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မာတိကာ 
 

အခနး့ (ှ) ၈  ၈ အသကးတာတျငး ရူပါရဵု၇ အမႈေဆာငးလုပးငနး့ႏြငးံ ၾကိဳတငးစီမဵမႈ 

ထာ့ရြိ်ခငး့ 

 

အခနး့ (ဿ) ၈  ၈ ကဵုလုဵ်ပညးံဝေသာ အသကးတာ 

 

အခနး့ (၀) ၈  ၈ ပိုမုိနကးနဲေသာ ဝိညာဥးေရ့ရာ အသကးတာ 

 

အခနး့ (၁) ၈  ၈ ဝိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ အေလံအက္ငးံမ္ာ့ႏြငးံ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ 

 

အခနး့ (၂) ၈  ၈ ႏြစးသကးေသာ ကုိ့ကျယးဝတး်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ 

 

အခနး့ (၃) ၈  ၈ မိမိကိုယးကို ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားႏြငးံအညီ ်ဖစးေစ်ခငး့ 

 

အခနး့ (၄) ၈  ၈ ဝိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ အေ်မားအ်မငးရြိ်ခငး့ 

 

အခနး့ (၅) ၈  ၈ ေခါငး့ေဆာငးမႈတျငး ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငး်ခငး့ 

 

အခနး့ (၆) ၈  ၈ ဝိညာဥးေရ့ သငးခနး့စာ Lectico Divina 

 

အခနး့ (ှွ) – (ှှ) ၈ ၈ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမႈအတျကး လကးေတျ႕ 

ကိရိယာ (ှွ) မ္ိဳ့ 
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အခနး့ (ှဿ) ၈  ၈ ေကာငး့စျာနာ့ေထာငး်ခငး့်ဖငးံ ဦ့ေဆာငးမြု်ပု်ခငး့ 

 

အခနး့ (ှ၀) ၈  ၈ နာ့ေထာငး်ခငး့အေပ၍ ထာ့ရြိေသာ ဝိညာဥးေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ 

လကးေတျ႕ဆိုငးရာ ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ 

 

အခနး့ (ှ၁) ၈  ၈ ဝိညာဥးေရ့လမး့စဥး - ်ငိမးသကးစျာေန်ခငး့ႏြငးံ 

ဂ္ာနယးေရ့သာ့်ခငး့ 

 

အခနး့ (ှ၂) ၈ ၈ ဘုရာ့သခငးကို ယဵု်ကညး်ခငး့ 

 

အခနး့ (ှ၃) ၈  ၈ ဝိညာဥးေရ့ေခါငး့ေဆာငးမြု၌ အႏြစးသာရ်ဖစးေသာ တစးကုိယးရညး 

အသကးတာ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၈  

 

အခနး့ (ှ၄) ၈  ၈ ဝိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ဖျ႕ဵ်ဖို့တုိ့တကးမြုဆိုငးရာ ေ်ခလြမး့မ္ာ့ႏြငးံ 

အဆငးံမ္ာ့ 

 

အခနး့ (ှ၅) ၈  ၈ ေခါငး့ေဆာငးမြုတျငး ရူပါရဵု၇ အမြုေဆာငးလုပးငနး့ႏြငးံ ်ကိဳတငးစီမဵမြု 

ထာ့ရြိ်ခငး့ 

 

အခနး့ (ှ၆) ၈  ၈ အဖျဲ႕လိုကးေဆျ့ ေနျ့်ခငး့ 

 

အခနး့ (ဿွ) ၈  ၈ ေနာငးအဆငးံမ္ာ့အတျကး ်ပငးဆငး်ခငး့
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ေန႕စဥးအခ္ိနးဇယာ့ 

 

 

ပထမအခ္ိနး   နဵနကး ၅့ွွ - ၆့ှ၂ 

ဒုတိယအခ္ိနး   နဵနကး ၆့၀ွ - ှွ့၁၂ 

တတိယအခ္ိနး   နဵနကး ှှ့ွွ - ေန႕လညး ှဿ့ှ၂ 

ေန႕လညးစာစာ့ခ္ိနး  ေန႕လညး ှဿ့ှ၂ - ှ့၁၂ 

စတုတၳအခ္ိနး   ေန႕လညး ှ့၁၂ - ၀့ွွ 

ပဥၥမအခ္ိနး   ညေန ၀့ွွ - ၁့၀ွ 

အေမ့အေ်ဖ   ညေန ၁့၀ွ - ၂့ွွ 
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အခနး့ (ှ) ၈ ၈ အသကးတာတျငး ရူပါရုဵ၇ အမႈေဆာငးလုပးငနး့ႏြငးံ ်ကုိတငးစီမဵမႈထာ့ရြိ်ခငး့ 

၄၂ မိနစး 

  

နိဒါနး့ 

 

သငးတနး့စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ 

 

(ှ) သငးတနး့ခ္ိနးမ္ာ့အတျငး့ မိမိတုိ႕၌လကးကိုငးဖုနး့မ္ာ့ ပိတးထာ့ေပ့ရနး၇ 

(ဿ) သငးတနး့ခ္ိနးမ္ာ့ အာ့လဵု့တကးေရာကးရနး၇ 

(၀) သငးတနး့ခ္ိနးအတျငး့ အခနး့ထသဲို႕ အဝငးအထျကး်ပဳ်ခငး့ကို မ်ကာခဏ မ်ပဳလုပးရနး၇ 

(၁) ေမ့စရာေမ့ချနး့ သို႕မဟုတး ေဆျ့ ေႏျ့စရာရြိပါက လကးေထာငးၿပီ့ အာ့လဵု့ 

ေကာငး့မျနးစျာၾကာ့ႏိုငးေအာငး မတးတပးရပး၊ ေ်ပာေပ့ရနး၇ 

(၂) အခ္ိနးတိက္မြနးကနးေပ့ရနး၈ ဤသငးတနး့သညး အခ္ိနးမြနးမြနးစမြာ်ဖစးသညးံအတျကး 

သငးတနး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ အေရ့ႀကီ့ေသာ သငးခနး့စာ့မ္ာ့ကုိ မလျတးေစလို ေသာ 

ေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈ 

 

သငးတနး့်ပဳလုပးရ်ခငး့၌ ရညးရျယးခ္ကး 

 

 ဤသငးတနး့သညး ကျၽႏးုပး၌ အမႈေတား်မတးလုပးငနး့၇ ေခါငး့ေဆာငးမႈလုပးငနး့ထမဲြ 

ရရြိေသာ အေတျ႕အ်ကုဵမ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵေရ့ဆျဲထာ့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ 

အမႈေဆာငး်ခငး့အရာသညး ကျၽနးုပးထငးထာ့ခဲံသညးထကး မ္ာ့စျာ ပိုမိုခကးခေဲ်ကာငး့ကုိ 

လညး့ေကာငး့၇ ကျၽနးုပးသညး ကုိယးကုိကိုယး ထငးထာ့ခဲံသညးအတိုငး့ မဟုတးဘ ဲ်ဖစးေန 

သညးကုိ လညး့ေကာငး့ နာ့လညးခဲံရပါသညး၈ ကျၽႏးုပး၌ မတတးစျမး့ႏုိငးေသာ အရာမ္ာ့၇ 
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အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့၇ ႏြငးံ ရြုဵ့နိမးံမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ မိမိကုိယးကို ႏြိမးံခ္ခဲံရသညး၈ တစးခ္ိနးတညး့မြာ 

ပငး ကျၽႏးုပး၌ ႀကိဳ့စာ့လုပးေဆာငး်ခငး့မ္ာ့်ကာ့မြ၇ သခငးဘုရာ့သညး သူ႔ထဵေတားသို႔ 

ကျၽႏးုပးကို ဆျဲေခ၍ခဲံပါသညး၈ ဤသု႕ိ်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကျၽႏးုပး၌ ဆကးဆဵ်ခငး့မြာ ပိုမို 

ေကာငး့မျနးလာခဲံၿပီ့ အခ္ိနးၾကာလာသညးႏြငးံအမြ္ဘုရာ့သခငး၌ အမႈေတား ်မတး၉ 

အေစခဵဖုိ႕ရနးအတျကး ကျၽႏးုပး၌စျမး့အာ့မ္ာ့သညးလညး့ ႀကီ့ထျာ့လာခဲံသညး၈  

 

ကျၽႏးုပး၌ေခါငး့ေဆာငးမြုလုပးငနး့ ႏြငးံ အမႈေတား်မတးလုပးငနး့မ္ာ့အပါအဝငး အသကးရြငး 

်ခငး့အရာအာ့လုဵ့၉ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား၌ အေရ့ပါမႈကို သငးယူခဲံရပါသညး၈ 

ကျၽနုးပး၌ အသကးတာအလြညးံအေ်ပာငး့ အေန်ဖငးံ က္မး့စာသငးေက္ာငး့တကးေရာကး 

ေနစဥး ပါေမာက၏တစးဦ့၌ တမနးေတားေပါလုအေၾကာငး့ သငးၾကာ့ေသာအခ္ိနး၉ ဿေကာ 

၀့၃ ကိုဖတးခဲံရသညး၈ 

 

―က္မး့ေဟာငး့တရာ့သညး အသကးကုိ သတးတတး၌၈ ဝိညာဥးေတားတရာ့မူကာ့ ရြငးေစ 

တတး၌၈‖ (ဿေကာ ၀့၃) 

 

အဲဒီအခ္ိနးမြာဘ ဲဘုရာ့သခငးဟာ ကျၽနးုပး၌ အသကးတာႏြငးံ အမႈေတားေဆာငး်ခငး့အရာမြာ 

မညးသညးကို အေရ့ႀကီ့စျာ ်ပငးဆငးဖို႕လုိအပးလဲ ဆိုသညးံအရာကို်မငးေစႏုိငးရနး ကူညီေပ့ 

ခဲသံညး၈ သမၼာက္မး့စာတစးခုတညး့ကုိဘ ဲကျၽမး့က္ငး နာ့လညးေအာငး ႀကိဳ့စာ့ေနရနး 

မဟုတးေၾကာငး့ကို ်မငးေစခဲံသညး၈ ထုိအရာထကး ပိုအေရ့ႀကီ့တဲံအရာမြာ သနး႕ရြငး့ေသာ 

ဝိညာဥးေတား်ဖစးသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး ဘုရာ့သခငးသညး မညးသူ်ဖစးသညး၇ ခရစးေတား 

သညး မညးသူ်ဖစးသညး၇ မညးသညးကို ယဵုၾကညးရမညးဆိသုညးကို သရိနး သမၼာက္မး့စာ 

လုိအပးသကဲံသိ႕ု ကျၽႏးုပးတို႕အသကးတာ ရြငးသနးဖို႕၇ အမႈေတားေဆာငး်ခငး့၇ အေစခဵ်ခငး့ 
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မ္ာ့ကို ထမး့ေဆာငးႏိုငးဖို႕ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌တနးခို့ေတားအာ့်ဖငးံ ဦ့ေဆာငးႏုိငးဖို႕အတျကး 

သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား၌ အကူအညီကိုလညး့ လုိအပးပါသညး၈ 

 

ကျၽနးုပးေရ့သာ့ထုတးေဝ်ပီ့ခဲံေသာစာအုပး ―ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး‖ 

ႏြငးံ ဒီတစးပတးတာအတျငး့မြာ သငးၾကာ့မယံး သငးခနး့စာမ္ာ့သညး ကျၽနးုပး၌ ကိုယးပိုငး 

်ကုိ့စာ့အာ့ထုတးမႈ၇ ရြာေဖျမြုမ္ာ့ထမဲြ ရရြိလာေသာအရာမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ ကျၽနးုပး အသကး 

တာကုိ ေ်ပာငး့လေဲပ့်ပီ့ ကျၽနုးပး အမြုေဆာငး်ခငး့လုပးငနး့မြာ စစးမြနး၊ ထိေရာကးမႈရြိတဲံ 

နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ ဦ့ေဆာငးေပ့ဖို႕ ဝိညာဥးေတားကုိ တို့်ပီ့ အချငးံေပ့တဲံ လမး့ေ်ကာငး့ 

ေပ၍မြာ နညး့လမး့မ္ာ့စျာ်ဖငးံ ကျၽနုးပးေလြ္ာကးေနဆဲ်ဖစးသညး၈  

 

ရူပါရုဵ ၈ ၈ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အ်ဖစး ခရစးေတားကုိ 

အေစခဵရနး 

 

ေခါငး့ေဆာငးမြု ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့သငးတနး့၌ ရညးရျယးခ္ကး 

 

ပထမဆုဵ့အေန်ဖငးံ ယခုေခာငး့ေဆာငးမြုဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့သငးတနး့သညး ဘုရာ့သခငး၌ တညးရြိ 

်ခငး့ကို သငးထိေတျ႕ခဵစာ့တတးေစရနး ကူညီေပ့်ခငး့်ဖစး်ပီ့၇ မရြိမ်ဖစးလိုအပးေသာ ဝိညာဥး 

ေရ့ အသကးတာကို ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေစရနး ႏြငးံ ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးသညးံ 

ေခါငး့ေဆာငးေကာငး့်ဖစးလာေစေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ကို ဆငး်ခငးစဥး့စာ့တတးေစရနး 

အတျကး ရညးရျယး၊ ေရ့ဆျထဲာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ 

 

ထိ႕ုေၾကာငးံ ဤသငးတနး့သညး ေအာကးပါအေ်ခအေနအရပးရပးကို တစးခ္ိနးတညး့မြာဘ ဲ

လုပးေဆာငးႏိုငးရနးအတျကး ရညးရျယးပါသညး၈ 
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ှ၈ ေဆျ့ေႏျ့ ်ခငး့ႏြငးံ မိမိဘာသာ ်ပနးလညးသဵု့သပး်ခငး့မ္ာ့အတျကး အေ်ခခဵ အုတး်မစး 

်ဖစးေစဖို႕ရာ က္မး့စာအေ်ခခဵမူမ္ာ့ႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုအေလံအက္ငးံမ္ာ့ကို ရို့ရြငး့ 

ေသာ ေဝါဟာရ်ဖငးံ ရြငး့လငး့စျာ ချဲ် ခာ့တတးရနး၇ 

ဿ၈ အသငး့ေတားသငး့အုပးႏြငးံ အမြုေတားေဆာငးမ္ာ့ကို မိမိတို႕ရ႕ဲ ေခါငး့ေဆာငးမြု 

အေလံအက္ငးံမ္ာ့သညး အသကးတာ၉ မညးသညးံေနရာတျငး အာ့ေကာငး့သညး၇ 

မညးသညးံေနရာတျငးအာ့နညး့သညး၇ မညးသညးံေနရာတျငး နကးရြိုငး့စျာနာ့လညးၿပီ့ 

မညးသညးံေနရာတျငး အေပ၍ယဵသာ်ဖစးေနသညး၇ မညးံသညးံေနရာကို ႀကီ့ထျာ့ေစႏိုငး 

သညးဆုိသညးံ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို မြနးကနးစျာ ချေဲဝပိုငး့်ခာ့တတးရနးအတျကး အချငးံအေရ့ 

မ္ာ့ ်ပငးဆငးေပ့ရနး၇ 

၀၈ ဝိညာဥးေရ့ရာ အေလံအက္ငးံမ္ာ့ႏြငးံ သငးၾကာ့်ခငး့မ္ာ့အာ့်ဖငးံ ဝိညာဥးေရ့ရာ 

အသစးတစးဖနး ရြငးသနးလာေစဖို႕ အာ့ေပ့ေထာကးပံဵေပ့ရနး၇ 

၁၈ တစးဦ့ခ္ငး့စီကုိယးတိုငး ဖျ႕ဵ်ဖိဳ့ႀကီ့ထျာ့ေရ့ႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုတို႕အတျကး 

လကးေတျ႕က္ေသာ အႀကဵဥာဏးမ္ာ့ႏြငးံ ကိရိယာတနးဆာမ္ာ့စျာကုိ ်ဖညးံဆညး့ 

ေပ့ရနး၇ 

၂၈ သငးတနး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးသငးၾကာ့ရာတျငး အသဵု့ 

်ပဳႏိုငးရနး ်ပညးံစဵုလဵုေလာကးေသာ အေထာကးအကူ ပစၥညး့မ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနး၇  

 

သငးခနး့စာစတငးၾကပါစို႔၈ ဒီတစးပတးမြာ ွိညာဥးေရ့မြာဦ့ေဆာငးသူတစးေယာကး်ဖစးလာဖို႔ 

ဘုရာ့က သငးံကိုဘယးလိုေခ၍ယူခဲံလဆဲိုတာေ်ပာဆိုေဆျ့ ေႏျ့ဖိုုု ႔်ဖစးပါတယး၈ ဘုရာ့သခငး 

သညး သငးံအတျကး လူသာ့တစးေယာကးအေန်ဖငးံသာမက ေခါငး့ေဆာငး တစးေယာကး 

အေန်ဖငးံပါ ႐ူပါရုဵထာ့ရြိပါသညး၈ သငးံအတျကး သူ၌ ႐ူပါရဵုသညး သငး၌ အသငး့ေတား၇ 

သငးံၿမိဳ႕ရပးရျာ၇ သငးံတိုငး့်ပညးအေပ၍ ထာ့ရြိတဲံ ေယ႐ႈခရစးေတားရဲ႕ ရညးရျယးခ္ကးကုိ 

်ပညးံစဵုေစရနး်ဖစးပါသညး၈ ဘုရာ့သခငးက သငးံအေပ၍တျငး မညးသညးကုိ အလိုရြိေ်ကာငး့ 
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တိက္စျာမေ်ပာႏိုငးေသားလညး့ ထုိေမ့ချနး့၌ အေ်ဖကို သငးကုိယးတုိငး ရြာေဖျရမညး 

်ဖစးပါသညး၈ တခ္ိဳ႕ေသာ အေ်ဖမ္ာ့မြာ သမၼာက္မး့စာမြလာသညး၈ တစးခ္ိဳ႕မြာ 

သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားထဵမြ တစးဆငးံ ဆငး့သကးသညး၈ အေ်ဖမ္ာ့ကို ရြာေဖျရာတျငး 

တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ တူလိမးံမညး မဟုတးေပ၈ သုိ႕ေသား ေသခ္ာသညးံအရာတစးခုမြာ သမၼာ 

က္မး့စာ၇ ဆုေတာငး့်ခငး့ ႏြငးံ သငး၌ ရူပါရဵုကို ဖနးတီ့တညးေဆာကးဖို႕ ဘုရာ့သခငး 

ေခ၍ေဆာငးေနေသာ မညးသညးံနညး့လမး့ေပ၍တျငး မဆုိ အေ်ခခဵ်ပီ့ မိမိကိုယးကို ေပ့ဆပး 

ထာ့်ခငး့တုိ႕ ပါဝငးမညး်ဖစးသညး၈  

 

ရူပါရဵုဆိုတာဘာလဲ၈ 

 

―႐ူပါရဵုဆိုသညးမြာ သငးဘယးလုိလူ်ဖစးခ္ငးသညး၇ သငးဘာေတျ်ဖစးခ္ငးသညးဆုိေသာ 

အရာ်ဖစးၿပီ့ ထိုအရာကို သငးဘယးလုိနညး့နဲ႕ ရေအာငးလုပးမလဲဆုိတာကုိ ပဵုေဖားေသာ 

ပနး့ခ္ီကာ့ခ္ပးတစးခ္ပး ်ဖစးသညး၈ ယငး့သညး သငးံအသကးတာအတျကး သငး်ဖစးခ္ငး 

ေနေသာအရာ်ဖစးၿပီ့ လကးရြိတျငး အစစးအမြနး မဟုတးေသာ အရာ်ဖစးသညး၈ ႐ူပါ႐ဵု 

ဆိုသညးမြာ သငးံႏြလဵု့သာ့၌ ေစစာ့ခ္ကးကုိ ေဖ၍်ပေပ့ေသာ လမး့တစးခု၇ သငးံစိတးကူ့ 

ပဵုေဖားမြုေတျအတျကး ေမ္ြားလငးံခ္ကး၇ သငးံစိတးဆႏၵ၌ ဦ့တညးခ္ကးႏြငးံ သငးံစိတး၌ 

ဖနးတီ့မြုတုိ႕်ဖစးၾကပါသညး၈ ထုိအရာမ္ာ့အာ့လုဵ့ကို သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ 

ဦ့ေဆာငးမြု်ဖငးံ ပဵုေဖားထာ့ရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ တစးနညး့အာ့်ဖငးံ ႐ူပါရုဵသညး သငးဘယးကို 

သျာ့ခ္ငးသညးႏြငးံ သငးယဵုၾကညးေနေသာ ဘုရာ့သခငးက သငးံကုိ ဦ့ေဆာငးေခ၍ေဆာငး 

သျာ့ေနသညးံ အရပးဆီမြ ေခ၍ေဆာငးေနေသာ အရာ်ဖစးသညး၈‖  တီမိုသီ ေဂ္ာံဖရီယျနး၇ 

ဿဝှှ၈ 
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သမၼာက္မး့စာထတဲျငး အသကးတာအတျကး ရူပါရဵုကုိ လုိကးေလြ္ာကးဖို႕ ဘုရာ့သခငး၌ 

ေခ၍သဵေတားကို ၾကာ့ေသာအခါမြာ လကးခဵ်ကသညးံသမ္ာ့စျာ အေ်ကာငး့ကုိ ေတျ႕ႏိုငးပါ 

သညး၈ အာ်ဗဵဟဵ၇ ယာကုပး၇ ေမာေရြ၇ ရြေမျလ၇ ဒါဝဒိး၇ ဧသတာ၇ မာရိ၇ ေယာသပး၇ ေပတရု၇ 

ရြငးေပါလု၇ ႏြငးံ သခငးေယရြု တုိ႕ရ႕ဲ အေၾကာငး့ကုိ စဥး့စာ့ၾကညံးပါ၈ သူတို႕အာ့လဵု့သညး  

ေခ၍ေတားမူသဵၾကာ့ေသာအခါ ဘုရာ့ထဵ အသကးတာကို ပဵုအပးၾကသညး၈ ထုိ႕ေနာကး 

အေယာကးတုိငး့သညး ဘုရာ့သခငးရဲ႕ စကာ့သဵကို နာ့ေထာငးၾကသညး၇ ေမ့ချနး့ေမ့ၾက 

သညး၇ ဆုေတာငး့ၾကသညး၇ ပိုမိုသိေအာငး ရြိေဖျၾကသညး၇ အစီအစဥးမ္ာ့ ေရ့ဆျၾဲကသညး၇ 

ဘုရာ့ေစခိုငး့သညးံအတိုငး့ လုပးေဆာငးၾကသညး၈ 

 

ဘီစီ ၃ရာစု၇ ဣသေရလလူမ္ိဳ့တုိ႕ ဗာဗုလုနးတုိငး့်ပညးမြာ ကျၽနးခဵရေသာအခ္ိနးတျငး 

ပေရာဖကး ေဟရြာယသညး ဣသေရလလူမ္ိဳ့မ္ာ့ကို ေခ၍ၿပီ့ ဘုရာ့သခငး၌ အနာဂတး 

ရူပါရဵုအေပ၍မြာအေ်ခခဵေသာ အနာဂတး ေမြ္ားလငးံခ္ကးေတျ၇ အိပးမကးေတျကုိ ်ပနးလညး 

ႏိြု့ေဆားတုိကးတျနး့ခဲံသညး၈ 

 

―်ဖစးဖူ့ေသာ အမြုတို႕ကို မေအာကးေမံ်ကႏြငးံ၈ ေရြ့ကာလ၌ အရာတုိ႕ကို 

ပမာဏမ်ပဳၾကႏြငးံ၈  

ၾကညးံ႐ြုေလာံ၈ အမြုအသစးကို ငါ်ပဳမညး၈ ယခုေပ၍လာလိမးံမညး၈ သငးတို႕သညး 

အမြနးသိ်မငးရၾကလိမးံမညး၈ အကယးစငးစစး ေတာ၉လမး့ကုိ။၇ လျငး်ပငး၉စီ့ 

ေသာ ေရကို။ ငာဖနးဆငး့မညး၈‖ (ေဟရြာယ၇ ၁၀့ှ၅-ှ၆) 

 

ပေရာဖကးေဟရြာယအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးသညး ဣသေရလလူမ္ိဳ့တုိ႕ကို ႐ူပါရဵုအေပ၍၉ 

ယဵုၾကညးေစခဲံသညး၈ ထုိအရာအေပ၍မြာ ေမြ္ားလငးံ်ခငး့ရြိေစရနးႏြငးံ ထုိအရာအာ့်ဖငးံ သူတို႕ 

အသကးတာကုိစနစးတက္ ရြငးသနးေစခဲံသညး၈ 
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ဓမၼသစးက္မး့ထမဲြာ ရြငးေပာလုက အသငး့ေတားအေပ၍၉ ရူပါရဵုထာ့ရြိခဲံသညး၈ အသငး့ေတား 

အတျငး့မြ အသငး့သူအသငး့သာ့ တစးေယာကးစီတုိငး့သညး ခရစးေတား၉ ႀကီ့ထျာ့ၾကေစ 

ရနး၇ ယဵုၾကညး်ခငး့ရငးံက္ကးရနး၇ ဝိညာဥးဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို ဖျ႕ဵ်ဖို့ေစရနး ႏြငးံ ပိုငးဆိုငးေသာ 

ေကာငး့ႀကီ့မဂၤလာမ္ာ့ကို တစးစိတးတစးကုိယးတညး့်ဖငးံ အခ္ငး့ခ္ငး့ မ္ြေဝၾကေစရနး 

အတျကး ရြငးေပါလုသညး ရူပါရဵုထာ့ရြိခဲံသညး၈  

 

―ေမတၱာစိတးႏြငးံ သမၼာတရာ့ကို ေဟာေ်ပာသ်ဖငးံ၇ ဦ့ေခါငး့တညး့ဟူေသာ 

ခရစးေတားမြာ အရာရာတုိ႕၉ ႀကီ့ပျာ့ၾကမညးအေၾကာငး့တညး့၈ ထုိဦ့ေခါငး့မြ၇ 

အဆစးအပိုငး့မ္ာ့တို႕သညး အာ့်ဖညးံသ်ဖငးံ၇ တကုိယးလုဵ့သညး ေစံစပးထဵု့ဖျဲ႕ 

လ္ကး၇ အသီ့သီ့အဂၤါမ္ာ့ကိုယးငနး့ကိုယးတာအတုိငး့ ်ပု်ပငးသညးႏြငးံအညီ၇ 

မိမိကိုယးကို ေမတၱာ၉တညးေဆာကး်ခငး့ငြါ ႀကီ့ပျာ့ေစတတး၌၈‖ (ဧဖကး၇ 

၁့ှ၂-ှ၃) 

 

ရြငးေပါလုက မညးသညးံအတျကးေ်ကာငးံ ထုိရူပါရဵုကို ဧဖကးအသငး့ေတားသို႕ ေဝမ္ြခဲံသညး 

်ဖစးသနညး့၈ ဤကဲံသို႕ ေဝမ္ြခဲံသညးံအတျကးေၾကာငးံ ဧဖကးအသငး့သူ၇ အသငး့သာ့မ္ာ့ 

သညး မိမိတိ႕ု တစးဦ့ခ္ငး့စီအေန်ဖငးံေသားလညး့ေကာငး့၇ အသငး့ေတားႀကီ့ တစးခုလဵု့ 

အေန်ဖငးံေသားလညး့ေကာငး့ မညးကဲံသို႕ေသာ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ထာ့ရြိရမညးကို သိရြိခဲံဲဲ 

ၾကပါသညး၈ ရြငးေပါလုသညး အသငး့သူအသငး့သာ့မ္ာ့ စိတးထမဲြာ အနာဂတး ရူပါရဵု ထာ့ 

ရြိတတးၿပီ့ ထိုရူပါရဵုအတိုငး့ ဆကးလကး အသကးရြငးသျာ့ရနး လမး့ၫႊနး်ပသခဲံ်ခငး့ ်ဖစးပါ 

သညး၈ ဒီေနရာတျငး အသငး့သူအသငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိိတို႕ရရြိပိုငးဆိုငးထာ့ေသာ 

ဝိညာဥးဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ (စျမး့ရညးမ္ာ့) ကို သိရြိရနးလုိအပးၿပီ့ ။ဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို ဘုရာ့ 
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သခငး၌ ကိုယးခႏၶာ်ဖစးေသာ အသငး့ေတား၌ အမြုေတား်မတးအတျကး အသဵု့်ပုရနး လုိအပး 

ေ်ကာငး့ ကိုလညး့ သိရမညး်ဖစးသညး၈  

 

သမၼာက္မး့စာတစးခုလဵု့တျငး ဘုရာ့သခငးသညး ယုဵၾကညးသူမ္ာ့ကို ဗ္ာဒိတးရူပါရဵုမ္ာ့ 

ေပ့ထာ့ပါသညး၈ အေ်ကာငး့မြာ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့အေပ၍မြာ ဘုရာ့သခငးက ်ပငးဆငး 

ေပ့ထာ့ေသာ ်ကီ့်မတးေသာ အရာသညး ယခုအခ္ိနးမြာ မ်ဖစးေသ့ေသားလညး့ အနာဂတး 

တျငး ်ဖစးလာမညးဆိုသညးကို ယဵုၾကညးေစရနးအတျကး တိုကးတျနး့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ 

အာ့လဵု့ကုိ တစးဦ့ခ္ငး့စီ အေန်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ ယဵုၾကညးသူအသုိကးအဝနး့ တစးခုလဵု့ အေန်ဖငးံ 

်ဖစးေစ ထုိအနာဂတးရူပါရဵုကို ်မငးတတးေစရနး ဘုရာ့သခငးက ဖိတးေခ၍ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

ကျၽနးုပးတိ႕ု အေယာကးစီတုိငး့သညး ထူ့်ခာ့စျာ ဖနးဆငး့ခဵထာ့ရသညးံအေၾကာငး့ ်မငးတတး 

ေအာငး ၾကညံးဖို႕လိုအပးပါသညး၈ ထုိအခါမြသာလြ္ငး ကျၽနးုပးတို႕သညး ခရစးေတား၌ အမြု 

ေတား်မတးမြာ ပါဝငးထမး့ေဆာငးရနး မိမိတျငး မညးသညးံ ထူ့်ခာ့ေသာ ပါရမီရြိသညးကို 

သိလာမညး်ဖစးပာသညး၈ 

 

ကျၽနးုပးတိ႕ု အသကးတာအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ ရူပါရဵုကို သိရြိ၇ ်ပညးံစဵုေစနိုငးေသာ 

အစျမး့သတၱိ၌ အဓိကမြာ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား ်ဖစးပါသညး၈ တမနးေတားေပါလု 

သညး ကျၽႏးုပးတို႕ကို ဝိညာဥးသေဘာ်ပညံးဝဖို႕ႏြငးံ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ အသကး 

တာ ်ဖစးဖို႕အတျကး သျနးသငးထာ့ပါသညး၈ အဘယးံေ်ကာငးံဆိုေသား ဘုရာ့သခငးက 

ကျၽႏးုပးတိ႕ုကို ဝိညာဥးပကတိအတုိငး့က္ငးံရနးႏြငးံ ဝိညာဥးပကတိအတိုငး့ အသကးရြငး 

လုိကးေလြ္ာကးရနး သျနးသငးထာ့ေသားေ်ကာငးံ ်ဖစးပါသညး (ဂလာတိ၇ ၂့ ှ၃၇ ဿ၂၈) 

သိ႕ု်ဖစး၊ ကျၽႏးုပးတို႕သညး ဘုရာ့သခငး၌ ရူပါရဵုကိုသာမက ကျၽႏးုးပးတို႕၌ ဘဝအတျကး 

အိပးမကးမ္ာ့ကုိပါ သိရေသာအချငးံႏြငးံ ်ဖညးံဆညး့ႏုိငးေသာအချငးံပါရရြိမညး်ဖစးသညး၈ 
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အမြုေဆာငးလုပးငနး့ဆိုတာဘာလဲ၈ 

 

အမြုေဆာငးလုပးငနး့ဆိုသညးမြာ မိမိတို႕၌ အနာဂတးရူပါရဵုအတျကး လုပးေဆာငးရမညးံ 

အလုပး်ဖစးသညး၈  

―ထိုရူပါရဵုအမြနးတကယးပဵုေပ၍လာေသာအခါ ်ဖစးလာဖို႕ သိ႕ုမဟုတး ်ဖစးလတဵံေသာ 

အရာကို ဖနးတီ့နိုငးရနးအတျကး ကျၽနုးပး်ပုလုပးရမညးံ လုပးေဆာငးခ္ကး အေ်ခခဵမူေတျဟာ 

ဘာေတျလဲ၈‖ 

 

်ကုိတငးစီမဵ်ခငး့ဆိုတာဘာလ၈ဲ 

 

်ကုိတငးစီမဵ်ခငး့ဆိုသညးမြာ သငံးရဲ႕ ရူပါရဵုႏြငးံ လုပးေဆာငးခ္ကးတုိ႕အတျကး ေရြ႕ဆကးသျာ့ 

ရမညးံ အေသ့စိတး အဆငးံတစးဆငးံ်ခငး့ကို ဆိုလုိပါသညး၈ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့သညး 

တိက္ေသခ္ာရမညး၇ တုိငး့တာ၊ရနိုငးရမညး၈ အခ္ိနးမြီ်ပီ့စီ့ လုပးေဆာငးနုိငးရမညး၈―ဘာလဲ၇ 

ဘယးေတာံလဲ၇ ဘယးမြာလ၇ဲ ဘယးသူနဲ႕လဲ၇‖ဟူေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကိုလညး့ ေ်ဖဆိုေပ့နိုငး 

ရမညး၈ 

 

လုပးေဆာငးခ္ကး -----  -------------------  ---------------  --------- ရူပါရဵု  

်ကုိတငးစီမဵ်ခငး့ /// (အခကးအခဲ/စိနးေခ၍မြု) 

စိနးေခ၍မြုမ္ာ့ကုိေက္ားလႊာ့ႏုိငးဖို႕နညး့စနစး  
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အခနး့ (ဿ) ၈ ၈ ကုဵလုဵ်ပညးံဝေသာ အသကးတာ 

၄၂ မိနစး 

 

ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးဖို႕ရာ ပထမဆဵု့ အေလံအက္ငးံႏြငးံ 

အေ်ခခဵနညး့လမး့မြာ 

 

ေခါငး့ေဆာငးမြု က္ငးံထဵု့ (ှ) 

နကးရိြုငး့ေသာ ဝိညာဥးအသကးတာထဲမြ ေပ၍ထျကးလာေသာ သငး၌ေခါငး့ေဆာငးမြုကို 

ပဵုေဖား႐ြု်မငးၾကညးံပါ၈ 

 

စိတးဝိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (ှ) 

ေခါငး့ေဆာငးမြု၌ အသီ့အပျငးံရရြိခဵစာ့်ခငး့သညး ဘုရာ့သခငး၌အလုပးလုပးေတားမူ်ခငး့ကို 

ကျၽႏးုပးတိ႕ုထ၉ဲ်ဖစးေစ၇ ကျၽႏးုပးတို႕အာ့်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ လိုအပးပါသညး၈ 

 

အဓိပၸာယးဖျငးံဆို်ခငး့၈ ၈ ေရတဵချနးကုိ်မငးေယာငးၾကညးံပါ၈ လြပ်ပီ့စျမး့အာ့ၾကီ့ယဵုမြ္မက 

အသကးရြငးသနးမႈကိုလညး့ ေပ့စျမး့ႏုိငးသညး၈ေရတဵချနးရြိေရမ္ာ့ မညးသညံးေနရာမြ က္လာ 

ပါသနညး့၈ ေတာငးတနး့ထရဲြိနကးနေဲသာအရပး၇ ေရႏုတးေရေပါကးမ္ာ့မြ စုေပါငး့ဆငး့သကး 

လာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထုိနညး့တူပငး သငး၌အမႈေတားေဆာငးလုပးငနး့သညးလညး့ လြပ၇ စျမး့ 

အာ့ၾကီ့မာ့်ပီ့ မိမိလူတုိ႔အာ့ အသကးရြငးသနးမႈကိုေပ့စျမး့ဖို႔ရနးလိုသညး၈ 

ထိုကံဲသို႔်ဖစးရနးမြာသငး၌အမႈေတား ေဆာငး်ခငး့တျငး သနး႔ရြငး့ေသာွိညာဥးေတား စီ့ဆငး့ 

်ဖညးံတငး့ေပ့ရနးလိုပါသညး၈ ွိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးသညး လြပစျာ၇ 

အငးအာ့ၾကီ့မာ့စျာ၇ လႈပးရြာ့တကးၾကျစျာ်ဖငးံ အမႈေတားထမး့ေဆာငးပါသညး၈ 
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ဤသညးမြာွိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကး၌ ်ပဳမူ လုပးေဆာငး 

ခ္ကးမ္ာ့ပငး်ဖစးသညး၈ 

ဤေနရာတျငး ကျၽနးုပးတို႕ဆကးလကးေဆျ့ ေႏျ့ေ်ပာဆိုၾကသညးမြာ ပိုမို်ပညံးစဵုလဵုေလာကး 

ေသာ အသကးတာ်ဖငးံ ေနထိုငးရနး မညးသို႕လုပးယူၾကရမညးဆိုသညး ်ဖစးသညး၈ သုိ႕ေသား 

ဘကးေပါငး့စဵု်ပညးံစဵုမြုဟုဆုိသညးံအခါတျငး ကျၽနးုပးတို႕ပဵုမြနးေ်ပာဆိုေနက္ အရာကို ေ်ပာမညး 

မဟုတးပါ၈ 

 

်ပညးဝံစုဵလငးသညးံ ဝိညာဥးေရ့ဆုိငးရာ ေခါငး့ေဆာငးမြုအတျကး ရူပါရုဵထာ့ရြိ်ခငး့ 

ဝိညာဥး ဦ့ေဆာငးေသာအသကးတာ၇ မိတးေဆျသူငယးခ္ငး့၇ ဘုရာ့အမြုေတားေဆာငး အ်ဖစး 

မြ ကျၽႏးုပးတိ႕ုကို ေသျဖယးေစသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ထမဲြ အႀကီ့မာ့ဆဵု့တစးခုမြာ ကျၽႏးုပး 

တိ႕ုေန႕စဥးအသကးတာႏြငးံ ဝိညာဥးအသကးတာကုိ အကနး႕မ္ာ့်ဖငးံ ပိုငး့်ခာ့ထာ့လုိကး ်ခငး့ 

်ဖစးသညး၈ ကျၽႏးုပးတို႕သညး ဝိညာဥးအသကးတာႏြငးံ ကျၽနုးပးတို႕အသကးတာ၌ အ်ခာ့ 

ေသာအခနး့ကဏၭမ္ာ့ (ဝိညာဥးအသကးတာႏြငးံ အိမးေထာငးမိသာ့စုအသကးတာ၇  ဝိညာဥး 

အသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုအအသကးတာ၇  ဝိညာဥးအသကးတာႏြငးံ ပတးဝနး့က္ငးရြိ 

သူမ္ာ့ကုိ ဆကးဆဵေသာ အသကးတာ)  ကို ပိုငး့်ခာ့တတးၾကသညး၈ 
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အသကးတာ၌ ကနး႕သတးခ္ကးမ္ာ့ ၈ ၈  

မိသာ့စု၇ အိမးေထာငးဖကး၇ အသငး့ေတား၇ အလုပး၇ အေစခဵ်ခငး့၇ စိတးဝငးစာ့မြုမ္ာ့၇ လိငး၇ 

စိတး်ပငး့်ပမြု/အိပးမကး၇ က္နး့မာေရ့၇ ဘုရာ့သခငး/ယဵု်ကညး်ခငး့၇ စသညး၈ 

 

ကျၽနးုပးတိ႕ုအသကးတာထဲမြာ ဘုရာ့မပာရြိသညးံအခ္ိနးတျငး 

်ပသနာေတျ်ဖစးေပ၍လာပါတယး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ုသညး မတူညီတံဲ ဓေလံေနာကးခဵကေနလာတဲံ 

မတူညီတဲံသူမ္ာ့်ဖစးလာၾကသညး၈ ကျၽနးုပးတိုံ၌ ကျၽနးုပးအသကးတာအစိတးအပိုငး့တစးခုက 

အ်ခာ့အစိတးအပိုငး့တစးခုကုိ လႊမး့မို့ချငးံ မေပ့ေပ၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး တနဂၤေႏျေန႕တျငး 

အမြနးတကယးပငး ဘုရာ့တရာ့ ကုိငး့႐ိြုငး့စျာ်ဖငးံ ဝတး်ပဳကို့ကျယး်ခငး့ကို 

ဦ့ေဆာငးတဲံသူ်ဖစးေနနိုငးသညး၇ သုိ႕ေသား မိမိအိမး သို႕်ပနးေရာကးေသာအခါ 

ဇနီ့သညးႏြငးံကေလ့ေတျအေပ၍တျငး ေကာငး့မျနးစျာ ဆကးဆဵ်ခငး့ 

မ်ပဳေသာသူ်ဖစးေနႏိုငးသညး၈ တစးရကးတျငးေကာငး့ေသာ တရာ့မ္ာ့ေဟာေ်ပာေနၿပီ့ 

ေနာကးတစးရကးတျငး လိမးညာေသာသူ ်ဖစးေနႏိုငးတယး၈ မိမိသူငယးခ္ငး့၇ မိမိမိသာ့စုကို 

ခ္စးေသာသူ်ဖစးနိုငးသညး၇ သုိ႕ေသား ပတးဝနး့က္ငးရြိ သူမ္ာ့ကုိ မခ္စးႏိုငးေသာသူ ်ဖစးေနႏိုငး 

အသက္တာ၏ ကန္႕သတ္်ခက္်မား  
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သညး၈ အသကးတာထ ဲဤကဲံသို႕ေသာ အကနး႕အသတးေတျ ချဲထာ့လုိကး်ခငး့သညး သခငး 

ေယ႐ြုအသကးရြငးခဲံေသာအသကးတာ၇ သူ၌တပညးံေတားမ္ာ့ကိုသငး်ကာ့ခဲံေသာ အသကး 

ရြငး်ခငး့ ပဵုစဵတိ႕ုႏြငးံ ဆနး႕က္ငးလ္ကး ရြိေနေပမညး၈  

 

ဘုရာ့သခငးကို ဒီအသကးတာအကနး႔အသတးမ္ာ့ထဲမြ ဖယးထုတးပစးမညးံအစာ့ ကျၽနးုပးတို႕ 

သညး ဘုရာ့သခငးကို ထိုအသကးတာအကနး႔အသတးတုိ႕ အလယးဗဟိုတျငး ေနရာခ္ထာ့ 

ရနး ်ဖစးပါသညး၈ ထုိအခါမြသာလြ္ငး ကျၽႏးုပးတို႕၌ အသကးတာ အကနး႕အသတး တစးခုႏြငးံ 

တစးခုကုိ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ တနးခို့ေတားအာ့်ဖငးံ ဆကးေပ့ႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ 

ကျၽႏးုပးတိ႕ု အသကးတာမ္ာ့ ေကာငး့မျနး ်ပညးံစဵုစျာ်ဖငးံ ေပါငး့စပးသျာ့ေသာအခါ ကျၽနးုပးတို႕ 

၌ မတူညီေသာ အသကးတာ အပိုငး့ေလ့မ္ာ့ သညးလညး့ တစးခုႏြငးံတစးခု ညီညျတးမြု 

ရြိလာ်ကမညး ်ဖစးသညး၈ 
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ထာဝရဘုရာ့သခငး (ခမညး့ေတား၇ သာ့ေတား၇ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား) သညး 

ကျၽနးုပးတိ႕ု ်ဖစးတညး်ခငး့၌ ဗဟုိခ္ကး ်ဖစးပါသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ အသကးတာ အစိတးအပိုငး့ 

တစးခုစီတိုငး့တျငး စီ့ဆငး့ေနပါသညး၈ ရညးရျယးခ္ကး၇ ချနးအာ့၇ ထငး်မငးယူဆမြု၇ တို႕ကို 

ေပါငး့စညး့ေစပါသညး၈ ထုိ႕ေ်ကာငးံ ကျၽနးုပးတို႕သညး အေ်ခအေန အခ္ိနးအခါတိုငး့တျငး 

မေ်ပာငး့လေဲသာသူ ်ဖစးေနေပသညး၈  

 

ရြငးေပါလု၌ ကုဵလဵု်ပညးံဝေသာ အသကးတာႏြငးံဆိုငးရာ ရူပါရဵု 

ေကာေလာသဲအသငး့ေတားသို႕ ေရ့ပို႕ေသာ ရြငးေပါလု၌စာေစာငးတျငး ကုဵလဵု်ပညးံွ 

စဵုလငးေသာ အသကးတာ်ဖစး်ခငး့အေၾကာငး့ကို ပဵုေဖားေရ့သာ့ခဲံသညး၈  

ထိ႕ုေ်ကာငးံ၇ ငါတုိ႕သညး ်ကာ့ရသညးေန႕မြစ၊၇ သငးတိ႕ု အဘု႕ိအလိုငြါ အစဥးမ်ပတး 

ဆုေတာငး့ပဌနာ်ပုလ္ကးေန်က၌၈ ဆုေတာငး့ေသာအခ္ကးဟူမူကာ့၇ သငးတို႕သညး 

ေကာငး့ေသာ အက္ငးံအမ္ို့မ္ို့တညး့ဟူေသာ အသီ့ကိုသီ့်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငးကို သိေသာ 

ဥာဏးတို့ပျာ့်ခငး့ရြိသ်ဖငးံ။၇ ွမး့ေ်မာကးေသာစိတးႏြငးံ အရာရာ၉ သညး့ခဵ်ခငး့၇ စိတးရြညး 

်ခငး့အလိုငြါ၇ ဘုနး့်ကီ့ေသာတနးခို့ေတားအတိုငး့ချနးအာ့ႏြငးံ်ပညးံစဵုသ်ဖငးံ။၇ ခမညး့ေတား 

ဘုရာ့သခငးကုိ ဗဟို်ပဳေသာ ကဵုလုဵ်ပညးံွ ေသာ အသကးတာ 

GOD 
(in center) 
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ဘုရာ့၌ ေက့္ဇူ့ေတားကုိ ခ္ီ့မျမး့လ္ကး၇ သခငးဘုရာ့နြငးံထိုကးေလ္ာကးစျာက္ငးံ၊ အရာရာ 

၉ ႏြစးသကးေတားမူေစ်ခငး့ငြါ၇ ပညာအမ္ို့မ္ို့၇ ဓမၼဥာဏးအမ္ို့မ္ုိ့အာ့်ဖငးံ အလုိေတားကုိ 

အကုနးအစငးနာ့လညးပါမညးအေ်ကာငး့ ဆုေတာငး့ပဌနာ်ပု၌၈  

(ေကာ၇ ှ့ ၆-ှှ) 

 

ပဵုေဖား်ကညးံပါ၈  ၈ ဒီေနရာတျငး ရြငးေပါလု၌ ၿပီ့်ပညးံစဵုေသာ ရငးံက္ကးသညးံ 

ခရစးယာနးတစးေယာကးပဵုစဵကို ်မငးၾကညံးပါ၈ ယငး့သညး ဘုရာ့ကို ေက္နပးေစေသာ 

အသကးတာ၇ ခရစးေတားႏြငးံ ထုိကးတနးေသာ အသကး်ဖငးံ အသကးရြငး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

ွိညာဥးေရ့ရာရငးံက္ကးမြု၌ နကးနရဲာ အရပးမြထျကးလာၿပီ့ ေကာငး့ေသာအမြုအရာမ္ာ့ 

အာ့လဵု့အတျကး အသီ့သီ့ေသာ အသကးတာ်ဖစးသညး၈ (ဆာလဵ ှ ကို ၾကညံးပါ) 

 

ထိ႕ုေၾကာငးံ ကျၽႏးုပးတို႕သညး ွိညာဥးေရ့ရာရငးံက္ကးေသာ အသကးတာလာ်ဖစးေလ၇ 

ကျၽႏးုပးတိ႕ုသညး မညးသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၇ မညးသညးကိုလုပးေနၾကသညး၇ မညးကဲံသို႕ 

လုပးၾကမညးဆိုသညးမ္ာ့မြာ တစးလဵု့တစးွတညး့်ဖစးလာေလ ်ဖစးပါသညး၈ 

 

WHO – ကျၽနးုပးတို႕ထဲမြ ―ေခ၍်ခငး့ခဵရသူ‖ က ဘုရာ့သခငးအတျကး 

ေမတၱာႏြငးံလညး့ေကာငး့၇ ွိညာဥးဆိုငးရာ ဥာဏးပညာႏြငံး လညး့ေကာငး့၇ နာ့လညး့်ခငး့်ဖငးံ 

လညး့ေကာငး့၇ ်ပညးံွလ္ကး ွိညာဥးေရ့ရာ၉ နကးရြိုငး့စျာ ရငးံက္ကးသူ်ဖစးလာရမညး၈ 

 

WHAT – ကျၽနုးပးတို႕၌ အသကးတာမ္ာ့တျငး ဘုရာ့သခငး၌ အေစကို ခဵရာ၉ ကျၽနုးပးတို႕ 

်ပုေသာ ေကာငး့ေသာအရာ အာ့လဵု့တုိ႕်ဖစးသညး၈ 
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HOW – ကျၽနုးပးတို႕ကို ေခ၍ေသာအရာ၉ ―ဘယးလိုလဲ‖ ဟူေသာ အရာမြာ 

သခငးဘုရာ့စိတးေတားႏြငးံ ေတျ႕၊ ဘုရာ့ႏြငးံ ထိုကးတနးေသာ အမြုေတား်မတး်ဖစးေအာငး 

လုပးေဆာငးေသာ နညး့လမး့်ဖစးသညး၈ 

 

ဤသညးမြာ ဝိညာဥးေရ့အရ သိက၏ာသမာဓိရြိေသာ လူပုဂၐိုလးတစးေယာကး၌ ပဵုစဵ်ဖစးသညး၈ 

ထိုသူတိ႕ု၌အသကးတာတျငး ကျၽႏးုပးသညး မညးသူ်ဖစးသညး၇ မညးသညးကို လုပးေနသညး၇ 

မညးကဲံသိ႕ု လုပးရမညးဆိုသညးံ အရာအာ့လဵု့သညး ဘုရာ့သခငးထဵမြ စီ့ဆငး့လာသညး၈ 

။သညး ွိညာဥး်ပညးံွ်ခငး့ ပဵုစဵ်ဖစးၿပီ့ ခရစးေတားကုိ အေစခဵေသာေလာကတျငး ဝိညာဥး 

ဦ့ေဆာငးေသာ အသကးတာမ္ာ့်ဖစးေစသညး၈ 

 

တစးဦ့ခ္ငး့ မိမိကုိယးမိမိ ်ပနးလညးသဵု့သပးရနး 

 

ှ၈ မညးသညးံေနရာတျငး မိမိတို႕၌ အသကးတာသညး အကနး႕အသတးပိုငး့်ခာ့မြု မ္ာ့စျာ 

ရြိေနသလဲ၈ 

 

 

 

 

 

ဿ၈ ခရစးေတားကုိ ကုိယးံရဲ႕အသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုအပုိငး့မြာ အလယးဗဟိုမြာ 

ထာ့ရြိေစရနးအတျကး ဘာလိုအပးသနညး့၈ 

 

 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

20 

 

 

 

ေပါငး့စညး့်ခငး့လုပးငနး့ 

ကျၽႏးုပးတိ႕ု၌အသကးတာအစိတးအပိုငး့မ္ာ့ႏြငးံ ဘုရာ့ႏြငးံဆကးသျယး်ခငး့ကို ေပါငး့စပးေသာ 

အခါတျငး စိနးေခ၍မြုမ္ာ့စျာ ရြိႏိုငးပါသညး၈ ပုိမိုရငးံက္ကးေသာ ွိညာဥးေရ့ အသကးတာလမး့ 

သိ႕ုသျာ့်ခငး့သညး ခကးခဲရြညးလ္ာ့ေသာ လမး့်ဖစးသညး၈ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ 

အသဵကုိနာ့ေထာငးႏိုငးစျမး့ကို ်မြငးံတငးရမညး်ဖစးၿပီ့ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးသညးအတိုငး့ 

လုပးေဆာငးႏိုငးစျမး့လညး့ ဖျဵ႕်ဖိဳ့ရနး လုိအပးပါသညး၈1 ဤရလဒးမ္ာ့ ရရြိဖို႕ ေန႕စဥးအေ်ခခဵ 

အရညးအေသျ့ မ္ာ့ ်ဖစးသညးံ စိတးႏြိမးံခ္်ခငး့၇ ပျငးံလငး့်ခငး့၇ ႏြငးံ တဵု႕်ပနးတတး်ခငး့ စသညးံ 

မ္ာ့စျာေသာ သေဘာထာ့မ္ာ့ကို သို႕မဟုတး အ်ပုအမူမ္ာ့က အထူ့အေထာကးအကူ 

ေပ့သညး၈ 

 

ှ၈ ႏြိမံးခ္တတးေသာစိတးသေဘာထာ့ရြိပါ၈  

 

ကျၽႏးုပးတိ႕ုအမ္ာ့စုအတျကး ႏြိမးံခ္်ခငး့ကို သကးသကးလုပးယူဖို႕မလိုပါ၈ သုိ႕ေသား အသကး 

တာတျငး အသကးရြငးစဥးတျငး ကျၽနုးပးတို႕ ႏြိမးံခ္ဖို႕ ်ဖစးလာပါသညး၈ သုိ႕တိုငးေအာငး တစးခ္ိနး 

တညး့မြာပငး တစးခါတစးရဵ ရဵြု့နိမးံ်ခငး့၇ အာ့နညး့်ခငး့ဆိုသညးံ အမြနးတရာ့မ္ာ့ကို ရငးဆုိငး 

ရနး ခကးခလဲြသညး၈ ကျၽႏးုပးတို႕သညး ထိုအေ်ခအေနထတဲျငး မိမိကုိယးကုိ ်ပနးၾကညးံရနး 

အလျနးတရာ ရြကး်ခငး့ သုိ႕မဟုတး ေၾကာကးရျ႕ဵ်ခငး့ ်ဖစးတတးသညး၈ ထုိသို႕ ႏြိမးံခ္်ခငး့ကို 

                                                 
1 For many specific suggestions and examples on how to better listen to and 

cooperate with the Holy Spirit, see Timothy C. Geoffrion, Saying Yes to God: How to 

Keep in Step with the Spirit (Eugene, OR: Cascade Books, 2017). 
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ဆနး႕က္ငးသညးံအခါတျငး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကျၽႏးုပးတို႕ၾကာ့တျငး တဵတုိငး့မ္ာ့ကို ကာရဵလုိကး 

ၾကသညး၈ ကျၽႏးုပးတို႕၌ မာနးမာနသညး ေက္နပးဖျယးရာ အတုအေယာငးမ္ာ့ကို ဖနးတီ့နိုငး 

သညး၈ အဒဲီအခ္ိနးမြာ ပိုေကာငး့သေယာငးခဵစာ့ရတတးသညး၈ သုိ႕ေသား ဤသို႕်ပု်ခငး့ သညး 

ဘုရာ့သခငးထဵမြ ကျၽနးုပးတို႕အလိုအပးဆဵု့်ဖစးသညးံ ချငးံလႊတး်ခငး့၇ အာ့ေပ့်ခငး့၇ 

်ကငးနာ်ခငး့ တို႕ကို ရယူေပ့နိုငးတဲံ စျမး့ရညးကို ပိတးပစးပါသညး၈ သုိ႕မဟုတး ကျၽနးုပးတိ႕ု 

ခရစးေတားႏြငးံ ဆကးႏျယးမြု သုိ႕မဟုတး ကျၽနုးပးတို႕ရ႕ဲ အေ်ခအေနတို႕ကို ခိုငးလဵုစျာ တုိ့တကး 

ေစသညးံ အ်ခာ့အကူအညီ တစးမ္ို့မ္ို့ကုိ ရယူေပ့နိုငးတဲံ လကးခဵနိုငးစျမး့ရညးကို 

ပိတးပစးလုိကးသညး၈  

 

ပို၊ဆို့သညးမြာ ကျၽနးုပးတို႕သညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ လျဲမြာ့ေသာဆကးဆဵေရ့ တညးေဆာကး 

်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကျၽႏးုပးတို႕၉ရြိသညးဟုထငးေသာ ချနးအာ့မ္ာ့ သုိ႕မဟုတး သူတစးပါ့ထကး 

သာလျနးမြုရြိသညးဟူေသာ ယူဆခ္ကးတို႕်ဖငးံ ဘုရာ့ကိုရြာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ သခငးေယ႐ြုက 

ဤကဲံသိ႕ုေသာ မာနေထာငးလႊာ့မြုႏြငးံ မာနးမာန ေထာငးလႊာ့်ခငး့ေ်ကာငးံ ်ဖစးလာရေသာ 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ အက္ို့ဆကးမ္ာ့ကုိ ဆနး႕က္ငးေ်ကာငး့ ဖာရိရြဲႏြငးံ အချနးခဵ ပဵုဥပမာတျငး 

ေဖ၍်ပထာ့သညး၈ (လုကာ၇ ှ၅့ ၆-ှ၁) 

 

ရြငးယာကုပးႏြငးံ ရြငးေပတရုတုိ႕သညးလညး့ ွိညာဥးေရ့ မာနေထာငးလႊာ့်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကး 

ၿပီ့ သတိေပ့ခဲံသညး၈ ဘုရာ့ေရြ႕မြာ ကုိယးံကုိယးကုိ ခ္ီ့ေ်မြာကးေသာသူသညး ႏြိမးံခ္်ခငး့ကို 

ခဵရမညး်ဖစးၿပီ့ မိမိကိုယးကို ႏြိမးံခ္ေသာသူသညး ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတား အာ့်ဖငးံ 

ခ္ီ့ေ်မြာကး်ခငး့ခဵရမညး်ဖစးသညး၈ ဓမၼေဟာငး့က္မး့ကုိ ကုိ့ကာ့၊ ရြငးယာကုပးႏြငးံ 

ရြငးေပတရ ုႏြစးေယာကးလုဵ့သညး ―ဘုရာ့သခငးက မာနေထာငးလႊာ့်ခငး့ကို ဆနး႕က္ငး 

သညး၇ သုိ႕ေပမယးံ ႏြိမးံခ္ေသာသူကို ေက့္ဇူ့ေမတၱာေပ့ေတားမူသညး‖ ဟု စာဖတးသူမ္ာ့ 

ကို အမြတးရေစရနး ဆုဵ့မထာ့သညး၈ (ယာကုပး၇ ၁့၃၈ ှ ေပ၇ ၂့၂) 
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ႏြိမးံခ္်ခငး့ကို ေရျ့ခ္ယး်ခငး့ဆိုသညးမြာ မိမိ၌ အရြိကို အရြိအတိုငး့ ရို့ရြငး့စျာ ရငးဆိုငး်ခငး့ 

်ဖစးပါသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ တစးခါတစးရဵ ကျၽႏးုပးတို႕၌ အလုပးမ္ာ့သညး စဵခ္ိနးမမြီဟု 

ွနးခဵတတးသညး၈ ကျၽႏးုပးတို႕၌ ခရစးေတားကံဲသုိ႕ အေတျ့  အာ့်ဖငးံေသား လညး့ေကာငး့၇ 

ကိုယးအမူအရာအာ့်ဖငးံလညး့ေကာငး့ အခ္ိနးတိုငး့ ်ပဳမူ မေနထိုငးႏိုငး ေၾကာငး့၇ ႀကိမးဖနး 

မ္ာ့စျာ အဖ္ကးသေဘာေဆာငးသညးံ အမြုအရာမ္ာ့ကို ်ပဳတတးေၾကာငး့ ကို ွနးခဵတတးရ 

မညး်ဖစးသညး၈ ကျၽႏးုပးတို႕၌ အမြာ့မ္ာ့ကို အသိအမြတး ်ပုရမညး်ဖစးၿပီ့ အမြုမဲံ အမြတးမဲံစျာ 

်ဖငးံ ်ဖစးေပ၍လာေသာ ်ပသနာမ္ာ့ကိုလညး့ ရငးဆိုငး တတးရမညး၈ ကျၽႏးုပးတို႕၌ အာ့နညး့ 

ခ္ကးမ္ာ့ မေပ၍လာေစရနး ရြုပးေထျ့ေသာ စကာ့လဵု့မ္ာ့်ဖငးံ ဟနးေဆာငးလိမးညာဖို႕ 

မၾကိဳ့စာ့သငးံပါ၈ လုိအပးလြ္ငး အကူအညီ ေတာငး့ခဵ တတးရမညး၈ ကျၽႏးုပးတို႕ ႏြိမးံခ္လြ္ငး 

ဘုရာ့သခငးကျၽႏးုပးတို႕ကို ေစခိုငး့ေသာ အမြုမ္ာ့ ေအာငး်မငးေစရနး သုိ႕မဟုတး ကျၽႏးုပးတို႕ 

လုပးသညးံအရာမ္ာ့ ပိုမို ထိေရာကးေစရနး အတျကး အ်ခာ့သူမ္ာ့၌ အကူအညီလိုအပး 

ေၾကာငး့ကုိ လကးခဵတတးလာလိမးံမညး၈ 

 

ႏြိမးံခ္ဖို႕ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့သညး မိမိကိုယးကို အဆငးံႏြိမးံခ္်ခငး့မဟုတးပါ၈ ႏြိမးံခ္်ခငး့ဆိုသညးမြာ 

သငးံ၌လုပးႏိုငးစျမး့ အကနး႕အသတး ႏြငးံ ရဵြု့နိမးံ်ခငး့မ္ာ့ ဘယးေလာကးရြိေ်ကာငး့ ရို့သာ့စျာ 

ွနးခဵလကးခဵ်ခငး့သာ်ဖစး်ပီ့ ဘုရာ့သခငး၌ သနာ့်ခငး့ ေက့္ဇူ့ေမတၱာေတားကို သငး 

လိုအပးေ်ကာငး့ွနးခဵ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ဤေနရာသညး အစ်ပုသညးံ ေနရာ်ဖစးသညး၈ 

ထိုေနရာမြ ဆကးသျာ့ေသာအခါ၇ သငးႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ဆကးဆဵေရ့သညး ပိုမိုနကးန ဲ

်ကျယးွ လာမညး၈ ယငး့သညး ခရစးေတားအာ့်ဖငးံ သငး၌ ွိညာဥးေရ့ရာ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကို 

ဘုရာ့သခငးက ်ဖညးံဆညး့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာ်ကီ့မာ့်ခငး့ အေပ၍ အေ်ခခဵ 

်ပီ့ သငး၌ ႏြိမးံခ္တတး်ခငး့ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၉ ယုဵ်ကညးစိတးခ္်ခငး့ အေပ၍မူတညး သညး၈ 

သငးသညးဘုရာ့ေရြ႕တျငး ဒူ့ေထာကးလုိကးေသာအခါ ဘုရာ့က သငးံကုိ ဆျဲထူ လိမးံမညး၈ 
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သငးသညး ဘုရာ့သခငးထဵမြ တစးစဵုတစးခုကိုမြ္ေတာငး့ခဵရနးေသား လညး့ေကာငး့၇ ေမြ္ားလငးံ 

ရနးေသားလညး့ေကာငး့ မထုိကးတနးေ်ကာငး့ ွနးခဵပါ၈ ထုိအခါ သငးံကို ေစာငးံေရြာကး်ပီ့ 

သငးလုိအပးသညးံ အကူအညီကို ေပ့ခ္ငးေသာ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား၌ အသဵကုိ 

်ကာ့နိုငးေ်ကာငး့ သငးေတျ႕ရလိမးံမညး၈ 

 

ေဟၿဗၾဲသွါဒစာေစာငး က္မး့ေရ့ဆရာက ဘုရာ့သခငးထဵ ႏြိမးံခ္်ခငး့မြ ယုဵၾကညး်ခငး့ ရြိလာ 

သညးကုိ ဤကဲံသို႕ ေရ့သာ့ေဖ၍်ပထာ့သညး၈ ―ထိုံေၾကာငးံ၇ ငါတုိ႕သညး သနာ့်ခငး့ 

ကရုဏာေတားကုိ။၇ ေတားေလ္ားေသာ မစ်ခငး့ ေက့္ဇူ့ေတားကုိ။ ခဵရမညးအေၾကာငး့၇ 

ရဲရငးံေသာစိတးႏြငးံ ေက့္ဇူ့ပလႅငးေတားသို႕ တို့ွငးခ္ဥး့ကပးၾကကုနးအဵံ၈‖ (ေဟ်ဗ၇ဲ ၁့ ှ၃) 

 

ဿ၈ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားအတျကး အၿမဲတဵခါ့ဖျငးံထာ့ပါ၈ 

 

ဒုတိယအေရ့ႀကီ့ေသာ စိတးေနသေဘာထာ့သညး သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ အသဵ 

ကို ၾကာ့ႏိုငးရနး ကူညီေပ့မညး်ဖစးေသာေ်ကာငးံ ဝိညာဥးေတား ေစခိုငး့သညးအတိုငး့ ပိုမို 

လျတးလပးစျာႏြငးံ အ်ပညးံအွ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့က သငးံကို 

မညးသညးံအရာ ်ဖစး်ဖစးေစခိုငး့ႏိုငးရနး သငးံႏြလဵု့သာ့တဵခါ့ကုိ ဖျငးံႏိုငးသေလာကးဖျငးံထာ့ပါ၈ 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားႏြငးံ ေတျ႕ဆဵုစကာ့ေ်ပာ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဘုရာ့ကသငးံအသကးတာ 

ကို ေ်ပာငး့လႏဲိုငးေစပါ၈ 

 

ခရစးေတားႏြငးံ သငး၌ဆကးဆဵေရ့ၾကာ့ထဲမြာ သငးမ်မငးႏိုငးေသာအရာမ္ာ့ သို႕မဟုတး 

သငးမ်မငးလုိေသာအရာမ္ာ့ကို သနးံရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားက သငးံကို ညႊနး်ပႏိုငးရနး 

အတျကး တဵခါ့ဖျငးံထာ့ေပ့ပါ၈ သငးဘုရာ့ေရြ႕မြာႏြိမးံခ္ေသာအခါ အခကးအခဲၾကုဵေတျ႕လာ 

လြ္ငး သငး၌မာန၇ ေခါငး့မာမြု၇ တစးကုိယးေကာငး့ဆနးမြု၇ အာဏာတပးမကးမြု၇ ထငးေပ၍ 
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ေက္ားၾကာ့လိုမြု၇ ေလာဘ၇ အေၾကာကးတရာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ အရာမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဝိညာဥး 

ေတား၌အသဵၾကာ့ရာတျငးလညး့ေကာငး့၇ ဝိညာဥးေတားႏြငးံအတူ ပူ့ေပါငး့ လုပးေဆာငးရာ 

တျငးလညး့ေကာငး့ အေႏြာငးံအယြကး်ဖစးေစသမြ္ေသာ အရာမ္ာ့ကို ်မငးႏိုငးေအာငး ညႊနး်ပ 

ေပ့ရနး ဘုရာ့ကိုေတာငး့ေလြ္ာကးပါ၈ 

 

သခငးေယ႐ြုသညး ကျၽႏးုပးတို႕ကို အ်ပစးက္ူ့လျနးလြ္ငး အ်ပစး၌ ကျၽနး်ဖစးေၾကာငး့ သငးၾကာ့ 

ခဲံသညး၈ ကျၽႏးုပးတို႕လိအုပးသညးမြာ ထုိသငးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို နာ့ေထာငးၿပီ့ အ်ပစးမြ 

လျတးေ်မာကးႏိုငးရနး ်ဖစးပါသညး၈ ခရစးေတားက ေယာ၇ ၅့ ၀ဿတျငး ―သမၼာတရာ့သညး 

သငးတုိ႕ကို လႊတးလိမးံမညး‖ဟု ဆိုခဲံသညး၈ သငးသညး လျတးေ်မာကးလုိလြ္ငး သမၼာတရာ့ကို 

သိရနး လုိအပးသညး၈ သမၼာတရာ့က ဘုရာ့သငးံအသကးတာအတျကး ဘာလိုခ္ငးလဲ 

ဆိုေသာ သမၼာတရာ့၇ သငးံရဲ႕အသကးတာမြာ အမြနးတကယးဘာ်ဖစးေနသညးဆိုေသာ 

သမၼာတရာ့ ်ဖစးသညး၈ ထုိသမၼာတရာ့ကို သိဖို႕ရနးအတျကး သငးသညး စိတးႏြလဵု့တဵခါ့ကုိ 

ဖျငးံလြစးထာ့ဖိ႕ုလိုအပးေပသညး၈ 

 

၀၈ ဝိညာဥးေတား ေဖ၍်ပသမြ္ေသာအရာတုိ႕ကုိ မဆုိငး့မတျ တုဵ႕်ပနးပါ၈ 

 

သငးသညး သမၼာတရာ့ကို သိၿပီဆိုသညးႏြငးံ ထုိအရာကို လုပးေဆာငးရေတာံမညး်ဖစးသညး၈ 

ဝိညာဥးေတားသညး သငးံကို တစးစဵုတစးခု ဖျငးံ်ပၿပီဆိုသညးႏြငးံ သငးံအသကးတာတျငး ဝိညာဥး 

ေတား လုပးေဆာငးေနသညးအတိုငး့ ပူေပါငး့ေဆာငးရျကးရပါမညး၈ သငး၌ တတးႏိုငးစျမး့အာ့ 

်ဖငးံလညး့ေကာငး့၇ ေ်ပာငး့လႏဲိုငးစျမး့မရြိေသာအရာမ္ာ့အတျကး ဘုရာ့၌ ေက့္ဇူ့ေတားကုိ 

ေတာငး့ေလြ္ာကး်ခငး့်ဖငးံလညး့ေကာငး့၇ ပူေပါငး့ေဆာငးရျကး ရမညး်ဖစးသညး၈ သခငးေယ႐ြု 

ႏြငးံ ယုဒ-ခရစးယာနး ဓေလံထုဵ့စဵမြ အ်ခာ့ေသာ ပေရာဖကးမ္ာ့၇ တရာ့ေဟာဆရာမ္ာ့ 

တိ႕ုသညး ယဵုၾကညးသူမ္ာ့ကို ေနာငးတရဖို႕ရနး ဖိတးေခ၍ခဲံၾကသညး (မႆဲ၇ ၁့ှ၄)၈ 
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မြာ့ယျငး့သညးံအရာမ္ာ့မြ ်ပနးလြညံးလာဖို႕၇ သငး၌ အသကးတာအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ 

ရညးရျယးခ္ကးကုိ အေထာကးအကူ မ်ဖစးေစေသာ သငး၌ စိတးသေဘာထာ့၇ သငး၌ 

လမး့စဥးမ္ာ့မြ ်ပနးလြညးံထျကးလာခဲံဖို႕ ဖိတးေခ၍ခဲံသညး၈ တမနးေတားေပါလုသညး သနး႔ရြငး့ 

ေသာဝိညာဥးေတားကုိ တုဵ႕်ပနးတာႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ ေ်ပာဆိုရာတျငး နာခဵမြုရြိရနး၇ ဝိညာဥး 

ေတားအတိုငး့ လိုကးေလြ္ာကးရနး၇ မိမိကုိယးကုိ အ်ပစးရဲ႕ ကျၽနး်ဖစးေနမညးံအစာ့ ေ်ဖာငးံမတး 

မြနးကနး်ခငး့၌ ကျၽနး်ဖစးေစရနး ႏိြု့ေဆားခဲံသညး (ေရာမ၇ ၃့ ှှ-ှ၄၈ ဂလာတိ၇ ၂့ှ၃-ဿ၁)၈ 

တမနးေတား ေယာဟနးသညးလညး့ ဘုရာ့သခငး၌ ႏြုတးကပတးေတားကုိ တုဵ႕်ပနး်ခငး့ႏြငးံ 

ပတးသကး၊ အေမြာငးထမဲြထျကးလာ်ပီ့ ―အလငး့၉ က္ငးလညးရနး‖ ေဖ၍်ပထာ့သညး (ှ 

ေယာ၇ ှ့၄)၈ 

 

ႏြလဵု့သာ့တဵခါ့ဖျငးံထာ့်ခငး့ႏြငးံ ေနာငးတရ်ခငး့၌ ဆနး႕က္ငးဘကးသညး စိတးႏြလဵု့ 

တဵခါ့ပိတး်ခငး့ႏြငးံ မာေက္ာခကးထနးေသာ ႏြလုဵ့သာ့ရြိ်ခငး့တို႕်ဖစးသညး၈ သငးသညး 

စိတးတဵခါ့ကို ပိတးေလ၇ ပိုမိုမာေက္ာလာေလ်ဖစးသညး၈ ဝိညာဥးေတား၌ အသဵကို ၾကာ့ႏိုငး 

ရနး သငးံ၌စိတးႏြလုဵ့ ပိုမိုမာေက္ာလာေလ သငးသညး နာ့မေထာငး်ခငး့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့ 

