဲ့ပါေသးသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ
နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ Indian Institute of Advanced Studies တြင္ ပညာရွင္ တစ္ဦး
အေနျဖင့္ ပါ၀င္ခသ
ဲ့ ည္။ ၁၉၈၈ ခုႏစ
ွ ္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ုိ ျပန္မလာမီ အန္တစ
ီ သ
ု ည္ (London
School of Oriental and African Studies) တြင္ အဂၤလန္ရွိ အေရွ႕တုိင္းပညာႏွင့္
အာဖရိက ပညာမ်ား ေလ့လာရန္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းကာ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ုိ ျပန္လာ
ရသည့္ အခ်ိနမ
္ ွာပင္လွ်င္ ထုအ
ိ စီအစဥ္ကုိ လုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အန္တစ
ီ သ
ု ည္ ဗုလ
ိ ခ
္ ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္းကုိ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့စာေပ
(Modern Burmese Literature) ကုိ ၁၉၈၇ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္းပါးရွည္

16 အန္တီစုသည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာ
17
ဘြဲ႕ကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ေနအိမ္တြင္
မ်ားအျဖစ္ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

၁၃
၁၄
၁၅
၁၆
၁၇

Jesper Bengtsson, 134.
Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, P.284.
Ibid., 304 - 305.
Ibid., p.305.
ေဖကံေကာင္း၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘာလဲ၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လဲ
(ရန္ကုန္၊ သတင္းစာႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၊ ၁၉၉၇)၊ ၂၃၈။

atmifqef;pkMunf\ taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif;tm; or®musrf;pm&IaxmifhrSzwf&Ijcif;
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အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံရသူ အျဖစ္ေနကာ ၁၉၉၅ ခုႏစ
ွ ၊္ ဇူလင
ို လ
္ ၁၀ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ျပန္လည္
လြတ္ေျမာက္ခပ
ဲ့ ါသည္။ ထုသ
ိ ႔ုိ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ မိမိေနအိမတ
္ င
ြ ္ ေနစဥ္အတြင္း ၁၉၉၁
ခုႏွစ္တြင္ ကမ ၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရပါသည္။

atmifqef;pkMunf jrefrmEdkifiH a&mufcsdef EdkifiHa&; tajctae
အမွန္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အန္တီစု ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာရ
ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏင
ုိ င
္ ံေရး အခင္းအက်င္းထဲသ႔ ုိ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ေရာက္ရလ
ွိ ာျခင္း
မဟုတ္ေပ။ သူမ ခ်စ္လွစြာေသာ ေမေမ ေဒၚခင္ၾကည္ အလြန္ အျပင္းဖ်ားေနသျဖင့္
သူ႔ေမေမအား ျပဳစုရန္အတြက္ ေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ မတုိင္မီ
ေဒၚခင္ၾကည္သည္ မ်က္လုံးႏွစ္ဖက္ အတြင္းတိမ္ေၾကာင့္ လန္ဒန္သုိ႔ သြားေရာက္
ကုသခဲ့သည္။
လန္ဒန္မွျပန္လာ၍ ၁၀ လေလာက္ ၾကာေသာအခါ ႐ုတတ
္ ရက္ ဆုသ
ိ ကဲသ
့ ႔ ို
ျပင္းထန္ေသာ ေလျဖတ္ျခင္း ေ၀ဒနာခံစား ခဲရ
့ ရွာသည္။ ထုသ
ိ တင္းေၾကာင့္ အန္တစ
ီ ု

18 ျမန္မာႏုငိ င္ သ
ံ ႔ ုိ

သည္ အထုပအ
္ ပုိးဆြက
ဲ ာ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ ုိ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္း သူမ ျမင္ေနရသည့္ ျမင္ကင
ြ ္းျဖစ္စဥ္မ်ားက သူမအား ႏုင
ိ င
္ ံေရး
အခင္းအက်င္းသု႔ ိ ပါ၀င္လာရန္ ဖိတ္ေခၚေနသည္အ
့ လား ခံစားခဲရ
့ သည္။ လြတလ
္ ပ္မႈႏင
ွ ့္
ျပည္စ
့ ုံေသာ ေနထုင
ိ မ
္ ဘ
ႈ ၀ စနစ္တက
႔ုိ ုိ ေတာင္တ
့ ဆာငတ္ၿပီး ထုအ
ိ ရာမ်ားတုက
႔ိ ုိ မိမတ
ိ ႔ုိ
အစုိးရအား လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား
မ်ားႏွင့္ လူထုေတြ အေၾကာင္းကို သိရသည္။ ထုက
ိ သ
ဲ့ ႔ုိ ေတာင္းဆုိေနျခင္းကုိ လက္မခံ
သည့္အျပင္ ဆႏၵေဖၚထုတ္ေနသူမ်ားအား တုတ္မ်ား၊ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္
ေနၾကသည့္ ရဲမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡအရွိန္သည္
ထိန္းမရ သိမ္းမရ ျဖစ္ေနသည္ကုိ အန္တစ
ီ ု ေကာင္းမြနစ
္ ြာ သတိျပဳမိ၏။ မိမတ
ိ ႔ုိ လုခ
ိ ်င္
ေသာ အရာမ်ားအား ဆႏၵျပကာ ေတာင္းဆုိေနၾကေသာ ျပည္သူလူထုအေပၚ သနား
ညႇာတာျခင္း ကင္းမဲ့လ်က္ တုတ္မ်ား၊ လက္နက္မ်ားသုံးကာ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္း
ေနေသာ အစုိးရမင္းတုိ႔ အေပၚ နာၾကည္းေနမိသည္။ ထုိပဋိပကၡသည္ အန္တီစု
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ုိ ေရာက္မလာမီ မတ္လမွ စတင္ခသ
ဲ့ ည္ျဖစ္ရာ သူမ ေရာက္ရခ
ွိ ်ိနဆ
္ လ
ုိ ွ်င္
မိမတ
ိ ဆ
႔ုိ ႏၵကုိ ထုတ္ေဖၚေနသူ ျပည္သမ
ူ ်ားထဲမွ လူငယ္လရ
ူ ယ
ြ မ
္ ်ား အေယာက္ (၂၀၀)
ခန္႔ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
၁၈

(ႏိုင္ဦး ျမန္မာျပန္) အာဏာမဲ့သူ၏ အာဏာ (သို႔) ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(ရန္ကုန္၊ ယဥ္မ်ဳိးစာေပ၊ ၂၀၁၂)၊ ၅၃။

a'gufwm Aefukef;
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သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်ိန္တြင္ အန္တီစု၏ ေမေမ က်န္းမာေရးမွာ ေနာက္ဆုံး
အဆင္သ
့ ႔ ုိ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ေမေမႀကီး၏ ေနာက္ဆုံးေသာ အခ်ိနသ
္ ည္ ေန႔လား၊
ညလားဆုိကာ ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ေနရသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေမေမ့
အနားမွ တစ္လက္မပင္ စြန္႔ခြာ၍ မရေၾကာင္း အန္တီစု ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိေနခဲ့
သည္။ ေမေမ့အတြက္ စိတ္ေသာက ျဖစ္ေနသကဲသ
့ ႔ုိ မိမတ
ိ ႔ုိ ယုၾံ ကည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
အသက္မ်ားကုိပင္ မႏွေျမာဘဲ အသက္မ်ား စြန္႔ေနၾကေသာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကုိ
လည္း အလြန္စာနာမိသည္။
က်န္တစ္ဘက္မွာေတာ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ လူထတ
ု အ
႔ုိ တြက္ အကာအကြယ္
မျဖစ္သည္အ
့ ျပင္ ထုသ
ိ တ
ူ အ
႔ုိ ေပၚ ၾကမ္းတမ္းစြာသတ္ပတ
ု ္ေနၾကသည့္ အုပခ
္ ်ဳပ္သတ
ူ ႔ုိ
အေပၚ ကရုဏာေဒါသ ထြက္ေနမိသည္။ ထုအ
ိ ခ်ိနက
္ အန္တစ
ီ ု ျမင္ေနရသည့္ ျပည္သူ
လူထတ
ု သ
႔ုိ ည္ အေၾကာက္တရား ေအာက္တင
ြ သ
္ ာ ရွိေနၾကေသးသည္ဟု ယူဆေသာ
ေၾကာင့္ သူမ အေဖအားျဖင့္ ရယူခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသည္ ျမန္မာျပည္သူ
ျပည္သားမ်ား အစစ္အမွန္ မခံစားရေသးဟု ရင္ထဲမွာ ခံစားလာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္
အန္တစ
ီ ၏
ု ႏွလုံးသား၌ စူးနစ္ ၀င္ေရာက္လာေသာ အသိမွာ “ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ လြတလ
္ ပ္ေရး
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ရယူရန္ ဒုတယ
ိ အႀကမ
ိ ္ ႀကိဳးစားျခင္းကို အစျပဳမွ ျဖစ္မည္” ဟူ၍သာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း သူမ၏ ေဖေဖ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ႐ူပါရုံကုိ
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ခဲ့သည္။
“ေနစုိးထက္” စုစည္း ေရးသားေသာ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္”
ဟူေသာ စာအုပ္တြင္ အန္တီစုသည္ သူမ၏ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး ႀကိဳးစားျခင္းကုိ
ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ ခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ (၁၁၅)
ခုကုိ လက္ခံရရွိထားသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

20

jrefrmhtaMumif; urÇmudk rdwfqufrdjcif;
ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ေနာက္ပင
ုိ ္း ျမန္မာ့ႏင
ုိ င
္ ံေရးတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚေပါက္ေသာ ပဋိပကၡသည္ ျမန္မာ
ႏုင
ိ င
္ ံ စီးပြားေရး က်ဆင္းျခင္းမွ အစျပဳသည္ဟု ခံယၾူ ကသည္။

21 ျမန္မာ့ ဆုရ
ိ ယ
ွ လ
္ စ္

လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ဦးေန၀င္း လက္ထက္ ၁၉၈၇ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာ့
၁၉
၂၀
၂၁

Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, pp.231-32.
ေနစိုးထက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊
ထိုႏွစ္ေယာက္ (ရန္ကုန္၊ အားမာန္သစ္စာေပ၊ ၂၀၁၂)။
Hans-Bern Zoller, The Beast and the Beauty, 19.

သို႔မဟုတ္

သမိုင္းေပးေသာ
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စီးပြားေရးသည္ အလြနက
္ ်ဆင္းလ်က္ ရွပ
ိ ါသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏစ
ွ ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္
ေန႔တြင္ (၇၅၊ ၃၅ ၊ ၂၅) က်ပ္တန္မ်ားအား တရား၀င္ ေငြအျဖစ္မွ ရပ္စဲခဲ့သျဖင့္ ၇၅
ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေငြေၾကးသည္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္သြားခဲသ
့ ည္။ စာေရးသူလည္း
ထုအ
ိ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းစရိတအ
္ တြက္ မိမရ
ိ ြာက ပု႔ေ
ိ ပးသည့္
၀က္ ေရာင္းရေငြ (၇၅) က်ပ္တန္ အရြက၂
္ ၀ တုသ
႔ိ ည္ ေသတၱာထဲရွိ ပုဆုိးမ်ား အၾကား
တြင္ ညႇပ၍
္ သိမ္းထားဆဲျဖစ္ရာ ခ်က္ခ်င္းဆုသ
ိ လုိ စကၠဴစာရြကက
္ သ
ဲ့ ႔ို ျဖစ္သြားသျဖင့္
ႏွေျမာခဲ့မိသည္။
ထုိသုိ႔ တရား၀င္ေငြမ်ားအား တန္ဖုိးမဲ့ ေငြမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ၃
လေက်ာ္ ၾကာေသာ ၁၉၈၇ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ကမ ၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေႏွးဆုံး
ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားစာရင္းကုိ ယူအန
ဲ ္ (UN) မွ ေၾကညာခဲရ
့ ာ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ အေနာက္
က်ဆုံးႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ထိပဆ
္ ုံးေနရာကုိ ရရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ထုသ
ိ ႔ ုိ ျဖစ္ခရ
ဲ့ ျခင္းမွာ ျပည္တင
ြ ္း၌ တစ္ဦးခ်င္း
၀င္ေငြ တုိးတက္ႏန
ႈ ္းသည္ ကမ ၻာ့ ကုလသမဂၢ “စံ” ျဖစ္ေသာ တစ္ႏစ
ွ ္ေငြ ၃၅၅ ေဒၚလာ
ထက္ နိမ့္က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

22 အမွန္မွာ ထုိသုိ႔ တရား၀င္ ေငြမ်ားအား

တရား၀င္ေငြအျဖစ္မွ ရပ္စဲရျခင္းသည္ ထုိအခ်ိန္က နယ္စပ္ေဒသမွ တရားမ၀င္
ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ႀကီးမားလာသျဖင့္ ထုိေငြေၾကး
ေဖာင္းပြမက
ႈ ုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုအ
ိ ခ်ိနက
္ အစုိးရ
ဘက္လက
ုိ ္ စာေရး ဆရာ ေဖကံေကာင္းက ဆုသ
ိ ည္။

23 အျခား အဆုက
ိ မူ နယ္စပ္မ်ားရွိ

တရားမ၀င္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ားေၾကာင့္ ေငြေဖာင္းပြျခင္းကုိ ဟန္႔တားျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

24 မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ထုိအဆုိ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ေငြေၾကး

ေဖာင္းပြျခင္းကုိ ဟန္တ
႔ ားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခၾံ ကေသာ မွတခ
္ ်ကမ
္ ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ထုိသုိ႔ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း
ထုအ
ိ ခ်ိနက
္ အက်င္ပ
့ ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုယ
ိ က
္ ်ဳိးရွာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတု၏
႔ ိ မသမာမႈ
ကုိ ကုန္သည္ပြဲစား ေငြရွင္ႀကီးမ်ား၏ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ လံႈ႕
ေဆာ္ အားေပးမႈေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္း ေလာကတြင္
ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြး အထက္-ေအာက္ပညာေပး အဆင့္ဆင့္ ၀က္အူရစ္ စနစ္ျဖင့္
ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာေဖြေရး၀ါဒကုိ တြင္က်ယ္စြာ သုံးခဲ့ၾကသည္။

25 အက်င့္ပ်က္

၀န္ထမ္းမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ ေဘာင္အတြင္းမွ ညစ္ပတ္မႈ၊ လြန္ကဲစြာ စီးပြားရွာမႈ၊
၂၂
၂၃
၂၄
၂၅

ျပန္ကူးပါသည္။
ေဖကံေကာင္း၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလဲ၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လ၊ဲ စာ၊ ၅။
Hans-Bern Zoller, The Beast and the Beauty, 25.
ေဖကံေကာင္း၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလဲ၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လ၊ဲ စာ၊ ၆။
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သစၥာမဲ့မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က တရား၀င္ခြင့္ ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏
ရပုင
ိ ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ား၊ အက်ဳိးခံစားခြငမ
့္ ်ားမွာ “ေပးကားေပး၏ မရ” ျဖစ္ေနပါသည္။ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ု
သည္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္၊ ကုန္သည္ပြဲစား လူတန္းစားမ်ား၏ လွည့္ကြက္ေၾကာင့္ ခံစား
ေနရသည့္ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈဒဏ္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင္မ
့ ားမႈဒဏ္၊ အက်င္ပ
့ ်က္
၀န္ထမ္းမ်ား၏ နည္းမ်ဳိးစုံ ႏွပ
ိ စ
္ က္မဒ
ႈ ဏ္တ႔ေ
ုိ ၾကာင့္ ရသင္ရ
့ ထုက
ိ သ
္ ည့္ အခြငအ
့္ ေရးမ်ား
ဆုံး႐ံႈးမႈဒဏ္တက
႔ုိ ုိ ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ လူမႈေရး အဆင္အ
့ တန္း နိမက
့္ ်လာသည္။
ထုိသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္

ျမန္မာ့

ဆုရ
ိ ယ
ွ လ
္ စ္လမ္းစဥ္ပါတီ အဖြ႕ဲ ၀င္ေဟာင္း ဦးေအာင္ႀကီးသည္ ဦးေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ
(မဆလ) အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီးပြားေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ဦးေန၀င္းအား ၁၉၈၈
ခုႏစ
ွ ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တင
ြ ္ တစ္ႀကိမ၊္ ၉ ရက္ေန႔တင
ြ ္ တစ္ႀကိမ၊္ ဇြနလ
္ ၈ ရက္ေန႔တင
ြ ္
တစ္ႀကိမ္၊ အားလုံးေပါင္း ၃ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ စာေရးကာ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

26 ၁၉၈၈

ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အထူးႏွစ္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဦးေန၀င္းသည္ ၁၉၈၈
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ဦးေန၀င္းသည္ တာ၀န္မွ ႏႈတထ
္ က
ြ ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏင
ုိ င
္ ံေရးတြင္ ပါတီစစ
ုံ နစ္ က်င့္
သုံးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ဦးေန၀င္း ႏႈတ္ထြက္သြားေသာအခါ ဦးစိန္လြင္သည္
ဇူလင
ုိ လ
္ ၂၆ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္၏ သမၼတ တာ၀န္ကုိ ယူကာ ႏုင
ိ င
္ က
ံ ုိ အုပခ
္ ်ဳပသ
္ ည္။
သူသည္လည္း ျပည္သူျပည္သားတု၏
႔ိ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုမ
ိ က
ႈ ုိ လိက
ု ္ေလ်ာ ေဆာင္ရက
ြ ္
ေပးျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ဆႏၵျပ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ ၾကမ္းတမ္းစြာ အာဏာ
သုံးစြဲသူ ဟူေသာ နာမည္သာ ရခဲ့သည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိမႈ ဖိအားကုိ
မခံႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ႔ရေလသည္။
ဦးစိနလ
္ င
ြ သ
္ ည္ တုင
ိ ္းျပည္ကုိ ၈ ရက္သာ အုပခ
္ ်ဳပ္ခသ
ဲ့ ူ ျဖစ္သည္။ ဦးစိနလ
္ င
ြ ္
အၿပီးတြင္ စစ္ဘက္က မဟုတ္ေသာ အရပ္သား ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သည္
တုိင္းျပည္၏ သမၼတ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ သူသည္ ဦးေန၀င္းက အားကုိး
အားထား ျပဳရသည့္ ပညာတတ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဦးေန၀င္းကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ
ပါတီစုံစနစ္ က်င့္သုံးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉
ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ထိ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ သမၼတ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္
ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိမႈအား လိုက္ေလ်ာ
ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္က
ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာအားလုံးကုိ သိမ္းပုိက္ကာ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလ
၂၆

Hans-Bern Zoller, The Beast and the Beauty, p.25.
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27 ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္

ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာက္ရွိေလေတာ့သည္။

jynfolrsm;ESifh wpfxyfwnf; AwådZHcH,laom atmifqef;pkMunf
ခရစ္ယာန္ဓမၼ အေတြးအေခၚအရ ဗတိၲ ဇံ
္ ခံယူျခင္း ဆုိသည္မွာ မိမိတုိ႔
ယုံၾကည္ကုိးစားေသာ ခရစ္ေတာ္အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ
တင္စားကာ ခံယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာပါက ခရစ္ေတာ္သည္
လက္၀ါးကပ္တုိင္၌

အေသခံသည့္နည္းတူ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း

ေသျခင္းကုိ

ေဖာ္ေဆာင္ကာ ေရေအာက္၌ ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရေအာက္မွ ထေျမာက္ျခင္းသည္
လည္း ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္သကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔သည္လည္း အျပစ္ႏြံထဲတြင္
မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ဘ၀ေဟာင္းသည္ ေသခဲၿ့ ပီး အသစ္ေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းကုိ
ပုံေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုထ
ိ က္မက ေနာက္အဓိပၸါယ္တစ္ခမ
ု ွာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြး
အားျဖင့္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ ုိ အျပစ္မ်ားကုိ ေဆးေၾကာျခင္းခံရသည္ျဖစ္၍ အသစ္ေသာ ဘ၀ျဖင့္
အသက္ရွင္ျခင္းကုိလည္း ပုံေဆာင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိေသာ္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာ
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူသားျဖစ္သည့္ ဗတိၲ ္ဇံေယာဟန္ လက္
ေအာက္၌ ဗတိၲ ဇံ
္ ခံယသ
ူ နည္း။ ထုအ
ိ ေၾကာင္းရင္းကုိ ခရစ္ေတာ္ကယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ တစ္စတ
ုံ စ္ရာ
အရိပ္အျမြက္ မေဖၚျပခဲ့ေခ်။ ခရစ္ေတာ္ဗတိၲ ္ဇံ ခံယူျခင္းသည္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ
ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ သူ႔လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္
အစၥေရးလူမ်ဳိးတု႔ႏ
ိ င
ွ ့္ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေနျခင္းကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာ
တြင္ ခရစ္ေတာ္၏ ဗတိၲ ္ဇံ ခံယူျခင္းသည္ သူလ
႔ မ
ူ ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊
သူ႔လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မကင္းမကြာေၾကာင္း ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု နားလည္ပါသည္။
၁၉၈၈ ခုႏစ
ွ ္ ၾသဂုတလ
္ မတုင
ိ မ
္ ထ
ီ ိ အန္တစ
ီ ၏
ု အေၾကာင္းကုိ ရင္းႏွီးေသာ
မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစု အသုင
ိ ္းအ၀ုင
ိ ္းမ်ားေလာက္သာ သိရခ
ွိ ၿဲ့ ပီး ျပည္သူ လူထအ
ု ၾကား
တြင္ သူမ အေၾကာင္း သိရသ
ွိ ူ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိေနခဲသ
့ ည္။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ ျပင္ပတြင္
၂၆ ႏွစတ
္ င
ို တ
္ င
ုိ ္ေနခဲရ
့ သျဖင့္ လူထက
ု သူမအေၾကာင္း အသိနည္းျခင္း ျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
သူမအား ေ၀ဖန္သူမ်ားက ထုိအခ်က္ကုိ မၾကာခဏ ေထာက္ျပတတ္ၾကသည္မွာ
ျမန္မာ့ႏင
ုိ င
္ ံေရးအေၾကာင္း စိတ၀
္ င္စားသူတင
ုိ ္း အားလုံးအသိ ျဖစ္သည္။ အန္တစ
ီ သ
ု ည္
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ျပင္ပတြင္ အေနမ်ားသည္ကား မွနပ
္ ါသည္။ သူမ၏ မိခင္လပ
ု င
္ န္း တာ၀န္
၂၇

သန္း၀င္းလိႈင္၊ ဦးသန္းေရႊ (သို႔) ေနျပည္ေတာ္ မင္းသားႀကီး (ရန္ကုန္၊ လြင္ဦးစာေပ၊ ၂၀၁၄)၊
စာ - ၈၆။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အမိန္႔ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁/၈၈ ကို ႐ႈ။
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ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ သူမ၏ ပညာေရးေၾကာင္လ
့ ည္းေကာင္း၊ သူမ၏ မိသားစုေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေနထုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္
သူမအား မုန္းေသာသူတုိ႔က အန္တီစုသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို မသိ၊ နားမလည္ဟု
ေ၀ဖန္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

