
သူတစ္ပါးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ျပစ္မွားေသာAျပစ္မ်ားကုိ Aကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လႊတ္သက့ဲသုိ႔ 
Aကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏Aျပစ္မ်ား ကုိလႊတ္ေတာ္မူပါ။ 
ပုထုဇU္ လူသားမ်ားAသက္ရွင္ရာ၌ ၿငိမ္သက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရရိွရန္ Aတြက္ ၀လင္စြာ စားရရုံ 
သာမဟုတ္ပဲ Aခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ ေျပလည္မွ Aသက္ရွင္ျခင္းသည္ Aဓိပၸါယ္ရိွပါသည္။ 
ကမာၻ၌ ၀လင္စြာစားသုံးႏုိင္ေသာ ထိပ္ဆုံးႏုိင္ငံမွာ ဆြီဒင္ ႏုိင္ငံျဖစ္သလုိ လူသတ္မႈAမ်ားဆုံး 
ႏုိင္ငံမွာလည္း ယင္းႏုိင္ငံပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထမင္း၀လင္စြာ စားရရုံႏွင့္ လူ၏ ေန႔စU္ 
Aသက္တာ၌ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါသည္။ သာယာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ေကာင္းေသာ ကမာၻျဖစ္ေပၚလာရန္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ Aျပစ္မ်ားကုိ 
မမွတ္မထား၊ ကလဲ့စားေခ်မႈ မျပဳပဲ ရန္မဟုတ္၊ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကရန္ လုိAပ္ပါသည္။ 

 
ဤဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခုတည္း ၾကည့္ပါက လုပ္Aားခ ရယူေတာင္းခံသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဘုရားမွ Aျပစ္လႊတ္ရန္ 
Aတင္းေတာင္းဆုိသကဲ့သုိ႔လည္း ျဖစ္ေနသည္။ သူမ်ား Aျပစ္မလႊတ္မျခင္း ဘုရားသခင္မွ ငါတုိ႔Aျပစ္ေျဖလႊတ္မည္မဟုတ္ပါ။ 
သုိ႔ရာတြင္ သူမ်ား၏ Aျပစ္လႊတ္ျခင္းAားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ကလည္း ငါတုိ႔Aျပစ္ လႊတ္ရန္ Aတင္းAၾကပ္ေတာင္းခံသကဲ့သုိ႔ 
လည္း မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူဆက္ဆံရာ၌ ဤကဲ့သုိ႔ “Aခေၾကးေတာင္းခံျခင္း” သုိ႔မဟုတ္ “လုပ္Aားခ”  
ေတာင္းခံျခင္းမ်ဳိး မရိွႏုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ရွည္ျခင္းသည္ လူသားႏွင့္ ႏႈိင္းဆ၍ မရႏုိင္ပါ (မ ဲႆ ၇း၁၁)။ 
ဘုရားသားမ်ားျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္Aား ယုံၾကည္စြာ ႀကိဳးစားAသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကရန္ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။  
 
နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ Robert Louis Stevenson တုိ႔၏ မိသားစုသည္ မိသားစု ၀တ္ျပဳAစည္းAေ၀း၌ ဤဆုေတာင္းပဌနာကုိ 
ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကသည္။ “သူတစ္ပါးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ Aျပစ္မ်ားကုိ လႊတ္သကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ Aျပစ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မူပါ” 
ဟူေသာ Aပုိဒ္ကုိ ရြတ္ဆုိရန္ ေရာက္ေသာAခါ Aျပင္ထြက္ၿပီး၊ ဆုေတာင္းAစည္းAေ၀း မၿပီးမခ်င္း ျပန္၀င္ မလာေတာ့ပါ။ 
AစာA ိမ္ေရာဂါ ရိွသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ Aမ်ဳိးသမီးသည္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ကာ “ဘယ္လုိျဖစ္သလဲ၊ ေရာဂါမ်ားထသလား” 
ဟုေမးေသာ္ မဟုတ္ပါ၊ သုိ႔ရာတြင္ သူမ်ား၏ Aျပစ္ကုိ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္၍၊ ဤဆုေတာင္းျခင္းကုိ မေတာင္းခ်င္ေသာေၾကာင့္ 
ေရွာင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုေျဖသည္။ မလုိက္ေလွ်ာက္ႏုိင္သျဖင့္ ေရွာင္ရန္ မဟုတ္ပဲ၊ မတတ္ႏုိင္ေသာAရာကုိပင္လွ်င္ 
ဘုရားသခင္ထံမွ ခြန္Aားယူၿပီး ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကား ဘုရားသခင္သားသမီးမ်ား၏ တကယ္ ရပ္တည္ရမည့္ 
AေျခAေနျဖစ္သည္။ Aျပစ္Aေၾကာင္းေလ့လာၾကပါစုိ႔ 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔Aေပၚ၌ သူမ်ားျပစ္မွားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ သူမ်ားAေပၚ၌လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပစ္မွားႏုိင္ပါသည္။ 
ဘုရားသခင္Aေပၚ၌လည္း လူသားမ်ား ျပစ္မွားႏုိင္သည္ျဖစ္၍ ဤ ျပစ္မႈ ဟူေသာAရာသည္ မည္သုိ႔ေသာAရာ ျဖစ္A ့ံနည္း။ 
Aျပစ္ကုိ Aစုလုိက္ခြဲပါက (၅) ခု ခန္႔ ခြဲႏုိင္ပါသည္။  
 
(က)ျဖစ္သင့္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္မလာျခင္း (Harmatia) 
Aျပစ္ကုိ ဂရိစကားAားျဖင့္ ဟမာတီရာ ဟုေခၚၿပီး၊ ပစ္မွတ္ကုိလြတ္ေခ်ာ္ျခင္း ဟုAဓိပၸါယ္ရသည္။ ေနာင္၊ ယခုႏွင့္ Aနာဂါတ္ 
ကာလAတြက္ ျပဳလုပ္သင့္သလုိ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ Uပမာ Aေနႏွင့္ ေယကၤ်ားေကာင္း ျဖစ္သင့္ပါလ်က္ 
ျဖစ္မလာျခင္း၊ ဇနီးေကာင္းျဖစ္သင့္ပါလ်က္ ျဖစ္မလာျခင္း မ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ 
ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေတာ္မူသည့္Aတုိင္း မေဆာင္က်U္းႏုိင္ျခင္း၊ လြဲေခ်ာ္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ မည္သူမွ် 
ဘုရားေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေတာ္မူသည့္Aတုိင္း မေနႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လူတုိင္း Aျပစ္သားျဖစ္ရပါသည္။ 
 
(ခ) ၿခံစည္းရုိးAျပင္ေရာက္ျခင္း (Parabasis) 
Aျပစ္ဆုိသည္မွာ Aေကာင္းႏွင့္ Aဆုိးခြဲျခားႏုိင္လွ်က္ႏွင့္ ၿခံစည္းရုိး၏ Aျပင္ဖက္ေရာက္ၿပီး၊ မေကာင္းဆုိး၀ါး လုပ္ရပ္မ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဴိးျဖစ္သည္။ 
 
(ဂ) ေျခေခ်ာ္ျခင္း (Paraptoma) 
လမ္းသြားေနစU္ ႀကိဳတင္သတိမထားေသာAခ်န္ိ၌ ေျခေခ်ာ္တတ္ပါသည္။ Aလားတူ လူ႔ဘ၀၌လည္း 
ႀကိဳတင္မစU္းစားပါေသာ္လည္း သတိမထားသည့္ Aခ်ိန္၌ ေျခေခ်ာ္ၿပီး လဲတတ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေျခေခ်ာ္ရျခင္းမွာ 