ေဆာငးရျကးမြုမရြိ်ခငး့၌ ရလဒးကို ရလာမညး်ဖစးသညး၈ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား၌ 

အသဵကုိ ၾကာ့၊ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေသာအခါ ေမြ္ားလငးံခ္ကး ်ပညးံွၿပီ့ အဵံၾသဖျယးရာမ္ာ့ 

ရြိလာမညး ်ဖစးေသားလညး့ ကျၽႏးုပးတို႕ ႏြလဵု့သာ့ကို မာေက္ာေစ်ခငး့၇ သုိ႕မဟုတး ဝိညာဥး 

ေတားဦ့ေဆာငးမြုကို လ္စးလ္ြဴရြုထာ့်ခငး့တို႕ ်ပုလုပးမညးဆိုလြ္ငး နာက္ငး်ခငး့၇ ပငးပနး့ 

ဆငး့ရဲ် ခငး့၇ အစရြိသညးံ အႏၱရာယးရြိေသာ အရာမ္ာ့ ထျကးေပ၍ လာမညး်ဖစးသညး၈ 

ထိ႕ုေၾကာငးံ ေဟၿဗဲက္မး့ေရ့ဆရာက စာဖတးသူမ္ာ့ကို နာ့ေထာငးရဵု သာမဟုတးဘဲ 

ႏြလဵု့သာ့ တဵခါ့ကုိ ဖျငးံထာ့ရနး၇ ထုိသို႕မဟုတးလြ္ငး ်ဖစးေပ၍လာမညးံ ရလဒးကို 

ေၾကာကးတတး ရနးအတျကး သတိေပ့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ―တဖနးတုဵ ယေန႕တျငး သငးတိ႕ု 

သညး ဗ္ာဒိတးေတား အသဵကို ၾကာ့လ္ကးရြိသညး ်ဖစး၊ ခိုငးမာေသာစိတးႏြလုဵ့ မရြိၾကႏြငးံဟု 
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ဆိုသညး်ဖစး၊၇ ဤမြ္ေလာကးကာလၾကာၿပီ့မြ၇ ယေန႕ဟု ဒါွိဒးက္မး့စာ၉ လာေသာအခါ၇ 

တစဵုတခုေသာ ေန႕ရကးကုိ ေသခ္ာစျာ မြတးသာ့သတညး့‖ (ေဟ်ဗ၇ဲ ၁့၄)၈ 

 

ခရစးယာနးတိ႕ုသညး ဘုရာ့ရြငး၌ ေက့္ဇူ့ကရုဏာေတား သကးသကး်ဖငးံသာ ရပးတညး 

ေနနိုငးၾက်ခငး့ ်ဖစးပာသညး၈ သုိ႕ေသား ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာထာ့ႀကီ့်ခငး့သညး 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ အသဵေတားကုိ လ္စးလ္ဴရြု်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍လာမညးံ 

အက္ို့ရလဒးအေပ၍မြာ ကငး့လျတးချငးံေပ့လိမးံမညးမဟုတး၈ ဘုရာ့သခငးသညး စိတးရြညး 

တတးသညး၇ ၾကငးနာတတးသညး၇ ်ဖညး့ညြငးစျာသာ ေဒါသထျကးတတးသညး၇ သုိ႕ေသား 

သူအလုိရြိသညးမြာ ကျၽႏးုပးတို႕ကိ ုေနာငးတရၾကဖို႕်ဖစးပါသညး၈ သုိ႕မဟုတး ကျၽႏးုပးတိ႕ု၌ 

အသကးတာမ္ာ့ကို သ႕ူအလိုဆႏၵႏြငးံအညီ ေ်ပာငး့လ ဲအသကးရြငးၾကရနး သူအလိုရြိသညး၈ 

ရြငးေပါလုသညး ေရာမ ဿ့၁တျငး ―ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားသညး သငးံကို ေနာငးတ 

လမး့သုိ႕ ေသျ့ ေဆာငးသညးကို မသိမမြတးဘဲ၇ ၾကျယးွစျာ ေက့္ဇူ့်ပဳ ေတားမူ်ခငး့၇ 

သညး့ခဵေတားမူ်ခငး့၇ စိတးရြညးေတားမူ်ခငး့တို႕ကို မထီမဲံ်မငး်ပဳသေလာ၇‖ ဟုေဖ၍်ပထာ့ 

သညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ကရုဏာေတား အတျကး ေက့္ဇူ့ေတား ခ္ီ့မျမး့ရမညး်ဖစး 

သညး၈ အဘယးံေ်ကာငးံဆိုေသား သငး၌ စိတးႏြလုဵ့တဵခါ့ကို ဝိညာဥးေတား အတျကး 

ဖျငးံထာ့်ခငး့်ဖငးံ၇ ဘုရာ့ရြငးသညး သငးထဵမြ လိုခ္ငးေသာ ေနာငးတတရာ့လမး့ ထဲကုိ 

ဦ့ေဆာငးၿပီ့ သငး၉ဘုရာ့်ပဳေသာ ေကာငး့်မတး်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ သငး ပိုမိုွမး့ေ်မာကး 

အဵံၾသ်ခငး့ ရြိလာမညး်ဖစးသညး၈ 

 

ဝိညာဥးေတား ဖျ႕ဲစညး့မြုအတျကး သူေတားစငး အစးေန့ရြပးစး၌ ထုဵ့တမး့စဥးလာအတုိငး့ 

ဆုေတာငး့ေသာ ခရစးယာနးတို႕ဆုေတာငး့ရာတျငး မိမိတို႕၌ အ်ပစးမ္ာ့ကို ်မငးႏိုငးရနး 

ဘုရာ့ရြငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားကုိ ေတာငး့ခဵပါ၇ ထုိအ်ပစးေၾကာငးံ ွမး့နညး့ပူေဆျ့ ၿပီ့ 

အသကးတာ၌ စစးမြနးေသာ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကို ခဵစာ့ေစရနးေတာငး့ခဵ်ကသညး၈ ထို႕ေနာကး 
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်ကီ့ထျာ့မြုအာ့လဵု့က ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ အတျငး့မြာ စျမး့အာ့်ကီ့စျာနြငးံ အလုပးလုပးေနတဲံ 

ဘုရာ့သခငးရဲ႕ ေက့္ဇူ့ေတားအေပ၍မူတညးသညး၈ တစးနညး့အာ့်ဖငးံဆုိေသား၇ ဘုရာ့ 

သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားသညး ကျၽႏးုပးတို႕်မငးရနးလိုအပးေသာ အရာမ္ာ့ကို ်မငးေစ ႏိုငးၿပီ့ 

ေ်ပာငး့လရဲမညးံအရာမ္ာ့ကို ေ်ပာငး့လေဲစႏိုငးသညး၈ 

၁၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိ ပုိမုိ၊နာ့ေထာငးပါ၈ 

 

―ပညာရြိေသာသူသညး နာ့ေထာငး၊ ပညာအတတးတို့ပျာ့လိမးံမညး၈‖ (သုတဵၱ၇ ှ့၂) 

 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ေကာငး့စျာနာ့ေထာငးရာတျငး ကျၽနးုပးတို႕သညး ပိုမို၊ စိတးကုိဖျငးံထာ့ 

ရနးႏြငးံ မညးသညးံစကာ့လုဵ့မ္ာ့ကို နာ့ေထာငးရနး၇ ယငး့တုိ႕၌ ဆိုလုိခ္ကးကုိ သိရြိရနးး 

မိမိကိုယးကို ်ကပးမတးထာ့ရမယး၈ အ်ခာ့သူေတျကုိ ေကာငး့စျာ နာ့ေထာငး်ခငး့်ဖငးံ 

ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတို႕ကို ေ်ပာေစလိုသညးကို အ်ခာ့သူမ္ာ့မြတစးဆငးံ ေ်ပာနိုငးပါသညး၈ 

ကျၽနးုပးတိ႕ု သငးယူဖို႕လိုအပးေသာ ကိုယးံအေၾကာငး့မ္ာ့ကို ပိုၿပီ့သငးယူႏိုငးမြာ်ဖစးၿပီ့ 

ကျၽနးုပးတိ႕ု ဦ့ေဆာငးေနသညးံ သူမ္ာ့အေၾကာငး့ကိုလညး့ ပိုမိုသငးယူႏိုငးမြာ်ဖစးသညး၈ 

 

သာဓက်ပလိုပါတယး၈ 

 

ကျၽနးေတားံအတျကး အေကာငး့ဆဵု့ ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ထမဲြတစးခုသညး ကျၽနးေတားံ 

ညီအစးကိုေတျနဲ႕ ဆကးဆဵေရ့ပါဘ၈ဲ တခါတေလမြာေတာံ ထိုဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ သညး 

နာက္ငးေစတတးပါတယး၈ ညီအစးကိုတစးမ္ာ့ အခ္ငး့ခ္ငး့ စိတးဆုိ့ ၾကသညးံ အခါမ္ာ့ 

ရြိ်ကသညး၈ ကျၽနးေတာံက သူတုိ႕ကို ―ေကာငး့ေကာငး့မဆကးဆဵဘူ့‖ ဆိုၿပီ့ စျပးစျ ဲ

ၾကတယး၈ ဤသို႕ ၾကာ့ရေသာအခါ တကယးပငး နာက္ငးရပါသညး၈ သုိ႕ေသား 

ထိုအရာသညး ကျၽနးေတား ၾကာ့ရနး လုိအပးေသာ အရာ ်ဖစးသညး၈ အဘယးံေ်ကာငးံ 
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ဆိုေသား သူတိ႕ုသညး အမြနးတရာ့ကို ေ်ပာေနေသာေ်ကာငးံ ်ဖစးသညး၈ သူတို႕သညး 

တ်ခာ့သူမ္ာ့ ကျၽနးေတာံကို မေ်ပာရဲတံဲအရာကုိ ေ်ပာ်ပေန ်က်ခငး့်ဖစးသညး၈ သူတို႕၌ 

အမြနးေ်ပာဆိုခ္ကး စကာ့မ္ာ့ကို ကျၽနးေတား ေမြ္ားလငးံသညး၇ အဘယးံေ်ကာငးံဆိုေသား 

သူတုိ႕သညး ကျၽနးေတာံအ်ပစးကို ်မငးနိုငး်ပီ့ ေနာငးတရဖို႕ရနးအတျကး 

ကူညီေပ့ေနေသာေ်ကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈ 

 

ေဆျ့ေနျ့ရနး 

သငး၌ ဝိညာဥးေရ့ရာ ်ကီ့ထျာ့ေစရနး မညးသညးံအရာသညး အေထာကးအကူေပ့သနညး့၈ 

အခနး့ (၀)၈ ၈ ပုိမုိနကးနေဲသာ ွိညာဥးေရ့ရာ အသကးတာ 

၄၂ မိနစး 

 

ကျၽနုးပးတိ႕ုသညး ပိုမိေကာငး့မျနးေသာ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးသညးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ်ဖစး 

်ကရနး ေ်ပာေန်ကသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕၌အသကးတာကို အခနး့မ္ာ့်ဖငးံ ပိုငး့်ခာ့်ပီ့ 

ဘုရာ့သခငးကို ဖယးထုပးထာ့်ခငး့သညး အႏၱရာယး်ကီ့သညး၈ ထုိ႕ေ်ကာငးံ သနး႕ရြငး့ေသာ 

ဝိညာဥးေတားကုိ အသကးတာ၌ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့အာ့လဵု့တျငး ပါဝငးေရာယြကးမြု ရြိေစရနး 

ဘုရာ့သခငးက အလိုေတားရြိပါသညး၈ ဤသညးမြာ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ပုဂၐိုလး 

်ဖစးေစပါသညး၈ 

 

ဝိညာဥးေတား ပိုမိုဦ့ေဆာငးေသာ အသကးတာ်ဖစးဖို႕ရနးအတျကး ကျၽႏးုပးတိ႕ု၌ ွိညာဥးေရ့ 

အသကးတာကို ပိုမိုနကးနဲေစလ္ကး ဘုရာ့နဲ႕ ပိုမိုခိုငးမာေသာ ဆကးဆဵေရ့ ရြိေအာငး 

တညးေဆာကးရမညး ်ဖစးသညး၈ 
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သငးဒီအေၾကာငး့ကို သိထာ့ၿပီ့သာ့်ဖစးႏိုငးပါသညး၈ သို႕ေသား သငးဒီအတိုငး့ဘယးေလာကး 

အသကးရြငးခဲံသနညး့၈ 

ွိညာဥးေရ့ဆုိငးရာေခါငး့ေဆာငးမြု က္ငးံထုဵ့ (ဿ) 

သငးံွ ိညာဥးေရ့ရာ အသကးတာကို အာ့်ကီ့စျာ်ဖငးံ ရြငးသနး်ကီ့ထျာ့ေစပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့      (ဿ) 

ွိညာဥးအႏြစးသာရ ်ပညံးွေသာ အသကးစျမး့အာ့သညး ဘုရာ့သခငးထဵသုိ႕ ဦ့တညး 

ေနသညးံ စစးမြနးေသာ ႏြလုဵ့သာ့ႏြငးံ စိတးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မြ စီ့ထျကးလာပါသညး၈ 

 

 

သငးတုိ႕အထမဲြ တခ္ိဳ႕ေသာသူမ္ာ့အတျကး ဤေခါငး့ေဆာငးမြု အေလံအက္ငးံသညး 

တစးပတးတာလုဵ့ ၾကာ့ရမညးံ အရာမ္ာ့ထမဲြ အေရ့အႀကီ့ဆုဵ့်ဖစးသညး၈ သငးအကယး၊ 

ဤအေ်ခခဵ အေလံအက္ငးံကုိ မတကး်ဖစးခဲံဘူ့ဆိုလြ္ငး က္နးအရာမ္ာ့အာ့လုဵ့သညး 

အေပ၍သုိ႕ ထိခိုကးလိမးံမညး ်ဖစးသညး၈ 

 

ကျၽနးုပးတိ႕ုႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ နကးရိြုငး့ခိုငးမာေသာ ဆကးဆဵေရ့ကို မထိနး့သိမး့ 

(တို့တကးေအာငးမ်ပု) လြ္ငး ကျၽနးုပးတိ႕ု ်ပသနာမ္ာ့ႏြငးံ ႀကဵဳရၾကလိမးံမညး၈ 

 ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ခရစးေတားကုိ ခ္စးသညးံ ကျၽနးုပးတိ႕ုအခ္စးမ္ာ့ ေအ့ခဲသျာ့လိမးံမညး၈  

 ထိ႕ုေနာကး ခရစးေတားရ႕ဲ အမြုေတား်မတးတျငး အေစခဵဖို႕ စိတးအာ့ ထကးသနးမြုမ္ာ့ 

ေလ္ာံက္လာမညး၈ 

 ယဵုၾကညး်ခငး့မ္ာ့ ယိမး့ယုိငးလာမညး၈ 

 ထိေရာကးေသာ အမြုေတားေဆာငး်ခငး့်ဖစးေစရနး လိုအပးေသာ ွိညာဥးေရ့ရာ 

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ေပ္ာကးဆုဵ့လာမညး၈ 
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 စိနးေခ၍ေနသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ရငးဆိုငးဖို႕ရနး စျမး့အာ့မ္ာ့၇ ဥာဏးပညာမ္ာ့ 

မရြိဘ ဲ်ဖစးလာလိမးံမညး၈ 

 ခရစးေတားကုိ မိမိ၌ ကိုယးပိုငးစျမး့အာ့ သကးသကး်ဖငးံသာ အေစခဵဖို႕ 

စတငးႀကိဳ့စာ့လာၿပီ့ ကျၽႏးုပးတိ႕ု၌ အမြုေတားေဆာငး်ခငး့သညး ဘုရာ့အလုိေတားနဲ႕ 

ေသျဖယးစ ်ပုလာလိမးံမညး၈ 

 

ထိ႕ုေၾကာငး ံဘုရာ့နဲ႕ ပိုမိုနကးနဲ ခိုငးမာတဲံ ဆကးဆဵေရ့်ဖစးေစရနး အတျကး မညးကဲံသိ႕ု 

တညးေဆာကး်ကမညးနညး့၈ 

 

ဘုရာ့သခငး၌ အစပ္ို့်ခငး့ချနး့အာ့ 

တစးခါတစးရ ဵဝိညာဥးေတား ပို်ပီ့်ပညးံွတံဲ အသကးတာ်ဖစးဖိ႕ု ေခ၍ေတားမူ်ခငး့ခဵရ်ခငး့သညး 

ဖိအာ့မ္ာ့အ်ဖစး ခဵစာ့ရတတးသညး၈ ရြိႏြငးံ်ပီ့ေသာ ေမြ္ားလငးံ်ခငး့မ္ာ့၇ လုပးရမညးံ 

တာွနးမ္ာ့ ထကး ပုိလုပးေနရသကံဲသုိ႕ ခဵစာ့ရတတးသညး၈ တစးခါတစးရဵ 

ထိုသုိ႕လုပးေဆာငးရနး တျနး့အာ့သညး ်ပငးပမြ လာတတးသကဲံသိ႕ု အတျငး့မြလညး့ 

လာတတးပါသညး၈ မညးသိ႕ုပငး်ဖစးေစကာမူ ကျၽနးုပးတိ႕ု ွိညာဥးေရ့ ်ပညးံွစျာန႕ဲ 

တစးစဵုတစးခုကိ ုလုပးေဆာငးရေတာံမညး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ု ဝိညာဥးေတား မ်ပညးံွ ေသာ ေနရာမြာ 

်ပညးံွရမညးဟ ုေတျ့ ထငးမိသညံးအရာသညး အဆို့်မငးစိတးခဵစာ့မြုမ္ာ့ (အႏြုတး လက၏ဏာ 

စိတးခဵစာ့မြုမ္ာ့) ကို်ဖစးေစသညး၈ အဲဒီအခါမြာ ကျၽနးုပးတိ႕ု မလဵုေလာကး၇ မခ္ငးံမရဲ၇ 

ွမး့နညး့သကံဲသုိ႕ ခဵစာ့ရမညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ ွိညာဥးအသကးတာသညး ပိုမို မရငးံက္ကးလြ္ငး 

စိတးထဲ၉ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့ကဲံသို႕ ်ဖစးလာလိမးံမညး၈ အရဵြု့ေပ့ခ္ငးေသာစိတးမ္ာ့ 

သိ႕ုမဟုတး ရူ့သျပး်ခငး့မ္ို့ ်ဖစးလာပါမညး၈ 
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ကျၽနးုပးတိ႕ုသညး ထိုသုိ႕ေသာ အႏြုတးလက၏ဏာႏြငးံ အလုပးမ်ဖစးတဲံ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

ခဵစာ့ရၿပီဆိုလြ္ငး ဤအရာသညး ရႊဵ႕ထဲ၉ ကာ့နစးသျာ့သကံဲသုိ႕ ကျၽနးုပးတိ႕ု 

အလုပးလုပးေနရငး့ ညပးသျာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ု ကာ့ဘီ့မ္ာ့ကို 

ရုနး့ကနးထုတးေနမညး၇ သိ႕ုေပမယးံ ကာ့သညး မေရျ႕ဘဲ်ဖစးေနမညး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ 

ွိညာဥးေရ့ႀကီ့ထျာ့မြုသညး ကျၽနးုပးတိ႕ုအေပ၍မြာမူတညးသညးဟု မြာ့ယျငး့စျာ ေတျ့ ထငး 

တတးၾကတယး၈ ပိုဆို့သညးမြာ ဘုရာ့သခငးက ကျၽနးုပးတိ႕ုကိ ုစျနး႕ပစးသျာ့်ပီဟ ု

ေတျ့ ေတာ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ ွိညာဥးအသကးတာသညး ်ငီ့ေငျ႕စရာေကာငး့ 

ေသာ အလုပးတစးခုကို လုပးေနရသကံဲသို႕ စတငး ခဵစာ့တတးၾကသညး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ု 

ထိုအရာမ္ာ့ထမဲြ တစးစဵုခုတစးခ ုကို စတငးခဵစာ့လာရၿပီဆိုလြ္ငး အသစးတစးဖနး ်ပနးလညး 

စတငးဖိ႕ု အခ္ိနး်ဖစးပါသညး၈ 

 

ထိုရညးမြနး့ခ္ကးေရာကးရြိေရ့အတျကး မာတငးစမစး၌ ဘုရာ့သခငးထဵ ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ 

ဆကးဆဵေရ့အတျကး မြနးကနးေသခ္ာတဲံ ခ္ဥး့ကပးနညး့သညး ကျၽႏးုပးတို႕အတျကး အလဵု့စုဵ 

ေ်ပာငး့လေဲစေသာ နညး့်ဖစးပါသညး၈2 ကျၽနးုပးတို႕ အသကးတာတျငး ဘုရာ့သခငး ရညးမြနး့ 

ထာ့ေသာ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ မတိုကးဆိုငးသညးကို သတိထာ့မိသညးံ အခ္ိနး ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ 

စမစးက ေ်ပာ်ပထာ့ပါသညး၈ ဥပမာ၇ ကျၽနးုပးတို႕ဟာ က္မး့စာဖတးသငံးသေလာကး 

မဖတး်ခငး့၇ ဆုေတာငး့သငးံသေလာကး မေတာငး့်ခငး့၇ သိ႕ုမဟုတး ကိုယးံပတးွနး့က္ငးက 

လူေတျကုိ ခ္စးသငးံသေလာကး မခ္စးႏိုငး်ခငး့ စသညးတိ႕ုကို သတိထာ့မိလာသညး၈ 

ထိုသုိ႕ေသာ အခ္ိနးမ္ို့အတျကး စမစး အဆို်ပုထာ့သညးမြာ မိမိကိုယးကို အ်ပစးရြိပါသညးဟု 

သိသာစျာ ခဵစာ့လာ ရ်ခငး့သညး အမြနးတကယးပငး ဘုရာ့က ကျၽနုးပးတို႕ကုိ 

ဆကးသျယးေနပါသညးဆုိသညးံ ေကာငး့ေသာ နိမိတးလက၏ဏာ တစးခု်ဖစးပါသညး၈    

                                                 
2 The Word is Very Near You. A Guide to Praying with Scripture (Cambridge, MA: 
Cowley Publications, 1989), pp. 19-22. 
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ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတို႕ ဆုမေတာငး့်ခငး့အတျကး သတိေပ့်ခငး့သညး ကျၽနးုပးတို႕ကိ ု

စိတးအာ့ငယးေစရနး အတျကးမဟုတးပါ၈ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားက ကျၽနးုပးတိ႕ု အသကး 

်ဖစးတညးလာေသာ ေနရာ ႏြငးံ အေထာကးအကူအမအစရရြိရနး သျာ့ရမညးံ လမး့ကုိ 

ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ်ဖငးံ သတိေပ့ေန်ခငး့သာ ်ဖစးပါတယး၈ ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတိ႕ု ဆုေတာငး့ခ္ိနး 

ယူၿပီ့ သူ႕ထဵေတားသို႕ စတငးဆကးသျယး လာမညးံ အခ္ိနးကိုသာ လကးပိုကး ေစာငးံေနသညးံ 

ဘုရာ့မ္ို့မဟုတးပါ၈ သူကိုယးေတားတိုငး စတငး ဆကးသျယးလာ်ပီ့မြ၇ ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ 

တဵ႕ု်ပနးမြုကိ ုေစာငးံေနေသာဘုရာ့မ္ို့်ဖစးသညး၈ (ဖုနး့ေခ၍ဆိုတာကို ေ်ဖၾကာ့မညးံဘုရာ့မ္ို့ 

မဟုတးဘ၇ဲ ဖုနး့စေခ၍မညးံ ဘုရာ့မ္ို့ ်ဖစးပါသညး၈ သမိုငး့တစးေလြ္ာကးတျငးလညး့ 

ဘုရာ့သခငးဘကးမြ အစ်ပုခဲံပါသညး ဆိုသညးံ သာဓကမ္ာ့စျာ ရြပါသညး၈ ကမၻာႀကီ့ကိ ု

စတငးဖနးဆငး့သညး၇ အာၿဗဵဟဵ၇ ေမာေရြ၇ ဒါွိဒး၇ တိ႕ုႏြငးံ ပဋိညာဥးကို အစ်ပုခဲံသညး၇ 

သခငးေယ႐ြုကိ ုေစလႊတး ခဲံသညး၇ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားကုိ ေစလႊတးခဲံသညး၈) 

 

စမစးရဲ႕ နကးရြိုငး့သိမ္ာ့ကုိ ယူၿပီ့ ကျၽနးုပးဟာ ယခုဆုိရငး အသကးတာမြာ ဆဵု့ရဵြု့မြ ုအတျကး 

သတိေပ့ခဵရေသာအခါ ေက့္ဇူ့တငးတယးလိ႕ု ေ်ပာတတးေအာငး ေလံက္ငံးထာ့တယး၈ 

―ေက့္ဇူ့တငးပါတယး၇ ဘုရာ့သခငး၈‖ ―ဘုရာ့သခငး ကျၽနုးပးရဲ႕ လိုအပးခ္ကးေတျကုိ 

ကျၽနးုပးသိေအာငး သတိေပ့ေတားမူတဲံအတျကးေ်ကာငးံ လညး့ေကာငး့၇ ကိုယးေတားႏြငးံ 

ကိုယးေတားရ႕ဲ ကျၽနုးပးကို ေခ၍ထာ့်ခငး့ အေ်ကာငး့ကုိ သတိရေအာငး ကူညီေပ့သညး ံ

အတျကးေ်ကာငးံ လညး့ေကာငး့၇ ကိုယးေတားကုိ ေက့္ဇူ့တငးပါတယး၈‖ ―ခရစးေတား 

ကျၽနးုပးအတျကး ရညးရျယးထာ့ေသာ ်ကျယးွေသာ အသကးတာကုိ အ်ပစးတရာ့သညး 

ေအာကးေ်ခမြ လိြုကးစာ့ေစသညး ဆိုသညးကို သတိေပ့သညးံ အတျကး 

ေက့္ဇူ့တငးပါတယး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ စိတးႏြငးံ ႏြလဵု့သာ့ကိ ု်ပနးလညး စုစညး့ဖို႕ ကျၽနးုပးကိ ု

ေခ၍ေသာေ်ကာငးံ ေက့္ဇူ့တငးပါတယး၈‖ 
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ဤအရာသညး အလျနးအေထာကးအကူ်ဖစးသညးံ လမး့စဥး်ဖစးသညးကုိ ကျၽနးုပး 

ရြာေတျ႕ခဲံပါသညး၈ မိမိ်ပုခဲံေသာအရာမ္ာ့ အေပ၍တျငး တို့၊ စိတးမေကာငး့ခဵစာ့ေနရမညးံ 

အစာ့ စိတးထဲတျငး အာ့ေပ့မြု ခဵစာ့လာရပါသညး၈ ―ဘုရာ့က ငါံကို အ်ပစးတငးေနမြာဘ‖ဲ 

ဟု ေတျ့ ထငးေနမညးံအစာ့ ဘုရာ့က သူ႕ဆီ်ပနးလာဖို႕ရနး ကရုတစိုကး ေခ၍ေဆာငး 

ေနသညးဟ ုေတျ့ လာမိတယး၈ သတိေပ့်ခငး့သညး ကူညီေပ့ရနး ်ဖစးပါသညး၇ 

အ်ပစးတငးဖို႕ရနး မဟုတးပါ ဆိုသညးကို သိလာပါသညး၈ ဒါေၾကာငးံ ဘုရာ့သခငးကိ ု

ေက့္ဇူ့တငးပါသညး၈ 

 

ကျၽႏးုပးတိ႕ု၌တာွနး၈ ၈ ပိုမိုေသခ္ာမြုရြိပါ၈ 

 

ဘုရာ့သခငးထဵသုိ႕ ကျၽနးုပးတိ႕ုဘကးမြ မေရာကးသညးံတိုငး ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုပးတိ႕ုဆီ 

အေရာကးလာနိုငးေသာ ဘုရာ့်ဖစးေသာေ်ကာငးံ ထိုဘုရာ့သခငးသညး သငးံကုိ လျနးစျာ 

ခ္စးေတားမူေ်ကာငး့ကို သငးသိနိုငးပါသညး၈ ထိ႕ုေ်ကာငးံပငး ဘုရာ့သညး သငးံကုိလညး့ 

်ပနးလညးခ္စးေစခ္ငးပါသညး၈ 

 

ဘုရာ့သခငးသညး သငးံကုိ သူႏြငး ံဆကးဆဵေရ့တုိ့တကးဖို႕ရနးအတျကး စိတးအာ့ 

ထကးသနးစျာ ႀကိဳ့စာ့ေစခ္ငးသညး၈ သိ႕ုမြ ဘုရာ့သခငးအေပ၍ သငး၌ခ္စး်ခငး့သညး 

ႀကီ့ထျာ့မညး ်ဖစးသညး၈ ထိ႕ုေၾကာငး ံတမနးေတားေပါလုက သူသညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ 

အာ့လဵု့ထကး ွိညာဥးေရ့၉ တို့တကးမြုရြိရနး ႀကုိ့စာ့ခဲံသညး၈ သူ၌ ွိညာဥးေရ့ 

ႀကီ့ထျာ့်ခငး့သညး သူ႕အထ၉ဲ အလုပးလုပးေနသညးံ ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားေ်ကာငးံ 

သာ ်ဖစးေ်ကာငး့ကုိ ွနးခဵခဲံသညး၈ (ှေကာ ှ၂့ှွ) 
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သငးႏြငးံဘုရာ့သခငး၌ ဆကးဆုဵေရ့သညး ပုိမိုနကးနဲစျာ၇ အာ့ႀကီ့စျာ ႀကီ့ထျာ့လာသညး 

ႏြငးံအမြ္ သငးံအသကးတာထတဲျငး၇ သငးံအာ့်ဖငးံ အလုပးလုပးေသာ ဘုရာ့သခငး၌ 

တနးခို့ေတားကုိ သငးပိုမုိထိေတျ႕ခဵစာ့လာရလိမးံမညး်ဖစးသညး၈  

ထိ႕ုေ်ကာငး ံသငးဘာလုပးသငးံသနညး့၈ (ဤသညးမြာသငး၌မစးရြငး(လုပးေဆာငးရမညးံအရာ) 

်ဖစးသညး၈ အစီအစဥးႏြငံးပတးသကး်ပီ့ေနာကးပိုငး့တျငးဆကးလကး ေ်ပာဆိုေဆျ့ ေႏျ့ မညး 

်ဖစးသညး၈) 

 

သမၼာက္မး့စာရြုေထာငးံ၈ ၈ ွိညာဥးေရ့ရာ့တို့တကးမြုအတျကး အေလ့ထာ့ရမညးံ 

အခ္ကးေလ့ခ္ကး၈ 

 

ှ၈ ပိုမိုခ္စးေသာ၇ အသကးွငးေသာ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ဆကးဆဵေရ့ကုိ ရြာပါ၈ (မႆဲ ဿဿ့၀၃-

၀၅၈)  

 

ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ ွိညာဥးေရ့အသကးတာကုိ ပ္ို့ေထာငးရနးအတျကး ကျၽျႏးုပးတိ႕ု မြနးသညးကိ ု

ယဵုၾကညး်ခငး့ သိ႕ုမဟုတး မြနးကနးေသာ အေလံအထမ္ာ့ကိ ု်ပုလုပး်ခငး့ တိ႕ုထကး ပုိလုပး 

ရပါမညး၈ ွိညာဥးေရ့ နကးနမဲြုတျငး ဘုရာ့သခငးကို နာ့ေထာငးႏိုငးစျမး့ ႀကီ့ထျာ့်ခငး့ 

ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ဆကးဆဵေရ့၇ အသကးတာ ႏြငးံ အမြုေတားလုပးငနး့ထမဲြာ 

ေ်ပာငး့လေဲစေသာ အရာမ္ာ့ကို ထိေတျ႕ခဵစာ့ႏိုငးတိ႕ု ပါွငးသညး၈ 

ေနာကးတစးနညး့အေန်ဖငးံ ွိညာဥးေရ့ရာနကးနဲမြုသညး ခ္စး်ခငး့၇ သကးွငးေသာ ဘုရာ့ႏြငးံ 

ဆကးဆဵေရ့ရြိ်ခငး့ ်ဖစးၿပီ့ စညး့ကမး့မ္ာ့ကိ ုလိုကးနာ ်ခငး့၇ ေကာငး့ေသာအရာမ္ာ့ကိုသာ 

လုပးေဆာငး်ခငး့သကးသကးမဟုတးေပ၈ 
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ဿ၈ သငး၌အထဲမြ ဘုရာ့သခငး၌ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာကုိ အ်ခာ့သူမ္ာ့ထဵသုိ႕ 

ပိုမိုအာ့ေကာငး့စျာ စီ့ဆငး့ေစပါ၈ (မႆဲ၇ ဿဿ့၀၆-၁ွ၈ ေကာေလာသဲ ၀့ှဿ-ှ၁၈)  = 

နာခဵတတး်ခငး့ 

 

၀၈ သခငးေယ႐ြုခရစးေတား၉ သငးံ၌ ွိညာဥးေရ့အသကးတာကုိ အ်ပညးံအွ 

အ်မစးတျယးေစပါ၈ (ေကာေလာသဲ ၀့ှ၂-ှ၄၈)  

 

ခရစးယာနးွိညာဥးေရ့ရာသညး ခရစးေတား၉ ယဵုၾကညးမြုရြိ်ခငး့ ႏြငးံ ခရစးေတားႏြငးံ 

စစးမြနးေသာ ဆကးဆဵေရ့ရြိ်ခငး့ တိ႕ုလိုအပးပာသညး၈ ထိုအရာသညး ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ 

အ်ပစးအတျကး အေသခဵေတားမူခဲံေသာ သခငးခရစးေတားကုိ ကျၽနးုပးတို႕၌ 

ကယးတငးရြငးအ်ဖစး လကးခဵယဵုၾကညး်ခငး့မြ အစ်ပဳသညး၈ သခငးခရစးေတား၌ 

်ငိမးသကး်ခငး့ကို ကျၽနးုပးတိ႕ု စိတးႏြလုဵ့ထႏဲြငးံ ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ ဆကးသျယး်ခငး့ထမဲြာ 

ရြိေၾကာငး့ကိုသိ်ခငး့လညး့ ပါွငးသညး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ ွိညာဥးေရ့ အသကးတာသညး 

ကယးတငးရြငးသခငးခရစးေတား၉ အ်မစးတျယးထာ့ၿပီဆိုလြ္ငး ခရစးေတား ကျၽနးုပးတိ႕ုအတျကး 

်ပဳေပ့ခဲံသမြ္အရာအာ့လဵု့အတျကး ေက့္ဇူ့တငးလာလိမးံမညး၈ က္မး့စာထတဲျငး 

ေတျ႕ရေသာ ခရစးေတား၌ ႏြုတးကပတးေတားမ္ာ့သညး ကျၽနးုပးတို႕ကို ွလငးေစမညး၈ 

ွတး်ပဳကို့ကျယးေသာအခ္ိနးမ္ာ့၇ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ ဆကးႏျယးၾကေသာအခ္ိနးမ္ာ့ တျငး 

သခငးခရစးေတားက သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားအာ့်ဖငးံ ကျၽနးုပးတို႕ကို စကာ့ေ်ပာေနမညး၇ 

လမး့်ပေနမညး်ဖစးသညး၈ 

 

ခရစးယာနးွိညာဥးေရ့သညး သခငးခရစးေတားကုိ ခမညး့ေတားဘုရာ့ႏြငးံအတူ 

အလယးဗဟိုတျငး ထာ့ရြိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ုသညး သခငးခရစးေတားအတျကး 
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အသကးရြငးရနး ႏြငးံ သူရ႕ဲ အလိုေတားႏြငးံ အချငးံအာဏာအတိုငး့ အရာအာ့လဵု့ကိ ု

အုပးစို့ဖုိ႕ရနး ေခ၍ထာ့ခဵရ်ကသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ 

 

၁၈ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားအာ့်ဖငးံ တစးသမတးတညး့ အသကးရြငးႏိုငးေစရနး 

သငးယူပါ၈ (ေရာမ၇ ၅့၃၇ ှ၀-ှ၁၇ ဂလာတိ ၂့ှ၃-ဿ၃ ၈)   

 

 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားမပါေသာ ခရစးယာနးွိညာဥးေရ့ဆိုသညးမြာ မရြိပါ၈ 

သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားသညး ကျၽနးုပးတို႕အတျငး့ထမဲြ ဘုရာ့သခငး၌ 

ဝိညာဥးေတား်ဖစးၿပီ့ ကျၽနးုပးတိ႕ုအတျကး အသစးေသာ အသကးတာ (ထာွရအသကးတာ) 

ကိ ုေပ့ရနး ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး ်ဖစးေစလိုသညးံအသကးတာ်ဖငးံ အသကးရြငးေစရနး 

ကျၽနးုပးတိ႕ုကို ဦ့ေဆာငးလမး့်ပေနေသာ သူ်ဖစးပါသညး၈ 

 

ေလာဘႀကီ့မြု၇ မနာလို်ဖစးမြု၇ တဏြာစိတး၇ မုနး့တီ့်ခငး့၇ အႀကမး့ဖကး်ခငး့ သု႕ိမဟုတး 

အ်ခာ့ေသာ အ်ပစးမ္ာ့တို႕သညး သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားမီ့ကုိ ်ငိမး့ေစ်ပီ့ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုကို ်ပသနာမ္ာ့၇ ပငးပနး့ဆငး့ရဲ် ခငး့မ္ာ့ထသဲို႕ ေရာကးရြိေစပါသညး၈ ထု႕ိေၾကာငးံ 

ဝိညာဥးေတားက ကျၽနုးပးတိ႕ုကိ ုဤအက္ငးံဆုိ့မ္ာ့ႏြငးံ စိတးလုိကးမာနးပါလုပးလိုစိတးမ္ာ့ထမဲြ 

လျတးေ်မာကးေအာငးလုပးေဆာငးေပ့သညး၈ ။အ်ပငး ဤ်ခညးေႏြာငး်ခငး့တနးခုိ့ထမဲြ ပိုမုိ 

လျတးေ်မာကး်ခငး့ကို ရြာေဖျနိုငးရနး သငး်ကာ့ေပ့သညး၈ ကျၽနးုပးတို႕၌ ႏြလဵု့သာ့နြငးံ စိတးကုိ 

ဘုရာ့သခငးအာ့ခ္စး်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငးအာ့ ဆာငတး်ခငး့မြ ေွ့ကျာ ကျယးေပ္ာကးေစ်ခငး့ 

သိ႕ုမဟုတး ထဵုထုိငး့ေစ်ခငး့ေစေသာ အရာမ္ာ့ကို ဝိညာဥးေတားက အကာအကျယး 

ေပ့တယး၈ တစးနညး့ဆိုေသား သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားသညး အ်ပစးကိ ု―မလုပးဘူ့‖ ဟု 
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ေ်ပာႏိုငးရနး ႏြငးံ ေကာငး့ေသာ၇ မြြနးေသာ၇ ခ္စး်ခငး့ပါေသာ အရာမ္ာ့ကို ―လုပးပါမညး‖ ဟု 

ေ်ပာႏိုငးရနး ကူညီေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈  (တိတု ဿ့ှှ-ှ၁) 

 

ွိညာဥးေရ့ရာႀကီ့ထျာ့မြု ရြိေစရနး ကျၽနးုပးတို႕၌နာ့ေထာငးတတး်ခငး့ အေလံအက္ငးံကုိ 

်မြငးံတငးဖိ႕ုႏြငးံ ဝိညာဥးေတားအတိုငး့လိုကးေလြ္ာကးဖို႕ လိုအပးပါသညး၈ ကျၽနုးပးတိ႕ုသညး 

ဝိညာဥးေတား၌ ႏြို့ေဆား်ခငး့ကိ ုခဵစာ့ရ်ပီ့၇ ဝိညာဥးေတား၌ ဦ့ေဆာငးမြုအာ့်ဖငးံ ပိုမို 

ေကာငး့မျနးစျာ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးႏိုငးပါလိမးံမညး၈ အ်ပစးတရာ့သညး ကျၽနးုပးတိ႕ုကို မညးမြ္ 

လႊမး့မို့ ေနေ်ကာငး့ ပိုမိုလြ္ငး်မနးစျာ သတိ်ပုမိလာလိမးံမညး၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး 

အ်ပစးတရာ့အေပ၍ ပိုမိုနကးနဲစျာ တုနး႕်ပနး်ပီ့ အ်ပစးတရာ့၌ တညးရြိ်ခငး့ကို ေလ္ာံက္လာ 

ေစမညး၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး အသကးတာ ကဏၭတစးခုစီတိုငး့ အတျကး သနး႕ရြငး့ေသာ 

ဝိညာဥးေတားထဵမြ ချနးအာ့ကိ ုဆျဲယူတတးဖို႕ ေရျ့ခ္ယး လာ်ကလိမးံမယး၈ ဤသညးမြာ 

ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ အသကးရြငး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ 

 

အေရ့ႀကီ့ေသာအခ္ကး၈ ၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး မ္ကးလြညးံဆနးစျာ ်မငးံ်မတးေသာ 

အရာမ္ာ့အ်ဖစးသို႕ ကူေ်ပာငး့သျာ့လိမးံမညးမဟုတးေပ၈ ထိုံထကး ကျၽနးုပးတိ႕ုသညး 

်မငးံ်မတးေသာ တနးခို့ေတားကုိ ရရြိပိုငးဆိုငးၿပီ့ ကျဲ်ပာ့ေသာ ေရျ့ခ္ယးမြုမ္ာ့ကို ်ပုလုပး 

ႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ုသညး ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ အသကးရြငး်ခငး့ကိ ု

ဤပဵုစဵ်ဖငးံ နာ့လညးေသာအခါ ကျၽနးုပးတို႕ ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညးမ္ာ့လညး့ ေ်ပာငး့လ ဲ

လာလိမးံမညး၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး အ်မဲတမး့ သနး႕စငးေသာ စိတးႏိြု့ေဆားမြုမ္ာ့ရြိမညး၇ 

ဘုရာ့သခငးကဲံသိ႕ု လဵု့ွ်ပညးံစဵုမညးဟု ေတျ့ ထငး ေမြ္ားလငးံလိမးံမညးမဟုတး၈ ထိုအစာ့ 

ကျၽႏးုပးတိ႕ုသညး အရငး်ဖစးခဲံၿပီ့ေသာ အ်ပစးရြိေသာ၇ မိမိကုိုယးမိမိ အတျကးသာ ရြာေဖျ 

ေနရေသာ၇ အေစခဵေနရေသာ သဘာွမြ ႏိြု့ေဆားမြုမ္ို့ရရြိမညးကို ေမြ္ားလငးံလိမးံမညး၈ 
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အ်ခာ့သူမ္ာ့၌ နာက္ငး်ခငး့ဒဏးရာေတျကို တဵ႕ု်ပနးကာကျယးေပ့ဖို႕ ေမြ္ားလငးံလာမညး၈ 

မၾကာခဏ က္ရြဵု့တတးသညးကိုလညး့ ေမြ္ားလငးံတတးမညး၈ 

 

သိ႕ုေသားလညး့ ကျၽနးုပးတိ႕ုသညး ထိုတျနး့အာ့မ္ာ့ကို တျနး့လြနးရနးအတျကး တနးခို့ေတားကုိ 

ရြာေဖျရနး မညးသညးံေနရာသို႕ သျာ့ရြာရမညးကို ပိုသိလာမညး၈ ဝိညာဥးေတား တနးခို့ ်ဖငးံ 

အ်ပစးတရာ့မြ မညးသို႕လျတးေ်မာကးမညးဆိုသညးကိုလညး့ သငးယူတတးမညး၈ 

ဘုရာ့သခငး၌ စရုိကးလက၏ဏာကုိ ေဖ၍်ပတဲံ နညး့လမး့မ္ာ့အတိုငး့ လုပးေဆာငးနိုငးဖုိ႕ 

နြို့ေဆားမြု အသစးႏြငးံ စျမး့အာ့အသစးကုိ ရရြိဖို႕ ကျၽနုးပးတိ႕ုဝိညာဥးေတားအေပ၍ ပို်ပီ့ 

အခ္ိနးမြနးမြနး အာ့ကို့ လာ်ကလိမးံမယး၈ ထိုအခါမြာ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ 

အသကးရြငး်ခငး့သညး လျတးလမး့ (အ်ပစးမြ) ကိ ုရြာ်ပီ့ ကျၽနုးပးတို႕အတျကး ဘုရာ့သခငး 

ရညးရျယးထာ့တံဲ အသကးတာလမး့ကိ ုရြာမေတျ႕်ခငး့်ဖစးတယး၈ ဤကဲံသိ႕ု ်ဖစးရာတျငး 

အ်မဲတမး့ ရပးတနး႔ေနေသာ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကဲံသိ႕ု မဟုတးဘဲ မ်ပညးံစဵု နိုငးေသ့ေသာ 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ထတဲျငး အစဥးတစိုကးဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေနေသာ အရငး့အ်မစးတစးခု 

ကဲံသိ႕ု်ဖစးသညး၈ 

 

ေမ့ချနး့ ၈ ၈ ဝိညာဥးေရ့ရာကိ ု်ကီ့ထျာ့ေစေသာ အခ္ကးေလ့ခ္ကးကို ်ပနး်ကညးံပါ၈ 

သငးမညးသညးကိ ုေလံလာေတျ႕ရြိရသနညး့၈ 
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အခနး့ (၁)၈ ၈ ဝိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ အေလံအက္ငးံမ္ာ့ႏြငးံ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ 

၄၂ မိနစး 

ကၽျႏုးပးတို႔၌အသကးတာတျငး စညး့ကမး့မညးသို႔ခ္မြတးသငးံေၾကာငး့၇အထူ့သ်ဖငးံ ယေန႔တျငး 

ွိညာဥးစညး့ကမး့အေၾကာငး့ေ်ပာဆိုေဆျ့ေႏျ့ မညး်ဖစးပါသညး၈ 

 

―စညး့ကမး့ခ္ကး‖ ဟူေသာ စကာ့လုဵ့ကို သညးမညးကဲံသိ႕ု အဓိပၺါယးသတးမြတး မညးနညး့၈ 

 

အထူ့သ်ဖငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြု်ပုလုပးလ္ကးရြိ်ကေသာ ဘုရာ့သခငး၌ လူမ္ာ့အတျကး 

စညး့ကမး့ရြိဖို႕သညးံ အဘယးံေ်ကာငး ံအလျနးအေရ့်ကီ့သနညး့၈ 

စညး့ကမး့်ပညးံဝေသာ ခရစးယာနးတစးေယာကးသညး သူ၌အသကးတာရဲ႕ 

ဗဟိုခ္ကး်ဖစးေသာ ဘုရာ့ရြငးကို အ်မဲမပ္ကးမကျကး်ဖငးံ သူ၌စိတး၇ ႏြလုဵ့သာ့ႏြငးံ 

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ အာရဵုစုိကးေသာသူ်ဖစးသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး 

စညး့ကမး့်ပညးံွဖုိ႕အေရ့ႀကီ့ေၾကာငး့ကို သိၾကသညး၈ သုိ႕ေသား 

စညး့ကမး့်ပညးံွဖုိ႕ဆို်ခငး့သညး ကျၽနးုပးတို႕ အမ္ာ့စုအတျကး လျနးစျာ ခကးခလဲြသညး၈ 

သဘာွအာ့်ဖငးံ ယခငးက ေ်ပာခဲံသလိုဘဲ ကျၽနးုပးတို႕သညး မိမိ ကိုယးကုိ အသကးတာ၌ 

အလယးဗဟို၉ထာ့ခ္ငးၾကသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး ကျၽနးုပးတိ႕ု လုပးခ္ငးသညးကုိ 

လျတးလပးစျာ်ဖငးံ လုပးခ္ငးၾကသညး၈ ယငး့သညး လျယးကူစျာ စိတးအေနြာငးံအယြကး 

်ဖစးေစသညး သို႕မဟုတး စိတးစျမး့အာ့ကို ဆဵု့ရဵြု့်ခငး့ ်ဖစးေစသညး၈ 

 

အမြနးတရာ့တစးခုမြာ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့သညး ကျၽႏးုပးတို႕၌ မိတးေဆျ်ဖစးသညး၈ 

စညး့ကမး့ခ္ကးသညး ွိညာဥးေရ့ႀကီ့ထျာ့ဖို႕ႏြငးံ အက္ို့ရြိေသာ အမြုေတားေဆာငးေကာငး့ 

်ဖစးဖို႕ အဓိက ေသာံခ္ကး်ဖစးသညး၈ တိက္ေသာ ွိညာဥးေရ့ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ကို 

က္ငးံသုဵ့်ခငး့သညး ကျၽနုးပးတို႕ ဘုရာ့သခငးႏြငးံဆကးဆဵေရ့ ပိုမိုနကးနဲ တို့တကးေစဖို႕ 
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အတျကး အေရ့ႀကီ့သညး၈ ွိညာဥးေရ့ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့သညး ခရစးယာနးတုိ႕ 

အသကးရြငးဖို႕ လိုကးေလြ္ာကးရမညးံ အမူအက္ငးံ၇ အေလံအထမ္ာ့ကို ရညးညႊနး့ပါသညး၈ 

ထိုစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့သညး ကျၽႏုးပးတို႕ကို ွိညာဥးေရ့ႀကီ့ထျာ့ဖို႕ ကူညီေပ့သညး၈ 

 

Brother Lawrence ၌ ပိုမိုၾကျယးွ ေသာ ွိညာဥးေရ့အသကးတာသုိ႕ ေမျ့်မူေပ့်ခငး့ 

နညး့လမး့သညး ဤေလာက၉ေတျ့ ေတာ်ခငး့၇ ေနထိုငး်ခငး့နညး့လမး့ကုိ ကုိယးစာ့်ပု 

သညး၈ အ်ခာ့ အေထာကးအကူ်ဖစးေစေသာ ွိညာဥးေရ့ အေလံအက္ငးံမ္ာ့သညး 

ွိညာဥးေရ့စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့အ်ဖစး သိရသညး၈ အေလံအက္ငးံမ္ာ့သညး ွိညာဥးေရ့ 

စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့အ်ဖစ းသိရသညး၈ ။တို႕သညး ကျၽနးုပးတိ႕ု ယခုေ်ပာေနေသာ 

အရာတစးခုခ္ငး့စီ၌ ခ္ဲ႕ထျငးမြုမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမြုက္ငးံထုဵ့ (၀) 

သီ့်ခာ့ွိညာဥးေရ့ က္ငးံွတးစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကို ်ပုစုပ္ို့ေထာငးပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့      (၀) 

က္ငးံွ တးစညး့မ္ဥး့မ္ာ့သညး ကျၽႏးုပးတို႕၌ ွိညာဥးေရ့အသကးတာကုိ 

ပိုမိုၾကျယးွ နကးရိြုငး့ေစၿပီ့၇ ကျၽႏုးပးတို႕၌ ေခါငး့ေဆာငးမြုကို ပိုမိုစျမး့အာ့ႀကီ့မာ့ေစပါသညး၈ 

 

 

အဓိပၺါယးဖျငးံဆိုခ္ကး၈ ၈ ွိညာဥးေရ့ က္ငးံထဵု့သညး တစးစဵုတစးဦ့က ယဵုၾကညး်ခငး့ကို 

ေဖ၍်ပေသာ သိ႕ုမဟုတး ဘုရာ့သခငးႏြငးံဆကးသျယးႏိုငးရနး ႀကုိ့စာ့သညးံ ဘယးအရာမဆို 

်ဖစးပါသညး၈ ွိညာဥးေရ့ စညး့ကမး့သညး ွိညာဥးေရ့က္ငးံထုဵ့ကို အၿမဲပဵုမြနး ်ပုလုပးေန်ခငး့ 

်ဖစးသညး၈ 
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အဖျ႕ဲငယးမ္ာ့ ဖျ႕ဲ၊ ေဆျ့ေနျ့်ခငး့ (ဿွ မိနစး) 

အဖျ႕ဲတစးဖျဲ႕စီတိုငး့သညး မြတးတမး့ေရ့မြဴ့တစးဦ့ထာ့ရြိ်ပီ့ ဝိညာဥးေရ့ရာ သငးသိေသာ 

အေလံအက္ငးံႏြငးံ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ကို စာရငး့်ပုစုပါ၈ မညးသညးံ အေလံအက္ငးံႏြငး ံ

စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့သညး သငးသညး ဝိညာဥးေရ့အသကးတာအတျကး အေထာကးအက ူ

်ပုဆဵု့်ဖစးသညးကို ေဆျ့ ေနျ့ပါ၈ 

 

်ပနးလညးေဆျ့ေနျ့်ခငး့  

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ က္ငးံသဵု့ႏိုငးေသာအခ္ကး ၂ွ 

ဦ့ေခါငး့ 

ှ. က္မး့စာဖတး်ခငး့ 

ဿ. အုပးစုဖျ႔ဲက္မး့စာ     

ေလံလာ်ခငး့ 

၀. က္မး့စာေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ 

၁.က္မး့ပုိဒးမ္ာ့အလျတး 

က္ကး ်ခငး့ 

၂. တရာ့ေဟာခ္ကးမ္ာ့ 

နာ့ေထာငး်ခငး့ 

၃. က္မး့ခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ 

ဆငး်ခငး်ခငး့ 

၄. ဘုရာ့အေၾကာငး့ 

ဆငး်ခငး်ခငး့ 

၅. ဘုရာ့အတူရြိ်ခငး့ကို 

သတိရ်ခငး့ 

၆. မိသာ့စုွတး 

ှွ. မြတးစုဂ္ာနယးေရ့်ခငး့ 

ှှ. ဧွဵေဂလိေွငြ်ခငး့ 

ှဿ. သကးေသခဵ်ခငး့ 

ႏြလဵု့သာ့ 

ှ၀. တစးဦ့တညး့ဆုေတာငး့ 

်ခငး့ 

ှ၁. သဵကျငး့ဆကးဆုေတာငး့ 

်ခငး့ 

ှ၂. အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ 

ဆုုေတာငး့်ခငး့ 

ှ၃. ခရစးယာနးမိတးသဟာရ 

ှ၄. တိတးဆိတးစျာအခ္ိနး 

ယူ်ခငး့ 

ှ၅. အ်ပစးွနးခ္်ခငး့ 

ှ၆. ဆကးကပးအပးႏြဵ်ခငး့ 

ဿွ. ေနာငးတရ်ခငး့ 

ဿှ. တနဂၤေႏျွ တး်ပဳ်ခငး့ 

ဿဿ. တစးကိုယးတညး့ 

ဆုေတာငး့ွတး်ပဳ်ခငး့ 

ဿ၀. ဘုရာ့ကိုခ္ီ့မျမး့်ခငး့ 

ဿ၁. သီခ္ငး့ဆို်ခငး့ 

ဿ၂. ကခုနး်ခငး့ 

ဿ၃. ေက့္ဇူ့ေတားခ္ီ့မျမး့်ခငး့ 

ဿ၄. နာခဵ်ခငး့ 

ဿ၅. သမၼာ့တရာ့အတုိငး့ 

လိုကးေလြ္ာကး်ခငး့ 

ဿ၆. မိမိဂတိ်ပဳထာ့သညးကို 

မိမိကုိယးတုိငးလုပးေဆာငး်ပီ့ 

ေွငြေသာအဖျဲ႕ 

၀ွ. ချငးံလႊတး်ခငး့ 

၀ှ. ွိညာဥးအသီ့ထုတးေဖား 

်ပသ်ခငး့ 
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်ဖစး်ခငး့ 

၀ဿ.ဘုရာ့ေရြံတျငးတိတးတဆိ

တး ေန်ခငး့ 

၀၀. ရပး၇ၾကညးံ၇နာ့ေထာငး 

၀၁. ွိညာဥးေရ့အာ့ သစး 

ေလာငး့အစီအစဥးတျငးပါွငး 

်ခငး့ 

၀၂. အစာေရြာငး်ခငး့ 

၀၃. ဥပုသးေစာငးံ်ခငး့ 

၀၄. 

ွိညာဥးေရ့လမး့်ပမႈယူ်ခငး့ 

၀၅. မိမိကိုလမး့ညႊနး်ပသ 

ႏုိငးသူထဵတျငးအၾကဵဥာဏး 

ယူ်ခငး့ 

၀၆. Lectio Divina 

၁ွ. ပျေဲတားခဵယူ်ခငး့ 

လုပးေဆာငး်ခငး့ 

၁ှ. မိမိတျငးရြိေသာ 

ွိညာဥးပါရမီကိုအသုဵ့်ပဳ်ခငး့ 

၁ဿ. ႏြစးသိမးံေဆျ့ေႏျ့မႈ်ပဳ်ခငး့ 

၁၀. အာ့ေပ့်ခငး့ 

၁၁. အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို 

ကူညီေဖ့မ်ခငး့ 

၁၂. ဂရုဏာ်ပသ်ခငး့ 

၁၃. အ်ခာ့သူမ္ာ့ကိုခ္စး်ခငး့ 

၁၄. ေပ့လြဴ်ခငး့ 

၁၅. တရာ့မြ္တမႈအတျကး 

ရပးတညးေပ့်ခငး့ 

 Richard Foster3 

The Inward Disciplines 

ှ၈ တရာ့မြတး်ခငး့၇ 

ဿ၈ ဆုေတာငး့်ခငး့၇ 

၀၈ အစာေရြာငး်ခငး့၇ 

Pastor John March: အစာေရြာငး်ခငး့ 

အဒးွ ငးတု (Advent) သညး ခရစးယာနး ်ပကဒိနးတျငးပါွငးေသာ အစာေရြာငး်ခငး့ ရာသီ 

ႏြစးခုထမဲြ တစးခု်ဖစးသညး၈ ဥပုပးကာလတျငး အစာေရြာငး်ခငး့်ဖငးံ မေကာငး့ေသာ 

ဇာတိပကတိကိုယးကို အာ့ေပ့ၿပီ့ အ်ပစး်ပုလိုေသာ စိတးဆႏၵကုိ ်ငငး့ပယးေစသညး၈ 

အဒးွ ငးတုကာလတျငး ခရစးေတား၌ ဒုတိယအႀကိမး်ပနးလညးႀကျလာ်ခငး့ကုိ အဓိကထာ့၊ 

အစာေရြာငးၾကသညး၈ ကျၽႏုးပးတို႕သညး မိမိတို႕ႏြစးသကးေသာ အရာတစးခုခုကို 

စျနးလႊတး်ခငး့်ဖငးံ ဤေလာကသညး ယာယီတဲ်ဖစးေၾကာငး့ကုိ အမြတးရေစသညး၈ မိမိတို႕၌ 

                                                 
3 Foster, R. J. Celebration of Discipline: 25th Anniversary Edition. San Francisco, 
HarperSanFrancisco, 1998. See, Foster, R. J., and Kathryn A. Yanni. Celebrating 
the Disciplines: A Journal Workbook to Accompany Celebration of Discipline. New 
York, HarperCollins, 1992. 
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ထိုအရာအေပ၍ လုိခ္ငးေတာငးံတစိတးကုိ ်ငငး့ပယး်ခငး့်ဖငးံ ကျၽနုးပးတုိ႕၌ ဘုရာ့သခငးကိုသာ 

ေတာငးံတ်ခငး့စိတးကုိ ်ပညးံစဵုေစေသာ အရာဤေလာကတျငး တစးခုမရြိေၾကာငး့ကို 

အစာေရြာငး်ခငး့်ဖငးံ သိေစသညး၈ ထံုိေၾကာငးံ ကျၽနးုပးတို႕သညး အစာေရြာငး၊ ―သခငးဘုရာ့ 

ၾကျလာေတားမူပါ‖ ဟု ဖိတးေခ၍ၾကသညး၈ 

 

၁၈ ေလံလာ်ခငး့၈ 

မိမိတစးကုိယးတညး့လုပးရမညးံအ်ပငးပနး့ စညး့ကမး့မ္ာ့ 

ှ၈ ရို့ရြငး့မြု 

ဿ၈ သီ့်ခာ့်ဖစး်ခငး့ 

၀၈ ဆကးကပး်ခငး့ 

၁၈ အေစခဵ်ခငး့ (ယာကုပး၇ ှ့ဿ၄) 

 

ယုဵၾကညးသူမ္ာ့ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးရမညးံ စညး့ကမး့မ္ာ့ 

ှ၈ ွနးခ္ေတာငး့ပနး်ခငး့ 

ဿ၈ ွတး်ပုကို့ကျယး်ခငး့ 

၀၈ အေစခဵ်ခငး့ 

၁၈ က္ငး့ပ်ခငး့ 
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အခနး့ (၂) ၈  ၈ ႏြစးသကးေသာ ကုိ့ကျယးဝတး်ပု်ခငး့မ္ာ့ 

 

ႏြစးသကးေသာ ဝတး်ပုကုိ့ကျယး်ခငး့ကို ေရျ့ခ္ယး်ကရာတျငး အမ္ို့အစာ့ေလ့မ္ို့ ချဲ် ခာ့ 

သတးမြတးနိုငးပါသညး၈ (ဿွ မိနစး) 

ကျၽနးုပးတိ႕ု တစးေယာကးစီတိုငး့သညး ကျၽနးုပးတို႕၌ ကိုယးရညးကိုယးေသျ့ ၇ ကျၽနးုပးတို႕ 

ဦ့စာ့ေပ့ ႏြစးသကးမြုတို႕အေပ၍ မူတညး်ပီ့ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ နီ့ကပးေ်ကာငး့ကို 

ခဵစာ့်ကသညးံအခါတျငး ခဵစာ့ရသညးံအေ်ခအေနခ္ငး့၇ ခဵစာ့်ကပဵု်ခငး့သညး မတူညီနိုငး်က 

ပါ၈ ထုိမတူညီေသာပဵုစဵမ္ာ့ကို ေအာကးတျငးေဖ၍်ပထာ့ေသာ ကာ့ခ္ပးထဵမြ အမ္ို့အစာ့ 

ေလ့ခုထဲတျငး ကျၽနးုပးတို႕ မညးသညးံအဖျဲ႕တျငး ပါွငးသညးကို စမး့သပး်ကညံးနိုငးပါသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မတူညီေသာရႈေထာငးံအ်မငးမ္ာ့သညး ်ခာ့နာ့ေသာ ကို့ကျယး်ခငး့ကို်ဖစးလာ 

ေစမညး်ဖစးသညး၈ 
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 Contemplation   

 Being in nature 

 Solitude & Silence  

 Serving 

 Social Action  

 Advocating for 

justice  

 Singing  

 Laughing  

 Crying  

 Table 

Fellowship 

 Reading 
 Studying 
 Discussing 
 Writing 

Thinking 

Feeling Being 

Doing 

Worship Styles 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ှ) (Head Spirituality) - ဆငး်ခငးေတျ့ ေတာမြုမ္ာ့်ခငး့သညးအႏၱရာယး ်ဖစးနိုငးသညး၈ 

 ဤအရာသညး စဥး့စာ့ဆငး်ခငးေသာ အသိဥာဏးပိုငး့ဆိုငးရာ ွိညာဥးေရ့်ဖစးၿပီ့ 

ဘုရာ့သခငး၌ သိႏိုငး်ခငး့ကိ ု်ပငး့ထနးစျာ ယဵုၾကညးသညး၈ (ဖျငးံ်ပ်ခငး့ကိ ု

အေ်ခခဵသညး၈) 

 ဤအရာသညး ခိုငးမာမြုကိ ုႏြစးသကးသညး၈ (်မငးနိုငး၇ ထိေတျ႕ႏိုငး၇ ပဵုေဖားနိုငး) 

 ဤအရာသညး လြ္ိ႕ုွြကးဆနး့်ကယးမြုကုိ မယဵုၾကညးေစၿပီ့ ခဵစာ့မြုကိ ု

နညး့ပါ့ေစသညး၈ 
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 ဤပဵုစဵသညး ဓမၼအေတျ့ အေခ၍ဆိုငးရာ တဵ႕ု်ပနးမြုမ္ာ့ကိ ုထုတးေဖားေပ့ၿပီ့ 

ေတျ့ ေခ၍မြု၇ ဆကးသျယးမြုမ္ာ့တျငး တိက္သညး၈ 

 ဤွိညာဥးေရ့ပုဵစဵကို စိတးွ ငးစာ့ေသာသူမ္ာ့သညး ဆငး်ခငးေတျ့ ေခ၍ႏိုငးမြု၇ 

ယုတိၱရြိမြုကို လိုလာ့ၾကၿပီ့ ေတျ့ ေခ၍ေ်ပာဆိုတိက္မြုကို တနးဖို့ထာ့သညး၈ 

 ေရာငးံရဲတငး့တိမးမြုသညး ထိုသုိ႕ေသာသူမ္ာ့အတျကး အဓိက 

အေရ့ႀကီ့မြု်ဖစးသညး၈ 

o ယဵုၾကညးမြုသညး  တိက္ေသခ္ာေသာအရာမ္ာ့ကို ယဵုၾကညး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 သငးံေလ္ားေသာ အေတျ့ အေခ၍၇ အေတျ့ အေခ၍ႏြငးံ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့သညး 

အေရ့ပါသညး၈ 

 တရာ့ေဟာခ္ကးႏြငးံ သမၼာက္မး့စာကိ ုွိညာဥးေရ့ရာလမး့ညႊနးမြု အတျကး 

ဖတးရြုအသဵု့ခ္ရနး လိုအပးသညး၈ 

 ႏြုတးကပတးေတား၌ လူမ္ာ့၇ က္မး့စာစကာ့လုဵ့မ္ာ့အတိုငး့ 

အသကးရြငးေသာသူမ္ာ့ အ်ဖစး ်ဖစးလိုၾကသညး၈ 

 ဆုေတာငး့်ခငး့သညး ဘာသာစကာ့သုိ႕မဟုတး စကာ့လုဵ့မ္ာ့ကို အေ်ခခဵရနး 

လိုအပးသညး၈ 

 ွိညာဥးေရ့ အႏၱရာယးသညး ဆငး်ခငးသုဵ့သပးမြု်ဖစးသညး၈ တစးနညး့အာ့်ဖငး ံ

တစးစဵုတစးဦ့၌ ွိညာဥးေရ့၉ အသိဥာဏးလျနးကေဲနၿပီ့ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့၇ 

အတျငး့ခဵယူခ္ကးမ္ာ့ ေလ္ာံနညး့်ခငး့၈ 

 ဥပမာေကာငး့တစးခုအေန်ဖငးံ ်ပရလြ္ငး John Calvin ကို ်ပလိုပါသညး၈ 

 ်ပု်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ ႏြငးံ ပရကးစးဘီေတ့ရီ့ယနး့ ဓမၼအေတျ့ အေခ၍၌ဖခငး 

 ဘုနး့ေတား်ကီ့ဘွ်ဖငးံ စတငးအမြုေဆာငးခဲံေသားလညး့ ေနာကးပိုငး့တျငး 

သမၼာက္မး့စာ သျနးသငးခ္ကးကုိ ပိုမိုရြငး့လငး့စျာ ဆုပးကုိငးႏိုငးသညးဟ ု

သူခဵစာ့ရေသာ ပရိုတကးစးတငးံမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးသျယးခဲံသညး၈ 
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 အသကး ဿ၄ႏြစးတျငး The Institutes of Christian Religion (လျနးခဲံေသာ 

ေလ့ရာစုတျငး အေကာငး့ဆဵု့ေသာ ဓမၼစာေစာငးမ္ာ့ထမဲြ တစးခုအပါအွငး 

်ဖစးေသာ) ကို ေရ့သာ့ခဲံသညး၈ 

 ေနာကး ဿ၂ႏြစးေက္ားအခ္ိနးတျငး ဓမၼသစးအနကးဖျငးံက္မး့အာ့လဵု့ႏြငးံ 

ဓမၼေဟာငး့အနကးဖျငးံက္မး့ ဿ၀အုပးကိ ုေရ့သာ့ခဲံသညး၈ 

ထိုစာအုပးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကို ဥေရာပတိုကး၉ ်ဖနး႕်ဖူ့ခဲံၿပီ့ ထိုေဒသႏြငးံ 

အေမရိကနးေဒသရြိ အသငး့ေတား ကိ ုေ်ပာငး့လေဲစနိုငးခဲံသညး၈ 

 ဓမၼအေတျ့ အေခ၍၌တိက္မြု၇ ခဵယူခ္ကးတိ႕ုကို အေလ့အနကးထာ့ ေသာ 

ေတျ့ ေခ၍မြုဦ့စာ့ေပ့ဘာသာေရ့ကို အာ့ေပ့ခဲံသညးံ ႏြုတးကပတးေတား၌ 

လူ်ဖစးသညး၈ 

(ဿ) (Heart Spirituality) - အႏၱရာယးသညး စိတးခဵစာ့မြုမ္ာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 ဒီေနရာမြာ ဘုရာ့သခငးသညး သိရြိနာ့လညးရာတျငး ဦ့ေနြာကး်ဖငးံ ေတျ့ ေတာ်ခငး့ 

ထကး ႏြလဵု့သာ့်ဖငးံ ခဵစာ့်ခငး့က ပိုမ္ာ့သညး၈ 

 အကယး၊ ဘုရာ့သညး ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ်ဖစးလြ္ငး ဘုရာ့ကုိသိ်ခငး့သညး 

အေတျ့ အေခ၍ သပးသပး်ဖငးံ မဟုတးဘဲ ႏြလဵု့သာ့်ဖငးံ သိလိမးံမညးဟု 

လကးခဵၾကသညး၈ 

 ွိညာဥးေရ့ဆိုသညးမြာ ဦ့ေႏြာကး၌ဦ့ေဆာငးရာမဟုတး၇ ႏြလဵု့သာ့၌ 

ေစစာ့ခ္ကး်ဖစးသညး၈ 

 ဓမၼအေတျ့ အေခ၍ အေရ့ႀကီ့ေၾကာငး့ႏြငးံ သမၼာက္မး့စာသညး ဘုရာ့သခငးကိ ု

သိႏိုငး်ခငး့၌ အဓိကအရငး့အ်မစး်ဖစးသညးကိုေတာံ လကးခဵ်ကသညး၈ 

 ဒါေပမယးံ ကျၽနုးပးတိ႕ု၌ ဘုရာ့သခငးကို သိ်ခငး့အေပ၍တဵု႕်ပနးမြုရာတျငး 

ဦ့ေခါငး့သကးသကး်ဖငးံ မဟုတးဘဲ ႏြလဵု့သာ့လညး့ ပါွငးရမညး်ဖစးသညး၈ 
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 ရလဒးသညး ွိညာဥးေရ့၉ပိုမိုနို့ၾကာ့တတးၾကျၿပီ့ အသကးတာ၌ သနး႕ရြငး့်ခငး့ကိ ု

ရယူပိုငးဆိုငးလုိၾကသညး၈ 

 တစးကိုယးရညးသနး႕ရြငး့စငးၾကယး်ခငး့သညး ွိညာဥးေရ့ ရညးမြနး့ခ္ကး်ဖစးသညး၈ 

 ဆုေတာငး့်ခငး့မ္ာ့ကို စကာ့လုဵ့မ္ာ့်ဖငးံ ်ပုလုပးၾကသညး၈ သု႕ိေသား 

ထိုစကာ့လဵု့မ္ာ့သညး သမာရို့က္ပဵုစဵမ္ုိ့မဟုတးဘဲ ဆုေတာငး့ခ္ကးမ္ာ့သညး 

ႀကုိတငး်ပငးဆငးထာ့်ခငး့မ္ို့်ဖငးံ မဟုတးေသာ အဆကးမ်ပတးရျတးဆုိေန်ခငး့၇ 

ရႊငး်မူ့ွမး့ေ်မာကးစျာ ဆုေတာငး့်ခငး့မ္ို့ ်ဖစးၾကသညး၈ 

 အေ်ခခဵအေရ့ႀကီ့ေသာအရာသညး အေတျ႕အႀကုဵ်ဖစးသညး၈ 

 ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာအႏၱရာယးအေန်ဖငးံ စိတးခဵစာ့မြု အလျနးအကျၽဵမ္ာ့်ပာ့်ခငး့ႏြငးံ 

ထိုစိတးခဵစာ့မြုသညး လူတစးေယာကး၌ ွိညာဥးေရ့ အေတျ႕အႀကုဵ်ပညးံွသညးဟု 

လကးခဵယဵုၾကညးေနၾက်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

 ေနာကးထပး အႏၱရာယးတစးခုမြာ ွိညာဥးေရ့တစးခုတညး့ကိုသာ စိတးွ ငးစာ့်ခငး့ 

ေၾကာငးံ ရလဒးအေန်ဖငးံ ေလာကကို ဆနး႕က္ငးေနတတးၾကသညး၈ ထိုအရာသညး 

အ်ခာ့ေသာ ွိညာဥးေရ့ ဓေလံထုဵ့စဵ၉လညး့ ွိညာဥးေတားကုိ ေတျ႕ႀကုဵခဵစာ့ 

ႏိုငးသညးဆိုသညးကို အသိအမြတး်ပုရနး ပ္ကးကျကးေစသညး၈ 

 ဥပမာအေန်ဖငးံ မကးသဒစး အသငး့ေတားကုိ တညးေထာငးခဲံေသာသူ John 

Wesley ကိုၾကညးံႏိုငးပါသညး၈ သူသညး သနး႕ရြငး့မျနး်မတးဆုဵ့ေသာ ဓေလံထုဵ့စဵ 

(Holiness Tradition) ဟုေခ၍ေွ၍ခံဲသညး၈  

 ေအာကးဖိုံဒး တက၎သိုလးမြ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့်ဖစးခဲံ်ပီ့ 