28 အမွန္ဆုိလွ်င္ အန္တီစုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔

ျပန္ေရာက္ခါစ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကဳံ နည္းသည္ဆုိျခင္းမွာ မွားမည္
မထင္ပါ။ အန္တီစု ကုိယ္တုိင္က လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအရ အားနည္းခ်က္ ရွိသည္
ဆုိသည္ကုိ ႐ုိးသားစြာ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

29 သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ

လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ သမီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ
မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိး
တုိ႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ အန္တီစုသည္ အမိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္မလာႏိုင္ရျခင္း ျဖစ္မည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အန္တီစု အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေၾကာင္း သိသာသည့္ အခ်က္
တစ္ခ်က္မွာ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ မုိက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္ လက္ထပ္ခ်ိန္တြင္ အဲရစ္အား
ေျပာခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားက ေထာက္ျပေနပါသည္။
“ျမန္မာျပည္က က်မကုိ လုိအပ္လာၿပီဆုိရင္ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ က်မကုိ
ရွင့္ဘက္က ကူညီဖုိ႔ပဲ က်မ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္။”

30

သူမ၏ ခင္ပန
ြ ္းသည္အား မိမသ
ိ ည္ တုင
ိ ္းတစ္ပါး အမ်ဳိးသားႏွင့္ လက္ထပ္သည့္
ကိစက
ၥ ုိ မိမ၏
ိ မိသားစုႏင
ွ ့္ မိမ၏
ိ တုင
ိ ္းျပည္က နားလည္မလ
ႈ ြမ
ဲ ွာ စုိးရိမ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ
ျပည္အေပၚ မိမိထားရွိသည့္ ေစတနာ အတိမ္အနက္ကုိလည္း ေပါ့ပ်က္သြားမွာ
မလုလ
ိ ားေၾကာင္း မၾကာခဏ စာေရးေနျခင္းက ျမန္မာျပည္ကုိ အျပည္အ
့ ၀ ခ်စ္ေၾကာင္း
သက္ေသျပေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထုိင္ရျခင္း၊ တုိင္းတစ္ပါး
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတုိ႔က အန္တီစုအတြက္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား
စင္စစ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္ျခင္း ခံရဖု႔ိ ခက္ခဲေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္
ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အလြန္ ၀မ္းနည္းစရာ ျဖစ္ပါသည္။

odk;xdef; r&Sdonfh odk; tkyfpkBuD;
ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေလာက၌ ေမြးဖြားလာရျခင္းသည္ အခ်ိနအ
္ ခါ ေကာင္း၌
ေမြးဖြားခဲ့သည္ဟု ဂလာတိၾသ၀ါဒစာေစာင္ ၄း၆ တြင္ ရွင္ေပါလု ကေဖာ္ျပထားသည္။
၂၈
၂၉
၃၀

Hans-Bern Zoller, The Beast and the Beauty, 20-30.
Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, 193.
Hans-Bern Zoller (edit.,), Daw Suu'25 Dialogue with the people 1995-96
(ရန္ကုန္၊ က့ံေကာ္စာေပ၊ ၂၀၁၄)၊ ၁၄၄။ (ႏိုင္ဦး ျမန္မာျပန္)၊ စာ၊ ၁၁။
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အခ်ိန္ေကာင္းဆုိသည္မွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္
ဘာသာေရးတုိ႔၏ အေျခအေနေကာင္းကုိ ေခၚသည္ဟု ဓမၼပညာရွင္မ်ားက လက္ခံ
ထားၾကသည္။ ထုိနည္းတူ အန္တီစု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္
လာရျခင္းသည္လည္း အခ်ိန္အခါေကာင္း၌ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။
အခါေႏွာင္းသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူမ လာရျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အခ်ိန္သာ
ျဖစ္သည္။
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ေနာက္လက
ုိ ္ ပရိသတ္ႀကီးအား သုိးထိန္း မရွသ
ိ ည့္
သုိးစုမ်ားတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ျမင္သည္။ အန္တီစု ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
လူထုသည္လည္း ေခါင္းေဆာင္ လုိအပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ သုိးထိန္း မရွိသည့္
သုိးအုပ္စု မ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနဟန္ ရွိသည္။ ဆင္းရဲျခင္းသည္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏
အမွတလ
္ ကၡဏာ တစ္ခသ
ု ဖြယ္ ျဖစ္ေန၏။ စား၀တ္ေနေရး က်ဆင္းမႈဒဏ္၊ အက်င္ပ
့ ်က္
၀န္ထမ္းတု၏
႔ိ နည္းမ်ဳိးစုံ လွညစ
့္ ားမႈဒဏ္တက
႔ုိ ုိ မခံစားႏုင
ိ ၾ္ ကေတာ့သည့္ လူအပ
ု ႀ္ ကီး၏
ညည္းညဴသံသည္ ပ်ားအုအ
ံ လား ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ အႏွအ
႔ံ ျပားတြင္ တ၀ုန္း၀ုန္း ဆူညံေနပါေတာ့
သည္။ စိတ္ဓါတ္ မြန္းက်ပ္ကာ အသက္ရွင္ေနၾကသည့္ လူအုပ္ႀကီးသည္ ဆႏၵျပပါက
တည္တ
့ ည္မ
့ န
ွ ္ေအာင္ပစ္မည္ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္သက
ံ ုိ မမႈၾကေတာ့ေပ။ အသက္ရင
ွ ္
ခဲပ
့ ါက မိမတ
ိ လ
႔ုိ ခ
ုိ ်င္ေသာ အရာကုိေပး၊ မေပးႏုင
ိ ပ
္ ါက ေသရတာကပင္လွ်င္ ပုိေတာင္
ျမတ္ေသးသည္ဟု ေအာ္ေျပာေနၾကေသာ လူအပ
ု ႀ္ ကီးသည္ မည္သည့္ ေသနတ္ေျပာင္း
၀ကုိမွ် မေၾကာက္ၾကေတာ့ပါ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္သည္ ျပည္သူမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေန၍ ျပည္သူမ်ားသည္
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိေနၾကသည္။
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ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္
တည္းခံစားရန္၊ သူတ႔ႏ
ုိ င
ွ ့္ တစ္ထပ္တည္း ရပ္တည္ရန္ အန္တစ
ီ ု အခုင
ိ အ
္ မာ ဆုံးျဖတ္
ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဘ၀အျဖစ္မွန္တြင္ ဗတိၲ ဇံ
္ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဘ၀သစ္၊ စိတ္ဓါတ္သစ္ျဖင့္ မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
အစျပဳပါေတာ့သည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ထပ္တည္း ရပ္တည္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ
လူတန္းစားတုိ႔အား လူသိရွင္ၾကား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စတင္၍ စကားထုိး တုိက္ခုိက္
လာေတာ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အန္တီစုသည္ လူထုအလယ္၌ တျဖည္းျဖည္း သိသာ
ထင္ရွားလာသည္။ တခ်ဳိ႕က “ဗုလ
ိ ခ
္ ်ဳပ္သမီး ပီသေပသည္” ဟု ခ်ီးမြမ္းသူမ်ား ရွသ
ိ ကဲသ
့ ႔ုိ
တစ္ဘက္မွာလည္း “ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ သူတစ္ပါးလက္သုိ႔ ေရာင္းစားမည့္သူ” ဟူ၍
၃၁

Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, p.203.
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ပုတခ
္ တ္သမ
ူ ်ားလည္း ရွၾိ ကပါသည္။ ထုသ
ိ ႔ေ
ုိ သာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ သူမ၏ ျဖစ္တည္
ျခင္းႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္တုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထုအား ျပသရန္ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆေသာ
ေၾကာင့္ ပထမဆုံး လူထုေဟာေျပာပြဲကုိ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္
ေဆးရုႀံ ကီး၌ ျပဳလုပခ
္ ပ
ဲ့ ါသည္။ ဒုတယ
ိ အႀကိမ္ လူထု ေဟာေျပာပြသ
ဲ ည္ သူမ အတြက္
အေအာင္ျမင္ဆုံး၊ လူထု အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဟာေျပာပြဲကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ၾသဂုတလ
္ ၂၆ ရက္ေန႔၌ ေရႊတဂ
ိ ုံ အေနာက္မခ
ု ္ ကြင္းျပင္တင
ြ ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္၍ ျပည္သူ
လူထု ငါးသိန္းခန္႔ တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤလူထု ေဟာေျပာပြဲတြင္
အန္တီစု

အဓိက ေဟာေျပာသြားေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ

သည္။
“မွနက
္ န္စြာ အသက္ရင
ွ ပ
္ ါက ေၾကာက္ရ႕ြံ ျခင္းမွ လြတက
္ င္းလ်က္ အသက္ရင
ွ ္
ရမည္။ အမွန္မွာ သူေတာ္ရွင္မ်ားသည္ ႀကိဳးစား၍ အသက္ရွင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက
သည္။ ကၽြနမ
္ တုသ
႔ိ ည္ ကုယ
ိ ္ေျပာသည္အ
့ တုင
ိ ္း အသက္ရင
ွ ၾ္ ကရမည္။ မွနက
္ န္ေသာ
စကားမ်ားကုိ ေျပာရမည္။ ေျပာသည္အ
့ တုင
ိ ္းလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ယုၾံ ကည္သည့္
အတုိင္း ရပ္တည္ရမည္။ အျခားသူမ်ား၏ ေ၀ဖန္ျခင္းကုိလည္း ခံရဲရမည္။ အျခားသူ
မ်ား၏ အုိင္ဒီယာကုိလည္း ေလးစားတတ္ရမည္။ အမွားမ်ားကုိလည္း ျပဳျပင္တတ္
ရမည္” ဟု လူထုအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထုိ လူထုေဟာေျပာပြဲတြင္ အန္တီစုက
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ မိမိ ပါ၀င္ေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း
ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါေသးသည္။
ပထမအခ်ကမ
္ ွာ မိမအ
ိ ေၾကာင္း မသိေသးသူမ်ားအား မိမက
ိ ယ
ုိ မ
္ မ
ိ ိ မိတဆ
္ က္
ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ႏုိင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္ႏွင့္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ခဲ့ရ
ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ လက္ထပ္ျခင္းသည္ မိမိႏုိင္ငံ ခ်စ္ျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ မိမိႏုိင္ငံ
အတြက္ ေပးဆပ္ျခင္းကုိ လည္းေကာင္း အနည္းငယ္မွ် ေလ်ာ့မသြားေစခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒုတယ
ိ အခ်က္ အေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားက သူမအား ျမန္မာ့ႏင
ုိ င
္ ံေရး မသိဟု
ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားေနၾကျခင္းကုိ တု႔ံျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ “တခ်ဳိ႕က ကၽြန္မကုိ ျမန္မာ့
ႏုိင္ငံေရးကုိ မသိသူဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။ ကၽြန္မ သိပ္သိလြန္းသျဖင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေန
သည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ကၽြန္မ မိသားစုက ပုိသိပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္
အလြန္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး စြန္႔စားမႈလည္း လုိသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရပါက ႏုိင္ငံေရးတြင္
မပါဖုိ႔ ေဖေဖ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေဖေဖ ဆုံးျဖတ္သည့္အတုိင္း ကၽြန္မသည္လည္း
အေ၀းတြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အခု ကၽြန္မ ျပန္၀င္ခဲ့သည္။
ယခု ကၽြန္မ ျပန္၀င္လာရျခင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည္” ဟု

atmifqef;pkMunf\ taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif;tm; or®musrf;pm&IaxmifhrSzwf&Ijcif;
ဆုသ
ိ ည္။

65

32 အန္တစီ က
ု ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ “ယခု မိမိေျပာရမည့္ အခ်က္

မ်ားကုိ တခ်ဳိ႕က ႏွစ္သက္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိတာ၀န္သည္ မိမိ
မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆသည့္အရာကုိ လူထုအား ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု ဆုိ
သည္။

33

ဆက္လက္၍ “ ယခု ျမန္မာလူထသ
ု ည္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္။ ႏုင
ိ င
္ ံေရး
အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဒုကၡေရာက္ေနၾက

34 တခ်ဳိ႕က လူသ
႔ က္တမ္းရွည္ ေနထုင
ိ ္ျခင္းကုိ သက္တမ္းျပည့္ ေနထုင
ိ ္ျခင္းဟု

သည္။

ယူဆတတ္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕သည္ အႏွစ္ ၁၀၀ အထက္အထိ က်န္းက်န္းမာမာ
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ အသက္ရွင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ မည္သူ တစ္ဦး
တစ္ေယာက္အတြကမ
္ ွ တစ္စတ
ုံ စ္ခက
ု ို ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးျခင္း မရွၾိ ကေပ။ ထုသ
ိ တ
ူ သ
႔ုိ ည္
ေလာကႀကီးထဲသုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ အသက္ရွင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမ ၻာႀကီး
အတြက္ မည္သည့္အရာကုိမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲလ်က္ ေသသြားၾကရွာသည္။
ထုိသုိ႔ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ ျပည့္၀စုံလင္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းဟု မဆုိႏုိင္ပါ” ဟု ဆုိ
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သည္။

အန္တစ
ီ က
ု ျပည္၀
့ စုလ
ံ င္ေသာ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း ဆုသ
ိ ည္မွာ အျခားသူမ်ား၏
လုိအပ္မႈမ်ားကို တာ၀န္ယူတတ္သူ၊ အျခားသူမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္ဖုိ႔ ခြန္အား
ယူတတ္သူ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ “ကၽြနမ
္ တု႔ ိ နားလည္သည္မွာ အျခား သူမ်ားအတြက္
ေပးဆပ္ျခင္းသည္ အလြန္ မြန္ျမတ္ေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ အသက္ရွင္ျခင္း
အားျဖင္သ
့ ာ ျပည္၀
့ စုလ
ံ င္ေသာ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းကုိ ပုင
ိ ဆ
္ င
ုိ ္ႏင
ုိ မ
္ ည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္၀
့
စုံလင္စြာ အသက္ရွင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ အႏွစ္ ၉၀၊ အႏွစ္ ၁၀၀ အသက္ရွင္ျခင္းမ်ဳိး
မဟုတ္ဘဲ၊ အျခားသူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိရွိ အသက္ရွင္ျခင္းမ်ဳိးကုိ ေခၚသည္။
ထုိေၾကာင့္ ျပည္၀
့ စုလ
ံ င္ေသာ အသက္ရင
ွ သ
္ ူ ဆုသ
ိ ည္မွာ အျခားသူမ်ား၏ လုအ
ိ ပ္ခ်က္
မ်ားကုိ တာ၀န္ရွိစြာ သယ္ပုိးရန္ ခြန္အားယူေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားအား
အသိတရားရွိေအာင္ ကူညီျခင္းသည္ ဗုဒၶ၏ လမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္”ဟု ဆုိသည္။

၃၂
၃၃
၃၄
၃၅
၃၆

Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, p.193.
Ibid. 204.
Ibid. 222.
Ibid. 238.
Ibid.
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ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ ေသသူ ျပန္ရွင္ျခင္းကုိ ေခၚပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာ၌ တခ်ဳိ႕ေသသူတုိ႔သည္ ျပန္လည္ အသက္ျပန္ရွင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရ
သည္ (ေယာဟန္ ၁၁)။ သု႔ေ
ိ သာ္ ထုိေသသူတသ
႔ုိ ည္ တစ္ဖန္အသက္ျပန္ ရွငၾ္ ကေသာ္
လည္း တစ္သက္လုံး မေသဘဲလ်က္ က်န္ရစ္သူဟူ၍ မရွိပါ။ သူတုိ႔သည္ တစ္ဖန္
ျပန္ေသၾကပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တစ္ခုတည္း
ကုသ
ိ ာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟု မဆုလ
ိ ပ
ုိ ါ။ ေသသင့္ေသထုက
ိ သ
္ ည့္ေနရာမွ တစ္နည္း
အားျဖင့္ တမင္တကာ ေသေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေနရာမွ (သုိ႔မဟုတ္)
အစေတးခံရမည့္ ေနရာမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းကုလ
ိ ည္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္
ျခင္းဟု ဆုိခ်င္ပါသည္ (လုကာ ၁၅း၃၂)။
အန္တီစုသည္ မိမိ၏ဘ၀တြင္ မွတ္မွတ္ရရ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ေသခဲ့ၿပီး ျဖစ္
သည္။ ဦးေနစုိးက အာဇာနည္ေသြးသည္ အလဟႆ ေသရုိး မရွိ

37 ဟု ဆုိထား

သည့္ အတုိင္း အန္တီစုသည္ ေသျခင္းမွ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေလ
သည္။ ပထမအႀကိမ္ ေသျခင္းမွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပါသည္။
အန္တီစုသည္ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚသုိ႔ ခရီးႏွင္ခဲ့သည္။
ထုသ
ိ ႔ုိ ခရီးျပဳရာတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕သု႔ိ ေရာက္ရပ
ွိ ါသည္။
ထုၿိ မိဳ႕သည္ အဂၤလပ
ိ တ
္ ႔ႏ
ို င
ွ ့္ တိက
ု ပ
္ တ
ြဲ င
ြ ္ ျမန္မာ့သရ
ူ ဲေကာင္း မဟာဗႏၶဳလ က်ဆုံးခဲသ
့ ည့္
ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ အန္တီစုသည္ ထုိေနရာသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဆက္လက္ ခရီးမျပဳ
ႏုင
ိ ္ေအာင္ တားျမစ္ျခင္းခံရသည္။ ဂ်စ္ကားျဖင့္ ေရာက္လာေသာ စစ္သား ၆ ဦးတုသ
႔ိ ည္
ဂ်စ္ကားေပၚမွ ခုန္ခ်ၾကလ်က္ ေျမထဲ၌ ျပား၀ပ္ကာ ေသနတ္ကုိယ္စီခ်ိန္ၿပီး အန္တီစု
အလာကုိ ေစာင့္ေနၾကသည္။ သူတသ
႔ုိ ည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အထက္စစ္ဗလ
ုိ ၏
္ ပစ္မန
ိ က
႔္ ုိ ေစာင့္
ေနၾကဟန္ႏွင့္ တူသည္။ အန္တီစုအား ဆက္လက္ ခရီးမသြားဖုိ႔ တားသည့္ သေဘာ
လည္းျဖစ္မည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ အန္တစ
ီ သ
ု ည္ တည္ၾကည္ စူးရွေသာ မ်ကလ
္ ုံးျဖင့္ ထုသ
ိ တ
ူ အ
႔ ုိ ား
တည္တ
့ ည္ၾ့ ကည္လ
့ ်က္ ထုသ
ိ တ
ူ ရ
႔ုိ ရ
ွိ ာသု႔ိ ဦးတည္ကာ တစ္စက
ုိ မ
္ တ္မတ္ မတုနမ
္ လႈပ္
ေလွ်ာက္ေလေတာ့သည္။ ပစ္မန
ိ သ
႔ ္ ာ ရခဲပ
့ ါက အန္တစ
ီ သ
ု ည္ ထုစ
ိ စ္သားတု၏
႔ ိ လက္ခ်က္
ျဖင့္ အမွန္ ေသရမည္ကုိ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိခသ
ဲ့ ည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ အေၾကာက္တရား
ကင္းေသာ အန္တစ
ီ သ
ု ည္ ထုိျမင္ကင
ြ ္းကုိ သတၲ ိ ရွရ
ိ ွိ ျဖတ္ေက်ာ္ခသ
ဲ့ ည္။ အန္တစ
ီ သ
ု ည္
စစ္သားတု၏
႔ိ ပစ္သတ္ျခင္း မခံခရ
ဲ့ ပါ။ ဤသည္ကား အန္တစ
ီ ု ပထမအႀကိမ္ ေသျခင္းမွ
၃၇

ေနစိုးထက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၆၀။
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ျပန္ရွင္လာျခင္းေပတည္း။ ဤျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကုိ မေလးရွား မင္းသမီး Michelle
Yeoh သ႐ုပ္ေဆာင္ထားေသာ the Lady ဇာတ္ကားကုိ ၾကည္ပ
့ ါက ထုိေၾကာက္မက္ဖယ
ြ ္
ျမင္ကြင္းကုိ ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ရွဳျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အန္တီစုသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအားျဖင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ
လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အျပည္အ
့ ၀ ရရွခ
ိ စ
ံ ားႏုင
ိ ဖ
္ ႔ုိ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏင
ုိ ္
ရန္ ၂၀၀၂ ခုႏစ
ွ ္ ဇြနလ
္ တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္သ႔ုိ ခရီးကုိ သြားခဲပ
့ ါသည္။ မြန္ျပည္နယ္
ဘက္ကုိ ထုိႏွစ္ဇူလုိင္လတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ဘက္ကုိ ေအာက္တုိဘာလတြင္
လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ လည္းေကာင္း၊ အသီးသီး
ခရီးျပဳခဲ့ေသးသည္။ တစ္ဖန္ ခ်င္းျပည္နယ္ဘက္ကမ
ုိ ူ ၂၀၀၃ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပလ
ီ တြင္ သြားေရာက္
ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးခရီးစဥ္ အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္ကုိ ထုိႏွစ္ ေမလတြင္
သြားေရာက္ခပ
ဲ့ ါသည္။ အန္တစ
ီ တ
ု ႔ုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္သ႔ုိ ခရီးျပဳရာတြင္ အခက္အခဲ
မ်ားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွအျပန္ မႏၲေလးမွ ဒီပယ
ဲ င္း အသြားတြင္ အလြန္ ထိတလ
္ န္႔ ေၾကာက္မက္
ဖြယ္ေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုႏင
ွ ့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲရ
့ ပါသည္။ ထုိေၾကာက္မက္ဖယ
ြ ္
ေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္မွာ အန္တစ
ီ ုႏင
ွ ့္ အေပါင္းပါတုသ
႔ိ ည္ မႏၲေလးမွ မုရ
ံ ြာ၊ မုရ
ံ ြာ
မွ ဒီပယ
ဲ င္း အေရာက္တင
ြ ္ ခ်ဳံခုိ တုက
ိ ခ
္ က
ုိ ခ
္ ၾံ ကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Jesper Bengtsson
က မွတ္တမ္းတင္သည္မွာ “အန္တီတုိ႔ မုံရြာမွ ဒီပဲယင္း အေရာက္မွာ အန္တီစုတုိ႔ကုိ
လာေစာင့္ေနၾကတဲ့ လူတစ္စက
ု “ခင္ဗ်ားတုက
႔ ိ ို လူထက
ု မႀကိဳက္ဘူး” ဟု ေအာ္ေျပာကာ
အန္တစ
ီ တ
ု အ
႔ုိ ား တုတ္ေတြန႔ဲ တုက
ိ ခ
္ က
ုိ ၾ္ ကတယ္။ ဒီတက
ုိ ခ
္ က
ုိ မ
္ ႈေၾကာင့္ အန္တစ
ီ တ
ု န
႔ုိ ႔ဲ
ပါလာတဲ့ ဓါတ္ပဆ
ုံ ရာ ကုတ
ိ င္ေမာင္ဦး အပါအ၀င္ လူေပါင္း (၇၀) ခန္႔ ေသခဲၾ့ ကတယ္”
ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။