လွ်ာေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ပါသည္ (ယာ ၃း၁-၁၂)။ ဤ ကဲ့သုိ႔ေသာ Aျပစ္မ်ဳိးသည္ ေသခ်ာ မစU္းစားမိ၍ ျပစ္မွားျခင္းျဖစ္သည္။ 
လူသားမ်ားသည္ သတိလစ္ဟင္းတတ္ၾကသူမ်ားပင္လွ်င္။ 
 
(ဃ) ပညတ္ေတာ္မ်ား နားမေထာင္ျခင္း (Anomia)  
မ်ားေသာtားျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည္မွာ မသိ၍ မဟုတ္ပဲ မလုိက္နာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယုဒလူမ်ဳိးသာမက လူမ်ဳိးတကာတုိ႔သည္ 

ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ခ်က္မ်ားရိွၾကပါသည္ (ေရာ ၂ )။ ခ်င္းtမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ကယ္တင္ရွင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္ကုိ 

မၾကားမသိမီကပင္လွ်င္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္မ်ား ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ စကားပုံမ်ား သီခ်င္းမ်ားtားျဖင့္ 
ပညတ္ေတာ္မ်ား ရိွႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 
သုိ႔တုိင္ေtာင္ tဆုိပါပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ tျပစ္တရားက လႊမ္းမုိးထားသည္။ tထဲမွ ေပၚေပါက္လာေသာ tျပစ္မ်ားက 

ပညတ္မ်ားလိုက္ မမီွႏုိင္ေtာင္ ျဖစ္ေစပါသည္ (ေရာမ ၇)။ ဤtရာမ်ားသည္ ပညတ္ေတာ္ နားမေထာင္ေသာ tျပစ္ျဖစ္သည္။ 
 
(င) မျပည့္စုံျခင္း (Opheilema - tေၾကြးထားျခင္း) 

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ထက္ ေလွ်ာ့ၿပီးေဆာင္ရြက္၍ တာ၀န္မေက် tေၾကြးထားရိွျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ 

ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာtရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာ္မူသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မေဆာင္ရြက္ႏုိင္၊ 

မျပည့္စုံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံ tေၾကြးတင္ၾကသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ tျပစ္ျဖစ္သည္။ 
 
tထက္ပါ tခ်က္ (၅) ခ်က္ကုိ ၾကည့္ျခင္းtားျဖင့္ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ tျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ကုိယ္လည္း tျပစ္သားျဖစ္ၿပီး၊ သူမ်ားလည္းtျပစ္သားျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 

မိမိသည္tျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွနားလည္ပါက သူမ်ား၏tျပစ္လည္း မလႊတ္ႏုိင္စရာtေၾကာင္းမရိွပါ။ မိမိ ေတာ္သည္၊ 

သန္႔ရွင္းသည္ ဟုယူဆျခင္းtားျဖင့္ သူမ်ား၏ tျပစ္ကုိ မလႊတ္ခ်င္ၾကပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ tယူtဆသည္ 

tျပစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ 
 
လူ႔tသက္တာ၌ သာယာ၀ေျပာႏုိင္ေရးtတြက္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္tျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ tဓိကက်ပါသည္။ 

ခ်စ္ျခင္း၏tစလည္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္tားခ်စ္ပါက ညီtစ္ကုိျဖစ္ေသာ လူသားမ်ား မခ်စ္ႏုိင္ရန္ tေၾကာင္းမရိွပါ။ 

ဘုရားသခင္ႏွင့္ tဆင္ေျပပါက လူသားမ်ားႏွင့္လည္းtဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားtခ်င္းခ်င္း tျပစ္မလႊတ္ႏုိင္ပါက 

ဘုရားႏွင့္ tဆင္မေျပေသးေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေစပါသည္။ 
 
 
 
tပုိင္း (၃) ကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။  
 
Rev. Dr. Simon Pau Khan En (B. th, B.R.E, B.D, S.T.M, Ph.D) ေရးသားျပဳစု၍ MBC ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌါန မွထုတ္ေ၀ေသာ 
“ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” စာtုပ္မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။ 
 
 