ေက္ာငး့သာ့ဘွတျငး သူ၌ညီ Charles Wesley ႏြငးံအတ ူHoly Club 

ဟုေခ၍ေသာ ွတး်ပု်ခငး့ အသငး့ ကိ ုစတငးခဲံၾကသညး၈ ေနာကးပုိငး့တျငး 

သူတုိ႕၌ သမၼာက္မး့စာ ေလံလာ်ခငး့ အေပ၍၇ အ်ခာ့ွိညာဥးေရ့ 
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လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ စနစးတက္ရြိမြုအေပ၍ 

အေလ့ထာ့ၾကေသာေၾကာငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့က မကးသဒစး ဟုေခ၍ၾကသညး၈ 

 ွိညာဥးေရ့ ခရီ့စဥးကိ ုဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာေတား၉ ႀကီ့ထျာ့်ခငး့အ်ဖစး 

အေလ့အနကးထာ့သညး၈ 

 Systematic Theologian အ်ဖစး မေက္ားၾကာ့ဘ၇ဲ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကိ ု

ဘုရာ့ကုိ ခ္စးေအာငးလဵြု႕ေဆားေပ့ေသာသူ၇ သနး႕ရြငး့်ခငး့သိ႕ု ဆကးကပး 

အပးႏြဵရနး ႏြို့ေဆားေပ့သူအ်ဖစး ထငးရြာ့ခဲံသညး၈ 

 

 

(၀) (Mystical Spirituality) - သီ့်ခာ့ေနထိုငးလျနး့်ခငး့သညး အႏၱရာယး ်ဖစးသညး၈ 

 ဤွိညာဥးေရ့ပုဵစဵသညး နကးနေဲသာယုဵၾကညး်ခငး့ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ 

အဆဵု့စျနးမသိႏိုငး်ခငး့ကို အေလ့အနကးထာ့သညး၈ 

 ဘုရာ့သခငးႏြငးံပတးသကးေသာ ကျၽႏးုပးတိ႕ု၌အေတျ့ အေခ၍မ္ာ့သညး 

ဘုရာ့သခငး၌ အကနး႕အသတးမဲံမြု၇ အမညးနာမ မေခ၍ႏိုငးမြု၇ လူသာ့မ္ာ့ 

ေတျ့ ေတာနိုငးသညး၌ အလျနးတျငး ရြိေန်ခငး့ႏြငးံ အကနး႕အသတးရြိေန်ခငး့ 

အေပ၍တျငး အ်မဲ အာ့နညး့်ခငး့၇ မ်ပညးံစဵု်ခငး့်ဖစးေနသညးကုိ 

အေလ့အနကးထာ့သညး၈ 

 ဘုရာ့ကုိ စကာ့အမ္ာ့ႀကီ့ေ်ပာ်ခငး့ထကး နာ့ေထာငးဖို႕ကိ ု

အေလ့အနကးထာ့သညး၈ 

 ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ရညးမြနး့ခ္ကးသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ အတူေပါငး့စညး့မြုရြိ်ခငး့ 

်ဖစးသညးဟ ုနာ့လညးနိုငးသညး၈ 

 ဤွိညာဥးေရ့ပုဵစဵကို စိတးွ ငးစာ့ၾကေသာသူမ္ာ့သညး မၾကာခဏ ဆိုသလို 

တရာ့အာ့ထုတးတတး်ခငး့၇ အလိုလုိသိ်မငးေနတတး်ခငး့၇ သူတုိ႕အတျကး 
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အ်ပငးေလာက ကဲံသိ႕ုပငး စစးမြနးတယးဟုထငးရေသာ အတျငး့ေလာကကို 

အာရဵုစိုကးတတးၾကသညး၈ 

 သူတုိ႕ရဲ႕ အတျငး့ပုိငး့အသကးတာကုိ အသစး်ပု်ပငး်ခငး့သညး သူတုိ႕နာ့လညးေသာ 

ွိညာဥးေရ့၌ အဓိကအခ္ကး ်ဖစးသညး၈ 

 ွိညာဥးေရ့ တို့တကး်ခငး့လမး့စဥးကိ ုအေလ့အနကးထာ့ၾကသညး၈ (ွိညာဥးခရီ့၌ 

ပဵုရိပးကို အသာ့ေပ့၊ ွိညာဥးေရ့လမး့စဥးကို အေလ့အနကးထာ့်ကသညး၈) 

 ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာအႏၱရာယးသညး သီ့်ခာ့ေနထုိငးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

အစစးအမြနးေလာက ႏြငးံ ပတးသကးဆကးႏျယး်ခငး့တို႕မြ သီ့သနး႕ချေဲနၾကသညး၈ 

 ေကာငး့ေသာဥပမာေကာငး့တစးခုမြာ Thomas Merton ်ဖစးသညး၈ 

 ဿွရာစုႏြစးက ဘာသာမဲံ အသကးတာကေန ခရစးဘာသာွငးအ်ဖစး 

ေ်ပာငး့လလဲာခဲံသူ်ဖစးသညး၈ လြ္ငး်မနးစျာဘ ဲရဟနး့ဘွကိုွ ငးခဲံၿပီ့ 

Cistercian monastic order ထဲွငးေရာကးခဲံသညး၈ 

 တရာ့အာ့ထုတးဆုေတာငး့်ခငး့၇ စာအုပးမ္ာ့ေရ့်ခငး့ႏြငးံ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ 

နကးနေဲသာ ဆုေတာငး့်ခငး့အေၾကာငး့မ္ာ့ကို အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိ ေ်ပာရငး့ 

်ဖငးံ သူ၌က္နးရြိေသာ အသကးတာကုိ ကုနးဆုဵ့ခဲံသညး၈  

 

 

 (၁) (Social Justice Spirituality) - အႏၱရာယးသညး ကုိယးက္ငးံတရာ့ဆိုငးရာ နညး့စနစး 

အေပ၍လိုကးနာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 နကးနေဲသာ ေတျ႕ႀကုဵခဵစာ့်ခငး့သညး ဒီေနရာမြာ အသိပညာ်ဖငးံ အခ္ကးအလတး 

မ္ာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ ယြဥးတျေဲတျ႕ႏိုငးသညး၈ 
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 ရလဒးအေန်ဖငးံ တတးႀကျေသာ အ်မငးရူပါရဵုရြိသူ်ဖစးသညး၈ ။သညး ွိညာဥးေရ့ရာ 

အမ္ို့အစာ့ကို နကးနကးရိြုငး့ရိြုငး့ အာရုဵ်ပု၊ ကာ့တုိငးအတျကး တိုကးပျဲွ ငးသူကဲံသို႕ 

တစးယူသနး်ဖစးသညး၈ 

 ဤပဵုစဵတျငးပါွငးၾကေသာ သူမ္ာ့သညး ဂိုဏး့ဂန၇ အသငး့ေတား၇ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ 

ႏြငးံ ဆကးသျယး်ခငး့ နညး့ၾကသညး၈ 

 ရညးရျယးခ္ကးသညး ဘုရာ့သခငးကို နာခဵ၊ လုပးေဆာငးရနး်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့သခငး 

၌ ႏုိငးငဵေတားတညးေထာငး်ခငး့်ဖငးံ လူံပတးွနး့က္ငးကုိ ေ်ပာငး့လၾဲကသညး၈ 

 ထိုသူမ္ာ့သညး ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ လကးေတျ႕ပါွငးေသာ ဓမၼေတျ့ ေခ၍်ခငး့သညး 

တူညီသညးဟု သတးမြတးၾကသညး၈ 

 သူတုိ႕မြာ ခုိငးမာေသာ ရူပါရဵုမ္ာ့၇ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ရြိၾကသညး၈ သိ႕ုေပမယး ံ

အေတျ့ အေခ၍မ္ာ့်ဖငးံသာ မေနလိုၾကဘဲ ထိုအေတျ့အေခ၍အယူအဆမ္ာ့ကို 

လကးေတျ႕ က္က္ဖနးတီ့ရနး လိုလာ့ၾကသညး၈ 

 ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ အႏၱရာယးသညး ကိုယးက္ငးံတရာ့ပိုငး့ဆိုငးရာအေပ၍ 

မြီတညးေန်ခငး့ႏြငးံ သူတုိ႕၌ အနစးနာခဵေပ့ဆပးမြုကို မမြ္ေွေသာသူမ္ာ့ကိ ု

ဖယးထုတး်ခငး့၇ နာ့မလညးႏိုငး်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

 ေကာငး့ေသာဥပမာအေန်ဖငးံ St. Francis of Assisi အ်ဖစးေတျ႕ႏိုငးသညး၈ 

 ှဿရာစုက အီတာလီလူမ္ို့တစးဦ့ ်ဖစးၿပီ့ မိမိ၌ အရငး အက္ို့ခဵစာ့ရေသာ 

အသကးတာကုိ စျနး႕လႊတးၿပီ့ ေက့္လကးေဒသဘကးမြ ဆငး့ရသဲူမ္ာ့၇ 

နာမက္နး့သူမ္ာ့ကို ဂရုစိုကးေပ့ခဲံသညး၈ 

 မၾကာမီတျငး အ်ခာ့လူမ္ာ့စျာက သူေနာကးသုိ႕လိုကးခဲံၾကၿပီ့ ပုပးရဟနး့ 

မငး့ႀကီ့ ကိုယးတုိငးပငး အသိအမြတး်ပဳခဲံၿပီ့ေနာကး သူတုိ႕ကို ဂိုဏး့တစးခု 

အ်ဖစး အမညးေပ့ခံဲသညး၈ 
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 ွိညာဥးေရ့သကးေရာကးမြုအတျကး တစးခုတညး့အတျကးသာ 

အေလ့အနကးထာ့်ခငး့ မဟုတးဘဲ ဥေရာပတစးချငးရြိ ေရာဂါ 

ေွဒနာခဵစာ့ရသူမ္ာ့၇ ဆငး့ရသဲူမ္ာ့ ကိ ုအေလ့အနကးထာ့ 

ဂရုစိုကးမြု်ပဳခဲံသညး၈ 

 

မညးသညးံွ ိညာဥးေရ့လမး့စဥးက သငးံအေတျ႕အႀကုဵကို အနီ့စပးဆဵု့ေဖ၍်ပေပ့သလဲ၈ 

ှ၈ ဓမၼ အ်မငးသစး၇ မြနးကနးေသာအရာ၉ယုဵၾကညးမြုရြိ်ခငး့၇ အသိပညာဗဟုသုတ၇ 

ထို့ထျငး့သိ်မငးမြု၇ ဆကးသျယးမြု၇ အာရဵုစိုကး်ခငး့၇ ေဖ၍်ပ်ခငး့၈ 

ဿ၈ မိမိကုိယးကုိ အသစး်ပု်ပငး်ခငး့၇ ေန႕စဥးအသကးတာ၉ သနး႕ရြငး့်ခငး့၇ အသစးတစးဖနး 

ေမျ့ဖျာ့်ခငး့၇ ခဵစာ့ခ္ကး၇ ဆကးဆဵေရ့၇ ရိုေသကိုငး့ရိြုငး့မြု၇ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၈ 

၀၈ အတျငး့အသကးတာ၇ အာရဵု်ပု်ခငး့၇ ်ငိမးသကးစျာရြိေန်ခငး့၇ ်ခိဳ့်ခဵ်ခငး့၇ ညီညျတး်ခငး့၇ 

နကးနဲ် ခငး့၇ သတိရြိ်ခငး့၈ 

၁၈ ပေရာဖတး သကးေသ်ပု်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငးအုပးစို့်ခငး့၇ လူမြုေရ့ အေလ့ထာ့်ခငး့၇ 

တရာ့မြ္တ်ခငး့၇ ်ငိမး့ခ္မး့်ခငး့၇ ဖျငးံ်ပ်ခငး့၇ လကးေတျ႕ေမတၱာ်ပ်ခငး့၈ 

 

ဘာေ်ကာငးံအေရ့်ကီ့သလ၈ဲ 

ှ၈ ကျၽနုးပးတို႕သညး မိမိအေ်ကာငး့ ပိုမိုသိ်ခငး့်ဖငးံ မညးသညးံ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ 

အေလံအက္ငးံသညး မိမိတို႕အတျကး အေကာငး့ဆဵု့ အေထာကးအကူ်ပုမညး၇ 

အဓိပၺါယးပိုမိရြိမညး ဆိုသညးကို စဥး့စာ့ဆငး်ခငးနိုငးပါသညး၈ 

ဿ၈ အကယး၊ ကျၽနးုပးတို႕သညး ွတး်ပုကို့ကျယး်ခငး့ကို အေလ့မေပ့ေသာ 

ပဵုစဵမ္ို့တျငး ရြိေနလြ္ငး မညးကဲံသို႕ေသာ နညး့လမး့အသစးမ္ာ့်ဖငးံ မိမိကုိယးကုိ 

ွိညာဥးေရ့်ကီ့ထျာ့ ေစနိုငးသညးကို ပိုမိုသိနိုငးမညး်ဖစးသညး၈ 
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၀၈ သငး့အုပးဆရာ၇ဆရာမမ္ာ့ႏြငးံ အမြုေတားေဆာငးမ္ာ့အတျကး နညး့လမး့မ္ို့စဵု့ကုိ 

သိထာ့်ခငး့သညး ။တိ႕ု၌ အသငး့ွငးသူမ္ာ့ကို ပိုမိုနာ့လညးေပ့နုိငးရနး အကူအညီ 

်ဖစးေစပါသညး၈ မတူညီေသာလူမ္ာ့စျာတုိ႕ကို သူတုိ႕၌ ွိညာဥးေရ့ရာ 

်ကီ့ထျာ့ဖျ႕ဵ်ဖို့ရနးအတျကး ပိုမိုကူညီေပ့နုိငးမညး်ဖစးသညး၈ 

 

တစးဦ့ခ္ငး့ ်ပနးလညးေလံလာသဵု့သပးရနး 

ှ၈ မိမိလုပးေဆာငးဖုိ႕အတျကး ဘုရာ့က ဖိတးေခ၍ေနေသာ ွိညာဥးေရ့ က္ငးံထဵု့ 

သိ႕ုမဟုတး စညး့ကမး့ခ္ကး တစးခုဟာ ဘာ်ဖစးႏိုငးမလ၈ဲ ေကာငး့စျာ သတးမြတးထာ့ေသာ 

ဘုရာ့သခငးရဲ႕ ဦ့ေဆာငးမြုထတဲျငး သခငးေယရြုကုိ အကူအညီေတာငး့ပါ၈ ထုိ႕ေနာကး 

သခငးေယ႐ြုကးို သငးံအတျကးဘာလုပးေစခ္ငးသလဲဆုိတာကုိ ေ်ပပါ၈ ထုိစကာ့ေ်ပာ်ခငး့ 

အာ့်ဖငးံ ၾကာ့ရသမြ္ကို နာ့ေထာငးပါ၈ 

ဿ၈ သခငးေယရြုခ္မြတးခဲံသညးအတိုငး့ ကျၽနးုးပးလိုကးေလြ္ာကးရမညးံ အဆငးံေတျဟာ 

ဘာေတျလဲ၈ 

၀၈ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ အခ္ိနးပိုမ္ာ့မ္ာ့ ်ဖတးသနး့ႏိုငးရနး ဘာေတျက အခကးအခဲ၇ 

စိတးေခ၍မြုေတျ ရြိေနသလ၈ဲ (ဥပမာ၇ အခ္ိနးကို စီမဵခနး႕ချတဲတးမြု အာ့နညး့်ခငး့၇ ဘာကုိ 

အရငးလုပးသငးံလဆဲိုတာကို စဥး့စာ့ဖို႕လို်ခငး့၇ မေကာငး့တဲံ အက္ငးံေတျကို မလုပးဖို႕ 

လို်ခငး့၇ လိုအပးလာတဲံအခါ ဘယးသျာ့ရမလဲ မသိ်ခငး့၇ စျမး့အငးမ္ာ့ ကုနးခမး့ေန်ခငး့၇ 

တာွနးယူမြုလုိ်ခငး့၇ သိ႕ုမဟုတး အ်ခာ့သူမ္ာ့၌ေထာကးပဵံမြု လိုအပး်ခငး့) 

၁၈ ေနာကးထပး ကိုယးဘာလုပးဖို႕ ဘုရာ့က ေခ၍ေနသလဲဆုိတာကုိ ခဵစာ့မိသလဲ၈ 

 

အႀကဵ်ပုခ္ကး 

 ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့အစ်ပုပါ၈ တစးပတးကို တစးခုလုပး်ခငး့်ဖငးံ စတငးႀကုိ့စာ့ၾကညးံပါ၈ 
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 သငးံရ႕ဲ comfort zone ႏြငးံ ပဵုမြနးလုပးေနက္ထဲကေန ထျကးလာခဲံၿပီ့ အသစးေသာ 

ွိညာဥးေရ့ အေလံအက္ငးံတစးခုကို ဒီႏြစးမြာ စႀကို့စာ့ၾကညးံပါ၈ 

 အကူအညီ၇ အေထာကးအပဵံမ္ာ့ရယူပါ၈ ကိုယးံကိုခ္စးတဲံသူ၇ ွိညာဥးေရ့ 

လမး့်ပေပ့မယးံသူ၇ လုပးေဖားေဆာငးဖတး သငး့အုပးဆရာ စသညးတိ႕ုကို ရြာေဖျပါ၈ 

ဘုရာ့သခငးကို အကူအညီေတာငး့ခဵပါ၈ သငးံႏြလုဵ့တဵခါ့ကုိ ဖျငးံေပ့ဖုိ႕၇ 

လမး့်ပေပ့ဖို႕၇ လိုအပးတံဲ အေထာကး်ပုမညးံအရာမ္ာ့ကို ေထာကးပဵံေပ့ဖို႕ 

ဘုရာ့ဆီမြာ ေတာငး့ခဵပါ၈ 
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အေထာကးအကူ်ပု အခ္ကးအလတးမ္ာ့ 

 

The Spirituality Wheel© 

A Spiritual Type Selector 

by Corinne D. Ware, D. Min. 

 

ေလံက္ငးံခနး့ 

ဤေလံက္ငးံခနး့၌ ရညးရျယးခ္ကးသညး သငးံရဲ႕ ကိုးယးပိုငးွ ိညာဥးေရ့ပဵုစဵကို 

ပဵုေဖားေရ့ဆျဲဖို႕ ်ဖစးပါသညး၈ 

ေအာကးပါေဖ၍်ပခ္ကးမ္ာ့ကို ဖတးပါ၈ ထုိ႕ေနာကး အပိုငး့တစးခုခ္ငး့စီတိုငး့မြ သငးနြငးံ 

အကိုကးညီဆဵု့်ဖစးမညးံ အခ္ကးကို စကးွိုငး့ွိုငး့၊ အမြတးအသာ့်ပုလုပးပါ၈ 

သငးံအေန်ဖငးံ ဆႏၵရြိသေလာကး အေ်ဖမ္ာ့ကို မြတးသာ့ထာ့နိုငးပါသညး၈ 

တစးခုတညး့သာ ေရျ့ရမညး မဟုတးပါ၈ 

ေရျ့ခ္ယးထာ့တံဲ အေ်ဖနဵပါတးမ္ာ့နဲ႕ ေနာကးမြာေဖ၍်ပထာ့တံဲ စကးွုိငး့ပဵုထကဲ 

နဵပါတးမ္ာ့ ႏြငးံ ယြဥးတျၾဲကညးံပါ၈ စကးွိုငး့ပဵုထကဲ ―နဵပါတးေတျနဲ႕ ယြဥးတျဲ်ကညးံပါ၈ 

သငးေရျ့ခ္ယး ထာ့ေသာ အေ်ဖမ္ာ့/ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ထညးံသျငး့ရနး 

သငးံေတားေသာ ေလ့ကျကး  စကးွိုငး့ပဵု၌ မ္ဥး့တစးခုကို ေရ့ဆျဲပါ၈ 

ရလဒးက သငးံရဲ႕ ွိညာဥးေရ့ပဵုစဵ်ဖစးပါတယး၈ 

 

ွတး်ပုကို့ကျယး်ခငး့အစီအစဥး 

ှ၈ ဂရုတစိုကး်ပငးဆငးေရ့ဆျဲထာ့ေသာ၇ ပဵုစဵက္ေသာ ွတး်ပုကို့ကျယး်ခငး့ပဵုစဵသညး 

ဘုရာ့သခငးကို ဘုနး့ထငးရြာ့ေစပါသညး၈ 
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ဿ၈ နကးနဲစျာ ဆျေဲခ၍ေနေသာ၇ သူ႕အလိုလုိ စိတးထဲမြ်ဖစးေပ၍လာေသာ ွတး်ပု 

ကို့ကျယး်ခငး့ ပဵုစဵသညး ဘုရာ့သခငးကို ဘုနး့ထငးရြာ့ေစပါသညး၈ 

၀၈ ရို့ရြငး့မြုႏြငးံ တခ္ို႕ေသာ တိတးဆိတး်ငိမးသတး်ခငး့မ္ို့သညး ွတး်ပုကိုု့ကျယး်ခငး့ 

အတျကး အေရ့ပါေသာအရာမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

၁၈ ွတး်ပု်ခငး့သညး အစီအစဥးတစးခုမဟုတးပါ၈ ဒါေပမယးံ မိမိတို႕ကိုယးကို မိမိတိ႕ု 

ပဵုစဵတက္ ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ အစီအစဥးထမဲြာ ရြိေနဖို႕က အေရ့ႀကီ့သညး၈ 

 

အခ္ိနး 

ှ၈ ွတး်ပုကို့ကျယး်ခငး့ အစ်ပုမညးံအခ္ိနး၇ ၿပီ့ဆဵု့မညးံအခ္ိနးကို တိက္စျာ ေၾက်ငာဖို႕ 

အတျကး အေရ့ႀကီ့သညး၈ 

ဿ၈ တစးစဵုတစးေယာကးက ွတး်ပုခ္ိနးကို ဆကးလကးလုပးေဆာငးဖို႕လိုအပးသညးံအခါ 

ွတး်ပု်ခငး့ကို မရပးဘဆဲကးလုပးဖို႕အေရ့ႀကီ့သညး၈  

၀၈ အခ္ိနးတိုငး့က ဘုရာ့သခငးရဲ႕အခ္ိနး်ဖစးတယး၈ အခ္ိနးအကနး႕အသတးမရြိဘထဲာ့ဖို႕ 

အေရ့ႀကီ့သညး၈ 

၁၈ ဘယးအခ္ိနး်ဖစး်ဖစးစုစညး့ၿပီ့ အလုပးၿပီ့ဖို႕ သငးလုိအပးသမြ္ စညး့ေွ့ေနဖုိ႕လိုသညး၈ 

 

ဆုေတာငး့်ခငး့ 

ှ၈ စကာ့လဵု့မ္ာ့သညး နာ့ေထာငးေကာငး့ေသာ ခ္ီ့မျမး့်ခငး့မ္ို့ကို ေဖ၍က္ူ့သညး၈ 

အကျၽနးုပးအေန်ဖငးံ ဥာဏးပညာႏြငးံ လမး့်ပပို႕ေဆာငးဖို႕ကို ေတာငး့ေလြ္ာကးပါသညး၈ 

ဿ၈ ဤအခ္ိနးတျငး စကာ့လဵု့မ္ာ့ႏြငးံ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ဘုရာ့သခငး၌ 

ေရြ႕ေတားေမြာကးသုိ႕ ေရာကးေစဖို႕ ႏိြု့ေဆားပါ၈ 

၀၈ စိတးထမဲြ အေနြာငးအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့လဵု့ကုိ ရြငး့လငး့ေစၿပီ့ ရို့ရြငး့စျာ်ဖငးံ 

သနး႕ရြငး့ေသာ မ္ကးေမြာကးေတားထမဲြာ ရြိေနပါ၈ 
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၁၈ အကျၽႏုးပးအသကးရြငး်ခငး့ႏြငးံ လုပးေဆာငး်ခငး့ဟူသမြ္သညး အကျၽႏးုပး၌ 

ဆုေတာငး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ 

 

ေတ့ဂီတ 

ှ၈ ေတ့သဵစဥးႏြငးံ စာ့သာ့မ္ာ့သညး ဘုရာ့သခငးကို ခ္ီ့မျမး့်ခငး့၇ 

ယဵုၾကညး်ခငး့ဆိုငးရာမ္ာ့ ကုိ ေဖ၍က္ူ့်ခငး့်ဖစးသညး 

ဿ၈ သီခ္ငး့ဆို်ခငး့သညး ကျၽႏုးပးတို႕ကိုေႏျ့ ေထျ့ ေစသညး၇ စညး့လဵု့ေစသညး၇ ထို႕ေနာကး 

ွိညာဥးပါေသာ ွတး်ပုကို့ကျယး်ခငး့မ္ို့ကို ်ဖစးေစသညး၈ 

၀၈ ဂီတသဵစဥးမ္ာ့သညး ကျၽႏုးပးတို႕ွိညာဥးကို ်ငိမးသကး်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ 

နီ့ေစ်ခငး့မ္ို့်ဖစးေစသညး၈ 

၁၈ သီခ္ငး့ဆို်ခငး့သညး ပိုႀကီ့မာ့ေသာ စျမး့ေဆာငးခ္ကး်ဖစးေစရနး၇ 

ဆကးကပးမြု်ဖစးေစရနး အတျကး တုိကးတျနး့ႏြို့ေဆားေပ့သညး၈ 

 

တရာ့ေဒသနာ 

ှ၈ ဘုရာ့သခငး၌ ႏြုတးကပတးေတားသညး မြနးကနးေသာ တရာ့ေတား်ဖစးၿပီ့ 

ထုိအရာသညး ွတး်ပုကို့ကျယး်ခငး့၌ အဓိကအခ္ကးအခ္ာ်ဖစးသညး၈ 

ဿ၈ ႏို့ၾကာ့စျာ ေဟာေ်ပာေနေသာ သတငး့ေကာငး့သညး အသကးတာမ္ာ့စျာကို 

ေ်ပာငး့လေဲစဖို႕ ဘုရာ့သခငး၌ တနးခို့ေတား်ဖစးသညး၈ 

၀၈ ဘုရာ့သခငး၌ဝိညာဥးေတားသညး အတျငး့ႏြလုဵ့သာ့ထဲထိ စကာ့ေ်ပာေသာအခါ 

ထိုသတငး့စကာ့ကို ၾကာ့ရသညး၈ 

၁၈ ကျၽနုးပးတို႕လုပးေနေသာအရာသညး တရာ့ေဟာ်ခငး့်ဖစးၿပီ့၇ တ်ခာ့အရာမ္ာ့ထကး 

ပိုက္ယးေလာငးစျာ ေ်ပာၾကာ့ရမညး်ဖစးသညး၈ 
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အဓိကထာ့မြု 

ှ၈ ဤေလာကအတျကး ဘုရာ့ေစခိုငး့်ခငး့ကို ်ပညးံစဵုေအာငးလုပးေဆာငးရနး အေရ့ႀကီ့ 

သညး၈ 

ဿ၈ သခငးဘုရာ့ႏြငးံအတူ သနး႕ရြငး့ေသာအရပးတျငး အတူတကျေလြ္ာကးလြမး့နိုငးရနး 

သငးယူဖို႕ အေရ့ႀကီ့သညး၈ 

၀၈ ဖနးဆငး့ရြငးဘုရာ့ႏြငးံအတူ ကျၽႏုးပးသညးလညး့ အတူတကျ ်ဖစးေနဖို႕ 

အေရ့ႀကီ့သညး၈ 

၁၈ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားကုိ အကျၽနးုပးအေန်ဖငးံ ်ပညးံစဵုစျာ လုိကးေလြ္ာကးဖို႕ 

အေရ့ႀကီ့သညး၈  

 

ေထာကးပဵံေပ့မြု 

(လိုအပးပါက သကးဆိုငးေသာ စာလဵု့မ္ာ့ကို စကးွိုငး့မ္ာ့ခတးပါ၈ ်ပီ့လြ္ငး 

အမ္ာ့ဆဵု့ွိုငး့ ရေသာ တိက္သညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေရျ့ခ္ယးပါ၈) 

ှ၈ က္မး့စာေက္ာငး့မ္ာ့၇ အသငး့ေတား ပဵုႏြိပးစကးမ္ာ့၇ ပညာသငးဆုမ္ာ့ႏြငးံ 

တရာ့ေဟာ်ခငး့မ္ာ့ကို ေထာကးပဵံေပ့ရနး အေရ့ႀကီ့သညး၈ 

ဿ၈ ဧွဵေဂလိေဟာေ်ပာ်ခငး့၇ သာသနာ်ပု်ခငး့၇ ႏြုတးကပတးတရာ့ေတားကုိ 

ရုပး်မငးသဵၾကာ့၇ ေရဒီယိုမ္ာ့မြတစးဆငးံ ်ပနး႕လႊငးံေစဖို႕ ေထာကးပဵံေပ့ရနး အေရ့ႀကီ့သညး၈ 

၀၈ အာ့သစးေလာငး့အစီအစဥးမ္ာ့၇ ွိညာဥးေရ့လမး့ညႊနးမြုမ္ာ့၇ ွတး်ပဳ်ခငး့ပဵုစဵ ်ပု်ပငး 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့တို႕ကို ေထာကးပဵံေပ့ရနး အေရ့ႀကီ့သညး၈ 

၁၈ လူမြုအသိုငး့အွိုငး့အတျငး့ တရာ့မြ္တမြုကုိ တညးေဆာကး်ခငး့၇ ။ႏြငးံ 

သကးဆိုငးေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့တညးေဆာကးနိုငးရနးအတျကး နိုငးငဵေရ့လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို 

ေထာကးပဵံေပ့ရနး အေရ့ႀကီ့သညး၈ 
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ေွဖနးသဵု့သပး်ခငး့ 

ှ၈ တစးခါတစးရဵ မိမိအေန်ဖငးံ အသိပညာ လျနးစျာနညး့ပါ့်ခငး့၇ တစးယူသနး်ဖစး်ခငး့၇ 

ကုနးခမး့်ခငး့မ္ို့ ်ဖစးနိုငးသညး၈ 

ဿ၈ တစးခါတစးရဵ မိမိအေန်ဖငးံ လျနးစျာ ခဵစာ့မြု်ပငး့ထနး်ခငး့၇ တစးယူသနး်ဖစး်ခငး့၇ ႏြငးံ 

တို့တကးေသာ ပညာရပးမ္ာ့ကို ဆနး႕က္ငးေန်ခငး့မ္ို့ ်ဖစးနိုငးသညး၈ 

၀၈ တစးခါတစးရဵ မိမိအေန်ဖငးံ ေလာကထဲကေန ရုနး့ထျကးႏိုငးၿပီ့ အမြနးတကယး်ဖစးဖို႕ 

မလဵုေလာကးဘဲ ်ဖစးနိုငးသညး၈ 

၁၈ တစးခါတစးရဵ မိမိအေန်ဖငးံ အ်မငးမက္ယး်ခငး့မ္ို့၇ အက္ငးံစာရိတၱအရာတျငး 

လျနးကစဲျာ လူတတးလုပးေန်ခငး့မ္ို့်ဖစးနုိငးသညး၈ 

 

လႊမး့မို့ေနေသာအရာမ္ာ့ 

(လိုအပးပါက သကးဆိုငးေသာ စာလဵု့မ္ာ့ကို စကးွိုငး့မ္ာ့ခတးပါ၈ ်ပီ့လြ္ငး စကးွိုငး့ 

အမ္ာ့ဆဵု့ ရရြိေသာ တိက္သညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ေရျ့ ခ္ယးပါ၈) 

ှ၈ သိသာ်မငးသာ်ခငး့၇ စညး့ကပးခ္ကး၇ ပညာဗဟုသုတ၇ အမိနး႕၇ ကရုဏာေတား၇ 

ေ်ဖာငးံမတးမြနးကနး်ခငး့၈ 

ဿ၈ ခ္စး်ခငး့၇ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇ သကးေသခဵ်ခငး့၇ အလုိအေလ္ာကး်ဖစး်ခငး့၇ သနး႕ရြငး့ 

စငးၾကယး်ခငး့၈ 

၀၈ ဆငး့ရဲ်ခငး့၇ ႏြိမးံခ္်ခငး့၇ ပညာရြိ်ခငး့၇ စျနး႕လႊတးတတး်ခငး့၇ ယဵုၾကညးကုိ့စာ့်ခငး့၈ 

၁၈ ရို့ရြငး့်ခငး့၇ ႏြလဵု့သာ့်ဖူစငး်ခငး့၇ လုပးေဆာငး်ခငး့၇ ေရြာငးက္ငး်ခငး့၇ နာခဵ်ခငး့၇ 

မာတုရ်ဖစး်ခငး့၈ 

 

သငး့ွငးသူမ္ာ့အတျကး သတးမြတးခ္ကး 

ှ၈ အယူွါဒ၇ ဗတိၱဇဵခဵ်ခငး့ ကုိ လကးခဵ်ခငး့၇ အဖျဲ႕အစညး့မြ ေထာကးခဵ်ခငး့၈ 
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ဿ၈ တစးစဵုတစးေယာကး၌ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကုိယးေရ့ကုိယးတာ အတျငး့က္က္ 

အေတျ႕အ်ကုဵ၇ ဗတိၱဇဵခဵ်ခငး့၇ အမ္ာ့ေရြ႕တျငး ေ်က်ငာ်ခငး့၈ 

၀၈ ဘုရာ့သခငးထဵသုိ႕ သျာ့ေနေသာသူမ္ာ့အာ့လုဵ့၈ 

၁၈ လူသာ့မ္ာ့အာ့လဵု့ႏြငးံ စညး့လုဵ့စျာရြိေန်ခငး့သညး ဘုရာ့သခငး၌နိုငးငဵေတားထဲတျငး 

အသငး့ွငးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

ဓေလံထုဵ့စဵႏြငးံ ွတး်ပု်ခငး့ 

ှ၈ ဓေလံထဵု့တမး့ႏြငးံ ွတး်ပု်ခငး့သညး အမြတးတရမ္ာ့၇ တညးရြိ်ခငး့မ္ာ့၇ မြနးကနးေသာ 

ရို့ရာသငးယူမြုမ္ာ့ကို ႏြို့ဆျေပ့သညး၈ 

ဿ၈ ွတး်ပု်ခငး့ႏြငးံ ဓေလံထဵု့တမး့အစီအစဥးမ္ာ့သညး သိပးအေရ့မပါလြေပ၈ 

၀၈ ဓေလံထဵု့တမး့ႏြငးံ ွတး်ပု်ခငး့သညး ဘုရာ့သခငး ကျၽႏုးပးတို႕ထဵ ေရာကးရြိနိုငးေသာ 

နညး့လမး့်ဖစးသညး၈ 

၁၈ ဓေလံထဵု့တမး့ႏြငးံ ွတး်ပု်ခငး့သညး အတျငး့စိတးခိုငးမာမြုကို ်ဖစးေစေသာ 

နညး့တစးခု ်ဖစးသညး၈ 

 

ဘုရာ့သခငးနြငးံဆိုငးေသာ အယူွါဒ 

ှ၈ ဘုရာ့သခငးသညး က္မး့စာ၇ သနး႕ရြငး့ေသာွတး၇ ေယရြုခရစးေတားႏြငးံ လကးွါ့ 

ကပးတုိငးေတားတျငး ဖျငးံ်ပထာ့သညး၈ 

ဿ၈ ဘုရာ့သခငးသညး အစစးအမြနး်ဖစးေၾကာငး့ကုိ မိမိအေန်ဖငးံ ခဵစာ့ရသညး၈ 

ခရစးေတား သညး မိမိ၌ႏြလဵု့သာ့ထတဲျငး အသကးရြငးေနသညး၈ 

၀၈ ဘုရာ့သခငးဆိုသညးမြာ နကးနဲလြသညး၈ မညးသို႕်ဖစးသညးဟု ေ်ပာနိုငးေသားလညး့ 

အ်ပညးံအွမသိနုိငးပါ၈ 
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၁၈ ကျၽနးုပးတို႕အေန်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးႏြငးံအတူ ေလာက၌ဖနးဆငး့သူမ္ာ့်ဖစးေသာအခာ 

ဘုရာ့သခငး၌ နကးနဲ်ခငး့ထ၉ဲ ပါွငးနိုငးပါသညး၈ 

 

ထပးဆငးံေမ့ချနး့မ္ာ့ 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို မိမိ၌ယဵုၾကညး်ခငး့အေၾကာငး့ရြငး့်ပရာတျငး အေ်ခခဵအေန်ဖငးံ  

ှ၈ မိမိအသငး့ေတား၌ ယဵုၾကညး်ခငး့ႏြငးံ က္မး့ခ္ကးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပုသညး၈ 

ဿ၈ ေယရြုခရစးေတားႏြငးံ ဆုိငးေသာ ကိုယးပိုငးအေတျ႕အၾကုဵႏြငးံ မိမိအတျကး 

အသငး့ေတားသညး မိမိအတျကး မညးသို႕အဓိပၺါယးရြိသညးကုိ အသုဵ့်ပုသညး၈  

၀၈ ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ သနး႕ရြငး့်မငးံ်မတးေသာ အေတျ႕အႀကုဵကို အသဵု့်ပုသညး၈ 

၁၈ သနာ့်ခငး့ ကရုဏာေတားအတျကး ဇာတိပကတိႏြငးံ ွိညာဥးပကတိ 

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့၈ 

 

ကျၽႏုးပးဆုေတာငး့ေသာအခါ အရြာေဖျဆုဵ့အရာမြာ 

ှ၈ ထုိ့ထျငး့သိ်မငးႏိုငးစျမး့၇ လမး့်ပမြု သုိ႕မဟုတး အေ်ဖ၇ 

ဿ၈ သခငးဘုရာ့ႏြငးံ ပိုမိုနီ့ကပးစျာ ေလြ္ာကးလြမး့ဖို႕၇ 

၀၈ ဘုရာ့သခငးကို စိတးအတျငး့ထဲမြ တိက္စျာ အသိအမြတး ်ပုမိရနး၈ 

၁၈ ကမၻာေ်မေပ၍၉ ဘုရာ့သခငးအုပးစို့မြု အေပ၍ပုိမိုနကးနေဲသာ ဆကးကပး်ခငး့၈ 

 

မညးသညးံွိညာဥးေရ့လမး့စဥးက သငးံအေတျ႕အႀကုဵကို အနီ့စပးဆဵု့ေဖ၍်ပေပ့သလဲ၈ 

(လိုအပးပါက သကးဆိုငးေသာ စာလဵု့မ္ာ့ကို စကးွိုငး့မ္ာ့ခတးပါ၈ ်ပီ့လြ္ငး 

စကးွ ိုငး့အမ္ာ့ဆဵု့ ရရြိေသာ တိက္သညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေရျ့ခ္ယးပါ၈) 

ှ၈ ဓမၼ အ်မငးသစး၇ မြနးကနးေသာအရာ၉ယုဵၾကညးမြုရြိ်ခငး့၇ အသိပညာဗဟုသုတ၇ 

ထို့ထျငး့သိ်မငးမြု၇ ဆကးသျယးမြု၇ အာရဵုစိုကး်ခငး့၇ ေဖ၍်ပ်ခငး့၈ 
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ဿ၈ မိမိကုိယးကုိ အသစး်ပု်ပငး်ခငး့၇ ေန႕စဥးအသကးတာ၉ သနး႕ရြငး့်ခငး့၇ အသစးတစးဖနး 

ေမျ့ဖျာ့်ခငး့၇ ခဵစာ့ခ္ကး၇ ဆကးဆဵေရ့၇ ရိုေသကိုငး့ရိြုငး့မြု၇ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၈ 

၀၈ အတျငး့အသကးတာ၇ အာရဵု်ပု်ခငး့၇ ်ငိမးသကးစျာရြိေန်ခငး့၇ ်ခိဳ့်ခဵ်ခငး့၇ ညီညျတး်ခငး့၇ 

နကးနဲ် ခငး့၇ သတိရြိ်ခငး့၈ 

၁၈ ပေရာဖတး သကးေသ်ပု်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငးအုပးစို့်ခငး့၇ လူမြုေရ့ အေလ့ထာ့်ခငး့၇ 

တရာ့မြ္တ်ခငး့၇ ်ငိမး့ခ္မး့်ခငး့၇ ဖျငးံ်ပ်ခငး့၇ လကးေတျ႕ေမတၱာ်ပ်ခငး့၈ 
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အခနး့ (၃) ၈  ၈ မိမိကုိယးကုိ ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားႏြငးံအညီ ်ဖစးေစ်ခငး့ 

၄၂ မိနစး 

နိဒါနး့ (၂မိနစး) 

ကယးလီဖို့နီ့ယာ့ရြိ Saddleback အသငး့ေတားမြာ သငး့အုပးဆရာ Rick Warren သညး 

ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ အသကးရြငး်ခငး့အေၾကာငး့ႏြငးံပတးသကး၊ စာအုပးႏြစးအုပး ေရ့သာ့ 

ထုတးေွခဲံသညး၈ ပထမတစးအုပးမြာ The Purpose-Driven Church ်ဖစးၿပီ့ ေနာကးထပး 

တစးအုပးမြာ  The Purpose-Driven Life ်ဖစးသညး၈ သူ႕စာအုပးမ္ာ့သညး ခရစးယာနး 

မ္ာ့စျာကုိ အႀကိုကးေတျ႕ေစခဲံသညး၈ ကျၽနုးပးတို႕ အမ္ာ့စုသညး ကျၽနုးပးတို႕အသကးတာမြာ 

ရညးရျယးခ္ကးရြိလာ့၇ အဒဲါက ဘာလဲဆုိတာသိႏိုငးလာ့၇ အဒဲါနဲ႕ ေနထိုငးရမလာ့ ဆိုတာကို 

သိခ္ငးၾကသညး၈ သူ႕ရ႕ဲစာအုပးမ္ာ့မြ အဓိကေ်ပာေန်ခငး့က ခရစးယာနး အမြုေတားေဆာငး 

မ္ာ့၌ရညးရျယးခ္ကးသညး မိမိအဖို႕ အေစခဵၾကရနးမဟုတးဘ ဲဘုရာ့ကုိ အေစခဵၾကရနး 

်ဖစးေၾကာငး့ကုိ ေကာငး့စျာ သိရမညး်ဖစးသညးံ အေၾကာငး့်ဖစးသညး၈ 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမႈ က္ငးံထုဵ့ (၁) 

ဘုရာ့သခငး၌ အႀကဵအစညးမ္ာ့ကို အေစခဵလုပးေဆာငးရနး အ်မတဲမး့ ပထမစဥး့စာ့ပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (၁) 

ဘုရာ့သခငး၌ အႀကဵအစညးေတားမ္ာ့ႏြငးံ ကျၽနုးးပးတို႕၌ လိုအငးဆႏၵကို ထပးတူ်ပု်ခငး့သညး 

အလဵု့စဵု်ဖစးၿပီ့ တစးဆကးတစပးတညး့်ဖစးေနေသာ ်ဖစးစဥး (လုပးငနး့စဥး) ်ဖစးသညး၈ 

 

 

သမၼာက္မး့စာ သငးၾကာ့်ခငး့ 

ဘုရာ့သခငး၌ ေယဘုယ္ အလုိေတားႏြငးံ တိက္ေသာ အလုိေတား 
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ဘုရာ့သခငး၌အလိုေတားႏြငးံ ဘုရာ့၌ရညးရျယးခ္ကးကုိ အေစခဵဖုိ႕အေၾကာငး့ 

ေ်ပာၾကေသာအခါ ဘုရာ့ရဲ႕ ေယဘုယ္ အလိုေတားႏြငးံ တိက္ေသခ္ာတဲံ အလိုေတားကို 

ချဲ် ခာ့သိ်မငး်ခငး့က အမ္ာ့ႀကီ့ အေထာကးအကူ်ဖစးသညးကုိ ကျၽနးုပး 

ရြာေဖျေတျ႕ရြိခဲံပါသညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ တိက္ေသခ္ာေသာ အလုိေတားကုိ အမ္ို့အစာ့ 

သဵု့မ္ို့ ်ဖငးံ ချဲ်ခာ့နိုငးသညး၈ 

 

ေယဘုယ္က္ေသာ ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားသညး ခရစးယာနးအေယာကးစီတိုငး့ 

အတျကးအမြနး်ဖစးၿပီ့ ကျၽနုးပးတို႕အတျကး တိက္တံဲ ေဖ၍်ပခ္ကးေတျ မလိုအပးပါ၈ 

ယငး့အလုိေတားကုိ ကျၽနးုပးတို႕ အပိုငး့သဵု့ပိုငး်ဖငးံ ်မငးနုိငးပါသညး၈ တစးခုစီတိုငး့သညး 

ခမညး့ေတား၇ သာ့ေတား၇ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား တစးခုစီႏြငးံ ဆကးႏျယးေနပါသညး၈ 

 

တစးခုစီတိုငး့က ကျၽနးုပးတို႕ကို ေခ၍ေနသညးမြာ 

(ှ) ကျၽႏုးပးတိ႕ု စိတးႏြလုဵ့၇ စိတးွိညာဥးႏြငးံ စျမး့အာ့ရြိသမြ္်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးကိုသိရနး၇ ခ္စးရနး 

ႏြငးံ အေစခဵရနး၇ 

(ဿ) ေယ႐ြုခရစးေတားႏြငးံ တုိ့၊တို့၊ တူေသာအသကးတာ ်ဖစးလာနိုငးဖို႕အတျကး 

လိုကးေလြ္ာကးရနး (ေရာမၾသွါဒ စာေစာငးထတဲျငး ရြငးေပါလုက ဘုရာ့သခငးသညး 

ကျၽနးုပးတိ႕ုကို ခရစးေတားကဲံသို႕ ်ဖစးလာေစရနး အလုိရြိသညး၈ ဿေကာ ၀့ှ၅တျငး 

ရြငးေပါလုက ယုဵၾကညးသူမ္ာ့သညး ခရစးေတားကံဲသုိ႕ ေ်ပာငး့လရဲနးအႀကဵ်ပုထာ့ပါသညး၈) 

(၀) သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားႏြငးံ ်ပညးံွၿပီ့ ဝိညာဥးေတားႏြငးံအတူ ဘုရာ့ကုိခ္စးဖို႕ႏြငးံ 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ကိုခ္စးဖုိ႕ ရြာေဖျရနး၈ 
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ထိုေခ၍်ခငး့မ္ာ့သညးသာ ဒီအသကးတာမြာ ေရာကးရြိ်ပညးံစဵုဖို႕ ရညးရျယးခ္ကး မဟုတးေသ့ 

ပါ၈ သုိ႕ရာတျငး ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုပးတို႕ကို လုပးေဆာငးနိုငးစျမး့ေပ့ထာ့ေသာေ်ကာငးံ 

ကျၽနးုးပးတိ႕ု၌ အသကးတာတစးေလြ္ာကးလုဵ့ ရြာေဖျဖို႕ရနး ်ဖစးပါသညး၈ 

 

ကျၽနးုပးတိ႕ု အေယာကးစီတုိငး့အတျကး ဘုရာ့သခငး၌ တိက္ေသခ္ာေသာ အလုိေတား 

သညး ေယဘုယ္ အလိုေတားထဲမြ စီ့ဆငး့လာသညး၈ ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတို႕ အေယာကးစီ 

တိုငး့ႏြငးံ အသငး့ေတားအတျကး လုပးေစလိုေသာအရာမ္ာ့သညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ 

သမၼာက္မး့စာထတဲျငး ေဖ၍်ပထာ့ၿပီ့သာ့်ဖစးသညး၈ 

 

ှ၈ ေန႕စဥးအသကးတာ၈ ၈ ဘုရာ့သခငး၌ သငးံအတျကး တိက္ေသခ္ာေသာ 

အလိုေတားသညး သငးဘယးလုိ ေန႕စဥးအသကးတာ အေ်ခအေနထမဲြာ ယုဵၾကညး်ခငး့၇ 

ေမြ္ားလငးံ်ခငး့၇ ခ္စး်ခငး့ေတျနဲ႕ သငးဘယးလုိ အသကးရြငးေနသလဲ၇ ဘယးမြာရြိေနလ၇ဲ 

ဘယးသူန႕ဲရြိေနလဲ၇ ဘာေတျလုပးေနလ ဲဆိုတံဲ အသကးရြငး်ခငး့လမး့်ဖစးသညး၈ 

 

ဿ၈ သတးမြတးထာ့ေသာ အခ္ိနးအခါ၈ ၈ တစးခါတစးရဵ ကျၽနးုပးတို႕၌ ပဵုမြနး အသကးတာ 

ထမဲြာ ထူ့်ခာ့တဲံ အခ္ိနးမ္ာ့ရြိတတးသညး၈ ထုိဘုရာ့သခငး၌အလိုေတားကို ကျၽနးုပးကေတာံ 

―အထူ့ လုပးေဆာငးရနးေစခိုငး့ခ္ကး‖ ဟုေခ၍ဆိုပါသညး၈ အထူ့လုပးေဆာငးရနး ေစခိုငး့ခ္ကး 

သညး ဘုရာ့သခငးထဵမြာ လာေသာ ပဵုမြနးအေ်ခေနထမဲြ ထျကးေပ၍လာေသာအရာၿဖစးၿပီ့ 

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ ထပးခါထပးခါ ်ဖစးေလံမရြိပါ၈ 

 

၀၈ အလုပးအကိုငး (သိ႕ု) ေခ၍ေတားမူ်ခငး့ႏြငးံ ဆုိငးေသာ အသကးတာတစးေလြ္ာကးလုဵ့၈ ၈

 ဘုရာ့သခငးရဲ႕ေခ၍ေတားမူ်ခငး့သညး အသကးတာလဵု့ဘုရာ့အတျကး အလုပးလုပးဖုိ႕ 

်ဖစးေသာအခါ ကျၽနးုပးတို႕တျငး အမြုေတားေဆာငး်ခငး့်ဖစးလာၿပီ်ဖစးသညး၈ အခ္ုိ႕ေသာ 
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ဓမၼအေတျ့ အေခ၍ ပညာရြငးမ္ာ့က မညးသညးံ အသကးတာအလုပး၇ ကုနးသျယး်ခငး့ 

သိ႕ုမဟုတး ပေရာဖတးရြငးနယးတိုငး့ကို အမြုေတားေဆာငးအ်ဖစး စဥး့စာ့နိုငးသညးဟု 

ဆိုၾကသညး၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကေတာံ ထုိစကာ့လုဵ့ကို ခရစးယာနးအမြုေတားထဲတျငး အခ္ိနး 

်ပညးံတာွနးထမး့ေဆာငးေနၾကေသာ သူမ္ာ့ သုိ႕မဟုတး ဘုရာ့က တစးစဵုတစးခုလုပးဖို႕ 

ေရျ့ေကာကးထာ့ေသာသူမ္ာ့အတျကးသာ ်ဖစးသညးဟုဆုိၾကသညး၈ ဘယးလိုဘဲ်ဖစး်ဖစး၇ 

ထိုအရာသညး ဘုရာ့သခငး၌ တစးစဵုတစးေယာကးအတျကး တိုက္ေသခ္ာေသာ အလိုေတား 

်ဖစးၿပီ့ ေယဘုယ္အလိုေတားတုိ႕၇ အထူ့ လုပးေဆာငးေစခိုငး့ခ္ကးတုိ႕ႏြငးံ ကျာ်ခာ့ပါသညး၈ 

အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား ဤအရာသညး အသကးတာလဵု့ လုပးေဆာငး ရမညး်ဖစးေသာ 

ေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈ 

 

သမၼာက္မး့စာဥပမာမ္ာ့ 

ေယဘုယ္အလုိေတား၈ ၈ ခရစးေတားကံဲသုိ႕ ပိုမိုခ္စးတတးေသာ၇ ချငးံလႊတးတတးေသာ 

သူ်ဖစးလာေစဖုိ႕သညး ဘုရာ့၌ ေယဘုယ္ အလိုေတား်ဖစးသညး၈ 

 

ှ၈ တစးရကးခ္ငး့အတျကး တိက္ေသခ္ာေသာ အလိုေတား (အထကးပါ 

ေယဘုယ္အလုိေတားႏြငးံ သကးဆိုငးပါသညး)၈ ၈ ကျၽနးေတားံအသကးတာအတျကး 

ဘုရာ့သခငး၌ တိက္ေသာ အလုိေတားသညး ကျၽနးေတာံးရဲ႕ဇနီ့သညး Jill ႏြငးံ 

သာ့ႏြစးေယာကးကိုခ္စးရနး ်ဖစးပါသညး၈ ကျၽနးေတာံးရဲ႕ အသငး့ေတား အသိုငး့အွိုငး့ 

ကိုလညး့ ခ္စး်ခငး့်ပရနး လုိအပးပါသညး၈ အကယး၊ တစးစဵုတစးေယာကးက ကျၽနးေတာံး 

ကို နာၾကငးေစမယးဆုိရငး ထိုသူသညး ဘယးသူဘဲ်ဖစး်ဖစး ကျၽနးေတာံးအေန်ဖငးံ 

ချငးံလႊတးေပ့ရနး လုိအပးပါသညး၈ 
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 ဖိလိပၺိၾသွါဒစာေစာငးတျငး ရြငးေပါလုသညး ဧေွါဒိႏြငးံ သုႏၱုတးဆိုေသာ 

အမ္ို့သမီ့ႏြစးဦ့ကို အဓိကထာ့ရညးညႊနး့ထာ့သညး၈ သူေ်ပာတာက 

အခနး့်ကီ့ ဿတျငးေတျ႕ရေသာ ေယဘုယ္သျနးသငးခ္ကး စညး့လဵု့မြုရြိဖိ႕ုႏြငးံ 

တစးကုိယးေကာငး့မဆနးဖို႕ကိ ုသူတုိ႕ရ႕ဲ ဆကးဆဵေရ့မြာ အသဵု့ခ္ဖိ႕ု 

်ဖစးပါတယး၈ (ဖိလိပိၺ ၁့ဿ-၀) 

 

ဿ၈ အထူ့လုပးေဆာငးရနး ေစခိုငး့ခ္ကး (အထကးပါ ေယဘုယ္အလုိေတားႏြငးံ 

သကးဆိုငးပါသညး)၈ ၈ ကျၽနးေတာံအေန်ဖငးံ ခရစးေတား၌ ေမတၱာ်ဖငးံ 

တစးစဵုတစးဦ့တစးေယာကး ကူညီေပ့ရနး၇ အာ့ေပ့ရနး ေထာကးပဵံေပ့ရနး လုိအပး 

ေနသညးဟု ေခ၍်ခငး့ခဵရေသာအခ္ိနးမ္ို့်ဖစးသညး၈ ထုိသူသညး ကျၽနးုပးေတျ႕ခဲံသညး 

အိမးယာမဲံတစးဦ့်ဖစးေနမညး သုိ႕မဟုတး ကာ့ပ္ကးေနတဲံသူ်ဖစးေနမညး၈ 

 

 က္မး့ဥပမာ၈ ၈ ေကာငး့ေသာရြမာရိပဵု်ပငး (လုကာ၇ ှွ့ဿ၄-၀၄)၈ 

 က္မး့စာ၈ ၈ ႀကီ့က္ယးခနး့နာ့ေသာ က္မး့စာထမဲြ လူအမ္ာ့စုတိ႕ု 

သညး သူတုိ႕ရ႕ဲ ပဵုမြနးအသကးရြငးေန်ခငး့ထတဲျငး ဘုရာ့သခငးရဲ႕ ေယဘုယ္ 

အလိုေတားကို လုပးေဆာငးေနၾက်ခငး့်ဖငးံ ဘုရာ့၌ တိက္ေသာ အလိုေတားကိ ု

ရြာေဖျၾကသညး၈  

 ဧသတာသညး သူမ၌ လူမ္ို့မ္ာ့ကိ ုကယးဆယးဖို႕ အချငးံအေရ့ရြိေသာ 

အခ္ိနးတျငး သူမ၌အလုိဆႏၵအေလြ္ာကး၇ သူမရရြိသညးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့်ဖငးံ 

အသကးရြငးေနေသာအခ္ိနး်ဖစးသညး၈ သူမ၌ဦ့ေလ့ ေမားဒကသဲညး သူမ၌ 

ရာထူ့်ဖငးံ ကူညီေပ့ဖို႕ ေတာငး့ဆိုခဲံသညး (ဧသတာ ၁့ှ၁)၈ သူမသညး အထူ့ 

လုပးေဆာငးရနး ေစခိုငး့ခ္ကးကုိ လကးခဵရရြိခဲံသညး၈ 

 ဧဖတး ဿ့ှွ ကိ ုၾကညးံပါ၈ 
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၀၈ အမြုေတားထမး့ရျကး်ခငး့၈ ၈ ဘုရာက ကျၽနးုပးတို႕ကို အခ္ိနး်ပညးံ အမြုေတား်မတး 

လုပးငနး့မြာ လုပးဖို႕ေခ၍တယးဆိုလြ္ငး ကျၽနးုပးတို႕သညး ေကာငး့ကငးဘဵုကေန နိမိတး 

လက၏ဏာ တစးခုခု၇ အသဵတစးခုခုကေန တစးေန႕တစးေန႕ ဘာလုပးရမလဆဲိုတာကို 

ေ်ပာ်ပေနတာမ္ုိ့ ရမြာေတာံမဟုတးပါဘူ့၈ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားသညး ကျၽနးုပးတို႕ 

အသကးတာထဲမြာ သစၥာရြိစျာ်ဖငးံ တာွနးမ္ာ့ကို ထမး့ရျကးေနဖို႕်ဖစးပါသညး၈ 

 

 တပညးံေတားမ္ာ့သညး သခငးေယ႐ြုက သူ႕ေနာကးကုိလိုကးဖို႕ ေခ၍်ခငး့ ခဵရတဲံ 

အခ္ိနးမြာ သူတုိ႕သညး ဘုရာ့သခငး၌ သစၥာရြိေသာ ေနာကးလုိကးေကာငး့မ္ာ့ 

်ဖစးဖို႕ ရြာေဖျေနၾကသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ႏြစးေပါငး့ ဿွ၇ ၀ွ ေလာကး အထ ိသူတုိ႕ 

သိတာက ဘုရာ့ကုိ သစၥာရြိတဲ ံသာမနးအသကးတာေလ့သာ်ဖစးသညး၈ အဲဒီ 

ေနာကးမြာ မေမြ္ားလငးံဘဲ ထူ့်ခာ့တဲံ အချငးံအေရ့တစးခုေပ၍ထျကးလာခဲံတယး၈ 

ဒီေနရာမြာ သခငးေယရြုရ႕ဲ ေခ၍ေတားမူ်ခငး့်ဖငးံ သူတုိ႕အမြုေတားထမး့ရျကးခဲံၾက 

သညး၈ (ဥပမာ မာက ုဿ့ှ၁) 

 ကျၽနးုပးတို႕သညး အမြုေတားလုပးငနး့အတျကး ေခ၍်ခငး့ခဵရၿပီဆုိလြ္ငး ကျၽနးုပးတိ႕ုမြာ 

လုပးေဆာငးရမညးံ တာွနးမ္ာ့ရြိလာမညး၈ ဥပမာ၇ ရြငးေပါလုသညး တိေမာေသကုိ 

―က္မး့စာဖတး်ခငး့၇ တိုကးတျနး့ေသျ့ ေဆာငး်ခငး့၇ ဆဵု့မၾသွါဒေပ့်ခငး့ကိ ုႀကုိ့စာ့၊ 

်ပုေလာံ၈ ဗ္ာဒိတးေတားကုိ ခဵ၊ သငး့အုပးမ္ာ့တုိ႕သညး လကးတငး်ခငး့ႏြငးံတကျ၇ 

သငး၉ အပးေပ့ေသာ ဆုေက့္ဇူ့ကိ ုမ်ပုစုဘဲ မေနႏြငးံ၇‖ သငးၾကာ့ခဲံသညး (ှတိ ၁့ 

ှ၀-ှ၁)၈ 

 

ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားႏြငးံ သငးံကိုယးသငး ထပးတူက္ေစ်ခငး့ = ဘုရာ့သခငး၌ 

အလိုဆႏၵႏြငးံ တစးသာ့တညး့ အသကးရြငးရနး ကုိယးံကိုယးကို ဆကးကပး်ခငး့ 
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(ေရာမ ှဿ့ ှ-ဿ၈ ေယာဟနး ှဿ့ဿ၂-ဿ၃) 

 

ေရာမ ှဿ့ှ-ဿ 

―ညီအစးကိုတုိ႕၇ အသကးရြငး်ခငး့ လက၏ဏာ၇ သနး႕ရြငး့်ခငး့ လက၏ဏာႏြငးံ ်ပညးံစဵုေသာ 

ယဇးကုိ သငးတိ႕ုသညး ပူေဇား၊ မိမိကုိယးခႏၶာကို ဘုရာ့သခငးအာ့ 

ဆကးကပး်ခငး့တညး့ဟူေသာ သငးတုိ႕ ်ပုအပးေသာ ွတးကို ်ပုမညးအေၾကာငး့ 

ဘုရာ့သခငး၌ ကရုဏာေတားကုိ ေထာကးထာ့၊ သငးတို႕ကို ငါတိုကးတျနး့ႏြို့ေဆားေပ၌၈ 

သငးတုိ႕သညး ေလာကီ ပဵုသဏၭာနးကုိ မေဆာငးၾကႏြငးံ၈ ေကာငး့်မတးေသာအရာ၇ 

ႏြစးသကးဖျယးေသာအရာ၇ စဵုလငးေသာအရာတညး့ဟူေသာ ဘုရာ့သခငး 

အလိုေတားရြိေသာအရာသညး အဘယးအရာ်ဖစးသညးကို သငးနိုငးမညးအေၾကာငး့၇ 

စိတးႏြလုဵ့ကို အသစး်ပငးဆငး၊ ပဵုသဏၭာနးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သို႕ ေရာကးၾကေလာံ၈ ‖ (ေရာမ 

ှဿ့ ှ-ဿ) 

 

ှ၈ ဘုရာ့သခငးထဵမိမိကိုယးကို ဆကးကပးပါ၈ 

ဿ၈ သငးံကိုယးသငး အသကးရြငးေသာ ပူေဇားသက၎ာအ်ဖစး ပူေဇားပါ၈ အသကးရြငးသမြ္ 

ကာလပတးလုဵ့ သငးံအသကးကုိ ဘုရာ့သခငးပိုငးဆိုငးေစပါ၈ 

၀၈ ေလာကအရာ၇ အ်ပစးတရာ့၇ တစးကိုယးေကာငး့အေတျ့ မ္ာ့ကို ဖယးရြာ့ပါ၈ (ေလာက 

အလိုသုိ႕ မလိုကးပါနြငးံ) 

၁၈ ကျၽနုးပးတိ႕ု၌ အေတျ့ ကို အသစး်ပု်ပငး်ခငး့်ဖငးံ ေ်ပာငး့လပဲါ၈ (ႏြလဵု့သာ့ႏြငးံ စိတးထာ့) 

၂၈ အဒီဲေနာကးသငးသညး ဘုရာ့သခငး၌ ေကာငး့်မတး်ခငး့၇ ေက္နပးစရာေကာငး့်ခငး့ႏြငးံ 

်ပညးံစဵုေသာ အလိုေတားကုိ ်မငးႏိုငးလိမးံမညး၈ 
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ထိ႕ုေၾကာငးံ ကျၽနုးပးတို႕ အသကးတာအတျကး သိၿပီ့သာ့ ဘုရာ့ရဲ႕အလိုေတားကို ပိုမို 

အေလ့ထာ့ေလ၇ ဘုရာ့သခငး၌တိက္ေသာ အလုိေတားအတိုငး့ ပိုမို ရြာေဖျ အသကး 

ရြငးႏိုငးေလ ်ဖစးမညး်ဖစးပါသညး၈ ကျၽနုးပးတို႕၌ ေခ၍ေတားမူ်ခငး့သညး ဘုရာ့သခငး၌ 

ေယဘုယ္ အလိုေတားႏြငးံ ကျၽနုးပးတို႕ ေန႕စဥးအသကးတာအတျကး မ္ာ့စျာေသာ တိက္ 

သညးံ လုပးေဆာငးမြုမ္ာ့ကို အေလ့ထာ့ရနး ်ဖစးသညး၈ ထုိ႕ေနာကးမြ ကျၽနးုပးတို႕သညး 

ဆုေတာငး့်ခငး့အသကးတာ၇ သစၥာရြိ်ခငး့၇ ဘုရာ့ရြငး၌ ေယဘုယ္ အလိုေတားမ္ာ့ကို 

နာခဵ်ခငး့တိ႕ုမြ အထူ့ေစစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ထျကးေပ၍ေစနိုငးမြာ်ဖစးပါသညး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ု 

ွိညာဥးအသကးတာပိုမို အာ့်ပညးံေလ၇ ဘုရာ့သခငး၌ အထူ့ေစစာ့ခ္ကးမ္ာ့ ထျကးေပ၍ 

လာေသာအခါ အသိအမြတး်ပုနိုငးရနး ပိုမို်ပငးဆငးနုိငးမြာ်ဖစးပါသညး၈ မၾကာခဏဆိုသလို 

ေ်ပာငး့လေဲသာ ႏြလဵု့သာ့်ဖငးံ ဘုရာ့ရြငး၌အလိုေတားသညး မညးသညး်ဖစးသညးကို 

်ပနးလညး်မငးေယာငးသိနိုငးမြာ်ဖစးပါသညး၈ (ေရာမ ှဿ့ဿ၇ ဥပမာ ေယာသပးသညး 

ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားကုိ ်ပနးေတျ့ ၾကညးံ်ခငး့်ဖငးံသာ သိနိုငးသညး၈ ကမၻာဦ့က္မး့ ၂ွ) 

 

၃၈ သတငး့ေကာငး့၌ ယုဵၾကညး်ခငး့၇ ခ္စး်ခငး့ ႏြငးံ အေစခဵ်ခငး့တို႕ႏြငးံ သငးံေလ္ားသညး 

အတိုငး့ လုပးေဆာငးပါ၈ (ေရာမ ှဿ) 

 

ေယာဟနး ှဿ့ဿ၂-ဿ၃ 

၄၈ သငးံအတျကးသာ ်ဖစးေစသညးံ အေစခဵ်ခငး့ကို ေဘ့ဖယးထာ့ၿပီ့ သခငးေယရြုကို 

ႏြလဵု့သာ့ အ်ပညးံအွ်ဖငးံ လုိကးေလြ္ာကးပါ၈ သခငးေယရြုကုိ ႏြလုဵ့သာ့ အ်ပညးံအွ်ဖငးံ 

လိုကးေလြ္ာကးရနး တာ့ဆီ့သမြ္ေသာ အရာမ္ာ့ကို သငးံကုိယးထဲမြာ ရြာေတျ႕သညးႏြငးံ 

မုနး့တီ့ပစးပါ၈ 
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အဵံၾသစရာေကာငး့ေသာ၇ နာ့လညးလျဲေစႏိုငးေသာ သခငးေယရြုေ်ပာခဲံေသာ စကာ့မ္ာ့ထမဲြ 

တစးခုကုိ ရြငးေယာဟနးခရစးွငးက္မး့ထဲမြာ ေတျ႕ရနိုငးပါတယး၈ သခငးေယရြုသညး 

တပညးံေတား်ဖစး်ခငး့အေၾကာငး့ကုိ ေ်ပာေနေသာအခ္ိနးတျငး 

 

―မိမိအသကးကို ႏြေ်မာေသာသူသညး အသကးဆဵု့လိမးံမညး၈ ဤေလာက၉ မိမိအသကးကုိ 

မုနး့ေသာသူမူကာ့၇ ထာွရအသကးကို ေစာငးံေရြာကးလ္ကးေန၌၈ ငါ၌ အမြုေတားကုိ 

ေဆာငးရျကးေသာ သူ်ဖစးလြ္ငး ငါံေနာကးသုိ႕ လိုကးရမညး၈ ငါ၌အမြုေဆာငးသညးလညး့ 

ငါရြိရာ အရပး၉ရြိလိမးံမညး၈ ငါ၌အမြုကို ေဆာငးရျကးေသာသူ်ဖစးလြ္ငး ထိုသူကို 

ခမညး့ေတားသညး ခ္ီ့ေ်မြာကးေတားမူလတံဵ၈‖ (ေယာဟနး ှဿ့ ဿ၂-ဿ၃) 

 

ဘာေၾကာငးံသခငးေယရြုသညး ကျၽနုးပးတို႕၌ အသကးကိုမုနး့ရနးေ်ပာသညးနညး့၈ 

ကျၽနးုပးသညး ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ဒီေမ့ချနး့ကို စဥး့စာ့ခဲံသညး၈ ကမၻာႀကီ့ရဲ႕ 

ေနရာအစိတးအပိုငး့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့သို႕လ ဲေရာကးခဲံတယး၈ ထုိေနရာမ္ာ့တျငး 

ခရစးယာနးတိ႕ုသညး ပဵုစဵမ္ို့စဵု၇ နညး့လမး့မ္ို့စဵု်ဖငးံ ပငးပနး့ဆငး့ရဲခဵေနၾကရသညး၈ 

ကျၽနးုပးသညး သခငးေယ႐ြုေနာကးလုိကး်ခငး့၌ အဓိပၺါယး အစစးအမြနးကို 

ေစာငးံၾကညးံေနခဲံသညး၇ ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့ေနခံဲသညး၈ ကျၽနးုပးသိသညးံ ခရစးေတား၌ 

ႀကီ့်မတးတဲံ အေစခဵ တစးဦ့တစးေယာကးကမြ္ မိမိတုိ႕၌ အသကးကို မမုနး့ၾကပါ၈ ထုိအစာ့ 

အမ္ာ့စုသညး သူတုိ႕ကိုယးသူတုိ႕ ခရစးေတားရဲ႕ ရညးရျယးခ္ကးထဲမြာ 

ေပ့ဆပးထာ့ၾကတယး၈ 

 

သခငးေယရြုသညး ကျၽနးုပးတို႕ကိုယးကို ကျၽနးုပးတို႕ အမြနးတကယးမုနး့တီ့ဖို႕ ဆိုလိုခဲံ်ခငး့ 

မ်ဖစးနိုငးပါ၈ ထုိသို႕်ဖစးလြ္ငး က္မး့စာထမဲြ အ်ခာ့သျနးသငးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ 

လျဲေခ္ားေနေပလိမးံမညး၈ ထုိအစာ့ ခရစးေတားဆုိလိုသညးမြာ ကျၽနးုပးတို႕ အလိုဆႏၵႏြငးံ 
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မိမိကိုယးကိ ုဦ့စာ့ေပ့ေနရနး မဟုတးဟု ဆုိလို်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ကုိယးံအလုိအႏၵမဟုတးဘ ဲ

ဘုရာ့က မညးသညးကို အလိုရြိသညးကို စဥး့စာ့ဖို႕ရာ်ဖစးသညး၈ အကယး၊ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုအထတဲျငး ဘုရာ့ရဲ႕အလိုေတားႏြငးံဆနး႕က္ငးေသာ တစးစဵုတစးရာရြိခဲံလြ္ငး 

ထိုအရာကိုသာ မုနး့တီ့ပစးရနး်ဖစးပါသညး၈ 

 

ပဵုေဖ၍်ခငး့၈ ၈ ဘယးအခ္ိနးဘဲ ်ဖစး်ဖစး သငးသုိ႕မဟုတး ကျၽနးုပးသညး ဘုရာ့သခငးဆီသုိ႕ 

ေလြ္ာကးလြမး့တံဲအခါ၇ သုိ႕မဟုတး သခငးေယရြုေနာကးေတားသို႕ လိုကးေလြ္ာကးဖို႕ 

ေ်ခလြမး့တံဲအခါ ကျၽနးတို႕ကို ေနာကးသုိ႕်ပနးဆျဲေနသလုိ ခဵစာ့ရတဲံ ခဵစာ့ခ္ကး 

(အက္ငးံ်ဖစးခ္ငး်ဖစးမယး၇ အေတျ့အေခ၍်ဖစးခ္ငး်ဖစးမယး၇ အ်ပစးတရာ့်ဖစးခ္ငး်ဖစးမယး၇ 

ခ္စး်ခငး့်ဖစးခ္ငး်ဖစးမယး) အဲံအရာကိုသာ မုနး့ဖိုက်ဖစးသညး၈ သခငးေယ႐ြုက ကျၽနုးပးတိ႕ုကို 