38 အန္တစီ က
ု လ
ုိ ည္း ႐ုက
ိ ္ႏက
ွ ခ
္ ၾဲ့ ကသည္။ ထုသ
ိ ႔ုိ အသက္ေဘးႏွင့္

ရင္ဆုိင္ေနခ်ိန္တြင္ အန္တီစုႏွင့္ ဦးတင္ဦးတုိ႔သည္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕၏ ေခၚေဆာင္
သြားျခင္းခံခၾဲ့ ကရသည္။ ထုသ
ိ ႔ုိ အန္တစ
ီ တ
ု က
႔ုိ ုိ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းသည္ ဦးခင္ညန
ြ က
႔္
လာကယ္သည္ဟု တခ်ဳိ႕က ဆုပ
ိ ါသည္။ ထုအ
ိ ခ်ိနမ
္ ွာပင္ ဦးတင္ဦးသည္ အာဏာပိင
ု တ
္ ၏
႔ ုိ
ဖမ္းဆီးျခင္းကုိခံရကာ အန္တီစုကုိလည္း မည္သည့္ေနရာသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၾက
သည္ကုိပင္ မသိခဲ့ၾကေခ်။ ႏုိင္ငံျခား အသံလႊင့္ဌာန တစ္ခုျဖစ္ေသာ “ဒီဗီဘီ” က
ေျပာသည္မွာ အန္တစ
ီ အ
ု ား ႐ုက
ိ ္ႏက
ွ သ
္ မ
ူ ်ားမွာ အရက္မူးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ကတုံး
တုံးထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

39 ထုိေန႔ကား ၂၀၀၃ ခုႏစွ ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

အန္တီစုႏွင့္အတူ ပါလာေသာ ဦးတင္ဦးသည္ ထုိေန႔တြင္ပင္ အာဏာရွိသူတုိ႔၏
၃၈
၃၉

Jesper Bengtsson, p.206.
Hans - Bernd Zoller, The Beast and the Beauty, p.444.
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ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ခံရပါသည္။ အန္တစ
ီ မ
ု ွာမူ ေသေဘးမွ သီသက
ီ ေလး လြတ္ေျမာက္ခရ
ဲ့
သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ေသျခင္းမွ
ျပန္ရွင္လာျခင္းဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အန္တီစုတုိ႔အား လုပ္ႀကံျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္
ျခင္းမ်ား ခံရသျဖင့္ ဒုတယ
ိ အႀကိမ္ ျမန္မာ့ လြတလ
္ ပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ အိပမ
္ က္မွာ ေခတၲ
ရပ္တန္႔ခဲ့ေလေတာ့သည္။ အန္တီစုသည္လည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရ
ပါသည္။ ဤဖမ္းဆီးျခင္းသည္ တတိယအႀကိမ္ အဖမ္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

uEÅm&ü atmifqef;pkMunf
အန္တီစုသည္ အခက္အခဲမ်ား ေထာင္ေပါင္းမက ရွိေနေသာ္လည္း မိမိ၏
ႏုင
ိ င
္ ံေရး ခံယခ
ူ ်က္တင
ြ ္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာ မိမ၏
ိ ႏုင
ိ င
္ ံေရး ခံယခ
ူ ်က္မ်ားကုိ
ျပည္သူလူထုအား သတ္ၱိရွိရွိ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သူမ၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ျပည္သူ
လူထု၏ ေထာက္ခံျခင္းကုိလည္း အျပည့္အ၀ ရရွိခဲ့သည္။
သူမ၏ ႏုင
ိ င
္ ံေရး ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ လူအမ်ား စိတ၀
္ င္တစား နားေထာင္
ခ်င္ၾကသည္။ သူမသည္ ႏုင
ိ င
္ ံေရး လႈပရ
္ ွားမႈတင
ြ ္ အလြန္ အလုပမ
္ ်ားခဲသ
့ ည္။ နားခ်ိနပ
္ င္
မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားသည္။ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း ေဟာေျပာေလတုိင္း သူမအား
ဆန္႔က်င္သူမ်ားက သူမ၏ ေနာက္တြင္ တေကာက္ေကာက္ လုိက္လာခဲ့ၾကသည္။
သူမအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏုိင္ေလာက္ေသာ အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ခု ရယူႏုိင္ရန္
သူမ၏ လႈပ္ရွားမႈတုိင္းအား မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသူလည္း ရွိမည္မွာ
အမွန္ျဖစ္သည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ဒီပဲယင္း အေရးေၾကာင့္ အန္တီစု အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခံခဲ့ရသည္။
အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ မိမိေနအိမ္တြင္ ေနေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား Mormon
ဘာသာ၀င္ ဦးယဲေတာ (John William Yettaw) ၅၃ ႏွစသ
္ ည္ ညဘက္တင
ြ ္ ေရကန္ကုိ
ကူးျဖတ္လ်က္ အန္တစ
ီ ၏
ု ေနအိမအ
္ တြင္းသု႔ိ တိတတ
္ ဆိတ္ ခုိး၀င္ကာ အန္တစ
ီ အ
ု ား
Mormon အသင္းေတာ္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ ေပးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔
ဦးယဲေတာသည္ အာဏာပုိင္တုိ႔မွ တစ္စုံတစ္ခု အခြင့္မရဘဲ အန္တီစု ေနအိမ္သုိ႔
တိတ္တဆိတ္ ခုိး၀င္သျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္။ ထုိ႔အတူ အန္တီစုကုိလည္း
ဦးယဲေတာအား လက္ခမ
ံ ႈျဖင့္ သူမ၏ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ကာလအား ထပ္တုိးျခင္းခံခရ
ဲ့ သည္။
ထုိေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထုိင္ေသာ ကာလကုိ ကႏ ၱာရ၌ အန္တီစု ေနခဲ့ေသာ
အခ်ိန္ဟု ေခၚဆုိခ်င္ပါသည္။
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ဦးယဲေတာက အန္တစ
ီ ု ေနအိမသ
္ ႔ုိ လာေရာက္ရျခင္းကုိ Jesper Bengtsson
ေအာက္ပါအတုင
ိ ္း ေဖာ္ျပသည္။ “တစ္ေန႔ေတာ့ ဦးယဲေတာဟာ အိပမ
္ က္ မက္ခပ
ဲ့ ါတယ္။
အိပ္မက္ထဲမွာ သူဟာ ေမွာင္မည္းေနတဲ့ ေရကန္ႀကီး တစ္ခုကုိ ကူးခတ္ခဲ့တယ္။
ေရကန္ကို ကူးခတ္အၿပီးမွာ ေက်ာက္တုိင္နဲ႔ ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ျဖဴ တစ္အိမ္ကုိ
ေတြ႕ခဲတ
့ ယ္။ အဲဒီ အိမရ
္ ႕ဲ အတြင္းမွာေတာ့ ေမွာင္မည္းေနၿပီး သူဟာ အိမရ
္ ႕ဲ ျပတင္းေပါက္
ကေန ၀င္ခပ
ဲ့ ါတယ္။ အိမထ
္ မ
ဲ ွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဟာ နံရက
ံ ုိ မွၿီ ပီး မတ္တတ္ရပ္
ေနတာကုိ ေတြ႕ခဲတ
့ ယ္။ သူမဟာ အသက္အႏရာယ္
ၱ
ရွိေနသူ ျဖစ္ေနတဲအ
့ တြက္ သူမကုိ
ကယ္တင္ရမယ္” ဟု အိပ္မက္မက္ခဲ့သည္။ ဦးယဲေတာသည္ ထုိအခ်ိန္ မတုိင္မီ
ႏွစ္ႏစ
ွ ခ
္ န္က
႔ အိပမ
္ က္ မက္ဖူးသည္။ သူအ
႔ ပ
ိ မ
္ က္ထမ
ဲ ွာ သူ၏
႔ သားသည္ ေသေတာ့မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ကုိသြားေရာက္ ကယ္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္ခဲ့ေသာ္လည္း
ထုိအိပ္မက္ကုိ ဂရုမစုိက္သျဖင့္ သူခ်စ္လွစြာေသာ သားသည္ ေသသြားခဲ့ဖူးသည္ဟု
ဆုသ
ိ ည္။ ထုိေၾကာင့္ သည္တစ္ခါမွာေတာ့ သူအပ
ိ မ
္ က္ မက္သည္အ
့ တုင
ိ ္း အန္တစ
ီ အ
ု ား
လာကယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

40

က်မ္းစာ၌ ေတြ႕ရွိေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ တိတတ
္ ဆိတ္ ဆုေတာင္းခဲသ
့ ည့္
ေနရာ ကႏ ၱာရဆုိသည္မွာ အမွန္တကယ္ ေျခာက္ေသြ႕လ်က္ အလြန္ ပူျပင္းေသာ
ေနရာ မဟုတပ
္ ါ။ ဂရိစကား here mon ဆုသ
ိ ည္မွာ အထီးက်န္ေသာ ေနရာ၊ တိတဆ
္ တ
ိ ္
ေသာ ေနရာကုိ ေခၚပါသည္။

41 ထုိေနရာမ်ဳိးတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ရက္ေပါင္း ၄၀

လုံးလုံး ဆုေတာင္းခဲ့သည္ (မာကု ၁း၃၅)။ သူ႔တပည့္ေတာ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရန္
အတြက္ ထုိေနရာမ်ဳိး ျဖစ္ေသာ ေတာင္ေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ (လုကာ ၆း၁၂)။
ေတာကႏ ၱာရ၌ ေနျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္သည့္ေနရာျဖစ္၍ စိတ္တည္ၿငိမ္ရာ ေနရာ
ျဖစ္သည္။ စိတ္ တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ အရာရာတုိင္း၏ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္
ႏုိင္ပါသည္။ စိတ္၀ိညာဥ္ စုစည္းမႈလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
အန္တီစုသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ကႏ ၱာရတြင္ ၆ ႏွစ္တာ ေနခဲ့ရသည္။ အထီး
က်န္ျခင္း၊ တိတဆ
္ တ
ိ ္ျခင္းရွသ
ိ ည့္ ေနရာတြင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုအ
ိ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ အန္တစ
ီ ု
သည္ သူမ၏ ယုံၾကည္ရာ က်မ္းဂန္စာေပမ်ားကုိ ဖတ္ခဲ့သည္။ စႏၵရား တီးျခင္းျဖင့္
စိတ္ကုိ ၾကည္လင္ေစသည္။ စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ မ်ားစြာ ဖတ္ခဲ့သည္။ ေရးလည္း
ေရးခဲသ
့ ည္။ မိမအ
ိ တြက္ အမွနတ
္ ရား ရွာေဖြျခင္း၌ အခ်ိန္ ကုနလ
္ န
ြ ္ေစခဲသ
့ ည္။ ၂၀၀၃
ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အန္တီစုသည္ အဖမ္းခံရကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ
၄၀
၄၁

Jesper Bengtsson, p.19.
Gustavo Gutierrez, We Drink from Our Own Well,
(Maryknoll: New York, Orbis Books, 1984), 81.
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၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခသ
ဲ့ ည္။ ထုိ ၆ ႏွစတ
္ ာ ကႏ ၱာရ အေတြ႕အႀကဳံ
ကုိ ခံစားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေသာအခါ အန္တီစုက သူမကုိ
အားေပးကာ ဆုေတာင္းေပးေနၾကေသာ လူထအ
ု ား ေျပာသည္မွာ “ေနာင္ဆုိ လူထႀု ကီး
လမ္းေပၚ ထြက္စရာ မလုိေတာ့ပါဘူး” ဟု ျဖစ္ပါသည္။
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OD;cifnGefY emrnf rygaom EdkA,fqk&Sif aMunmjcif;
ဦးခင္ညြန္႔သည္ ဦးေန၀င္း၏ လက္႐ုံးေတာ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆခံရသူ
ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အစုိးရလက္ထက္မွာလည္း သူသည္ အားကုိးအားထား ရသည့္
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ြင္းရွိ တုင
ိ ္းရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ္
မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွဖ
ိ ႔ုိ တည္ေဆာက္ႏင
ုိ ခ
္ ပ
ဲ့ ါသည္။ အန္တစ
ီ က
ု လ
ုိ ည္း တပ္မေတာ္
အစုိးရ၏ ကုိယ္စား အႀကိမ္ႀကိမ္ စကားလက္ဆုံ ေျပာဆုိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အန္တီစု
ကုယ
ိ တ
္ င
ုိ လ
္ ည္း ဦးခင္ညန
ြ ႔ႏ
္ င
ွ ့္ စကားလက္ဆုံ ေျပာဆုိျခင္းသည္ ႏုင
ိ င
္ အ
ံ တြက္ အက်ဳိးရွိ
သည္ဟု ခံယူပါသည္။ အန္တီစု ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ကာလ
မ်ားတြင္လည္း အန္တီစုႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့
သူလည္း ျဖစ္သည္။
အန္တစ
ီ သ
ု ည္ ကႏ ၱာရ ကဲသ
့ ႔ေ
ုိ သာ အထီးက်န္ေသာ ေနရာ၊ တိတဆ
္ တ
ိ သ
္ ည့္
ေနရာ သူမ၏ ေနအိမ၌
္ ၆ ႏွစတ
္ ာမွ် ေနခဲၿ့ ပီးေနာက္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္။
ထုိသုိ႔ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ျခြင္းခ်က္မရွိ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔သုိ႔
အန္တစ
ီ ု ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာက ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ စာမ်က္ႏွာအသစ္
ဖြင့္ျခင္းဟူ၍ပင္ တင္စားခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး
မင္ဒလ
ဲ ား အက်ဥ္းက်ေနရာ Robben ကၽြန္းမွ လြတ္ေျမာက္လာ၍
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အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ အန္တစ
ီ သ
ု ည္လည္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာ
သျဖင့္ သူမအား ျမန္မာ့မင္ဒဲလားဟု ေခၚေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ မင္ဒဲလားသည္
ကမ ၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗယ္ဆု ရရွိခ်ိန္က အာဖရိက ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ Frederick
Willem de Klerk ဆုိသူသည္ နယ္ဆန္မင္ဒဲလားႏွင့္အတူ ႏုိဗယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း
၄၂ Hans - Bernd Zoller, The Beast and the Beauty, p.201.
၄၃ ျမႏွင္းဆီ (ဘာသာျပန္)၊ မင္ဒဲလား၏ မင္ဒဲလားထြင္ေသာ လမ္း (ရန္ကုန္၊ တူေဒးစာအုပ္တိုက္၊
၂၀၁၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၄-၁၀၇။ ဒီကလတ္(ခ္) သည္ မင္ဒလ
ဲ ားအား အက်ဥ္းခ်သူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊
မင္ဒဲလား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း စီစဥ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မင္ဒဲလား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိဗ
ု ယ္ဆု လက္ခရ
ံ ရွိေသာအခါ ဒီကလတ္(ခ္) သည္လည္း မင္ဒဲလားႏွငအ
့္ တူ ႏိဗ
ု ယ္ဆက
ု ို
လက္ခံ ရရွိခဲ့ပါသည္။
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ခံခဲ့ရေသာ္လည္း အန္တီစု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆု ရရွိေသာအခါမူကား စစ္အစုိးရ
ကုိယ္စား အန္တီစုႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သူ ဦးခင္ညြန္႔ နာမည္ ပါမလာသျဖင့္
၀မ္းနည္းစရာေတာ့ ျဖစ္ခဲ့မိပါသည္။
g
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tcef; (4)
taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif;
(odkYr[kwf)

u,fwifjcif;
aMuufwwfaom vlom;
“အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း” ဟူေသာ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္အား
ဦးစြာ စတင္သုံးစြဲသူမွာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား (David M.Kennedy) ဒါ၀ိဒ္ အမ္၊
ကေနဒီ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ပထမကမ ၻာစစ္ အၿပီး၊ ဒုတိယကမ ၻာစစ္ အတြင္းရွိ
အေမရိကန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ခက္ခဲမႈမ်ားၾကားမွ မည္သုိ႔ ရုန္းကန္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ကုိ
လည္းေကာင္း၊ ထုသ
ိ ုိ႔ ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္မူ အေမရိကန္သည္
အေၾကာက္တရားႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည့္ စာအုပ္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ယင္းစာအုပ္သည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္အမင္း အေရးႀကီးေသာ
စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္အျဖစ္ တင္က်န္ခဲ့ပါသည္။

1

အန္တီစုသည္လည္း “အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း” ဟူေသာ
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သူမ၏ ပင္ကုိ ျဖစ္တည္ျခင္းကုိ အေျခခံကာ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ခဲပ
့ ါသည္။
၁

David M.Kenndy,
Freedom from Fear: The American People in Depression and War 1929-1945 (2001).
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အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း စာအုပသ
္ ည္္ အန္တစ
ီ ုႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍ အျခား
သူမ်ား ေရးသားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အန္တီစု ကုိယ္တုိင္ ေရးထားေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စုစည္း ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္း
အရာမ်ား အားလုံးကုိ ၿခဳံငက
ုံ ာ “အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း” ဟု မွည့္ေခၚျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အန္တီစု စာအုပ္ႏွင့္ အမ္၊ ကေနဒီ၏ စာအုပ္တု႔ိသည္ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္
အားျဖင့္ တူေနေသာ္လည္း စာေရးသူတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ ျခားနားပါ
သည္။ အမ္၊ ကေနဒီသည္ အေမရိကန္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔အား အေၾကာက္တရား
မရွိေအာင္ အဓိက ရည္စူး၍ ေရးသားထားေသာ္လည္း အန္တစ
ီ က
ု မူ လူသားတုင
ိ ္းသည္
မိမိတု႔ိ၏ ပင္ကုိစိတ္၌ပင္ အေၾကာက္တရား မရွိဘဲ သတၲိရွိစြာ အသက္ရွင္တတ္ဖုိ႔
အဓိကဦးတည္ကာ တုိက္တြန္းေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

vlom;wdkY\ tBuD;qHk; &efol taMumufw&m;
ကမာေပၚရွ
ၻ
ိ လူသားတုိ႔အား ႏွိပ္စက္ေနသည့္ ကမ ၻာ့ နံပါတ္တစ္ ရန္သူမွာ
အေၾကာက္တရား ျဖစ္သည္။ လူသားသည္ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရသည့္ အရာမ်ားကုိ
ေၾကာက္ေနၾကသကဲ့သုိ႔ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္မရသည့္ အရာမ်ားကုိလည္း ေၾကာက္ေလ့
ရွၾိ ကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုက
ိ သ
ဲ့ ႔ုိ ေၾကာက္ေနၾကပါသနည္း။ ထုိေမးခြန္း အတြက္
အ႐ုိးသားဆုံး၊ အရွင္းဆုံး အေျဖတစ္ခမ
ု ွာ လူသားသည္ ဆက္လက္ ရွငသ
္ န္ခ်င္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆုရ
ိ ပါမည္။ အေၾကာက္တရားမ်ားထဲတင
ြ ္ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရေသာ
အရာမ်ားကုိ ေၾကာက္ေနျခင္း၊ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္မရသည့္ အရာမ်ားအား ေၾကာက္
ေနျခင္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္ ပါသည္။ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရသည့္ အေၾကာက္တရားမ်ားမွာေသရမွာကုိ ေၾကာက္ျခင္း၊ အေမွာင္ထက
ု ုိ ေၾကာက္ေနျခင္း၊ ရန္သက
ူ ုိ ေၾကာက္ေနျခင္း၊
ဘ၀ ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ ေၾကာက္ေနျခင္း၊ တစ္စုံတစ္ရာ အမွားမ်ား လုပ္ရမွာကုိ ေၾကာက္
ေနျခင္းစသည့္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္စိျဖင့္ ျမင္မရသည့္ အေၾကာက္တရားမ်ားထဲတြင္ တေစ ၦသရဲကုိ
ေၾကာက္ေနျခင္း၊ စုန္းကေ၀ကုိ ေၾကာက္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ဆုိးမ်ားကုိ ေၾကာက္ျခင္း၊ နတ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးတုက
႔ိ ုိ ေၾကာက္ေနျခင္း၊ အနာဂတ္ကုိ ေၾကာက္ေနျခင္း၊ ေသျခင္း၏ တစ္ဖက္
ကမ္းကုိ ေၾကာက္ေနျခင္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အမွန္မွာ ထုိ အေၾကာက္တရား
အားလုံးတုိ႔သည္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း လူတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္သည့္
အရာမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတုသ
႔ိ ည္ လူသားမ်ား၏ ရပ္တည္ျခင္းကုိ ၿခိမ္းေျခာက္
ေနၾကသည့္ အရာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
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bmoma&;ESifh aojcif;taMumufw&m;
ေသျခင္းတရားအားေၾကာက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ မိမိေသမွာကုိ ေၾကာက္
ေနျခင္း၊ မိမိ ခ်စ္ခင္သမ
ူ ်ား ေသမွာကုိ ေၾကာက္ျခင္း၊ ေသခ်ာစြာမသိရသည့္ ေသျခင္း၏
တစ္ဖက္ကမ္းကုိ ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ေသသူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။
စိတပ
္ ညာအရ ဘာသာေရး ဆုသ
ိ ည္မွာ ေသျခင္းကုိ ေၾကာက္ေနျခင္းမွ အစျပဳသည္ဟု
အဆုရ
ိ ခ
ွိ သ
ဲ့ ည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္ ေသျခင္း စတင္ျဖစ္လာရျခင္းမွာ ပထမ လူသား
တုိ႔ ျပဳမိေသာ အျပစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္ (ကမ ၻာဦး
က်မ္း)။ အမွန္မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္ အဓိက ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္မွာ ေသမင္း၏
အရိပ္ေအာက္တင
ြ ္ ရွိေနၾကေသာ လူသားမ်ားအား ထုိေသျခင္းကုိ ေအာင္ႏင
ုိ သ
္ ူ ေယ႐ႈ
ခရစ္ေတာ္၌ ယုံၾကည္ ခုိလံႈျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌
ခုလ
ိ ံႈျခင္းသည္ လူအမ်ား ေၾကာက္တတ္သည့္ အေၾကာက္တရားအား ေက်ာ္လႊားျခင္း
ျဖစ္ကာ ယင္းသည္ ထာ၀ရ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း အသက္တာ၏ အႏွစသ
္ ာရလည္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ယင္းခံယူခ်က္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ အႏွစ္သာရလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ေလာကႀကီးထဲသုိ႔ ေမြးဖြားလာသူတုိင္းသည္ ေသျခင္းႏွင့္ စကၠန္႔ မျပတ္
အစဥ္အၿမဲ နပန္းလုံးေနၾကသည္။ ေသျခင္းတရားသည္ ေရွာင္မရေသာ အမွန္တရား
ျဖစ္သည္မွာ လူတင
ုိ ္း လက္ခသ
ံ ည္အ
့ ရာ ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းသည္ လူသားမ်ားအတြက္
အေၾကာက္တရားျဖစ္သည္ ဆုသ
ိ ည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လူတအ
႔ုိ တြက္ ထုိေသျခင္းကုိ
ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါ၏။ ဥပမာ၊ လူ
တစ္ေယာက္သည္

အေမွာင္ထုကုိ

ေၾကာက္၏။

လူတစ္ဦးသည္

မျမင္ရေသာ

တေစ ၦသရဲကုိ ေၾကာက္၏။ တခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ စုန္းကေ၀တုိ႔ကုိ ေၾကာက္ၾက၏။ တခ်ဳိ႕တုိ႔
သည္လည္း နတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေၾကာက္ၾက၏။ ထုိသုိ႔ ေၾကာက္ေနၾကျခင္းမွာ မိမိတုိ႔
အသက္ရွင္ျခင္းအား ဒုကၡေပးႏုိင္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ ုိ သိရလ
ွိ သ
ုိ ည္မွာ လူတ႔ ုိ ေၾကာက္တတ္ေသာ ဤအရာမ်ားသည္ အမွနတ
္ ကယ္
ရွိ၏ေလာ ဟူေသာ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။

တခ်ဳိ႕က လူတုိ႔ ေၾကာက္တတ္ေသာ

တေစ သ
ၦ ရဲသည္ အမွနတ
္ ကယ္ မရွဟ
ိ ဆ
ု က
ုိ ာ သံသယစိတ္ျဖင့္ ေစာဒကတက္ၾက၏။
ယုံသူက ယုံ၊ မယုံသူက မယုံ ျဖစ္ေနၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမင္ေယာင္ျမင္မွားလားေတာ့
မသိ။ ျမင္သူေတြကလည္း ရွိေသး၏။ သိပၸံသည္ အခ်က္အလက္ မွန္ကန္မႈကုိ
အေျခခံကာ၊ အရာရာတုင
ိ ္း၏ ရွိျခင္းတရားကုိ သက္ေသျပကာ သက္ေသယူေနသျဖင့္
ယင္းနည္းအတုင
ိ ္း ဆုပ
ိ ါက လူတ႔ ုိ ေၾကာက္တတ္ေသာ အရာမ်ားသည္ လက္ေတြ႕မဆန္၊
သက္ေသျပ၍ မရသျဖင့္ တခ်ဳိ႕က လက္မခံႏုိင္ၾက။ မယုံသူက မျမင္သျဖင့္ ထုိအရာ
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မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ မရွိ ဟူ၍သာ ေျပာသည္။ ျမင္သူကလည္း ျမင္ခဲ့သျဖင့္
ရွိသည္ဟု အခုိင္အမာ ယုံၾကည္ေနသည္။ မည္သည့္အရာက မွန္သနည္း။
ဤေနရာတြင္ အင္ဒုိနီးရွား သီၾသေလာ္ဂ်ာ (နာမည္ေမ့) ၏ ရွင္းျပခ်က္ကုိ
ျပန္ၿပီး ေ၀မွ်ခ်င္ပါသည္။ ထုသ
ိ က
ူ ေျပာသည္မွာ ဘာသာတရားသည္ အထက္ အရပ္
ကိစၥကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာတတ္ပါသည္။ အထက္အရပ္ ဆုိသည္မွာ လူသားတုိ႔၏
ေလာကီ အတတ္ပညာတု႔ျိ ဖင့္ ေဖာ္မျပႏုင
ိ ္ေသာ ေကာင္းကင္က ကိစက
ၥ ုိ ေခၚပါသည္။
ထုအ
႔ိ တူ သိပပ
ၸံ ညာသည္လည္း ေျမႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရာမ်ား၏ မွနက
္ န္မက
ႈ ုိ
တြက္ဆသည္ဟု ဆုိသည္။

အရာရာတုိင္းအား တုိင္းတာျခင္းျဖင့္ အမွန္တရားကုိ

လုိက္ရွာသည္။ အလယ္ေခတ္က တုိင္း၍မရေသာ အရာမ်ားကုိပင္ တုိင္းရမည္ဟု
ဆုခ
ိ ဖ
ဲ့ ူးၾကသည္။ တုင
ိ ္း၍ မရေသာ အရာမ်ားသည္ အမွားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။
ထုိေၾကာင့္ တေစ သ
ၦ ရဲ ရွိျခင္းသည္ တုင
ိ ္း၍ မရသျဖင့္ သိပပ
ၸံ ညာ အေနျဖင့္ တေစ သ
ၦ ရဲ
မရွိဟူ၍သာ ဆုိသည္။ ထုိ႔အတူ ဘာသာေရးသည္ ေကာင္းကင္ဘက္ရွိ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကုိ အဓိကေဟာေျပာ သြန္သင္သည္ျဖစ္၍ ေျမႀကီးအထက္ - ေကာင္းကင္
ေအာက္က ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ သူ႔၌ လုံေလာက္ေသာအေျဖ မရွိ
ျဖစ္သည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ ထုအ
ိ ရာမ်ားသည္ အမွနတ
္ ကယ္ ရွိေၾကာင္းကုိေတာ့
ရွင္ေပါလု၏ စာေစာင္မ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံသား ဖီေလာ္ဆုိဖာ “မာတင္ဟုိက္ဒက္ကာ” ၏ ရွိျခင္းတရား
ကုိ ေလ့လာပါက ေလာကတြင္ လူသားတုိ႔ မသိနားမလည္ႏုိင္ေသာ တခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား
သည္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ုိ ေဘးပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ လြနစ
္ ြာ ေပါမ်ားလွသည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ ထုအ
ိ ရာ
မ်ားသည္ မိမတ
ိ ရ
႔ုိ သ
ွိ ည္အ
့ တုင
ိ ္း ရွိေနၾကသည္။ ယင္းတုက
႔ိ ုိ သူက ontological realities
ဟု ဆုသ
ိ ည္။ ထုအ
ိ ရာမ်ားသည္ သိပပ
ၸံ ညာအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရး
အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ေသျပရန္ ခက္ခဲေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု
ဆုိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူသားတုိ႔အတြက္ အေၾကာက္တရားမ်ားထဲတြင္
ျမင္ရသည့္ အရာမ်ားကုိသာ ေၾကာက္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ျမင္မရေသာ အရာမ်ား
သည္လည္း လူသားတုိ႔အတြက္ အေၾကာက္တရား ျဖစ္ေနၾကသည္ကုိသာ ေဖာ္ျပ
ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာက္တရားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အား လူသားပီသစြာ
အသက္ရွင္ႏုိင္ဖုိ႔ အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္သည္ကုိ အန္တီစု၏ အေၾကာက္တရားမွ
လြတ္ေျမာက္ျခင္းက သက္ေသျပေနပါသည္။
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ခရစ္ယာန္ အေျခခံ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကယ္တင္ျခင္း၊ ထာ၀ရ
အသက္၊ အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ ေမြးဖြားျခင္း စသည့္တုိ႔သည္ နာမည္မ်ား
အားျဖင့္

ျခားနားေနၾကေသာ္လည္း

ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ကာ

အနက္အဓိပၸါယ္

ဖြင့္ဆုိပါက ထုိစကားလုံး အားလုံးတုိ႔သည္ အဓိပၸါယ္ခ်င္း ဆင္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိပါ
သည္။ ထာ၀ရအသက္ ဆုိသည္မွာ မကုန္မဆုံးႏုိင္ေသာ၊ မဆုံးႏုိင္ေသာ အသက္
ရွင္ျခင္း သေဘာကုိေျပာပါသည္။
“ေယ႐ႈကုိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ ယုံၾကည္ပါက ထာ၀ရ အသက္ရ
သည္” ဆုပ
ိ ါစု။႔ိ ထာ၀ရ အသက္ကုိ မည္သည္အ
့ ခ်ိနမ
္ ွ စတင္ ရရွမ
ိ ည္နည္းဟု ဆုလ
ိ ွ်င္
ခရစ္ေတာ္အား ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံသည့္ေန႔မွ စတင္ကာ ရရွိမည္ဟု ဆုိရ
ပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထာ၀ရအသက္ ပုိင္ရွင္သည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ေန
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရ အသက္သည္ ေနာင္မွ ရရွရ
ိ မည္အ
့ ရာသာ မဟုတပ
္ ါ။
ယခုကာလသာမက အနာဂတ္ကာလတုိ႔ႏွင့္လည္း ဆုိင္ပါသည္။ ယခုေပ်ာက္၍
ေနာင္တြင္ ခံစားမည့္ အရာသာ မဟုတ္ပါ။ ရွင္ေယာဟန္ အခန္းႀကီး ၁၁ ကုိဖတ္ပါက
ခရစ္ေတာ္က “ငါ့ကုိ ယုၾံ ကည္ေသာ သူတသ
႔ုိ ည္ ေသျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတၾ္ ကလိမမ
့္ ည္”
ဟု အတိအလင္း ဆုိသည္။ အဓိပၸါယ္က ယခုရရွိေသာ ထာ၀ရ အသက္ရွင္ျခင္းသည္
ေပ်ာက္လက
ုိ ္ ပ်က္လက
ုိ ္ ဆုသ
ိ ည္သ
့ ေဘာ မဟုတပ
္ ါ။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ုိေသာ္ ထာ၀ရ
အသက္ သေဘာသည္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသက္ရွင္ျခင္း အရည္အေသြး
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းသည္ ထာ၀ရ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း၏
စြမ္းအားျဖစ္ကာ၊ ကယ္တင္ျခင္း ဆုိသည္မွာလည္း ထာ၀ရ အသက္ရရွိသူတုိ႔၏
ျဖစ္တည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ထာ၀ရ အသက္ရရွိသူတုိ႔သည္ ေသျခင္း
မခံစားရေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

uREfkyfwdkY\ vGwfajrmufjcif;
လူတုိင္း အလုိခ်င္ဆုံးေသာ အရာမွာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ
လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ ရရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ မွန္ကန္ေသာ
လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရရွိခံစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

a'gufwm Aefukef;
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လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အျမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြငၾ့္ ကသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ နားလည္သည္မွာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အစစ္အမွန္တရား
အတုင
ိ ္း အသက္ရင
ွ ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုအ
ိ စစ္အမွနတ
္ ရား အတုင
ိ ္း အသက္ရင
ွ ္ျခင္းတြင္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စြဲလမ္းမႈမ်ားကုိ စြန္႔ပယ္ျခင္း၊ ေက်ာ္ေစာခ်င္ေသာ စိတ္၊ နာမည္ႀကီးခ်င္
ေသာဆႏၵကုိ လ်စ္လ်ဴရႈႏင
ို ္ျခင္း၊ အသက္ရင
ွ ရ
္ ာတြင္ စုိးရိမ္ေသာက စိတက
္ ုိ ဖယ္ထတ
ု ္
ျခင္း၊ စိတ္၏ေစရာမွ ႐ုန္းထြက္ျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ထုိသုိ႔ အသက္ရွင္ႏုိင္ပါမွ
စစ္မန
ွ ္ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ ခံစားႏုင
ိ ၾ္ ကမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္
ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ျခင္းသည္ မိမိ၏ အစစ္အမွန္ ရွာေဖြျခင္း၌ အစျပဳတတ္ေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

2 မိမိတုိ႔ ေနထုိင္သည့္ ယေန႔ကမ ၻာ၏ အစစ္အမွန္ တရားအား

ရွာေဖြပါက မိမိတုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အမွန္တရားတုိ႔ကုိ အရွိကုိ
အရွိအတုိင္း ႐ုိးသားစြာ လက္ခံတတ္ရမည္။ ထုိသုိ႔ လက္ခံတတ္မွသာ မိမိတုိ႔၏
လြတ္လပ္ျခင္းအမွန္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ၏ လြတ္လပ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အျခားသူမ်ား အတြက္
သူတုိ႔ရွိသည့္အတုိင္း လက္ခံေပးျခင္း၊ ရန္သူမ်ားကုိပင္ ရွိသည့္အတုိင္း လက္ခံ
ေပးျခင္းတြင္ အမွီျပဳခဲသ
့ ည္ကုိ သိရွိႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ အရာရာတုင
ိ ္းအား အရွက
ိ ုိ အရွအ
ိ တုင
ိ ္း
လက္ခံတတ္ျခင္းသည္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔

ႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားအား

လြတ္လပ္စြာ

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အင္အားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အရာရာတုိင္း၏
စုိးမုိးမႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သြားေသာအခါ မည္သည္က
့ စ
ိ တ
ၥ င
ြ ္ မဆုိ အေၾကာက္တရား
မရွိဘဲ ေျပာႏုိင္ဆုိႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာက္တရား မရွိဘဲ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ရယ္ေမာႏုိင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ အသက္ကုိပင္ အျခားသူမ်ား
အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

rSm;,Gif;aom vGwfvyfjcif;
ယေန႔ လူအမ်ားဆုံးတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ခံယူခ်က္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အစဥ္အလာ တစ္ခုအားျဖင့္ လည္းေကာင္း
ကန္သ
႔ တ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနၾကျခင္းကုိ မႏွစသ
္ က္ၾကေတာ့ပါ။ လြတလ
္ ပ္စြာ ေတြးေခၚခ်င္
ၾကသကဲသ
့ ႔ ုိ မိမတ
ိ ႔ ုိ ႏွစသ
္ က္ရာအတုင
ိ ္း ေနထုင
ိ ္ အသက္ရင
ွ ခ
္ ်ငၾ္ ကသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း
ထုိသုိ႔မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵ ျဖည္႔ဆည္းဖုိ႔ တစ္ခုတည္းအတြက္ လြတ္လပ္ျခင္းကို ရွာေဖြျခင္း
၂

Albert Nolan, Jesus Today, p.181.
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သည္ အမွနစ
္ င္စစ္ လြတလ
္ ပ္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ အမွနစ
္ င္စစ္ လြတလ
္ ပ္ျခင္း ဟူသည္မွာ
မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အတၲ စိတက
္ သ
ုိ ာ ျပည္စ
့ ုံေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေစသည့္ စိတဆ
္ ႏၵ၏ လႊမ္းမုိးျခင္း
ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လုအ
ိ ပ္ေပသည္။ အတၲ စိတ္ ေမြးျမဴျခင္းသည္ မိမက
ိ ယ
ုိ မ
္ မ
ိ ိ
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လြတလ
္ ပ္ျခင္းသည္ မိမိ အတၲ စိတ၏
္ ေစရာမွ လြတ္ေျမာက္
ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္က ဘာသာေရး ေျပာင္းလဲမွ၊ အဖြဲ႕အစည္း
ေျပာင္းလဲမွ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ျခင္း လုိက္လာမည္ဟု မယူဆပါ။ လူတုိင္းလူတုိင္း
တုိ႔အား ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ျခင္း၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ျခင္း ရရွိႏုိင္ၾကဖုိ႔ရန္သာ
ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ကုိယ္ပုိင္ လြတ္လပ္ျခင္း မရွိသူတုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕
အစည္းကုိ ပ်က္စီး ယုိယြင္းေစတတ္ၾကပါသည္။

vGwfvyfjcif;udk aMumuf&GHUolrsm;
လူအမ်ားစုတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ လြတ္လပ္ျခင္းကို ႀကိဳးစား လုိက္ရွာေနၾက
ခ်ိန္၌ တခ်ဳိ႕တုိ႔မွာမူ လြတ္လပ္ျခင္းကုိ ေၾကာက္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏
ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ တာ၀န္ယူရမွာကုိပင္ ေၾကာက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
မိမတ
ိ အ
႔ုိ တြက္ အျခားသူမ်ားက ဆုံးျဖတ္ေပးမွသာ ေက်နပ္တတ္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ
သူတုိ႔ကလည္း အျခားသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ဖုိ႔အတြက္

မိမိတုိ႔

ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ၾကရမည္ကုိ ေၾကာက္ေနၾကျပန္သည္။ ထုိသူတုိ႔က
ေျပာတတ္သည္မွာ “သူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ထုိက္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သူတုိ႔သည္
အမွားမ်ား လုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔ ဘ၀အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္
ဆုံးျဖတ္ေပးသင္သ
့ ည္” ဟု ဆုၾိ ကသည္။ ထုအ
ိ ယူအဆသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခံယခ
ူ ်က္၊
စိတ္သေဘာထားတုိ႔ႏွင့္ မကုိက္ညီပါ။ အမွန္မွာ အျခားသူမ်ားအေပၚ အယုံအၾကည္
မရွိျခင္းသည္ ထုိသူတုိ႔အား တစ္ဖက္စြန္း၀ါဒီသမားမ်ား အျဖစ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္တတ္
သည္ကုိ သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အျခားသူမ်ားအား ေ၀ဖန္ အျပစ္ ေျပာဆုိ
ျခင္းသည္လည္း မရင့္က်က္ေသးသူတုိ႔၏ ပင္ကုိ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ လူတင
ုိ ္းအား ရင္က
့ ်က္ေသာသူမ်ား၊ လြတလ
္ ပ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကရန္
အလုိရွိသည္။
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ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေျပာေလ့ေျပာထရွိေသာ စကားတစ္ခန
ြ ္းမွာ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ ုိ
အားလုံး လြတ္ေျမာက္ျခင္း မရွိပါက မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း
မရွဟ
ိ ု ဆုသ
ိ ည္။ ယင္းအဆုသ
ိ ည္ လူမႈေရးႏွင့္ႏင
ုိ င
္ ံေရး လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ ရည္ညန
ႊ ္း
ႏုင
ိ ္ေသာ္လည္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတလ
္ ပ္ျခင္းႏွငလ
့္ ည္း ဆုင
ိ ပ
္ ါသည္။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ ုိ ည္
တသီးပုဂၢလ၀ါဒျဖင့္ ေန၍ မရပါ။ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အမွီသဟဲျပဳေနၾကရပါသည္။
တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ အကူအညီကို မရပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္

မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္

လြတ္ေျမာက္ရန္သာမကဘဲ

အျခားသူမ်ားပါ

လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ရန္လည္း သင္ယူရပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္
သည္ အျခားသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေစသည့္ လုပင
္ န္းကုိ ပေရာဖက္ႀကီးမ်ား၊ အေဖအေမ၊
ေယာဟန္စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ သင္ယမ
ူ ည္ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင္လ
့ ည္း သူကယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္
အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ သူတုိ႔အား အသိအမွတ္ျပဳကာ
ကူညီ မစခဲ့သည္။
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ ုိ ည္ အျခားသူမ်ားအား လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ အဖိႏပ
ွိ ခ
္ ံ
လူတန္းစားမ်ားအတြက္ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ လုပ္ေပးရမည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္
အတြက္ ေရွးဦးစြာ မိမတ
ိ က
႔ုိ ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ မွနက
္ န္ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရရွခ
ိ စ
ံ ားသူမ်ား
ျဖစ္ရန္ လုအ
ိ ပ္ပါသည္။ Albert Nolan က အမွနတ
္ ကယ္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ဆုသ
ိ ည္မွာ
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ ုိ ည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းလမ္းတြင္ မည္မွ် ေရာက္ရသ
ွိ ြားသည္ကပ
ုိ င္ လ်စ္လ်ဴရႈ
ႏုင
ိ ္ေသာ အခ်ိန၊္ အျခားသူမ်ားကဲသ
့ ႔ုိ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အခြငအ
့္ ေရး ရသည္ မရသည္
ကုိပင္ လ်စ္လ်ဴရႈႏုိင္ေသာ အခ်ိန္၊ မေသမီ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ျခင္း
ရွိသည္ မရွိသည္ကုိပင္ လ်စ္လ်ဴရႈႏုိင္ေသာ အခ်ိန္မွ စတင္သည္ဟု ဆုိသည္။

3

အမွနမ
္ ွာ ထုက
ိ သ
ဲ့ ႔ေ
ုိ သာ အယူအဆသည္ တုိးတက္ေနေသာ ယေန႔ေခတ္ အခ်ိနအ
္ ခါ
အယူအဆႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ္လည္း အမွနအ
္ ကန္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ အရာခပ္သမ
ိ ္း
တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးျခင္းေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၌သာ ရွိေနသည္ကုိ သတိျပဳရမည္
ျဖစ္သည္။