တစးစဵုတစးရာကိုမုနး့တီ့ဖို႕ ေ်ပာလာၿပီဆိုလြ္ငး အဲံဒီအရာဟာ ကျၽနးုပးတို႕အသကးတာကုိ 

ခ္ုပးေႏြာငးထာ့တံဲအရာ၇ ေနြာငးံယြကးေနတဲံအရာ၇ သုိ႕မဟုတး 

ခလုတးတိုကးေခ္ားလေဲစသညးံအရာ ်ဖစးပါသညး၈ 

 

ေခါငး့ေဆာငးမြုတျငး ဘုရာ့သခငး၌ ရညးရျယးခ္ကးကုိ အေစခဵပါ၈ (ဿွ မိနစး) 

ဤတူညီေသာ အေ်ခခဵမူမ္ာ့သညး ကျၽနုးပးတို႕ေခါငး့ေဆာငးမြုႏြငးံ လႊမး့မို့မြု 

ေနရာမ္ာ့အတျကး ်ဖစးပါသညး၈ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး 

ဘုရာ့သခငးကို မိမိကိုယးကို ဆကးကပးအပးႏြဵၿပီ့ ခရစးေတားေနာကးလုိကးဖို႕အတျကး 

စိတးပိုငး့်ဖတးၾကသညး၈ 

 

သငး ဘယးမြာ ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကးအေနနဲ႕ လုပးေဆာငးလဆဲိုတာ ခဏေလာကး 

စဥး့စာ့ၾကညံးပါ၈ သငးံရဲ႕ အသငး့ေတားမြာ်ဖစးႏုိငးသလို၇ သငးံမိသာ့စု၇ သငးံေက့္ရျာမြာလာ့၈ 

သငးံအသကးတာတစးခုလဵု့ကို ဘုရာ့သခငးရဲ႕ရညးရျယးခ္ကးႏြငးံ 
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ခရစးေတားေနာကးလုိကးဖို႕ဆိုတံဲ ရညးမြနး့ခ္ကးကို အ်ခာ့ေသာ ရညးရျယးခ္ကးေတျထကး 

အေပ၍မြာထာ့ထာ့ပါသလာ့၈ 

 

ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာေခါငး့ေဆာငးသညး ပဵုမြနးရပးဖုိ႕သငးယူရၿပီ့ ေအာကးပါ 

ခကးခေဲသာ ေမ့ချနး့ေလ့ခုကုိ မိမိဘာသာေမ့ရမညး်ဖစးသညး၈ 

 

ှ၈ ငာဘာေၾကာငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုထမဲြာ ရြိေနသလဲ၈ 

ဿ၈ ဘယးသူ႕ရညးရျယးခ္ကးေၾကာငးံ ငါအခုအေစခဵေနတာလဲ၈ 

၀၈ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္တံဲ အခ္ိနးမြာ ငါံရဲ႕ စိတးွ ငးစာ့မြုကို အေစခဵဖို႕လာ့ သိ႕ုမဟုတး 

ခရစးေတားႏြငးံ အ်ခာ့သူေတျကို မြနးကနးစျာ အေစခဵဖို႕အတျကးလာ့၈ 

၁၈ ခကးခဲေသာအခ္ိနးမ္ာ့တျငး မိမိ၌တုဵ႕်ပနးမြုသညး တစးကုိယးေကာငး့ဆနးမြု သိ႕ုမဟုတး 

ေၾကာကးရျ႕ဵမြု သုိ႕မဟုတး ေလာဘ သုိ႕မဟုတး သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား၌ 

ဦ့ေဆာငးမြုမြ ထျကးလာတာလာ့၈ 

 

ဘယးေနရာမြ ကျၽနုးပးတို႕ မြာ့သျာ့ႏိုငးသလဲ (Larry Crabb) 

ခရစးယာနး စိတးပညာရြငးႏြငးံ စာေရ့ဆရာတစးဦ့်ဖစးသူ Larry Crabb သညး သူ၌ 

Connections ဆိုတံဲ စာအုပးထမဲြာ ကျၽနုးပးတို႕ရ႕ဲ ကိုယးပိုငး ကိစၥမ္ာ့ကို ဘုရာ့သခငးရဲ႕ 

ကိစၥထဲမြာ အစာ့ထို့လုိကး်ခငး့ရဲ႕ အႏၱရာယးအေၾကာငး့ကို ေဖ၍်ပေဆျ့ ေႏျ့ထာ့သညး၈ 

ဒီအရာသညး ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က သူတုိ႕၌ ေနရာကို သူတိ႕ုအတျကး နညး့လမး့မ္ို့စဵု်ဖငးံ 

အသဵု့်ပုနိုငးသညး၈ သူတို႕ရ႕ဲ အတၱႏြငးံ မိမိကိုယးကုိသာ အေစခဵလိုေသာ ဗီဇစရိုကးသညး 

ခရစးေတားေနာကးသုိ႕လိုကးဖို႕ႏြငးံ သူ႕ရ႕ဲရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးဖို႕ 

ဆကးကပးအပးႏြဵထာ့်ခငး့ကုိ အေနြာငးံအယြကး်ဖစးေစသညး၈ ဥပမာ၇ ကျၽနုးပးတို႕သညး 

ေအာကးပါထဲမြ တစးခုခုကို ႀကိုစာ့ၾကနိုငးပါသညး၈ 
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 ကျၽနးုပးတို႕၌ ်ပညးံွမြုကိ ုသကးေသ်ပ်ခငး့ (= ်မို႕ေတားတညးေဆာကး်ခငး့) 

 ကိုယးပိုငး ဂုဏးသတငး့ကို ႀကုိ့စာ့တညးေဆာကး်ခငး့ (= အလငး့ေဆာငးယူ်ခငး့) 

 လဵု်ခဵုသကးသာစျာေန်ခငး့ (= အ်ဖူေရာငး ေလြ္ားဖျတး်ခငး့) သိ႕ုမဟုတး 

 မိမိတိ႕ုကိုယးပိုငး ေပ္ားရႊငးမြုႏြငးံ စိတးေက္နပးေစမြုကို ရြာေဖျလုပးေဆာငး်ခငး့ (= 

ေကာငး့စျာ တူ့ေဖား်ခငး့) 

 

သငးတုိ႕ထကဲ ဘယးႏြစးေရာကးသညး ဒီေထာငးေခ္ာကးေလ့ခုထကဲ တစးခုခုမြာ 

လကဲ္ဖူ့သလ၈ဲ အာ့လုဵ့ဘဲလာ့၈ ဒီလို်ဖစးတာဟာ လူသာ့သဘာွပါဘ၈ဲ ဒါေၾကာငးံ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုဟာ မိမိကိုယးကို ရို့သာ့ရမယး၈ တစးကိုယးေကာငး့ဆနးမြုေတျ၇ ေၾကာကးရျဵ႕မြုေတျ၇ 

ေလာဘေတျထဲကို လႊတးခ္လိုကးဖို႕ ဘုရာ့သခငးရဲ႕ ကရုဏာေတားကုိ ေတာငးခဵရမယး၈ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုဆုေတာငး့ဖို႕ႏြငးံ အ်ခာ့အရာမ္ာ့အာ့လုဵ့ထကး ဘုရာ့သခငးရဲ႕ ရညးရျယးခ္ကးကုိ 

မြနးကနးစျာ်ဖငးံ အေစခဵဖို႕ လိုအပးပါသညး၈ 

 

ကျၽနုးပးတိ႕ုထကဲ ဘယးသူမြ ဒီအသကးတာမြာ အ်မဲ်ပညးံစဵုေနမယးဆိုတာ မရြိပါ၈ ဒါမယံး 

ကျၽနုးပးတိ႕ု အေကာငး့ဆဵု့ကိုယးပိုငး်ဖစးဖို႕ထကဲေန ဦ့ေဆာငးနုိငးဖို႕ ေမြ္ားလငးံရမယး၈ 

ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ အေကာငး့ဆဵု့မ္ာ့သညး ဘုရာ့သခငးထဵသုိ႕ နီ့ကပးသျာ့တံဲအခါမြာ 

ဘုရာ့သခငး၌အလိုေတားကိုသာ အမ္ာ့ဆဵု့ ေပ့ဆပးၿပီ့ ဝိညာဥးေတား်ပညးံွမြု၇ 

ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးမြုမ္ာ့ ်ဖစးေနပါမညး၈ 

 

ေဆျ့ ေႏျ့ခ္ကး 

 

မိမိကိုယးကို ်ပနးလညးထိနး့ညြိရနး ွိညာဥးေရ့ အေလံအထမ္ာ့၈ ၈ ရပးပါ၇ ်ကညံးပါ၇ 

နာ့ေထာငးပါ၈ (Stop, Look and Listen) 
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ကျၽနးေတာံရဲ႕ အရငးက ွိညာဥးေရ့ လမး့ညႊနးသူ Rev. John Ackerman သညး 

သူ႕ကိုယးသူ အ်မဲတမး့ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားကုိ 

ထမဲြာရြိေနဖို႕အတျကး ရို့ရြငးတဲံ နညး့လမး့တစးခုကို ထုတးေဖ၍ခဲံပါသညး၈ ထုိအရာကို 

―Stop, Look and Listen‖ လိ႕ုေခ၍ပါသညး၈ သူဆိုလိုသညးမြာ ကျၽနုးပးတို႕သညး 

အခါအာ့ေလ္ားစျာ ရပးဆိုငး့်ခငး့်ပုဖို႕သငးယူရနးလိုအပးၿပီ့ 

ဘာေတျအမြနးတကယး်ဖစးေနသလဲဆုိတာကုိ Look (ၾကညးံတတးဖို႕) ရနးႏြငးံ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုအထမဲြ သုိ႕မဟုတး အ်ခာ့သူမ္ာ့မြ ဘုရာ့က ဘာေတျေ်ပာလဲဆိုသညးကို Listen 

(နာ့ေထာငးဖို႕) ်ဖစးပါသညး၈ 

 

ကျၽနးုပးတိ႕ု ရပး၇ ၾကညးံ ၿပီ့ နာ့ေထာငးၾကညးံမယးဆုိရငး၇ ဘယးသူက သငးံအသကးတာရဲ႕ 

တာွနးခဵ်ဖစးေနမလ၈ဲ ဘယးသူက သငးံအသငး့ေတားကို လမး့ညႊနးေနသလ၈ဲ 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားက သငးံကို ဘာေ်ပာမလဲ၈ 

 

်ငိမးသကးစျာ်ဖငးံ လကးေတျ႕လုပးေဆာငးရနး  
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အခနး့ (၄) ၈ ၈ ဝိညာဥးေတား သိ်မငးသေဘာေပါကး်ခငး့ 

၄၂ မိနစး 

 

အစက ကျၽနးုပးတို႕ ေ်ပာခဲံၾကသလိုဘဲ၇ ဘုရာ့သခငးရဲ႕ ေယဘုယ္ 

အႀကဵအစညးေတားအတိုငး့ ဘယးလုိေနထုိငးနိုငးမလဲဆိုတာကို ကျၽနးုပးတို႕ သိႏိုငးၾကပါတယး၈ 

သိ႕ုေသား သမၼာက္မး့စာထမဲြာ မေဖ၍်ပထာ့တံဲ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးေတျကေရာ၈ ဒီအခ္ိနး 

ဒီေနရာမြာ ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတို႕ကို ဘာေတျလုပးေစခ္ငးေနသလဲ၈ 

 

ဘုရာ့သခငးဟာ ကျၽနုးပးတို႕ အသကးတာထဲ၇ ကျၽနးုပးတို႕ မိသာ့စုထ၇ဲ ကျၽနုးပးတို႕ 

အသငး့ေတားထဲ၇ ကျၽနးုပးတို႕ ေက့္ရျာထ ဲမြာ တိက္ေသခ္ာတဲံ အလုိေတားကို 

်ကုိ့စာ့ရြာေဖျဖိ႕ုအတျကး ―သိသာ်မငးသာ်ဖစး်ခငး့ကို ရြာေဖျရမညး‖ ်ဖစးသညး၈ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုသညး ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတို႕ အသကးတာထဲ၇ အသငး့ေတားထဲမြာ ဘာတိက္တဲံ 

အလိုေတားေတျ၇ အထူ့ေစစာ့ခ္ကးေတျရြိသလဆဲိုတာကို ေကာငး့စျာ်မငးတတးရမယး၇ 

သိ႕ုမဟုတး သုဵ့သပးတတးရပါမယး၈ 

 

သိ႕ုေပမယးံလညး့ ဘုရာ့သခငးရဲ႕ အလိုေတားကို ်မငးတတးေအာငး်ပုလုပးရ်ခငး့သညး 

အ်မဲတမး့ လျယးကူေသာအရာမဟုတးပါ၈ 

 

Focus 

                           

သငးံရ႕ဲအသကးတာႏြငံး သငးံရဲ႕ ေခါငး့ေဆာငးမြုထမဲြာ ဘယးအခ္ိနးဟာ ဘုရာ့ရဲ႕ 

အလိုေတားကို သိ်မငးႏိုငးဖို႕ အခကးခဲဆုဵ့်ဖစးသလဲ၈ 
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အလိုေတားကို သိ်မငးဖို႕အတျကး ခကးခေဲစေသာ အေ်ကာငး့အရငး့မ္ာ့ 

ှ၈ ဝိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ အေ်ကာငး့အရငး့မ္ာ့  

ဥပမာ၇ အ်ပစး၇ ခုခဵ်ခငး့၇ ေႏြာငးံယြကး်ခငး့ သုိ႕မဟုတး ဘုရာ့သခငး၌ ဦ့ေဆာငးမြုကို 

ဆနး႕က္ငး်ခငး့၈ 

ဿ၈ လူမြုေရ့ဆိုငးရာ အေ်ကာငး့အရငး့မ္ာ့ 

ဥပမာ၇ အ်ခာ့သူႏြငးံ ်ပသနာ်ဖစး်ခငး့၇ ပ္ကးစီ့ေသာ အသငး့ွငးမ္ာ့ 

၀၈ စိတးခဵစာ့မြုဆိုငးရာ အေ်ကာငး့အရငး့မ္ာ့ 

ဥပမာ၇ အရမး့လႊမး့မို့ခဵေနရသလုိ ခဵစာ့ရ်ခငး့၇ ေၾကာကးရျဵ႕်ခငး့၇ သိ႕ုမဟုတး ဆုေတာငး့ဖို႕ 

စိတးပ္ကး်ခငး့၈ 

၁၈ အသိဥာဏးပညာဆိုငးရာ အေ်ကာငး့အရငး့မ္ာ့ 

ဥပမာ၇ ကျၽနုးပးတို႕ ကိုယးပိုငး လိုအငးဆႏၵႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားကုိ ဘယးလို 

ချဲ် ခာ့မလ၈ဲ (ဥပမာ၇ ကျၽနးုပးတို႕သညး အသငး့ေတားအသစးတစးခု စတငးခ္ငးမညး၈ ဒီအရာ 

သညး ဘုရာ့ဆီကလာတာလာ့၇ ဒါမြမဟုတး ကုိယးံအေတျ့ ထကဲ ်ဖစးလာတာလာ့၈) 

၂၈ ဘုရာ့အလိုေတားႏြငးံ ညီတံဲ ေရျ့ခ္ယးစရာေတျ၇ ေကာငး့တဲံ 

ေရျ့ခ္ယးစရာေတျမ္ာ့ေနတယးဆိုလြ္ငး ကျၽနုးပးတို႕ ဘယးလိုဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရမလ၈ဲ  

(ဥပမာ၇ အဖျဲ႕ထမဲြာရြိတဲံ သူေတျအာ့လုဵ့ဟာ ဒီအဖျဲ႕တစးခုလုဵ့အေနနဲ႕လုပးေဆာငးရနး 

သငးံပါတယးဆုိတဲံ မတူညီတဲံ အေတျ့အေခ၍ေတျရြိေနၾကမယး၈ သူတို႕အာ့လဵု့ကလဲ 

ဒါေတျဟာ ဘုရာ့က လုပးေစခ္ငးပါတယးဆိုၿပီ့ထငးၾကတယး၈) ကျၽနးုပးတို႕ ်မငးလာတံဲ 
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ဘုရာ့သခငးရဲ႕အလိုေတားဟာ အထကးလူႀကီ့ေတျရဲ႕ အ်မငးေတျ၇ 

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ေတျနဲ႕ အတိုကးအခဵ်ဖစးလာမယးဆိုရငး ဘာလုပးၾကမလဲ၈ 

၃၈ ဆနး႕က္ငး်ခငး့၇ ခုခဵ်ခငး့၇ ေနာကးဆုတးေပ့်ခငး့ ႏြငးံ က္ရဵြု့်ခငး့ဆိုတာေတျကို ဘယးလို 

အနကးအဓိပၺါယးဖျငးံဆိုမလဲ၈ ဒီအရာေတျဟာ ကျၽနးုပးတို႕ မြာ့ယျငး့စျာ 

လမး့ညႊနးေနတယးလို႕ဆိုရမလာ့၈ အခ္ိနးမြာ့ယျငး့ေနတာလာ့၈ ပိုႀကို့စာ့ဖို႕လိုေနတာလာ့၈ 

အ်ခာ့ေနရာမြာ သျာ့ၾကို့စာ့ၾကညးံရမြာလာ့၈ အေတျ႕အႀကုဵအေပ၍မြာ အေ်ခခဵရမြာဖို႕ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ ရူပါရဵုေတျကို ်ပနးလညး ်ပုလုပးရမြာလာ့၈  

(ဥပမာ၇ ကျၽနးုပးတို႕က အစီအစဥးအသစးတစးခုကို စတငးဖို႕ႀကုိ့စာ့တယး၈ အဒဲီအရာက 

မုဆို့မေတျ အစာ့အစာေတျကို ဘယးလုိပျာ့မ္ာ့ေစရမယး၇ 

ဘယးလိုေရာငး့ခ္ရမလဆဲိုတာကုိ သငးၾကာ့ေပ့ဖို႕်ဖစးသညး၈ ဒါေပမယးံ အဒဲီအတျကး 

မ္ုိ့ေစံေတျ ွယးဖို႕ လဵုေလာကးတံဲ အလြဴေငျေတျမရြိေနဘူ့၈ ရျာထကဲ လူအခ္ို႕ကလဲ 

ဒီအရာကုိ ကနး႕ကျကးေနၾကတယး၈ ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ အစီအစဥးဟာ ဘုရာ့သခငးရဲ႕ 

အလိုေတားမဟုတးပါဘူ့ဆုိၿပီ့ အဆဵု့သတးလိုကးရမလာ့၇ ဒါမြမဟုတး ဒါကို 

တ်ခာ့မတူညီတံဲ နညး့လမး့တစးမ္ို့နဲ႕ ထပးႀကုိ့စာ့ၾကညးံရမလာ့ ဒါမြမဟုတး ပိုၿပီ့ေတာံ 

စိတးရြညးရြညးထာ့ၿပီ့ ဆကးလုပးေဆာငးေနရမလာ့၈) 

၄၈ ဘုရာ့သခငးထဵမြ အေ်ဖမရရြိ်ခငး့၈ 

 

သိ်မငးႏုိငးေသာ ကိရိယာတနးဆာမ္ာ့ 

ရငးံက္ကးေသာ ခရစးယာနးေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကးသညး ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားကို 

သိ်မငးေစနိုငးေသာ နညး့စနစးမ္ာ့၇ လမး့ညႊနးမြဳမ္ာ့ႏြငးံ လမး့စဥးမ္ာ့ကို ဖနးတီ့ၾကသညး၈ 

ထိုသုိ႕ ်ပုလုပးရနး ေအာကးပါ ကိရိယာမ္ာ့ကို ်ပုလုပးနိုငးပါသညး၈ 

ှ၈ သုဵ့ေခ္ာငး့ေထာကးခဵု ပရိုတကးစးတငးံ အစဥးအလာ 
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ပရိုတကးစးတငးံ အသငး့ေတားမ္ာ့သညး အသငး့ေတားအတျကး ဘုရာ့သခငး၌အလိုေတား 

မညးသိ႕ုရြိသလဲ ဆိုတာနဲ႕ ပတးသကးလာၿပီ့ ေမ့ချနး့အသစး၇ ်ပသနာေတျ၇ အခ္ိနးႏြငးံ 

အမြ္ရြငး့်ပရနးလုိအပးေသာအခါ သမၼာက္မး့စာ၇ ဆငး်ခငးတဵုတရာ့ႏြငးံ အသငး့ေတား 

အစဥးအလာကုိ အသုဵ့်ပုၾကသညး၈ 

 

(က) သမၼာက္မး့စာ (သငးသညး သမၼာက္မး့စာကို မညးသညးံအေလ့်ဖငးံ 

ခ္ိနးစကးေပ့မညးနညး့၈ အမိနး႕်သဇာ၇ လမး့်ပသူ၇ အ်ကဵေပ့သူ၇ ဘာေတျလ၈ဲ 

သမၼာက္မး့စာသငး်ကာ့မြုမြ ကျလဲျေဲသာ လကးေတျ႕သငးတနး့တစးခုကို 

လကးခဵက္ငးံသုဵ့ရနး မညးသညးံ အခါတျငး ချငးံ်ပုမညးနညး့၈) 

 

(ခ) အသငး့ေတား မူွါဒႏြငးံ အစဥးအလာ (သငးရ႕ဲ အသငး့ေတား 

ဆကးသျယးေပါငး့စညး့ေရ့ႏြငးံ ပတးသကးလာလြ္ငး လကးခဵနိုငးေသာအရာမ္ာ့ကုိ 

မညးသညးံကိရိယာ်ဖငးံ တိုငး့တာစီ့စဥးထာ့သနညး့၈) 

 

(ဂ) ဆငး်ခငးတုဵတရာ့ ႏြငးံ ခဵစာ့ခ္ကး (ဆငး်ခငးတုဵတရာ့ႏြငးံ ခဵစာ့ခ္ကးတုိ႕၌ 

ပါွငးေပ့ဆပးမြုကို သငးဘယးလုိ အသုဵ့်ပုသလဲ၈ တစးခုစီ၌ အကနး႕အသတးကို 

သငးဘယးလုိ ထိနး့ခ္ုပးသလလဲ၈ဲ သငးံရဲ႕ ဆငး်ခငးတုဵတရာ့ႏြငးံ ခဵစာ့ခ္ကးိကုိ 

အခ္ကးအလတးမ္ာ့၇ အေတျ့အ်မငးမ္ာ့်ဖငးံ သငးဘယးလို အသိေပ့ႏိုငးဖို႕ 

ရြာေဖျေနသလ၈ဲ) 

 

ဿ၈ ေလ့ခုေ်မာကးေ်ခေထာကး ၈ ၈ John Wesley က ―အေတျ႕အႀကုဵ‖ 

ဆိုတံဲအရာကုိ ေလ့ခုေ်မာကး ေ်ခေထာကးအေနနဲ႕ ထညးံေပါငး့ခဲံပါတယး၈ (သငးံရဲ႕ 

ကိုယးပိုငး ဘုရာ့ကို ေတျ႕ႀကဵုခဵစာ့်ခငး့ကဘာလ၈ဲ ဘယးအေတျ႕အႀကုဵက သငးံကုိ ဘုရာ့ကို 
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ပိုသိဖိ႕ု/ဘုရာ့ရဲ႕အလိုေတားကို ပိုသိ်မငးလာဖို႕အတျကး အကူအညီေပ့သလဲ၈ 

အေထျေထျေရာေထျ့ ်ခငး့မ်ပုဘ ဲသငးံအေတျ႕အ်ကုဵမြ မညးသညးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို 

ေရ့ဆျဲမညးနညး့၈ သငးံရဲ႕ အေတျ႕အႀကုဵအေပ၍ အနကးဖျငံး်ခငး့ကို  လုိအပးတဲံအခါမြာ 

ဘယးလိုစိနးေခ၍မလ၈ဲ) 

 

အေတျ႕အႀကုဵဆိုတာဟာ ကျၽနုးပးတို႕ရ႕ဲ ပဵုမြနးေန႕စဥးအသကးတာမြာ အစစးအမြနး 

ဘုရာ့နဲ႕ ေတျ႕ႀကုဵ်ခငး့ကိုဆိုလုိပါသညး၈ ထုိေတျ႕ႀကုဵမြုမ္ာ့သညး 

်မငးံ်မတးေသာအရာက ကျၽနုးပးတို႕ကို ဘုရာ့သခငးထဵေခ၍ေဆာငးၿပီ့ 

ဘုရာ့ႏြငးံအတူရြိေစပါသညး၈ သူသညး ကျၽနုးပးတို႕ရ႕ဲ ဘုရာ့ကဘယးသူလ၇ဲ 

ဘုရာ့က ဒီေလာကမြာ ဘယးလုိေတျအလုပးလုပးေနလ၇ဲ စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့၇ ႏြငးံ 

ကျၽနးုပးတို႕ကို က္မး့စာဖတး်ခငး့၇ 

ရိုု့ရာအစဥးအလာအတိုငး့အသကးရြငးေစ်ခငး့တို႕ကို ်ဖစးေစသညး၈ 

အေတျ႕အႀကုဵသညး ကျၽနုးပးတု႕ိအထ၇ဲ ကျၽနုးပးတို႕ ႏြငးံအတူ၇ ကျၽနုးပးတို႕အာ့်ဖငးံ 

အလုပးလုပးေနေသာ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား်ဖစးသညး၈ 

ထိုသနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားသညး အသကးရြငး်ခငး့ႏြငးံ ေယရြဳခရစးေတားထဲ၉ 

ဤေလာကအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ သတငး့ေကာငး့၌ အဓိပၺါယးကုိ 

ေပ့ေနပါသညး၈ အေတျ႕အႀကုဵသညး သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားကုိ ကျၽနုးပးတို႕ထ၉ဲ 

အလုပးလုပးရနးချငးံ်ပုၿပီ့ ယုဵႀကညးခ္ကးခုိငးမာေစ်ခငး့ႏြငးံ အသကးေပ့်ခငး့ကို 

်ဖစးေစပါသညး၈ ကျၽနးုပးတုိ႕သညး ေလာကတျငး ေယရြုခရစးေတားအတျကး 

အသကးရြငးေသာ သကးေသမ္ာ့ ်ဖစးလာၾကၿပီ့ သူရဲ႕ သျနးသငးခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးေသာ 

ေမတၱာထာ့်ခငး့၇ တရာ့မြ္တ်ခငး့၇ ကို့ကျယး်ခငး့ ႏြငးံ ွတး်ပု်ခငး့တို႕ကို 

သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား၌ ဦ့ေဆာငးလမး့်ပေပ့မြု်ဖငးံ လုိကးေလြ္ာကးၾကသညး၈ 
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အေတျ႕အႀကုဵသညး ဆာ့ႏြငးံတူသညး အဘယးံေၾကာငးံဆိုေသား ။သညး 

သမၼာက္မး့စာ၇ ရို့ရာအစဥးအလာ၇ ဆငး်ခငးတဵုတရာ့တို႕ကို 

ပိုေကာငး့အရသာ်ဖစးလာေစရနး ထညးံေပါငး့ေပ့်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ 

―ထာွရဘုရာ့သညး ေကာငး့်မတးေတားမူသညးအေၾကာငး့ကို ်မညး့စမး့၊ 

သိမြတးၾကေလာံ၈ ကုိယးေတားကုိ ခိုလဵြုေသာသူသညး မဂၤလာရြိ၌၈‖ (ဆာလဵ ၀၁့၅)4 

   

 

 

 

                                                 
4 Pastor Steve Manskar, “Teaching the Quadrilateral” 
http://accountablediscipleship.blogspot.com/2009/07/teaching-
quadrilateral.html 

https://worthilymagnify.com/2011/04/06/the-four-legged-stool-of-discernment/
http://www.patheos.com/blogs/spiritualdirection101/2012/08/discernment-wesley-style/
https://worthilymagnify.com/2011/04/06/the-four-legged-stool-of-discernment/
http://www.patheos.com/blogs/spiritualdirection101/2012/08/discernment-wesley-style/
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၀၈ ေသာံခ္ကး၈ ၈သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၈သိ်မငးေအာငးလုပးေဆာငး်ခငး့သညး 

နာ့ေထာငး်ခငး့အစာ့ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားႏြငးံ ပူေပါငး့လုပးေဆာငးရျကး်ခငး့မဟုတး၇ 

ထိုအရာသညး ပိုမိုယဵုၾကညးမြဳရြိရြိ်ဖငးံ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးသညးဟု ေခ၍ႏိုငးေသာ 

လုပးငနး့ကို ်မငးေစရနး ပိုမိုေတျ့ ေတာရေသာ လမး့စဥး်ဖစးသညး၈ ဝိညာဥးေတားသညး 

ကျၽနုးပးတိ႕ုကို သမၼာက္မး့စာအာ့်ဖငးံ ေ်ပာေသာ ဘုရာ့သခငး၌ အသဵေတား၇ 

ဆငး်ခငး်ခငး့်ပဳလုပးရနးအတျကး ကျၽနုးပးတို႕ကို ေပ့ေသာ ဥာဏးပညာေတား၇ 

ေခါငး့ေဆာငးတညးေဆာကး်ခငး့အတျကး လမး့ညႊနးေပ့ေသာ၇ႏြငးံ အသငး့ေတား 

အစဥးအလာမ္ာ့ကို ်ပနး လညးသဵု့သပးေပ့ေသာအရာ်ဖစးသညး၈ ဝိညာဥးေတားသညး 

မ္ာ့စျာေသာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ကျၽနးုးပးတို႕ သိ်မငးေအာငးလုပးေဆာငးရာတျငး မညးကဲံသို႕ 

ခ္ိနးစအသဵု့်ပဳနိုငးရနးႏြငးံ တီထျငးဖနးတီ့ႏိုငး်ခငး့၇ အခ္ိနးမီ်ခငး့၇ လတးဆတးေသာ 

အ်မစးသစးမ္ာ့ကို လကးခဵရရြိနိုငးေအာငး ကူညီေပ့ပါသညး၈ ပရိုတကးစတငးံ 

အသငး့ွငးမ္ာ့အတျကး အ်ခာ့ေသာအရာမ္ာ့သညး ဘုရာ့သခငးကို ကျၽနုးပးတို႕၌ 

နာ့လညး်ခငး့ႏြငးံ ဘုရာ့၌အလိုေတားကို သိႏိုငးစျမး့တို႕အတျကး အေရ့ႀကီ့ခ္ိနးတျငး 

ဝိညာဥးေတားသညး ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ အေရ့အႀကီ့ဆဵု့ ပါွငးမြု်ဖစးပါသညး၈ (သငး 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ လမး့်ပမြုကို မညးကဲံသို႕ရြာေဖျမလဲ၈ သငး ဘုရာ့သခငး၌ 

အသဵေတားကို မညးကဲံသို႕ ေကာငး့စျာနာ့ေထာငးမလ၈ဲ သငးသညး အသဵေတားကုိ မၾကာ့ရ 

လြ္ငး သိ႕ုမဟုတး တိုကးရိုကးဦ့ေဆာငး်ခငး့ကို မခဵရဘူ့ဆိုလြ္ငးေတာငးမြ သနး႕ရြငး့ေသာ 

ဝိညာဥးေတား၌ ဦ့ေဆာငးလမး့်ပမြုအေပ၍ မညးသညးံနညး့လမး့်ဖငးံ မြီေခ၍မလ၈ဲ 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ တုိကးတျနး့မြုႏြငးံ သငးံရဲ႕ ကိုယးပိုငး စိတးဆႏၵ၇ ေၾကာကးရျဵ႕မြု၇ 

ရညးမြနး့ခ္ကး၇ စသညးတို႕ႏြငးံ မညးကဲံသိ႕ုခဲျ် ခာ့မလ၈ဲ) 

 

သိ်မငးေအာငး်ပုလုပး်ခငး့သညး ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ လုပးေဆာငး်ခငး့ 

လမး့စဥးတစးခုလုိအပးပါသညး၈ 
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သငးံအတျကး သုိ႕မဟုတး အသငး့ေတားအတျကး သုိ႕မဟုတး အဖျဲ႕တစးခုခုအတျကး 

ဘုရာ့အလုိေတားကုိ သိေအာငးလုပး်ခငး့၇ ထုိအရာကို အ်ခာ့သူမ္ာ့လိုကးေလြ္ာကးကို 

လုပးေပ့်ခငး့၇ မၾကာခဏဆုိသလုိ အေလ့အနကးေတျ့ ေတား်ခငး့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 

လိုအပးသညး၈ 

 

ဤလုပးငနး့စဥးသညး ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ အကူအညီေပ့ရနး ဆုေတာငး့်ခငး့ပါွငးပါသညး၈ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုကို ဘုရာ့သခငးကို အေတျ့ အ်မငးမ္ာ့၇ ချနးအာ့မ္ာ့၇ အေ်ပာငး့လဲ်ပုလုပးႏုိငးရနး 

သတၱိမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးရနး ချနးအာ့မ္ာ့ ေတာငး့ေလြ္ာကးရနး လိုအပးပါသညး၈ ေ်ပာငး့လ ဲ

ဖို႕လုပးေဆာငးရနး လုိအပးသညးဟု ကျၽနးုပးခဵစာ့ရတဲံ အခ္ိနး လျနးခဲံေသာႏြစးအနညး့ငယးက 

ကျၽနးုပးဆီလာခဲံတံဲ ဆုေတာငး့ခ္ကးတစးခုက ကျၽႏးုပးကို ကူညီခဲံသညး၈ 

 သခငးဘုရာ့၇ ကျၽနုးပး်မငးဖို႕လိုအပးေသာအရာကို်မငးေစပါ၈ 

 အမြနးတရာ့ကုိ ်မငးႏိုငးဖို႕ သတၱိေပ့ေတားမူပါ ႏြငးံ 

 ကိုယးေတားဖျငးံ်ပေတားမူခ္ကးအေပ၍ လုပးေဆာငးႏိုးငးရနး ဥာဏးပညာႏြငးံ စျမး့အငးကိ ု

ေပ့ေတားမူပါ၈ ကိုယးေတားရြငး၌ အလိုေတား်ပညးံစဵုေစေတားမူပါ၈ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုသညး ဘုရာ့ဆီကလာတာ အစစးအမြနးဘယးဟာ်ဖစးမလ ဲဆုိတာကို သိနုိငးရနး 

အ်ခာ့သူမ္ာ့၌အကူအညီကိုလဲ လိုအပးလိမးံမညး (မလိုဘဲလဲ ်ဖစးႏိုငးပါသညး)၈ ကျၽနုးပးတုိ႕ 

အသကးတာအတျကး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္တဲံအခါမြာ လူႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ၇ လမး့်ပသူမ္ာ့ႏြငးံ၇ 

အ်ခာ့ေသာ ေလ့စာ့ရိုေသထုိကးသညးံ ခရစးယာနးမ္ာ့ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ တိုငးပငးဖို႕ရနး 

ေကာငး့ပါသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ ေခါငး့ေဆာငးမြုႏြငးံဆိုငးေသာ ဆဵု်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္ရာတျငး၇  

ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ အေ်ပာငး့အလကဲို သကးေရာကးမြုေပ့ႏိုငးေသာ သူမ္ာ့ႏြငးံ 

ေဆျ့ ေႏျ့တုိငးပငး်ခငး့ ်ပုရနးလုိအပးသညး၈ 
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အသငး့ေတားထဲတျငး သိ်မငးေအာငးလုပး်ခငး့အရာသညး ပိုမိုရြုပးေထျ့ ပါသညး၈ တစးခါတစးရဵ၇ 

ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးသညး ဘုရာ့ကေပ့ေသာ၇ အစပိုငး့၉ အ်ခာ့ 

သူမ္ာ့မသိေသ့ေသာ၇ သတငး့စကာ့ စိတးအာ့ထကးသနးစျာ်ဖငးံ ေ်ပာရမညး်ဖစးသညး၈ 

အ်ခာ့အခ္ိနးတျငး ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးသညး အ်ခာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ 

ႏြငးံအတူ ဝိညာဥးေတားကုိ နာ့ေထာငးဖုိ႕ရနး လုိအပးပါသညး၈ အဆုဵ့အ်ဖတးခ္ေပ့သူအာ့လုဵ့ 

အတူတကျ စုစညး့ၾကေသာအခါတျငး သူတို႕သညး ဆုေတာငး့ဖို႕၇ ေဆျ့ေႏျ့ ဖို႕၇ 

ဘုရာ့ရြငး၌ဦ့ေဆာငး်ခငး့ ကိုသိ်မငးရနး အတူတကျ အလုပးလုပးၾကဖို႕ လိုအပးပါသညး၈ 

ထိ႕ုေနာကး အတူတကျ ႀကိုတငးစီစဥးၾကရနး လုအပးပါသညး၈  

 

သိ်မငးႏိုငးရနး ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငး်ခငး့ ပစၥညး့မ္ာ့၈ ၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး သိ်မငး်ခငး့၉ 

ရငးံက္ကးေသာ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးသညးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးေသာေၾကာငးံ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုသညး အသငး့ေတားမြာ ယဵုၾကညးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဘုရာ့အလိုေတား 

ဘယးလိုရြိလဲဆုိတာကုိ သငးယူရာတျငး ကူညီေပ့ဖို႕ရနး တာွနးရြိပါသညး၈ 

 

ှ၈ ေခါငး့ေဆာငးမြဳအသငး့ႏြငးံ အ်ခာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို သိ်မငးေအာငးလုပးရာတျငး 

အသဵု့်ပုရပါမညး၈ (ဘယးသ႕ူကို အသငး့ေတား သိ႕ုမဟုတး အဖျဲ႕တစးခုအတျကး 

ဘုရာ့သခငး၌အလိုေတားကို သိ်မငးရနး အထူ့တာွနးတစးရပးအေန်ဖငးံ ခနး႕ထာ့သလဲ၈ 

ဘယးသ႕ူကို ်ဖစးရပးေတျကို ကူညီ ချဲ် ခာ့ဖို႕အတျကး တာွနးေပ့ထာ့ သလဲ၈ 

ဘယးသူက အႀကဵေပ့ခ္ကးေတျေပ့လ၈ဲ ဘယးသူက ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္လ၈ဲ) 
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Rev. Graham Standish က ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို ကိုယးံကိုယးပိုငး စိတးအလိုအတိုငး့ 

မဟုတးဘ ဲဘုရာ့အလိုကိုဆကးကပးရနး အႀကဵ်ပုထာ့ပါသညး၈5 

 

ဿ၈ အဖျဲ႕လိုကး သိ်မငးေအာငးလုပး်ခငး့ နညး့လမး့ကုိ ဖနးတီ့ပါ၈ (အဖျ႕ဲအစညး့/ 

ေခါငး့ေဆာငးမြုအသငး့ သို႕မဟုတး အသငး့ွငးသူမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးလုပးသညးံအခါတျငး 

သငးံရ႕ဲ သိ်မငးေအာငးလုပး်ခငး့ လမး့စဥးက ဘာလဲ၈ မတူညီတဲံအ်မငးေတျကို 

သငးဘယးလုိ ကုိငးတျယးမလ၈ဲ တစးဖျဲ႕လဵုက သေဘာမတူခဲံဘူ့ဆုိရငးေတာငး သငးက 

ဘယးအရာမြာ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္မလ၈ဲ) 

 

Standish ၌ အႀကဵ်ပုခ္ကး 

 သိ်မငးေအာငး လုပးေဆာငး်ခငး့ကိ ုဖနးတီ့ပါ၈ 

 လုပးေဆာငး်ခငး့ကို ရို့ရြငး့ေစပါ၈ 

 ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ ်ပညးံွပါ၈ 

 ဘုရာ့ကဘာလုိခ္ငးလဆဲိုတာ ေမ့ပါ၈ 

 

၀၈ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားကုိ သိ်မငးေစရနး အသငး့သူ၇ အသငး့သာ့မ္ာ့ကို သငး်ကာ့ 

ပါ၈ (ဘုရာ့သခငး၌အလိုေတားကို သိသာ်မငးသာဆုေတာငး့်ခငး့်ဖငးံ သငး၌အသငး့ေတား၇ 

အဖျ႕ဲအစညး့၇ ဘာသာစကာ့၇ အေလံအက္ငးံမ္ာ့၇ ခိုငးမာသညးံ စိတးဓါတးအစရြိသညးတို႕၌ 

ယဥးေက့္မြု တစးစိတးတစးပိုငး့အတျကး ပတးွနး့က္ငးတစးခု ဖနးတီ့ဖို႕ရနး 

သငးဘာလုပးမညးနညး့၈)6 

 

                                                 
5
 Graham Standish, Becoming the Blessed Church (BBC), pp. 61, 63f. 

 
6 Ibid., pp. 67, 69. 
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ေကာငး့စျာနာ့ေထာငး်ခငး့ဆိုသညးံေနရာတျငး ကျၽနးုပးတို႕ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ အက္ို့ရြိစျာ 

ဘယးလိုလုပးမလဲဆိုတံဲအေၾကာငး့ကုိ ပိုမိုေဆျ့ေႏျ့ ၾကပါမယး၈ 

 

်ဖစးရပးမြနးေလံလာမြု၈ ၈တမနးေတား ှ၂ 

အသငး့ေတားသညး ႀကီ့မာ့ေသာစိနးေခ၍မြဳတစးရပးကို ဘယးလုိလုပးေဆာငးရမလဲဆိုတာႏြငးံ 

ႀကုဵေတျ႕ေနရပါသညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး တစးပါ့အမ္ို့သာ့မ္ာ့အ်ကာ့မြာ ဘယးကံဲသုိ႕ 

လုပးေဆာငးေနေ်ကာငး့ အသိအမြတး်ပုရနးႏြငးံ ဂ္ူ့ (ယုဒ) လူမ္ို့မ္ာ့အတျကး 

အထူ့လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ ခ္မြတးထာ့သညးံ က္မး့စာႏြငးံ ထဵု့တမး့ဓေလံကုိ ဘယးလို 

ဂုဏး်ပုရမလဆဲိုသညးံ ်ကီ့မာ့ေသာ စိနးေခ၍မြု်ဖငးံ အသငး့ေတားသညး ရဵု့ကနးခဲံရသညး၈ 

သမၼာက္မး့စာတစးခုတညး့က ဤအရာကို မေ်ဖရြငး့ေပ့ႏုိငးပါ၈ သူတို႕၌အေတျ့ ကို 

အသဵု့်ပုရနးလညး့လိုအပးပါသညး၈ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားသညး သမၼာက္မး့စာႏြငးံ 

ဖျငးံ်ပမြဳတျငးသာ အလုပးလုပး်ခငး့သာမဟုတးဘ ဲ(ဥပမာ ရြငးေပါလုကုိ တစးပါ့လူမ္ို့မ္ာ့ထဵ 

အမြုေဆာငးရနးေခ၍်ခငး့) ေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့၇ ်ငငး့ခဵု်ခငး့မ္ာ့မြာလ ဲအလုပးလုပးသညးဆိုတာကို 

ယဵုၾကညးရပါမညး၈  

 

Jack Levison: ထိုစဥးအခါက ေယရုရြလငးေကာငးစီ၌ ေ်ပာ်ပခ္ကးအရ၇ သနး႕ရြငး့ေသာ 

ဝိညာဥးေတားသညး ပတးွနး့က္ငး အသိုကးအွနး့ကိို နညး့မ္ို့စုဵ်ဖငးံ စိတးဓါတး်မြငးံတငးေပ့်ပီ့ 

စိတး၌ ရြုပးေထျ့ မြုမ္ာ့ အ်ပငး အေရ့်ကီ့သညးံ အခ္ကးကုိ မသမာေသာ စစးေဆ့မြု်ဖငးံ 

အသငး့ေတား၌ ပဵုရိပးကို ဆဵု့်ဖတးေပ့သညးံ ကိစၥရပး်ဖစးပါသညး၈ ဤဆဵု့်ဖတးခ္ကး 

ခကးခသဲညးံအခ္ိနး၇ ဤေွဖနးစရာ အေ်ပာငး့အေရျြ႕ စသညးတိ႕ုကို ရြငးယာကုပးက 
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သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား၌ အလုပးႏြငးံ ယုဵ်ကညးသူမ္ာ့၌ အေတျ႕အ်ကုဵမ္ာ့၇ 

အ်ပငး့အထနး်ငငး့ခုဵမြုမ္ာ့၇ တဵု႕ဆိုငး့မြုမ္ာ့ႏြငးံ သမၼာက္မး့စာတို႕ကို ဆကးစပးေပ့ပါသညး၈7 

  

                                                 
7 Jack Levison, Inspired: The Holy Spirit and the Mind of Faith (Grand Rapids, MI, 
Wm. B. Eerdmans, 2013), p. 115. 
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အခနး့ (၅) ၈ ၈ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြု 

၄၂ မိနစး 

 

Focus 

                           

ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ သငး့အုပးဆရာ သုိ႕မဟုတး ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးရမညးဆုိတာ 

သငးံအတျကး ဘယးလုိအဓိပၺါယးရြိသလဲ၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အကူ့အေ်ပာငး့ 

―ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ရြာေဖျၾကသညးမ္ာ့မြာ…‖ 

ှ၈ မိမိကုိယးပိုငးနညး့လမး့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးကို နကးနဲစျာ သိ်ခငး့၇ ခ္စး်ခငး့ 

ဿ၈ ေယရြုခရစးေတားေနာကးေတားသိုု႕ သစၥာရြိစျာ၇ ႏြလဵု့သာ့အ်ပညးံအွ်ဖငးံ လုိကး်ခငး့ 

၀၈ တနးခို့ေတား်ဖငးံ အသကးရြငး်ခငး့၇ တနးခို့ေတား၌ ဦ့ေဆာငးမြုကို ခဵယူ်ခငး့၇ 

သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားမြ လာေသာ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာႏြငးံ ကုိယးပိုငး စညးကမး့ရြိစျာ 

ေနထိုငး်ခငး့ 
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၁၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ အသကးရြငး်ခငး့ႏြငးံ ဝိညာဥးေတား 

ဦ့ေဆာငး်ခငး့ထသဲိ႕ု ေခ၍ေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ ခရစးေတား၌ ခႏၶာကိုယးကို 

တညးေဆာကး်ခငး့၈ 

 

ဤအပိုငး့တျငး ကျၽနးုပးတို႕သညး ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြု အတျကး 

သမၼာက္မး့စာ့ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့အေၾကာငး့ကို 

ေဆျ့ ေႏျ့ေ်ပာၾကာ့သျာ့မြာ်ဖစးပါတယး၈ ေနာကးတစးခနး့မြာေတာံ ပိုမိုေကာငး့မျနးတဲံ 

ွိညာသးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးဖို႕ လုပးရမယးံ 

လုပးငနး့မ္ာ့အခ္ုိ႕အေၾကာငး့ကုိ အဓိကထာ့ ်ပုလုပးသျာ့မြာ်ဖစးပါတယး၈ 

 

 

 

 

သငးၾကာ့်ခငး့ 

                ေခါငး့ေဆာငးမြု          (၂) 

သငး၌လုပးငနး့ချငးအတျငး့ အလျနးအေရ့ပါေသာ ွိညာဥးေရ့ ပတးွနး့က္ငးတစးခုကို 

ဖနးတီ့ပါ၈ 

 

    ွ ိညာဥး          (၂) 

ကျၽနးုပးတိ႕ုအတျငး့ ဘုရာ့သခငး၌ ်ပုမူလုပးေဆာငးေတားမူ်ခငး့ကို 

ကျၽနးုပးတိ႕ုရြာေဖျေနသညးႏြငးံအမြ္ ဘုရာ့သခငးသညး ဘုနး့တနးခို့ႀကီ့မာ့စျာ 

အလုပးလုပးေတားမူပါသညး၈ 
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သမၼာက္မး့စာရြုေထာငးံ 

သမၼာသစးက္မး့သျနးသငးမြု၉ အသကးွငးေသာ ွိညာဥးအႏြစးသာရ်ပညးံွသညးံ 

အလုပးချငးဖနးတီ့ေရ့၉ အဓိကေသာံခ္ကးမြာ ကျၽနးုပးတို႕ ကိုယးတိုငး၌အတျငး့ႏြငးံ 

အ်ခာ့အဖျ႕ဲွငး အသငး့သာ့မ္ာ့အတျငး့ ဘုရာ့သခငး၌ ဝိညာဥးေတားအာ့ တတးႀကျစျာ 

ဆျဲယူေတားမူ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤအခနး့တျငး ကျၽနုးပးတို႕သညး ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ 

ေခါငး့ေဆာငးမြုရဲ႕ ွိေသသ လက၏ဏာမ္ာ့ကို ်မငးနိုငးရနး အဓိက က္မး့ပိုဒး အနညး့ငယးကုိ 

ေလံလာသျာ့မြာ်ဖစးပါတယး၈ 

 

ှ ေကာ ှဿ့ှ-၄ 

ဤက္မး့ပိုဒးသညး မညးသညးံ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြုကို 

အႀကဵ်ပုေနပါသလဲ၈ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကးအေန်ဖငးံ 

စိတးထဲမြာရြိရမယးံအရာ သုိ႕မဟုတး လုပးရမညးံအရာက ဘာလဲ၈ 

 

ှ၈ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားသညး အမ္ို့မ္ို့ေသာ အသငး့ွငးသူ မ္ာ့အာ့ 

အမ္ာ့ႏြငးံဆိုငးေသာ ေကာငး့က္ို့ရရနးအတျကး ဆုေက့္ဇူ့အမ္ို့မ္ို့တို႕ကို 

ေပ့အပးထာ့ပါသညး၈ ထုိွိညာဥးဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ေၾကာငးံ ကျၽနးုးပးတို႕သညး 

ခရစးေတား၌ ရညးရျယးခ္ကး ကို အေစခဵရနး အသငး့ွငး တစးဦ့စီတိုငး့အာ့်ဖငးံ 

ဘုရာ့သခငးက အလုပးလုပးမညးဆိုသညးကို ေမြ္ားလငးံႏိုငးပါသညး၈ 

ဿ၈ အသငး့ွငးသူအေယာကးစီတိုငး့သညး လုိအပးပါသညး၈ ရြငးေပါလုက 

အသငး့ေတားသညး ခႏၶာကိုယးႏြငးံတူသညးဟုဆုိခံဲပါသညး၈ မတူညီေသာ 

အသငး့ွငးသူမ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႕စညး့ထာ့ၿပီ့ ထိုအစိတးအပိုငး့တစးခုစီတုိငး့သညး 

လိုအပးသညးဟု ဆိုပါသညး၈ အကယး၊ ကျၽနးုပးတို႕သညး 
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အသငး့ွငးသူတုိငး့အေပ၍မြာ အ်ပညးံအွ မလုပးေဆာငးလြ္ငး ကျၽနးုးပးတို႕ 

အသငး့ေတားသညး အာ့နညး့လာမညး်ဖစးပါသညး၈ (ှ ေကာ ှဿ့ှဿ-ဿ၂ 

ကိုၾကညးံပါ၈) 

၀၈ သငး့အုပးဆရာမ္ာ့သညး အသငး့ေတား၉ အေစခဵရာတျငး ကူညီ၊ 

အသငး့ွငးသူမ္ာ့ကို ေရျ့ထုတး်ခငး့၇ ပ္ို့ေထာငးေပ့်ခငး့၇ တနးဖို့ထာ့်ခငး့၇ သူတို႕ရ႕ဲ 

ဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပု်ခငး့်ဖငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့ေကာငး့ဖို႕ရာ ်ပုလုပးေပ့ရပါမညး၈ 

တမနးေတား ရြငးေပါလုသညး အသငး့ေတားမ္ာ့ကို သူတုိ႕ရ႕ဲ ဆကးဆဵေရ့၇ သူတို႕ရ႕ဲ 

သာသနာ်ပု်ခငး့၇ ႏြငးံ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ အမြုေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ကို ၾသွါဒေပ့ရာတျငး သူသညး 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား ကိနး့ေအာငး့်ခငး့ကို အဓိကထာ့ခဲံပါသညး၈ 

အဖျ႕ဲွငးတစးဦ့စီတိုငး့သညး တစးခုသို႕မဟုတး တစးခုထကးပိုေသာ ဝိညာဥးေတား 

ဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို ခႏၶာကိုယးတစးခုလုဵ့ အက္ို့ရြိဖို႕အတျကး ပိုငးဆိုငးၾကပါသညး၈ 

 

ထိုအရာကို မြနးကနးေသာ အသငး့ေတား သို႕မဟုတး အလုပးွ နး့က္ငး အမ္ို့အစာ့ကို 

ဖနးတီ့ေပ့်ခငး့ဟု ေခ၍ဆိုပါသညး၈ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး 

အ်ခာ့သူမ္ာ့တျငး ်ဖစးေပ၍ေသာ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ ဆုေက့္ဇူ့အမ္ို့မ္ို့ကို 

အသိအမြတး်ပု တနးဖို့ထာ့ပါသညး၈ ထုိဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ကိုလညး့ တတးနိုငးသမြ္ 

အသဵု့်ပုၾကပါသညး၈ အသငး့ွငးသူအာ့လုဵ့တိ႕ုသညးလညး့ သူတိ႕ုအသကးတာထကဲ 

သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား၌ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ တနးဖို့ထာ့်ခငး့ကို 

ခဵရပါသညး၈ 
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ဂလာတိ ၂့ ှ၃-ဿ၂ 
 

ဤက္မး့ပိုဒးသညး မညးသညးံ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြုကို 

အႀကဵ်ပုေနပါသလဲ၈ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကးအေန်ဖငးံ 

စိတးထဲမြာရြိရမယးံအရာ သုိ႕မဟုတး လုပးရမညးံအရာက ဘာလဲ၈ 

 

ှ၈ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငး်ခငး့သညး ခႏၶာကိုယး၌ လဵြု႕ေဆား်ခငး့ကို ထငးရြာ့စျာ 

ဆနး႕က္ငးတတးပါသညး၈ 

ဿ၈ အသငး့ွငးမ္ာ့သညး ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငး်ခငး့ကို မညးကဲံသို႕ အသိအမြတး်ပု 

လိုကးေလြ္ကးရနး လုိအပးသညးကုိ သငးၾကာ့ခဵရဖို႕လိုအပးပါသညး 

၀၈ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးသညး ဝိညာဥးေတား်ဖငးံ 

အသကးရြငးရမညးလညး့ ်ဖစးပါသညး၈ 

၁၈ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားသညးသာ အ်ပစးတရာ့၌ လြဵု႕ေဆား်ခငး့ကို 

တျနး့လြနးနိုငးမညး်ဖစးပါသညး၈ 

၂၈ ဤက္မး့ပိုဒးခ္ကးမ္ာ့သညး ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့ကို မိမိအေန်ဖငးံ 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ ဦ့ေဆာငးမြု်ဖငးံလာ့ ခႏၶာ၌ဦ့ေဆာငးမြု်ဖငးံလာ့ 

ဆိုသညးကို သိနိုငးသညးံ လမး့ညႊနးမြု်ဖစးပါသညး၈ 

 

ရြငးေပါလုက သူစာေရ့ေသာ ခရစးယာနးမ္ာ့သညး သူတုိ႕၌ ကိုယးပိုငးအသကးတာတျငး 

ဝိညာဥးေတား၌ ေ်ပာငး့လဲေပ့်ခငး့ကို ခဵစာ့ရသူမ္ာ့ဟု ယူဆၿပီ့ ထိုသူမ္ာ့ကုိ 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ေလြ္ားညီစျာ ဆကးဆဵ်ခငး့ရြိရမညးအေၾကာငး့ကုိ ေဟာၾကာ့ထာ့ခဲံသညး၈ 

ဥပမာ၇ သူသညး ဂလာတိ ခရစးယာနးမ္ာ့ကို သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား သူတုိ႕အထမဲြာ 

စီ့ဆငး့်ခငး့်ဖငးံ အသကးရြငးၾကရနး တုိကးတျနး့ခဲံသညး၈ (ဂလာတိ ၂့ှ၃-ဿ၂ ကိုဖတးပါ) 
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ဧဖတး ၁့ ၀ွ - ၂့ဿ 

ဤက္မး့ပိုဒးသညး မညးသညးံ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြုကို 

အႀကဵ်ပုေနပါသလဲ၈ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကးအေန်ဖငးံ 

စိတးထဲမြာရြိရမယးံအရာ သုိ႕မဟုတး လုပးရမညးံအရာက ဘာလဲ၈ 

 

ှ၈ ကျၽနးုပးသညး ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့အေန်ဖငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ မိမိကိုယးပိုငး 

ဆကးဆဵေရ့တျငး ဝိညာဥးေတား်ဖငးံ ဦ့စျာ အသကးရြငးမညး်ဖစးသညး၈ 

ဿ၈ ကျၽနုးပးတို႕သညး ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ်ဖငးံ အသကးရြငးၾကရနး ေခ၍်ခငး့ခဵၾကရပါသညး၈ 

ဘုရာ့သခငးဆီက ကျၽနးုပးတို႕ခဵစာ့ရေသာ ေမတၱာေတားႏြငးံ ချငးံလႊတး်ခငး့ကို 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ်ပနးလညး ်ပရမညး်ဖစးပါသညး၈ 

၀၈ ဘုရာ့သခငးသညး ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ၌ အရငး့အ်မစး်ဖစးပါသညး၈ ခရစးေတားသညး 

စဵနမူနာ်ဖစးပါသညး၈ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားသညး ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ်ဖငးံ 

အသကးရြငးရနး ကျၽနးုပးတို႕တနးခို့၌ အရငး့အ်မစး်ဖစးပါသညး၈ 

၁၈ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး ေယ႐ြုခရစးေတား၌ 

ေနာကးလုိကးမ္ာ့၌ ်ပုမူက္ငးံႀကဵပဵုအတုိငး့ ်ဖစးရနးအတျကး 

သငးၾကာ့ေပ့ဖို႕လိုအပးပါသညး၈ (ခရစးယာနးမ္ာ့ကို ဥပေဒမ္ာ့ေပ့ဖုိ႕မဟုတးဘဲ 

မြနးကနးေသာ အသကးရြငး်ခငး့၌ အဓိပၺါယးကုိ ရြငး့လငး့စျာ ရြငး့်ပေပ့ဖုိ႕ 

်ဖစးပါသညး၈ 

 

ဧဖတးၾသွါဒစာတျငး ရြငးေပါလုသညး ယုဵၾကညးသူမ္ာ့ကို ဘုရာ့သခငးထဵမြ သူတို႕ေတျ႕ႀကုဵ 

ခဵစာ့ရသညးအတိုငး့ သူတုိ႕ွနး့က္ငးရြိ သူမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးဆဵ်ခငး့ကို ်ပုၾကဖို႕ရနး တိုကးတျနး့ 

ထာ့ပါသညး၈ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားႏြငးံအတူ သူတုိ႕ခဵစာ့ရရြိေသာ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

52 

ႏြငးံ ချငးံလႊတး်ခငး့တရာ့ကို သူတို႕၌ဆကးဆဵေရ့တျငး အေ်ခခဵ်ဖစးသငးံသညးအေၾကာငး့ 

ေ်ပာထာ့ပါသညး၈ 

 

ဖိလိပၺိ ဿ့ှ-၅ 

ှ၈ ေယ႐ြုခရစးေတားႏြငးံ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားအာ့်ဖငးံ်ဖစးေသာ 

ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ဆကးဆဵေရ့သညး သငး၌ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံလညး့ 

သိသာထငးရြာ့ေသာ သကးေရာကးမြုရြိရမညး၈ 

ဿ၈ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ကျၽနုးပးတို႕သညး ခရစးေတား၌ခ္စး်ခငး့ကို 

အတုယူရနး၇ အေစခဵကဲံသို႕ေသာ သေဘာထာ့ကျၽနုးပးတို႕ေခါငး့ေဆာငးမြုထမဲြာရြိရနး၇ 

ႏြငးံ တစးကိုယးေကာငး့မဆနးေသာ၇ အသငး့ေတားအတျကး တနးဖို့ထာ့ေသာ 

အေစခမဵြုမ္ာ့ကို ်ပုလုပးရမညး၈ 

 

ခရစးေတားႏြငးံ ကျၽႏးုးပးတို႕၌ ဆကးဆဵေရ့သညးလညး့ ကိုယးက္ို့မၾကညးံ်ခငး့ႏြငးံ 

အေစခဵေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြု၌ အေ်ခခဵအ်ဖစး တညးရြိနိုငးပါသညး၈ ရြငးေပါလုက 

ဖိလိပိၺခရစးယာနးတို႕အာ့ ။တိ႕ုကိုယးတိုငး၌ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ႀကုဵေတျ႕ရေသာ 

ွိညာဥးေရ့အေတျ႕အႀကုဵႏြငးံ သခငးခရစးေတား၌ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ႀကဵုေတျ႕ရေသာ 

ွိညာဥးေရ့အေတျ႕အႀကဵဳႏြငးံ သခငးခရစးေတား၌ ဥပမာတို႕ထမဲြ ေပ၍ထျကးလာေသာ 

အ်ပုသေဘာေဆာငးေသာ နညး့လမး့မ္ာ့အာ့်ဖငးံ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ ဆကးဆဵၾကရနး 

တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈ 
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ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး်ခငး့ အစဥးအလာ 

တမနးေတား ၃့ှ-၄ 

ဤက္မး့ပိုဒးသညး မညးသညးံ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြုကို 

အႀကဵ်ပုေနပါသလဲ၈ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကးအေန်ဖငးံ 

စိတးထဲမြာရြိရမယးံအရာ သုိ႕မဟုတး လုပးရမညးံအရာက ဘာလဲ၈ 

ှ၈ သငးကိုယးတိုငး အာ့လဵု့ကို ႀကုိ့စာ့်ပုလုပး်ခငး့ မဟုတးဘ ဲနညး့ဗ္ူဟာက္ေသာ 

ႀကုိတငးစီမဵမြု်ဖငးံ အသငး့ွငးသူမ္ာ့၌လုိအပးခ္ကးကုိ ်ဖညးံဆညး့ပါ၈ 

ဿ၈ သငးလုပးဖို႕ရနး အေရ့ႀကီ့ဆုဵ့အရာကို လုပးၿပီ့ သငးံရဲ႕ 

ဝိညာဥးေတားဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ (ေခါငး့ေဆာငး်ခငး့၇ တရာ့ေဟာ်ခငး့၇ ဆုေတာငး့်ခငး့၇ 

သငးၾကာ့်ခငး့) ်ဖငးံ တပးဆငးပါ၈ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ လုိအပးခ္ကးကုိ ကရုစိုကးရနး 

ေစခဵွ နးထမး့အသစးမ္ာ့ေခ၍ယူပါ၈ မတူညီေသာသူမ္ာ့အတျကး 

လူ႕အဖျဲ႕အစညး့၌လုိအပးခ္ကး၇ တစးဦ့ခ္ငး့ 

ဆုေက့္ဇူ့စျမး့ရညးမ္ာ့အေပ၍မူတညးၿပီ့ မတူညီေသာ ေနရာမ္ာ့ရြိပါသညး၈ 

အသငး့ေတားတျငး မိမိႏြငးံ ကိုကးညီေသာ ေနရာတျငး အေစခဵနိုငးရနး 

အသငး့သူအသငး့သာ့မ္ာ့ကို ကူညီေပ့ပါ၈ 

၀၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို သူတုိ႕ႏြငးံ ကုိကးညီေသာ အလုပးမ္ာ့ကို ်ဖစးနိုငးသမြ္ 

ရြာေဖျေပ့ပါ၈ (ပါွငး်ခငး့၈ ၈အသငး့ေတားအတျငး့ အနာဂတးလုိအပးခ္ကးႏြငးံ 

ဆကးလြ္ငး့၊ တစးဦ့ခ္ငး့စီကို ပ္ို့ေထာငးေပ့ပါ၈) 

 (ှ) ဝိညာဥးေတား်ဖငးံ ်ပညံးွေသာသူ 

 (ဿ) ဥာဏးပညာရြိေသာသူ 

 (၀) ယဵုၾကညး်ခငး့်ပညးံွေသာသူ 

 (၁) အ်ခာ့သူမ္ာ့ ေလ့စာ့မြု ခဵရေသာသူ (ေရျ့ခ္ယးခဵရေသာသူ) 

 (၂) အေစခဵရနးလိုလာ့ေသာသူ 
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အမြုေတားေဆာငးမ္ာ့သညး ဘုရာ့တရာ့ၾကညးညိုေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးရမညး၈ စီမဵမြု 

တာွနးမ္ာ့အေပ၍၉ နကးနဲေသာ ွိညာဥးေရ့အ်မငး်ဖငးံ အာရဵုထာ့ေသာသူ်ဖစးရမညး၈ 

တမနးေတားမ္ာ့သညး အသငး့ွငးသူမ္ာ့ကို ဝိညာဥးေတား၇ ဥာဏးပညာႏြငးံ 

်ပညးံွေသာသူမ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာ အမြုေတားအတျကး တာွနးယူရနး အသငး့ွငးသူမ္ာ့ကို 

ဖတးေခ၍ခဲံသညး၈ ဒုတိယအေန်ဖငးံ ထုိသူတုိ႕သညး သူတုိ႕ကိုယးသူတို႕ ဆုေတာငး့်ခငး့၇ 

ႏြုတးကပတးေတား၌အမြုေတား်မတးတျငး အတူတကျလုပးေဆာငး်ခငး့တျငး 

ေပ့အပးသူ်ဖစးရမညး၈ 

 

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ခနး႔အပး်ခငး့ေလံက္ငးံခနး့ 

လျနးခဲံေသာႏြစး သုိ႕မဟုတး ႏြစးႏြစးခနး႕က သငးခနး႕အပးခဲံေသာ 

ေခါငး့ေဆာငး/ေစတနာံွနးထမး့မ္ာ့ အာ့လုဵ့အေၾကာငး့ကို ်ပနးစဥး့စာ့်ကညးံပါ၈ 

သူတုိ႕နာမညးတစးခုခ္ငး့စီကို ခ္ေရ့ပါ၈ တစးေယာကးစီကို အထကးမြာေဖ၍်ပခဲံတံဲ 

ွိေသသလက၏ဏာ ၂ခ္ကးထမဲြာ ဘယးႏြခ္ကးရြိသလဲဆိုတာကို အမြတး ွ ကေန 

၂မြတးအတျငး့ အမြတးေပ့ၾကညးံပါ၈ 

 

ဒီေလံက္ငးံခနး့်ပုလုပး်ခငး့်ဖငးံ သငးဘာအ်မငး၇ ဘာနိဂဵု့ခ္ုပးရရြိသလဲ၈ 

(သငးမြနးကနးေသာ ေခါငး့ေဆာငးကို မြနးကနးေသာ ရညးရျယးခ္ကးအတျကး 

ေရျ့ခ္ယးေနလာ့၈ ေခါငး့ေဆာငးေရျ့ခ္ယး်ခငး့အရာ၉ ပိုေကာငး့ေအာငး 

သငးဘယးလုိလုပးနုိငးလ၈ဲ) 

တမနးေတား ှ၀့ှ-၀ 

ဤက္မး့ပိုဒးသညး မညးသညးံ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြုကို 

အႀကဵ်ပုေနပါသလဲ၈ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကးအေန်ဖငးံ 

စိတးထဲမြာရြိရမယးံအရာ သုိ႕မဟုတး လုပးရမညးံအရာက ဘာလဲ၈ 
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ှ၈ ွတး်ပု်ခငးထတဲျငး ်မငးသာေအာငး ရြာေဖျပါ၈ 

ဿ၈ ွိညာဥးေရ့ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့အ်ဖစး အစာေရြာငး်ခငး့ႏြငးံ ဆုေတာငး့်ခငး့ကို 

ပါွငးေစပါ၈ 

 

ကနဦ့အသငး့ေတားမ္ာ့တျငး အတူတကျ ်မငးသာေအာငး လုပး်ခငး့သညး ွတး်ပု်ခငး့ထကဲ 

ထျကးေပ၍ခဲံသညး၈ အမြုေတားေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ သာသနာ်ပုမ္ာ့ကို အတူတကျ 

တာွနးေပ့အပးရတျငး ဆုေတာငး့်ခငး့၇ အစာေရြာငး်ခငး့ႏြငးံ 

လကးတငးဆုေတာငး့ေပ့်ခငး့စေသာ ွိညာဥးေရ့ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့၇ ွိညာဥးေရ့ 

အေလံအက္ငးံမ္ာ့ ပါွငးပါသညး၈ 
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အခနး့ (၆) ၈ ၈ ွိညာဥးေရ့ သငးခနး့စာ Lectico Divina 

 

Lectio Divina 

Ignatius of Loyola 

 

မာကု ှွ့၁၃-၂ဿ 

 

၀ွမိနစး  

မိနစးအနညး့ငယးမြ္ ်ငိမးသကး်ပီ့ အဖျငး့ဆုေတာငး့်ခငး့်ဖငးံ အစ်ပုပါ၈ 

 

ပထမအႀကိမးဖတး်ခငး့  

က္မး့စာဖတး်ခငး့မြ ၾကာ့ရသမြ္ေသာကုိ နာ့ေထာငးပါ၈ 

ပထမအႀကိမး ဖတးၾကာ့ၿပီ့ေနာကးတျငး သငးရရြိတဲံ စကာ့လုဵ့ သုိ႕မဟုတး စာေၾကာငး့ကို 

မြ္ေွပါ၈  

 

ဒုတိယအႀကိမးဖတး်ခငး့ 

သငးံကုိယးသငး ဒီဇာတးလမး့ထမဲြာ စိတးကူ့်ဖငးံ ပဵုေဖားၾကညးံပါ၈  

သငးဟာ ဇာတးေကာငးတစးေယာကး်ဖစးလာမယး (ဥပမာ၇ ဗာတိမဲ၇ လူထု၇ တပညးံေတား၇ 

ေလံလာသူ) 

သငး်မငးရ၇ ခဵစာ့ရ၇ ၾကာ့ရ၇ အနဵ႕ရသမြ္၇ ေတျ့ထငးသမြ္တို႕ကို ေသခ္ာမြတးထာ့ပါ၈ 

ဒုတိယအႀကိမးဖတးၾကာ့ၿပီ့ေနာကးမြာ ဒီတစးေခါကးဖတး်ခငး့ကေလ ဘာရလဲဆိုတာကုိ 

ေွမြ္ပါ၈ တတးႏိုငးသမြ္အတိုဆဵု့ (စာေၾကာငး့တစးေၾကာငး့၇ႏြစးေၾကာငး့ခနး႔သာ) ေွမြ္ပါ၈ 
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တတိယအႀကိမးဖတး်ခငး့ 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားက သငးံကုိေ်ပာသမြ္ကို နာ့ေထာငးပါ၈ 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားက သငးံကုိ ဘယးလုိဦ့ေဆာငးေနလ၈ဲဒီဇာတးလမး့က 

ကၽျႏုးပးရဲ႕အသကးတာမြာ ဘယးလိုရြိေနႏုိငးလ၈ဲ 

တတိယအႀကိမးဖတးၿပီ့တဲံေနာကးမြာ တစးေယာကးခ္ငး့စီကို သူတုိ႕ရရြိခဲံတဲံ 

အေတျ႕အႀကုဵမ္ာ့အေပ၍ ဆုေတာငး့မြုေလ့တစးခု်ဖငးံ တုဵ႕်ပနးချငးံေပ့ပါ၈ 

ဆုမေတာငး့လုိတံဲသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ―အလိုေတား်ပညးံစဵုပါေစေသာ‖ သိ႕ုမဟုတး ―အာမငး‖ 

သိ႕ုမဟုတး ―ကျၽနးုပး/ကျၽနးမကို ေက္ားသျာ့ေပ့ပါ‖ စသညး်ဖငးံ ေ်ပာနိုငးပါသညး၈  

 

ဿွမိနစး  

တိတးဆိတး်ခငး့၈ ်ငိမးသကးစျာ အာရဵု်ပု်ခငး့၇ ဆုေတာငး့်ခငး့၈ 

 

ှွ မိနစး 

အေတျ႕အႀကုဵေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့၈ ေမ့ချနး့ေမ့်ခငး့၈  
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အခနး့ (ှွ) – (ှှ) ၈ ၈ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြုအတျကး လကးေတျ႕ 

ကိရိယာမ္ာ့ 

၄၂ မိနစး 

 

ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြုအတျကး လကးေတျ႕ ကိရိယာ (ှွ) မ္ို့ 

 

ဤအခနး့တျငး ကျၽနးုပးတို႕သညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ ဘုရာ့သခငး၌ရြိ်ခငး့ႏြငးံ အသငး့ေတား 

လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေတျ႕ႀကုဵခဵစာ့တတးဖို႕အတျကး ကူညီေပ့ရနး ေရ့ဆျထဲာ့ေသာ 

ေလံက္ငးံခနး့ (ှွ) မ္ို့ အေၾကာငး့ကို ေ်ပာ်ပသျာ့မြာ်ဖစးပါသညး၈ 

 

ှ၈ သငးံရ႕ဲ ရညးရျယးခ္ကးအတုိငး့ မြနးကနးစျာေနထိုငးပါ၈  ၈ ခရစးယာနးအသကးတာ၌ 

ရညးရျယးခ္ကး၇ အသငး့ေတား၌ရညးရျယးခ္ကးအတုိငး့ လူအမ္ာ့ေရြ႕တျငး 

ထိနး့သိမး့ေနထိုငးရနးမြာ သငး့အုပးဆရာ၌ အလုပး်ဖစးပါသညး၈ အသငး့ေတားသုိ႕ 

ေရာကးလာၾကေသာ သူတိုငး့တို႕သညး ခရစးယာနးအသကးတာ၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ မိမိတို႕ 

ပိုငးဆိုငးသမြ္ အာ့လုဵ့တိ႕ု်ဖငးံ ဘုရာ့ကို သိရနး၇ ခ္စးရနး ႏြငးံ အေစခဵရနး၇ ေယရြုကုိ 

လကးခဵ်ပီ့လိုကးေလြ္ာကးရနး၇ သူႏြငးံ ပိုမိုတူေသာ အသကးတာ်ဖစးလာရနး၇ 

ဝိညာဥးေတား်ပညးံွေသာ အသကးတာႏြငးံ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ 

အသကးရြငး်ခငး့်ဖစးဖို႕ သငး်ကာ့ရနး တိ႕ု်ဖစးသညးကို ရြငး့လငး့စျာ သိၾကရမညး ်ဖစးပါသညး၈ 

 

အသငး့ေတားသညး ခရစးေတား၌ ကိုယးခႏၶာ်ဖစးၿပီ့ ခရစးေတားသညး ဦ့ေခါငး့်ဖစးသညး၈ 

ကိုယးခႏၶာေတားအ်ဖစး အသငး့ေတားက လုပးေဆာငးရမညးံ အဓိကအေၾကာငး့အရာ 

ေလ့မ္ို့မြာ 

ှ၈ ခႏၶာကုိယးအတျကး ွတး်ပုကို့ကျယးဖို႕အချငးံအေရ့ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရမညး၈ 
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ဿ၈ ဘုရာ့ကို သိ်ခငး့ဥာဏးပညာ ႏြငးံ အေစခဵ်ခငး့အလုပး ႀကီ့ထျာ့လာေစရနး 

ခႏၶာကိုယးကို ပညာ်ဖညးံဆညး့ေပ့ တပးဆငးေပ့်ခငး့မ္ာ့်ပုလုပးေပ့ရမညး၈ 

၀၈ တစးဦ့ကိုတစးဦ့ ပ္ို့ေထာငး်ခငး့၇ ေထာကးပဵံ်ခငး့မ္ာ့ ခႏၶာကိုယးကို ်ပုလုပးရမညး၈ 

၁၈ ခႏၶာကုိယးကုိ အမြုေတားအလုပး၇ ခရစးယာနးသာသနာေတားတုိ႕အတျကး 

လြုပးရြာ့လုပးကုိငး့ရနး အသငးံ်ဖစးေနရမညး၈ 

 

ကျၽနးုပးတိ႕ုအာလဵု့ဟာ တစးဦ့ကိုတစးဦ့ခ္စးၾကရနးႏြငးံ မိမိတုိ႕ ဝိညာဥးေတား 

ဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို အမ္ာ့ေကာငး့ဖို႕အတျကး အသဵု့်ပရနး ေခ၍်ခငး့ကို ခဵထာ့ရ်ကပါသညး၈ 

 

ခရစးေတား၉ မရြိေနမခ္ငး့၇ ဘုရာ့ကို ကျၽနးုပးတိ႕ု ်ကို့စာ့မြုေတျ တနးဖို့ရြိလာေအာငး 

်ပုလုပးချငးံမေပ့မခ္ငး့၇ ထုိအရာတစးခုမြ်ဖစးလာမညးမဟုတးပါ၈ ဝိညာဥးေတား်ပညံးွေသာ၇ 

ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ 

တနးခို့ေတား်ဖငးံ ေနထိုငးရနး၇ ဦ့ေဆာငးရနး၇ ႏြငးံ အသငး့ေတားတစးခုလဵု့ကုိ ထုိသို႕်ပုလုပးရနး 

ေခ၍ေဆာငးရနး ်ဖစးပါသညး၈ 

 

ဿ၈ စိတးေရာကိုယးပါ ပါွငးေသာ ဘုရာ့ွတး်ပု်ခငး့်ဖစးဖို႕ တိုကးတျနး့ပါ၈  ၈ 

ွတး်ပု်ခငး့ အစညး့အေွ့်ပုလုပး်ခငး့သညး ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ေခါငး့ေဆာငးမြု၌ 

အေရ့်ကီ့ေသာ အစိတးအပိုငး့တစးခု်ဖစးသညး၈ သုိ႕ေသား ။သညး လြုပးရြာ့မြုသကးသကး၇ 

ွတး်ပုစညး့ေွ့်ခငး့ သကးသကး်ဖစးရဵု်ဖငးံ မလုဵေလာကးပါ၈ 

 

ထိေရာကးေသာ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးသညးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး 

ွတး်ပု်ခငး့အစညး့အေွ့်ဖငးံ စဥး့စာ့်ကလိမးံမညး၈ သူတို႕ဘာေ်ပာခ္ငးတယး၇ 

ဘာလုပးခ္ငးတယး ဆုိတာကို ေသခ္ာေတျ့ ေတာ်ပငးဆငး်ကလိမးံမညး၈ တစးခ္ိနးတညး့မြာဘ ဲ
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သူတုိ႕ ွတး်ပု်ခငး့ကို ဦ့ေဆာငး်ကတဲံအခါမြာ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားရဲ႕ 

ေစံေဆား်ခငး့အတျကးလညး့ အ်မတဲမး့ စိတးႏြလုဵ့ကို ဖျငးံဟထာ့ေပ့်ကသညး၈ 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ တနးခုိ့ေတားႏြငးံ အလုပးလုပးေဆာငး်ခငး့ကို 

ဆုေတာငး့အာ့်ကီ့်ခငး့်ဖငးံ ရြာေဖျ်ကသညး၈ သူတို႕သညး ွတး်ပုစညး့ေွ့်ခငး့ကို 

အသငး့သူ အသငး့သာ့မ္ာ့ ေကာငး့က္ို့အတျကး အသဵု့်ပု်ကလိမးံမညး၈ 

 

 ွတး်ပုစညး့ေွ့်ခငး့သညး မိမိတို႕ကုိယးကိုမိမိတုိ႕ အဓိကထာ့်ခငး့မဟုတးဘ၇ဲ 

ဘုရာ့ကုိ အဓိကထာ့ရမညး်ဖစးသညး၈ ွတး်ပု်ကသူမ္ာ့သညး မိမိတိ႕ုကိုယးကို 

မဟုတးဘဲ ဘုရာ့ကုိ ခ္ီ့မျမး့၇ ခ္ီ့ေ်မြာကးေသာ ွတး်ပု်ခငး့မ္ို့်ဖစးရမညး၈ 

သူတုိ႕သညး ကျၽနးုပးတိ႕ုအတျကး ွမး့ေ်မာကး်ခငး့်ဖစးနိုငးပါသညး၈ သိ႕ုေသား 

ရညးရျယးခ္ကးသညး ဘုရာ့ကုိ သူတုိ႕ႏြငးံ ပိုနီ့ေစဖို႕ရနး ဆျဲေခ၍ရမညး်ဖစးသညး၈ 

 ွတး်ပုစညး့ေွ့်ခငး့သညး ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ တနးဖို့ႏြငးံ 

အသငး့ေတားသာသနာေတားကုိ ခိုငးမာေစရနး အခ္ိနးေကာငး့လညး့်ဖစးသညး၈ 

ကျၽနးုပးတို႕ ဒီမြာ ဘာေ်ကာငးံရြိေန်ကသလဲ၈ 

 ယငး့သညး ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ ဘုရာ့သခငးအေပ၍မြီခို်ခငး့၇ ဘုရာ့ကုိ 

ယဵု်ကညး်ခငး့ကိ ု်ပသရနးအခ္ိနးလညး့်ဖစးသညး၈ 

 ယငး့သညး အသငး့သူအသငး့သာ့မ္ာ့ အတူတကျ ဘုရာ့ကုိ ခ္ီ့မျမး့်ခငး့၇ 

ေက့္ဇူ့တငး်ခငး့၇ မိမိတိ႕ု၌ တူညီေသာ ခရစးေတားထဵသိ႕ု ဆကးကပး်ခငး့၇ 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ ဦ့ေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ အလုပးလုပး်ခငး့ကို 

ရြာေဖျ်ခငး့ မ္ာ့ ်ပုလုပးရနး အချငးံအေရ့လညး့်ဖစးသညး၈  

 ယငး့သညး ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ အေ်ကာငး့အရာမ္ာ့ကို ေွငြ်ကရနး အခ္ိနး 

လညး့်ဖစးသညး၈ သကးေသခဵ်ခငး့သညး အတူတကျ ွတး်ပုကို့ကျယး်ခငး့၌ 

အရမး့အေရ့်ကီ့ေသာ အစိတးအပိုငး့တစးခု်ဖစးသညး၈အဘယးံေၾကာငးံဆုိေသား 
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ယုဵၾကညးသူ၌အသကးတာတျငး ဘုရာ့ကမညးသို႔်ပဳမူလုပးေဆာငးေနေၾကာငး့ 

အ်ခာ့သူမ္ာ့သိခ္ငးေနပါသညး၈ ဘုရာ့က ကၽျႏုးပးတို႔၌ဘွတျငး 

မညးသုိ႔မညးပုဵေကာငး့ခ္ီ့ေပ့ေနေၾကာငး့ သကးေသခဵ်ခငး့မရြိပါက 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာအာ့တကးမႈ ရြိလာမညးမဟုတးေပ၈ ကၽျႏုးပးအသကးတာတျငး 

စိတးပ္ကးသဵသယွငးလာခ္ိနးမ္ာ့၉ အရငးအခ္ိနးမ္ာ့တျငး 

ဘုရာ့်ပဳခဲံေသာေကာငး့ခ္ီ့မ္ာ့ကို သကးေသခဵေွငြလိုကး်ခငး့်ဖငးံ 

ွိညာဥးေရ့ချနးအာ့မ္ာ့်ပနးလညးရရြိလာပါသညး၈ 

သငး၌သကးေသခဵ်ခငး့မ္ာ့သညး သငးံကုိယးသငးခ္ီ့ေ်မြာကး်ခငး့မဟုတးဘဲ 

ဘုရာ့ကုိခ္ီ့မျမး့ေန်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ သတိ်ပဳပါ၈ 

 

၀၈ သငး၌အသငး့ွငးမ္ာ့၇ အသငး့သူ၇ အသငး့သာ့မ္ာ့ကို တတး်ကျစျာခ္စးခငးပါ၈ ၈ 

ွိညာဥးေရ့ေခါငး့ေဆာငးအ်ဖစး သငး၉ ရြိေသာ ဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့အနကး တနးခို့အ်ကီ့ဆဵု့ 

ဆုေက့္ဇူ့တစးခုမြာ သငး၌လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ ရဵု့ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ ေမတၱာစစး်ဖငးံ 

ခ္စးခငး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤေနရာ၉ ကျၽနးုပးေ်ပေနသညးမြာ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ ခဵစာ့ခ္ကး 

မဟုတးပါ၈ လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ အလျနးအကျၽမး့ွငး ရငး့ႏြီ့ေသာ ဆကးဆဵေရ့ကုိ 

ေ်ပာေန်ခငး့မဟုတးပါ၈ ှ ေကာ ှ၀တျငး ရြငးေပါလုက သူတစးပါ့အာ့ မညးသို႕ 

ဆကးဆဵရမညးကို ေဖား်ပေသာ ေမတၱာမ္ို့ကို ဆိုလုိပါသညး၈ 

 

―ေမတၱာသညး စိတးရြညးတတး၌၈ ေက့္ဇူ့်ပုတတး၌၈ ေမတၱာသညး ဂုဏး်ပိုငး်ခငး့မရြိ၇ 

ွါ်ကျာ့်ခငး့မရြိ၇ မာနးမာနမရြိ၈ မေလ္ာကးပတးစျာ မက္ငးံတတး၇ ကုိယးအက္ို့ကုိ 

မရြာတတး၇ ေဒါသအမ္ကးမထျကးတတး၇ အ်ပစးရြိသညးဟု မထငးတတး၇ 

မတရာ့ေသာအမြု၉ ွမး့ေ်မာကး်ခငး့မရြိတတး၇ သမၼာတရာ့၉ ွမး့ေ်မာကးတတး၌၈‖ 

(ှေကာ ှ၀့ ၁-၃) 
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ခ္စး်ခငး့ ေမတၱာ (၀) မ္ို့ 

 

ှ၈ Heart-felt love: သူတိ႕ုအတျကး စစးမြနးေသာ ေမတၱာတရာ့ႏြငးံ ကရုစိုကး်ခငး့ကို 

ကျၽနုးပး မညးကဲံသိ႕ု ခဵစာ့ရမလ၈ဲ (ဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာေတားကို သငးံႏြလုဵ့သာ့ထတဲျငး 

ကိနး့ေအာငး့ရနး ေတာငး့ဆိုပါ၈) 

 

ဿ၈ Thoughtful love: သူတိ႕ုအမြနးတကယး စိတးအွငးစာ့ဆဵု့အရာ၇ အသငး့ေတား 

တစးခုလုဵ့ အေန်ဖငးံ စိတးအွငးစာ့ဆဵု့အရာက ဘာလဲ၈ (အ်ခာ့သူႏြငးံ အသငး့ေတား 

အတျကး အေကာငး့ဆဵု့အရာကို ်မငးတတးေစဖို႕အတျကး ဘုရာ့သခငးထဵမြာ အကူအညီ 

ေတာငး့ခဵပါ၈) 

 

၀၈ Active love: မပ္ကးယျငး့ေသာ ေမတၱာ်ဖငးံ ခ္စးနိုငးရနး ဘာကို ကျၽနးုပးလုပးေဆာငး 

နိုငးသလဲ၈ ( အ်ခာ့သူမ္ာ့က သငးံရဲ႕ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာတရာ့ကုိ လကးခဵနိုငးရနး အတျကး 

သငးံအေန်ဖငးံ ဘာကို တိက္ခိုငးမာစျာ လုပးေဆာငးရမလဆဲိုတာကို ်ပေပ့ဖို႕ ဘုရာ့သခငး 

ထဵ ေတာငး့ဆိုပါ၈) 

 

ဥပမာအေန်ဖငးံ သငးသညး လုပးေဖားေဆာငးဖတးမ္ာ့ကုိ ေလ့စာ့မြု ်ပသႏုိငးပါသညး၈ 

။တိ႕ုအသကးတာ သာယာွေ်ပာေရ့အတျကး သငးအမြနးတကယး စိတးွငးစာ့ေ်ကာငး့ႏြငးံ 

သငးရို့သာ့်ဖူစငးေ်ကာငး့ကုိ အလုပး်ဖငးံ ်ပနိုငးပါသညး၈ လုိအပးေသာအခါ ချငးံလႊတးေပ့ပါ၈ 

သငးံအဖျ႕ဲအစညး့၉ အလုပးလုပး်ခငး့မြ ရပးနာ့ခုိငး့ေတာံမညးံ အေ်ကာငး့ေ်ပာဆို 

ေဆျ့ ေႏျ့ေနသညးံ်ကာ့မြ သူတုိ႕အနာဂတး၉ ေမြ္ားလငးံခ္ကးရြိေ်ကာငး့ေ်ပာ်ပပါ၈ သူတုိ႕ 

ေ်ပာသညးကို နာ့ေထာငးေပ့်ပီ့ သူတို႕ ေတျ႕်ကဵုေနသညးမ္ာ့အတျကး ကူညီစဥး့စာ့ 
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ေပ့်ခငး့ႏြငးံ ဆုေတာငး့ေပ့်ခငး့မ္ာ့ ်ပုလုပးပါ၈ သငးံေတားသညးဟု ယူဆပါက သူတုိ႕၉ 

မအီမသာ်ဖစး်ခငး့၇ ပူပနးစို့ရိမး်ခငး့ႏြငးံ ေ်ကာကးရျဵ႕မြု လက၏ဏာမ္ာ့ ေတျ႕ပါက သူတုိ႕အာ့ 

ႏြစးသိမးံအာ့ေပ့ပါ၈ ေလသဵကုိ ေပ္ာံေ်ပာငး့ေစပါ၈ စကာ့ကုိ ်ပနးလညး ရုပးသိမး့ပါ၈ သငးရဲ႕ 

လုပးငနး့မြာ ဘုရာ့သခငး၌ ်ပုမူလုပးေဆာငးေတားမူ်ခငး့ကို အတူတကျ ်ကညးံရြုပါ၈ 

ရလဒးမ္ာ့ကိုသာ ်ကညးံမေနပါနြငးံ၈ သူတိ႕ု၌ အလုပးႏြငးံ အသကးတာ၉ ဘုရာ့သခငး၌ 

လြုပးရြာ့ေတားမူခ္ကးမ္ာ့ကို ပိုမိုေတျ႕ရြိလာေရ့ႏြငးံ ွမး့ေ်မာကး်ကုိဆိုစရာရြိက အတူတကျ 

်ကုိဆိုနိုငးရနး ကူညီမစပါ၈ 

 

ေလံက္ငးံခနး့၈ ၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာေသာ စျမး့ရညး်ဖငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို 

ဘယးလိုခ္စးရမလဆဲိုတာကို အသဵု့်ပုခဲံ်ပီ့်ဖစးပါသညး၈ အခုကျၽနးုပးတို႕က ွိညာဥးေရ့နဲ႕ 

ပိုၿပီ့ေတာံသကးဆိုငးတံဲ ေလံက္ငးံခနး့ကို ်ပုလုပးမြာ်ဖစးပါတယး၈ အဘယးံေ်ကာငးံဆိုေသား 

ဤေလံက္ငးံခနး့သညး သငးံရဲ႕ အေတျ့ ၇ ခဵစာ့ခ္ကးေတျထကး သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား 

အေပ၍မြာ ပိုမိုအေ်ခခဵေသာေ်ကာငးံ်ဖစးပါသညး၈ သငးံရဲ႕မ္ကးစိကုိမြိတးထာ့ပါ၈ သငးံအသငး့ 

ေတား၇ သငးံေက့္ရျာ၇ အဖျဲ႕အစညး့ သုိ႕မဟုတး မိသာ့စုထမဲြာ သငးခ္စးရနးခကးခဲေသာ 

သူတစးေယာကးကို ပဵုေဖား်ကညးံပါ၈ ပထမဆဵု့အေန်ဖငးံ ထုိသူကုိခ္စးရနး 

သငးံအေန်ဖငးံမ်ဖစးႏုိငးေၾကာငး့ွနးခဵပါ၈ ဒုတိယအေန်ဖငံး ထုိသူအတျကးဆုေတာငး့ေပ့ပါ၈ 

ထို႔ေနာကးသငးံရဲ႕ ႏြလဵု့သာ့ထမဲြ၇ သငးံရဲ႕ စိတးထဲ၇ သငးံရဲ႕ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံထိုသူကိ ု

မညးကဲံသိ႕ု ခ္စးနိုငးမလဆဲိုတာကုိ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားကုိ ေမ့်ကညးံပါ၈ 

 

တစးကုိယးရညး တုဵ႕်ပနး်ခငး့၈ ၈ လကးေတျ႕က္က္်ဖငးံ မိမိသညး အသငး့ေတားအတျငး့ 

သိ႕ုမဟုတး အဖျဲ႕အစညး့အတျငး့ရြိ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ ပိုမို်ပနိုငးရနး 

လိုအပးေသာ အခ္ိနးနညး့လမး့ေတျဟာ ဘာေတျ်ဖစးမလ၈ဲ 
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၁၈ က္မး့စာဖတးပါ၇ အတူတကျ ဆုေတာငး့ပါ၈ 

 တစးဦ့တညး့ က္မး့စာေလံလာ်ခငး့၇ ဆုေတာငး့်ခငး့ စညး့ကမး့အေလံအက္ငးံကို 

ထိနး့သိမး့ပါ၈ တစးဦ့တညး့ က္မး့စာေလံလာရတျငး ကျၽနးုပး မ်ကာခဏ အသဵု့်ပုတဲံ 

နညး့လမး့အဆငးံ ၀ ဆငးံမြာ 

ှ) က္မး့စာ၈ ၈ ပါွငးသညးံအေ်ကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ က္ျမး့က္ငးစျာသိနိုငးရနးဖတးပါ၈ 

်ပနးလညး ေရ့ခ္ပါ၈ 

ဿ) အနကးဖျငးံက္မး့၈ ၈ ဆရာသုိ႕မဟုတး တရာ့ေဟာဆရာ၌ အ်မငးမြေပ့ေသာ 

မြတးခ္ကးမ္ာ့၈ 

၀) နာမညး၈ ၈ ကိုယးပိုငး အသဵု့ခ္ဖို႕အတျကး ဖတးပါ၈ 

 

 က္မး့စာကိ ုသငးံရ႕ဲ ေခါငး့ေဆာငးမြုအသငး့ႏြငးံ ေစတနာံွနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ အတူတကျ 

ဖတးရြု်ခငး့သညး ဘုရာ့သခငးကိ ုအတူတကျ နာ့ေထာငးနိုငးရနး အလျနး 

အေထာကးအကူ်ပဳေသာ၇ တနးခို့ရြိေသာ လမး့်ဖစးပါသညး၈ သမၼာက္မး့စာ ေနာကးခဵ 

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့သညး တနးခို့ရြိေသာ အရာမ္ာ့၇ ေဖ၍်ပခ္ကးမ္ာ့ကို ေ်ပာ်ပေန်ပီ့ 

ယငး့တုိ႕သညး လူအမ္ာ့ကိ ုကိုယးပိုငး နာ့လညး်ခငး့ႏြငးံ ဓမၼအေတျ့ အေခ၍ဆိုငးရာ 

ေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့မ္ာ့၇ လကးေတျ႕ခရစးယာနးတို႕ လိုကးေလြ္ာကးအသကးရြငး်ခငး့မ္ာ့ 

တု႕ိကိုအတျကး အာ့ေပ့လြဵ႕ုေဆားမြုမ္ာ့ကို ပဵုေဖားရာတျငး ကူညီေပ့ပါသညး၈ 

 

သမၼာက္မး့စာကို အသငး့အဖျဲ႕်ဖငးံ ေလံလာ်ခငး့၈ ၈ ကျၽနးုပးသညး Bible Study for 

Ministry (BSFM) at Family Hope Services စတငးခဲံပါသညး၈ စာသငးႏြစးတစးႏြစးလဵု့ 

ကျၽနးုပးႏြငးံ ရဵု့အဖျဲ႕တိ႕ုသညး တစးပတးႏြစး်ကိမး အခ္ိနးယူေတျ႕ဆဵုခဲံ်ကသညး၈ ပထမ၉ 

က္မး့စာေလံလာ်ခငး့ကို ကျၽနးုပးကပငး ဦ့ေဆာငးခဲံ်ပီ့ ကျၽနးုပးတို႕ ဖတးရြုေနေသာ က္မး့ပိုဒး 

အေန်ဖငးံ အမြုေတားေဆာငးႏြငးံ သူ၌ အမြုေတားေဆာငး လုပးငနး့၉ မညးသို႕ အသဵု့ခ္လြ္ငး 
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ထိေရာကးမညးကို အေလ့ထာ့ခဲံသညး၈ ဆယးေက္ားသကးမ္ာ့အတျငး့ ွိညာဥးေရ့ 

တို့တကးမြု ်မြငးံတငးေရ့ႏြငးံ ရဵု့ွနးထမး့မ္ာ့၌ ဘုရာ့သခငးအေ်ကာငး့ စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍မြု 

ႏြငးံ သူတိ႕ုအသကးတာႏြငးံ ဆကးစပး်ပီ့ ေတျ့ ေခ၍မြုစသညးံ ကျၽနးုပးတို႕အလုပးႏြငးံ ဆကးစပး 

ေနေသာ အေ်ကာငး့အရာမ္ာ့ကိုလညး့ ေလံလာေဆျ့ ေနျ့ခဲံ်ကသညး၈ ွနးထမး့မ္ာ့ကို 

တို့တကးေစေသာ ယႏၱရာ့ၾကီ့သညး ယေန႕ထိ ဆကးလကးလုပးေဆာငးေနပါသညး၈ 

 

၂၈ အခ္ိနးတိုငး့ေနရာတိုငး့တျငး မၾကာမၾကာဆုေတာငး့ပါ၈ 

 အခ္ိနးတိုငး့ဆုေတာငး့တတးေသာ အေလံအက္ငးံကုိတညးေဆာကးပါ၈ 

ကုဵလဵုၾကျယးွ ေသာ ဆုေတာငး့ခ္ကးပုဵစ ဵ၁မ္ိဳ့်ဖငးံ ေန႔စဥးေန႔တုိငး့၇ အပတးစဥးွတး်ပဳကို့ 

ကျယးမႈတိုငး့တျငး အသုဵ့ခ္်ပီ့ဆုေတာငး့ပါ၈ ဆုေတာငး့မႈပုဵစဵမ္ာ့ကုိ အတိုေကာကး (ACTS) 

ဟုေခ၍ဆိုပါသညး၈ ။တို႔မြာ- 

(ှ) Adoration ၾကညးညိဳ်မတးႏုိ့်ခငး့ (ဘုရာ့၌ေကာငး့်မတးမႈကိုခ္ီ့မျမး့ပါ) က္မး့စာထရဲြိ 

ဥပမာမ္ာ့မြာ- ဆာလဵ ှွှ့ှ၇ ှွ၀၈  

အိုထာွရဘုရာ့၇ အကၽျႏုးပးသညး စိတးႏြလဵု့အၾကျငး့မဲံကိုယးေတားကုိ ခ္ီ့မျမး့ပါမညး၈ အဵံဘျယး 

ေသာ အမႈေတားရြိသမြ္တို႔ကို ်ပညႊနးပါမညး၈ ကုိယးေတားကိုအမြီ်ပဳ၊ွမး့သာရႊငးလနး့ပါမညး၈ 

နာမေတားကုိေထာမနာသီခ္ငး့ဆိုပါမညး၈ အ်မငးံဆုဵ့ေသာဘုရာ့၈ (ဆာလဵ ၆ှ့ ှ-ဿ) 

(ဿ) Confession အ်ပစးွနးခ္်ခငး့ (ဘုရာ့သခငးထဵ သငးံအ်ပစးမ္ာ့ကိုအ်မဲွနးခ္ေတာငး့ပနး 

ပါ၈ က္မး့စာထရဲြိ ဥပမာမြာ- ဆာလဵ ၂ှ၈  

 နာမေတားကုိခ္စးေသာသူတို႔၉ ်ပဳေတားမူတတးသညးအတိုငး့ အကၽျႏုးပးကို ၾကညးံရႈ၊ 

 ကယးမသနာ့ေတားမူပါ၈ (ဆာလဵ ှှ၆့ ှ၀ဿ) 

(၀) Thanksgiving ေက့္ဇူ့ေတားခ္ီ့မျမး့်ခငး့ (ဘုရာ့၌ ေက့္ဇူ့ေတား၇ သနာ့ဂရုဏာ 

ေတား၇ အေ်ဖေပ့ေသာဆုေတာငး့ခ္ကးမ္ာ့၇ ခဵစာ့ရေသာဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ အတျကး 

ဆုေတာငး့်ခငး့) က္မး့စာ ထရဲြိဥပမာမြာ- ဆာလဵ ှွွ၈ 
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 ထာွရဘုရာ့သညး ေကာငး့်မတးေတားမူ၊ ဂရုဏာေတား အစဥး အ်မဲတညး 

ေသာေၾကာငးံ ဂုဏးေက့္ဇူ့ေတားကုိခ္ီ့မျမး့ၾကေလာံ၈ (ဆာလဵ ှွ၃့ှ) 

(၁) Supplication အပးႏြဵ်ခငး့(လိုအပးေသာအရာမ္ာ့အတျကးဘုရာ့ကိုေတာငး့ေလြ္ာကးပါ)  

ေပါလုသျနးသငးခ္ကး၈ ဖိလိပၸိ ၁့၁-၃ 

 အိုဘုရာ့ရြငး ထာွရဘုရာ့၇ နာမေတားအတျကးေၾကာငးံ အကၽျႏုးပးအမႈ 

ကိုေစာငးံေတားမူပါ၈ ဂရုဏာေတားေကာငး့သညး်ဖစး၊အကၽျႏုးပးကိုကယးႏႈတး ေတားမူပါ၈ 

အကၽျႏုးပးသညး ဆငး့ရဲငတးမျတးပါ၌၈ အကၽျႏုးပးအထ၉ဲ ႏြလဵု့နာက္ငးလ္ကးရြိပါ၌၈ရြညးလ္ာ့ 

ေသာ အရိပးကဲံသို႔အကၽျႏုးပးေရျ႕သျာ့ပါ၌၈ က္ိဳငး့ေကာငးကဲံသို႔ လႈပးရြာ့လ္ကးရြိပါ၌၈ 

အစာမစာ့ဘ ဲေနရေသာေၾကာငးံ ဒူ့ဆစးႏုနးနဲ႔ အသာ့လညး့ေလ္ာံပါ၌၈ အကၽျႏုးပး 

သညးလညး့ သူတစးပါ့တုိ႔ကဲံရဲ႕စရာအေၾကာငး့်ဖစး ၊သူတုိ႔သညး အကၽျႏုးပးကုိ ်မငးေသာ 

အခါ၇ ေခါငး့ညိတး်ခငး့ကုိ်ပဳၾကပါ၌၈ အကၽျႏုးပး၌ ဘုရာ့သခငးထာွရဘုရာ့၇ အကၽျႏုးပးကို 

မစေတားမူပါ၈ ဂရုဏာေတားရြိသညးအတုိငး့ ကယးတငးေတားမူပါ၈ (ဆာလဵ ှွ၆့ ဿှ-ဿ၃) 

 

မြတးခ္ကး၈ ၈ဆာလဵက္မး့ထဲတျငး အ်ခာ့ဆုေတာငး့ခ္ကးပုဵစဵ ဿမ္ိဳ့ကိုလညး့ ေတျ႕ ရြိ 

ႏုိငးပါသညး၈  

(ှ) က္ိနးဆဲေသာဆုေတာငး့်ခငး့ (ရနးသူတုိ႔ကိုဖ္ကးဆီ့ပစးရနး ဆုေတာငး့ခ္ကးမ္ိဳ့) ဆာလဵ 

၂၇ ၃၇ ှှ၇ ှဿ၇ ၀၂၇ ၀၄၇ ၁ွ၇ ၂ဿ၇ ၂၁၇ ၂၃၇ ၂၅၇ ၃၆၇ ၄၆၇ ၅၀၇ ှွ၆၇ ှ၀၄၇ ှ၀၆၇ ှ၁၀)၈ 

  သူတုိ႔အေပ၍မြာ အမ္ကးေတားကုိသျနး့ေလာငး့ေတားမူ၊ အမ္ကးေတားအရြိနးသညး 

သူတုိ႔ကို မြီပါေစ၈ ဆာလဵ ၃၆့ဿ၁၈ 

 

(ဿ) ေအားဟစးငိုေၾကျ့ဆုေတာငး့်ခငး့ ( ဒုက၏ဆငး့ရဲအတျကး၇ ဆုေတာငး့ခ္ကး၇ 

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို မ်ဖညးံဆညး့ေပ့သညးံအတျကး ဘုရာ့ကုိေစာဒက တကး်ခငး့) 

စိတးႏြလဵု့ထမဲြ ႏြစးႏြစးကာကာဆုေတာငး့လိုကးေသာအခါ (ေဒါသ၇ရႈတးေထျ့မႈမ္ာ့၇ 
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စိတးပ္ကးမႈမ္ာ့ကို ဘုရာ့ထဵသျနး့ေလာငး့လိုကးေသာအခါ) ဘုရာ့သခငးႏြငးံပို်ပီ့ရငး့ႏြီ့ေသာ 

ဆကးဆဵေရ့မ္ိဳ့ရြိလာေစ်ပီ့ ယဵုၾကညး်ခငး့ကို ပို၊တို့တကးလာေစပါသညး၈ 

 အိုထာွရဘုရာ့၇ ကုိယးေတားသညးၾကာ့ေတားမမူဘဲ အဘယးမြ္ကာလပတးလဵု့ 

အကၽျႏုးပးေအားဟစးရပါမညးနညး့၈ ကယးတငးေတားမမူဘ ဲအကၽျႏုးပးသညး အဓမၼအမႈကိုခ၊ဵ 

ေရြံေတား၉အဘယးမြ္ကာလပတးလဵု့ ေအားဟစးရပါမညးနညး့၈ မတရာ့ေသာအမႈကို 

အကၽျႏုးပးအာ့ အဘယးေၾကာငးံ်ပေတားမူသနညး့၈ အဓမၼအမႈကိအုဘယး ေၾကာငးံ်မငးေစ 

ေတားမူသနညး့၈လုယူ်ခငး့၇အႏုိငးအထကး်ပဳ်ခငး့အမႈသညးအကၽျႏုးပးေရြံမြာအဘယးေၾကာငးံရြိ

ရပါသနညး့၈ ်ငငး့ခုဵ်ခငး့၇ရနးေတျ႕်ခငး့ကိုလညး့ အဘယးေၾကာငးံလူခ္ငး့်ပဳရပါသနညး့၈ 

သုိ႔်ဖစး တရာ့ေလ္ာံပါ၌၈ တရာ့သ်ဖငးံစီရငးဆုဵ့်ဖတး ်ခငး့မရြိပါ၈ မတရာ့ေသာသူတို႔သညး 

ေ်ဖာငံးမတးေသာသူတုိ႔ကို ွိုငး့ေသာေၾကာငးံ၇ မတရာ့သ်ဖငးံ စီရငးဆုဵ့်ဖတးၾကပါ၌၈ 

(ဟဗက၎ဳတး ှ့ဿ-၁) 

 ဆုေတာငး့ခ္ကးမ္ာ့ေရ့သာ်ခငး့ေၾကာငးံလူတုိငး့အတျကး၇သငးံစိတးထရဲြိသညးံအရာ 

မ္ာ့ကိမုေမံမေလ္ာံဆုေတာငး့ေပ့ႏိုငးပါသညး၈တစးေန႔စာအတျကးဆုေတာငး့ရမညးံအရာ 

မ္ာ့လျနး့ေနပါက ချထဲာ့ႏုိငးသညး၈ ထို႔ေနာကးတစးပတးတာအတျငး့ တစးရကးခ္ငး့စီအလိုကး 

ချေဲွဆုေတာငး့ေပ့ႏုိငးပါသညး၈ 

 

 ်ဖစးနုိငးေသာ အရာအာ့လုဵ့ႏြငးံ သငးံေလ္ားေသာ အရာမ္ာ့အာ့လုဵ့အတျကး အချငးံအခါ 

ရြိတုိငး့ ဆုေတာငး့ပါ၈ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး တစးဦ့ခ္ငး့ 

်ဖစးေစ၇ အဖျဲ႕လိုကး်ဖစးေစ၇ အ်ခာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ ပဵုမြနး ဆုေတာငး့ 

ရပါမညး၈ သငးသညး ေခါငး့ေဆာငးေသာ အသငး့်ဖငး ံအလုပးလုပးေသာ အခါတျငး၇ 

သငးံရ႕ဲ အသငး့အဖျဲ႕ကိ ုဘုရာ့က ဖျငးံ်ပလုိေသာ အရာမြနးသမြ္အဖျဲ႕ တဵခါ့ဖျငးံထာ့ 

ေစပါ၈ ဥာဏးပညာႏြငးံ လမး့်ပေပ့ဖုိ႕အတျကး ဆုေတာငး့ပါ၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ပဋိပက၏ 

မ္ာ့်ကာ့ လုပးေဆာငးနုိငးရနး ကရုဏာေတားအတျကး ဆုေတာငး့ပါ၈ သနး႕ရြငး့ေသာ 
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ဝိညာဥးေတားအာ့်ဖငးံ အဖျဲ႕ကိ ုအတူတကျ ်ဖစးေစရနး ဆုေတာငး့ပါ၈ အဖျ႕ဲကို 

ဝိညာဥးေတားႏြငးံ်ပညးံွ်ပီ့ ဝိညာဥးေတား၌ ဦ့ေဆာငးမြုကိ ုခဵယူနိုငးရနးအတျကး 

ဆုေတာငး့ပါ၈ 

 

 သငးံရ႕ဲဆုေတာငး့်ခငး့တျငး တရာ့မေဟာပါႏြငးံ၈ တရာ့ေဟာ်ခငး့ကုိ တရာ့ေဟာ်ခငး့ 

အတျကးသာ ်ဖစးေစပါ၈ သငး်ကာ့်ခငး့ကို သငး်ကာ့်ခငး့အတျကးဘဲ ်ဖစးေစပါ၈ 

ႏြစးသိမးံ်ခငး့ကို ႏြစးသိမးံ်ခငး့အတျကးဘဲ ်ဖစးေစပါ၈ ဆုေတာငး့်ခငး့ဆိုသညးမြာ 

ဘုရာ့သခငးကို သငးံရ႕ဲႏြလဵု့သာ့မြ သငးံရ႕ဲ ဦ့ေခါငး့်ဖငးံ ဆကးသျယး်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ထိုအရာ 

သညး လူမ္ာ့ကုိ ေမတၱာေတား ပလႅငးေခ၍ေဆာငးေပ့်ခငး့၇ ကူညီေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

အကယး၊ သငးဟာအ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ဆုေတာငး့်ခငး့်ဖငးံ ဦ့ေဆာငးမညးဆိုလြ္ငး 

သငးဘယးသူႏြငးံ စကာ့ေ်ပာေနလဆဲိုတာကို သတိရပါ၈ ထိုသူသညး သငးံ၌ 

ေကာငး့ကငးဘုဵ အဖဘုရာ့၇ သငးခ္စးေသာ သခငး၇ သငးံရဲ႕ ဖနးဆငး့ရြငး၇ သငးံရ႕ဲ 

ကယးချ္တးရြငး ်ဖစးသညး၈ 

(သတိရလုပးေဆာငးရနး၈ ၈ ်ကညးညို်မတးနို့်ခငး့၇ အ်ပစးွနးခ္်ခငး့၇ 

ေက့္ဇူ့ေတားခ္ီ့မျမး့်ခငး့၇ ဆုေတာငး့်ခငး့၌ အဓိကရညးရျယးခ္ကးအ်ဖစး ေလြ္ာကးထာ့်ခငး့၈ 

က္ိနးဆဲေသာ ဆုေတာငး့်ခငး့၇ ေအားဟစးငိုေ်ကျ့ေသာ ဆုေတာငး့်ခငး့မ္ာ့လညး့ 

ရြိပါသညး၈) 

  



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

69 

၃၈ စီမဵခနး႕ချေဲရ့ စညး့ေွမ္ာ့တျငး ဘုရာ့သခငး၌ရြိ်ခငး့ကို ေလံက္ငးံ်ခငး့၈8 

ဘုရာ့သခငး ပါွငးပတးသကးမြုမ္ာ့ကို သိရြိနာ့လညး့်ခငး့အ်ပငး အစညး့အေွ့မ္ာ့ႏြငးံ 

အစုအဖျ႕ဲလုပးငနး့မ္ာ့၉ ဘုရာ့သခငးလုပးေဆာငးေတားမူခ္ကးမ္ာ့ကုိ သိရြိရနး အေလ့ထာ့ 

်ကုိ့စာ့ပါ၈ သငးံအေန်ဖငးံ တရာ့ွငးေဖား်ပထာ့ေသာ အစီ့အစဥးမ္ာ့ႏြငးံ အသာ့က္ေန 

မညး်ဖစးေသားလညး့ ဘုရာ့သခငးသညး သငးေမြ္ားလငးံမထာ့ေသာ၇ လကးမလႊတးခ္ငးသညးံ 

အရာတစးခုကုိ ်ပုလုပးေတားမူနုိငးပါသညး၈ စညး့ေွ့တိုငး့တျငး အေရ့်ကီ့ဆဵု့ေသာ 

အေ်ကာငး့အရာမြာ ဘုရာ့သခငး ထညးံေပ့ေသာ ေခါငး့စဥး်ဖစးပါသညး၈ 

 ဘုရာ့သခငး၌ ဝိညာဥးေတားေရျ႕လ္ာ့်ခငး့ကုိ ရြာေဖျပါ၈ စညး့ေွ့်ခငး့သညး 

ကျၽနးုပးတို႕၌ ဆႏၵကုိ တစးဦ့အေပ၍တစးဦ့ အာဏာ်ပကစာ့်ခငး့မ္ို့မ်ဖစးရပါ၈ 

 သငးေဆျ့ေနျ့ ေသာအေ်ကာငး့အရာမ္ာ့၇ စီစဥးေဆာငးရျကးမြုမ္ာ့၇ အ်ခာ့သူႏြငးံ 

်ငငး့ခဵုမြုမ္ာ့အေပ၍၉ ဘုရာ့သခငးက ဘယးလိ ုဆကးသျယးေနသလဲဆိုတာကို 

အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့ အ်မဲသတိရြိဖို႕ ဖိတးေခ၍ပါ၈ (မနး့ဂ္ို့ဇကး - 

ဖေယာငး့တိုငးတစးတိုငးကုိ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား ရြိေနေသာ သေဘာအ်ဖစး 

ကိုယးစာ့်ပုရနးထျနး့ညြိ်ခငး့၇ ခရစးေတား၌ ရြိ်ခငး့ပဵုစဵအေန်ဖငးံ သတးမြတးရနး ထိုငးခဵု 

တစးခုအာ့ လႊတးထာ့ေပ့်ခငး့၈) 

 ဆုေတာငး့ပါ - ―သခငးဘုရာ့၇ ဤစညး့ေွ့်ခငး့ကေန ကျၽနးုးပး်မငးရနး 

လိုအပးသညးံအရာကို ်မငးေစဖို႕တျကး ကူညီေတားမူပါ၈‖ ဥပမာ၇ ကျၽနးုပးနာ့ေထာငး 

မေနဘူ့သိ႕ုမဟုတး တစးစဵုတစးဦ့က တငး်ပမြ ုအသစးကုိ လကးခဵဖို႕ရြိမေနဘူ့ 
                                                 
8
 See Bruce G. and Katherine G. Epperly, Tending to the Holy: The Practice of the Presence 

of God in Ministry (Herndon, VA, The Alban Institute, 2009) for an excellent book on the 

attitudes and practices necessary for leading with sensitivity to the Holy Spirit in ministry. 

They stress that "every act of ministry...reflects the pastor's spiritual life" (loc. 1135). 5 

chapters: 

1. Wonder, Love, and Praise: Preaching, Teaching, and Worship as Spiritual Formation 

2. It's a Gift to be Simple: The Gentle Art of Spiritual Guidance 

3. Pastoral Care as Healing Presence 

4. Contemplative Leadership and Administration: Discovering God in the Details 

5. Prophetic Hospitality 
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သိ႕ုမဟုတး ကျၽနးုပးတိ႕ုက ေခ္ာငးပိတးမိေနတာမ္ို့ ်ဖစးေနမယး သိ႕ုမဟုတး အာလဵု့က 

အဲဒီအခ္ိနးမြာ သေဘာတူေနမယး၇ ဘယးသူကမြ စိတးအာ့ထကးသနးပဵု ေပ၍မေနဘူ့၇ 

စသညးတိ႕ုကိုကုိ သိရနး တစးခါတစးရဵ ကျၽနးုပးံအေန်ဖငးံ အကူအညီ လိုပါသညး၈ 

မ်ကာခဏဆုိသလုိ အ်မငးသစးတစးခုကုိ ရရြိသညးတိုငး သိ႕ုမဟုတး မေကာငး့ေသာ 

အေ်ကာငး့အရာမ္ာ့ အဖျ႕ဲထမဲြာ ်ဖစးေနတယးဆိုတာကို သိလုိကး ရသညးံတုိငး 

ကျၽနးုပး ထိေရာကးစျာ ဦ့မေဆာငးနိုငးပါ၈ 

 ပါွငးသူအ်ဖစးႏြငးံ စစးမြနးေသာ နာ့ေထာငးသူအ်ဖစး်ဖငးံ ပါွငးပါ၈ ထျကးေပ၍လာ 

ေသာ ရလဒးအေပ၍ စိတး်ကိုကး်ကုိ့ကိုငး်ခငး့ လုပးေနမညးံအစာ့ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေနျ့ပျဲ 

အတျငး့ ေပ၍ထျကးလာမညးံ အသိဥာဏးအလိမၼာႏြငးံ လမး့ညႊနးမြုတို႕ကိ ုေစာငးံေမြ္ား 

ပါ၈ အေရ့ကိစၥ တစးခုကုိ ေဆျ့ ေနျ့ရနး ရြငး့လငး့စျာ တငး်ပပါ၈  

 အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို လုပးငနး့စဥးအတျငး့ ဘုရာ့သခငးက လမး့ညႊနးေတားမူမညးံ 

အေ်ကာငး့ ေမြ္ားလငးံေစရနး ေတာငး့ဆုိပါ၈ 

 အစညး့အေွ့အဆုဵ့တျငး ပါွငးသူတုိ႕အာ့ သူတုိ႕၌ အေတျ႕အ်ကုဵကို ်ပနးလညး 

သဵု့သပးေစပါ၈ ဘယးေနရာကေန ထိုအရာမ္ာ့သညး အတူတကျ ေရာကးရြိလာသို 

်ဖစးေနလ၈ဲ သူတုိ႕ ဘယးအခ္ိနးမြာ ဘုရာ့သခငး၌ ဝိညာဥးေတားကုိ ခဵစာ့ရသလဲ၈ 

သငးတုိ႕ တစးစိတးတစးကုိယးတညး့ ်ဖစး်ကသလာ့၈ ေကာငး့တဲံခဵစာ့ခ္ကး 

ဟုတးသလာ့၈ ရုတးတရတး ်ပသနာမ္ာ့ ေပ၍ထျကးလာသလာ့၈ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ 

ေရာ ရြိသလာ့၈ အသစးေသာ အ်မငးအေတျ႕အ်ကုဵမ္ာ့ ရြိသလာ့၈ 

 

ပဵုေဖ၍်ခငး့၈ ၈ တစးခါမြာ အဖျဲ႕အစညး့ႏြစးခုက ပိုမိုေကာငး့မျနးတဲံ ဆကးဆဵေရ့ကုိ 

တညးေဆာကးရနး ်ကို့စာ့်ကတယးတဲံအခါ ကျၽနးုပးတို႕က စညး့ေွ့်ခငး့ကို တိတးဆိတးစျာ 

်ဖငးံ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားက ကျၽနးုပးတို႕ကို ေ်ပာေနသမြ္ကုိ ်ကာ့နိုငးရနး နာ့ေထာငး 

ေန်ကသညး၈ တစးေယာကးတညး့ ဆုေတာငး့်က်ပီ့ေသာ အခ္ိနးတျငး ကျၽနးုပးက အ်ခာ့ 
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သူမ္ာ့ကုိ က္ယးေလာငးစျာ ဆုေတာငး့ဖို႕ ဖိတးေခ၍တယး၈ အဒဲီေနာကး ကျၽနးုပးတို႕ စညး့ေွ့ 

မယးံ အခ္ကးေတျကို မစတငးမြီမြာ ကျၽနးုပးက သူတုိ႕ကို တစးဦ့ႏြငးံ တစးဦ့ ဆုေတာငး့ေန 

ေသာ အခ္ိနးမြာ ေတျ့ ေနေသာ အေတျ့ေတျ၇ ခဵစာ့ရတဲံအရာေတျကို ေွငြရနး ေ်ပာပါ 

သညး၈ တနးခို့ရြိေသာ သကးေသခဵခ္ကးမ္ာ့စျာကုိ ေွငြ်ကပါတယး၈ အခ္ို႕က အ်ပစး 

ွနးခ္်ကတယး၇ အခ္ို႕က ေမြ္ားလငးံ်ခငး့အသစးေတျရတယး၇ အခ္ို႕က သူတုိ႕ 

လူ႕အဖျ႕ဲအစညး့မြာ အေစခဵရနး ရညးရျယးခ္ကးအတျကး ပိုမို ်ကီ့မာ့တဲံ ရြငး့လငး့ခ္ကးမ္ာ့ 

ရသညး၈ ဘယးေနရာကိုဘဲ ်ကညးံ်ကညးံ မ္ကးရညးေတျနဲ႕ ်ပညးံေန်ကတာကို ကျၽနးုပး်မငးရ 

သညး၈ ွိညာဥးေတာက လြုပးရြာ့ေစပါတယး၈ အဘယးံေ်ကာငးံဆိုေသား ကျၽနးုပးတို႕က 

ဆုေတာငး့ဖို႕ အခ္ိနးယူခဲံ်ကသညး၇ နာ့ေထာငးဖို႕၇ တစးဦ့ႏြငးံ တစးဦ့ ေွငြဖို႕ အတျကး 

အခ္ိနးယူခဲံ်ကပါသညး၈ စညး့ေွ့်ခငး့တစးခုလုဵ့ရဲ႕ အသဵဟာ ေ်ပာငး့လခဲဲံသညး၈ ကျၽနးုပးတုိ႕ 

တကယးဘဲ ေကာငး့ေသာ အချငးံအခါကို ရရြိခဲံသညး၈ 

 

၄၈ ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ အစာေရြာငး်ခငး့မ္ာ့ ်ပုလုပးပါ၈ 

ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ အစာေရြာငး်ခငး့ေန႕ရကးမ္ာ့သညး အသငး့သူအသငး့သာ့မ္ာ့ 

ႏြိမးံခ္စျာ်ဖငးံ ဘုရာ့ကို အတူတကျ ရြာေဖျရနး အစျမး့ရြိေသာ နညး့လမး့်ဖစးပါသညး၈ 

ကျၽနးုပး၌ အေတျ႕အ်ကုဵတျငး ဘုရာ့က ပါွငးသူအေယာကးစီတုိငး့ကုိ အ်မဲတမး့ အဓိပၺါယးရြိ 

ေသာ နညး့လမး့်ဖငးံ စကာ့ေ်ပာပဵုရြိေနသညးကို ေတျ႕ရပါသညး၈ 

 

ေအာကးအရာမ္ာ့သညး ကျၽနးုပး ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ အစာေရြာငး်ခငး့်ဖငးံ ဘုရာ့ကို 

ဘယးလို်မငးခဲံရသလဲဆုိတဲံ ဥပမာမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ 

 ထိုေန႕သညး လူမ္ာ့ကုိ အတူတကျ ဆျဲေခ၍နုိငးသညး၈ 
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 ထိုေန႕သညး ပါွငးသူမ္ာ့ မိမိကုိယးကို အသစး်ပု်ပငး်ကရနး ကူညီေပ့ေသာ 

ဆုေတာငး့်ခငး့၇ တရာ့အာရဵု်ပု်ခငး့အတျကး အထူ့အစီအစဥးမ္ာ့ကုိ 

ေပ့ပါသညး၈ 

 တစးခါတစးရဵမြာ အေရ့်ကီ့ေသာအရာ တစးစဵုတစးခုသညး အေယာကးစီတိုငး့ကိ ု

ရြငး့လငး့မြု ်ဖစးေစပါသညး၈ ဥပမာ ပိုမို ကူညီလုပးေဆာငး 

အေစခဵရနးလိုအပးေ်ကာငး့၈ 

 တစးခါတစးရဵ ေ်ပာ်ပရနးလိုအပးေသာ အေ်ကာငး့အရာမ္ာ့ ေပ၍လာတတးသညး၈ 

ဥပမာ အသငး့ွငးမ္ာ့မြာ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ ဘယးလိုဆကးဆဵေရ့မ္ို့ရြိေနလ၈ဲ 

 တစးခါတစးရဵ အသစးေသာအ်မငးမ္ာ့ ရရြိပါသညး၈ ဥပမာ ်ပသနာအတျကး 

အေ်ဖ၈ 

 ကျၽနးုပးသညး ကျၽနးုပး၌ သာသနာအတျကး ဆကးကပး်ခငး့အတျကး 

ဘုရာ့သခငး၌ ေထာကးပဵံအာ့ေပ့်ခငး့ကို ေတျ႕်ကုဵခဵစာ့ရပါသညး၈ 

 တစး်ကိမးမြာ၇ ဘုရာ့က တစးေယာကးေသာသူကုိ ကျၽနးုပးတို႕ သာသနာအတျကး 

်ကီ့မာ့ေသာ အလြူဒါနတစးခုကုိ ်ပုလုပးေစခဲံပါသညး၈ 

 

၅၈ ွနးထမး့မိသာ့စုမ္ာ့ပါွငးေသာ အာ့သစးေလာငး့အစီအစဥး ်ပုလုပးပါ၈ 

တစးႏြစးလဵု့ အလုပးကုိ ်ကို့စာ့ပမး့စာ့လုပး်ပီ့ ပငးပနး့ႏျမး့နယးသညးဟု ခဵစာ့်ကရေသာ 

ရဵု့ွနးထမး့မ္ာ့ သုိ႕မဟုတး အ်ခာ့ အသငး့ေတား/အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့မြ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ 

အတျကး အာ့သစးေလာငး့ အစီအစဥးမ္ာ့ ်ပုလုပး်ခငး့်ဖငးံ သူတို႕အာ့ ချနးအာ့်ပညးံ်ဖို့ 

ေစ်ခငး့၇ လနး့ဆနး့်ခငး့မ္ာ့ ်ဖညးံစညး့ေပ့သညး၈ အာ့သစးေလာငး့ အစီအစဥးမ္ာ့သညး 

က္မး့စာအတူတကျ ဖတးနိုငးရနး၇ ဆုေတာငး့ရနး၇ တစးဦ့ကို တစးဦ့ နာ့ေထာငးနိုငးရနး၇ 

တစးဦ့ႏြငးံ တစးဦ့ ွမး့ေ်မာကးစျာ မိတးဖျဲ႕နိုငးရနးအတျကး ်ဖစးေစပါသညး၈ အာ့သစးေလာငး့ 

အစီအစဥးမ္ာ့သညး အသငး့အဖျဲ႕စိတးဓာတးကုိလညး့ တုိ့ပျာ့ေစပါသညး၈ ွနးထမး့မ္ာ့၌ 
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လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ စိတးရငး့်ဖငးံ အသငး့အဖျဲ႕တစးခုလုဵ့အတျကး စဥး့စာ့ေပ့ပါက အက္ုိ့ 

ထူ့လာမညး်ဖစးသညး၈ အကယး၊ သငးသညး အသငး့ေတား၉ အလုပးလုပးေနသူ်ဖစးပါက 

သငး၌အခ္ိနးကို ွတး်ပု်ခငး့၇ အဖျ႕ဲအာ့သငး်ကာ့ပို႕ခ္်ခငး့၇ အဖျ႕ဲငယး်ဖငးံ ေွငြ်ခငး့၇ ေပ္ားပျ ဲ

ရႊငးပျမဲ္ာ့်ပုလုပး်ခငး့တို႕၉ မြ္ေွအသငး့်ပုပါ၈ အေရ့်ကီ့သညးမြာ အာ့သစးေလာငး့ 

အေတျ႕အ်ကုဵကို ဘုရာ့သခငး၇ သကးွငးယဵု်ကညးမြုႏြငးံ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ဆကးဆဵေရ့တုိ႕ကို 

အဓိကထာ့ေသာ ွိညာဥးေရ့လြုပးရြာ့မြု၉ အေ်ခ်ပု်ခငး့်ဖစးသညး၈  ဤေယဘုယ္ 

ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အ်ပငး အာ့သစးေလာငး့ အစီအစဥးမ္ာ့သညး ေအာကးပါကိစၥရပးမ္ာ့ထမဲြ 

တစးခုခုကိုလညး့ အေလ့ေပ့နိုငးပါသညး၈ 

 နညး့စနစးက္ေသာ အစီအစဥးမ္ာ့ေရ့ဆျဲ်ခငး့ (ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့မြာ 

အနာဂတးအတျကး ရူပါရုဵတညးေဆာကး်ခငး့၇ စနစးက္ေသာ အစီအစဥးမ္ာ့ 

ခ္မြတး်ခငး့၇ အတူတကျ စီမဵ်ခငး့တို႕ ပါွငးသညး၈) 

 ေခါငး့ေဆာငးမြုတို့တကးေအာငးလုပး်ခငး့ (ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့မြာ သငးတနး့သာ့မ္ာ့ 

ကိ ုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အ်ဖစး ်ပနးလညးအေစခဵနုိငးရနး သူတိ႕ုရ႕ဲ စျမး့ရညးမ္ာ့ကိ ု

အာ့်ဖညးံေပ့ရနး သငး်ကာ့်ခငး့မ္ာ့ သိ႕ုမဟုတး ေလံက္ငးံေရ့မ္ာ့ ်ပုလုပးေပ့ရနး 

ပါွငးသညး၈) 

 ်ကာ့ွငးေစံစပးေပ့်ခငး့ (ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့မြာ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ပတးသကး၊ ပိုမို 

က္ယး်ပနး႕ေသာ နညး့လမး့်ဖငး ံေခ၍ေဆာငးရနး ႏြငးံ ဘုရာ့သခငးကို အတူတကျ 

နာ့ေထာငး်ကရနးတို႕ ပါွငးသညး၈) 

 သိ်မငးလာ်ခငး့ (အဓိကရညးမြနး့ခ္ကးမြာ အသငး့ေတား သိ႕ုမဟုတး အဖျ႕ဲအစညး့ 

အတျကး ဘုရာ့သခငးက ဘာကုိအလိုရြိသလဆဲိုတာကို နာ့ေထာငးဖို႕ရနး ်ဖစးပါ 

သညး၈ ထိုအရာသညး စနစးတက္ စီစဥးေသာ စီမဵ်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ေပါငး့်ပီ့ လုပးနိုငး 

သညး သိ႕ုမဟုတး သီ့သနး႕်ဖစးေစ၇ ်ကုိတငးစီမဵမြုမ္ာ့ မတုိငးခငး ်ဖစးေစ၇ ်ပီ့စီေအာငး 

လုပးေဆာငးနိုငးပါသညး၈) 
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၆၈ အ်ခာ့ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို ပ္ို့ေထာငးေပ့ပါ၈ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုႏြငးံအတူ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ွိညာဥးေရ့ ေခါငး့ေဆာငးမြုထသဲို႕ ပိုမိုဆျဲေခ၍နိုငးေလ 

ွိညာဥးေရ့တို့တကးမြုသညးလညး့ စစးမြနးေသာ အသငး့ေတား၌ ဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့ 

ပိုမို်ဖစးလာေလ ်ဖစးပါသညး၈ 

 

သိ႕ုေသားလညး့ လူအမ္ာ့စုတို႕သညး ွိညာဥးေရ့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးဖို႕ ေလံက္ငးံ်ခငး့ 

ခဵရရနး လုိအပးပါသညး၈ သငးသညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို သငးႏြငးံအတူ ဝိညာဥးေတား 

ဦ့ေဆာငး်ခငး့ရြိသညးကုိ နာ့ေထာငးနိုငးရနး ေလံက္ငးံေပ့ရပါမညး၈ တစးဦ့ခ္ငး့စီကို 

ေရျ့ခ္ယး၊ သငး၌အသငး့ေတား သို႕မဟုတး အဖျဲ႕အစညး့ထမဲြာ သငးရဲ႕ ဝိညာဥးေတား 

ဆိုငးရာ ေတျ့ေခ၍်ခငး့၇ ဆုေတာငး့်ခငး့မ္ာ့သို႕ ပါွငးေစပါ၈ သငးံရဲ႕ ရညးရျယးခ္ကးကုိ 

သူတုိ႕ရ႕ဲ ွိညာဥးေရ့ ်ကီ့ထျာ့ဖို႕အတျကး ကူညီေပ့်ခငး့်ဖစးေစပါ၈ ထူ့်ခာ့တဲံ ေခါငး့ေဆာငး 

မြု ကဏၭမ္ာ့ကို သူတုိ႕အတျကး မြနးကနးေသာ လကးေဆာငးႏြငးံ ရငးံက္ကး်ခငး့်ဖစးေစရနး 

စီစဥးေဆာငးရျကးပါ၈ ကျၽနးုပးတို႕ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ပို၊ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးမြဳထမဲြာ ပါွငး 

ေစေလေလ၇ ပိုမိုသစးလျငးေသာ အေတျ့ အေခ၍အသစးမ္ာ့ ရရြိနိုငးေလေလ်ဖစးသညး၈ 

အသစးေသာအရာမ္ာ့ကို ကျၽနးုပးတို႕ ်ကာ့ရမယး၇ ဘုရာ့သခငးက ဆႏၵရြိတံဲ အာ့အငးမ္ာ့ 

ကို အဵံၾသဖျယးရာနညး့်ဖငးံ ယူေဆာငးေပ့လိမးံမယး၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ေခါငး့ေဆာငးမြုထသဲို႕ 

ဆျဲေခ၍်ခငး့သညး ေကာငး့ေသာ ေအာငး်မငးမြု စီစဥးေဆာငးရျကး်ခငး့တစးခုလညး့ ်ဖစးပါ 

သညး၈ 

 

ဥပမာအာ့်ဖငးံ ကျၽနးုပး ဦ့ေဆာငးေနက္ အမြုေတားေဆာငး်ခငး့အတျကး သမၼာက္မး့စာ 

ေလံလာ်ခငး့ အတနး့မ္ာ့တျငး အမ္ို့မ္ို့ေသာ ွနးထမး့မ္ာ့သညး ေခါငး့ေဆာငး်ခငး့ကို 

တာွနးယူ်ကရသညး၈ သူတို႕တစးေယာကးခ္ငး့စီသညး သူတိ႕ု၌ ကိုယးပိုငး ဘုရာ့ႏြငးံ 

ဆကးဆဵ်ခငး့အေ်ကာငး့၇ သူတုိ႕ အမြုေတား်မတးထမဲြာ ဘုရာ့ကို ဘယးလို်မငးတဲံအေ်ကာငး့ 
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ေ်ပာ်ကရသညး၈ တစးခါတစးရဵမြာ သူတိ႕ုသညး သမၼာက္မး့စျာေလံလာ်ခငး့ႏြငးံ တစးခါတစးရဵ 

လကးေတျ႕ အမြုေတားအေ်ကာငး့ စကာ့ေ်ပာ်ခငး့မ္ာ့ကို ဦ့ေဆာငးရသညး၈ 

 

ှွ၈ သငးံ၌ပတးလညးမြာ သငးံေလ္ားေသာ ွိညာဥးဆုေက့္ဇူ့ရြိသူမ္ာ့်ဖငးံ ွနး့ရဵေစပါ၈ 

ခရစးေတားရ႕ဲ ခႏၶာကိုယးကို ေကာငး့စျာ လုပးေဆာငးနိုငးဖို႕ ကူညီရာတျငး သငးသညး 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ကိုလညး့ လုိအပးေ်ကာငး့ကို ွနးခဵဖို႕အတျကး မိမိကိုယးကို လျနးစျာ 

အထငး်ကီ့်ခငး့မ္ို့ မရြိပါနဲ႕၈ မညးသူတစးဦ့ တစးေယာကးကမြ္ ဆုေက့္ဇူ့ အကုနးလဵု့ကုိ 

မပိုငးဆိုငး်ကပါ၈ ဥာဏးပညာ်ကျယးွေသာ ဝိညာဥးေတား ်ပညးံ်ခငး့်ပီ့ ဝိညာဥးေတား 

ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးတို႕သညး ဒီအရာကို သိရြိ်က်ပီ့ သူတုိ႕ရ႕ဲ ပတးလညးမြာ 

သငးံေလ္ားေသာ ွိညာဥးဆုေက့္ဇူ့ရြိသူမ္ာ့်ဖငးံ ွနး့ရဵေစ်ကသညး၈ 

 

ဥပမာ၇ သငးံမြာ စီမဵခနး႕ချမဲြု ဆုေက့္ဇူ့ရြိတယးဆိုလြ္ငး ထိုအရာကို အသဵု့်ပုပါ၈ 

အသငး့ေတားတစးခုလဵု့ႏြငးံ အဖျဲ႕အစညး့တစးခုလုဵ့ က သငးေကာငး့စျာ စီမဵခနး႕ချလဲြ္ငး ပိုမို 

အာ့ေကာငး့လာမညး်ဖစးပါသညး၈ သုိ႕ေသား သငး့အုပးဆရာအမ္ာ့စုမြာ 

ထိုဆုေက့္ဇူ့မရြိ်ကေပ၈ အသငး့ေတားသညး ထုိအရာကို လုိအပးေနပါသညး၈ ရြငးေပါလုက 

ဘုရာ့သခငးသညး အခ္ို႕ကို စီမဵခနး႕ချမဲြု ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးေစပါသညးဟု ေ်ပာခဲံသညး 

(ှေကာ ှဿ့ဿ၅)၈ သငးံမြာ ထုိဆုေက့္ဇူ့မရြိဘူ့ဆုိလြ္ငး အဒဲီဆုေက့္ဇူ့ကို ပိုငးဆိုငးေသာ 

တစးစဵုတစးဦ့ကို ရြာေဖျ်ပီ့ သူ႕ရ႕ဲ ဆုေက့္ဇူ့ကို အသုဵ့်ပုေစပါ၈ 

 

ကျၽနးုပးတိ႕ုက အ်ခာ့သူမ္ာ့ရဲ႕ ွိညာဥးဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို ဆျဲေခ၍တဲံအခါမြာ 

အသငး့ေတားတစးခုလဵု့အေန်ဖငးံ အက္ို့ရြိလာေပမညး၈ သီခ္ငး့ဆိုရာတျငး 

တစးပငးတိုငးသီဆို်ခငး့သညး သာယာလြပမြုရြိပါသညး၈ သုိ႕ေသား ေလ့ေယာကးသဵစဵု 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

76 

ကျာယာသညး ပို်ပီ့ေတာံ တနးခို့ရြိ်ပီ့ အေယာကးစီတိုငး့ကို ်ကီ့မာ့ေသာ 

ေကာငး့်ကီ့မဂၤလာမ္ာ့ ခဵစာ့ရရြိေစပါသညး၈ 

 

အဆဵု့သတး မြတးခ္ကး 

 

 ဝိညာဥးေတား်ပညးံွေသာ၇ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးဖို႕ 

သငးယူရနးမြာ အသကးတာတစးေလြ္ာကးလဵု့ လုပးေဆာငးရမညးံအရာ်ဖစးသညး၈ 

အဘယးံေ်ကာငးံဆုိေသာ ကျၽနးုပးတို႕သညး အ်မဲတမး့ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ 

ႀကီ့ထျာ့်ခငး့၇ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အ်ဖစး ်ကီ့ထျာ့်ခငး့၇ ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ 

ွိညာဥးအသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြဳကို ေပါငး့စပးရနး အစျမး့အစမ္ာ့ 

်ကီ့ထျာ့်ခငး့ တိ႕ုေ်ကာငးံ်ဖစးပါသညး၈ 

 ကျၽနးုပးတို႕က ခရစးေတားမ်ဖစးနိုငးပါ၇ သု႕ိေသား ခရစးေတားထဲမြာ ရြိေနနုိငးပါသညး၈ 

သငး့အုပးတစးဦ့၇ ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့ အေန်ဖငးံ ကျၽနးုပးတို႕သညး ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ေခါငး့ေဆာငး ေနရာကိ ုအကူအညီေပ့ေနေသာ မ္ာ့စျာေသာ 

လကးေတျ႕က္ေသာ အရာမ္ာ့ကို ဆျဲသျငး့နုိငးပါသညး၈ 

 ဘုရာ့ရြငး၌ ေမတၱာကရုဏာေတားႏြငးံ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား၌ 

လုပးေဆာငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ၇ ကျၽနးုပးတို႕သညး ဘုရာ့ကုိ ကို့ကျယးရနး၇ ႏြငးံ ကျၽနးုပးတိ႕ု 

ေခါငး့ေဆာငးမြဳထမဲြ ခရစးေတား၌ ရညးရျယးခ္ကးကုိ အေစခဵရနး ကိ ုယဵု်ကညးဖို႕ရနး 

အေ်ကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့ရြိပါသညး၈ 
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မိမိကုိယးတုိငး ်ပနးလညးသုဵ့သပးရနး  

 

ှ၈ မိမိ၌ ေခါငး့ေဆာငး်ခငး့တျငး မညးသညးံ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ကိရယာတနးဆာကို 

ပိုမိုအသဵု့်ပုရနး ဖျဵ႕်ဖို့ေစမလ၈ဲ 

 

 

 

 

 

ဿ၈ မညးသညးကုိ အရငးဆုဵ့ ဖျဵ႕်ဖို့ရနး လုပးေဆာငးဖို႕ တိုကးတျနး့်ခငး့ခဵစာ့ရလ၈ဲ 

 

 

 

 

 

 

 

၀၈ ဤအခနး့တျငး ဝိညာဥးေတားကုိ မိမိကို ဘယးလိုစကာ့ေ်ပာေနသလဲ 
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အေထာကးအကူ်ပု အခ္ကးအလတးမ္ာ့ 

 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကုိ ေကာငး့ေသာအရာတစးခုအ်ဖစး (မိတးေဆျတစးဦ့အ်ဖစး) ေပျ႕ဖကးပါ၈ 

 

ေ်ပာငး့လဲမြာလာ့ မေ်ပာငး့လဲဘူ့လာ့ 

 

Harvard Business School တျငး စာသငး်ကာ့ေနေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အတိုငးပငးခဵ ပုဂၐိုလး 

Robert Quinn သညး ှ၆၆၃ခုႏြစးတျငး Deep Change. Discovering the Leader 

Within ဆိုသညးံစာအုပးကို ေရ့သာ့ခဲံသညး၈ သူတို႕ ကျၽနးုပးတိ႕ု အမ္ာ့စုက 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကို ဆနး႕က္ငး်ကတံဲအေ်ကာငး့ရြငး့်ပထာ့သညး၈ သုိ႕ေသား ကျၽနးုပးတိ႕ု 

မ်ကာခဏ သတိမထာ့မိသညးမြာ မေ်ပာငး့လဘဲေဲနမညးဆို်ခငး့သညး ်ပငး့ထနးေသာ 

အက္ုိ့ဆကးမ္ာ့ကုိ ေတျ႕ရနိုငးပါသညး၈ သူ႕ရ႕ဲ ေလံလာမြုတျငး၇ ကျၽနးုပးတို႕ 

ေ်ပာငး့လရဲမညးံအခ္ိနးမြာ မေ်ပာငး့လဘဲဲေန်ခငး့သညး အ်မတဲမး့တူညီေသာ 

ရလဒးတစးခုကုိသာ ရရြိပါသညးဟုဆုိသညး၈ ထုိအရာမြာ ―တ်ဖညး့်ဖညး့ ေသဆဵု့သျာ့်ခငး့‖ 

ဆိုသညးံအရာ်ဖစးသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕သညး အတျငး့ပိုငး့မြ စတငးေသဆုဵ့လာမညး၇ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ လႊမး့မို့နိုငးမြဳသညး ယိုယျငး့လာမညး၇ ထိုေနာကး ကျၽနးုပးတို႕သညး 

ေခါငး့ေဆာငးေနရာမြ က္ရဵြု့လိမးံမညး၈ 

 

ဘာက အႏၱရာယးလဲ 

ကျၽနးုပးတိ႕ု အသကးတာမြာ လိုအပးေသာ ေ်ပာငး့လမဲြုကို မ်ပုလုပးဘူ့ဆိုလြ္ငး၇ ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ 

ဆကးဆဵေရ့၇ ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ အသငး့ေတား၇ သုိ႕မဟုတး ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ ေခါငး့ေဆာငးမြုသညးမြာ 

 ကျၽနးုပးတုိ႕ ဘာဘဲလုပးလုပး စျမး့ရညးေတျ၇ ႏြလုဵ့သာ့ေတျဟာ ဆုဵ့ရဵြု့ေနနုိငးတယး၈ 

 ကျၽနးုပးတုိ႕ရဲ႕ ရူပါရုဵေတျကုိ ေသဆုဵ့ေစနုိငးတယး၈ 
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 အ်ခာ့သူမ္ာ့ရဲ႕ ယုဵ်ကညးေလ့စာ့မြုကုိ ဆုဵ့ရဵြု့ေစနုိငးတယး၈ 

 အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိ စိတးပ္ကးေစနိုငးတယး၈ 

 အ်ခာ့သူရဲ႕ ွိညာဥးေရ့ဆုိငးရာမ္ာ့ကုိလဲ ထိခုိကးေစနုိငးတယး၈ 

 

သငးံရဲ႕ အသကးတာမြာ်ဖစး်ဖစး၇ သငးံရဲ႕ ေခါငး့ေဆာငးမြုမြာဘဲ်ဖစး်ဖစး 

သငးေ်ပာငး့လဲရမယးဆုိတာကုိ သိတယး သုိ႕ေသား သငးမေ်ပာငး့လဲခံဲေသာ အခ္ိနးကုိ 

်ပနးလညးစဥး့စာ့်ကညးံပါ၈ ရလဒးက ဘာ်ဖစးခံဲလဲ၈ (်ဖညး့်ဖညး့ေသခံဲလာ့၇ 

်မနး်မနးဆနးဆနးဘဲ ေသဆုဵ့ခံဲလာ့၈ ဘာ်ဖစးမလဲ) 