၃

Albert Nolan, Jesus Today, p. 187.
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ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္
ကိစၥတစ္ခုခုကို ႀကဳံေလတုိင္း ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ပါဟု အလြယ္တကူ
ေျပာတတ္ၾကေသာ္လည္း ထုသ
ိ က
႔ုိ ၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ုိ ေျပာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္
အမွန္တကယ္ ဟုတ္ပါ၏ေလာဟူေသာ အခ်က္အေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္က
တစ္ခါတရံ အားမလုိအားမရ ခံစားေနတတ္ၾကသည္မွာ ေစာဒက တက္စရာ လုိမည္
မထင္ပါ။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ကိစၥတစ္ခုခုကို ႀကဳံေလတုိင္း ယင္းသည္ ဘုရားသခင္
အလုိေတာ္ပါဟု ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ုိ ေျပာေနၾကျခင္းမွာ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္သာ ေျပာေနၾကျခင္း
မ်ားေလာ။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အမွန္အကန္ေလာ ဆုိသည္မွာ လက္ေတြ႕ ခံစားသူမ်ား
ကသာ အသိဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ႀကဳံေလသမွ်ေသာ ကိစၥတုိင္းတြင္
ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခက
ံ ာ အသက္ရင
ွ တ
္ တ္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္
ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ သိရွိျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ထုိအရာကို ရွာေဖြရပါလိမ့္မည္။ အမွန္မွာ ဘုရား၏သခင္အလိုေတာ္
သိရွိႏုိင္ျခင္းသည္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္လည္း စိတ္ေသာက
ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ “ကုိယ္ေတာ္ အလုိေတာ္အတုိင္း ျဖစ္ေစပါ” ဟု ေျပာခဲ့ျခင္းကုိ
ေထာက္႐ပ
ႈ ါက ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ သိရွိျခင္းသည္ အလြန္ ခက္ခသ
ဲ ည္မွာ သိသာ
ႏုိင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံသည္ဟု ဆုိရာတြင္
အနစ္နာခံေနရျခင္းသေဘာ၊ စုိးမုိးျခင္းခံေနရျခင္း သေဘာကဲ့သုိ႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ
နားလည္တတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ကုိ နားလည္ၾကေသာအခါ
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အလုိမပါဘဲ သူ႔အလုိေတာ္ကုိသာ လုိက္နာေစတတ္
သည့္ ဘုရားကဲ့သုိ႔ ျမင္လာႏုိင္သည္။ ထုိအယူအဆသည္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအား
ျဖင့္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ုိ ႏွစသ
္ က္ေသာ အရာႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္တ႔ုိ
ဆန္က
႔ ်င္ေနဖု႔ိ မဟုတ္ေပ။ ခရစ္ေတာ္က “ကုယ
ိ ္ေတာ္၏ အလုိေတာ္အတုင
ိ ္း ျဖစ္ေစပါ”
ဟု ဆုေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူအမွန္တကယ္ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ အလုိေတာ္ႏွင့္
ခမည္းေတာ္၏ အလုိေတာ္တုိ႔သည္ ျခားနားမႈ မရွိပါ။
ခရစ္ေတာ္ေျပာေသာ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ အမ်ား နားလည္ေအာင္
ဘာသာျပန္ပါက ဘုံေကာင္းက်ဳိး (common good) လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
ဆုရ
ိ ပါမည္။ ဘုံေကာင္းက်ဳိးဆုသ
ိ ည္မွာ လူသား တစ္ရပ္လုံးအတြက၊္ မိသားစု တစ္ခလ
ု ုံး
အတြက၊္ အေကာင္းဆုံးေသာ အရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ေခၚပါသည္။ လူတင
ုိ ္းအတြက္
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ေကာင္းေသာ အရာသည္ မိမိအတြက္လည္း ေကာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္က်ဳိး
ကုိသာ ဦးစားေပးသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေနထုိင္သူတုိ႔သည္ ဘုံေကာင္းက်ဳိး
လုပ္ေဆာင္ျခင္း အေရးထက္ တစ္ဦးခ်င္းေကာင္းက်ဳိး လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ဦးစားေပး
တတ္ၾကပါသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးသည္ ဘုံေကာင္းက်ဳိးႏွင့္
ဆန္႔က်င္တတ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဘုံေကာင္းက်ဳိးသည္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏
ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆန္႔က်င္တတ္သည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အမွန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး တည္ရွိျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ၾကသည္။
အလုံးစုံေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဆုိသည္မွာ ယင္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တစ္ေတြ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္သာ ျဖစ္တည္တတ္ပါသည္။ ထိုအစိတ္အပုိင္း
တုသ
႔ ိ ည္ ၿပီးျပည္စ
့ ုံေသာအရာ ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ တည္ရၾွိ ကပါသျဖင့္ ယင္းတုသ
႔ိ ည္
ထုိၿပီးျပည့္စုံေသာ အရာႏွင့္သာ ဆုိင္ၾကပါသည္။
ထုိေၾကာင့္ တစ္ခါတေလ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ုိ ည္ ဘုံေကာင္းက်ဳိးအတြက္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ
ေကာင္းက်ဳိးကုိ အနစ္နာခံကာ စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါက စြန္႔လႊတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုံေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးသည္ သဟဇာတ ျဖစ္ေနဖုိ႔
လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ဦးတည္ေစသည့္ အရင္းအျမစ္သည္
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ ုိ တြက္ အသုံးမ၀င္သည့္ အတၲစိတတ
္ င
ြ ္ အေျခခံသျဖင့္ ယင္းကုိ ဖယ္ထတ
ု က
္ ာ
ဘုံေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးသည္
ဘုံေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ထပ္တထ
ူ ပ္မွ် ရွိျခင္းကုိ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ဟု နားလည္ရ
ပါသည္။ ထုသ
ိ ဆ
႔ုိ ုိေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီတ၏
႔ုိ ဆႏၵသည္ အေရးမႀကီးဟု မဆုလ
ိ ပ
ုိ ါ။
ခရစ္ေတာ္ကယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ လူတင
ုိ ္းတု၏
႔ိ လုအ
ိ င္ဆႏၵမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳတတ္သည္ကုိ
ေတြ႕ရပါသည္။
ဖိႏွိပ္ေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဘုံေကာင္းက်ဳိးကို အေၾကာင္းျပဳကာ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ တစ္ခါတရံ လ်စ္လ်ဴရွဳတတ္သည္။ အလြဲ
သုံးစားတတ္သည္။ မိမိတုိ႔ လုပ္ေနသည့္အရာသည္ ဘုံေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔
ေဖာ္ျပေနၾကေသာ္လည္း အမွနစ
္ င္စစ္ သူတသ
႔ ုိ ည္ မိမတ
ိ ၏
႔ ုိ ကုယ
ိ က
္ ်ဳိးကုသ
ိ ာ လုပ္ေဆာင္
ေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းကုိ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ေနသူမ်ားသည္
အနစ္နာခံခဲၾ့ ကရသည္။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ုိ သတိထားရမည္မွာ အစေတးခံျခင္း အားလုံးသည္
ဘုံေကာင္းက်ဳိး လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု လြယ္လင့္တကူ မခံယူသင့္ေပ။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အမ်ားအတြက္ အစေတးခံရျခင္းအားျဖင့္ မိမိ
ကုိယ္မိမိ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္ကုိ သတိျပဳရပါမည္။
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ယဇ္ပေရာဟိတ္ ကယာဖက “သူ႔ (ခရစ္ေတာ္) ကုိ ဤသု႔ိ အလႊတထ
္ ားလွ်င္ လူခပ္သမ
ိ ္း
တုသ
႔ိ ည္ ယုၾံ ကည္ၾကလိမမ
့္ ည္။ ေရာမ လူမ်ဳိးတုသ
႔ိ ည္လည္း လာ၍ ငါတု႔ိ အရပ္ဌာနကုိ
လည္းေကာင္း၊ ငါတုိ႔ အမ်ဳိးကုိလည္းေကာင္း သုတ္သင္ ဖယ္ရွားၾကလိမ့္မည္ဟု
ဆုၾိ က၏။ ယုဒ လူမ်ဳိး အကုနအ
္ စင္ ပ်က္စီးသည္ထက္ လူတစ္ေယာက္သည္ လူမ်ားတု႔ိ
အတြက္ ေသေသာ္ သာ၍ေကာင္း၏” (ေယာ ၁၁း၄၈-၅၀) ဟု ဆုိဖူးသည္။ ထုိသုိ႔
ေျပာဆုခ
ိ ဲ့ေသာ္လည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ကယာဖ၏ အႀကံအစည္သည္ သူ႔ႏင
ုိ င
္ လ
ံ ၿုံ ခဳံေရး
အတြက္ အေကာင္းဆုံး မဟုတ္ေၾကာင္း သတိမထားခဲ့ေခ်။
ဘုံေကာင္းက်ဳိးသည္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ ျဖစ္သည္ဟု ခရစ္ေတာ္က
ဆုသ
ိ ည္။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္ကမ ၻာလုးံ အတြက၊္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ုိ တြက္ အေကာင္းဆုံး
သိရွိသူ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ အလုိေတာ္သည္ မဆန္႔
က်င္ပါ။ ယင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ
လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ဘုံေကာင္းက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏင
ုိ ရ
္ န္ လြတလ
္ ပ္ျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။ ထုသ
ိ ႔ ို လူသားတုအ
႔ ိ ား လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ပင္
အလုပ္လုပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။
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“မ်ားစြာေသာ ႐ုန္းကန္မႈေတြက ကၽြန္မတုိ႔၏ ေဘးပတ္ပတ္လည္ကုိ
၀ုိင္းကာလ်က္ ရွိေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ႐ုန္းကန္မႈတုိ႔သည္ တရားေသာ ႐ုန္းကန္
မႈမ်ားေတာ့ မဟုတပ
္ ါ။ မတရားေသ ာ ႐ုန္းကန္မမ
ႈ ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ခြနအ
္ ားႀကီး
သူတုိ႔က အားနည္းသူတုိ႔အေပၚ အျမတ္ထုတ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာသူတုိ႔က
မရွိ ဆင္းရဲသတ
ူ အ
႔ုိ ေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ခြနအ
္ ား ဗလႀကီးသူ ေယာက်္ား
မ်ားက အားႏြဲ႕သူ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔အေပၚ ေစာ္ကားေမာ္ကား ျပဳရန္ လည္းေကာင္း၊
အားႀကီးသူက အားနည္းသူအား ဖိႏွိပ္ရန္ လည္းေကာင္း ႐ုန္းကန္ေနၾကျခင္းျဖစ္
သည္။
တရားမွ်တေသာ အဖဘုရားသခင္၊ အားနည္း၍ စိတအ
္ ားငယ္ သူတအ
႔ုိ ေပၚ
သနား ေတာ္မပ
ူ ါ။ မိမတ
ိ ႔ ုိ လုပအ
္ ားခအား တိက် မွနက
္ န္စြာ ရရွိႏင
ုိ ဖ
္ ႔ ုိ ေတာင္းဆုိျခင္းေၾကာင့္
မိမိတုိ႔၏ အလုပ္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရသူ သုိးစုတုိ႔အား သနားေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ေတာ္
ေျပာသည့္အတုိင္း “သူတုိ႔သည္ ေလာကႏွင့္ ဆုိင္သူမ်ား ျဖစ္ပါက သူတုိ႔အား ခ်စ္ၾက
မည္” အမွန္ ျဖစ္သည္။ ကုယ
ိ ္ေတာ္က ထုသ
ိ တ
ူ က
႔ုိ ုိ ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္၍ ေလာကသည္
သူတုိ႔ကုိ မုန္းခဲ့ရပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိမိတုိ႔ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္
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အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ားကုိ ကုိယ္ေတာ္၏ အေတာင္ေတာ္ ေအာက္၌
ခုံလံႈေစေတာ္မူပါ။”

4

(စာေရးသူ ဘာသာျပန္)။
အထက္ပါ ဆုေတာင္းခ်က္သည္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ အာဏာရွင္
“ပတ္ခ်ဳံဟီး” (Park Chung-hee) လက္ထက္တင
ြ ္ အဖိႏပ
ွိ ခ
္ ံ လူတန္းစားမ်ား အတြက္
ရပ္တည္ေပးမႈေၾကာင့္ ေထာင္ (၃) ႀကိမတ
္ င
ုိ တ
္ င
ုိ ္ က်ခံခရ
ဲ့ ေသာ ခရစ္ယာန္ အမ်ဳိးသမီး
မက္သဒစ္အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာမ “ခ်ဳိဟြာဆြန္” (Cho Hwa Sung) ၏
ဆုေတာင္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပါစတာ“ခ်ဳိ” ဆုေတာင္းသည့္အတုိင္း ဘက္စုံမွ အခြင့္
အေရး ဆုံး႐ႈံးေနသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အန္တီစုသည္ မတ္မတ္မားမား ရပ္တည္
ေပးခဲသ
့ ည္။ အေၾကာက္တရား ဖိစီးေနၾကေသာ ျပည္သမ
ူ ်ားအား အေၾကာက္တရားမွ
ကင္းလြတၾ္ ကရန္ တုက
ိ တ
္ န
ြ ္းခဲသ
့ ည္။ အန္တစ
ီ အ
ု ား အနီးကပ္ လမ္းျပသူ မသန္းေအးက
အန္တစ
ီ ု လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပင
္ န္းသည္ မည္မွ် မ်ားျပားသည္ကုိ ေအာက္ပါအတုင
ိ ္း
ဖြင့္ဟခဲ့သည္။
“ျပည္သူတုိ႔အေပၚ အရိပ္မုိးေနေသာ အေၾကာက္တရားတုိ႔ ကင္းေ၀းေစဖုိ႔
အားထုတရ
္ ာတြင္ သူမအေနျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ အရ ဆုလ
ိ ွ်င္ ၀ိညာဥ္ဆုိးႏွင့္ သတ္ပတ
ု ္
ေနရသည္။ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္က သူမကုိ ေပးအပ္လုိက္သည့္ တာ၀န္ကား
ႀကီးေလးလြန္းလွရာ၊ မေကာင္းဆုိး၀ါးႏွင့္ စစ္ခင္းဖုိ႔ စိတ္ခြန္အား၊ ႐ုပ္ခြန္အား မ်ားစြာ
ရေလသည္”

5 ဟု ဆုသ
ိ ည္။ အန္တစ
ီ က
ု အဂတိလက
ုိ စ
္ ားျခင္းႏွင့္ အေၾကာက္တရား

တု႔သ
ိ ည္ တစ္ခုႏင
ွ ့္တစ္ခု ဆက္လ်က္ ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။ အန္တစ
ီ ုက “အဘယ္
ေၾကာင့္ လူတုိ႔သည္ အဂတိလုိက္စားေနၾကသနည္း” ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ သူမ၏
“အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း”” စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းျပခဲ့ပါ
သည္။

t*wdvkdufpm;jcif;ESifh taMumufw&m;
အဂတိလက
ုိ စ
္ ားျခင္းကုိ ျဖစ္ေစေသာအရာမွာ အာဏာ မဟုတ။္ အေၾကာက္
တရားသာ ျဖစ္သည္။ အာဏာလက္ကင
ုိ ထ
္ ားသူတသ
႔ ုိ ည္ မိမတ
ိ ၏
႔ ုိ အာဏာ တည္ၿမဲေရး
၄
၅

Jong Young Park, Crawling with God: Dance in the Spirit
(Nasville: Abingdon Press, 1954), p.122.
(ႏိုင္ဦး၊ ျမန္မာျပန္)၊ အာဏာမဲ့သူ၏ အာဏာ (သို႔) ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ စာမ်က္ႏွာ၊ ၅၆။
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အတြက္ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျပဳတတ္ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာပါက ထုသ
ိ တ
ူ ႔ုိ
သည္ မိမိတုိ႔ ဆုပ္ကုိင္ထားေသာ အာဏာတည္ၿမဲဖုိ႔အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔၏
အာဏာ ဆုံး႐ံႈးရမွာကုိ ေၾကာက္ၾကေသာေၾကာင့္ အဂတိလက
ုိ စ
္ ားျခင္းကုိ ျပဳၾကသည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးတိ႔ု အေနျဖင့္ အလြယတ
္ ကူ နားလည္သည့္ a-gati အဂတိလက
ုိ စ
္ ားျခင္း
ေလးမ်ဳိး ရွိသည္။
ပထမဆုံးေသာ အမ်ဳိးမွာ chanda-gati (ဆႏၵဂတိ) ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ
စိတဆ
္ ႏၵ ေသြးေဆာင္ရာသိ႔ု အလုလ
ိ က
ုိ ္ျခင္းမွ ျဖစ္လာေသာ အဂတိ လုက
ိ စ
္ ားျခင္းမ်ဳိး
ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မိမိတုိ႔ ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ တိတ္တဆိတ္ အဂတိ
လုက
ိ စ
္ ားျခင္းမ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ ဒုတယ
ိ ဂတိမွာ ေဒါသဂတိ (dosa-gati) ျဖစ္ပါသည္။
ေဒါသဂတိ၏ အဓိပၸါယ္မွာ မိမိတုိ႔အေပၚ စိတ္ေနသေဘာထား မေကာင္းသူအေပၚ
ရန္ၿငိဳးျခင္းမွ ျဖစ္လာေသာ အျပဳအမူ ျဖစ္ပါသည္။ တတိယ တစ္မ်ဳိးမွာ ေမာဟဂတိ
(moha-gati) ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသည္ မသိ မုိက္မဲမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္ပညာ
နည္းပါးမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မွန္ေသာအရာ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တလြဲလြဲ
တေခ်ာ္ေခ်ာ္ လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးဂတိမွာ ဘယာဂတိ (bhaya-gati )
ျဖစ္ၿပီး၊ ပညာနည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ဘယာဂတိေၾကာင့္ လူသားသည္ မိမိဘ၀
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသိပညာ အားနည္းကာ ဘ၀ကုိ တျဖည္းျဖည္း ဖ်က္ဆီးသည့္
အထိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုအ
ိ ဂတိသည္ အထက္ပါ အဂတိ သုံးမ်ဳိးစလုံးတု၏
႔ိ အေျခခံရာ
လည္း ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အဂတိအားလုံး၏ ေရေသာက္ျမစ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္မွာ အဂတိ လုိက္စားျခင္းတုိင္းသည္ အေၾကာက္တရားကုိ အေျခခံ
လ်က္ ျဖစ္ေနၾကသည္ကုိ အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႕ရွိရသည္။ အသိတရား နည္းျခင္းေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ မိမက
ိ ယ
ုိ မ
္ မ
ိ ိ ရပ္တည္ႏင
ုိ ရ
္ န္ ခက္ခ၍
ဲ ၊ ထုအ
ိ ခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မိမတ
ိ ႔ုိ
ရပ္တည္ႏင
ုိ မ
္ ႈ ယိမ္းယုင
ိ သ
္ ြားမွာကုိ ေၾကာက္၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိႏင
ွ ့္ သက္ဆင
ုိ သ
္ မ
ူ ်ား
ရပ္တည္ႏုိင္မႈ ၿပိဳလဲရမွာကုိ ေၾကာက္၍ လည္းေကာင္း အဂတိ လုိက္စားျခင္းသည္
လူထုအၾကား၌ တိတ္တဆိတ္ အျမစ္တြယ္လ်က္ ရွိတတ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္
တုိ႔သည္ စိတ္ဆႏၵ အလုိလုိက္မႈ၊ အျခားသူမ်ားအေပၚ စိတ္ထား မေကာင္းမႈ၊ မသိ
နားမလည္ျခင္း၊ ေၾကာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ ျဖစ္

6 ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

သည္။

စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ေတာ္လွန္ေရး ဆုိသည္မွာ မိမိတုိ႔၏ အယူအဆ၊ မိမိတုိ႔ တန္ဖုိးထား
သည့္အရာ၊ သေဘာထားတုိ႔ကို ေျပာင္းလဲပစ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ စိတ္ဓါတ္
၆

Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, p.182.
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ေတာ္လွန္ေရးသည္ စိတ္ထားေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ဆုိသည္မွာ
အေျခအေန တစ္ခုကုိ သိသိသာသာ တစ္ခါတည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း၊ ထင္သာ
ျမင္သာေအာင္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူသည္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ
ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိခဲ့လွ်င္ မိမိ ျဖစ္တည္ျခင္းကို ေျပာင္းလဲရန္ ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ ကုိယ္က်င့္တရားကို ေျပာင္းလဲရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခက္ခဲဦးမည္သာ
ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ အမွန္တရား အတြက္၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားႏုိင္ရန္အတြက္၊ ဆႏၵ
ဂတိ၊ ဘယာ ဂတိ၊ ေဒါသ ဂတိႏင
ွ ့္ ေမာဟ ဂတိမ်ား စုိးမုိးလာသည္ကုိ ခုခံ ကာကြယရ
္ န္
အတြက္ ခုိင္က်ည္ေသာ ဇြဲလုံ႔လ စုိက္ထုတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။
ယေန႔ သူေတာ္စင္မ်ားဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိေနသူမ်ားသည္ အစပထမတြင္
ၿပီးျပည့္စုံသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သူတို႔သည္ မိမိတုိ႔၏ အမွားမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ကာ
ဆက္လက္၍ အမွားမ်ားမလုပ္မိေစရန္ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက
သည္။ မိမိတုိ႔သည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အသက္ရွင္ခ်င္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
လြတလ
္ ပ္စြာ အသက္ရင
ွ သ
္ တ
ူ သ
႔ုိ ည္ လြတလ
္ ပ္ေသာ လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္း တည္ေဆာက္
ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသျဖင့္ တစ္ခါတေလ အဖိႏွိပ္ခံေနၾကရ
သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတသ
႔ုိ ည္ လြတလ
္ ပ္မအ
ႈ တြက္ အသက္ ေပးဆပ္ရင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး
အဖုံဖုံေသာ ဘ၀အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ႀကိဳးစား ျဖတ္ေက်ာ္လာသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾက
သည္။ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ကင္းျခင္း အဘယာတရား (abaya) သည္ မိမိတုိ႔
အသက္ရွင္ျခင္း လမ္းစဥ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိအေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္
မိမိတုိ႔၏ အဆုံးစြန္ဆုံးေသာ ပန္းတုိင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလုံးသည္
မိမိတုိ႔အား စိန္ေခၚေနေသာ ထုိအေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ အမွန္ပင္
လုိအပ္ေပသည္။
လူတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ေဟာေျပာသည့္အတုိင္း က်င့္ႀကံၾကရမည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းသည္ ေျပာသည္အ
့ တုင
ိ ္း ကတိ တည္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။ အျခား
သူမ်ား၏ ေ၀ဖန္ျခင္းကုပ
ိ င္ လက္ခသ
ံ ည္။ ဘ၀မွာ ျပဳျပင္စရာ အမွားမ်ား ရွပ
ိ ါကလည္း
ျပဳျပင္ရမည္။ လူသည္ သဘာ၀ သေဘာတရားအားျဖင့္ မွားခ်င္ မွားမည္။ မွန္ခ်င္
မွနမ
္ ည္။ အခ်ဳိ႕က မွန္ေနရာမွ မွားသြားတတ္သည္။ မွားခဲသ
့ ည္လည္း ရွသ
ိ ည္။ ထုအ
႔ိ တူ
အခ်ဳိ႕က အမွားက်ဴးလြနခ
္ သ
ဲ့ ူျဖစ္ေသာ္လည္း အမွားကုိ အမွားမွန္း သိျမင္ကာ ေျပာင္းလဲဖ႔ ို
ႀကိဳးစားေသာေၾကာင့္ ေကာင္းသြားသူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါသည္။ အမွား ရွိပါက
ေျပာင္းလဲသင့္လွ်င္ ေျပာင္းလဲရမည္သာျဖစ္သည္။
၇

ေနစိုးထက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊
ထိုႏွစ္ေယာက္ ၊ ၃၃။

7

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊

သို႔မဟုတ္

သမိုင္းေပးေသာ
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မိမ၏
ိ ယုၾံ ကည္ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ အေ၀ဖန္ခံႏင
ုိ စ
္ မ
ြ ္း ရွရ
ိ သည္။ ထုအ
႔ိ တူ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိလည္း ခံရသည္။ အမွန္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သတိ္ၱ ျပည့္စုံသူ
ဆုိသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ခ်ီးမြမ္းခံရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေျပာသည့္ အတုိင္း

8 အမွန္မွာ

ေနထုိင္ အသက္ရွင္ျခင္းေၾကာင့္ပါ ေလးစားၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာက္တရားမွ လြတက
္ င္းျခင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာက္
တရားကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အျပဳအမူတုိ႔ကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ သတၲ ိေမြးကာ ခြန္အား
ယူျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ပု၍
ိ မြန္ျမတ္ပါသည္။ ေၾကာက္စတ
ိ ္ မရွိျခင္းသည္ စိတခ
္ အ
ံ စြမ္းအစ
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယင္းထက္ တန္ဖုိးႀကီးႏုိင္သည္မွာ ႀကိဳးစား အားထုတ္သည့္ သတၲ ိ
ျဖစ္သည္။ တစ္စတ
ုံ စ္ခ၏
ု ဖိအားကုိ ရင္ဆင
ုိ ္ေနရျခင္းပင္လွ်င္ ေက်းဇူးေတာ္ တစ္ပါးဟု
နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ကင္းျခင္းသည္ တုိးတက္ျခင္းႏွင့္
လြတ္ေျမာက္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရ ခံစားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး

ျငင္းပယ္ထားေသာ

လူအဖြဲ႕အစည္း

တစ္ခု

ေအာက္တြင္ ေနထုိင္သူတုိ႔အေပၚ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း အေၾကာက္တရား၏ အရိပ္က
လႊမ္းမုိးလ်က္ ရွိေနၾကသည္။ သူတသ
႔ုိ ည္ အေၾကာက္တရား၏ ေက်းကၽြနမ
္ ်ားသဖြယ္
ျဖစ္ေနၾကေတာ့သည္။ ထုသ
ိ တ
ူ အ
႔ုိ တြက္ အေၾကာက္တရား အမ်ဳိးမ်ဳိးတုမ
႔ိ ွာ ေသရမွာကုိ
ေၾကာက္ေနျခင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာရမွာကုိ ေၾကာက္ေနျခင္း၊ မတရားသျဖင့္
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ကာ ေထာင္ခ်ခံရမွာကုိ ေၾကာက္ေနျခင္း၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္
ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ မိတ္ေဆြတုိ႔ႏွင့္ ခြဲခြာရမွာကုိ ေၾကာက္ေနျခင္းစသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္မွာ ထုိအေၾကာက္တရားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အား လူသားပီသစြာ အသက္ရွင္
ေနထုိင္ဖုိ႔ အဟန္႔အတားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လူသည္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိစြာ၊ တန္ဖိုး ရွိစြာ
အသက္ရွင္ ေနထုိင္ဖုိ႔ ခြန္အားယူလ်က္ အသက္ရွင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ
အေၾကာက္တရားသည္ လြတလ
္ ပ္ေသာ လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္းတြင္ ရွတ
ိ တ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ
မဟုတ္ေပ။

9

ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ုိ ည္ စိတဓ
္ ါတ္ ဖိစီးမႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သမ
ူ ်ား ျဖစ္ရမည္။
အေၾကာက္တရားမွ လြတက
္ င္းေသာသူမ်ား၊ မိမတ
ိ က
႔ုိ ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ တာ၀န္ယတ
ူ တ္သမ
ူ ်ား
ျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။ လူတုိင္းသည္ ဆင္ျခင္တတ္ေသာသူမ်ား၊ မိမိတုိ႔ ကမ ၻာကုိ
မိမတ
ိ က
႔ ုိ ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ အေၾကာက္တရား ကင္းရွင္းလ်က္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ေသာ လူ႔ေဘာင္
လူ႔ေလာက ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္ တာ၀န္ ရွိေပသည္။
၈
၉

Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, pp.183-84.
ျပန္ကူးပါသည္။
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ဆႏၵဂတိသည္ မိမိ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူတုိ႔၏ ေမတၲ ာႏွင့္ စိတ္ ေစတနာ
ေကာင္းတုိ႔အား လက္လြတ္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ေသာ
အဂတိမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထုအ
႔ ိ တူ မိမထ
ိ က္ အျခားသူမ်ား အသာစီး ရသြားမည္ကုိ ေၾကာက္
ေနျခင္း၊ အဖိႏွိပ္ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျပဳမိေသာ ဂတိမွာ ေဒါသဂတိ
ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵဂတိႏွင့္ ေဒါသဂတိတုိ႔ကုိ ျပဳေစသည္မွာ စိတ္ဆႏၵသာ ျဖစ္ပါသည္။
ထုစ
ိ တ
ိ ဆ
္ ႏၵကုိ ပယ္သတ္ဖဆ
႔ုိ လ
ုိ ွ်င္ အေၾကာက္တရား ကင္းရွင္းလ်က္၊ အမွနတ
္ ရားကုိ
လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြႏုိင္ျခင္းမွ အစျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
ဆႏၵဂတိသည္ မိမိ၏ လုိအင္ဆႏၵအတုိင္း မိမိ ႏွစ္သက္သူမ်ား အတြက္
ျပဳမိသည့္ အဂတိမ်ဳိး ျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔၏ လုိအင္ဆႏၵ ျဖည့္စြက္ဖုိ႔အတြက္ ျပဳမိသည့္
အဂတိမ်ဳိးလည္း ျဖစ္သည္။ ဤအဂတိမ်ဳိး အေၾကာင္းကုိ ခရစ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရာတြင္
မိမ၏
ိ မ်က္စ၌
ိ ရွိေသာ တံက်င္ (အတြင္းစိတ)္ ကုိ ေရွးဦးစြာ ဖယ္ရွားဖု႔ိ လုအ
ိ ပ္ေၾကာင္း
ဥပမာတစ္ခု ေပးကာ ရွင္းျပခဲသ
့ ည္ (လုကာ၊ ၆း၄၂)။ ဤဥပမာေတာ္တင
ြ ္ ခရစ္ေတာ္က
လူသည္ မိမ၏
ိ အတြင္းစိတဆ
္ ႏၵ အားျဖင္သ
့ ာ အရာရာတုင
ိ ္းအား မွနသ
္ ည္ မွားသည္ကုိ
တုိင္းတာတတ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ အမွန္ဆုိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အတြင္း
စိတဆ
္ ႏၵကသာ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ုိ ား ဟန္ေဆာင္တတ္သ၊ူ မာယာရွသ
ိ ူ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။
ယင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အမွန္တကယ္ ျဖစ္သင့္သည့္ သ႐ုပ္မွန္အစစ္ မဟုတ္ေပ။
ထုသ
ိ ႐ုပမ
္ န
ွ ္ အစစ္ မဟုတ္ေသာ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ ပုသ
ံ ဏၭာန္ကုိ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ုိ ည္ မွနသ
္ ည္ဟု
အၿမဲပင္ ယုၾံ ကည္ခၾဲ့ ကသည္။ ယင္းသု႔ိ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ုိ ည္ အျခား
သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေသာအခါ ဟန္ေဆာင္ကာ ေနတတ္ၾကသည္မွာ အမွန္ေတာ့
ယင္းသုိ႔ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သ႐ုပ္မွန္ ျဖစ္ျခင္းမွ လာျခင္း မဟုတ္ေပ။
မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္
ေျပာပါက မိမတ
ိ ႔ ုိ ဆႏၵ ျဖည္ဆ
့ ည္းဖုအ
႔ ိ တြက္ အဂတိျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲသ
့ ႔ ုိ
အဂတိ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေၾကာက္တရားကုိ သြယ္၀ုိက္ေသာအားျဖင့္ ဖုံးကြယ္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုိအေၾကာက္တရားမွ လြတ္
ေျမာက္ဖုိ႔ ဆုိလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ ျပဳတတ္ရမည္။
အျခားသူမ်ား၏ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္းတုိ႔ကုိ လက္ခံႏုိင္ရမည္။
သုမ
႔ိ သ
ွ ာ မိမတ
ိ သ
႔ ုိ ည္ သြယ၀
္ က
ုိ ္ေသာအားျဖင့္ ျပဳေနက် ဆႏၵဂတိကုိ ေက်ာ္လႊားႏုင
ိ မ
္ ည္
ျဖစ္သည္။ 		
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ေဒါသ၊ ေမာဟဂတိ ဆုိသည္မွာလည္း မိမိတုိ႔အား မုန္းတီးေနသူမ်ားအား
အမုန္းစိတ္ျဖင့္ လက္တု႔ံျပန္ျခင္း၊ မသိ နားမလည္၍ လမ္းလြဲ တိမ္းေခ်ာ္သြားျခင္းတုိ႔
ျဖစ္ေလရာ ယင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာမွာ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ပင္
ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ ယင္းဂတိတုိ႔ကုိ တုိက္႐ုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သြယ၀
္ က
ုိ ္ေသာအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေစသည္မွာ အေၾကာက္တရားပင္
ျဖစ္ေၾကာင္း အန္တစ
ီ က
ု ေထာက္ျပပါသည္။ ထုိ အေၾကာက္တရားအား ပေပ်ာက္ႏင
ုိ ရ
္ န္
အတြက္ မိမိတုိ႔၏ စိတ္အတြင္း သ႐ုပ္မွန္ကုိ အတြင္းက်က် နားလည္လ်က္ မိမိတုိ႔
ျဖစ္တည္ျခင္းအား အရွိကုိ အရွိအတုိင္း လက္ခံတတ္ရန္ ဦးစြာ လုိအပ္ပါသည္။
ခရစ္ေတာ္ ကုယ
ိ တ
္ င
ုိ က
္ လည္း “ကုယ
ိ ခ
္ ႏၶာကုသ
ိ ာ သတ္ႏင
ုိ ၍
္ စိတ၀
္ ည
ိ ာဥ္ကုိ မသတ္
ႏုင
ိ ေ
္ သာ သူတက
႔ုိ ုိ မေၾကာက္ၾကႏွင”့္ (မႆဲ ၁၀း၂၈) ဟု ဆုထ
ိ ားပါသည္။ အတြင္းစိတ္
သ႐ုပ္မွန္၌ မွန္ကန္ေသာ၊ ၾကည္လင္ေသာ စိတ္၀ိညာဥ္ ရွိဖုိ႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ
ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ လူသားသည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သ႐ုပမ
္ န
ွ ္ ျဖစ္ျခင္းကုိ နားလည္မသ
ွ ာ
ထုိအဂတိမ်ဳိးမ်ားအား က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
အမွန္မွာ မိမိတုိ႔၏ အတြင္းစိတ္ကုိ ႏုိင္ေစေသာ နည္းလမ္း မရွိေပ။ ၿခိဳးျခံ
ေသာ အက်င့္ရွိသူမ်ားပင္လွ်င္ ထုိအတြင္းစိတ္ကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ားမႏုိင္ ႏုိင္ၾကေပ။
အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ုိေသာ္ ကၽြႏပ
္ု တ
္ ၏
႔ုိ ႀကိဳးစားမႈမ်ားသည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အတြင္းစိတက
္ သ
ုိ ာ
အားႀကီးေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအားႀကီးေစေသာ မိမိတုိ႔၏ အတြင္းစိတ္ကုိ
အႏုိင္ယူဖုိ႔ တုိက္ခုိက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အတြင္းစိတ္ကုိ ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္
သင္၏ မ်က္စိထဲရွိ တံက်င္ကုိ ဖယ္ရွားရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ မ်က္စိထဲရွိ တံက်င္ကုိ
ဖယ္ထတ
ု ္ျခင္းအားျဖင္သ
့ ာ မိမိ အမွနတ
္ ကယ္ျဖစ္ျခင္း သ႐ုပမ
္ န
ွ ္ျဖင့္ အသက္ရင
ွ ႏ
္ င
ုိ မ
္ ည္
ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မ်က္စိသည္ ကၽြႏု္ပ္ခႏၶာတစ္ခုလုံး၏ မီးအိမ္ပမာ
ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ မ်က္စိသည္ က်န္းမာပါက မိမိတုိ႔၏ ခႏၶာတစ္ခုလုံးသည္လည္း
ေတာက္ပေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ မ်က္စိမေကာင္းပါက ခႏၶာလည္းသည္လည္းပဲ
ေမွာင္မည္းသလုိ ျဖစ္ပါမည္။ ထုိနည္းတူ အတြင္းစိတ္က ျမင္တတ္သည့္ တံက်င္ကုိ
ပထမဦးစြာ ဖယ္ရွားႏုိင္မွ မိမိ၏ အမွန္တကယ္ျဖစ္ျခင္းကုိ ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
အေၾကာက္တရားအားျဖင့္ ျပဳလုပ္မိေသာ အဂတိလုိက္စားျခင္း မ်ဳိးစုံမွ
လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဦးစြာပထမ အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အျဖစ္မွန္၊ သ႐ုပ္မွန္
ျဖစ္တည္ျခင္းကုိ သိျမင္ရမည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အမွန္
တကယ္ ျဖစ္တည္ျခင္းကုိ မျမင္ဘဲလ်က္ မွားေနေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သဏၭာန္ကုိသာ
ျမင္တတ္ၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျမင္ေနၾကျခင္းကုိ စြန္႔ပယ္ရပါမည္။ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အေၾကာက္တရားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆႏၵဂတိကုိ ျပဳမိခဲ့ၾကသည္။
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မိမိတုိ႔ ျဖစ္တည္ျခင္း သ႐ုပ္မွန္အား သိရွိေသာအခါ မိမိကုိကုိယ္ မိမိ ရယ္စရာ ျဖစ္ေန
သည္ကုိ သိျမင္လာမည္မွာ အမွန္ေပတည္း။
g
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tcef; (5)
ppfrSefaom vGwfajrmufjcif;
u,fwifjcif;
ခရစ္ယာန္မ်ား နားလည္သည့္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္
ျခင္းကုိ ဆုလ
ိ ပ
ို ါသည္။ ေလာကီလသ
ူ ား အေပါင္းတုအ
႔ိ တြက္ လက္၀ါးကပ္ တုင
ိ ္ေပၚတြင္
အေသခံေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္း
သည္ လြတလ
္ ပ္ျခင္း၊ ၿပီးျပည္စ
့ ုံေသာ အသက္တာ၊ က်န္းမာ ၀ေျပာျခင္းႏွင့္ ၿငိမသ
္ က္
ျခင္း ဟူေသာ အဓိပၸါယ္လည္း သက္ေရာက္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္တည္ျခင္း
သည္ ကယ္တင္ျခင္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ လူတုိ႔ ျဖစ္တည္ျခင္းသည္လည္း
ကယ္တင္ျခင္း ခံစားရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ
ခရစ္ေတာ္အား ယုံၾကည္ကုိးစားသူတုိ႔၏ ျဖစ္တည္ျခင္း အေျခအေနကုိ ေခၚပါသည္။

ouf0if ,HkMunfjcif;
သက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္း ဆုိသည္မွာ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသူတုိ႔၏ အသက္
ရွင္ျခင္း လမ္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းတရား၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကုိ ယုံသည့္
အတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္းကုိ ေခၚပါသည္။ ထုိသက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အျခား
သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕သည္။ ဆက္ဆံသည္။ ဘ၀ တည္ေဆာက္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ
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ေ၀ဖန္သည္။ အနာဂတ္သုိ႔ ခ်ီတက္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ သက္၀င္
ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ခြဲျခား၍မရ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္သည္အ
့ တုင
ိ ္း လွဳပ္ရွားေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif;
အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ဆုသ
ိ ည္မွာ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္း
ျဖင့္ အသက္ရင
ွ ္ေနရသူတ၏
႔ုိ ဘ၀ ျဖစ္တည္ျခင္း အႏွစသ
္ ာရ ျဖစ္သည္။ မိမတ
ိ ႔ုိ သက္၀င္
ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ သိရွိသူတုိ႔၏ အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းစဥ္ ျဖစ္ပါ
သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းသည္ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းကုိ လက္ေတြ႕ က်င္သ
့ ုံးျခင္း
ျဖစ္သည္။

tzdk;tcrJh u,fwifjcif;
သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ
စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္အားျဖင့္၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ လူသားသည္
အျပစ္သားအျဖစ္မွ လည္းေကာင္း၊

အခက္အခဲမွ လည္းေကာင္း၊ ေသျခင္းမွ

လည္းေကာင္း လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ ထုိသတင္းကုိ သတင္း
ေကာင္းဟု အလြယ္တကူ နားလည္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ကယ္တင္ျခင္း တရားေတာ္
သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ေခၚပါသည္။
ေယ႐ႈ ဆုသ
ိ ည္မွာ ကယ္တင္ေသာ အရွငဟ
္ ၍
ူ ျဖစ္ရာ ေယ႐ွ၏
ႈ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္ အားလုံးသည္ ကယ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အဖုိးအခမဲ့ေသာ
ကယ္တင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းကုိ အဖုိးအခ တစ္စုံတရာ
မေပးဘဲလ်က္ ရယူျခင္းကုိ ေခၚပါသည္။ ေနဖုထ
႔ိ င
ုိ ဖ
္ ႔ုိ အလြနခ
္ ယ
ဲ ဥ္းေသာ ယေန႔ေခတ္
တြင္ မည္သည့္အရာကုိမွ အဖုိးအခ တစ္စုံတစ္ရာ မေပးဘဲလ်က္ မရႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္
ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ အဖုိးအခ မေပးရသည့္ အျပင္၊ ယင္း ကယ္တင္ျခင္း
ကုိ ရယူႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ လက္၊ ေျခ၊ လႈပ္ရွားမႈ တစ္စုံတစ္ရာျပဳစရာပင္ မလုိဘဲ ႏႈတ္ျဖင့္
၀န္ခ႐
ံ ုံျဖင့္ ရရွသ
ိ ည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ ေလာကတြင္ ထုက
ိ သ
ဲ့ ႔ုိ ရႏုင
ိ ္ေလာက္သည့္ လြယက
္ ူ
ေသာ အရာဟူ၍ ရွိမည္မထင္ပါ။
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ခမည္းေတာ္သည္ ႂကြယ္၀ ခ်မ္းသာသူ ျဖစ္သျဖင့္
သူအ
႔ ား ယုၾံ ကည္လက္ခံေသာ သူသည္ ခ်မ္းသာမည္။ က်န္းမာမည္ဟု တန္ဖုိးမဲ့ေသာ
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သတင္းေကာင္း ေ၀မွ်သူတုိ႔က ဆုိၾကသည္။ တန္ဖုိးမဲ့ေသာ သတင္းေကာင္းအား
ေၾကာ္ျငာေနသူတသ
႔ုိ ည္ ကုလ
ိ န
ုိ ီ လက္ရာဆန္ေသာ အိမႀ္ ကီးမ်ားတြင္ စံလ်က္ ဘုရား
သခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ျပဳေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ သတင္းေကာင္း
ေၾကာ္ျငာ၍ ကုိလုိနီဆန္ေသာ အိမ္မ်ဳိးတြင္ေနကာ ဇိမ္ခံကားမ်ား စီးေနၾကသူတခ်ဳိ႕
တုသ
႔ ိ ည္ အဂတိ လုက
ိ စ
္ ားသူမရွဟ
ိ ု မည္သက
ူ ဆုိႏင
ုိ မ
္ ည္နည္း။ သာသနာ့ အေထာက္အပ့ံ
ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ မိမတ
ိ ၏
႔ို ေနအိမမ
္ ်ားအား နန္းေတာ္မ်ားအလား တည္ေဆာက္ေနၾက
သည္ကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေပသည္။ ဘ၀ ရပ္တည္ေရးအတြက္ ပင္ပန္း
ႀကီးစြာ ႐ုန္းကန္ေနရပါေသာ လူမမ
ြဲ ်ား၏ က်ဴးလြနခ
္ ဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ႏိင
ႈ ္းစာလွ်င္
ခ်မ္းသာၿပီးရင္း ခ်မ္းသာလုသ
ိ တ
ူ ႔ုိ က်ဴးလြနခ
္ ဲ့ေသာ ဒုစ႐ုက
ိ မ
္ ်ားေၾကာင့္ မတရားမႈမ်ား၊
စာရိတၱ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ပုိ၍ပုိ၍ ႀကီးထြားလာသည္ဟု ေျပာႏုိင္ေပ
သည္။ လူ၏ ေလာဘသည္ အေတာမသတ္ႏင
ုိ သ
္ ျဖင့္ အေျခခံ လုအ
ိ ပ္ခ်က္မ်ား ျပည္စ
့ ုံ
သည့္တုိင္ေအာင္ ေနာက္ထပ္ သာလြန္လုိစိတ္က အခုိင္အမာ ကိန္းေအာင္းေနမည္
ျဖစ္ရာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ ျဖစ္ေစေသာ
အေၾကာင္းအရာတုက
႔ိ ုိ ပယ္သတ္ဖ႔ုိ မဆုထ
ိ ားႏွင၊့္ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ပဋိပကၡတုိ႔ကိုပင္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္စရာ မရွိပါ။
တစ္ခါတရံ တန္ဖုိးမဲ့ေသာ သတင္းေကာင္းသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား
ဆင္းရဲသည္ထက္ ဆင္းရဲသည့္အျဖစ္ကုိပင္ ပုိ႔ေနသည္ကုိ သတိမမူမိသူမ်ား ရွိမည္
အမွန္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးမဲ့ေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ေဟာေျပာသူတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာ
သည္ထက္ ခ်မ္းသာေနၾကသကဲ့သုိ႔

ထုိသူတုိ႔ ေဟာေျပာေသာ သတင္းေကာင္း

နားေထာင္သူတုိ႔အား ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းတုိ႔ေပးကာ မိမိတုိ႔ ခံစားေနၾကေသာ
စိတ္ဓါတ္ဖီးစီးမႈကုိ ေခတၲ ေမ့ေလ်ာ့ေစတတ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ဘ၀ အတြက္
အက်ဳိးသက္ေရာက္မမ
ႈ ွာ ေလထဲ လြငပ
့္ ါသြားေသာ စပါးခြမ
ံ ်ားကဲသ
့ ႔ုိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ထုအ
႔ိ တူ ခရစ္ေတာ္၏ ကားတုင
ိ ္ ထမ္းျခင္းသည္ မိမတ
ိ ႔ုိ လုခ
ိ ်င္ေသာအရာကို မရရွိႏင
ုိ ္
ေသး၍ ထုိအရာမ်ား ရရွိႏုိင္ေအာင္ အနစ္နာခံျခင္း၊ ဆုေတာင္း၊ ၀တ္ျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ
ႀကိဳစား၍ လုပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ျမင္တတ္ၾကသည္။
ဤေနရာတြင္ ခရစ္ယာန္ ဓမၼပညာရွင္ တစ္ဦးက လစ္ဘရယ္ ဓမၼ ပညာရွင္
တုသ
႔ိ ည္ ေကာင္းကင္၏ အႏွစသ
္ ာရကုိ ဤကမ ၻာေျမႀကီးေပၚတြင္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစား
ေျပာဆုိေနၾကၿပီး၊ ဧ၀ံေဂလိ ဓမၼ ေတြးေခၚရွငမ
္ ်ားကမူ ေျမႀကီးေပၚတြင္ မရရွိေသးသည့္
အရာမ်ားကုိ ေကာင္းကင္တြင္ ရရွိဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေပးကာ ေဟာေျပာေနၾက
သည္ဟု ဆုိသည္မွာ အလြန္မွန္သည္ဟု ေထာက္ခံခ်င္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ထုသ
ိ ႔ ုိ အယူအဆ ကြဲျပားေနၾကပါသနည္း။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ ုိ နားလည္သည္မွာ ထုသ
ိ ႔ ုိ အျမင္မ်ား
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ကြဲျပားေနျခင္းမွာ ယေန႔ ခရစ္ယာန္ထုတုိ႔၏ အဆုံးစြန္ဆုံးေသာ ပန္းတုိင္ မတူျခင္းကုိ
သြယ္၀ုိက္ေသာ နည္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ခံစားပါသည္။
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ထုိေမွ်ာ္လင္ရ
့ ာ အရာသည္ အနာဂတ္တင
ြ ္ ခံစား ရရွမ
ိ ည္ဟု ခံယူျခင္းႏွင့္ ယခုပင္လွ်င္
ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ထုိေမွ်ာ္လင့္ရာကုိ ရရွိရမည္ဟု ခံယူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အနာဂတ္တြင္သာ ရရွိ ခံစားရမည့္ အရာမ်ားကုိ အာ႐ုံစုိက္လြန္းပါက
ယခုပစၥဳပၸန္ အမွနတ
္ ရားအား ရင္ဆင
ုိ ရ
္ ာတြင္ အားနည္းတတ္သည္။ ထုအ
႔ ိ တူ အတိတက
္
အမွန္တရားကုိသာ အရာရာတုိင္း၏ အမွန္တရားအတြက္ “စံ” အျဖစ္ ထားေနပါက
လည္း လက္ေတြ႕ဘ၀ကုိ ရင္မဆုင
ိ ရ
္ သ
ဲ မ
ူ ်ား ျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ ထုိေၾကာင့္ အတိတသ
္ ည္
ယေန႔၏ အရင္းအႏွီး ျဖစ္သကဲသ
့ ႔ုိ ယေန႔ အေတြ႕အႀကဳံသည္လည္း အနာဂတ္ အတြက္
အရင္းအႏွီး ျပန္ျဖစ္ဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
အမွနမ
္ ွာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေယရႈကုိ ၾကည့္ေသာအခါ လူသားဆန္ေသာ
ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ သူ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ဲ့ေသာ လုပင
္ န္းမ်ားကုိ
လည္းေကာင္း ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူသားစစ္စစ္၊ ဘုရား
စစ္စစ္ျဖစ္ရာ ေမြးဖြားခ်ိနမ
္ စ
ွ ၍ ကားတုင
ိ ္ေပၚ အေသခံေတာ္မသ
ူ ည့္ အခ်ိနအ
္ ထိ လူသား
စစ္စစ္ျဖစ္ျခင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံ
ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ မိမသ
ိ ည္ ဘုရား
စစ္စစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ေလာကီႏွင့္ဆုိင္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာ
သည္ ေလာကီ အုပခ
္ ်ဳပ္မက
ႈ ကားတုင
ိ တ
္ င
ြ ္ စီရင္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏
႔ ဘုရားျဖစ္ျခင္းကုမ
ိ ူ
မထိခုိက္ႏုိင္ေတာ့ေပ။
မည္သည့္ နည္း၊ မည္သည္႐
့ ႈေထာင္က
့ ေနပဲ ၾကည္ၾ့ ကည့္ ခရစ္ေတာ္သည္
လူသား ပီသစြာ အသက္ရင
ွ ခ
္ ပ
ဲ့ ါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ မိမ၏
ိ မိသားစု
အသုင
ိ ္းအ၀ုင
ိ ္းအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေဖအေမအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း
လုပက
္ င
ုိ ္ျခင္း မရွိေပ။ အျခားသူမ်ား က်န္းမာဖု၊႔ိ ေပ်ာ္ရင
ႊ ဖ
္ ၊႔ုိ အသက္ရည
ွ ဖ
္ သ
႔ုိ ာ ေဆာင္
ရြက္ေပးခဲသ
့ ည္။ ထုသ
ိ ႔ုိ အႏြတ
ံ ာခံ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ႏွစသ
္ က္ေတာ္
မူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ေပါလုက ဖိလိပ္ၸိ ၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
ခရစ္ေတာ္က သူ႔ ေနာက္လုိက္မ်ားအား သူ အသက္ရွင္သကဲ့သုိ႔ အသက္ရွင္ရန္
တုိက္တြန္းခဲ့ေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ အသက္ရွင္
ျခင္းသည္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္း အႏွစသ
္ ာရပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ
သည္။
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အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အန္တီစု၏ သေဘာထားခံယူခ်က္
မ်ားႏွင့္ သူမ၏ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ား၌
ဖတ္ရေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ား ေဟာေျပာခ်က္မ်ားတု႔ႏ
ိ င
ွ ့္ မေ၀းလွဟု
ဆုိခ်င္ပါသည္။ အန္တီစု၏ ဘ၀ အသက္ရွင္ျခင္း၊ အေနအထုိင္၊ ေလာကီေရးရာ
အျမင္၊ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္းစားဖုိ႔ အတြက္
ေပးဆပ္ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေပးျခင္း၊ လူတုိင္းအေပၚ အေကာင္းျမင္
၀ါဒ ထားရွိျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေျခလွမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုအ
ိ ျပင္ သူမသည္
သန္႔ရွင္းသူ အသြင္သဏၭာန္ ပုိင္ဆုိင္ထားသူလည္း ျဖစ္သည္။ သူမ၏ မ်က္ႏွာ
အသြင္အျပင္တြင္ ေဒါသထြက္ျခင္း လည္းေကာင္း၊ ၾကမ္းတမ္း ယုတ္မာျခင္းသည္
လည္းေကာင္း မေတြ႕ရပါ။ ထုိကဲ့သုိ႔ အေနအထားမ်ဳိးကုိပင္ မ်က္ႏွာ၌ မေဖာ္ျပခဲ့ပါ။
ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ မ်က္ႏွာပုိင္ရွင္ ျဖစ္သည္သာမက သူမ၏ လက္နက္ကား
ခြင့္လႊတ္ျခင္း တရားပင္ ျဖစ္သည္။ အန္တီစုသည္ ကမ ၻာႀကီးကုိ ေျပာင္းလဲေစမည့္သူ
ျဖစ္သည္ဟု A Buddhist scholar Rewata Dhamman က ဆုိသည္။

1 သူက

ဆက္လက္ ေျပာသည္မွာ အန္တီစု၌ တစ္စုံတရာ ရွိသည္။ အျခားသူမ်ားအတြက္
ႏွလုံးသားကုိ ဖြင့္ထားသည္။ သူမ၏ စကားေျပာျခင္းကုိ နားေထာင္သူတုိင္းတုိ႔သည္
အၿပဳံးမ်က္ႏွာ ကုိယ္စီ ရွိၾကသည္။ သူမသည္ သနားတတ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္သည့္
ႏွလုံးသားသည္ သူမ၌ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။
စင္စစ္ ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ ေနာက္လက
ုိ ္ အမွန္ ျဖစ္ၾက
ပါက အန္တီစုကဲ့သုိ႔ အမွန္တရားကုိ ေျပာႏုိင္ဆုိႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကရမည္။ ခရစ္ေတာ္
သည္ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္သူ ျဖစ္သည္။ သူ႔၏ သက္၀င္ ယုံၾကည္ခ်က္အတုိင္း
လုိက္ေလွ်ာက္ရာတြင္ သူ႔အေဖအေမတုိ႔ကုိပင္ သံေယာဇဥ္ ျဖတ္ထားဟန္ ရွိသည္။
အန္တစ
ီ လ
ု ည္း ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ အမွနစ
္ င္စစ္ လြတလ
္ ပ္ႏင
ုိ ဖ
္ ႔ုိ သူမ၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုပ
ိ င္
သံေယာဇဥ္ ျဖတ္ထားသည္မွာ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အားလုံး အသိျဖစ္သည္။
တခ်ဳိ႕ေသာ သူတသ
႔ုိ ည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္းေၾကာင့္ အသတ္
ခံၾကရသည္။ ထုိသူတုိ႔ကုိ မာတုရ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အာဇာနည္ ဟူ၍ လည္း
ေကာင္း ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ထုိမာတုရတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ
မစြန္႔လႊတ္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ အလြန္နက္နဲေသာ ယုံၾကည္ျခင္း
သတၱက
ိ ို ပုင
ိ ဆ
္ င
ုိ ထ
္ ားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အန္တစ
ီ က
ု အာဇာနည္သတ္ၱိ ဆိသ
ု ည္မွာ
ေမတၱာကုိ အေျခခံသည္။ မုိက္႐ူးရဲသတၱိသည္ ေဒါသႏွင့္ အတၱကုိ အေျခခံသည္။
၁

Hans - Bernd Zoller, The Beast and the Beauty, p.344.
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အာဇာနည္သတၱိသည္ အသက္စြန္႔ခ်င္ေသာ ဆႏၵအေပၚ အေျခမခံ။ ဘ၀ကုိ အမ်ား
အက်ဳိးအတြက္ သုံးသြားခ်င္ေသာ ဆႏၵအေပၚသာ အေျခခံပါသည္။ ပင္ပန္း ဆင္းရဲစြာ
အမ်ားအတြက္ ရွင္သန္ႏုိင္ပါကလည္း ရွင္သန္ရပါမည္။ တာ၀န္ကုိ မ်က္ႏွာလႊဲၿပီး
အလြယ္ ထြက္ေပါက္ မရွာခဲ့ပါ။ မလႊဲသာသျဖင့္ အသက္ပါ စြန္႔ရမည္ ဆုိပါကလည္း
သတိ္ၱႏွင့္ ျဖစ္ရပါမည္။

2 ဤသည္ကား ဘုံေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အသက္ရွင္ျခင္း

ျဖစ္၍ ခရစ္ယာန္မ်ား နားလည္ေသာ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ ၀န္ခံျခင္းဟု ဆုိႏင
ုိ ပ
္ ါ
သည္။

wefzdk;BuD;rm;aom u,fwifjcif;
ယေန႔ ဧ၀ံေဂလိ ဆရာတခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းကုိ
တန္ဖုိးမဲစ
့ ြာ ေ၀မွ်ေနၾကသည္။ ေလာကႀကီးအတြက္ မိမတ
ိ ႔ေ
ုိ ပးခဲ့ေသာ ကယ္တင္ျခင္း
သည္ တန္ဖုိးမရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္းကုသ
ိ ာ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခံတတ္ၾကပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏
အသက္ရင
ွ ္ျခင္းကုိ ေန႔စဥ္ႏင
ွ အ
့္ မွ် စိန္ေခၚေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သမၼာ က်မ္းစာ
ကၽြမ္းက်င္သူတုိ႔၏ အဆုိအရ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း
အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဂရိ စာလုံး ႏွစ္လုံး ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ
christos ႏွင့္ soter တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ပထမ ဂရိ စာလုံးျဖစ္သည့္ christos သည္ ေယ႐ႈ
ခရစ္ေတာ္ အရွင္သခင္ ျဖစ္ျခင္းကုိ အေလးအနက္ ေဖၚျပေသာ စကားလုံး ျဖစ္ၿပီး၊
ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ အႀကိမ္ေပါင္း ၇၅၀ ခန္႔ အသုံးျပဳထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ေယ႐ႈ
ခရစ္ေတာ္ အရွင္သခင္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းအား ဓမၼသေဘာအရ ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ
(Christology) ဟု အမ်ားက သိရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳေသာ အျခား ဂရိ စာလုံးမွာ soter ျဖစ္ကာ
ယင္းသည္ ခရစ္ေတာ္အား ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပရာတြင္ အသုံးမ်ားပါသည္။
ခရစ္ေတာ္အား ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ေလ့လာျခင္းကုိ (soteriology) ဟု နားလည္ပါ
သည္။ ဂရိစာေပ ကၽြမ္းက်င္သူတုိ႔၏ အဆုိအရ ခရစ္ေတာ္အား ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္
ေဖာ္ျပေသာ soter သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အႀကိမ္ ၂၀ ခန္႔ေလာက္သာ အသုံးျပဳသည္
ဟု ဆုိသည္။ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးအတြက္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အား ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္
လက္ခံျခင္းသည္ မွန္ေသာ္လည္း အရွင္သခင္ အေနျဖင့္ လက္ခံပါက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္
၂

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အာဇာနည္ေန႔ မိန္႔ခြန္း၊ ျပည္သူ႕ေခတ္ ဂ်ာနယ္။ အတြဲ - ၃။
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပတ္သက္မႈသည္ ပုိမုိ အဓိပၸါယ္ ျပည့္စုံမည္ ျဖစ္သည္။ Soteriology ကုိ
ေလ့လာပါက ခရစ္ေတာ္အား ကယ္တင္ရွင္အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ လက္ခံျခင္းျဖင့္
ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစသူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊
ငရဲတင
ြ ္းမွ ကယ္ႏတ
ု သ
္ အ
ူ ျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္ဘသ
ုံ ႔ုိ ေရာက္ရွိႏင
ုိ ္ေအာင္
လုပ္ေပးသူအျဖစ္ လည္းေကာင္း သိရမ
ွိ ည္ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ုိ အေနျဖင့္
သူအ
႔ ား ေထာမနာျပဳ၊ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ တု႔ံျပန္ဖ႔ုိ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္
အား ထုအ
ိ ဆင့္ျဖင္သ
့ ာ လက္ခံျခင္းကုိ ဘြန္းေဟာဖားက တန္ဖုိးမဲ့ေသာ ကယ္တင္ျခင္း
ရရွိသူမ်ားဟု မညႇာမတာ ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဘြန္းေဟာဖား (Dietrich Bonhoeffer) သည္ ဂ်ာမဏီ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား၊ ခရစ္ယာန္
သာသနာေဘာင္၌ အခ်ိန္ျပည့္ အမႈေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ပထမ
ကမ ၻာစစ္အၿပီး ဂ်ာမဏီႏင
ုိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ဖက္ဆစ္ အာဏာရွင္ ဟစ္တလာ၏ ၀ါဒကုိ ဆန္က
႔ ်င္သူ
ျဖစ္ပါသည္။ ဟစ္တလာ၏ ရန္ေၾကာင့္ ဆြစဇ
္ ာလန္ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား ကားလ္ဘတ္၊ ဂ်ာမဏီ
ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား ေပါလထ
္ လ
ိ စ္တ႔ ုိ ဂ်ာမဏီမွ ထြက္ေျပးခဲၾ့ ကသကဲသ
့ ႔ ုိ သူသည္လည္း အဂၤလန္သ႔ ုိ
လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္သ႔ုိ လည္းေကာင္း သြားေရာက္ ခုလ
ိ ခ
ံႈ ပ
ဲ့ ါသည္။ ေနာက္ဆုံး
တြင္ ကားလ္ဘတ္ႏွင့္ ေပါလ္ထိလစ္တုိ႔သည္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္မလာခဲ့ၾကေသာ္
လည္း သူသည္ အမိႏင
ုိ င
္ ံ အတြင္းသု႔ိ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ကာ အာဏာရွင္ ဟစ္တလာ
အား လူသိရွင္ၾကား ရဲ၀ံ့စြာ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္
အဖမ္းခံရကာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဟစ္တလာ၏ ကြပ္မ်က္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရရွာသည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ မိမအ
ိ ခ်ိန္ အာဏာရွိ အုပခ
္ ်ဳပ္သတ
ူ အ
႔ုိ ား အေၾကာက္တရား
မရွိ ေ၀ဖန္ခသ
ဲ့ ကဲသ
့ ႔ ုိ ဘြန္းေဟာဖားလည္း ဂ်ဴး လူမ်ဳိးတုအ
႔ ိ ား သတ္ျဖတ္ခသ
ဲ့ ူ အာဏာရွင္
ဟစ္တလာကုိ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဟစ္တလာက ဘြန္းေဟာဖား အေပၚ
မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ေထာင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘြန္းေဟာဖားသည္ အသတ္ခံရ
ေသာ္ျငားလည္း သူေရးသားေသာ တန္ဖုိးရွိ စာတမ္း အမ်ားအျပားတုမ
႔ိ ွာ ဖ်က္ဆီးျခင္း
မခံခဲ့ရပါ။ ဘြန္းေဟာဖား၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္
တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ေက်းဇူးေတာ္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေခၽြး၊ ေသြး၊ အသက္ပါ
ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ထုိေသြး၊ ေခၽြးတုိ႔သည္ အလြန္
တန္ဖုိးႀကီးမားပါသည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မဟုတပ
္ ါ။ ထုိ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ကယ္တင္ျခင္း
လက္ခသ
ံ အ
ူ ေနျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ တန္ဖုိး ႀကီးမားေၾကာင္းကုိ နားလည္ရမည္ဟု
ဆုိသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကယ္တင္ျခင္း လက္ခံသူသည္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ တန္ဖုိးႀကီးမွန္း
သိရွိရမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သူသည္ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသူ ျဖစ္ပါ
သည္။
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ခရစ္ေတာ္က သူ႔ေနာက္လက
ုိ မ
္ ်ားအား မိနဆ
႔္ သ
ုိ ည္မွာ “သင္တသ
႔ုိ ည္ ငါ၏
ေဒသနာ၌ တည္လွ်င္ ငါ့တပည့္ အမွန္ျဖစ္ၾက၏။ သမၼာတရားကုိလည္း သိၾကသျဖင့္
ထုတ
ိ ရားသည္ သင္တက
႔ုိ ုိ လႊတလ
္ မ
ိ မ
့္ ည္ဟု ယုၾံ ကည္ေသာ ယုဒလူတအ
႔ုိ ား မိန႔ေ
္ တာ္
မူ၏ (ေယာဟန္ ၈း၃၁-၃၂)။ ဤေနရာတြင္ ခရစ္ယာန္ တခ်ဳိ႕တု႔ိ နားလည္ေသာ အမွန္
တရားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏
တရားေတာ္မ်ားကုိ အမ်ားနားလည္လယ
ြ ္ေအာင္ ေဟာေျပာေသာအခါ အဂၤလပ
ိ စ
္ ာလုံး
ျဖစ္သည့္ truth ကုိ သမၼာတရားဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ true ကုိ အမွန္တရားဟူ၍
လည္းေကာင္း ခြဲျခားကာ သြန္သင္တတ္ၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ အမွန္တရားသည္
ေလာကီ မွနက
္ န္မႈႏင
ွ သ
့္ ာ ဆုင
ိ ၍
္ သမၼာတရားသည္ကား ဘုရားတရားႏွင့္ ဆုင
ိ သ
္ ည္ဟု
ဆုိသည္။
သမၼာတရား (truth) သည္ ဘုရားတရားႏွင့္ ဆုိင္သည္ဟု ဆုိျခင္းမွာ
ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ မည္သည့္ အဖုိးအခမွ ေပးစရာ မလုဘ
ိ ဲ ရရွိ ခံစားရ
ေသာအရာ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ထုိကယ္တင္ျခင္းသည္ မေျပာင္းမလဲႏုိင္ေသာ အရာ
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ နားလည္ျခင္းကုိ သမၼာတရား သိရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
ဆုသ
ိ ည္။ ခရစ္ေတာ္ ေဟာေျပာ သြနသ
္ င္ေသာ ထုသ
ိ မၼာ တရားသိျခင္းသည္ ပညတ္
တရားႏွင့္ ယင္း၏ အုပ္စုိးမႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု နားလည္ၾက
သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း သေဘာ နားလည္ျခင္းသည္ အျပစ္တရားေအာက္မွ
လြတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ သမၼာတရား သိရွိသူသည္ လြတ္လပ္ျခင္း
ခံစား ရရွသ
ိ ျဖင့္ ေန႔စဥ္ အသက္ရင
ွ ရ
္ ာတြင္ အက်င္သ
့ လ
ီ ေစာင္ထ
့ န
ိ ္းစရာပင္ မလုိေတာ့
သကဲ့သို႔ ခံယူလာၾကသည္။ ထုိသုိ႔ နားလည္ျခင္းကုိ သမၼာတရား နားလည္ျခင္းဟု
ေခၚၾကသည္။
အမွန္မွာ အမွန္တရားႏွင့္ သမၼာတရားတုိ႔သည္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။
က်မ္းစာက ေျပာေသာ သမၼာတရားသည္

ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ

အမွန္တရားကုိ

ေခၚသည္။ ထုအ
ိ မွနတ
္ ရားကုိ ခရစ္ေတာ္က တပည့္ေတာ္မ်ားအား သိေစခ်င္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ “ငါ့ေဒသနာ၌ တည္လွ်င္ ငါ့တပည့္ အမွန္ျဖစ္၏” ဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ုိ နားလည္သည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ သြနသ
္ င္ခ်က္၌ ရွိေနျခင္းသည္ အမွနတ
္ ရား
ကုိ သိရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအမွန္တရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။
ထုိ အမွန္တရားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အမွားအမွန္တို႔ကုိ သိေစပါသည္။
မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ အျပစ္တရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား
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ရူးသြပ္ျခင္းကုိ ျပဳေစတတ္သည္။ အမွန္တရား၌ ေနျခင္းသည္ လူတုိင္းအား ကုိယ္ႏွင့္
အမွ် ခ်စ္တတ္သည္။ လူတုိင္းအား ကုိယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္တတ္ေသာအခါ ထုိသူတုိ႔၏
အခြငအ
့္ ေရးတုက
႔ိ လ
ုိ ည္း ေလးစားတတ္သည္။ ထုအ
ိ ခါ သူတပါးသည္ သင္အ
့ ားျပဳေစလုိ
သည္အ
့ တုင
ိ ္း သင္ကယ
ုိ တ
္ င
ုိ လ
္ ည္း ျပဳေလာ့ ဆုသ
ိ ည့္ ပညတ္ေတာ္အတုင
ိ ္း လုပ္ေဆာင္
ရပါလိမ့္မည္ (မႆဲ ၇း၁၂)။
အကယ္စင္စစ္ အမွန္တရားသည္ မည္သည္ကား မွား၍ မည္သည္ကား
မွန္သည္ဟု