 

ဘာေတျ ရနုိငးလဲ၈ 

အ်ခာ့တစးဖကးမြာ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကုိ ဘုရာ့သခငးရဲ႕ ကျၽနးုပးတုိ႕အသကးတာ၇ 

ေခါငး့ေဆာငးမြုအတျကး ရညးရျယးခ္ကးကုိ ်ပညးံစုဵဖုိ႕အတျကး နညး့လမး့တစးခုအ်ဖစး 

်မငးတံဲအခါမြာ ရလဒးက အမ္ာ့်ကီ့ေ်ပာငး့လဲသျာ့နုိငးပါတယး၈ 

 ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့က ကျၽနးုပးတုိ႕ရဲ႕ မိတးေဆျ်ဖစးလာမယး၈ ထုိအရာသညး 

ေကာငး့ေသာအရာ်ဖစးသညး၈ 

 ကျၽနးုပးတုိ႕ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားကေန တနးခုိ့မ္ာ့၇ ချနးအာ့မ္ာ့ 

ပုိမုိရရြိလာမယး၈ 

 အခ္ုိ႕ ကျၽနးုပးတုိ႕ကုိ ဆနး႕က္ငး်ကလိမးံမယး၇ သုိ႕ေသား အ်ခာ့ ေလ့စာ့သူမ္ာ့ 

ပုိလာလိမးံမယး၇ ေနာကးကေန လုိကးပါလာ်ကလိမးံမယး၈ 

 အ်ခာ့သူမ္ာ့ နာ့မလညးေပ့နုိငးေသာ ထုိအခ္ိနးမ္ာ့မြာ သငး ေ်ကာကးသလုိ 

သုိ႕မဟုတး စိတးကုနးစရာမ္ုိ့ခဵစာ့ရနုိငးတယး သုိ႕ေသား သငးစာ မြနးကနးေသာ 

အရာကုိ လုပးေဆာငးေနသညးဆုိတာကုိ သငးသိလိမးံမယး၈ 

 အဆုဵ့မြာ၇ သငးဟာ အက္ုိ့ရြိေသာ ေခါငး့ေဆာငးထကးကုိ ပုိလာလိမးံမယး၈ 
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အဲဒီအေတျ႕အ်ကုဵမ္ို့ သငးခဵစာ့ဖူ့သလာ့၈ (တုိ့တကးမြု၇ အာ့အငးအသစး၇ ချနးအာ့၇ 

ယုဵ်ကညးမြု၇ ဘာေတျရြိဦ့မလဲ၈) 

 

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုအတျကး အေရ့်ကီ့ေသာ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုအမ္ာ့စုမြာ၇ မိမိတို႕အတျကး၇ မိမိတို႕ရ႕ဲ ေခါငး့ေဆာငးမြုအတျကး 

ရညးရျယးခ္ကးေတျ၇ အိပးမကးေတျ၇ ရူပါရဵုေတျရြိ်ကပါတယး၈ ကျၽနးုပးတို႕ တစးခါတစးရဵ 

ေမံတတးတဲံအရာမြာ ရြိေနတဲံေနရာကေန ဘယးေနရာကို ေရာကးရမလဲဆုိတဲံ 

ေ်ပာငး့လဖဲို႕လိုအပး်ခငး့၇ တစးခါတစးေလ သိသာတဲံ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ို့်ဖစးပါတယး၈ 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမြုက္ငးံထုဵ့ (၃) 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကို ပုဂၐိုလးေရ့ဦ့စာ့ေပ့ အ်ဖစး်ပုလုပးပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့(၃) 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သညး ကျၽနုးပးတို႕၌ ေခ၍်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ႏြစးမ္ို့ - Incremental and Deep Change 

ေန႕စဥးေလံက္ငးံမြုတျငး၇ ကျၽနးုပးတို႕ ထငးတံဲ ေ်ပာငး့လဲ် ခငး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုလုပးတံဲ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ေတျဟာ အကနး႕အသတးမဲံ်ဖစးပါသညး၈ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ႏြငးံ 

ေ်ပာငး့လေဲန်ခငး့ အေ်ကာငး့ကုိ ေ်ပာ်ကရေအာငး 
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အေသ့စာ့ေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့ 

အေသ့စာ့ေ်ပာငး့လမဲႈ (Incremental Change) သညးကျၽနးုပးတို႕၌ ေန႕စဥးအသကးတာ 

သိ႕ုမဟုတး ေခါငး့ေဆာငးမြု သုိ႕မဟုတး အသငး့ေတားထမဲြာ တုိ့တကးေ်ပာငး့လဲေနေသာ 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ အေသ့ေလ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဥပမာအခ္ို႕မြာ 

 သငးံမြာ နဵနကးဘကး အိပးယာထခ္ိနးမြာ ်ပသနာရြိတယးလိ႕ု ဆို်ကပါစိ႕ု၈ 

ေသ့ငယးတဲံ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့တစးခုက သငးအခ္ိနးမြနးထနိုငးဖို႕ 

အ်ခာ့သူတေယာကးကို အကူအညီေတာငး့်ခငး့မ္ို့်ဖစးတယး၈ 

 သငးက ွတး်ပုကို့ကျယး်ခငး့မြာ ေတ့ဂီတကိ ု်မြငးံတငးခ္ငးတယးဆို်ကပါစို႕၈ 

အဲဒီအတျကး သငးဟာ အဆိုေတားေတျ၇ တူရိယာေတျကို 

ပိုမ္ာ့ေအာငးလုပး်ခငး့မ္ို့်ဖစးတယး၈ 

 သငးဟာ သငးံလုပးရမယးံတာွနးေတျက အရမး့မ္ာ့်ပာ့တယးလို႕ 

ခဵစာ့ေနရတယးဆို်ကပါစို႕၈ သငးက စ်ပီ့ တာွနးေတျကို အ်ခာ့သူေတျဆီ 

တာွနးခဲျေွေပ့မယး သိ႕ုမဟုတး ကူညီေပ့မယး ံေစတနာံွနးထမး့ေတျကို 

ရြာေဖျမယးဆိုတာမ္ို့်ဖစးတယး၈ 

 

 ကျၽနးုပးတိ႕ုအသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုမြာ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ အနညး့ငယး်ပုလုပးရငး့နဲ႕ 

ေ်ဖရြငး့နုိငးမယးံ အေ်ကာငး့အရာေတျ မ္ာ့စျာရြိပါတယး၈ ထုိအရာမ္ာ့ကို Incremental 

Change လိ႕ုေခ၍ပါတယး၈ အ်ခာ့တစးဖကးမြာ ်ကီ့မာ့တံဲ ေ်ပာငး့လမဲြုေတျ်ပုလုပးဖို႕ 

လိုအပးတံဲ ်ကီ့မာ့တဲံ အေ်ကာငး့တရာ့ေတျလညး့ ရြိေန်ပနးပါတယး၈ 

 

နကးရႈိငး့ေသာေ်ပာငး့လမဲႈ (Deep Change) 

နကးရႈိငး့ေသာေ်ပာငး့လမဲႈ ဆိုသညးမြာ သငးံရဲ႕ အေတျ့ အေခ၍၇ ဆကးဆဵေရ့ ႏြငးံ/သိ႕ုမဟုတး 

ေခါငး့ေဆာငးမြုအပိုငး့မြာ ်ကီ့မာ့တဲံေ်ပာငး့လမဲြုကို ်ပုလုပး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ 
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ေပ့ဆပးရသညးကေတာံ Incremental Change ေတျ်ပုလုပးရတာထကးေတာံ 

ပိုမ္ာ့်ပာ့ပါတယး၈ ဆုလဒးကလညး့ ပို်ကီ့မာ့ပါတယး၈ ဥပမာအခ္ုိ႕ကေတာံ 

 ကျၽနးေတာံ အလုပးႏြငးံ ေအာငး်မငးမြုအတျကး ဂုဏးယူမြုမ္ာ့စျာကို ရယူဖိ႕ု 

ဆႏၵရြိတယး၈ ကျၽနးုပးံအတျကး Deep Change ကေတာ ံတစးခါတစးရဵမြာ ကျၽနးုပး 

အာ့ရြိတဲံအခ္ိနးေတျထကး ကျၽနးုပးအာ့နညး့တဲံအခ္ိနးမြာ ဘုရာ့ကုိ 

ပိုမိုဆကးကပးနိုငးတယးဆိုတာကုိ တစးခါတစးရဵမြာ လကးခဵနိုငးရနး်ဖစးပါတယး၈ 

ကိုယးက ဘယးေလာကး်ကီ့က္ယးသလဲဆိုတာကို လူတုိငး့ကို 

လိုကးေ်ပာေနမယးံအစာ့ အသကးတာမြာ ဘယးေလာကးေတာငး ်ကုိ့စာ့ခဲံရလဲ၇ 

ဘယးေလာကးက္ရဵြု့ခဲံရလဲဆိုတာကို စတငးေွငြလာခဲံတယး၈ 

အဲဒီရဵြု့နိမးံမြုေတျကိုအသုဵ့်ပုရငး့ ဘုရာ့က ကျၽနးေတာံကို ဘယးလိ ု

သျနးသငးေပ့တယး၇ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကိ ုဘယးလိုကူညီတယးဆိုတာကို 

ေွငြလာခဲံတယး၈ ဒါဟာ ကျၽနးေတာံအေတျ့ ရဲ႕ အဓိက ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့်ဖစးခဲံပါတယး၈ 

 ကျၽနးုပးံရဲ႕ ေခါငး့ေဆာငးမြုမြာ ကျၽနးုပးဟာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးေတျခ္ရတာ ႏြငးံ 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ဘာလုပးရမလဲ ေ်ပာရတာကုိ သေဘာက္ပါတယး၈ အဲေနာကး 

စာအုပးေတျဖတး်ပီ့ ကျၽနးုပးရဲ႕ ေခါငး့ေဆာငးမြုအေပ၍မြာ အာ့မရမြုေတျ 

ေတျ႕်ကုဵလာတံဲအခါမြာ ကျၽနးုပးဟာ အ်ခာ့သူေတျရ႕ဲ 

အကူအညီလိုအပးတဲံအေ်ကာငး့ကို သေဘာေပါကးလာခဲံတယး၈ ကျၽနးုပး 

အ်ခာ့သူေတျကုိ ပို်ပီ့ စတငးနာ့ေထာငးလာခဲံတယး၈ သူတုိ႕ရ႕ဲ အ်မငးေတျ၇ 

ေွဖနးမြုေတျကို ကျၽနးုပး စတငး ဖိတးေခ၍ခဲံတယး၈ မိမိကုိယးကိုလညး့ ႏြိမးံခ္်ပီ့ ငါံမြာ 

ေမ့ချနး့တိုငး့အတျကး အေ်ဖမရြိဘူ့၇ အ်ခာ့သူေတျရဲ႕ 

အကူအညီလိုအပးတယးဆုိတာကုိ ွနးခဵတတးလာခဲံတယး၈ 

 တစးခါတစးရဵမြာ လိုအပးတံဲ Deep Change ဟာ ေ်ပာငး့လမဲေနဘူ့ဆိုတာကိုလဲ 

လကးခဵရပါတယး (ကျၽနးေတာံရ႕ဲ အသကးတာတျငး)၈ ဥပမာ ရြငးေပါလုက 
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သူ႕အသာ့တျငး ဆူ့ေနေသာဆူ့ကို ဖယးရြာ့ဖို႕ သဵု့်ကိမးဆုေတာငး့ခဲံပါတယး၈ 

သိ႕ုေသာ မဖယးရြာ့ခဲံပါ၈ ဘုရာ့သခငးရဲ႕ အေ်ဖက ―ငါံရဲ႕ ေက့္ဇူ့ေတားသညး 

သငးံအဖို႕ လဵုေလာကး်ပီ‖ ဟူ၊်ဖစးပါသညး၈ (ဿေကာ ှဿ့၆) 

 

က္မး့ဥပမာမ္ာ့ 

Example of Medioum-deep change: တမနးေတား ၃့ှ-၃၈  

ဤအေ်ကာငး့အရာသညး တမနးေတားမ္ာ့က အမြုေတားအသစးကို စတငးဖို႕ စာ့ပျမဲြာ 

ဥာဏးပညာႏြငးံ ဝိညာဥးေတား်ပညးံွေသာ သူခုနစးေယာကးကို ေစာငးံေနတဲံအေ်ကာငး့ 

်ဖစးပါတယး၈ ေယရုရြငးလငးအသငး့ေတားမြာ ဘာ Deep Change ်ကီ့်ဖစးနိုငးခဲံသလ၈ဲ 

(တမနးေတားမ္ာ့သညး လူမ္ာ့အာလဵု့၌ လုိအပးခ္ကးအတျကး သူတို႕ေတျမတတးနိုငးတံဲ 

အေ်ကာငး့ကုိ လကးခဵခဲံ်ကရသညး၈ သူတို႕ရ႕ဲ တာွနးအခ္ို႕ကို အ်ခာ့သူမ္ာ့ထဵ 

ချေဲွေပ့ရမညး်ဖစးတယး၈ ထိုမြသာ သူတို႕ရ႕ဲ အဓိကလုပးရမယးံ သငး်ကာ့်ခငး့ႏြငးံ 

ဆုေတာငး့်ခငး့ကို လုပးေဆာငးနိုငးမြာ်ဖစးသညး၈) 

 

Example of Deep Change: တမနးေတား ၆၈ 

ေရြာလုဟာ ဒမသတး်မို႕သိ႕ု သျာ့ရာလမး့မြာ ေ်ပာငး့လခဲဲံတယး၈ ဒါဟာ Deep Change ရ႕ဲ 

ဥပမာအေနနဲ႕ ဘယးလို်ဖစးနိုငးမလ၈ဲ (သူရ႕ဲ ယဵု်ကညးခ္ကးႏြငးံ အလုပးေတျက 

သိသိသာသာေ်ပာငး့လခဲဲံတယး၈ ဘုရာ့ကို သစၥာရြိစျာ ဆကးကပးရမယးဆုိတာဘာလဲဆုိတဲံ 

သူ႕ရ႕ဲ အေတျ့ အေခ၍ကို ေ်ပာငး့လခဲဲံတယး၈ ေယ႐ြုခရစးေတားဟာ  သခငးအ်ဖစး 

သူ႕အသကးတာကုိ အပးႏြဵခဲံတယး၈ အသငး့ေတားကုိ ညြငး့ပနး့ရာကေန 

အေစခဵဖုိ႕်ဖစးလာခဲံတယး၈) မြတးရနး၈ ၈ ဘုရာ့သခငးသညး ရြငးေပါလု၌ Deep Change 

ကိုအမြနးတကယး်ဖစးေစေသာ သူ်ဖစးပါသညး၈ ရြငးေပါလု၌ အလုပးသညး 
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ဘုရာ့ကသ႕ူအသကးတာမြာ လုပးေနတဲံအရာနဲ႕ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးဖို႕အတျကး 

်ဖစးလာခဲံသညး၈ 

 

သမၼာက္မး့စာရြုေထာငးံ 

ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတို႕ ေကာငး့ဖို႕အတျကး ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကို အသဵု့်ပုသညး၈ ေရာမ ၂့ှ-၃ 

(်ကညးံပါ - ှ ေပ ှ၈ ယာကုပး ှ၈) 

 ေရာမ ၂့ှ-၅ ကိုဖတးပါ၈ 

 ဤက္မး့ပိုဒးမ္ာ့သညး ကျၽနးုပးတို႕ အသကးတာထဲမြာ ဘုရာ့သခငးရဲ႕ 

လုပးေဆာငးခ္ကးေတျ အေ်ကာငး့ကုိ မ္ာ့စျာ ေ်ပာ်ပေနပါသညး၈ 

 ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတိ႕ုအသကးတာမြာ အလုပးလုပးတဲံအခါ၇ ကျၽနးုပးတိ႕ုဟာ 

စိတးပ္ကး်ခငး့၇ ေပ္ာကးဆုဵ့စျာခဵစာ့ေနရာကေန ်ငိမး့ခ္မး့်ခငး့ကို 

ေ်ပာငး့လလဲာခဲံပါသညး၈ ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ ႏြလဵု့သာ့ႏြငးံ စိတးကုိ 

လ္စးလ္ဴရြု်ခငး့၇ မယဵု်ကညး်ခငး့မြ ေယရြုခရစးေတားကုိ ယဵု်ကညး်ခငး့ရြိလာေအာငး 

ေ်ပာငး့လေဲပ့သညး၈ 

 ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ အေ်ခအေနကို ကျၽနးုပးတိ႕ု အသကးတာရဲ႕ 

ရညးရျယးခ္ကးေတျ ်ပညးံွေစရနး၇ ေ်ပာငး့လေဲစရနး ကူညီေပ့ဖို႕ အသဵု့်ပုသညး၈ 

ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ ပငးပနး့ဆငး့ရ႕ဲ်ခငး့ မြတစးဆငးံ ကျၽနုးပးတိ႕ုအထဲမြာ 

ဇျလဲဵ႕ုလ၇ အက္ငး့စာရိတၱႏြငး ံေမြ္ားလငးံ်ခငး့တုိ႕ကိ ုဖနးတီ့ဖို႕ရနး 

အလုပးလုပးေနပါသညး၈ ဘုရာ့သခငးက သူ႕ရ႕ဲခ္စး်ခငး့ေမတၱာကုိ ကျၽနးုပးတိ႕ု 

ႏြလဵု့သာ့ထသဲိ႕ု သျနး့ေလာငး့၊ ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ အသကးတာမ္ာ့ကိ ု

ေ်ပာငး့လေဲစသညး၈ 

 ကျၽနးုပးတို႕ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့အေ်ကာငး့ကုိ မေတျ့ ထငးထာ့ေသာ အခ္ိနးမတိုငးမီကပငး 

ဘုရာ့သခငးက ခရစးေတားအာ့်ဖငးံ ကျၽနးုပးတိ႕ုထဵသုိ႕ ေမတၱာေတား်ဖငးံ 
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ေရာကးရြိခဲံသညး၈ ―ကျၽနးုပးတိ႕ု အ်ပစးသာ့်ဖစးေနစဥးမြာဘဲ ဘုရာ့က 

ကျၽနးုပးတို႕အတျကး အေသခဵခဲံသညး၈‖ ထိုံေ်ကာငးံ၇ ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုပးတိ႕ုကိ ု

မခ္စးခငး ကျၽနးုပးတိ႕ုကို ေ်ပာငး့လဖဲို႕ေစာငးံမေနခဲံဘူ့၈ ဘုရာ့သခငးသညး 

ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ်ဖငးံ လုပးေဆာငးခဲံ်ပီ့ ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ စိတးေနသေဘာထာ့၇ 

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ရလဒးအ်ဖစး ေ်ပာငး့လရဲနး ကူညီေပ့ခဲံသညး၈ 

 

ဆကးလကးေ်ပာငး့လဖဲို႕ေခ၍ေန်ခငး့ (ေရာမ ှဿ့ှ-ဿ) 

ကျၽနးုပးတိ႕ု အသကးတာအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားအေ်ကာငး့ကို ေ်ပာတဲံအခါမြာ 

ဒီက္မး့ပုိဒးအေ်ကာငး့ကုိ အေစာပုိငး့ရကးေတျမြာ ေ်ပာခဲံ်က်ပီ့်ဖစးပါသညး၈ အခု ကျၽနးုပး 

အဓိကထာ့ေ်ပာခ္ငးတာက တ်ခာ့ ရြုေထာငးံတစးခုမြ်ဖစးပါသညး၈ ရြငးေပါလုသညး 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သညး ကျၽနးုပးတို႕၌ ခရစးယာနးမ္ာ့အ်ဖစး ေခ၍ေန်ခငး့ဟု ဆိုခဲံသညး၈ 

 

 နညး့လမး့ေဟာငး့၈ ၈ ဘုရာ့ႏြငးံ ခရစးေတားထဵမြ ေွ့ကျာ်ပီ့၇ ေလာက်ကီ့ကုိ 

မိမိတိ႕ု၌ အ်မငး်ဖငးံသာ ်ကညးံရြုသညး၈ မိမိကိုယးကိုသာ အေစခဵလို်ပီ့ 

မိမိကုိယးကိုသာ ေက္နပးေစသညး၈ 

 

 နညး့လမး့သစး၈ ၈ ဘုရာ့ႏြငးံ ခရစးေတားကုိ အသကးတာ၌ အလယးမြာထာ့၊ 

အသကးရြငး်ပီ့ (=reorientation) ခရစးေတားကံဲသုိ႕ တုိ့၊်ဖစးလာေအာငး 

ရြာေဖျသညး (=sanctification)၈ 

 

 ှ၈ ထာသရအသကးအတျကး ကျၽနးုပးတုိ႕ ယခုေမြ္ားလငးံခ္ကးရ်ပီ၈ 

ဿ၈ ကျၽနုးပတုိ႕၌အသကးတာကုိ ဘုရာ့ထဵသုိ႕ အသကးရြငးေသာ ပူေဇားသက၎ာအ်ဖစး 

သူ႕ရဲ႕ ကရုဏာေတားထဲသုိ႕ တငးလြူပူေဇားသညး၈ 
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၀၈ မိမိတုိ႕ကုိယးပုိငးအတျကးမဟုတးဘဲဘုရာ့သခငး၌ ရညးရျယးခ္ကးကုိ အေစခဵဖုိ႕၇ 

ကျၽနုးပးတုိ႕ အသကးရြငး်ကသညး၈ 

 

ဤေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ာ့သညး တစး်ကိမးတညး့နဲ႕ ်ဖစးလာ်ခငး့မဟုတး၈ ကျၽနးုပးတုိ႕၌ 

အသကးတာတစးေလြ္ာကးလုဵ့ကုိ ဘုရာ့သခငးေခ၍တံဲ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကုိ ေပျ႕ပုိကးဖုိ႕အတျကး 

ကုနးဆုဵ့ရမညး်ဖစးသညး၈ 

 

တစးဦ့ခ္ငး့လုပးေဆာငးရနး၈ 

 

 

ှ၈ ယခုအခ္ိနးမြာ သငးံရဲ႕ အသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုမြာ ဘယးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့က 

အေရ့်ကီ့ဆုဵ့လုိအပးေနသလဲ၈ 
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ဿ၈ ထုိေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကုိ ်ပုလုပးရာမြာ အခကးခဲဆုဵ့ စိနးေခ၍ခ္ကးက ဘာေတျ်ဖစးေနလဲ၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၀၈ ကျၽနးုပးဘာအကူအညီလိုေနလဲ၈ ချနးအာ့ေတျ၇ သတိၱေတျႏြငးံ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့လုပးဖုိ႕ 

လိုအပးတံဲ အကူအညီေတျကုိ ရြာေဖျရနး ကျၽနုးပးဘာလုပးနုိငးသလဲ၈ 
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အခနး့ (ှဿ) ၈  ၈ ေကာငး့စျာနာ့ေထာငး်ခငး့်ဖငးံ ဦ့ေဆာငးမြု်ပု်ခငး့ 

၄၂မိနစး 

 

နိဒါနး့ 

အက္ို့ရြိေသာ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးဖို႕ တစးကုိယးရညး 

်ကီ့ထျာ့်ခငး့၇ အာ့ထုတး်ခငး့ မ္ာ့စျာ လိုအပးပါသညး၈ ဒီသငးခနး့စာမြာ 

အဓိကထာ့ခဲံသလိုဘဲ၇ ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ အက္ို့ရြိမြု်ကီ့မာ့တဲံအပိုငး့ဟာ ကျၽနးုပးတို႕ဟာ 

ဘယးသူေတျ်ဖစးလဲ၇ ယဵု်ကညး်ခငး့၇ စိတးေနသေဘာထာ့၇ ဘုရာ့ကို ဆကးကပး်ခငး့၇ 

ရို့သာ့်ခငး့ ေတျအေပ၍မြာ မြီခိုပါသညး၈ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး်ခငး့၌ 

ေနာကးထပးအေရ့်ကီ့ေသာ အရာမြာ ကျၽနးုးပးတို႕ရ႕ဲ ေခါငး့ေဆာငးမြုအပုိငး့မြာ ကျၽနးုးပးတို႕ 

ဘာလုပးေနသလဲဆုိတာ်ဖစးပါသညး၈ ဤအရာအာ့်ဖငးံ အေတျ့အေခ၍မ္ာ့၇ အစီအစဥးမ္ာ့၇ 

ေနရာတက္ရြိေသာ နညး့စနစးမ္ာ့ပါွငးသညးံ ကျၽနုးပးတိ႕ုေပ့မယးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုကို 

ဆိုလုိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ―မညးသု႕ိ‖ ဟုဆုိရာတျငး ကျၽနုးပးတိ႕ု ခရစးေတားအေခ့ကိုခဵ၊ 

ဦ့ေဆာငးလုပးငနး့လုပးေနစဥး အ်ခာ့ေသာသူမ္ာ့ကို 

မညးသိ႕ုဆကးႏျယးသညးဆို်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤေနရာမြာ ေကာငး့စျာနာ့ေထာငးတတးေအာငး 

သငးယူ်ခငး့က အလျနးအေရ့်ကီ့သညး၈ 

 

ေခါငး့ေဆာငးမြု လကးေတျ႕က္ငးံထုဵ့ (၄) 

ေကာငး့စျာနာ့ေထာငး်ခငး့်ဖငးံ ဦ့ေဆာငးပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးအေ်ခခဵမြု (၄) 

အသငး့အဖျ႕ဲသာ့ အသီ့သီ့အာ်ဖငးံ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားသညး 

စကာ့ေ်ပာေတားမူ်ပီ့ အလုပးလုပးေတားမူသညး၈ 
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ရြငး့်ပခ္ကး 

ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးသညး ဘုရာ့သခငးကို နာ့ေထာငးသညး၈ 

သူတုိ႕သညး ဥာဏးပညာေတား၌ အသဵကုိ ေသခ္ာကရုတစိုကး အူထ ဲအသဲထကဲေနကုိ 

နာ့ေထာငး်ကသညး၈ ေနာကး်ပီ့ သူတို႕သညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိလညး့ ဘယးလိုေကာငး့စျာ 

နာ့ေထာငးရမလဆဲိုတာကိုလညး့ သငးယူ်ကသညး၈ 

 

ေလံက္ငးံခနး့ ၈ ၈ သုဵ့ဦ့တစးဖျ႕ဲ  

ေလံက္ငးံခနး့အေ်ကာငး့ႏြငးံ အေမ့အေ်ဖမ္ာ့အေ်ကာငး့ရြငး့်ပ်ခငး့ 

 

ရညးရျယးခ္ကး ၈  ၈ နာ့ေထာငး်ခငး့စျမး့ရညးကို တို့တကးေအာငးေလံက္ငးံေပ့်ခငး့  

 

သဵု့ဦ့တစးဖျ႕ဲဘယးလိုလုပးရမလဆဲိုတာကို အတိုခ္ုပး ပဵုေဖ၍်ပ်ခငး့၈ 

 

ပထမပျစဲဥး ၈ ၈ စကာ့ေ်ပာမညးံသူ၇ နာ့ေထာငးမညးံသူ၇ ေလံလာမညးံသူအ်ဖစးခဲျပါ၈ 

 

အဆငး(ံှ) - ၀မိနစး 

 

စကာ့ေ်ပာသူသညး နာ့ေထာငးမညးံသူကုိ ပုဂၐိုလးေရ့ကိစၥအေ်ကာငး့ေ်ပာမယး သို႕မဟုတး 

ေအာကးပါ ေမ့ချနး့တစးခုမဟုတး တစးခုထကးပိုေသာအရာကို ေ်ပာေနမယး၈ 

 မိမိအသကးတာမြာ ဘယးသူက မိမိကိ ုေကာငး့စျာနာ့ေထာငးေပ့သလဲ၈ 

မိမိရဲ႕စိတးထဲ ႏြလဵု့သာ့ထဲမြာရြိတဲံအာ့တကးေစေသာ အရာမ္ာ့ကို ေ်ပာတဲံအခါမြာ 

သူတုိ႕ဘာလုပး်ကလဲ၈ 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

90 

 ဘယးအခ္ိနးမြာ အ်ခာ့သူမ္ာ့သညး မိမိကိ ုေကာငး့စျာ နာ့ေထာငးမေပ့သလဲ၈ 

ဘယးလိုခဵစာ့ရလ၈ဲ သူတုိ႕ရ႕ဲ နာ့မေထာငး်ခငး့ရဲ႕ အက္ို့ဆကးကဘာ်ဖစးမလ၈ဲ 

 

ေလံလာသူက အခ္ိနးသတးမြတး်ပီ့ စကာ့လုဵ့်ဖငးံမဟုတးေသာ ဆကးဆဵ်ခငး့မ္ာ့ကို 

ေသခ္ာကရုတစိုကးေလံလာရမညး၈ စကာ့ေ်ပာသူႏြငးံ နာ့ေထာငးသူအ်ကာ့မြ 

ထျကးေပ၍လာသမြ္ေသာ လြုပးရြာ့မြုတိုငး့ကုိ သတိထာ့ေနရမညး၈ 

 

အဆငံး (ဿ) - ၀ မိနစး 

 

နာ့ေထာငးသူက စကာ့ေ်ပာသူရဲ႕ အေတျ့ မ္ာ့၇ အေတျ႕အ်ကုဵမ္ာ့ကို ရြငး့်ပဖို႕ 

ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်ခငး့်ဖငးံ ကူညီေပ့မယး၈ နာ့ေထာငးသူ၌ အခနး့သညး 

မိမိ၌ကိုးယးပုိငးအ်မငးမ္ာ့ကို ေ်ပာ်ပေနဖို႕၇ နြိုကးႏြိုကးချၽတးချၽတးလိုကးေမ့ေနဖို႕ မဟုတးဘ ဲ

စကာ့ေ်ပာသူေ်ပာတဲံ အရာေတျ၇ ခဵစာ့ခ္ကးေတျကုိသာ ပိုမိုရြငး့လငး့မြုရြိေစရနး ေမ့ရမြာ 

်ဖစးပါသညး၈ 

 

ေလံလာသူသညး အခ္ိနးသတးမြတး်ပီ့ စကာ့ေ်ပာသူႏြငးံ နာ့ေထာငးသူတို႕ရ႕ဲ တဵ႕ု်ပနးမြုမြ 

ထျကးေပ၍လာသမြ္ကုိ သတိထာ့ေနရမြာ်ဖစးပါသညး၈ 

 

အဆငးံ (၀) - ၀ မိနစး 

 

 တစးမိနစးအတျငး့မြာ စကာ့ေ်ပာသူသညး ―ကိုယးစကာ့ေ်ပာေနတဲံအခ္ိနးမြာ 

ဘာကုိခဵစာ့ခဲံရလဲ၈ နာ့ေထာငးသူက မိမိေ်ပာေနသညးကို ဘယးလို ပဵံပို့ကူညီ 

ေပ့ေနသလဲ၈ 
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 ႏြစးမိနစးအတျငး့မြာ ေလံလာသူက မိမိ်မငးခဲံ၇ ်ကာ့ခဲံ၇ ထငးခဲံ၇ ေလံလာခဲံ၇ 

ခဵစာ့ခဲံရသမြ္ကို ်ပနးေွငြမယး၈ နာ့ေထာငးသူက ဘယးအခ္ိနးမြာ ေကာငး့တဲ ံ

နာ့ေထာငး်ခငး့စျမး့ရညးကို ်ပခဲံသလ၈ဲ ဘယးအခ္ိနးမြာ နာ့ေထာငးသူက 

ပိုေကာငး့စျာ နာ့ေထာငးနိုငးသလဲ၈ ထငးရြာ့တဲ ံစကာ့လုဵ့မပါတဲံ အ်ပုအမူေတျကိ ု

စကာ့ေ်ပာသူႏြငးံ နာ့ေထာငးသူတိ႕ုရ႕ဲ ဘယးအပိုငး့ေတျမြာ 

သငးသတိထာ့မိခဲံသလဲ၈ 

 

 

 ဒုတိယႏြငးံ တတိယအ်ကိမး ၈ ၈ အေယာကးစီတုိငး့က ေနရာသဵု့ေနရာလဵု့မြာ 

ကစာ့ရသညးအထိ လလဲြယး်ပီ့ ကစာ့်ကပါ၈ 

 

အေတျ႕အ်ကုဵအေပ၍ကို အဖျဲ႕လိုကး်ပနးလညးေဆျ့ ေနျ့်ခငး့ (၂ - ှွ မိနစး) 

ဤေလံက္ငးံခနး့ကို ်ပုလုပးေနစဥး၇ ဘယးအရာက ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ သငးံကို ေတျ႕ထိေစခဲံလဲ၈ 

 စကာ့ေ်ပာသူအေန်ဖငးံ … 

 နာ့ေထာငးသူအေန်ဖငးံ … 

 ေလံလာသူအေန်ဖငးံ … 

 

အေထာကးအကူ်ပုေသာ နာ့ေထာငး်ခငး့စျမး့ရညး  

ှ၈ စကာ့ေ်ပာဖုိ႕ႏြငးံ နာ့ေထာငးဖုိ႕အတျကး ေကာငး့မျနးသငးံေလ္ားေသာ 

ပတးွ နး့က္ငးကုိဖနးတီ့ပါ၈ 

ဿ၈ အစပုိငး့မြာဘဲ်ဖစး်ဖစး၇ ဘယးအခ္ိနးမြာဘဲ်ဖစး်ဖစး စကာ့ေ်ပာသူက နာ့ေထာငးသူကုိ 

ေ်ပာခ္ငးတံဲအရာမ္ာ့ မရြငး့မလငး့်ဖစးတံဲအခါမြာ စကာ့ေ်ပာ်ခငး့ရညးရျယးခ္ကးကုိ 

ရြငး့လငး့ေအာငး်ပုလုပးပါ၈ 
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၀၈ မိမိကိုယးကုိ သကးေသာငးံသကးသာရြိေစပါ၈ စိတးကုိေလြ္ာံထာ့်ပီ့ အဆငးေ်ပသလုိေနပါ၈ 

၁၈ ဖုနး့မ္ာ့ကုိ အေွ့မြာထာ့ထာ့ပါ၈ အသဵကုိ ေသခ္ာပိတးထာ့ပါ၈ 

၂၈ စကာ့ေ်ပာသူစကာ့ဆကးေ်ပာတံဲအခါမ္ာ့မြာ ေခါငး့်ငြိမးံ်ပေပ့ပါ၈ 

၃၈ မ္ကးလုဵ့်ဖငးံ ဆကးသျယး်ခငး့ကုိ ်ပုလုပးပါ၈ (ထုိသုိ႕်ပုရာတျငး အ်ခာ့သူကုိ 

စိတးအေနြာငးံအယြကးမ်ဖစးေစဖုိ႕သတိထာ့ပါ၈) 

၄၈ အာရုဵစုိကးပါ၈ 

၅၈ သတးဆုိငးတံဲ ရြငး့်ပတံဲေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့ပါ၈ 

၆၈ အမြနးတကယး စိတးွငးစာ့ေနသညးကုိ ်ပသပါ၈ စိတးွငးစာ့မြုကုိ ်ပတံဲ ေမ့ချနး့ေတျ၇ 

စိတးအာ့တတး်ကျေစတံဲ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ စကာ့ေ်ပာတံဲသူ ေ်ပာေနတံဲအခ္ိနးမြာ 

ပုိမုိအေသ့စိတးေအာငး ေမ့ေနပါ၈ 

ှွ၈ တုဵ႕်ပနးမြုရြိတံဲ နာ့ေထာငး်ခငး့ စျမး့ရညးကုိ အသုဵ့်ပုပါ၈ (မြနးသညး အတိအက္အတုိငး့ 

ေယာငး်ပနးဟပးပါသညး၇ သုိ႕မဟုတး ်ပနးလညးအစာ့်ပုသညး၈ သငးဟာ မြနးကနးစျာ 

်ကာ့ရဲ႕လာ့၇ စကာ့ေ်ပာသူကုိ ေကာငး့စျာနာ့ေထာငးေနရဲ႕လာ့ဆုိတာကုိ 

်ပနးလညးစစးေဆ့ပါ၈) 

ှှ၈ သငးံရဲ႕ အသဵအေနအထာ့ကုိ ထိနး့ညြိပါ၈ 

ှဿ၈ မေတာငး့ဆုိဘဲနဲ႕ အ်ကဵဥာဏးမေပ့ပါႏြငးံ၈ (အရငးေမ့ပါ၈) 

ှ၀၈ အေရ့်ကီ့ေသာအခ္ကးမ္ာ့ကုိ စိတးထဲတျငး မြတးသာ့ထာ့ပါ၈ 

ှ၁၈ လုိအပးပါက စကာ့ေ်ပာသူရဲ႕ ပုဵ်ပငးထဲမြ ထငးရြာ့တံဲအေ်ကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ 

ကူညီမြတးထာ့ေပ့ပါ၈ 

ှ၂၈ စကာ့ေ်ပာသူရဲ႕ လုိအပးတံဲသူတစးေယာကးအ်ဖစး အေထာကးအပံဵ်ပုေပ့ပါ၈ ဒါေပမယးံ 

သူ႕ရဲ႕ အ်မငးႏြငးံ သငးတူကုိတူရမယးဆုိ်ပီ့ေတာံ မခဵစာ့ပါႏြငးံ၈ 

ှ၃၈ သငးံကုိယးသငး စိတးပ္ဵ႕လျငးံ်ခငး့၇ ်ငီ့ေငျ႕်ခငး့မ္ာ့ကုိ မရြိေစပါနြငးံ၈ 
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ဘာေ်ကာငးံနာ့ေထာငးရတာလ ဲ 

Robert Quinn ကသူ႕ရ႕ဲ Deep Change စာအုပးထဲမြာ ေခါငး့ေဆာငးေတျ 

နာ့ေထာငးသူ်ဖစးလာ်ကတဲံအခါမြာ သူတို႕သညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ရဲ႕ အတျငး့ကအသဵ၇ 

အဖျ႕ဲအစညး့၌ အတျငး့မြအသဵမ္ာ့ကို ်ကာ့နိုငးလာ်ကသညးဟု ဆုိထာ့ပါသညး၈ 

ေသခ္ာစျာနာ့ေထာငး်ခငး့်ဖငးံ အတူတကျ အလုပးလုပး်ကသူမ္ာ့ရဲ႕ ဗဟုသုတ၇ 

အေတျ႕အ်ကုဵထမဲြာ ရြိတဲံ စစးမြနးတဲံအရာေတျကို ရယူနိုငးပါသညး၈ 

 

―နာ့လညးသေဘာေပါကး်ခငး့သညး အစစးအမြနး်ဖစးသညး၈‖ 

အဖျ႕ဲအစညး့ထတဲျငး ေ်ပာေလံရြိသညးံအရာတစးခုမြာ နာ့လညး့သေဘာေပါကး်ခငး့သညး 

အစစးအမြနး်ဖစးသညး၈ ဒါဟာဘာကို ဆိုလိုလဆဲိုရငး လူေတျက သူတုိ႕ ယဵု်ကညးတဲံအတိုငး့ 

အမြနး်ဖစးလာဖို႕ သူတုိ႕လုပးေဆာငး်ကတယး၈ 

 

ဤပဵုထမဲြာ သငးဘာ်မငးပါသလဲ၈  

ဥပမာ 

 တစးစုဵတစးဦ့က သငးသညး ဥာဏးပညာရြိသညးဟုထငးလြ္ငး၇ သငးံဆီက 

အ်ကဵဥာဏးေတာငး့ခဵလိမးံမညး၈ 

 သူတုိ႕က သငးံကုိ မယုဵ်ကညးထုိကးဘူ့ထငးလြ္ငး၇ ယုဵ်ကမြာမဟုတးဘူ့၈ 

 အသငး့ေတားက သူတုိ႕ကုိ ကရုမစိုကးဘူထငးလြ္ငး၇ သူတုိ႕ 

ပါွငး်ကမြာမဟုတးေတာံဘူ့၈ 

 ေခါငး့ေဆာငးက မရုိ့သာ့ဘူ့လုိ႕ သူတုိ႕ထငးရငး၇ အလြူေငျမ္ာ့မ္ာ့ ေပ့်ကမြာ 

မဟုတးေတာံဘူ့၈ 
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လကးေတျ႕ေ်ပာဆို်ခငး့သညး အမြနးတရာ့က ဘာ်ဖစးသလဆဲိုတာ သိပးအေရ့မ်ကီ့ပါ၈ 

လူေတျယုဵ်ကညးတာက သငးံအသငး့ေတားထဲမြာ ဘာက အမြနးတကယး 

်ဖစးေနသလဲဆုိတာကုိ ်ဖစးပါသညး၈ ဒါဟာ အ်ခာ့သူမ္ာ့ ဘာေတျ စဥး့စာ့ေနလဲ၇ ဘာကို 

ယဵု်ကညးေနလ၇ဲ ဘာခဵစာ့ေနရသလဲဆုိတာကုိ နာ့ေထာငးဖို႕အတျကး 

အရမး့အေရ့်ကီ့ေသာ အခ္ကးတစးခ္ကး်ဖစးပါသညး၈ သငး်ကာ့သမြ္ႏြငးံ သငးသေဘာတူရနး 

မလိပုါ၈ ဒါေပမယးံ အ်ခာ့သူအတျကး ဘာကမြနးသလဆဲိုတာကို သငးသိဖို႕လိုပါသညး၈ 

အ်ခာ့တစးပါ့သူ၌ အ်မငးနာ့ေထာငး်ခငး့သညး သူတို႕အတျကးဘာက 

အမြနးတကယး်ဖစးသညးဆိုတာကုိ သငးသိနိုငးဖို႕ တစးခုတညး့ေသာ လမး့်ဖစးပါသညး၈ 

သငးအ်ခာ့သူေတျအမြနးလို႕ ထငးတံဲအရာက ဘာလဆဲိုတာကို သိတာႏြငးံ သငးႏြငးံ သူတို႕ 

ဘာကျာ်ခာ့သလဲဆုိတဲံ တနးဖို့ရြိေသာ စကာ့ေ်ပာ်ခငး့ကို ရရြိမြာ်ဖစးပါတယး၈ 

 

ကျၽနးုပးတိ႕ုေကာငး့မျနးစျာနာ့ေထာငးေသာအခါ ေကာငး့တဲံအရာေတျ်ဖစးေပ၍လာပါတယး၈  

 

တစးပါ့သူကို နာ့ေထာငးသငးံေသာ အ်ခာ့အေ်ကာငး့အရငး့မ္ာ့လ ဲရြိပါေသ့သညး၈ 

 အ်ခာ့သူကုိ မြနးကနးစျာအခ္ိနးယူ၊နာ့ေထာငးေပ့်ခငး့သညး သူတို႕ရ႕ဲအ်မငးကို 

ရို့သာ့စျာ ်ကုိ့စာ့နာ့လညးေပ့်ခငး့၇ အေကာငး့်မငးေပ့်ခငး့တို႕ လိုအပးပါသညး၈ 

ယငး့သညး ကျၽနးုပးတို႕ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ်ပနးလညးဆကးသျယး်ခငး့၇ သူတုိ႕ကို 

နာ့ေထာငးေပ့်ပီ့ သူတို႕အ်မငးမ္ာ့ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ေပ့်ခငး့မ္ာ့ ်ပုရာတျငးလညး့ 

အကူအညီ်ဖစးပါသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ ဤနညး့်ဖငးံ ေကာငး့စျာ နာ့ေထာငး်ကသညးံအခါတျငး 

အနညး့ဆဵု့ ေကာငး့်ခငး့ ငါ့မ္ို့ ်ဖစးေပ၍ေစပါသညး၈  

 

(ှ) သငးနြငးံသငးံအဖျ႕ဲအစညး့အေန်ဖငးံ အသငး့အဖျဲ႕၌ ဥာဏးပညာထမဲြ အကုိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ 

ရရြိခဵစာ့လိမံးမညး်ဖစးသညး၈ 
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(ဿ) အသငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ သူတို႕ေ်ပာသညးကို နာ့ေထာငးေပ့သညးဟု ခဵစာ့်ခငး့်ဖငးံ 

ေနာကးဆုဵ့စီမဵကိနး့၉ ပိုမိုပါွငးလာ်ကမညး်ဖစးသညး၈ 

(၀) သငး၌ေကာငး့စျာနာ့ေထာငး်ခငး့ေ်ကာငးံ ေလ့စာ့မြဳႏြငးံ ပျငးံလငး့မြုတိုကကို 

အစုအဖျ႕ဲ၌ တနးဖို့တရာ့မ္ာ့အ်ဖစး တညးေဆာကးေစမညး်ဖစး်ပီ့ သငး၌ဥပမာကို ်ကညးံ်ပီ့ 

အသငး့သာ့မ္ာ့ကိုယးတိုငး ပိုမိုနာ့ေထာငးတတးရနး သငးခနး့စာရယူ်ကမညး်ဖစးသညး၈ 

(၁) ဒီတစး်ကိမးမြာ သငးံရဲ႕ အသငး့သူအသငး့သာ့မ္ာ့ကို ပိုမို်ပီ့ တစးဦ့ကိုတစးဦ့ 

ေလ့စာ့မြုရြိေစရနး ကူညီ်ပုလုပးေပ့ပါ၈ 

(၂) သူတစးပါ့ကလညး့ သငးံအာ့ပိုမိုေလ့စာ့ယဵု်ကညးလာ်က်ပီ့ သူတုိ႕ကိုယးတိုငးလညး့ 

ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာ နာ့ေထာငးသူမ္ာ့်ဖစးလာကာ တစးေယာကးကို တစးေယာကး 

ယဵု်ကညးမြုႏြငးံ ေလ့စာ့မြုလညး့ တုိ့ပျာ့မညး်ဖစးသညး၈ 

 

ေ်ပာငး့်ပနးအေန်ဖငးံ ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ ဆႏၵမ္ာ့ကို အ်ခာ့သူမ္ာ့လကးခဵရနး အတငး့်ကုိ့စာ့ 

်ကညးံပါ၈ 

 ကျၽနးုပးတို႕၌ အ်ကဵဥာဏး၇ အိပးမကး၇ စိတးစျဲလမး့မြုေတျ၇ မိမိတစးကုိယးရညး 

ရညးမြနးခ္ကးမ္ာ့၇ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ကိ ုလူေတျအာ့လုဵ့ ကျၽနးုပးတိ႕ု ေတျ့ သလုိ 

ကျၽနးုပးတို႕ လုပးသလို လုိကးလုပး်ကဖို႕ ဖိအာ့ေပ့ ်ကုိ့စာ့်ကတတး်ကသညး၈ 

 ဒါေပမယးံ ကျၽနးုပးတိ႕ု အဲဒီလိ ုအတငး့်ကုိ့စာ့တဲံအခါမြာ ဘာေတျ်ဖစးလာလဲ၈ 

မ်ကာခဏဆုိသလုိ အ်ခာ့သူအေပ၍ ကျၽနးုပးတိ႕ု အလိုဆႏၵကို 

အတငး့သျတးသျငး့ရနး ်ကုိ့စာ့်ခငး့က ကျၽနးုပးတိ႕ု အမြနးတကယး 

လိုခ္ငးတံဲရလဒးမ္ို့ကို မရနိုငး်ကပါ၈ 

ှ၈ သငးံရဲ႕ စိတးအလုိကို အတငး့လကးခဵေစ်ခငး့က ရလဒးအေန်ဖငးံ သငးံရ႕ဲ 

ေခါငး့ေဆာငးမြုကို ဆနး႕က္ငးမြုေတျ ်ဖစးလာေစနိုငးပါတယး၈ 

ဿ၈ သူတုိ႕က သငးႏြငးံ ်ငငး့ခုနး်ခငး့၇ တိုကးခိုကး်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးနိုငးပါတယး၈ 
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၀၈ သူတုိ႕သညး သိသိသာသာ်ဖငးံ ်ဖစးေစ၇ မသိမသာ်ဖငးံ ်ဖစးေစ၇ အသစးေသာ 

အတီထျငး်ကဵစမြုမ္ာ့ကို ေလ္ာံက္ေစလိမးံမညး၈ သူတုိ႕သညး သိလ္ကးႏြငး ံ်ဖစးေစ၇ 

မသိလ္ကးနြငးံ်ဖစးေစ၇ သူတုိ႕ရ႕ဲ မေကာငး့ေသာ အေတျ့ မ္ာ့၇ သိ႕ုမဟုတး သငးရဲ႕ 

ရညးရျယးခ္ကးႏြငးံ ဆႏၵကုိ ေလ္ာံက္ေစေသာ အ်ခာ့ေသာ မ္ာ့စျာတုိ႕သညး 

ေအာငး်မငးမြဳရဖို႕အတျကး အေႏြာငးံအယြကး အဖ္ကးအဆီ့်ဖစး်ကလိမးံမညး၈ 

၁၈ ဘာကုိဘဲ ဆဵု့်ဖတးဆုဵ့်ဖတး သူတုိ႕သညး လ္စးလ္ူရြုလိမးံမညး၈ 

၂၈ သငးံရဲ႕ အသစးေသာ အ်ကဵဥာဏးသညး ဘယးေလာကးထိဆုိေ်ကာငး့၇ 

အလုပးမ်ဖစးေ်ကာငး့ကိ ုသငးံေနာကးကျယးတျငး ေ်ပာ်ကလိမးံမညး၈ 

၃၈ သူတုိ႕သညး လဵု့ွကိ ုဆနး႕က္ငးဘကးေတျခ္ညး့ဘဲ လုပး်ကလိမးံမညး၈ 
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ကို့ကာ့ေလံလာရနး 

နာ့ေထာငး်ခငး့ စျမး့ရညး 

 စိတးႏြလုဵ့ကို ဖျငးံ်ပီ့ နာ့ေထာငးပါ၈ သငးသိတယးလိုထငးတံဲအရာ သိ႕ုမဟုတး 

စကာ့ေ်ပာသူက သိတယးလိ႕ု သငးထငးတဲံအရာမ္ာ့ ႏြငးံ သငးသိခ္ငးတဲံအရာမ္ာ့ 

အာ့လဵု့ကုိ ေဘ့ဖယးထာ့ပါ၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကိ ုမြနးကနးစျာနာ့ေထာငးတတးေသာ 

နာ့ရျကး်ဖငးံ နာ့ေထာငးဖို႕ စိတးအာ့ထကးသနးမြုရြိပါ၈ သငး်ကာ့ရသညးံအရာ်ဖငးံ 

သငး အမြနးတကယးေ်ပာငး့လနဲိုငးဖို႕ စိတးတဵခါ့ကိုဖျငးံထာ့ပါ၈ အဲဒီေနာကး 

ေနာကး်ပီ့ရငး သငးဘာေ်ပာမလဆဲိုတာထကး တ်ခာ့သူက 

ဘာေ်ပာေနလဆဲိုတာကို အာရဵုစိုကးပါ၈ သငးံရ႕ဲရညးရျယးခ္ကးက ထိုသူရဲ႕ အ်မငးႏြငးံ 

သူ႕ရ႕ဲေကာငး့်ခငး့ကို နာ့လညးနိုငးဖို႕်ဖစးပါတယး၈ သူေဖ၍်ပမယးံ အမြနးတရာ့က 

သငးံကုိ လြုပးရြာ့ဖုိ႕ သိ႕ုမဟုတး ဆျဲေဆာငးနုိုငးေစဖို႕အတျကး အ်မဲတဵခါ့ဖျငး ံထာ့ပါ၈ 

 Princeton Theological Seminary မြ Professor Deborah Hunsinger သညး 

ကျၽနးုပးတို႕ နာ့ေထာငးသူေကာငး့မ္ာ့ ်ဖစးလာဖို႕ ်ပုလုပးေပ့မယးံ စျမး့ရညးသဵု့မ္ို့ကုိ 

ေဖ၍်ပထာ့ပါသညး၈ သူမသညး သငး့အုပး ေဆျ့ ေႏျ့တိုငးပငး်ခငး့လုပးငနး့ကို 

လုပးကုိငး်ပီ့ သူမ၌ ဥာဏးပညာသညး ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အတျကးလညး့ 

အသဵု့်ပုနိုငးပါသညး၈9 

ှ၈ ပထမဦ့ဆဵု့ ထိေရာကးေသာ နာ့ေထာငးသူမ္ာ့သညး သူတို႕ဘာ်ကာ့လဲဆိုတာကို 

ဘယးလို မလျဲတမး့ ်ပနးလညး စကာ့ေကာကးနိုငးရနး သငးယူဖို႕ လိုအပးပါသညး၈ 

ဒီအေ်ကာငး့ကို ခဏေနရငး ပို်ပီ့ ေသခ္ာေ်ပာ်ကမယး၈  

ဿ၈ ဒုတိယအေန်ဖငးံ ထိေရာကးေသာ နာ့ေထာငးသူမ္ာ့သညး အသုဵ့ွငးတဲံ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို 

ေမ့်ကရမယး၈ အသုဵ့ွငးတနးဖို့ရြိေသာ ေမ့ချနး့သညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို သူတုိ႕ရ႕ဲ 

                                                 
9 See Pray without Ceasing, pp. 69-77. 
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အေတျ့ အ်မငးႏြငးံ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ပိုမိုေ်ပာဆိုလာနိုငးေအာငး ကူညီေပ့ပါသညး၈ 

ထိုအရာသညး ။တို႕ရ႕ဲ အဓိပၺါယးအစစးအမြနးကိုလညး့ ရြငး့်ပရာမြာ ကူညီေပ့ပါသညး၈ 

၀၈ တတိယအေန်ဖငးံ ထိေရာကးေသာ နာ့ေထာငး်ခငး့သညး သိ်မငးနာ့လညးေအာငး 

စစးေဆ့်ခငး့လုပးရနး လိုအပးပါသညး၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့က ်ကုိ့စာ့၊ ေ်ပာ်ပလိုသညးကို 

ကျၽနးုပးတိ႕ုအမြနးတကယး ေသခ္ာစျာ ်ကာ့နိုငးရမညး်ဖစးသညး၈ တစးနညး့ဆိုရေသား 

ကျၽနးုပးတိ႕ု နာ့ေထာငး်ခငး့လုပးတံဲအခါမြာ ကျၽနးုပးတို႕ ်ကာ့တံဲအေပ၍မြာ ကျၽနးုပးတို႕၌ 

ထငး်မငးခ္ကးကုိ ်ပနးလညးေပ့ရနး လုိအပးပါသညး၈ ―ကျၽနုးပးသညး မြနးကနးစျာ 

နာ့လညးသေဘာေပါကးရဲ႕လာ့‖ ဟု၊ ေမ့ချနး့်ပနးေမ့ရမညး်ဖစးပါသညး၈ 

 

 ―တဵ႕ု်ပနးေသာ နာ့ေထာငး်ခငး့‖ ဆိုသညးမြာ ကျၽနုးပးတိ႕ု မြနးကနးစျာ နာ့ေထာငး်ခငး့ 

ကိ ုအ်ခာ့သူမ္ာ့က သိေစရနး ကူညီေပ့ေသာ အေလံအထကုိ 

စိတးပညာရြငးမ္ာ့က နာမညးေပ့ထာ့ေသာ အရာ်ဖစးပါသညး၈  

ှ၈ တစးစဵုတစးေယာကးက တစးစဵုတစးခုကို ေ်ပာတဲံအခါမြာ သူ်ကာ့ခဲံရတဲံ 

အ်ခာ့သူတစးေယာကးရဲ႕ စကာ့အတိအက္အတုိငး့်ပနးေ်ပာေနသညး သုိ႕မဟုတး 

်ပနးလညး၊ သူ႕စကာ့်ဖငးံ ်ပနးေ်ပာေနသညး၈ ်ပနးလညး ေ်ပာငး့လေဲဖ၍်ပ်ခငး့်ဖငးံ သငးဟာ 

စကာ့ေ်ပာသူကုိ ်ကာ့ရဵုသာမဟုတးဘ ဲသူ႕ရ႕ဲဆိုလိုရငး့ကို သေဘာေပါကးတယးဆုိတဲံ 

အေ်ကာငး့ကုိ ေဖ၍်ပေနပါသညး၈ 

 

ဿ၈ သငးစာ သငးံရဲ႕ ကိုယးပိုငးစကာ့လုဵ့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပုေပမယးံလညး့ အ်ခာ့သူရဲ႕ ဆိုလုိတဲံ 

အဓိပၺါယးကုိ မလျေဲစဘဲ မြနးကနးစျာ ေ်ပာရမညး်ဖစးသညး (အေတျ့ အေခ၍ေရာ၇ 

ခဵစာ့ခ္ကးေရာ)၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့သညး သငးနာ့မလညးဘူ့ သို႕မဟုတး ပိုဆို့တာက သငးက 

သူတုိ႕ရ႕ဲခဵစာ့ခ္ကးကုိ အ်ခာ့စကာ့လုဵ့ေတျသဵု့်ပီ့ လိုရာဆျသဲဵု့လုိကးတယးဆုိလြ္ငး 

ထိုသူမ္ာ့သညး စိတးအေႏြာငးံအယြကး်ဖစး်ခငး့၇ သငးံကို အ်ပီ့ပိတးပငးလိုကး်ခငး့မ္ိို့ 
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်ဖစးနိုငးပါသညး၈ ထုိ႕ေ်ကာငးံ သငးသညး အမြနးတကယး နာ့လညးလို်ပီ့ 

သငးနာ့လညးပါတယးဆိုတာိကု သိေစလိုတံဲ အသဵအေနအထာ့်ဖငးံ ဆကးဆဵရမြာ 

အသဵု့်ပုရပါမညး၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို သငး်ကာ့ရာမြ သငးထငးေနေသာအရာသညး 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ဆိုလုိ်ခငး့ႏြငးံ ကုိကးညီမြုရြိမရြိကို ေသခ္ာေအာငး်ပနးေမ့ရပါမညး၈ 

 

၀၈ အနကးနဲဆုဵ့ေသာ နာ့ေထာငးမြုအဆငးံသုိကေရာကးရြိရနး၇ စကာ့လဵု့မပါဘ ဲ

ေ်ပာေန်ခငး့ႏြငးံ အဒဲီလူတစးေယာကးက မေ်ပာဖို႕လုပးေနတဲံအရာက ဘာလဲဆုိတာကုိ 

သိနိုငးေအာငးဖမး့နိုငးရမညး်ဖစးသညး၈ လူေတျေ်ပာေနတဲံ ―မ္ဥး့ႏြစးခု်ကာ့ကုိ ဖတးနိုငးရနး‖ 

သငးယူရပါမညး၈ သငးသူတုိ႕ရ႕ဲ အသဵအေနအထာ့၇ စကာ့လဵု့ေရျ့ခ္ယးမြု၇ 

ခႏၶာကိုယးအမူအရာ၇ ႏြငးံ အ်ခာ့ စကာ့လုဵ့သဵမပါေသာ သလဲျနးစမ္ာ့ ကေန ဘာကုိ 

ခဵစာ့ရလ၈ဲ သူတို႕သညး ကျၽနးုပးတို႕နာ့မလညး်ခငး့ေ်ကာငး့ေဒါသ်ဖစးနိုငးသညး၈ 

သူတုိ႕ကိုယးသူတို႕ ေ်ပာလိုတံဲ ဆိုလို်ခငး့ကို မြနးစျာ မေ်ပာနိုငး်ခငး့ေ်ကာငး့ 

စိတးအေနြာငးံအယြကး်ဖစးနိုငးသညး၈ သူတို႕က သငးႏြငးံ သေဘာမတူ်ခငး့ေ်ကာငးံ 

စိတးလြုပးရြာ့ေနနိုငးသညး၈ 

 

စကာ့လုဵ့သဵ မပါေသာ ေ်ပာဆိုဆကးဆဵ်ခငး့ အခ္ကးအလတး 

စိတးပညာရြငးမ္ာ့က လူတစးဦ့ႏြငးံ တစးဦ့ဆကးဆဵ်ခငး့၌ ၆၀%မြာ စကာ့လုဵ့မပါဘ ဲ

ဆကးဆဵ်ခငး့်ဖစးသညးကို ရြာေတျ႕ခဲံသညး၈ ေလံလာခ္ကးတစးခုက ၄%ေသာ 

ဆကးဆဵ်ခငး့သညး စကာ့လဵု့အေပ၍တျငးသာမူတညး်ပီ့၇ အသဵအေနအထာ့အေပ၍တျငး 

၀၅%၇ မ္ကးႏြာအေနအထာ့၇ ကုိယးဟနးအမူအရာ၇ မ္ကးလုဵ့အ်ကညးံ၇ လကးဟနးအမူအရာ 

ေပ၍တျငး ၂၂% မူတညးသညးဟု ဆုိပါသညး၈10 

                                                 
10 Deborah van Deusen Hunsinger, Pray without Ceasing: Revitalizing Pastoral 
Care (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2006), p. 74, citing a 1996 study by Albert 
Mehrabian. 
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လကးပိုကးထာ့်ခငး့၇ မ္ကးႏြာနီ်ခငး့ အစရြိသညးံ စကာ့လဵု့မပါေသာ ေ်ပာဆို်ခငး့ 

သလဲျနးစမ္ာ့မြ သငးသညး ဤလူတစးေယာကးဟာ စိတးဆုိ့ေနသလာ့၇ 

ေဒါသ်ဖစးေနသလာ့ ေ်ကာကးရျဵ႕ေနသလာ့ဆိုတာကို ေထာကးလြနး့နိုငးပါသညး၈ ဒါေပမယးံ 

ဘာကုိလ၇ဲ ဘာေ်ကာငးံဒီလို်ဖစးတာလဲဆုိတာကုိေတာံ သငးရြငး့လငး့ေအာငးရြာေဖျရမညး၈ 

ဥပမာ၇ ―ဒီတငး်ပမြုနြငးံပတးသကး်ပီ့ သငးံပဵုစဵဟာ ေဒါသထျကးေနပဵုေပါကးေနတယး‖ ဆို်ပီ့ 

သငးကေ်ပာမယး၈ ေလ့စာ့သမြုကို ်ပတဲံ အေန်ဖငးံ ်ကာ့မြာအခ္ိနးေပ့်ပီ့ ခဏေစာငးံပါ၇ 

အဲဒီေနာကးထုိသူက ဘာမြမတဵု႕်ပနးဘူ့ဆုိလြ္ငး ―ကျၽနးုပးေ်ပာတာ မြနးလာ့‖ သိ႕ုမဟုတး 

―သငးတစးခုခုကို ခဵစာ့ေနရတာလာ့‖ ်ငငးသာစျာနဲ႕ ဆကးေ်ပာမယး၈ အဒဲီေနာကး သငးဟာ 

အဲဒီလူဘာခဵစာ့ေနလဆဲိုတာကို မေသခ္ာေသ့ဘူ့ဆိုလြ္ငး ―သငးစဥး့စာ့ေနတာကုိ ငာံကုိ 

ပိုေ်ပာ်ပပါ၈‖ သငးံတုိ႕ရ႕ဲ စကာ့ေ်ပာမြု အေ်ခအေနအေပ၍ႏြငးံ ထုိသူက သငးံကို 

စကာ့်ဖငးံေရာ၇ စကာ့လဵု့မပါဘနဲဲ႕ေရာ ေပ့ေနတဲံ အခ္ကးအလတးမ္ာ့အေပ၍မြာ မူတညး်ပီ့ 

သငးရ႕ဲကိုယးပိုငး ထငး်မငးခ္ကးကုိ အ်ကမး့မ္ဥး့ေပ့နိုငးပါတယး၈ ―ကျၽနးုပးထငးတာ … ‖ 

သိ႕ုမဟုတး ―ဒီတငး်ပခ္ကးရဲ႕ အခ္ို႕အစိတးအပိုငး့ေတျဟာ သငးံအတျကး အလုပး်ဖစးပဵုမရဘူ့၈ 

သငး်မငးတံဲအတုိငး့ ကျၽနးုပးလညး့ ်မငးေအာငးလို႕ နညး့နညး့ေလာကး 

ေ်ပာ်ပေပ့လိ႕ုရမလာ့‖ စသညး်ဖငးံ ေမ့နိုငးပါသညး၈ 

 

်ပသနာေ်ဖရြငး့်ခငး့ အဆငးံဆငးံ  

စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ - အဖျ႕ဲတုိငး့သညး ေအာကးပါ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ လုိကးနာရမညး၈ 

 

ှ၈ အေယာကးစီတုိငး့သညး စကာ့ေ်ပာနိုငးဖုိ႕ အလြညးံက္ရမညး၈ 

ဿ၈ တစးေယာကးကေ်ပာတံဲအခါမြာ အ်ခာ့သူမ္ာ့က ်ကာ့မဖ္ကးဘဲ 

နာ့ေထာငးေပ့ေနရမညး၈ 
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၀၈ အေယာကးစီတိုငး့သညး ေလ့စာ့မြု်ဖငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိ ေ်ပာရမညး၈ 

၁၈ အေယာကးစီတုိငး့သညး ်ပသနာကုိ ေ်ဖရြငး့လိုရမညး်ဖစး်ပီ့ ေ်ဖရြငး့ခ္ကးကုိ 

ရြာဖို႕အတျကး စိတးႏြစးထာ့ရမညး၈ 

 

လုပးေဆာငးမြုအဆငးံဆငးံ 

 

ှ၈ အဆငးံ (ှ) ၈ ၈ နဵပါတး(က)လူက သူ႕ရ႕ဲ အ်မငးနဲ႕ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို စျပးစျဲမြုမရြိဘဲ 

်ပသနာတစးခုကို ေဖ၍်ပရမယး၈ နဵပါတး (ခ)လူက ေလ့ေလ့စာ့စာ့၇ ေသေသခ္ာခ္ာ 

အာရဵုစိုကး်ပီ့ နာ့ေထာငးရမယး၈ နဵပါတး(က)လူက ေ်ပာ်ပီ့သျာ့တဲံအခါမြာ နဵပါတး (ခ)လူက 

နဵပါတး(က)လူရဲ႕ေနရာမြ ထပးေလာငး့ေ်ပာဆိုရမယး၈ လုိအပးလြ္ငး 

ရြငး့လငး့ေအာငးုလပးရမယး၈ သူ်ကာ့ခဲံသမြ္ကို နဵပါတး(က)လူက 

စိတးေက္နပးမြုရတဲံအခ္ိနးထိ ်ပနးလညးေ်ပာဆိုေနရမယး၈ ထုိမြသာ (ခ)လူက သ႕ူရ႕ဲ 

အ်မငးကို နာ့လညးသေဘာေပါကးေ်ကာငး့ေပ၍မညး၈ 

ဿ၈ အဆငးံ (ဿ) ၈ ၈ ေနရာခ္ငး့ ်ပနးေ်ပာငး့မယး၈ နဵပါတး(ခ)လူက သူ႕ရဲ႕အ်မငးကေန 

်ပသနာတစးခုကို ်ပနးေ်ပမယး၈ အအဲခ္ိနးမြာ နဵပါတး(က)လူက နာ့ေထာငးမယး၇ 

ရြငး့လငး့ေအာငးလုပးမယး၇ ်ပီ့ရငး နဵပါတး(ခ)လူရ႕ဲ ေနရာကေန ်ပနးေ်ပာမယး၈ 

၀၈ အဆငးံ (၀) ၈ ၈ နဵပါတး (က)လူေရာ (ခ)လူေရာက တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ 

အ်ပစးမတငးဘဲ ်ပသနာရဲ႕ အေ်ဖရဖို႕အတျကး စဥး့စာ့်ကမယး၈ သူတို႕ရ႕ဲ 

အ်ကဵဥာဏးေတျကုနးသျာ့တဲံအခါ၇ သူတုိ႕ႏြစးဦ့လဵု့လကးခဵနိုငးမယးံ တစးခုသုိ႕မဟုတး 

တစးခုထကးပိုတံဲ အ်ကဵကို ေရျ့ခ္ယးရမယး၈ 

၁၈ အဒီဲလိုလုပးလို႕မ်ပီ့ခငးမြာ အေယာကးစီတိုငး့က ေ်ဖရြငး့ခ္ကးကုိ ေရျ့ ခ္ယးရာမြာ 

လုပးေဆာငးဖို႕ လိုအပးတံဲ ဘယးအရာကိုမဆုိ စိတးႏြစး်ပီ့ လုပးရမြာ်ဖစးပါတယး၈ အကယး၊ 
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ပါွငးသူေတျက လုပးရတာ စိတးေက္နပးမြုရြိတယးဆိုရငး သူတို႕ႏြစးဦ့ကို 

လကးစျႏဲြုတးဆကးေစ်ပီ့ အတူတကျဆုေတာငး့ေစပါ၈ 
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အခနး့ (ှ၀) ၈  ၈ နာ့ေထာငး်ခငး့အေပ၍ ထာ့ရြိေသာ ဝိညာဥးေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ 

လကးေတျ႕ဆိုငးရာ ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ 

၄၂မိနစး 

 

စိတးွ ိညာဥးအေ်ခခဵမြု (၄) 

အသငး့အဖျ႕ဲသာ့ အသီ့သီ့အာ်ဖငးံ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားသညး 

စကာ့ေ်ပာေတားမူ်ပီ့ အလုပးလုပးေတားမူသညး၈ 

 

ခရစးယာနးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အ်ဖစး၇ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို နာ့ေထာငးရနး 

အေရ့အ်ကီ့ဆဵု့အခ္ကးမြာ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားက အ်ခာ့သူမြတစးဆငးံ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုထဵ စကာ့ေ်ပာမညးကို ေမြ္ားလငးံ်ခငး့အေ်ကာငး့ ်ဖစးပါသညး၈ သငးသိတံဲအတုိငး့၇ 

ရြငးေပါလုသညး ခရစးေတားဟာ ကုိယးခႏၶာရဲ႕ ဦ့ေခါငး့်ဖစးတယး၇ ယုဵ်ကညးသူေတျဟာ 

က္နးတံဲအစိတးအပိုငး့ေတျ်ဖစးတယးလို႕ ှေကာ ှဿ မြာ သျနးသငးထာ့ပါတယး၈ 

အစိတးအပိုငး့ အာ့လဵု့ဟာ လုိအပးပါတယး၈ အစိတးအပိုငး့အာ့လဵု့ဟာ 

သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ ဦ့ေဆာငးမြု၇ တနးခို့ေတား်ဖငးံ အမ္ာ့ေကာငး့ဖို႕အတျကး 

လုပးေဆာငး်ကရပါတယး၈ 

 

အသငး့သူအသငး့သာ့မ္ာ့ သုိ႕မဟုတး သငး့အုပးဆရာရဲ႕ အ်ကဵဥာဏးအာ့လဵု့၇ 

အ်မငးအာ့လဵု့ဟာ ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးမြု မဟုတးပါဘူ့၈ တစးေယာကးခ္ငး့စီတိုငး့က 

သခငးဘုရာ့ဆီက စကာ့လဵု့ပါဆုိ်ပီ့ ဘုရာ့ဆီကလာတာ မဟုတးတဲံ အရာေတျကို 

ေ်ပာတတး်ကတယး၈ ဘာဘဲ်ဖစး်ဖစး၇ ခရစးေတားရဲ႕ ခႏၶာကိုယးဟာ ဘုရာ့သခငးရဲ႕ 

ဝိညာဥးေတားက အစိတးအပိုငး့အာ့လဵု့ထဲမြာ အလုပးလုပးပါတယးဆိုတံဲ 

ယဵု်ကညးမြုအေပ၍အေ်ခခဵ်ပီ့ တညးေဆာကးထာ့ပါသညး၈ 
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ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ကျၽနးုပးတို႕၌ အလုပးသညး ဘုရာ့သခငး၌ အသဵေတားကို 

နာ့ေထာငးဖုိ႕ သိသာ်မငးသာ ရြိေသာ လုပးငနး့စဥးကို ဖနးတီ့အသုဵ့်ပုရမြာ ်ဖစးပါတယး၈ 

အကယး၊ ဘုရာ့သခငးသညး ခရစးေတား၌ ခႏၶာကိုယးတစးခုလုဵ့အာ့်ဖငးံ အလုပးလုပးသညး 

ဆိုလြ္ငး ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး 

အ်ခာ့ကိုယးအစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကို နာ့ေထာငးတတးေသာ ဥာဏးပညာႏြငးံ်ပညးံွရမညး 

်ဖစးသညး၈ 

 

လကးေတျ႕က္ေသာ အေ်ကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ နညး့လမး့မ္ာ့ (၀ွ မိနစး) 

ေကာငး့စျာနာ့ေထာငးတတးဖို႕ သငးယူ်ခငး့သညး ထိေရာကးစျာဦ့ေဆာငးလုိေသာ 

သူမ္ာ့အတျကး ေကာငး့ေသာ စတငး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ဒါေပမယးံ ေကာငး့ေသာ 

ေခါငး့ေဆာငးမြုထသဲို႕ တို့ွငးသညးံအခါ တုဵ႕်ပနးနာ့ေထာငးတာထကး 

ပိုတဲံအရာေတျမ္ာ့စျာရြိပါေသ့သညး၈  

 

(Adapted from SLL book, pp. 168ff) ေအာကးပါတုိ႕မြာ ေကာငး့ေသာ နာ့ေထာငးမြု 

ပတးွ နး့က္ငးကုိ အဖျဲ႕၇ အသငး့ေတား၇ အဖျဲ႕အစညး့ထမဲြာ ဖနးတီ့ရနး မရြိမ်ဖစးလိုအပးေသာ 

ေလံက္ငးံခနး့ သုဵ့ခု်ဖစးပါသညး၈ 

 ယဵု်ကညးမြုႏြငးံ လဵု်ခဵုမြုရြိေသာ ပတးွ နး့က္ငးကုိ ဖနးတီ့ပါ 

 နာ့ေထာငး်ပီ့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ေသာ ်ဖစးစဥးကိ ုဖနးတီ့လုပးေဆာငးပါ 

 အလျနးအကျၽဵတဵ႕ု်ပနးမြု မ်ပုမိရနး သိ႕ုမဟုတး အလ္ငးစလုိ တဵ႕ု်ပနးမြု မ်ပုလုပးရနး 

သတိ်ပုပါ၈ 
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ယဵု်ကညးမြုႏြငးံ လုဵ်ခဵုမြုရြိေသာ ပတးွ နး့က္ငးကုိ ဖနးတီ့ပါ၈ 

 

ေလ့စာ့မြုရြိေသာ ဆကးဆဵေရ့တစးခုကို တညးေဆာကးရနးမြာ 

ေခါငး့ေဆာငးအေပ၍တျငးမူတညးသညး၈ ဤအရာသညး အထူ့သ်ဖငးံ တစးစဵုတစးဦ့က 

သငးႏြငးံ သေဘာမတူေသာအခါတျငး အသုဵ့်ပုနိုငးပါသညး၈ ေလ့စာ့မြုရြိေသာ 

ဆကးဆဵေရ့တျငး ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ ပါွငး်ကပါသညး၈ 

 

(ှ) သငးံတငးံေလ္ာကးပတးေသာ အမူအရာ်ဖငးံ်ပဳမႈေနထုိငးေသာသူ၇ ထုိသူသညး သငးံႏြငးံ 

သေဘာထာ့မတုိကးဆိုငးေသား်ငာ့လညး့ ထုိသူကုိအ်ပစးစီရငး်ခငး့မ်ပဳလုပးပါႏြငးံ၈ 

(ဿ) ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့်ဖစးစဥးတစးေလြ္ာကး တတးနိုငးသမြ္ ပျငးံလငး့်မငးသာေစပါ၈ 

အ်ခာ့ပုဂၐိုလးမ္ာ့၌ အ်ကဵ်ပုခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ စစးမြနးစျာပျငး့လငး့မြု မရြိပါက ကျၽနးုးပးတို႕၌ 

နာ့ေထာငး်ခငး့သညး ဟနး်ပသကးသကးသာ်ဖစး်ပီ့ ဂုဏးသိက၏ာ ရြိမညးမဟုတးေပ၈ 

ေပ၍ထျကးလာမညးံ ရလဒးသညး သိ်ပီ့သာ့်ဖစးလြ္ငး ်ဖစးစဥး၉ မပါွငးဘေဲန်ခငး့်ဖငးံ 

ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ ဂုဏးသိက၏ာကို ထိနး့သိမး့နိုငးပါသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕၌ အ်မငးနြငးံ ခဵယူခ္ကးမ္ာ့ကို 

ေ်ပာငး့လရဲနး ဆႏၵရြိ်ခငး့်ဖငးံ ကျၽနးုပးတို႕၌ ပျငး့လငး့မြုကို ်ပသနိုငးပါသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕၌ 

ေမြ္ားလငးံကုိ့စာ့ခ္ကးမ္ာ့၇ ခ္ဥး့ကပးမြုမ္ာ့ကို ်ပု်ပငး်ခငး့၇ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇ 

အဖျ႕ဲအစညး့်ကီ့၌ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့အတျကး အေလြ္ာံအတငး့ ်ပု်ခငး့မ္ာ့ ်ပုလုပးရနး 

ဆႏၵရြိေ်ကာငး့ ်ပသရေပမညး၈ 

(၀) သငးသညး စစးမြနးစျာ နာ့ေထာငးလ္ကးရြိေ်ကာငး့ႏြငးံ အ်ခာ့ပုဂၐိုလး တို႕၌ 

အ်ကဵ်ပုခ္ကးမ္ာ့ကို တနးဖို့ထာ့ေ်ကာငး့်ပသပါ၈ သူတို႕ေ်ပာသညးကို နာ့ေထာငးေ်ကာငး့၇ 

သေဘာေပါကးေ်ကာငး့ တစးဖကးသာ့အာ့ သိေစရနး တစးနညး့နညး့်ဖငးံ ်ပသပါ၈ 

တဵ႕ု်ပနးမြု်ပုနာ့ေထာငး်ခငး့ ကို အသဵု့်ပုပါ၈ အသငး့သာမ္ာ့အာ့ ေကာငး့ေသာ 

နာ့ေထာငး်ခငး့ အတတးပညာကို အခ္ငး့ခ္ငး့အေပ၍အသဵု့်ပုရနး အာ့ေပ့ပါ၈ 
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(၁) ယဵု်ကညးစိတးခ္ရမြုကုိ ထိနး့သိမး့ပါ၈ 

 

နာ့ေထာငး်ပီ့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ေသာ ်ဖစးစဥးကို ဖနးတီ့လုပးေဆာငးပါ၈ 

 

(ှ) ်ပႆနာ၇ စိတးေခ၍ခ္ကး၇ လုိအပးခ္ကး စသညးတို႕ကို သငးေတျ႕သညးံအတုိငး့ 

ေသခ္ာစျာ ေဖား်ပပါ၈ အသငး့သာ့မ္ာ့ကို ေခ၍်ပီ့ အဖျဲ႕၌ တာွနးအေပ၍အာရဵုစိုကးနိုငးရနး 

စာရငး့်ပုစုရာ၉ ကူညီေစပါ၈11 

(ဿ) ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို မညးသူက မညးသညးံအခ္ိနးတျငး ်ပုမညးကို ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ ်ပုပါ၈ 

။၉ အဖျဲ႕၌ တာွနးအတိုငး့အတာကုိလညး့ ထညးံသျငး့ေဖား်ပပါ၈ (အခ္ကးအလကးရြာေဖျ 

စုေဆာငး့်ခငး့၇ အဆို်ပု်ခငး့၇ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတး်ခငး့၇ တုိ႕လညး့ ပါွငး)၈ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ 

ခ္မြတးရနး လုိအပးေသာအခါ မညးသူက သုိ႕မဟုတး အဖျဲ႕အစညး့က 

ေနာကးဆုဵ့အချငးံအာဏာကို ရရြိမညးကိုလညး့ ထငးရြာ့ေစရနးလိုပါသညး၈ 

(၀) အ်ခာ့သူတုိ႕ထဵမြ အ်ကဵဥာဏးမ္ာ့ ဖိတးေခ၍ပါ၈ သေဘာကျဲလျမဲြုအပါအွငး 

ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေနျ့ ်ခငး့ကို အာ့ေပ့ပါ၈ 

(၁) အာ့လဵု့အတျကး (ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵထာ့်ကေသာသူမ္ာ့၇ မညးသညးံဆုဵ့်ဖတးခ္ကးဘခဲ္ခ္ 

အက္ို့သကးေရာကးမညးံသူမ္ာ့) အက္ုိ့ရြိမယးံအရာကုိ စဥး့စာ့နိုငးဖို႕ အဖျ႕ဲွငးအာ့လဵု့ကုိ 

တိုကးတျနး့ပါ၈  

                                                 
11 Alban consultant Susan Beaumont has written an excellent article that 
identifies six key elements of a well-defined problem. 1. State the problem 
objectively. 2. Keep the statement limited in scope.  3. Do not confuse symptoms 
of the problem with the problem itself.  4. Do not formulate the problem 
statement so that it includes an implied cause. 5. Do not formulate the problem 
statement in such a way that it includes an implied solution. 6. Make certain that 
your problem statement answers the "so what?" test. (Alban Weekly, Issue 420, 
August 13, 2012) 
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(၂) ကျၽနးုပးတိ႕ု အခ္ငး့ခ္ငး့အာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးမိနး႕်ကာ့ေတားမူသညးကို သိရိြရနး 

အလိ႕ုငြာ ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ နာ့ေထာငး်ခငး့ကို အာ့ေပ့ပါ၈ 

(၃) တတးနိုငးသမြ္ ဘဵုသေဘာတူညီခ္ကးရရနး ်ကို့စာ့ပါ၈ သုိ႕ရာတျငး 

အဖျ႕ဲအစညး့်ကီ့အတျကး ်ဖစးေစ၇ အသငး့အတျကး်ဖစးေစ အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးမညးဟု 

ယူဆပါက ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရနး မေ်ကာကးပါႏြငးံ  

 ဥပမာအာ့်ဖငးံ တစးခါတစးရဵ အခ္ိနးေကာငး့သညး အဓိကအေရ့ကိစၥ်ဖစး်ပီ့ 

လကးေတျ႕လုပးရပးလိုအပးမညး်ဖစးသညး၈  

 အခ္ို႕အခ္ိနးမ္ာ့၉ အဖျ႕ဲသာ့မ္ာ့၉ ဥာဏးအေ်မားအ်မငး ကငး့မဲံ်က်ပီ့ 

လုပးခ္ငးစိတးလညး့ ကငး့မဲံတတး်ကသညး၈ ထိုသို႕ေသာ အေရ့ကိစၥမ္ာ့၉ 

အသငး့အဖျဲ႕ထမဲြ တစးဦ့တစးေယာကးက လကးေတျ႕က္ေသာ၇ အေတျ့ အေခ၍ႏြငးံ 

တဵ႕ု်ပနးမြုတို႕ကို ေပ၍ထျကးေစနိုငးေသာ အစီအစဥးတစးခုကို တငး်ပလာပါသညး၈ 

ထိုအခါေခါငး့ေဆာငးအေန်ဖငးံ အ်ခာ့အသဵု့ွငးေသာ အ်ကဵဥာဏးမ္ာ့ 

ထျကးလာစရာမရြိေတာံဟု ယူဆလြ္ငး အဖျ႕ဲ၌ ပူေပါငး့ပါွငးမြုသညး 

အက္ို့ရြိသညးံအပိုငး့ဆုတးယုတးက္ဆငး့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈ 

 အာ့လဵု့သေဘာတူ်ခငး့ကို ေစာငးံ်ခငး့သညး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ရာတျငး ေကာငး့ေသာ 

ရညးရျယးခ္ကး်ဖစးပါသညး၈ သု႕ိေသာ တစးခါတစးေလမြာ အမ္ာ့သေဘာဆႏၵ်ဖငးံ 

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့သညး အ်ပညးံအွလကးခဵနိုငးပါသညး၈ 

အာ့လဵု့သေဘာတူ်ခငး့၌ တနးဖို့ကုိရြာေဖျ်ခငး့သညး အခ္ိနးမြနးမြနးႏြငးံ 

လိုအပးခ္ကးကုိ တဵ႕ု်ပနးနိုငး်ခငး့ဆိုေသာ တနးဖို့ႏြငးံ ညီတူညီမြ္်ဖစးရနး 

လိုအပးပါသညး၈ (ဥပမာ တစးခါတစးေလ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးတစးခုကုိခ္ဖို႕အတျကး 

ေနာကးထပး တစးလ၇ႏြစးလေလာကးအထိ ထပးေစာငးံရမယး၇ သိ႕ုေသား 

ရာခုိငးႏြုနး့အာ့်ဖငးံ ှွ%ေလာကးဘဲ ပိုေကာငး့လာနိုငးမယး၈ 

အသစးတုိ့တကးလာမယးံအရာက ေစာငးံရက္ို့နပးမေနဘူ့်ဖစးမယး၈) 
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 အဖျ႕ဲကို ချေဲသာအခါ အတိုကးအခဵ်ဖစးေန်ခငး့မဟုတးဘဲ စိတးွ ငးစာ့မြုမ္ာ့ကိ ု

ေဆျ့ ေႏျ့်ကမယး၈ ဆနး့သစးတီထျငးမြုရြိပါ၈ တတိယ ်ဖစးနိုငးေခ္ကိုရြာေဖျပါ၈ 

မ္ာ့နိုးးသမြ္မ္ာ့ေသာ စိတးွ ငးစာ့မြုမ္ာ့်ဖငးံ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးပါ၈ 

(၄) အ်ကဵဥာဏးမ္ာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ ပျဲ် ပီ့သျာ့်ပီ်ဖစးသ်ဖငးံ 

လုပးငနး့စဥး ရပးနာ့မညး်ဖစးေ်ကာငး့ အခ္ကး်ပပါ၈ အဆငးံ (ဿ) ႏြငးံ (၀) အတုိငး့ 

သငးေကာငး့စျာ လုပးသျာ့ပါက ထိုသုိ႕ရပးနာ့သညးကုိ မညးသူမြ္ 

အံဵ်သ်ကမညးမဟုတးေပ၈ ထို႕ေနာကး အာ့လဵု့နာ့လညးသေဘာေပါကးေသာ 

်ပတးသာ့ေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကုိ ခ္မြတး်ပီ့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးအတုိငး့ အ်မနးဆဵု့ 

အေကာငးအထညးေဖားပါ၈ 

 

လုပးငနး့စဥးကို ရပးနာ့်ခငး့ႏြငးံ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအတိုငး့ ေဆာငးရျကး်ခငး့တို႕သညး 

ေအာငး်မငးမြု အသီ့အပျငးံရရြိခဵစာ့ရမညးဟု ေမြ္ားလငးံခ္ကးႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ပါွငးသူတိ႕ု၌ 

ယဵု်ကညးမြုကို ရြငးသနးေစေရ့အတျကး အလျနးအေရ့်ကီ့ပါသညး၈ နာ့ေထာငး်ခငး့ကို 

ရြညးလ္ာ့စျာ ်ပုလုပးပါက လုပးငနး့စဥးသညး အက္ို့်ပုရမညးံအစာ့ အက္ုိ့ယုတးေစေသာ 

အရာ်ဖစးလာ်ပီ့ ပါွငးသူတိ႕ုအာ့ စိတးဓာတးက္ေစကာ လိုအပးေသာ 

်ပုမူလုပးေဆာငးမြုကုိ ေႏြ့ေကျ့သျာ့ေစမညး်ဖစးသညး၈ တစးခါတစးေလ ပဋိပက၏ကို 

ေရြာငးရြာ့လို်ကသ်ဖငးံ တိတးတိတးေန်ကပါသညး၈ တစးခါတစးေလ 

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမခ္နိုငးဘေဲတျေွေန်ကသညး၈ အဖျဲ႕လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၉ 

ရြငး့လငး့တိက္ေသာ ရညးမြနး့ခ္ကး၇ လကးေတျ႕က္ေသာ လုပးငနး့စဥး၇ 

အ်ပုသေဘာေဆာငးေသာ အ်ပညးံအွ ပါွငးပတးသတးမြုႏြငးံ ပိတးသိမး့မြု (ရပးနာ့မြု)တိ႕ု 

လိုအပးပါသညး၈ 
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အလျနးအကျၽဵ႕တဵ႕ု်ပနးမြုမ်ပုမိရနး သုိ႕မဟုတး အလ္ငးစလိုတုဵ႕်ပနးမြု မ်ပုလုပးရနး 

သတိ်ပုပါ၈ 

(ှ) သငးံအေန်ဖငးံ အခဵဖကး၉ရြိေသာအခါ သုိ႕မဟုတး အေနရ်ကပးေသာအခါ 

သိ႕ုမဟုတး ပုဂၐိုလးေရ့အရ ခဵယူေသာအခါ အ်ခာ့ပုဂၐိုလးမ္ာ့၌ အေတျ့ အေခ၍ႏြငးံ 

ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ႏြုတးအာ့်ဖငးံ်ဖစးေစ သုိ႕မဟုတး အ်ခာ့နညး့်ဖငးံ်ဖစးေစ 

တဵ႕ု်ပနးေတာံမညးဆိုလြ္ငး သတိထာ့ပါ၈ တစးနညး့ဆိုရေသား သငးံရဲ႕စိတးခဵစာ့မြုေ်ကာငးံ 

အ်ခာ့သူတစးေယာကးႏြငးံ စကာ့ေ်ပာေန်ခငး့ကို မပ္ကးစီ့ေစပါႏြငးံ၈ 

(ဿ) အက္ို့မရြိေသာ တနး်ပနးတုဵ႕်ပနးမြုမ္ာ့၉ မ္ကးလဵု့မ္ာ့ ဟုိဒီလြညံး်ခငး့၇ 

သကး်ပငး့ခ္်ခငး့၇ မ္ကးခဵု့ပငးံ်ခငး့၇ အသဵ်မြငးံ်ခငး့ႏြငးံ အ်ခာ့ကိုယးအမူအရာ်ဖငးံ 

မႏြစး်မိုေ်ကာငး့ ်ပ်ခငး့မ္ာ့ ပါွငးသညး၈ 

 သငးသညး ေခါငး့ေဆာငးေနရာ၉ရြိသ်ဖငးံ သငးေဖား်ပေသာ 

သငး၌အယူအဆမ္ာ့ႏြငးံ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကိ ုေက္ား်ပီ့ အမ္ာ့က 

အဓိပၺါယးေကာကးယူနိုငးသညးကို သတိရပါ၈ သငးေ်ပာသညးကုိ သူတုိ႕က 

―အထကးလူ်ကီ့ရဲ႕ ထငး်မငးခ္ကး‖ အ်ဖစး ်ကာ့်ကမညး်ဖစး်ပီ့ သငးႏြငး ံ

သေဘာခ္ငး့မတိုကးဆိုငးသညးကုိ မအီမသာ ်ဖစး်ကလ္ကး 

သငးံစိတးအေနြာငးံအယြကး ်ဖစးမညးကိ ုစို့ရိမးသူမ္ာ့ ်ဖစး်ကသညး၈ 

သငးံထငး်မငးခ္ကးအေပ၍တျငးလညး့ အမြတးအ်ပညးံနီ့ပါ့ေပ့်ကကာ 

သငးလကးမခဵလြ္ငး အလျနးထိခိုကးနာက္ငးမညးံသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

 သိ႕ု်ဖစး၊ အ်ခာ့ပုဂၐုိလးမ္ာ့၌ အ်ကဵဥာဏးမ္ာ့ကိ ုတနးဖို့ထာ့ပါက 

ကျၽနးုပးတို႕အေန်ဖငးံ ခဵယူခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ လျတးလပးစျာ 

စီ့ွငးလာမြုကိ ုအတာ့အဆီ့ မ်ပုမိရနး သတိထာ့ရေပမညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ 

အ်ပစးတငး်ခငး့၇ ်သဇာလႊမး့မို့်ခငး့၇ ်ပနးေ်ပာရေသာ သူမ္ာ့ကုိ ပညာေပ့်ခငး့ 

စသညးတိ႕ု မ်ပုမိရနး အေရ့်ကီ့ပါသညး၈ တာွနးရြိသူမ္ာ့ မိမိတိ႕ု 
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ဆႏၵအေလ္ာကး လျတးလပးစျာ ပါွငးပတးသကးလာသညးကုိ ကျၽနုးပးတိ႕ု 

လိုလာ့ေ်ကာငး့ကို မေမံပါႏြငးံ၈ 

(၀) သိ႕ုေသား တစးစဵုတစးဦ့၌ ပါွငးမြုသညး အက္ို့ယုတးေစပါက သို႕မဟုတး 

အလုပးတာွနးမြ ေသျဖီသျာ့ပါက ေ်ပာဆိုေဆျ့ ေနျ့ပျဲကို လမး့ေ်ကာငး့မြနးေပ၍ 

်ပနးေရာကးရနး သငးံအေန်ဖငးံ တညးံမတးေစရမညး်ဖစးသညး၈  

 တစးခါတစးရဵ လုပးငနး့စဥး ပ္ကး်ပာ့ေစရနး တ်ခာ့သူတုိ႕ ်ကုိ့စာ့်ကလိမးံမညး 

်ဖစးသညး၈ သူတုိ႕၌ ေဒါသ သိ႕ုမဟုတး အ်ခာ့ပုဂၐိုလးမ္ာ့၌ 

မေက္နပးခ္ကးစသညးတို႕ကိ ုအေ်ခခဵ၊ အဖ္ကးသေဘာ်ပုလုပးနိုငးသညး၈ အဆို့်မငး 

ေကာကးခ္ကးမ္ာ့ေပ့်ခငး့ သိ႕ုမဟုတး အစညး့အေွ့၉ အေနြာငးံအယြကး်ပု်ခငး့ 

စသညးံနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငး ံဆကးဆဵမြုပ္ကး်ပာ့ေအာငး ်ပုလုပးနိုငးသညး၈ 

အေ်ခအေနတစးခုစီကို အ်ပုသေဘာ်ဖငးံ လိမၼာပါ့နပးစျာ ကိုငးတျယးရနး 

လိုအပးမညး်ဖစးသညး၈ 

 တစးခါတစးရဵ အဖျ႕ဲေဆျ့ ေနျ့ပျမဲ္ာ့၉ စဵႏြုနး့မ္ာ့ရြိသညးကုိ သတိေပ့ရနး 

လိုအပးမညး်ဖစးသညး၈ တစးခါတစးရဵ ေဆျ့ ေနျ့ပျဲ စညး့စနစးက္ရနး ႏြုတး်ဖငး ံ

ခပးမာမာသတိေပ့ရနး လိုအပးမညး်ဖစးသညး၈ တစးခါတစးရဵ ေဘ့ထျကး 

ဆကးစပးေသာအေ်ကာငး့အရာ ရုတးတရကးေပ၍လာသ်ဖငးံ လုပးငနး့စဥးကိ ု

ခဏမြ္ရပးနာ့်ပီ့ ။ကိုကုိငးတျယးရနး လိုအပးလိမးံမညး်ဖစးသညး၈ 

 တစးခါတစးရဵ စိတးရြညးသညး့ခဵရနး လိုအပးမညး်ဖစးသညး၈ အဘယးံေ်ကာငးံဆုိေသား 

စို့ရိမးေ်ကာကးရျဵ႕မြုေ်ကာငး ံသူတုိ႕၌ အယူအဆႏြငးံ ခဵစာ့ခ္ကးကုိ အခ္ိနးယ ူ

်ပီ့ေဖားထုတး်ပသရနး လိုအပးမညး်ဖစးေသာေ်ကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ထိုသုိ႕ေသာ 

အေရ့ကိစၥမ္ာ့၉ ထိုပုဂၐိုလးမ္ာ့အေန်ဖငးံ အလုပးတာွနးမြ ေသျဖီ်ခငး့ သိ႕ုမဟုတး 

သူတုိ႕လိုခ္ငးသညးကို ရြာေဖျရငး့ အက္ုိ့မရြိေသာ တဵ႕ု်ပနးမြုမ္ာ့ 

်ပုသျာ့်ခငး့်ဖစးနိုငးသညး၈ 
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ေမချနး့ေမ့်ခငး့/ေဆျ့ ေနျ့်ခငး့ 

 

မိမိကုိယးကို ်ပနးလညး ဆနး့စစး်ခငး့ 

ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့ေန်ဖငးံ မိမိသညး ပိုေကာငး့ေအာငး ဘယးလုိနာ့ေထာငးရမလ၈ဲ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကျၽနုးပးသညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိ ်ကာ်ကာနြငးံ ပိုမိုနီ့ကပးစျာနာ့ေထာငးလြ္ငး ကျၽနးုပး၌ 

ေခါငး့ေဆာငးမြုက ဘယးလိုအာ့ပိုေကာငး့မလ၈ဲ 
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အခနး့ (ှ၁) ၈  ၈ ဝိညာဥးေရ့လမး့စဥး - ်ငိမးသကးစျာေန်ခငး့ႏြငးံ 

ဂ္ာနယးေရ့သာ့်ခငး့ 

၄၂မိနစး 

 

ွိညာဥးေရ့လမး့စဥး 

တိတးဆိတးစျာ တစးဦ့တညး့ေန်ခငး့ 

တစးဦ့ခ္ငး့လုပးေဆာငးရနး 

သငးံေဘ့အနာ့မြာ အ်ခာ့သူမ္ာ့ရြိေနေသားလညး့၇ မိနစးသဵု့ဆယးေလာကးအခ္ိနးယူၿပီ့ 

ထိုလူမ္ာ့အလယးတျငး တိတးဆိတး်ငိမးသကးမြုကို ရြာေဖျ်ကညးံပါ၈ သငးံအေနနဲ႕ 

လမး့ေလြ္ာကး နုိငးသညး၇ သို႕မဟုတး ထုိငးခဵုေပ၍မြာဘ ဲထုိငးလိုလြ္ငး ထုိငးေနနိုငးပါသညး၇ 

သိ႕ုမဟုတး တစးေနရာရာတျငး လဲေလ္ာငး့ ေနနိုငးပါသညး၈ သုိ႕ေသား မညးသူႏြငးံမြ္ 

အဆကးအသျယး မလုပးရပါ၈ ဤအခ္ိနးသညး သငးတစးေယာကးတညး့ သငးံအေတျ့ ထတဲျငး 

ဘုရာ့တစးပါ့တညး့နြငးံသာ အတူရြိေနဖိုံ အခ္ိနး ်ဖစးပါသညး၈ 

 

ဘုရာ့ရ႕ဲမ္ကးေမြာကးေတားထတဲျငး ရြိေနေသာအခါ ်ဖစးေပ၍လာသမြြ္ အရာမ္ာ့ 

အာ့လဵု့အေပ၍၉ ေသခ္ာစျာ အာရဵုစိုကးထာ့ပါ၈ ်ဖစးေပ၍လာသမြ္ကို သဘာွက္က္ 

တဵ႕ု်ပနးပါ၈ 

 

ဂ္ာနယးေရ့်ခငး့ (ှ၂ မိနစး) 

 ဂ္ာနယးေရ့်ခငး့သညး မြတးစုေရ့သညးႏြငးံမတူေပ၈ မြတးစုဒုိငးယာရီ ေရ့်ခငး့သညး 

ေန႔စဥး်ဖစးရပးမ္ာ့ကို မြတးသာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဂ္ာနယးေရ့ရာတျငး မိမိ၌ အေတျ့ ၇ခဵစာ့ခ္ကး၇ 

အုိငးဒီယာမ္ာ့၇ ဘုရာ့ႏြငးံမိမိၾကာ့ထဲရြိ ဆကးဆဵေရ့ကုိေမ့ချနး့ထုတး်ခငး့ အစရြိသညး 
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မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ထုိ႔ေနာကး မိမိ၌အေတျ့ ၇ စိတးပါွငးစာ့မႈမ္ာ့၇ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို 

ဆုေတာငး့ခ္ကးအ်ဖစးေ်ပာငး့လပဲစးႏိုငးသညး၈ သငးံဆုေတာငး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေရ့ခ္ပါ၈ 

သငးအေလ့အ်မတးထာ့ေသာ အရာမ္ာ့ကိုေရ့ဆျဲႏုိငးသညး၈ ပုဵဆျဲ် ခငး့ (ဥပမာ- ပနး့ပုဵ၇ 

ရႈခငး့ပုဵ၇ေရတဵချနး၇ၾကယး) အထိမး့အမြတးတစးခုခုေရ့ဆျဲ်ခငး့ (ဥပမာ- ကာ့တိုငး၇ 

ဖေယာငး့တိုငး၇ဘုရာ့ေက္ာငး့၇ ႏြလဵု့သာ့) 

 

 ဒုိငးယာရီေရ့်ခငး့ဥပမာ-  ယေန႔ ွိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးလမး့်ပေသာ သငးတနး့သုိ႔တကး 

ေရာကးတယး၈ဘုရာ့စကာ့နာ့ေထာငးတတးရနးအေရ့ၾကီ့ေၾကာငး့ေဆျ့ ေႏျ့ခဲံၾကတယး၈

သ ေဘာေကာငး့ေသာ သူငယးခ္ငး့ ေက္ားမငး့နဲ႔ ေန႔လညးစာအတူူတူစာ့ခဲံၾကတယး၈ 

ေန႔လညးစာ စာ့်ပီ့ေနာကး ခနတ်ဖဳတးလမး့ေလြ္ာကး ထျကးတယး၈ 

 ဂ္ာနယးေရ့်ခငး့ဥပမာ- ယေန႔သငးတနး့အာ့်ဖငးံ ကၽျႏုးပးသညး ပို်ပီ့နာ့ေထာငးတတးရနး 

လိုေၾကာငး့သတိ်ပဳမိပါတယး၈ ကၽျနးေတာံး ဇနီ့၇သာ့သမီ့ေတျအေပ၍မြာ ေကာငး့ေကာငး့ 

နာ့မေထာငးခဲံမိလုိ႔ စိတးမေကာငး့်ဖစးမိပါတယး၈ ေနာကးတစးခါ သူတုိ႔စကာ့ေ်ပာတဲံအခါ 

မြာ ကၽျနးေတားံအေနနဲ႔ အေကာငး့ဆဵု့နာ့ေထာငးေပ့ဖုိ႔ၾကိဳ့စာ့လိုပါတယး၈ 

 ဆုေတာငး့်ခငး့ဥပမာ- ယေန႔တကးေရာကးချငးံရေသာ သငးတနး့အတျကးေက့္ဇူ့တငးပါ 

တယးဘုရာ့ရြငး၇ ကၽျနးေတားံသာ့သမီ့ေတျရဲ႕စကာ့ကိ ုေကာငး့ေကာငး့ နာ့မေထာငး 

ေပ့ခဲ ံလို႔စိတးမေကာငး့ပါဘူ့၈ ယေန႔အိမး်ပနးေရာကးတံဲအခါ သူတုိ႔ေ်ပာတာကိ ု

ေကာငး့ေကာငး့နာ့ေထာငးတတးဖို႔ ကူညီလမး့်ပပါ၈ မိသာ့စုွငးအခ္ငး့ခ္ငး့ နာ့ေထာငး 

တတးဖို႔လညး့ ကူညီေပ့ပါအဖ၈ ကၽျႏုးပး၌ဆုေတာငး့သဵကုိနာ့ေညာငး့ေပ့လို႔ 

ေက့္ဇူ့တငး ပါတယး အဖဘုရာ့ရြငး၈ 
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ဂ္ာနယးေရ့မြတး်ခငး့အတျကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးလုိအပးပါက… 

ေအာကးပါေမ့ချနး့မ္ာ့အေပ၍၉ ်ဖစးေပ၍လာေသာ သငး၌စိတးမြ အရာမ္ာ့ကို ေရ့ခ္ပါ၈ 

(ှ) ဘုရာ့ရြငးက ကျၽႏးုပး၌ သစၥာရြိေသာ မိတးေဆျေကာငး့အ်ဖစး မညးသုိ႕ 

ႀကိဳဆိုေနသလ၈ဲ 

 

(ဿ) ကိုယးက ဘုရာ့နဲ႕ ဆကးသျယးဖို႕ တစးေန႕တာလုဵ့ ဘယးေလာကးရြာေဖျ 

ေနပါသလဲ၈ 

 

(၀) တစးေန႕တာလုဵ့ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားနြငးံအတူဆကးသျယးေနနိုငးဖို႕ 

မညးသညးံအလုပးေတျက သငးံကုိ အေကာငး့ဆဵု့ ကူညီေပ့နုိငးသလဲ၈ 

 

(၁) တစးေန႕တာလုဵ့ ဘုရာ့သခငးနြငးံပိုေကာငး့ေသာ ဆကးသျယးေရ့ရဖို႕ ကိုယးက 

ဘာလုပးရနးလိုပါသလဲ၈ 

 

 

အာ့လဵု့အဖျဲ႕လိုကး်ပနးလညးသဵု့သပး်ခငး့ 
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အခနး့ ှ၂ ၈ ၈ ဘုရာ့သခငးကုိ ယုဵ်ကညး်ခငး့ 

၄၂ မိနစး 

 

Focus 

                           

ဘုရာ့ကုိ ယုဵ်ကညးဖုိ႕ ကျၽနုးပးအတျကး အခကးခဲဆုဵ့အခ္ိနးက ဘယးအခ္ိနးလဲ၈ 

 

 

 

 

 

 

ဘုရာ့သခငးကုိ မယုဵ်ကညး်ခငး့က ကျၽနုးပးအသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုအေပ၍ 

ဘယးလုိအက္ုိ့သကးေရာကးမြုရြိသလဲ၈ 
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ဘုရာ့သခငးကုိ ယုဵ်ကညး်ခငး့က ကျၽနုးပးအသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုအေပ၍မြာ ဘယးလုိ 
အကူအညီေပ့သလဲ၈ 
 

 

 

 

 

Tim ၌အေ်ကာငး့ သကးေသခဵခ္ကး 

ှ၆၆ွ ်ပညးံႏြစး တစးရကးေသာအခ္ိနးတျငး ကျၽနးုပးသညး အရငးတုနး့က ဘုရာ့ကုိ 

ယဵုၾကညးခဲံသေလာကး မယဵုၾကညးေတာံဘူ့ဆိုတာကို ရုတးတရကး သိလာခဲံသညး၈ 

ကျၽနးုပးဟာ ဆယးႏြစးတာကာလအတျငး့ ေမြ္ားလငးံခဲံတဲံအတိုငး့မ်ဖစးလာ်ခငး့၇ စိတးပ္ကး်ခငး့၇ 

စိတးပငးပနး့်ခငး့မ္ာ့ကုိ တစးခုၿပီ့တစးခု ေတျ႕ႀကုဵလာခဲံရသညး၈ ကျၽနးေတာံရဲ႕ 

ယဵုၾကညး်ခငး့ဟာ ယိုငးနဲ႕လာခဲံသညး၈ ကျၽနးုပး ခရစးေတားကုိ ယုဵၾကညးေနေသ့တယး၇ 

ွတး်ပုေနေသ့တယးဆုိေပမယးံလညး့ ကျၽနးေတာံရဲ႕ စိတးထဲမြာေတာံ တစးခုခုက 

အရငးလိုမဟုတးေတာံဘူ့၈ အဒဲီေ်ပာငး့လေဲနတာေတျကလညး့ 

ေကာငး့တဲံအရာမဟုတးဘူ့၈ 

 

ကျၽနးေတာံအေၾကာငး့ရဲ႕ အစကို ်ပနးေ်ပာရေအာငး၈ ကျၽနးေတာံရဲ႕ ပထမတစးႏြစး 

အမြုေတားဟာ ေမြ္ားလငးံခဲံသညးအတိုငး့ ်ဖစးမလာခဲံပါဘူ့၈ 

 

ှ၆၆ွ ်ပညးံလျနးႏြစးမ္ာ့အလယး၉ ကျၽနးုပးနြငးံ ဇနီ့သညးတို႕သညး ခ္ီကာဂို်မို႕်ပငးရြိ 

အသငး့ေတားေလ့တစးခုမြာ သငး့အုပးဆရာအလုပး လုပးခဲံ်ကသညး၈ ။ေလ့ႏြစးတာ 

အမြုေတားေဆာငးကာလအတျငး့ ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ ကေလ့တစးဦ့ ပ္ကးက္ခဲံပါတယး၈ 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

117 

ကျၽနးေတာံ ေက္ာငး့ေနဖကးတစးဦ့ ကလညး့ အသကးဿ၅ႏြစး အရျယးမြာ ေသဆဵု့ခဲံပါတယး၈ 

ကျၽနးုပးသညး တစးပတးလြ္ငး နာရီေပါငး့ ၄ွေက္ား အလုပးလုပးခဲံေသားလညး့ ကျၽနးုပးရဲ႕ 

ႀကုိ့ပမး့မြုသညး လုဵေလာကးပဵုမေပ၍ခဲံေပ၈ ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ အမြုေတားေဆာငးလုပးငနး့သညး 

အဓိပၺါယးရြိစျာ ရုနး့ကနးလြုပးရြာ့ေနေသားလညး့ ကျၽနးေတာံထကး အဆမ္ာ့စျာ ႀကီ့မာ့ေသာ 

အငး့အာ့စုမ္ာ့သညး ႀကီ့ထျာ့ေနေသာ အသငး့ေတားႏြငးံ စိတးအာ့ထကးသနးေသာ 

အမြုေတားေဆာငးလုပးငနး့်ဖစးမလာေစရနး တာ့ဆီ့ပိတးပငးခဲံ်ကသညး၈ ထုိအေ်ခအေန၉ 

ကျၽနးေတာံကုိ ဘုရာ့သခငး ဘာေၾကာငးံ မကူညီခဲံလဲဆိုတာကို နာ့မလညးႏိုငးခဲံေပ၈ 

 

ထိ႕ုေနာကးကျၽနးုပး မက္နး့မာ်ဖစးခဲံသညး၈ ှ၆၅၃ ခုႏြစး ဇျနးလ ဿ၁ရကးေန႕တျငး ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ 

ပထမဆုဵ့သာ့ေလ့ကို ေမျ့ဖျာ့ခဲံပါသညး၈ ေနာကးတစးရကးမြာဘ ဲကျၽနးေတာံရဲ႕ 

အေရ်ပာ့ေရာဂါကု ဆရာွနးထဵက ကျၽနးုပးံကို ဖုနး့ဆကးလာခဲံပါတယး၈ 

ကျၽနးုပးရဲ႕ေဆ့စစးခ္ကးရလဒး ရတံဲအေၾကာငး့ေ်ပာပါတယး၈ သူကႀကို့စာ့ၿပီ့ ညငးသာစျာနဲ႕ 

စကာ့ကုိ ထိနး့ေ်ပာေနခဲံတယး၈ ကျၽနးုပးဟာ ေသေလာကးတဲံ အေရ့်ပာ့ ေရာဂါရြိေနၿပီ 

်ဖစးတဲံအေၾကာငး့၇ အလျနးဆဵု့ ဆယးႏြစးေလာကးသာ အသကးရြငးနိုငးေၾကာငး့ကုိ 

ေ်ပာခဲံပါတယး၈ 

 

အဲစကာ့ကို ၾကာ့လိုကးရတာဟာ ကျၽနးေတာံရဲ႕ ဗိုကးထဲကုိ တစးခုခုက 

ေစာငးံထို့လုိကးသလို ခဵစာ့ရပါတယး၈ ဘာေတျ်ဖစးေနၿပီလ၈ဲ ကျၽနးုပး ေမြ္ားမြနး့ခဲံသလို 

မဟုတးဘ ဲဘုရာ့သခငးဟာ အသငး့ေတားမြာ ကျၽနးုပး်ကို့စာ့ခဲံတာေတျကို 

အသိအမြတးမ်ပုခဲံဘူ့၈ ဘုရာ့သခငးက ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ သမီ့ေလ့ကို မေသေအာငးလို႕ 

မကာကျယးေပ့ခဲံဘူ့၈ အခုလညး့ ေမျ့ခါစရြိေသ့တဲံ ကျၽနးေတာံသာ့ေလ့ 

ဆယးေက္ားသကးအရျယး မေရာကးခငးမြာဘ ဲအေဖမရြိဘဲ်ဖစးေတာံမယး၇ ကျၽနးေတာံ 

ဇနီ့သညးလညး့ မုဆို့မအ်ဖစး ေရာကးရေတာံမယး၈ 
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အဲံဒီေနာကး ကျၽနးေတာံမိခငးဟာလညး့ အယးဇိုငး့မာ့ေရာဂါ ခဵစာ့လာခဲံရတယး၈ ှ၆၅၅ 

ခုႏြစးတျငး တစးခုခုမြာ့ေနေၾကာငး့ ကျၽနးုပးသိလာခဲံတယး၈ ှ၆၆ွ ်ပညးံလျနးႏြစးမ္ာ့ 

အေစာပုိငး့မြာ အေမံရဲ႕ ေရာဂါေဆ့စစးခ္ကးကုိ အတညး်ပုခဲံၿပီ့ သူမရဲ႕ 

အေ်ခအေနဟာလညး့ တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႕ ပိုမိုဆုိ့ရျာ လာခဲံတယး၈ ကျၽနးေတာံရဲ႕ 

အေဖဟာလညး့ အဒဲါအတျကးနဲ႕ ေစာစီ့မြာ အ်ငိမး့စာ့ယူခဲံရတယး၈ အေဖံရဲ႕ 

က္နး့မာ့ေရ့အေ်ခအေနဟာလညး့ အေမံထကး ပိုမိုလ္ငး်မနးစျာနဲ႕ 

ဆုတးယုတးက္ဆငး့လာခဲံသညးကုိ ကျၽနးုပးံအေနနဲ႕ ဘာမြမတတးနိုငးဘ ဲ်ဖစးခဲံရတယး၈ 

အေမံကို ်ပုစုေၾကာငးံ ရခဲံရတဲံ စိတးဖိစီ့မြုေတျေၾကာငးံဘ ဲအေဖဟာ အေမံထကးေစာစျာနဲ႕ 

ှ၆၆၅ ခုနြစးမြာ ကျယးလျနးသျာ့ခဲံပါတယး၈ အေမကေတာံ ဿွွဿခုႏြစးမြာ 

ကျယးလျနးခဲံပါတယး၈ 

 

ဤအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့သညး ကျၽနးေတာံအေန်ဖငးံ လကးခဵရနး အငးမတနးခကးခဲခဲံပါတယး၈ 

ကျၽနးေတာံမိဘႏြစးပါ့လဵု့က ခရစးယာနးေကာလိပးတစးခုမြာ ဆကးကပးထာ့တဲံ 

အမြုေတားေဆာငးမ္ာ့်ဖစးၾကတယး၈ ဒါေပမယးံ ဘုရာ့သခငးက သူတုိ႕ကို 

ၾကညးံရြုေစာငးံေရြာကးခဲံပဵု မေပ၍ခဲံပါဘူ့၈ ခရစးယာနးအမြုေတားေဆာငးလုပးငနး့၉ ကျၽနးုပးလညး့ 

အ်ပငး့အထနးႀကုိ့စာ့ၿပီ့ ဆကးကပးခဲံေပမယးံလညး့ ကျၽနးုပးဟာ 

ေကာငး့ႀကီ့မဂၤလာခဵစာ့ရမယးံအစာ့ ဖ္ာ့နာ်ခငး့ႏြငးံ ေသ်ခငး့တရာ့တိ႕ုရ႕ဲ ွနး့ရဵ်ခငး့ကို 

ခဵခဲံရပါတယး၈ ခရစးယာနးအမြုေတားေဆာငးလုပးငနး့မြာ အခ္ိနး်ပညးံ ဆကးကပးမညးလို႕ 

ဆဵု့်ဖတးခဲံၿပီ့ေနာကး ဘုရာ့သခငးကုိ သစၥာရြိစျာ ဆကးကပးရငး ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတို႕ကို 

်ပနးၿပီ့ ်ကညးံရြုေစာငးံေရြာကးမြာဘဲလုိ႕ ဘုရာ့က သေဘာတူထာ့ခဲံတယးလို႕ ကျၽနးုပး 

ထငးခဲံပါတယး၈ 
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အခုေတာံ ―်ကညးံရြုေစာငးံေရြာကးေတားမူမညး‖ ဆိုတံဲ အဓိပၺါယးကို ကျၽနးုပး 

ေသခ္ာမသိေတာံပါ၈ ေနာကးေၾကာငး့်ပနးၾကညးံေသာအခါ ကျၽနးုပးႏြငးံ ကျၽနးုပးံရဲ႕ မိသာ့စုကို 

အႏၱရာယးမြ ဘုရာ့သခငး ကျယးကာ ေစာငးံေရြာကးေတားမူမညးဟု ကျၽနးုပး 

မသိမသာေတျ့ ခဲံပဵုရပါသညး၈ ကျၽနးေတာံရ႕ဲ အမြုေတားေဆာငးလုပးငနး့ကို အတိုငး့အတာ 

တစးခုအထိ ဘုရာ့သခငး ေကာငး့ခ္ီ့ေပ့ေတားမူလိမးံမညးဟု ယူဆခဲံသညး၈ သုိ႕ေသား 

ကျၽနးုပး ေမြ္ားလငးံထာ့သလို မ်ဖစးလာခဲံပါ၈ နာက္ငးမြုမ္ာ့၇ ဆုဵ့ရဵြု့မြုမ္ာ၇ စိတးပ္ကမြုမ္ာ့ႏြငးံ 

ရုနး့ကနးလြုပးရြာ့မြုမ္ာ့ကိုသာ ႀကုဵေတျ႕ရၿပီ့ ကျၽနးုပးရဲ႕ ်ပငး့ထနးစျာ ်ကုိ့ပမး့မြုႏြငးံ 

သစၥာရြိမြုတိ႕ုသညး ဘာမြအရာထငးပဵုမေပ၍ေပ၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးေတာံမိဘ 

ႏြစးပါ့အေပ၍တျငးလညး့ေကာငး့၇ ကျၽနးေတာံမိသာ့စုအေပ၍တျငး လညး့ေကာငး့၇ 

ပ္ကးကျကးေတားမူခဲံသညးဟု ကျၽနးုပးယူဆခဲံၿပီ့ ကျၽနးုပး၌ စိတးပ္ကးမြုသညး သဵသယႏြငးံ 

နာက္ညး့မြုအ်ဖစးသိကု ေ်ပာငး့သျာ့ခဲံသညး၈ 

 

ကျၽနးုပးလမး့ဆဵု့လမး့ချေရာကးေနမြနး့ ကျၽနးုပးသိပါသညး၈ ေရြ႕သိ႕ု သျာ့ရမညးဆိုလြ္ငး ကျၽနးုပး 

တစးခုခုဆဵု့်ဖတးရေတာံမညး်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့သခငးအေပ၍ ယုဵ်ကညးအပးႏြဵ်ခငး့်ပုမညးေလာ၇ 

မ်ပုဘေဲနမညးေလာ၈ ကျၽနးေတာံအသကးတာ၉ ဘုရာ့သခငး၌ေကာငး့်ခငး့ကို 

တိတးတဆိတး သဵသယွငးေနေသာ ခရစးယာနးေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့ အ်ဖစး 

ကျၽနးုပးမေနနိုငးေတာံပါ၈ ်ပသနာကုိ ကျၽနးုပးေတျ႕ခဲံၿပီ၈ ယခုကျၽနးုပး ေရျ့ခ္ယးေတာံမညး၈ 

ကျၽနးေတာံအေမရဲ႕ေရာဂါႏြငးံ ကျၽနးေတာံအသကးတာ၉ ဆုဵ့ရြဵု့မြုမ္ာ့အေပ၍ 

ဆကးလကးနာက္ညး့်ပီ့ ေနသျာ့မညးေလာ၈ သုိ႕တညး့မဟုတး ဘုရာ့သခငးသညး 

ကျၽနးေတာံအသကးတာ၉ အေကာငး့အာ့်ဖငးံ ဆကးလကးလုပးေဆာငးေတားမူေ်ကာငး့ 

ယဵု်ကညးအပးႏြဵရမညးေလာ၇ တစးခုခုေရျ့ခ္ယးရေတာံမညး ်ဖစးသညး၈ 
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ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုပးွမး့နညး့ပူေဆျ့ ေနစဥးႏြငးံ အခကးအခမဲ္ာ့ ေတျ႕်ကုဵေနရခ္ိနးတို႕၉ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုႏြငးံ အတူပါရြိေတားမူေၾကာငး့ သကးေသ်ပနိုငးပါကလညး့ေကာငး့ သို႕မဟုတး 

အတူပါရြိေတားမူ်ခငး့မရြိေၾကာငး့ သကးေသ်ပနိုငးပါက လညး့ေကာငး့ ကျၽနးေတာံအေန်ဖငးံ 

သဵသယကုိ ်ဖစးေစ၇ နာက္ညး့မြုကို်ဖစးေစ၇ ယုဵ်ကညးအပးႏြဵမြုကို ်ဖစးေစ 

ေရျ့ခ္ယးစရာလိုေတာံမညး မဟုတးေပ၈ သုိ႕ေသာကျၽနးုပးမြာ သကးေသမရြိပါ၈ တစးဖကးမြာ 

ကျၽနးုပးသညး ရငးံက္ကးလာၿပီ့ စမး့သပးမြုမ္ာ့်ကာ့မြ အသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုႏြငးံ 

ပတးသတး၊ နကးရြိုငး့သိအမ္ာ့အ်ပာ့ ရရြိခဲံသညး၈ ။အ်ပငး ကျၽနးုပးတို႕၌ 

အမြုေတားေဆာငးလုပးငနး့၌ အကူအညီကို အေတားအတနးရခဲံေသာ 

သာမနးယဵု်ကညးသူတိ႕ုႏြငးံ အဓိပၺါယးရြိေသာ ဆကးဆဵေရ့ တညးေဆာကးနိုငးခဲံသညး၈ 

သိ႕ု်ဖစး၊ အေကာငး့အာ့်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ အဆုိ့အာ့်ဖငးံ ်ဖစးေစ သကးေသ်ပနိုငး်ခငး့ 

မရြိေသာေၾကာငးံ ဘုရာ့သခငးအာ့ ယုဵ်ကညးအပးႏြဵ်ခငး့သညးသာ 

ကျၽနးုပးေရျ့ခ္ယးရမညးံအရာ ်ဖစးေၾကာငး့၇ မေရရာ မေသခ္ာေသာ 

အခ္ကးမ္ာ့အေပ၍အေ်ခခဵေသာ နိဂဵု့မဟုတးေၾကာငး့ ကျၽနးုပးသိရြိလာခဲံသညး၈  

 

ယုတိၱနညး့အရဆိုရလြ္ငး တတိယေရျ့ ခ္ယးစရာရြိပါသညး၈ ကျၽနးုပးရဲ႕ 

ဘုရာ့အေပ၍ယဵု်ကညး်ခငး့အာ့လဵု့ကုိ စျနး႕လႊတးနိုငးပါသညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး 

ခ္စး်ခငး့ေမတၱာႏြငးံ ေကာငး့ေသာ ဘုရာ့သခငး်ဖစးေတားမူ်ခငး့ကိုလညး့ေကာငး့၇ သုိ႕မဟုတး 

ကျၽနးုပးတိ႕ုအေပ၍မေကာငး့ခဲံေသာ၇ ကရုမစိုကးခဲံေသာ ဘုရာ့သခငး်ဖစးသ်ဖငးံ သူ႕အေပ၍ 

နာက္ညး့ခဵ်ပငး့ေသာ ဘုရာ့သခငးအ်ဖစး လညး့ေကာငး့ ရြိေနနိုငးပါသညး၈ သုိ႕ေသား 

အမြနးတရာ့မြာ ဘုရာ့သခငးအာ့ ကျၽနးုပး ယုဵ်ကညးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကျၽနးေတာံရဲ႕ 

ကယးတငး်ခငး့ကုိ ကျၽနးုပးစိတးခ္ ယုဵ်ကညးခဲံသညး၈ သဵသယႏြငးံ နာက္ညး့ေနလငးံကစာ့ 

ေက့္ဇူ့ေတားေ်ကာငးံႏြငးံ သခငးေယရြုခရစးေတားေ်ကာငး့ ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုပးရဲ႕ 

သကးွ ငးယဵု်ကညးမြုအာ့ တို့ပျာ့ေစခဲံၿပီ့ သူ႕အာ့ပိုမိုသိကျၽမး့ ေစေတားမူခဲံသညး၈ ။အ်ပငး 
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ေက္နပးႏြစးသိမးံမြု၇ ေပ္ားရႊငးမြုႏြငးံ ်ငိမး့ခ္မး့မြုတို႕ကို ေဆာငးက္ဥး့ေပ့ေသာ ဘုရာ့သခငး၌ 

ေမတၱာေတားကုိလညး့ ကျၽနးုပးေတျ႕်ကုဵခဵစာ့ခဲံရသညး၈ ဘုရာ့သခငးကို 

မယဵု်ကညးေတာံပါဟုလညး့ေကာငး့၇ ဘုရာ့သခငး ကျၽနးုပးံကို 

ခ္စးေတားမူ်ခငး့မရြိဟုလညး့ေကာငး့၇ ကျၽနးုပး ဟနးေဆာငးေ်ပာေန်ခငး့သညး 

မရို့သာ့ရာက္မညး်ဖစးသညး၈ အဘယးံေ်ကာငးံဆိုေသား ကျၽနးေတာံရဲ႕ႏြလဵု့သာ့၇ 

စိတးႏြငးံအေတျ႕အႀကုဵတိ႕ု၉ ဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာေတားႏြငးံ ကရုစိုကးေတားမူ်ခငး့တို႕ကို 

မ္ာ့စျာ်ကဵုေတျ႕ခဵစာ့ခဲံရေသာေ်ကာငးံ ်ဖစးသညး၈ သုိ႕ေသား တစးခ္ိနးတညး့တျငး 

ကျၽနးုပးံရဲ႕စိတးထဲမြာ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ဆကးဆဵေရ့၉ ်ကီ့မာ့ေသာ 

အဟနး႕အတာ့ႀကီ့တစးခုက ခဵေနေ်ကာငး့ ွနးမခဵလြ္ငးလညး့ မရို့သာ့ရာက္မညး်ဖစးသညး၈ 

အမြနးမြာ ကျၽနးုပးံတျငး ယုဵ်ကညးအပးႏြဵမြု ်ပသနာ (trust problem) ရြိခဲံသညး၈ 

 

ဤအရာမ္ာ့ ကျၽနးေတာံအတျကး ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့်ဖစးေသာအခါ 

ကျၽနးုပးဘာကုိေရျ့ခ္ယးရမညးကို ခ္ကးခ္ငး့သိလုိကးသညး၈ နာက္ညး့မြုကို 

စိတးထဲသယးေဆာငးေနရ်ခငး့ကို ကျၽနးုပး်ငီ့ေငျ႕လာခဲံသ်ဖငးံ ကျၽနးုပး်ကဵုေတျ႕ေနရေသာ 

အသိတရာ့ မ်ကညးမလငး်ဖစးမြုကို ေ်ဖရြငး့ရနး စိတးအာ့ထကးသနးေနခဲံသညး၈ ကျၽနးုပးံရဲ႕ 

ခကးခဲ်ကမး့တမး့ေသာ အသကးတာအေတျ႕အ်ကုဵမ္ာ့အတျကး ဘုရာ့သခငးကို 

အ်ပစးတငးရမညံးအစာ့ သမၼာက္မး့စာ၌ ဘုရာ့သခငးကို ယဵု်ကညးအပးႏြဵနိုငးပါသညး၈ 

ထိုဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုပးတို႕အတျကး သူစိမး့မဟုတးပါ၈ ဒါေပမယးံ 

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာကျၽနးုပးကခ္စးရၿပီ့ အဓိပၺါယးရြိေသာ နညး့လမး့မ္ို့စဵု်ဖငးံ 

သိ်မငးလာခဲံရပါသညး၈ 
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သငးခနး့စာ သငးယူရရြိမြု 

ှ၈ ကျၽနးေတာံကုိ က္ရဵြု့ေစတာဟာ ဘုရာ့သခငးမဟုတးဘဲ ဘုရာ့အေပ၍ထာ့တံဲ 

ကျၽနးေတာံရဲ႕ ေမြ္ားလငးံခ္ကး်ဖစးသညးကို သိ်မငးလာသညး၈ 

ဿ၈ ယုဵ်ကညးမြုသညး မေရမရာ၇ မတငးမက္်ဖစးေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့်ကာ့၉ ်ပုရေသာ 

ေရျ့ခ္ယးမြု်ဖစးသညး၈ ရုပးသကးေသ အခိုငးအမာမ္ာ့ေပ၍တျငး အေ်ခခဵေသာ 

ယုတိၱနညး့က္နိဂဵု့မဟုတးဘ ဲမ်မငးမေတျ႕ရေသာ အရာအေပ၍တျငး 

သကးွ ငးယဵု်ကညး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ။သညး အ်မငးအာရဵုကို ကာဆီ့ေန်ကေသာ 

အေ်က့ချဵမ္ာ့ကို မ္ကးစိထဲမြ ချာခ္လိုကးေသာအခါ ရုတးတရကး်မငးနုိငးခဲံရေသာ 

အခိုကးအတနး႕ႏြငးံတူသညး၈ ဘုရာ့သခငးကို ယဵု်ကညးအပးႏြဵနိုငးသညးကုိ 

ကျၽနးုပးသေဘာေပါကးခဲံသ်ဖငးံ ။ကို ွမး့သာစျာကျၽနုးပးေရျ့ခ္ယးခဲံသညး၈ 

 

Henri Nouwen က ေက့္ဇူ့တငးဖို႕အေ်ကာငး့ရြိတဲံေနရာမြာ ခါ့သီ့်ခငး့အတျကး 

အေ်ကာငး့တရာ့ကလညး့ အ်မရဲြိေနနိုငးသညးဟု ဆိုပါသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ဟာ 

ဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ပုလုပးရနး လျတးလပး်ခငး့ႏြငးံ ရငးဆုိငးေနရေသာ ေနရာမြာ်ဖစးပါသညး၈ 

ေက့္ဇူ့တငးမလာ့၇ ခါ့သီ့မြု်ဖစးမလာ့ဆုိတာ ကျၽနးုပးတို႕ ဆဵု့်ဖတးနိုငးပါသညး၈ (Life of the 

Beloved. Spiritual Living in a Secular World, p. 61) 

 

ယာရြုက ဣသေရလအမ္ို့တုိ႕ကို ―ယခုမြာ ထာွရဘုရာ့ကို ေ်ကာကးရျဵ႕၊ ်ကညး်ဖူ်ခငး့၇ 

သစၥာေစာငးံ်ခငး့ႏြငးံတကျ ွတး်ပု်ကေလာံ၈ ်မစး်ကီ့တစးဖကး၉။၇ အဂဲုတၱု်ပညး၉။၇ 

ဘုိ့ေဘ့တိ႕ု ွတး်ပုေသာ ဘုရာ့မ္ာ့ကို ပယး၊ ထာွရဘုရာ့ကိုသာ ွတး်ပု်ကေလာံ၈ 

သိ႕ုမဟုတး ထာွရဘုရာ့အာ့ ွတးမ်ပုေကာငး့ဟု သငးတုိ႕ထငးလြ္ငး၇ ်မစး်ကီ့တစးဖကး၉ 

ဘုိ့ေဘ့တိ႕ု ွတး်ပုေသာ ဘုရာ့၇ သငးတို႕ေနရာ အာေမာရိ်ပညးသာ့တုိ႕၌ ဘုရာ့မ္ာ့တျငး 

အဘယးမညးေသာဘုရာ့တို႕အာ့ ွတး်ပုမညးအရာကို ယေန႕ေရျ့်ကေလာံ၈ ငါႏြငးံ 
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ငါံအိမးသာ့်ဖစးလြ္ငး ထာွရဘုရာ့ကိုသာ ွတး်ပုမညးဟု ဆိုေလ (သညး)၈‖ (ေယာရြု 

ဿ၁့ှ၁-ှ၂) 

 

၀၈ ဘယးေလာကးဘဲေမြာငးလာပါေလေလ၇ ဘယးေလာကးဘဲ ဆဵု့ရဵြု့မြုကုိ ခဵစာ့ရပါေလေစ၇ 

ကျၽနးုပးသညး အ်မတဲမး့ ဘုရာ့သခငးကို ယဵု်ကညးရနးသာ ေရျ့ခ္ယးပါမညး၈ 

ဘုရာ့ထဵသိ႕ုလာရနးလမး့ရြိ်ပီ့ ကျၽနုးပးအသကးတာေရြ႕ဆကးေလြ္ာကးဖို႕ လမး့ကို 

ယဵု်ကညးရနးသာ ေရျ့ခ္ယးမညး်ဖစးပါသညး၈ 

 

 

ွိညာဥးေရ့ဆုိငးရာေခါငး့ေဆာငးမြုက္ငးံထုဵ့ (၅) 

ဘုရာ့ကုိ အ်မဲယုဵ်ကညးအပးႏြဵပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (၅) 

ဘုရာ့သခငးကို ယဵု်ကညးအပးႏြဵမြု ခိုငး်မဲ် ခငး့သညး ွိညာဥးေရ့အသကးွငး လြုပးရြာ့မြုနြငးံ 

ေခါငး့ေဆာငးမြု၉ မရြိမ်ဖစးေသာ အရာ်ဖစးသညး၈ 

 

သဵသယရြိရနးေ်ဖဆို်ခငး့ႏြငးံ ဘုရာ့ကို အမြနးအတိုငး့သိ်မငးလာ်ခငး့သညး ကျၽနးုပးတို႕၌ 

သဵသယမ္ာ့ကုိ လ္စးလ္ဴရြုေန်ခငး့မဟုတးပါ၈ ဒါဟာ ကျၽနးုပးတို႕မြာ ေမ့ချနး့ေတျမရြိဘူ့၇ 

ႏြလဵု့သာေတျက နာက္ငးမြုေတျမရြိဘူ့ဆုိ်ပီ့ ဟနးေဆာငးေန်ခငး့မဟုတးပါ၈ မိမိကိုယးကုိႏြငးံ 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ပိုမိုက္ယးေလာငးစျာ၇ ချနးအာ့စိုကး၊ တရာ့ေဟာေ်ပာ်ခငး့်ဖငးံ၇ 

ယဵု်ကညးမြုရြိရနး်ကုိ့စာ့်ပီ့ ဖိအာ့ေပ့ေန်ခငး့မဟုတးပါ၈ 
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မဟုတးပါဘူ့၈ သဵသယရြိရနးေ်ဖဆို်ခငး့သညး ကျၽနးုပးတို႕ ဘုရာ့ကုိ၇ မိမိကိုယးကုိ၇ 

အသကးတာကုိ နာ့မလညးႏိုငးတာေတျ၇ အမ္ာ့်ကီ့ ရြိတယးဆုိတာကုိ အသိအမြတး်ပု်ခငး့မြ 

စတငးလာပါသညး၈ ယုဵ်ကညး်ခငး့ကို စျနး႕လႊတးဖို႕ ေရျ့ခ္ယးနုိငးပါသညး (SOren 

Kierkegaard)၈ ကျၽနုးပးတို႕ရ႕ဲ စျမး့ရညးနဲ႕ ကိုယးပိုငးနညး့လမး့်ဖငးံ ဘုရာ့ကို 

ဆငး်ခငး့်ခငး့သညး အဆဵု့ေနရာကို ေရာကးသျာ့်ပီ့ ဖနးဆငး့ရြငးဘုရာ့သခငးႏြငးံ 

သူ႕၌သာ့ေတား သခငးေယရြုကုိ လူဇာတိခဵေသာဘုရာ့၇ ကျၽနးုပးတို႕၌ ကယးတငးရြငး 

သခငးအ်ဖစးယဵု်ကညးမြုရြိရနး ေရျ့ခ္ယး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

ထိုေနာကး သငးသညး ယုဵ်ကညး်ခငး့်ဖငးံအသကးရြငးရနး ပိုမိုသငးယူေလေလ၇ သငးသညး 

ချနးအာ့်ပညးံွေသာ သစၥာရြိေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြု်ဖငးံ သငးံရဲ႕အသကးတာ၌ 

အခနးကဏၭတုိငး့၇ အလုပး၇ အမြုေတားေဆာငး်ခငး့၇ မိသာ့စု၇ သူငယးခ္ငး့ႏြငးံ 

သငးံရ႕ဲအမြုေတား်မတးထမဲြာ သငးေပ့ေနနိုငးမြာ်ဖစးပါသညး၈ 

 

 

ယဵု်ကညး်ခငး့်ဖငးံ အသကးရြငးရနး သမၼာက္မး့စာ၌ သျနးသငး်ခငး့ 

သမၼာက္မး့စာသညး ဘုရာ့သခငး၉ ယုဵ်ကညး်ခငး့ စိတးသေဘာထာ့ကုိ ထိနး့သိမး့ရနး 

ဓမၼအေတျ့ အေခ၍အေ်ခခဵကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့ထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ 

 

ှ၈ ဘုရာ့သခငး၌အလိုေတားႏြငးံ လမး့စဥးမ္ာ့ကို သိရြိသေဘာေပါကးရာ၉ သငးံတျငး 

အကနး႕အသတးမ္ာ့ရြိေ်ကာငး့ အ်မဲသတိရပါ၈ (ေဟရြာယ ၂၂့၅-၆၈ လုကာ ဿ၁့ှ၄) 

 

အသကးတာလမး့ခရီ့၉ တစးေနရာနရာတျငး တနး႕ေန်ပီ့ လမး့ေ်ကာငး့ေပ္ာကးကာ 

ေခါငး့ငုဵ႕်ပီ့ အာ့လဵု့ဆုဵ့ရဵြု့သျာ့်ပီဟု လကးေ်မြာကးအရဵြု့ေပ့ေတာံမညးံအ်ဖစးကို သတိ်ပုပါ၈ 
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အသကးတာလမး့တစးေလြ္ာကး်ကုဵခဲံရေသာ အေရ့အခငး့မ္ာ့သညး သငးံအတျကး 

အဓိပၺါယးနာ့မလညးနုိငးေအာငး်ဖစး်ပီ့ ။တို႕၉ ဘုရာ့သခငး မညးသို႕ပါွငး်ဖစးပ္ကးမညးကုိ 

သငးနာ့မလညးနိုငး်ဖစးပါက ဘုရာ့သခငး၌ နညး့နာမ္ာ့ကို လူတုိ႕သိရြိနာ့လညးရာ၉ 

အကနး႕အသတးရြိေ်ကာငး့ကို ်ပနးလညးသတိရပါ၈ ဘုရာ့သခငးသညး 

သငးနာ့လညးနိုငးသညးံအဆငးံမြ္မက သငးံစိတးကူ့်ဖငးံ စဥး့စာ့၊ပငးမရေသာ 

အဆငးံသုိ႕မဟုတး နညး့နာမ္ာ့်ဖငးံ လုပးေလံလုပးထရြိေ်ကာငး့ သငးသိထာ့ပါ၈ 

 

ဿ၈ သငး၌အသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုအသကးတာ၉ ဘုရာ့သခငးအလုပးလုပးေတားမူ်ပီ့ 

သငးံအာ့ဦ့ေဆာငးကာ လမး့ညႊနးေပ့ေတားမူမညးကို ေမြ္ားလငးံပါ၈ 

(သုတဵၱ ၀့၂-၃၈ ယာကုပး ှ့၂-၃) 

 

ွိညာဥးေရ့အရ ရငးံက္ကးေသာ တစးဦ့ခ္ငး့ ပုဂၐိုလးမ္ာ့ႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ 

ဘုရာ့သခငး၌ ဦ့ေဆာငးမြဳႏြငးံ လမး့ညႊနးမြုတို႕၌ ်ကီ့မာ့ေသာတနးဖို့ကို ေန႕စဥးႏြငးံအမြ္ 

သူတုိ႕၌ အသကးတာ၉ နညး့်ကီ့နညး့ေသ့မ္ာ့်ဖငးံ အသကးတာအစိတးအပိုငး့တိုငး့၉ 

သိရြိ်ကပါသညး၈ ကျၽနုးပးတို႕ တစးဦ့ခ္ငး့စီ အေန်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ်ပုေတားမူခ္ကးမ္ာ့ကို 

အခ္ိနး်ကာလာေသာအခါ မညးသို႕သိရြိနာ့လညးရမညးကို သိရြိလာ်ကသညး၈ 

 

ကျၽနုးပးတိ႕ုဟာ ဘုရာ့ရြငး၌ အလုိေတားအတိုငး့ ကျၽနးုပးတို႕ ဆႏၵကုိ အပးႏြဵ်ပီ့ 

အေ်ခအေနတစးခုအေပ၍ ကျၽနးုပးတို႕ ကိုယးပိုငးနာ့လညးမြုအေပ၍ အေ်ခခဵ်ပီ့ နိဂဵု့ကို 

တနး့မဆျပဲါႏြငးံ၈ ယုဵ်ကညး်ခငး့လမး့စဥးသညး ဝိညာဥးေတားမြုတးသျငး့ေသာ ဥာဏးပညာႏြငးံ 

လမး့ညႊနးခ္ကးအတုိငး့ရြာေဖျကာ နညး့လမး့မ္ို့စဵု်ဖငးံ အလုိေတားႏြငးံအညီ ကျၽနးုပးတို႕၌ 

လမး့ေ်ကာငး့မ္ာ့ကို ကိုယးေတားရြငး ညႊနး်ပေတားမူမညး်ဖစးသညး၈ 
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၀၈ သငး၌ဆငး့ရဲ်ခငး့ အေတျ႕အ်ကုဵထမဲြ သငး၌စရိုကးလက၏ဏာႏြငးံ သကးွငးယဵု်ကညးမြဳ 

ဘုရာ့သခငး တညးေဆာကးေပ့သျာ့မညးကို ေမြ္ားလငးံပါ၈ 

(ေရာမ ၂့၀-၂၇ ၅့ဿ၅-ဿ၆၇ ှေပ ှ့၃-၆၈) 

 

ေရာမ ၂့၀-၂ 

 

အခ္ို႕ခရစးယာနးတုိ႕သညး ကေလ့ဆဵု့ရဵြဳ့်ခငး့၇ ေ်ကာကးမကးဖျယး မေတားတဆ်ဖစးမြု 

သိ႕ုမဟုတး ရကးစကးေသာ ရာဇွတးမြုကံဲသုိ႕ေသာ ေ်ကကျဖဲျယး်ဖစးရပးမ္ာ့ 

်ကုဵေတျ႕်ကရသ်ဖငးံ အလျနးနာ်ကညး့ေန်ကသညး၈ စျနး႕ပစး်ခငး့ခဵရသညးဟု 

ခဵစာ့ေန်ကသညး၈ ေကာငး့်မတးေတားမူေသာ ဘုရာ့သခငးသညး ထုိသို႕ေသာ 

အ်ဖစးအပ္ကးမ္ို့ကို ်ဖစးပ္ကးချငးံ်ပုေတားမူမညး မဟုတးဟု ။တို႕က ယူဆ်ကသညး၈ 

ထိုသုို႕ေသာ အေ်ခအေနမ္ို့၉ ပထမဆဵု့ သတိရစရာမြာ သမိုငး့ထ၉ဲ ဘုရာ့သခငး၌ 

်ပုမူလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ (သခငးခရစးေတား၌ အသကးတာ၇ 

စျနး႕လႊတးအနစးနာခဵေသာေသ်ခငး့ႏြငးံ ရြငး်ပနးထေ်မာကး်ခငး့ႏြငးံ ကျၽနးုပးတို႕၌ 

အသကးတာအေတျ႕အ်ကုဵအစိတးအပိုငး့မ္ာ့) က ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနုးပးတို႕၌ 

အသကးတာထဲ၉ ဆကးလကးပါွငး လုပးေဆာငးေတားမူ်ပီ့ ေနာကးဆုဵ့တျငး 

်ပစးဒဏးစီရငး်ခငး့ႏြငးံ ေသ်ခငး့တို႕မြ ကယးတငးလိမးံမညးဟု ကျၽနးုးပးတို႕အာ့ ယုဵ်ကညးရနး 

အာ့ေပ့အာ့ေ်မြာကး်ပုပါသညး၈ 

 

ေရာမ ၅့ဿ၅-ဿ၆ 

 

တမနးေတားရြငးေပါလုက ဆငး့ရဒဲုက၏မ္ာ့သညး ဘုရာသခငးက ်ဖစးေစေတားမူသညးဟု 

မေ်ပာခဲံပါ၈ လူသာ့၌ အေရ့အခငး့မ္ာ့ေနာကးကျယးမြာ ဘုရာ့သခငးလကးရာေတားပါ်ခငး့ 
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ရြိမရြိ ကျၽနုးပးတိ႕ုမသိရပါ၈ ခရစးယာနးအသကးတာ၉ ေကာငး့ေသာအရာမ္ာ့၇ 

်ဖစးထျနး့ေရ့အတျကး လုပးေဆာငး်ခငး့်ဖစးေ်ကာငး့ ေရာမက္မး့ပိုဒးမ္ာ့က ဆိုပါသညး၈ 

ကျၽနုးပးတိ႕ု၌ စဵုစမး့ေႏြာငးံယြကး်ခငး့မ္ာ့၌ မူလဇစး်မစးမ္ာ့ မညးသုိ႕ရြိေစကာမူ 

ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုးပးတို႕၌ နာက္ငးရေသာ ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ကုိ သခငးခရစးေတားႏြငးံ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုအာ့ ပိုမိုတူညီေစေသာ အ်ပုသေဘာေဆာငးသညးံ အက္ို့ရလဒးမ္ာ့အ်ဖစးသို႕ 

အလဵု့စဵု်ပု်ပငးေ်ပာငး့လေဲပ့ေတားမူသညး၈ 

 