ခြဲျခားေနျခင္း

မဟုတ္ပါ။

ယင္းသည္

ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ

အမွန္တရားျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္က “ငါသည္ အမွန္တရားျဖစ္၏” ဟု ဆုိသည္
(ေယာ၊ ၁၇း၁၇)။ သူသည္ လမ္းျဖစ္သကဲသ
့ ႔ုိ အသက္လည္း ျဖစ္သည္ (ေယာ၊ ၁၄း၆)။
ထိုထက္ မကပါ။ ခရစ္ေတာ္ ေဟာေျပာေသာ အရာမ်ားသည္ အမွန္တရားမ်ား ျဖစ္
သည္။ ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိေသာ ထုိအမွန္တရားအား ရွာေဖြျခင္းတြင္
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ီတက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအမွန္တရား
သည္ တန္ဖုိးႀကီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
ထုအ
ိ မွနတ
္ ရား ရွာေဖြျခင္းသည္ လယ္ထ၌
ဲ ၀ွကထ
္ ားေသာ ဘ႑ာတုက
ိ က
္ ုိ
ရယူဖုိ႔အတြက္ မိမိ၌ ရွိသမွ်ေသာေရႊ၊ ေငြတုိ႔ကုိ ေရာင္းကာ ၀ယ္ယူသူႏွင့္ တူ၏။
အဖုိးတန္ ရတနာမ်ား ၀တ္စား ဆင္ယင္ခ်င္သူသည္ ထုိအရာမ်ားကုိ တန္ဖုိးႀကီးႀကီး
ေပးကာ ၀ယ္ယူ ၀တ္ဆင္သကဲ့သုိ႔ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း
ကုိ ရယူမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိတန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ သိရွိသူတုိ႔သည္
အျခားသူမ်ားအား ကယ္တင္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ မ်က္စိ တစ္ဖက္ကုိပင္ ထုတ္ခ်င္
ထုတ္ေပးမည့္သူ၊ ခရစ္ေတာ္ေနာက္ လုိက္ဖုိ႔အတြက္ ယာႏွင့္လယ္တုိ႔ကုိ စြန္႔ခြါရဲသူ
ျဖစ္ၾကသည္။
အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ုိေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ အမွနတ
္ ရား သိရွိျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္
လမ္းစဥ္လုိက္ဖုိ႔အတြက္ မိမိကုိယ္မိမိ စိန္ေခၚျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္က သူ၏ ေနာက္လုိက္မ်ားသည္ မိမိ၏ အမွန္တရား၌ က်င္လည္ကာ
အသက္ရွင္ေစခ်င္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ထုိသူတုိ႔အား(၁) သူ၏ေနာက္ကုိ လုက
ိ ၾ္ ကရန္ တုက
ိ တ
္ န
ြ ္းခဲသ
့ ည္။ (၂) အဂတိ အမ်ဳိးမ်ဳိး
လုပ္ေနၾကျခင္းကုိ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်သည္။ (၃) အမွန္တရား၌ ေနသူ
တုသ
႔ိ ည္ အျပစ္သားအား ကယ္တင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုသ
ိ တ
ူ က
႔ုိ လ
ို ည္း မစၾကရပါမည္။
(၄) အမွန္တရား သိရွိသူတုိ႔သည္ ထုိအမွန္တရားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား
ကုိပင္ စြန္႔ခြာႏုိင္ရမည္။ (၅) မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵကုိလည္း ျငင္းပယ္ႏုိင္ရမည္။ (၆) မိမိတုိ႔၏
အျပစ္မ်ားကုိ အမွနတ
္ ကယ္ ေနာင္တ ရ ရမည္။ (၇) ခရစ္ေတာ္၏ အမိန႔ေ
္ တာ္အတုင
ိ ္း
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နာခံတတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သူ၊
ႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ားဟု သမုတ္ျခင္းကုိ ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္ (မႆဲ ၅း၁၀)။

w&m;vrf; (odkYr[kwf) c&pf,mefrsm;
ခရစ္ေတာ္သည္ လမ္းခရီး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္လည္း အစ
ပထမတြင္ (တရားလမ္း) “the way” ဟု မိမိတုိ႔ကုိယ္ကို မိမိတုိ႔ ျမင္ၾကသည္။
(တမန္ေတာ္၊၂၄း၁၄၊ ၁၉း၉၊၂၄း၂၂)။ သူတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
အတုင
ိ ္း လုက
ိ ္ေလွ်ာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိ “တရားလမ္း” သည္ ကယ္တင္ျခင္း
လမ္း (တမန္၊ ၁၆း၁၇)၊ သခင္ဘရ
ု ားလမ္း (တမန္၊ ၁၈း၂၅)၊ ဘုရားသခင္လမ္း (တမန္၊
၁၈း၂၆) တုိ႔ႏွင့္ အလြန္ နီးစပ္ပါသည္။
တရားလမ္း ဆုိသည္မွာ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ အသက္ရွင္ျခင္း ပုံစံကုိ အဓိက
မဆုလ
ိ ပ
ုိ ါ။ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သြနသ
္ င္ျခင္းကုိ ရည္ညြန္းပါသည္။

3 မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သြနသ
္ င္ခ်က္မ်ား

အတုိင္း ႀကိဳးစားရပါသည္။ လက္ေတြ႕ အသက္ရွင္ၾကပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏
အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းသည္ မိမိတုိ႔ သိရွိသည့္ တရားအတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ တရားလမ္းအတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္အတုိင္း
အသက္ရွင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္အေၾကာင္းကုိ အထက္
တစ္ေနရာတြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။ တရားလမ္းအတုိင္းပင္ အသက္ရွင္ျခင္းသည္
ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ (ေကာေလာသဲ ၂း၆)။ ခရစ္ယာန္တသ
႔ုိ ည္
လြတ္လပ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္စြာ အသက္ရွင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ခရစ္ယာန္ လြတလ
္ ပ္ျခင္းသည္ တစ္ဦးကုတ
ိ စ္ဦး အေစခံႏင
ုိ ရ
္ န္ အတြက္ အသုံးျပဳရန္
ျဖစ္သည္ (ဂလာတိ ၅း၁၃)။ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ျခင္းသည္ တရားလမ္းအတုိင္း ေလွ်ာက္
ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာပါက ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏
လမ္းစဥ္အတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ေနသူမ်ားဟု ေခၚႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္း
ရာတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပမႈ လုိအပ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အမွန္တရား သိရွိႏုိင္ေအာင္ လမ္းျပပါလိမ့္မည္
(ေယာ ၁၆း ၁၃)။ ထုအ
ိ မွနတ
္ ရား သိရသ
ွိ တ
ူ င
ုိ ္းသည္ ဧကန္အမွန္ လြတ္ေျမာက္ၾကမည္
ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားသည္ လြတ္ေျမာက္သူ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္
ရရွိသူတုိ႔သည္ အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
၃

Gustavo Gutierrez, We Drink from our Own Well
(Maryknoll: New York Orbis Books, 1984), 81

သူ႔ကုိ

atmifqef;pkMunf\ taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif;tm; or®musrf;pm&IaxmifhrSzwf&Ijcif;

101

တရားလမ္းသည္ ကနဦး ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ သက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ သက္၀င္ ယုၾံ ကည္ျခင္း ဆုသ
ိ ည္မွာ အသက္ရင
ွ ္ျခင္း လမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ကနဦး
ခရစ္ယာန္မ်ားအား တရားလမ္းဟု သိရွိၾကျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ အသက္ရွင္ျခင္းသည္
သက္၀င္ ယုံၾကည္သည့္အတုိင္း ေနထုိင္ အသက္ရွင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သူတုိ႔သည္ အသက္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၌ အမွီျပဳၾကသည္။ သူတုိ႔သည္
အလင္းတရားကဲသ
့ ႔ ုိ ျဖစ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ုိေသာ္ မိမတ
ိ ၏
႔ ုိ သခင္ဘရ
ု ားသည္
အလင္းတရား ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုအ
ိ လင္းတရားကို အေမွာင္ထက
ု
မဖုံးကြယ္ႏုိင္ေပ။ အေမွာင္ထု ဆုိသည္မွာ အလင္း မရွိေသာ ေနရာသာ ျဖစ္သည္။
အလင္းေရာင္သည္ အားရွိပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ လူတုိင္း ျမင္ႏုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ုိ ည္ ထုအ
ိ လင္းတရားကုိ ျမင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ ထုအ
ိ လင္း
တရား ျဖစ္ႏင
ုိ ရ
္ န္လည္း မိမတ
ိ ႔ုိ ကုယ
ိ တ
္ င
ုိ ္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ အန္တစ
ီ က
ု “ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ုိ ည္
အလင္းကမာတြ
ၻ င္ ေနေသာသူမ်ားျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္” ဟု ဆုိသည္။

4
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ခရစ္ယာန္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔
သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔သည္ အျပစ္တရားမွ လြတ္ေျမာက္
ျခင္းကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာဆုိတတ္ၾကပါသည္။ ခရစ္ယာန္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္
ထုိအဆင့္သာ ျဖစ္ေနပါက တန္ဖုိးမဲ့ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိသာ ရရွိၾကမည္ ျဖစ္
သည္။ အလယ္ေခတ္ ဓမၼပညာရွင္ အက္ဂင
ြ န
္ တ္စ္ အဆုအ
ိ ရ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏပ
ု္ ္
တုအ
႔ိ ား မိမတ
ိ အ
႔ုိ ျပစ္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းမွာ မိမတ
ိ အ
႔ုိ ားျဖင့္ အျခားသူမ်ားလည္း
အျပစ္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာပါက
အေၾကာက္တရားက ဖိစီးေနေသာ လူတုိ႔အား လြတ္ေျမာက္ျခင္း ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
အန္တစ
ီ က
ု အေၾကာက္တရားသည္ လူတအ
႔ုိ ား မေကာင္းမႈ (အဂတိ) မ်ား
ကုိ ျပဳေစတတ္သည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ ထုမ
ိ ေကာင္းမႈကုိ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာက္တရား၏
ဖိစီးမႈေအာက္မွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လြတ္ေျမာက္ရန္ လုိသကဲ့သုိ႔ အေၾကာက္တရားက ဖိစီး
ေနေသာ လူသားတုအ
႔ိ ား လြတ္ေျမာက္ေပးရန္ လုအ
ိ ပ္ပါသည္။ ထုအ
ိ ေၾကာက္တရား
သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေက်းကၽြန္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေန႔စဥ္ ႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိ
အေၾကာက္တရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အခုိင္းအေစအျဖစ္ အသုံးျပဳေနသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္
၄

Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, 247.
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တုသ
႔ ိ ည္ ထုအ
ိ ေၾကာက္တရား၏ အရင္းအျမစ္ကုိ သိရရ
ွိ န္ လုအ
ိ ပ္ေပသည္။ အာဒံႏင
ွ ဧ
့္ ၀
တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔တြင္ မရွိေသာအရာ၊ ဘုရားသခင္၌သာ ရွိေသာအရာကုိ ေၾကာက္ေန
ခဲၾ့ ကသည္။ မိမတ
ိ ၌
႔ုိ မရွိေသာ အရာအား ေၾကာက္ေနၾကသည္ကုိ စာတန္က သိရသ
ွိ ြား
သျဖင့္ သူတုိ႔ကုိ ေသြးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၌ မရွိေသာ
အရာကုိ ရရွိခ်င္ေဇာျဖင့္ အျပစ္ လုပ္ခဲ့မိၾကေလေတာ့သည္။ အေၾကာက္တရားသည္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အမွန္တရားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ အဟန္႔အတား (တံက်င္) ျဖစ္ပါသည္။
အမွနမ
္ ွာ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ုိ ည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္သမ
ူ ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ မိမိတုိ႔၌ရွိေသာ ထုိလြတ္လပ္ျခင္းကုိ အစဥ္သျဖင့္ လက္ေတြ႕
ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း က်င့္သင့္ပါသည္။

(1) rdrdudk,frdrd cspfwwf&rnf/
ေယရႈခရစ္ေတာ္ သြနသ
္ င္သည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ ကုယ
ိ က
့္ ယ
ုိ က
္ ုိ
ခ်စ္သည္နည္းတူ အျခားသူမ်ားကုလ
ိ ည္း ခ်စ္ရန္ျဖစ္သည္။ ကုယ
ိ က
့္ ယ
ုိ က
္ ုိ
ခ်စ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ပထမအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္မွ အျခားသူ
မ်ားကုိ ခ်စ္တတ္ရန္ သြနသ
္ င္ခပ
ဲ့ ါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတသ
႔ုိ ည္ မိမက
ိ ယ
ုိ ္
မိမိ မုန္းေနၾကသည္။ မိမိတုိ႔၏ ျဖစ္တည္ျခင္းကုိလည္း ရွက္ကုိးရွက္ကန္း
ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ မိမတ
ိ ၏
႔ ုိ အမွနတ
္ ကယ္ ျဖစ္ျခင္းကုိ တစ္သက္လုံး
ဖုံးကြယက
္ ာ ေနတတ္ၾကသည္။ သူတသ
႔ုိ ည္ အျခားသူမ်ား၏ ခ်စ္ျခင္း မခံရ
မွာကုိ ေၾကာက္ေနၾကသည္။ အမွန္မွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခ်စ္ျခင္းသည္
တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ေနျခင္း
သည္ အျခားသူမ်ားထက္ မိမိကုိယ္ကုိ ဦးစားေပးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ ုိ ည္ လူတင
ုိ ္းအား ခ်စတ
္ တ္ရမည္။ ကုယ
ိ က
့္ ယ
ုိ က
္ လ
ုိ ည္း ခ်စတ
္ တ္
ရမည္။ ကုယ
ိ က
့္ ယ
ုိ က
္ ုိ မခ်စ္တတ္လွ်င္ မိမ၏
ိ အတြင္းစိတ၌
္ ၿငိမသ
္ က္ျခင္း
ရွမ
ိ ည္ မဟုတ္ေပ။ ကုယ
ိ က
့္ ယ
ုိ က
္ ုိ မခ်စ္တတ္ျခင္းသည္ အေၾကာက္တရား
ေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

(2) rdrdudk,frdrd pdwfNidrfoufpGm touf&Sif&rnf
ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ စိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ အစဥ္ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည္။
ကႏ ၱာရတြင္ စုစ
ံ မ္းျခင္းခံေနရခ်ိန၌
္ လည္းေကာင္း၊ ေဂသေရွမန္ ဥယ်ာဥ္တင
ြ ္
အေၾကာက္တရားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ရွိ
မတရား စီးပြားရွာေနသူမ်ားအား ႏွင္ထုတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ သူ႔၏
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စိတ္ႏလ
ွ ုံးသားထဲတင
ြ ္ မၿငိမမ
္ သက္ ျဖစ္မေနခဲပ
့ ါ။ သူက
႔ ယ
ုိ သ
္ ူ စိတခ
္ ်မ္းသာ
စြာ ေနထုိင္တတ္သူျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရွိသည့္အတုိင္း စိတ္ႏွလုံး
ၿငိမသ
္ က္စြာ ေနထုင
ိ ရ
္ မည္။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ုိေသာ္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ ႀကိဳးစား
မႈျဖင့္ ဘုရားသခင္ ႏွစသ
္ က္ရာကုိ မရႏုင
ိ ပ
္ ါ။ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ
သည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ကုယ
ိ က
့္ ယ
ုိ က
္ ခ
ုိ ်စ္ျခင္းသည္ မိမက
ိ ယ
ုိ ္ မိမိ ခြငလ
့္ တ
ႊ ္
ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတရံ မိမတ
ိ ဘ
႔ုိ ၀၌ ျဖစ္တတ္ေသာ မည္းေမွာင္
ေနေသာ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ျဖစ္တည္ျခင္း တစ္ဖက္ကလ
ုိ ည္း ႏွစသ
္ က္တတ္ရပါမည္။
မိမိကုိယ္မိမိ ၿငိမ္သက္ျခင္း မရွိျခင္းသည္ အေၾကာက္တရား၏ စုိးမုိးခံရ
ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

(3) rdrdü &Sdaom wpfrlxl;jcm;aom tpGrf;tprsm;udk
axG;ydkufum aewwf&rnf/
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဂုဏ္ပကာသန မက္ေမာျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာ မက္ေမာ
ျခင္း၊ တန္ခုိးအာဏာ မက္ေမာျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) စြဲလမ္းျခင္းမွ လြတ္
ေျမာက္လာေသာအခါ မိမိတုိ႔၏ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ဘုံေကာင္းက်ဳိး
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေရးကုိ ႏွစသ
္ က္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ ဘုံေကာင္းက်ဳိး
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ဟု အေရွ႕တစ္ေနရာတြင္
ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားထက္
ပုိျမင့္ျမတ္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကသကဲ့သုိ႔

ပုိနိမ့္က်ခဲ့သူမ်ားလည္း

မဟုတ္ၾကပါ။ မိမိတုိ႔တြင္ ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ ထူးျခားသည့္
ဂုဏ္ရည္တစ္မ်ဳိးစီ ရွိပါသည္။ ထုိအရာကုိ ဘုရားသခင္သည္ အျခားသူ
မ်ားအား မေပးေတာ့ပါ။ မိမတ
ိ ရ
႔ ုိ သ
ွိ ည့္ ေနရာသည္ ႀကီးသည္၊ ျမင့္ျမတ္သည္၊
နိမက
့္ ်သည္ ဆုသ
ိ ည့္ အခ်က္သည္ အေရးမႀကီးပါ။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ ပါ၀င္မသ
ႈ ာ
အေရးႀကီးပါသည္။ ဤစၾကာ၀ဠာႀကီး၏ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း သခၤါရတရား
တြင္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ သ
႔ုိ ည္ လူသားအေနျဖင့္ ေခတၱ ပါ၀င္ေနၾကသည္။ ထုအ
ိ ခ်ိန္
ေလးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ ျပည့္စုံေစဖုိ႔ ပါ၀င္ေန
ၾကသည္ဟု အျပည့္အ၀ ခံယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၌
ရွိေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ ေထြးပုိက္လ်က္ အေၾကာက္တရား မရွိဘဲ၊
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ ုိ ရရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္း၌ စိတခ
္ ်လက္ခ် ေပ်ာ္ရင
ႊ စ
္ ြာျဖင့္ အသက္ရင
ွ ္
တတ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။
g
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ed*Hk;
လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ရွင္ေနခ်ိန္တြင္ မိမိဘ၀ အတြက္
အေရးႀကီးဆုံးေသာအရာမွာ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ လြတ္လပ္စြာ အသက္ရွင္ႏုိင္ေရး
ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ အသက္ရွင္ႏုိင္ပါမွ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ
ဖန္တီးကာ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိလြတ္လပ္မႈကုိ လူတုိ႔ တီထြင္ေသာ
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုင
ိ င
္ ံေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရးတု႔ျိ ဖင့္ ကန္သ
႔ တ္ကာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မထား
သင့္ေပ။ လူဘ
႔ ၀အလယ္မွာ လူသားပီသစြာ ေနထုင
ိ ္ႏင
ုိ ္ေအာင္ မိမဘ
ိ ၀ကုိ တည္ေဆာက္
ေနၾကေသာ လူသားတုအ
႔ ိ ား အေၾကာက္တရား စိတ၀
္ င္သြားေအာင္ မည္သည့္ “အေရး”
ကုိမွ် အေၾကာင္းျပဳကာ ထုိသူတုိ႔အေပၚသုိ႔ ၾသဇာ မလႊမ္းမုိးသင့္ေပ။ ဘာသာေရးႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးတုိ႔သည္

လူသားတုိ႔အတြက္

စိတ္ခႏၶာ

က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ

ဘ၀

တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရမည္။ အမွန္မွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈတသ
႔ုိ ည္ လူသားတစ္ေယာက္၏ ဘ၀လုၿံ ခဳံေအာင္ ၀တ္စား ဆင္ယင္ေသာ
တန္ဆာပလာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ လူတင
ို ္းအား မိမတ
ိ ႔ုိ ျဖစ္တည္ျခင္း အစစ္အမွန္ တရားကုိ
နားလည္ၾကကာ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူသားမ်ား ျဖစ္ႏင
ုိ ၾ္ ကရန္ သြနသ
္ င္ခသ
ဲ့ ည္။ တစ္နည္း
အားျဖင့္ေျပာပါက လူသားတုင
ိ ္းသည္ ဘုရားသခင္ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္သ၊ူ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္သားမ်ား
ျဖစ္ၾကဖုိ႔က သူ႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္လည္း
သူ႔ေခတ္က ဂ်ဴး ဘာသာေရး အယူအဆ၊ ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးထားမႈထက္
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လူသားတုင
ိ ္းသည္ သူ၏
႔ တရားေတာ္ကုိ နားလည္လ်က္ ထုတ
ိ ရားေတာ္မွာ သြနသ
္ င္သည့္
အတုိင္း အမွန္အကန္ လြတ္ေျမာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကရန္ အလုိေတာ္ ရွိခဲ့သည္။
အန္တစ
ီ သ
ု ည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ျပယုဂပ
္ မာ ျဖစ္ခသ
ဲ့ ည္။ ခရစ္ယာန္ စကားျဖင့္
ေျပာပါက အန္တီစုသည္ သမၼာတရား truth သိရွိထားသူ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္
အေၾကာက္တရား ကင္းလ်က္ မွနသ
္ ည္ဟု ယူဆေသာအရာမ်ားကုိ ရဲ၀စ
ံ့ ြာ ေျပာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ လူတိုင္း အေၾကာက္တရားကုိ တုိက္ထုတ္ဖုိ႔အတြက္ သတၲိေမြးရန္ လုိအပ္
သည္။ အေၾကာက္တရား ကင္းရွင္းပါမွ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ
မည္။ အမွနတ
္ ရားအတြက္ ေသရမွာကုိ ေၾကာက္ေနသူမ်ားသည္ ဘ၀တြင္ ႏွစခ
္ ါေသ
ေနၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ ျမင္သာထင္သာေသာ လက္ရွိ ဘ၀တြင္
ဘုရားသခင္ ႏုိင္ငံေတာ္သူ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေမာဟ၊
ေဒါသ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ စုိးမုိးမႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ
ကယ္တင္ျခင္း ရရွိခံစားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္သူ
မ်ား၏ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းလမ္း၌ အစဥ္သျဖင့္ ႀကီးထြားၾကပါစုဟ
႔ိ ု တုက
ိ တ
္ န
ြ ္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္
အပ္ပါသည္။
g

atmifqef;pkMunf\ taMumufw&m;rS vGwfajrmufjcif;tm; or®musrf;pm&IaxmifhrSzwf&Ijcif;

rSDjirf;usrf;rsm;
jrefrmpmtkyfrsm;
ႏုိင္ဦး (ျမန္မာျပန္)၊

အာဏာမဲ့သူ၏ အာဏာ (သုိ႔မဟုတ္) ေအာင္ဆန္းစုႀကည္။
ရန္ကုန္၊ ဇင္ရတနာေစာ စာေပ၊ ၂၀၁၂။
ေနစုိးထက္၊

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ (သုိ႔မဟုတ္)
သမုိင္းေပးေသာ ထုိႏွစ္ေယာက္။
ရန္ကုန္၊ အားမာန္သစ္ စာေပ၊ ၂၀၁၂။
၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ၊

မွတ္မိေသးတယ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္ ေဆးရုံႀကီး၀ယ္။
ရန္ကုန္၊ ေခတ္သစ္ စာေပ၊ ၂၀၀၉။
သန္း၀င္းလွဳိင္၊

ဦးသန္းေရႊ (သုိ႔မဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္ မင္းသားႀကီး။
ရန္ကုန္၊ လြင္ဦး စာေပ၊ ၂၀၁၄။
ဦးစုိးျမင့္၊ ဓမၼအလင္း၊
ရန္ကုန္၊ စြယ္ေတာ္ ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ၂၀၀၇။
ေဇယ်ေဇာ္၊

ေစတနာ့မိခင္၊ မဟာသီရိသုဓမၼ ေဒၚခင္ၾကည္။
ရန္ကုန္၊ မဇၥ်ိမ စာေပ၊ ၂၀၁၁။
ေဖကံေကာင္း၊

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလဲ။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လဲ။
ရန္ကုန္၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း လုပ္ငန္း၊ ၁၉၉၇။
ျမႏွင္းဆီ (Mra Hninzi) ဘာသာျပန္၊

မင္ဒဲလားထြင္ေသာ လမ္း။
ရန္ကုန္၊ တူေဒး စာေပ၊ ၂၀၁၁။
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ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္၊
အမွတ္စဥ္ (၉၄၈) (၂၀-၁၁-၂၀၁၄)။
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္၊
အမွတ္စဥ္ (၁၇)။ ၂၀၁၅။
ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊
အတြဲ ၃၊ အမွတ္စဥ္ ၁၅၅။ ဇူလုိင္လထုတ္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ၾကာသပေတး။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ အာဇာနည္ေန႔ မိန္႔ခြန္း၊
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