ေကာငး့ေသာအရာအေ်ကာငး့ကုိ ထုိေန႕ရကးကာလၺ လညး့ေကာငး့၇ ကျၽနုးပးတို႕၌ 

အသကးတာကာလတျငး လညး့ေကာငး့ အ်မဲတမး့သိရြိနိုငးလိမးံမညးဟု ရြငးေပါလုက 

ေ်ပာ်ခငး့မ်ပုခဲံပါ၈ သုိ႕ေသား ကျၽနုးပးတို႕၌ စိတးမ္ာ့ ်ပနးလညးအာ့သစးေလာငး့်ပီ့ အလဵု့စဵု 

်ပု်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ ကုိ ကျၽနုးပးတို႕ ်ကုဵေတျ႕ရေသာအခါ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားသညး 

ေကာငး့မျနးေ်ကာငး့ကို ကျၽနးုပးတို႕ တို့သထကးတို့၊ သိရြိလာနိုငးမညး်ဖစးသညး၈ (ေရာမ 

ှဿ့ဿ) 

 

ေရာမ်သွါဒစာေစာငး အခနး့်ကီ့ ၅တျငး အလုဵ့စဵု ေကာငး့မျနးေသာ အရာႏြငးံ ပတးသကး၊ 

ရြငးေပါလု စဥး့စာ့ခဲံေသာအရာမြာ သခငးခရစးေတားႏြငးံ ကျၽနုးပးတို႕ ပို၊ပို၊ 

တူလာ်က်ခငး့်ဖစးသညးံအ်ပငး ကျၽနုးပးတို႕၌ ကယးတငး်ခငး့ကို ရုပးသေဘာအာ့်ဖငးံ 

ေဖား်ပေလံရြိ်ကေသားလညး့ ဘုရာ့သခငး၌ အ်မငးကမူ ထာွရသေဘာ်ဖစးသညး၈ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုက အသကးတာ၇ လျတးလပးမြုႏြငးံ ေပ္ားရႊငးမြုလိုကးစာ့်ခငး့ကို တနးဖို့ထာ့ေနစဥး 

ဘုရာ့သခငးကမူ သူနြငးံ်ကာရြညးခဵမညးံ ဆကးဆဵေရ့၇ သူ႕အာ့ ကျၽနုးတို႕က 

ခ္ီ့က္ူ့ဂုဏး်ပု်ခငး့တို႕ကို အေလ့ထာ့ေတားမူသညး၈ 

 

ှ ေပ ှ့၃-၆ 
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ေပတရုက ကျၽနုးပးတို႕၌ ေရရြညးေမြ္ားလငးံခ္ကးက ေရတိုေမြ္ားလငးံခ္ကးႏြငးံ 

ေပ္ားရႊငးမြဳအတျကး အေ်ခခဵ ခ္မြတးေပ့သညးဟု ဖတးရပါသညး၈ စဵုစမး့ေႏြာငးံယြကး်ခငး့၌ 

အေ်ကာငး့ရငး့မညးသု႕ိပငး ရြိေစကာမူ ကျၽနုးပးတို႕၌ ဒုက၏ဆငး့ရဲအတျငး့ ဘုရာ့သခငး၌ 

ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ထတဲျငး ကျၽနုးပးတို႕အထ၉ဲ ခိုငးမာေသာ သကးွငးယဵု်ကညးမြုကို 

ဘုရာ့သခငး အမြနးပငးဖနးဆငး့ ထညးံသျငး့ေပ့ေတားမူ်ခငး့သညးလညး့ ပါွငးသညး၈ 

သိ႕ုေသာ ဆငး့ရဒဲုက၏ကုိ ဘုရာ့သခငးအသဵု့်ပုေတားမူ်ခငး့သညး ကျၽနုးပးတို႕၌ 

သကးွ ငးယဵု်ကညးမြုခိုငး်မဲ်ခငး့ႏြငးံ စစးမြနး်ခငး့ရြိ၇မရြိ စမး့သပးသိရြိေတားမူလုိ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ 

သခငးေယရြုေပ၍လာေသာအခါ သူ႕အာ့ခ္ီ့မျမး့်ခငး့၇ ဘုနး့အသေရႏြငးံ ်ပညးံစဵု်ခငး့ႏြငးံ 

ဂုဏး်ပု်ခငး့်ပုလုပးနိုငးရနး်ဖစးသညး၈ သုိ႕်ဖစး၊ ဘုရာ့သခငး၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ကျၽနးုးပးတို႕၉ 

ချနးအာ့အ်ပညးံအွ တညးေဆာကး်ခငး့မ်ပုမီ ကျၽနးုးပးတို႕၌ အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

မ်ကာခဏ ေဖား်ပ်ခငး့်ဖစးစဥးအာ့်ဖငးံ ေပ္ားရႊငးမြုႏြငးံ ေမြ္ားလငးံခ္ကးအ်ပညးံရြိေသာ 

ယဵု်ကညးအပးႏြဵမြုရြိေရ့်ဖစးသညး၈ 

 

၁၈ သခငးခရစးေတား၌ ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ထဲ၉ မြ္ေွခဵစာ့နုိငးမညးံ အချငးံအလမး့မ္ာ့မြ 

ချနးအာ့ရယူပါ၈ (ေရာမ ၅့ှ၄၈ ဧဖကး ၃့ှွ-ဿွ) 

 

ေရာမ ၅့ှ၄ 

 

စဵုစမး့ေႏြာငးံယြကး်ခငး့ႏြငးံ ဆဵု့ရဵြု့မြုမ္ာ့ႏြငးံ ယြဥး်ပီ့်ပလာေသာ ဆငး့ရဲ်ခငး့အ်ပငး 

သခငးခရစးေတားအာ့ အေစခဵ်ခငး့ေ်ကာငးံ တစးခါတစးရဵ ကျၽနုးပးတို႕ 

တိုကးရုိကး်ကုဵေတျ႕ရေသာ ဆငး့ရဲ် ခငး့မ္ာ့ ်ကဵုေတျ႕ေလံရြိပါသညး၈ ကမၻာ၌ 

ေနရာေဒသအမ္ာ့အ်ပာ့၉ သူတို႕၌ သကးွ ငးယဵု်ကညးမြုေ်ကာငးံ ခရစးယာနးမ္ာ့ 
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ဒုက၏ဆငး့ရဲ ေရာကး်ကရသညး၈ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာမ္ာ့ႏြငးံ ခဵစာ့ခ္ကးပိုငး့ဆိုငးရာ ဆငး့ရဲ် ခငး့ 

ေွဒနာခဵစာ့သူမ္ာ့လညး့ အမ္ာ့အ်ပာ့ ရြိ်ကသညး၈ အနညး့ဆဵု့အာ့်ဖငးံ 

ခရစးယာနးတိ႕ုသညး သခငးေယ႐ြုေခတးကာလက လူမ္ာ့၌ တုဵ႕်ပနးမြုႏြငးံ 

အလာ့တူတဵ႕ု်ပနးမြုမ္ာ့်ဖစးသညးံ မယုဵ်ကညး်ခငး့၇ လျဲမြာ့ေသာ စျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့၇ ေဒါသ၇ 

မနာလို်ခငး့၇ ်ငငး့ပယး်ခငး့၇ ဆနး႕က္ငး်ခငး့၇ စသညးတို႕ကို ်ကုဵေတျ႕်ကရသညး၈ 

သခငးခရစးေတား၌ ဆငး့ရဲ် ခငး့ ေွဒနာကုိ မြ္ေွခဵစာ့်ခငး့သညး နာက္ငး်ပီ့ 

ဖိစီ့မြုမ္ာ့လြေသားလညး့ မ္ို့ဆကးတိုငး့၉ ။ကို အချငးံထူ့အ်ဖစး ခရစးယာနးတို႕က 

ယူဆလာခဲံ်ကသညး၈12 

 

ဧဖကး ၃့ှွ-ဿွ 

 

ဧဖကး ၃့ှွ-ဿွတျငး ရြငးေပါလုသညး ခရစးယာနးမ္ာ့ဟာ မေကာငး့ေသာအရာမ္ာ့ႏြငးံ 

တုိကးပျဲွ ငး ေနရသညးံအေ်ကာငး့ သျနးသငးထာ့သညး၈ ဆနး႕က္ငးဘကးမ္ာ့မြအပ၇ 

ဘုရာ့သခငး၌ ႏြုတးကပတးေတားႏြငးံ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားထဵမြ ချနးအာ့ရယူပါ၈ 

သငးံရ႕ဲယဵု်ကညး်ခငး့ကို ခိုငး်မေဲစပါ၈ ခရစးယာနးတုိငး့သညး ထိုတူညီေသာ 

မေကာငး့သညးံအငးအာ့မ္ာ့ကို ရငးဆိုငးေနရတယးဆိုတာကုိ သိ်ပီ့ စိတးသကးသာရာရပါ၈ 

ကျၽနးုပးတိ႕ု အတူတကျ ခရစးေတားႏြငံးအတူ ရပးတညး်ကရေအာငး ဒါဆိုရငး ကျၽုနးုပးတို႕သညး 

အတူတကျ ွမး့ေ်မာကး်ကရမညး ်ဖစးသညး၈ 

 

                                                 
12 See, too, Frances M. Young, Brokenness & Blessing: Towards a Biblical 
Spirituality (Grand Rapids, MI, Baker Academic, 2007). Frances M. Young, retired 
professor of theology at the University of Birmingham, England, has written 
about the role of suffering in the life of believers, growing out of her own 
experience with a disabled son, and from her considerable academic knowledge. 
With the desert fathers (and mothers?), she affirms the mystery of God and the 
fundamental role of suffering in our spiritual development. 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

130 

၂၈ သငးံကို ဘယးေတာံမြ စျနး႕လႊတးမညးမဟုတးေသာ ေယရြုဘုရာထဵ တျယးကပးေနပါ၈ 

(ေဟ်ဗ ဲှ၀့၂၈ ေရာမ ၅့၀၅-၀၆၈) 

 

ကျၽနုးပးတိ႕ုအာ့ ဘုရာ့သခငးခ္စးေတားမူ်ခငး့ႏြငးံ အနီ့အနာ့တျငး ရြိေတားမူ်ခငး့သညး 

ကျၽနုးပးတိ႕ုကို ဒုက၏ဆငး့ရဲ်ခငး့ႏြငံး ေသ်ခငး့မြ လျတးေ်မာကးေစရနး အာမခဵ်ခငး့မဟုတးေပ၈ 

သိ႕ုေသား ကျၽနးုပးတို႕ မညးသညးံအရာကို ရငးဆုိငးရသညး်ဖစးေစ၇ ဘုရာ့သခငးက 

ကျၽနုးပးတိ႕ုအာ့ စျနး႕ပစး်ခငး့မ်ပုဟူေသာ အာမခဵခ္ကးရြိပါသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ 

်ကုဵေတျ႕ခဲံသညးမ္ာ့မြာ မညးမြ္ပငး နာက္ငးဖျယးေကာငး့ေသာ အေတျ႕အ်ကုဵမ္ာ့ 

်ဖစးေနေစကကာမူ ။တို႕သညး ကျၽနးုပးတို႕ အသကးတာမ္ာ့၉ 

ေနာကးဆုဵ့အေတျ႕အ်ကုဵမ္ာ့ မဟုတး်ကေပ၈ အ်ပငးပနး့အာ့်ဖငးံ မညးသို႕ေသာ အသျငးကို 

ေဆာငးယူေစကာမူ ယုဵ်ကညးအပးႏြဵ်ခငး့၌ အဓိပၺါယးမြာ ကျၽနုးပးတို႕ႏြငးံ 

ဘုရာ့သခငးအတူရြိေနေတားမူဆဲ်ဖစးေ်ကာငး့၇ ကျၽနးုပးတို႕ႏြငးံ ဘုရာ့သခငးတို႕အ်ကာ့ရြိ 

ထာွရေမတၱာ ေႏြာငး်ကို့သညး ဘယးေသာအခါမြ္ 

်ပတးသျာ့မညးမဟုတးေ်ကာငး့ယဵု်ကညး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး သူ၌ေကာငး့်ပီ့ 

ေက္နပးႏြစးသကးဖျယး်ဖစးေသာ ်ပီ့်ပညးံစဵုသညးံ အလိုေတားကို ်ပညံးစဵုေတားမူရနး 

ေသမငး့အရိပးလႊမး့မို့ေသာ ေတာငး်ကာ့မြ 

်ဖတးသနး့ေလြ္ာကးသျာ့ရေသာအခ္ိနးအခါမ္ာ့၉ပငး 

တစးဆကးတညး့်ပုမူလုပးေဆာငးေတားမူလ္ကး ရြိေတားမူသညး၈ ―ငါသညး သငးံကုိ 

အဘယးအခါ၉မြ္ မစျနး႕၇ အဘယးအခါ၉မြ္ ပစး၊မထာ့‖ ဟု 

မိနး႕ေတားမူေသာေ်ကာငးံ်ဖစးသညး၈ (ေဟ်ဗ ဲှ၀့၂) 

 

၃၈ စိတးေသာကေရာကး်ခငး့မ္ာ့ကို ဆုေတာငး့်ခငး့်ဖငးံ အစာ့ထို့ပါ၈ (ဖိလိပၺိ ၁့၃-၄) 
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ဖိလိပၺိ ၁့၃-၄ 

 

ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကျၽနုးပးတို႕၌ဆကးဆဵေရ့်ကာ့တျငး အ်ကီ့မာ့ဆဵု့ အခကးအခဲမ္ာ့ထဲမြ 

တစးခုမြာ စိတးေသာကေရာကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ စိတးေသာကေရာကး်ခငး့ကို ခဵစာ့ရတဲံအခါမြာ 

ကျၽနးုပးံရဲ႕ ်ငိမးသကးွမး့ေ်မာကး်ခငး့မ္ာ့ ဆုဵ့ရဵြု့ရပါသညး၈ ကျၽနးုပး စိတးပငးပနး့သညး၈ ဒါဟာ 

ရြငးေပါလု ဖိလိပၺိအသငး့သာ့မ္ာ့ကို သငး်ကာ့ခဲံ်ခငး့၌ ရညးရျယးခ္ကးတစးခု်ဖစးသညး၈ 

―အဘယးအမြုကိုမြ္၇ စို့ရိမး်ခငး့မရြိဘ ဲအရာရာ၉ ေက့္ဇူ့ေတားကုိခ္ီ့မျမး့်ခငး့နြငးံတကျ၇ 

ဆုေတာငး့ပဌနာ်ပုေသာ အာ့်ဖငးံ၇ သငးတို႕ေတာငး့ပနးလိုေသာ အရာမ္ာ့တို႕ကို 

ဘုရာ့သခငးအာ့်ကာ့ေလြ္ာကး်ကေလာံ၈‖ 

 

လကးေတျ႕လုပးေဆာငးမြု ၈ ၈ စိတးေသာကေရာကး်ခငး့ကို သငးံရဲ႕ ဆရာအေန်ဖငးံ 

်ဖစးေစပါ၈ 

စိတးေသာကေရာကး်ခငး့သညး ကျၽနးုပးတို႕ အသကးတာထဲမြာ တစးစဵုတစးခုကို 

သတိထာ့ဖိ႕ုလိုလာသညးဆိုသညးကို သတိေပ့ေန်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ အေရ့်ကီ့တဲံ 

တစးခုခုက ေရာကးေန်ပီ၈ အမြုေတားေဆာငးတို႕အတျကး ေမ့ချနး့မြာ ကျၽနးုပးသညး 

ထိုအေ်ခအေနကို မညးကဲံသို႕ အေကာငး့ဆဵု့ တဵ႕ု်ပနးမလ၈ဲ 

ှ၈ လုပးေဆာငးဖို႕အတျကး အခ္ိနး၈ 

ဿ၈ ေစာငးံမလာ့၈ 

၀၈ ေပ့သျာ့မလာ့၈ 

 

ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ ပူပငးေသာကေတျကို မထိနး့ခ္ုပးနိုငးတဲံအခါ၇ စျနး႕လႊတးပစးဖို႕ရနးအတျကး 

ကျၽနုးပးတိ႕ုသညး ဆုေတာငး့်ကသညး၈ ထုိသုိ႕ေတာငး့ရာတျငး အနညး့ဆဵု့ ရညးရျယးခ္ကး 
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ေလ့မ္ို့ရြိပါသညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ လကးေတားထဲတို႕ ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ ကိစၥမ္ာ့ကို 

ထညးံထာ့လုိကးတယး အဲံဒါေ်ကာငးံ … 

(ှ) ကျၽနးုပးတိ႕ုသညး ်ငိမး့ခ္မး့စျာ ေနထိုငးသညး၈ 

(ဿ) ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ စျမး့အငးမ္ာ့ကို အက္ုိ့ရြိေသာ ရညးရျယးခ္ကးအတျကး အသဵု့်ပုနိုငးသညး၈ 

(၀) အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ကျၽနးုပးတိ႕ု ဘယးလိုအေ်ခအေနမ္ို့မြာဘ ဲရငးဆုိငးေနရသညး ်ဖစး်ဖစး 

ပိုမို်ပီ့ ်ငငးသာစျာ၇ ်ကငးနာစျာ ဆကးဆဵနိုငးပါသညး၈ 

(၁) ကျၽနးုပးတိ႕ုရဲ႕ အရြုပးအေထျ့ ်ပသနာမ္ာ့်ကာ့ထမဲြာ ဘုရာ့သခငးက ကျၽနုးပးတို႕ကို 

ေ်ပာေစလိုေသာ အရာမ္ာ့ကို ေကာငး့စျာ နာ့ေထာငးနိုငးပါသညး၈ ယငး့သညး 

ကျၽနုးပးတိ႕ုအမြုေတားေဆာငး်ခငး့၇ သုိ႕မဟုတး ်ကီ့ထျာ့်ခငး့အတျကး 

အချငးံအေရ့်ဖစးပါသညး၈ 

 

အသငး့ေတားႏြငးံ ေလာက လုိအပးေနေသာ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ 

ကျၽနုးပးတိ႕ု ေလာကသညး သဵသယမ္ာ့၇ ေ်ကာကးရျဵ႕်ခငး့မ္ာ့၇ မလုဵ်ခဵုမြုမ္ာ့၇ 

ကိုယးက္ငးံတရာ့မေကာငး့မြုမ္ာ့၇ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ယဵု်ကညး်ခငး့ႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငး်ခငး့ကို 

ဟနး႕တာ့ေႏြာငးံယြကးေနေသာအရာမ္ာ့မြ လျတးေ်မာကး်ကဖို႕ရနးအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ တနးခို့ေတားကို ေတျ႕်ကုဵခဵစာ့ဖူ့ေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို 

လုိအပးေနပါသညး၈ ။သညး ဘာႏြငးံတူမညးနညး့၈ 

 သူတုိ႕သညး ။တိ႕ု၌ စိတးပ္ကး်ခငး့၇ က္ဆုဵ့်ခငး့၇ ေဒါသ်ဖစး်ခငး့၇ ခါ့သီ်ခငး့မ္ာ့ကိ ု

ွနးခဵတတး်ကေပမယးံ သူတုိ႕သညး အဲဒီအတိုငး့ဆကးေနဖို႕ရနး 

်ငငး့ဆို်ကသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

 သူတုိ႕ဟာ သူတုိ႕ရ႕ဲ ေမြာငးမိုကးေနေသာ ေတျ့ ေခ၍မြုေတျ၇ ေ်ကာကးရျ႕ဵမြုေတျ၇ 

နာက္ငး်ခငး့ေတျ၇ စိတးပ္ကး်ခငး့ေတျ၇ အေပ၍မြာ လငး့်ပေပ့ဖုိ႕အတျကး 

ယဵု်ကညး်ခငး့အလငး့ေရာငးကို ရြာေဖျ်ကပါသညး၈ သို႕မြသာ သူတုိ႕သညး 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

133 

ဆကးလကး ရြငးသနးနိုငး်ပီ့ ဘုရာ့ရြငးကိ ုအစစးအမြနးယဵု်ကညး်ခငး့မြ 

ဦ့ေဆာငးေနနုိငး်ကပါသညး၈ 

 သူတုိ႕ရဲ႕ ်ပသနာေတျကို သူတုိ႕ရ႕ဲ အတျငး့ထသဲိ႕ု ယဵု်ကညး်ခငး့၇ 

အာ့အငး်ပညးံွ်ခငး့၇ ဦ့ေဆာငးနိုငးစျမး့ရြိ်ခငး့ စသညးတိ႕ုကို 

မေ်ပာငး့လေဲစသူမ္ာ့်ဖစး်ကသညး၈ အဲဒီအစာ့ သူတုိ႕သညး ဘုရာ့သခငးက 

ဘယးေသာအခါမြ မစျနး႕ပစးဘူ့၇ သူတုိ႕အသကးတာ၇ ဦ့ေဆာငးမြုထမဲြာ အ်မဲတမး့ 

ဘုရာ့က ်ကညးံရြုေစာငးံေရြာကး ေနမယးကုိ ယဵု်ကညးဖိ႕ုကိ ုေရျ့ခ္ယး်ကသညး၈ 

 

ကျၽနးုပးေ်ပာေန်ခငး့က ်ငငး့ဆို်ပီ့ အသကးရြငးဖို႕ သိ႕ုမဟုတး လူေတျေရာကးဖို႕မလျယးတံဲ 

စဵ်ပ ွိညာဥးေရ့အေ်ခအေနမ္ို့နဲ႕ အသကးရြငးဖို႕ေ်ပာေန်ခငး့မဟုတးပါ၈ 

ကျၽနးုပးေ်ပာေနတာက မြာ့နိုငးေသာ၇ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ ဘာဘဲ်ဖစး်ဖစး ရငးဆိုငးမယးဆုိတဲံ 

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ ယဵု်ကညး်ခငး့်ဖငးံ ေလြ္ာကးလြမး့ေနသညးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အေ်ကာငး့ကုိ 

ေ်ပာေန်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ 

ရြုပးေထျ့်ခငး့၌ အ်ခာ့တစးဖကးေပ၍ရြိ ရို့ရြငး့ေသာယုဵ်ကညး်ခငး့  
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အခနး့ (ှ၃) ၈  ၈ ဝိညာဥးေရ့ေခါငး့ေဆာငးမြု၌ အႏြစးသာရ်ဖစးေသာ တစးကုိယးရညး 

အသကးတာ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၈ 

၄၂မိနစး 

 

နိဒါနး့ ၈  ၈ ဤအပိုငး့တျငး ကျၽနုးပးတို႕သညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုဆကးဆဵေရ့ထဲတျငး အရမး့အေရ့်ကီ့ေသာ ကဏၭတစးခုကို 

အဓိကထာ့သျာ့မြာ်ဖစးပါတယး၈ ထုိအရာမြာ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ 

တနးဖို့ရြိဆကးဆဵေရ့ႏြလဵု့သာ့ႏြငးံ ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမြဳ 

ႏြလဵု့သာ့တိ႕ု်ဖစးသညး၈ 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမြုက္ငးံထုဵ့ (၆) 

ဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာေတားႏြငးံ ေက့္ဇူေတားအတျကး သငးံကုိသငး အ်ပညးံအွဖျငးံထာ့ပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (၆) 

ပုဂၐိုလးေရ့အလဵု့စဵု ်ပု်ပငးေ်ပာငး့လေဲရ့ႏြငးံ တတး်ကျလြဳပးရြာ့ေသာ ွိညာဥးေရ့ 

ေခါငး့ေဆာငးမြုအတျကး တစးခုတညး့ေသာ ခိုငး်မဲသညးံ အေ်ခဵအုတး်မစးကုိ ဘုရာ့သခငး၌ 

ေက့္ဇူ့ေတားက ဖနးဆငး့ေတားမူသညး၈ 

 

Tim’s Story - ကျၽနးေတာံရဲ႕ အသကးတာ၇ ဆကးဆဵေရ့၇ ႏြငးံ အမြုေတားေဆာငး်ခငး့ကို 

ေ်ပာငး့လေဲစခဲံေသာ ကရုဏာေတားကုိ ေတျ႕်ကုဵခဵစာ့်ပီ့ေသာအခါ… 

 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

135 

ခရစးယာနးတစးဦ့ အေန်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့အေန်ဖငးံ ်ဖစးေစ၇ ကျၽနးုပး 

ေတျ႕်ကုဵခဵစာ့ခဲံသမြ္ႏြငးံ သငးယူရရြိခဲံသမြ္အနကး အ်ကီ့ဆဵု့မြာ ဘုရာ့သခငး၌ 

ထုထညး်ကီ့မာ့လြေသာ ေမတၱာေတားႏြငးံ အသကးတာကိုေ်ပာငး့လေဲစသညးံ 

တနးခုိ့စျမး့အာ့ရြိေသာ ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားတုိ႕ကို ထိေတျ႕ခဵစာ့ရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

ဘုရာ့သခငး၌ေက့္ဇူ့ေတားေ်ကာငးံ ှ၆၆၀ခုႏြစးတျငး မိသာ့စုႏြငးံအတူ ကျၽနးုပး 

မိုငးနီယာပိုလစး်မို႕သိ႕ု အခ္ိနးမီေရာကးလာခဲံသညး၈ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ 

တစးပတး်ကာ ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျသဲို႕ တကးေရာကးရနး်ဖစးသညး၈ … ပထမည၉ ်ကာ့ခဲံရေသာ 

အရာက ကျၽနးေတာံအသကးတာကို အလဵု့စဵုေ်ပာငး့လေဲစခဲံသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ ယဥးေက့္မြု၉ 

ရြကးေ်ကာကး်ခငး့ ပ္ဵ႕ႏြဵ႕မြု ်ပီ့ဘယးလိုဆုိ့ရျာ့စျာ ကျၽနးုပးတို႕ အသကးတာေတျကို 

သကးေရာကးေနသလဆဲိုတာကုိ ေဟာေ်ပာပျမဲြာ စကာ့ေ်ပာသူကေ်ပာခဲံသညး၈  

 

ပထမဦ့စျာ အ်ပစးရြိတယးလို႕ခဵစာ့ရ်ခငး့၇ ရြကးေ်ကာကးမြုခဵစာ့ရ်ခငး့ ႏြငးံ 

အဆိပးသငးံေနေသာ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့ ကို ချဲ် ပရနးလိုပါသညး၈ 

ပထမခဵစာ့ခ္ကးႏြစးခုကေတာံ ပဵုမြနးက္နး့မာ့ေသာအရာ်ဖစး်ပီ့ တတိယတစးခုကေတာံ 

အဆိပး်ဖစးပါသညး၈ 

 

မတူညီေသာ အေရ့်ကီ့သညးံ ခဵစာ့ခ္ကး သဵု့မ္ို့ 

 အ်ပစးရြိသညးဟု ခဵစာ့ရ်ခငး့သညး သငးလုပးခဲံေသာအရာ တစးခုခုအတျကး 

မေကာငး့ေသာ ခဵစာ့ခ္ကး ်ဖစးသညး၈ 

  ရြကးေ်ကာကးမြုခဵစာ့ရ်ခငး့သညး သငးကုိယးတုိငး လူတစးဦ့အ်ဖစး်ဖငးံ 

မေကာငး့ေသာ ခဵစာ့ခ္ကးရြိ်ခငး့်ဖစးသညး၈  
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 အဆိပးသငးံေနေသာ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့သညး ကျၽနုပးတိ႕ုရ႕ဲ 

အ်ပစးရြိသလုိခဵစာ့ရ်ခငး့ႏြငးံ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့ ခဵစာ့ခ္ကးတုိ႕ အာ့်ပငး့လာကာ 

ကျၽနုးပးတို႕သညး တစးခုခုမြာ့ေန်ပီ့  ထိုအရာသညး ်ပနးလညး ်ပု်ပငးမရေတာံဘူ့လိ႕ု 

အမြနးအကနးယုဵ်ကညးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

အဆိပးသငးံေနေသာ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့သညး ကျၽနးုပးတို႕အသကးတာမ္ာ့၌ 

ေ်မဆီလႊာ၉ ကိနး့ေအာငး့ေနလြ္ငး အမ္ို့မ္ို့ေသာ သီ့ႏြဵပငးမ္ာ့ သုိ႕မဟုတး 

အပငးငယးမ္ာ့ကို ေပါကးပျာ့ေစသညးဟု သူကရြငး့်ပသညး၈ ။တုိ႕အနကး တစးခုမြာ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုအာလဵု့ အကျ္မး့တွငးရြိေသာ ေပါငး့ပငး ႏြငးံတူ်ပီ့ အႏြုတးသေဘာေဆာငး်ပီ့ 

မိမိကုိယးမိမိ အရဵြု့ေပ့ေသာ မိမိကိုယးကို ဖ္ကးဆီ့သညးံ အမူအက္ငးံ်ဖစးသညး၈ ။၌ 

အနြစးသာရမြာ မိမိတို႕၌ အသကးတာ၉ ေပါငး့ပငးမ္ာ့ကို ပ္ို့ေထာငးသူတုိ႕အေန်ဖငးံ 

မိမိကုိယးကိုယး ယုဵ်ကညးမြုနိမးံက္်ပီ့ မိမိတို႕အသကးတာ၉ ဘုရာ့သခငး 

အေကာငး့လုပးသညးမ္ာ့ကို မ်မငးနိုငး်ကသူမ္ာ့်ဖစး်ကသညး၈ ။၌ လက၏ဏာမ္ာ့ကို 

ကျၽနးုပးတိ႕ု ပတးွနး့က္ငးရြိ ယဥးေက့္မြုထ၉ဲ တစးခ္ိနးလဵု့ ေတျ႕ေနရပါသညး၈ 

ကေလ့ေရာ လူ်ကီ့ပါ မူ့ယစးေဆ့ွါ့သုဵ့စျေဲန်ခငး့၇ အလျနးအကျၽဵ႕ စာ့်ခငး့ႏြငးံ 

ေသာကး်ခငး့၇ စညး့လျတးလိငးဆကးဆဵ်ခငး့၇ ကိုယးံကိုကုိယးနာက္ငးေအာငး ်ပု်ခငး့၇ 

ေသေ်ကာငး့်ကဵ်ခငး့ စသညးတို႕ကို ေတျ႕ေနရပါသညး၈ 

 

အဆိပးသငးံေနေသာ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့၌ ကူ့စကးမြုခဵခဲံရေသာ ေ်မဆီလႊာထမဲြ 

ေပါကးပျာ့လာေသာ အပငးငယးသညး အလျနးလြပနိုငးပါေသ့သညး၈ ယငး့သညး 

်ကီ့မာ့ေသာ ေအာငး်မငးမြု ပနး့်ဖစးပါသညး၈ ဤပနး့ကို 

်ပုစုပ္ို့ေထာငးေပ့သူတုိ႕အေန်ဖငးံ မိမိတိ႕ု ကိုယးတိုငးႏြငးံ တ်ခာ့လူတုိ႕အာ့ 

သကးေသ်ပခ္ငးသညးမြာ မိမိတုိ႕သညး အမြနးပငး အဆငးေ်ပပါသညးဟူ၊ ်ဖစးသညး၈  



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

137 

 

သု႕ိ်ဖစး၊ ယခုေအာငး်မငးမြဳသညး အလျနးေကာငး့ေသာအရာ်ဖစးသညး၈ သုိ႕ေသား 

မိမိတိ႕ုကိုယးတိုငး၌ ေက္နပးႏြစးသိမးံမြုအတျကး ပငးပနး့ခကးခစဲျာ 

ေအာငး်မငးမြုရရြိေရ့အတျကး လုပးေဆာငး်ခငး့သညး မမြနးေပ၈ ကျၽနုးပးတို႕သညး 

အခိုကးအတနး႕တစးခု၉ စိတးပ္ကးွ မး့နညး့်ခငး့ေ်ကာငးံ 

လကးေ်မြာကးအရဵြု့ေပ့နိုငးပါသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ရြာေဖျေနေသာ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့မရနိုငးဘ ဲ

ေမာပနး့ႏျမး့နယး်ပီ့ အာ့ကုနးသညးအထိ မိမိတို႕ကိုယးကုိ မညြာမတာ 

အာ့ကုနးေမာငး့ကာ လုပးေဆာငးနိုငးပါသညး၈ 

 

ထိုေဒသနာသညး ကျၽနးုပးံႏြလဵု့သာ့ထဲအထိ ထုိ့ေထာကးွငးေရာကးခဲံပါသညး၈ 

ကျၽနးုပးသေဘာေပါကးခဲံသညးမြာ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေအာငး်မငးမြုရဖို႕အတျကး 

ဘျဲ႕ဒီဂရီေတျရေအာငးလုပး်ခငး့၇ ရာထူ့ေကာငး့ေကာငး့ရြာေဖျ်ခငး့၇ 

်ကညးံေကာငး့ေအာငး်ကုိ့ပမး့်ခငး့ မ္ာ့်ဖငးံ ်ကိုစာ့ခဲံရပါသညး၈ သုိ႕ေသား 

ေအာငး်မငးမြုေတျကို စဥး့စာမညးံအစာ့ ပရိသတးအလယးထသဲို႕ 

ကျၽနးုပးွငးထိုကးလိုကးတဲံအခါ ကျၽနးုပးံရဲ႕ အမြာ့ေတျ၇ အ်ပစးေတျ၇ ရဵြု့နိမးံမြုေတျကိုသာ 

စဥး့စာ့နုိငးပါတယး၈ အရဵြု့သမာ့ဟူေသာ ခဵစာ့ခ္ကးႏြငးံ ်ပညးံလာတယး၈ 

မိမိကုိယးမိမိတနးဖို့ရြိေသာ ပုဂိၐုလးအ်ဖစး မယူဆေတာံဘူ့၈ 

 

တစးနညး့ဆိုရေသား၇ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့ကို ကျၽနးုပး အ်ကီ့အက္ယး ခဵစာ့ခဲံရသညး၈ 

ကနးလျနးသျာ့ေသာ ေ်ခလြမး့မ္ာ့အတျကး ်ဖစးေစ၇ မလဵုေလာကးမြဳနြငးံ 

မြာ့ယျငး့ေသာေ်ခလြမး့မ္ာ့အတျကး ရြကးေ်ကာကး်ခငး့၇ အ်ငငး့ပယးခဵရသ်ဖငးံ 

ရြကးေ်ကာကး်ခငး့၇ အလုပးလကးမဲံ်ဖစးသ်ဖငးံ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့တို႕ကို ခဵစာ့ခဲံရသညး၈ 
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ကျၽနးေတာံ၌ ဆဵု့ရြဵု့မြုအာ့လဵု့၇ မ်ပညးံစဵုမြုႏြငးံ အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ ကျၽနးေတာံ 

စိတးထဲမြာ တစးခုေပ၍တစးခု ဆငးံေန်ကပါသညး၈ 

 

အဲံဒီညကျၽနးုပးသငးယူခဲံရတာဟာ ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာ 

အသကးရြငးေနထိုငးမြုအသကးတာႏြငးံ မိမိကိုယးကုိ ရြု်မငးနိုငးေ်ကာငး့ ်ဖစးပါတယး၈ 

မိမိတိ႕ု၌ စျမး့ရညးမ္ာ့ႏြငးံ ေအာငး်မငးမြုမ္ာ့ကို ်ကညးံ်ပီ့ ေက္နပးေနရမညးံအစာ့ 

ဘုရာ့သခငးကို ်ကညးံ်ပီ့ ဘုရာ့သခငးက မိမိကို မညးသို႕ ရြု်မငးေတားမူမညးကို 

စဥး့စာ့ပါ၈ ကျၽနးုပးတုိ႕သညး ဘုရာ့သခငး၌ မျနး်မတးေသာ ဖနးဆငး့ခဵ 

သတၱွါ်ဖစးေသာေ်ကာငးံ ကျၽနးုပးတို႕အာ့ ဘုရာ့သခငးခ္စးေတားမူသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕၌ 

ေအာငး်မငးမြု၇ ရာထူ့အဆငးံအတနး့၇ ေရပနး့စာမြု၇ အသကးတာမြာ ကျၽနးုပးတို႕ရနိုငးသမြ္ 

လုပးနိုငးသမြ္ ေနရာ၇ ရာထူ့ေတျေ်ကာငံး မဟုတးပါ၈ 

 

အ်ပစးသညး ်ပသနာ်ဖစးသညး၈ ဒါေပမယးံ ဘုရာ့သခငးက ကရုစိုကးေတာမူပါတယး၈ 

အဲံဒီအတျကး သခငးေယ႐ြု်ကျလာေတားမူ်ပီ့ အေသခဵသျာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ အဲံဒီအတျကး 

ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုပးတို႕အေပ၍ ေမတၱာထာ့ေတားမူ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ―ငါတိ႕ုသညး 

အ်ပစးကို က္ူ့လျနးလ္ကးရြိေန်ကစဥးကပငး ခရစးေတားသညး ငါတုိ႕အတျကး 

အေသခဵေတားမူ၌၈ ဤနညး့အာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးသညး ငါတို႕အာ့ 

အဘယးမြ္ခ္စးေတားမူေ်ကာငး့ကုိ ထငးရြာ့စျာ်ပေတားမူ၌‖ (ေရာမ ၂့၅)၈ 

ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုးပးတို႕အာ့ သူ၌ သာ့ဦ့ပမာ ခ္စးေတားမူ်ပီ့ ကျၽနးုပးတို႕၌ 

အ်ပစးဟူသမြ္ကို ချငးံလႊတးေတာမူ၌၈  

 

ထိုညသညး ကျၽနးေတာံကုိ ေ်ပာငး့လမဲြ ်ဖစးေစခဲံသညး၈ မိမိကိုယးမိမိ ကျဲ်ပာ့ေအာငး 

်ပနး်ကညးံခဲံသညး၈ ႏြစးေတျ်ကာတံဲေနာကးမြာ တစးစဵုတစးေယာကးက ကျၽနးုပးံကို 
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မငး့ဘယးသူလဲလုိ႕ ေမ့တဲံအခါမြာ ကျၽနးုပးံရဲ႕အေ်ဖက ―ကျၽနးုပးဟာ ခ္စး်ခငး့ 

ခဵရေသာသူပါဘဲ‖ ဟူ၊်ဖစးပါတယး၈ 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ အသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြုအတျကး ကိရိယာတနးဆာ 

 

ယဵု်ကညးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ကရုဏာေတားသညး 

အမြနးတကယးေတျ႕်ကုဵခဵစာ့ရာတျငး ေအာကးပါခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာနိုငးပါသညး၈ 

 

 

 

ှ၈ အမြနးတကယး အနာ့ယူ်ခငး့ 

ရြငးမႆဲ ှှ့ ဿ၅-၀ွ - ကျၽုနးုပးတိ႕ု အတျကး အလုိအပးဆဵု့ႏြငးံ ေတာငးံတဆုဵ့ေသာ 

အရာမ္ာ့၈ 

ကျၽုနးုပးတိ႕ု အမ္ာ့စု အလုိအပးဆဵု့်ဖစးတဲံ ွိညာဥးေရ့ရာသညး ဘုရာ့ရြငး၌ 

မ္ကးေမြာကးေတားတျငး ထုိကးတနး်ခငး့၇ တနးဖို့ရြိ်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ မိမိကိုယးမိမိ 

ယဵု်ကညး်ခငး့ရြိေနရမညး၈ ကျၽနုးပးတုိ႕၌ ထိုကးတနး်ခငး့ကုိ သကးေသ်ပလုပးနုိငးရနး 

လိအုပးသညး၈ အဒဲီအစာ့ ကျၽနုးပးတို႕သညး ဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာ၇ ကရုဏာ၇ 

ေက့္ဇူ့ေတားထဲမြာ အနာ့ယူရနး လုိအပးသညး၈ ဤွိညာဥးေရ့မြနးကနးမြုသညး 

အသကးတာႏြငးံ ဦ့ေဆာငး်ခငး့လုပးငနး့အတျကး ကိရယာ တနးဆာမ္ာ့စျာ 

မေရာငး့အေ်ကာငး့အဖို့ပါ၈ 

 

ခရစးေတားထဲမြာ ကျၽနးုပးတို႕ အနာ့ယူ်ခငး့အရာထကး ပိုမို်ကီ့မာ့ေသာ ေမြ္ားလငးံ်ခငး့ 

အရငး့အ်မစးသညး ကျၽနးုပးတို႕အတျကးမရြိေတာံပါ၈ ကျၽနးုးပးတို႕ အသကးတာမ္ာ့သညး 
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အ်မဲတမး့ အဓိပၺါယးႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကး ရြိပါသညး၈ ။တုိ႕သညး အ်မဲတမး့ ခ္စး်ခငး့ႏြငးံ 

်ပုစုပ္ို့ေထာငး်ခငး့ရြိပါသညး၈ ။တုိ႕သညး  လမး့တစးေလြ္ာကးလဵု့ 

ဘာဘဲေတျ႕်ကုဵခဵစာ့ရပါေစ လုဵ့ွလဵု်ခဵုမြုရြိေနမြာ်ဖစးပါတယး၈ ကျၽနုးပးတို႕သညး 

ဘုရာ့သခငးထမဲြာ အ်မစးတျယးထာ့်ပီ့ ခရစးေတားအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးက 

်ဖညးံဆညး့ေပ့ေနမြာ်ဖစး်ပီ့ ကျၽနးုပးတို႕ ကိုယးပိုငး်ကုိ့စာ့အာ့ထုတးမြု 

ေ်ကာငး့မဟုတးေပ၈ 

 

ဿ၈ ပိုမိုလျတးလပးစျာ မိမိကိုယးကုိ ခ္စးရနးႏြငးံ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့မရြိဘ ဲအသကးရြငးရနး၈ 

ေရာမ ၅့၃ - ―ဇာတိပကတိစိတးသေဘာသညး ေသ်ခငး့အေ်ကာငး့်ဖစး၌၈ 

ွိညာဥးပကတိစိတးသေဘာသညး အသကးရြငး်ခငး့အေ်ကာငး့ႏြငးံ ်ငိမးသကး်ခငး့ 

အေ်ကာငး့်ဖစး၌၈‖  

 

ကျၽနုးပးတိ႕ုသညး ဘုရာ့သခငး၌ ကရုဏာေတားထဲတျငး ကျၽနုးပးတို႕၌ 

ေကာငး့်မတးေ်ကာငး့ ခဵစာ့ခ္ကးကုိ ရြာေဖျနုိငးေသာအခါမြာ ကျၽနးုပးတို႕အေန်ဖငးံ 

ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ အသကးတာႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမြဳအေပ၍ တ်ခာ့လူတုိ႕ မညးသု႕ိပငး 

ရြု်မငးေစကာမူ စို့စဥး့မြ္ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့၇ အရြကးရ်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးစရာမလုိေတာံေပ၈ 

ရြကးေ်ကာကး်ခငး့မရြိဘ ဲကျၽနုးပးတို႕ကို ဘုရာ့သခငးက ခ္စးေတားမူသကဲံသုိ႕ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုသညးလညး့ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ပိုမိုလျတးလပးစျာ ခ္စးရပါမညး၈ 

ဘုရာ့သခငးသညး သူ၌သာ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍မြာ ေပ္ားရႊငးွမး့ေ်မာကးမြုရြိ်ပီ့ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုကို သ႕ူရ႕ဲ တနးဖို့ရြိေသာ ဖနးဆငး့်ခငး့အရာအ်ဖစး ကျၽနုးပးတို႕ကိုယးကို 

အမြနးအကနး တနးဖို့ထာ့ရနး အလိုရြိပါသညး၈ 

 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

141 

ယခု ကျၽနုးပးတို႕ဟာ အ်ပစးတရာ့ထဲမြာ တတး်ကျစျာပါွငးေနတဲံအတျကးေ်ကာငးံ 

ရြကးေ်ကာကး်ခငး့ကုိ ခဵစာ့ေနရမယးဆုိလြ္ငး 

ကျၽနုးပးတိ႕ုလုပးနိုငးတဲံတစးခုတညး့ေသာအရာမြာ ေနာငးတရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

ရြကးေ်ကာကး်ခငး့မြ လျတးေ်မာကးလုိလြ္ငး အ်ပစးတရာ့လုပး်ခငး့ကုိ 

ရပးတနး႕ပစးရမညး်ဖစးသညး၈ ကျၽနုးပးတို႕အာ့လဵု့ဟာ အခ္ိနးႏြငးံအမြ္ 

အ်ပစးမ္ာ့်ပလုပးလ္ကးရြိေသားလညး့ ထုိအ်ပစးမ္ာ့ကို ွနးခ္ေတာငး့ပနးရပါမညး၈ 

အဲဒီအ်ပစးကေန ေနာငးတႏြငးံ်ပနးလာ်ပီ့ ချငးံလႊတး်ခငး့ကိုလကးခဵရရြိ်ပီ့ သနး႕ရြငး့ေသာ 

ဝိညာဥးေတားကုိ လုိကးေလြ္ာကးရနး ရြာေဖျရပါမညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ ကရုဏာေတားႏြငးံ 

ချငးံလႊတး်ခငး့သညး ေနာငးတရ်ခငး့ သုိ႕မဟုတး ေကာငး့မြု ကုသိုလး်ပုလုပး်ခငး့ေ်ကာငးံ 

မဟုတးပါ၈ ယငး့သညး သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားအာ့်ဖငးံ ်ဖစးေသာ အေ်ခခဵ်ဖငးံ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုကို ်ဖစးေစပါသညး၈ ထုိဝိညာဥးေတားအာ့်ဖငးံ ကျၽနုးပးတို႕သညး အသကးတာကို 

်ပညံးွစျာ်ဖငးံ ေနထုိငး်က်ပီ့ ဘုရာ့သခငး်ပငးဆငးေပ့ေသာ ေကာငး့ေသာ 

အလုပးမ္ာ့ကို လုပးေဆာငး်ကပါသညး၈ 

 

၀၈ ပိုမိုလျတးလပးစျာ ကျၽနုးပးတို႕ႏြလဵု့သာ့ထမဲြ ဘုရာ့ကိုခ္စးရနး၈ 

လုကာ ၄့၁၄ ―ထိ႕ုေ်ကာငးံငါဆိုသညးကာ့၇ သူသညးမ္ာ့စျာေသာ 

အ်ပစးတိ႕ုႏြငးံလျတးသညး်ဖစး၊ အလျနးခ္စးတတး၌၈ အနညး့ငယးေသာ 

အ်ပစးလျတးေသာသူသညး အနညး့ငယးမြ္သာ ခ္စးတတးသညး ဟုမိနး႕ေတားမူ၌၈‖ 

 

ဘုရာ့သခငး၌ ကရုဏာေတားကုိ ကုိယးတုိငးေတျ႕်ကုဵခဵစာ့ရေလေလ၇ 

ကျၽနုးပးတိ႕ုႏြလဵု့သာ့ထမဲြ ဘုရာ့ကုိ ပိုမိုခ္စးလာေလေလ်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ 

်ကီ့မာ့လြေသာ ေမတၱာေတား၇ ကရုဏာေတားႏြငးံ ကျၽနးုပးတို႕ ပိုမိုထိေတျ႕မြုရြိေလေလ၇ 
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အ်ပနးအလြနးအေန်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးကို ကျၽနးုပးတို႕ 

အမြနးတကယးပိုမိုခ္စးခငးလာေလေလ်ဖစးသညး၈ 

 

၁၈ ပိုမိုလျတးလပးစျာ အ်ခာ့သူမ္ာကို ခ္စးရနးႏြငးံ လကးခဵရနး  

ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတား်ကီ့မာ့်ခငး့ကို ပုဂၐိုလးေရ့နညး့်ဖငးံ 

ကျၽနးုးပးတိ႕ုထိေတျ႕ခဵစာ့ေသာအခါ တ်ခာ့လူတုိ႕ကိုလညး့ သူတုိ႕ရြိသညးံအတိုငး့ 

ပိုမိုလကးခဵလာနိုငးမညး်ဖစး်ပီ့ သူတိ႕ုအာ့ ေက့္ဇူ့ေတားကုိ ပိုမို်ပသနိုငးမညး်ဖစးသညး၈ 

တစးဖကးမြ်ကညးံလြ္ငး အကယး၊ ကျၽနးုပးတို႕သညး ရြကးေ်ကာကး်ခငး့မြ 

မလျတးေ်မာကးနိုငးေသ့ဘဲ မိမိတုိ႕ကုိယးကို ေက္နပးေစလိုမြုေ်ကာငးံ 

လုပးေဆာငးေန်ကဆဲ ်ဖစးပါမူ ကျၽုနးုပးတို႕ႏြငးံ နီ့စပးေသာ သူမ္ာ့်ဖစးသညးံ လငးမယာ့၇ 

သာ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ ရဵု့ွနးထမး့မ္ာ့ကိုလညး့ ေကာငး့စျာ်ပုမူလုပးေဆာငးရနး 

ေမြ္ားလငးံ်ကမညး်ဖစးသညး၈ သူတို႕အာ့ ကျၽနုးပးတို႕၌ ကိုယးပျာ့မ္ာ့အ်ဖစး ရြု်မငးကာ 

သူတုိ႕စိတးခ္မး့သာလြ္ငး ကျၽနုးပးတို႕လညး့ စိတးခ္မး့သာ်ကသညး၈ ကျၽနုးပးတို႕အေန်ဖငးံ 

ဇနီ့သညး၇ လငးေယာကး္ာ့၇ သာ့သမီ့မ္ာ့၇ လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့အာ့ 

မညးေရျ႕မညးမြ္ ထိနး့ခ္ုပးရနး ်ကုိ့စာ့်ကသညးကို သိရြိနိုငးမညးမဟုတးေပ၈ သို႕ရာတျငး 

ကျၽနုးပးတိ႕ု၌ အသကးတာမ္ာ့၉ မေ်ဖရြငး့ရေသ့ေသာ ရြကးေ်ကာကး်ခငး့ရြိေနဆ ဲ်ဖစး်ပီ့ 

သူတုိ႕အာ့ ကျၽနးုပးတို႕၌ ေရာငး်ပနးဟပးမြုမ္ာ့ အ်ဖစး ရြု်မငး်ကပါက ကျၽနုးပးတို႕ 

အလျနးအကျၽဵ႕ထိနး့ခ္ုပး်ခငး့ အမြာ့က္ူ့လျနးနိုငးဖျယးရြိပါသညး၈ သူတို႕အေန်ဖငးံ 

ကျၽနုးပးတိ႕ု၌ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကို မမြီခဲံ်ကေသား သို႕မဟုတး တ်ခာ့လူတုိ႕က သူတိ႕ု၌ 

စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကို ကျၽနုးပးတို႕အာ့ အတငး့လုိကးနာခိုငး့ခဲံ်ကေသား ကျၽနုးပးတို႕၌ 

မ္ကးႏြာပ္ကး်ခငး့မြ လျတးေ်မာကးနိုငးမညး မဟုတးပ၈ 
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အကယး၊ ကျၽနးုပးတို႕၌ ကိုယးပိုငးထိုကးတနးမြု အသိတရာ့ကို ဘုရာ့သခငး၌ေမတၱားႏြငးံ 

ေက့္ဇူ့ေတားေပ၍၉ တညးမြီေစပါက တစးပါ့လူတို႕ကိုလညး့ 

အာလ့တူ်ပုလုပးေစနိုငးပါသညး၈ ကျၽနုးပးတို႕ကိုယးတိုငး အာ့ရေက္နပးဖို႕အတျကး 

တ်ခာ့လူတုိ႕အာ့ အလုပးလုပးေစရနး ်ကုိ့ပမး့်ခငး့မြ ကျၽနုးပးတို႕ 

လျတးေ်မာကးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ အေ်ကာငး့မြာ သူတို႕၌ 

လုပးေဆာငးမြုေ်ကာငးံ်ဖစးသညး၈ သူတို႕ကို သူတိ႕ု၌ အရြိအတုိငး့လကးခဵရနး ကျၽနးုပးတို႕ 

ပိုမိုလျတးလပးလာမညး်ဖစး်ပီ့ သူတုိ႕ေတျ့ ေခ၍်ပုမူပဵုႏြငးံ ပတးသကး၊ 

ကိုယးပိုငးေရျ့ခ္ယးမြုမ္ာ့ ပိုမိုေပ့နိုငးမညး်ဖစးသညး၈ 

တ်ခာ့လူတုိ႕်ပုမူလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ကျၽနးုပးတို႕ လကးမခဵနိုငးေသာအ်ကိမးအခါမ္ာ့ 

ရြိနိုငးပါသညး၈ သုိ႕ေသား ကျၽနုးပးတိ႕ု၌ ကိုယးပိုငး ထုိကးတနးမြုကို သူတုိ႕၌ 

ေရျ့ခ္ယးမြဳမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးထာ့၊ မရေပ၈ ကျၽနုးပးတို႕သညး သူတုိ႕ႏြငးံ 

ပိုမိုေကာငး့မျနး်ပီ့ အ်ပုသေဘာေဆာငးေသာ ဆကးဆဵေရ့ကို တညးေဆာကးရနး 

ပိုမိုလျတးလပးလာမညး ်ဖစးသညး၈ 

 

၂၈ ပိုမိုလျတးလပးစျာ ကရုဏာရြိစျာ်ဖငးံ ဦ့ေဆာငးနုိငးရနး 

ဘုရာ့သခငးအေပ၍ ကျၽနးုးပးတို႕၌ နကးရြိုငး့ေသာ ေမတၱာႏြငးံ အ်ပစးဒုစရုိကးႏြငးံ 

ရြကးေ်ကာကး်ခငး့တုိ႕မြ ကျၽနုးပးတို႕၌ လျတးေ်မာကး်ခငး့တိ႕ုသညး ကျၽနုးပးတို႕၌ 

အမြုေတားေဆာငးလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၌ ထိေရာကးေသာ ွိညာဥးေရ့ 

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အ်ဖစး စျမး့ေဆာငးနိုငးမြုကို အ်ကီ့အက္ယး ထိခိုကးေစနိုငးပါသညး၈ 

ေခါငး့ေဆာငးမြု၉ ကျၽမး့က္ငးမြုအမ္ာ့အ်ပာ့လုိအပးေသာလညး့ ကျၽနုးပးတို႕ ကိုယးတုိငး၌ 

ေက့္ဇူ့ေတားႏြငးံ ထိေတျ႕ဆကးဆဵမြုအေတျ႕အ်ကုဵႏြငးံ ထုိေက့္ဇူ့ေတားအေ်ကာငး့ကို 

တ်ခာ့လူတုိ႕အာ့ ေ်ပာ်ပထုတးေဖားသညးံ စျမး့ရညးတို႕သညး ဝိညာဥးေတား 

ဦ့ေဆာငးမြု၉ ပုိမိုအေရ့်ကီ့ပါသညး၈ သတငး့ေကာငး့၌ အမြနးတရာ့ကုိ 
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ကိုယးတိုငးေတျ႕်ကဵုခဵစာ့်ခငး့ႏြငးံ သိရြိနာ့လညး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကျၽနုးပးတို႕သညး 

ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ လုပးငနး့ချငးတျငး အေရ့ပါေသာ ွိညာဥးေရ့ပတးွနး့က္ငး 

ဖနးတီ့တညးေဆာကးေရ့၉ ထိေရာကးေသာ ကူညီပဵံပို့သူမ္ာ့်ဖစးလာနိုငးသညး၈ 

 

ဆိုလုိသညးမြာ ေက့္ဇူ့ေတား၇ ကရုဏာေတားႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ 

လကးခဵေတားမူ်ခငး့တို႕ကို ကျၽနုးပးတို႕ ပိုမိုေတျ႕်ကုဵခဵစာ့ေလ တ်ခာ့လူတုိ႕အာ့ 

ဤဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို ေပ့ကမး့ရနးႏြငးံ ေက့္ဇူ့ေတား ပတးွနး့က္ငး 

တညးေဆာကး်မြငးံတငးရနးတို႕အတျကး ကျၽနုးပးတို႕ ပိုမို်ပငးဆငးချငးံ 

ရရြိေလ်ဖစး်ကမညး်ဖစးသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕၌ ကိုယးပိုငးထုိကးတနးမြုသညး ဘုရာ့သခငး၌ 

ေမတၱာေတားႏြငးံ ချငးံလႊတးေတားမူ်ခငး့တို႕ အေပ၍တျငး အေ်ခခဵသညးဟူေသာ ခဵယူခ္ကး 

ပိုမို်ပငး့်ပေလ ကျၽနုးပးတိ႕ု၌ လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့၇ ေဖာကးသညးမ္ာ့ႏြငးံ 

အသငး့သာ့မ္ာ့အေပ၍ အကဲ်ဖတး ဆဵု်ဖတးမြုႏြငးံ အေပ၍စီ့ ဆကးဆဵမြု မ်ပုဘဲ 

ပိုမိုတနးဖို့ထာ့တတးလာေလ ်ဖစးေပမညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ထဵမြ တ်ခာ့လူတုိ႕ကလညး့ 

ေက့္ဇူ့ေတားကုိ ေတျ႕်ကုဵခဵစာ့လာရေသာအခါ သူတုိ႕၉ ပိုမိုေပ္ားရႊငးမြုနြငးံ 

ဘုရာ့သခငး၌ ေကာငး့်မတး်ခငး့၉ ပိုမိုစိတးခ္ယဵု်ကညးလာ်ကမညး်ဖစးသညး၈ 

ကျၽနးုးပးတိ႕ု၌ ေက့္ဇူ့ေတားခဵစာ့်ခငး့ အေတျ႕အ်ကုဵကို ေတျ႕်မငးသိရြိလာ်ကေသာအခါ 

သူတုိ႕ကလညး့ ေက့္ဇူ့ေတားအေ်ကာငး့ကို တ်ခာ့လူတုိ႕ထဵ 

ေပ့ကမး့မြ္ေွခ္ငးေသာစိတး ပိုမိုေပါကးဖျာ့လာမညး ်ဖစးသညး၈ 

 

၃၈ ပိုမိုလျတးလပးစျာ မြနးကနးေသာနညး့လမး့တျငး မြနးကနးေသာ ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို တာွနးယူေပ့ရနး၈ 

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အတျကး ေက့္ဇူ့ေတားႏြငးံ ်ပညးံစဵုေသာ ေခါငး့ေဆာငးမဳြ ဟူသညး 

လုပးေဆာငးမြုစျမး့ရညးဆိုငးရာစဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကို ေလြ္ာံခ္မေပ့်ခငး့ သုိ႕မဟုတး 
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ရလဒးမ္ာ့ရရြိေရ့ ဦ့စာ့ေပ့မြုကို ေလြ္ာံခ္ေပ့်ခငး့၇ မဟုတးေ်ကာငး့ မေမံရနးလုိပါသညး၈ 

။အစာ့ ေက့္ဇူ့ေတားဟူသညး ဘုရာ့သခငး၌ မျနး်မတးေသာ ဖနးဆငး့ခဵပုဂၐိုလး၌ 

ထိုကးတနးမြုကုိ အတညး်ပုလကးခဵ်ခငး့၇ သခငးခရစးေတားအာ့်ဖငးံ အခ္စးခဵရ်ခငး့ႏြငးံ 

ကယးတငး်ခငး့တုိ႕ကို အသိအမြတး်ပု်ခငး့်ဖစးသညး၈ သုိ႕်ဖစး၊ သူ၇သူမ၌ 

ကျၽမး့က္ငးမြုအဆငးံအတနး့၇ အသိဥာဏးထကး်မကးမြု၇ နညး့စနစးမ္ာ့၇ 

ရုပးရညးအေ်ခအေနနြငးံ ပုဂၐိုလးေရ့ဟနးပနးမ္ာ့သညး အေရ့မ်ကီ့်ကေပ၈ လူတို႕အာ့ 

အရြကးချဲ် ခငး့ သုိ႕မဟုတး တနးဖို့မဲံစျာႏြငးံ အေရ့မပါေသာ ပုဂၐိုလးမ္ာ့အ်ဖစး 

ဆကးဆဵ်ခငး့၇အ်ခာ့ကိစၥရမးမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပး်ပီ့ ဆကးဆဵ်ခငး့စသညးတိ႕ုမြ 

ေက့္ဇူ့ေတားက ကျၽနုးပးတို႕အာ့ ထိနး့ခ္ုပးလမး့ညႊနးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ 

ေက့္ဇူ့ေတားသညး ကျၽနုးပးတို႕ကိုယးတိုငး အခ္စးခဵရသကဲံသို႕ တ်ခာ့လူတိ႕ုကိုလညး့ 

ခ္စး်ခငး့ေမတၱာထာ့်ခငး့ႏြငးံ ဆုိငးပါသညး၈ ကျၽနုးပးတို႕သညး သူတုိ႕ကို မြနးကနးေသာ 

အေ်ကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ တာွနးယူရမညး်ဖစးသညး၈ ။သညး အသငး့ေတား၇ 

အဖျ႕ဲအစညး့၌ လုပးငနး့တာွနးကို ထိေရာကးမြုရြိရြိ်ဖငးံ လုပးေဆာငးရမညးံ 

ေခါငး့ေဆာငးတို႕၌တာွနးႏြငးံ ကျၽနုးပးတို႕လကးေအာကး၉ တူညီစျာလုပးေဆာငးေနေသာ 

လူမ္ာ့လုိအပးသညး၈ 

 

ဝိညာဥးေတားသညးဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာေတားကုိ ေတျ႕်ကုဵခဵစာ့ရနးႏြငးံ 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ထိုေမတၱာ ေဖ၍်ပနုိငးရနး ကျၽနးုပးတို႕ စျမး့ရညး၌ အရငး့အ်မစး်ဖစးသညး၈ 
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မိမိကုိယးကုိ ်ပနးလညးသဵု့သပး်ခငး့  

 

 မိမိအသကးတာတျငး ဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာႏြငးံ ကရုဏာေတားကုိ မညးကဲံသိ႕ု 

ပိုမိုလကးခဵနိုငးမညးနညး့၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 ကျၽနးုပးတို႕အသငး့ေတား/အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ကို ေမတၱာကရုဏာေတားႏြငးံ 

ပိုမို်ပညးံဝေအာငး မညးသု႕ိဖနးတီ့နိုငးမညးနညး့၈ 
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အခနး့ (ှ၄) ၈  ၈ ဝိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ဖျဵ႕်ဖို့တုိ့တကးမြုဆိုငးရာ ေ်ခလြမး့မ္ာ့ႏြငးံ 

အဆငးံမ္ာ့ 

ွိညာဥးေရ့ဆုိငးရာ ဖျ႕ဲစညး့ပုဵအဆငးံ -                                                   

(Pilgrimage and Intentionality) 

 

နိဒါနး့ 

ဿွွ၃ခုနြစး ေနျရာသီတျငး ကျၽနးုပး၌ ဇနီ့၇ သာ့ႏြစးေယာကး (ှ၅ ႏြစး ႏြငးံ ဿွႏြစး) တိ႕ုႏြငးံ 

အတူ စပိနးနိုငးငဵ၇ ဆနးတီေရဂို ဒီကျနးပိုစတီလာသို႕ မိုငး၂ွွ 

ဘုရာ့ဖူ့လမး့ေလြ္ာကးထျကးခဲံသညး၈ ။သညး ေယရုရြလငးႏြငးံ ေရာမ်မုိ႕တိ႕ု်ပီ့လြ္ငး 

တတိယေ်မာကးအေရ့်ကီ့ဆဵု့ေသာ ဘုရာ့ဖူ့လမး့ေလြ္ာကး်ခငး့ ်ဖစး်ပီ့ 

အလယးေခတးကတညး့ က္ငးံသုဵ့ခဲံသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ဟာ ်ပငးသစးလမး့ေ်ကာငး့အတိုငး့ 

သျာ့ခဲံ်ပီ့ Pyrenees Mountains ကိုေက္ား၇ ေ်မာကးပိုငး့စပိနးကို ်ဖတး်ပီ့ သျာ့ခဲံသညး၈ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ ခရီ့စဥးသညး ၀၄ရကး်ကာခဲံသညး၈ ၁ရကးကုိ ခရီ့တစးေလြ္ာကး အနာ့ယူရကး 

အ်ဖစးယူခဲံသညး၈  

 

စပိနးနိုငးငဵတစးေလြ္ာကး မိုငး၂ွွကို ်ဖတး်ပီ့ လမး့ေလြ္ာကး်ခငး့က ကျၽနးုပးံ 

အသကးတာတစးခုလဵု့ကုိ ်မငးေစတဲံ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ဘုရာ့ဖူ့ခရီ့စဥး်ဖစးခဲံသညး၈ 

ယခုဆုိလြ္ငး ဘုရာ့သခငးကို မ္ကးလြညံးဆနးဆနး်ဖငးံ ကျၽနးုပးံကို ေ်ပာငး့လေဲပ့ရနး 

ေမြ္ားလငးံမယး သုိ႕မဟုတး ကိုယးံကိုကုိယးေ်ပာငး့လဖဲို႕ ကိုယးဘဲတာွနးရြိတယးဆို်ပီ့ 

စဥး့စာ့မယးံအစာ့ ကျၽနးုပးံရဲ႕ ွိညာဥးေရ့ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သညး အသကးတာတစးေလြ္ာကးလဵု့ 

အခ္ိနးတစးခု်ပီ့တစးခုမြာ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားႏြငံး အတူ 

အစဥးအ်မဲေလြ္ာကးလြမး့ေန်ခငး့အေပ၍မူတညးသညးဆိုတာကို သေဘာေပါကး 

နာ့လညးခဲံသညး၈ဘုရာ့ဖူ့ခရီ့စဥးလိုဘဲ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာအသကးတာသညးလညး့ 
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ေလြ္ာကးလမး့ေနရမညးံ ခရီ့စဥး်ဖစး်ပီ့ ပနး့တိုငးကေတာံ ဘုရာ့သခငးဘဲ်ဖစးပါသညး၈ 

ဘုရာ့သခငးသညး ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ ခရီ့စဥးကို အစ်ပုသူ်ဖစး်ပီ၇ ကျၽနးုပးတို႕ႏြငးံအတူ 

ေလြ္ာကးေနတယး၇ ကျၽနးုပးတို႕ကို ဦ့ေဆာငးေနပါသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕အသကးတာမြာ 

ေန႕စဥးခ္မြတးေနတံဲ ဆဵု်ဖတးခ္ကးေတျမြာ ဘုရာ့သခငးရဲ႕ ေမတၱာေတား လုပးေဆာငး်ခငး့ကို 

ကျၽနးုပးတိ႕ု ဘယးလိုတုဵ႕်ပနးသလဲဆုိတာသညး ကျၽနးုပးတို႕ ေတျ႕်ကုဵဖူ့တဲံေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ 

ေလာကကို ကျဲ်ပာ့ေစပါသညး၈13 

 

One Step at a Time: A Pilgrim’s Guide to Spirit-led Living 

 

ှ၈ ေနာကးတစးဆငးံအတျကး ေ်ခလြမး့ပါ၈ 

ဿ၈ ခရီ့စဥးကို လကးခဵပါ၈ 

၀၈ အမြနးတရာ့ကို ရငးဆိုငးပါ၈ 

၁၈ အတျငး့ပိုငး့ ေ်ပာငး့မြုကို ရြာေဖျပါ၈ 

၂၈ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား၌ ဦ့ေဆာငးမြုကို ခဵယူပါ၈ 

၃၈ တဵတာ့မ္ာ့ကို ကူ့ဖို႕ရနး ်ပငးဆငးထာ့ပါ၈ 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ဘုရာ့ဖူ့လမး့ေလြ္ာကး်ခငး့သညး အသကးတာတစးေလြ္ာကးလဵု့ 

သျာ့ေနရတဲံ ခရီ့စဥး်ဖစး်ပီ့ ေမ့ချနး့ေတျေမ့ေနရငး့၇ အေ်ဖေတျရြာေနရငး့၇ ပုိမိုရြငး့လငး့စျာ့ 

်မငးနိုငးရငးသငးယူရငး့၇ ပိုမိုကရုစိုကးစျာ နာ့ေထာငးရငး့၇ ေ်ပာငး့လေဲနရငး့၇ ဘုရာ့နဲ႕ 

ပိုမိုနီ့ကပးစျာေလြ္ာကးလြမး့ဖို႕ သငးယူရငး့နဲ႕ သျာ့ေန်ကပါသညး၈ ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ 

                                                 
13 For more insights into the lifelong spiritual journey for Christians, with 
suggestions and examples based on the author’s pilgrimage across northern 
Spain, see Timothy C. Geoffrion, One Step at a Time: A Pilgrim's Guide to Spirit-Led 
Living (Herndon, Va.: Alban Institute, 2008). 
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ယဵု်ကညး်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ဆကးဆဵေရ့ကို ဘယးမြာစခဲံသညးဆိုတာက အေရ့မ်ကီ့ဘ ဲ

ခရစးယာနးတိ႕ုအတျကး ခရီ့စဥးသညး ဘုရာ့ကို သိဖို႕၇ ခ္စးဖို႕၇ ပိုမိုအေစခဵဖို႕၇ 

ေယရြုခရစးေတားေနာကးေတားသို႕ လိုကးဖို႕ ႏြငးံ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား၌ ဦ့ေဆာငးမြု 

်ဖညးံဆညး့ေပ့ေသာ အသကးရြငး်ခငး့လမး့ အ်ဖစး ်ဖစးပါသညး၈ 

 

သိ႕ုေသားလညး့ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ဘုရာ့ဖူ့ခရီ့သျာ့သူမ္ာ့သညး ်ကုိ့စာ့်ခငး့၇ က္ရဵြု့်ခငး့၇ 

လမး့ေ်ကာငး့မြနးေပ၍ေရာကး်ခငး့၇ စိတးအာ့ပ္ကး်ခငး့၇ သဵသယ်ဖစး်ခငး့၇ 

စိတးအေႏြာငးံအယြကး်ဖစး်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ စိတးပ္ကး်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးနုိငးသညးကိုလညး့ 

သိပါသညး၈ စစးမြနးေသာ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ဘုရာ့ဖူ့ခရီ့သျာ့သူမ္ာ့သညး အ်ခာ့ေသာ 

မြာ့နိုငးေသာသူမ္ာ့လိုဘဲ ်ဖစး်ကပါသညး၈ တစးခုတညး့မတူသညးံအခ္ကးမြာ သူတုိ႕ဟာ 

ဘုရာ့ကုိ ယုဵ်ကညး်ကတယး၇ ဘုရာ့ေနာကးကုိလုိကးဖို႕ရနးအတျကး ဘုရာ့ႏြငးံ 

ဆကးဆဵေရ့ကုိ တနးဖို့ထာ့်ကတယး၈ သူတုိ႕ဟာ ွိညာဥးေရ့ရာကုိ ်ကီ့ထျာ့လို်ကတယး၈ 

သူတုိ႕လမး့ေပ္ာကးဆုဵ့တဲံအခါ၇ သူတုိ႕ရဲ႕အသကးတာႏြငးံ မေက္နပးမြုမ္ာ့်ကီ့ထျာ့လာ်ပီ့ 

ဘုရာ့ရ႕ဲ လမး့်ပမြုႏြငးံ လမး့ေ်ကာငး့မြနးေပ၍်ပနးေရာကးလာေအာငး ကူညီေပ့်ခငး့မ္ာ့ကို 

ရြာေဖျ်ကပါသညး၈ 

 

ွိညာဥးေရ့ တုိ့တကး်ခငး့စငးမ္ာ့ 

ွိညာဥးေရ့ဆိငုးရာ ဖျဵ႕်ဖို့်ခငး့ အဆငးံမ္ာ့လိုဘဲ ကျၽနးုပးတို႕ အသကးတာတစးေလြ္ာကးလဵု့ 

အခ္ိနးယူရတံဲအရာ်ဖစးသညး၈ ဤအရာသညး အဆငးံအဆငးံေသာ စငးမ္ာ့ကို 

်ဖတးေက္ားရ်ခငး့လညး့်ဖစးပါသညး၈ 
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ဂႏၶွ ငးေ်မာကးေသာ ွိညာဥးေရ့ဆိုရာ ဖျဲ႕စညး့ပဵု ေရ့သာ့ခဲံသူမြာ James Fowler 

်ဖစးပါသညး၈14 သငးံအတျကး တနးဖို့ရြိတဲံ အဆငးံ်မငးံေလံလာ်ခငး့်ဖစးတယးဆိုရငး ေတာငးမြ 

ကျၽနးုပးတိ႕ုဟာ သ႕ူရဲ႕ ပညာရညးႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ ခ္ညး့ကပးမြုမ္ာ့အတျကး အခ္ိနးယူမြာ 

မဟုတးေတာံပါဘူ့၈ အဒဲီအစာ့ ကျၽနးုပးတို႕ဟာ အသငး့ေတားေနာကးခဵထဲမြာ 

တစးဦ့ခ္ငး့စီႏြငးံ နီ့ကပးစျာ အလုပးလုပး၊ တစးဦ့ခ္ငး့စီက ေရ့သာ့ေသာ အ်ခာ့စဵကိုဘဲ 

အတိုခ္ုပး်ကညးံ်ကမြာ ်ဖစးပါသညး၈ 

 

Bob Guelich (ယခုဆုဵ့ပါ့သျာ့်ပီ်ဖစးေသာ) ႏြငးံ Janet hagberg တိ႕ုက 

အလျနးေကာငး့မျနးေသာ အရငး့အ်မစးတစးခုကုိ ေပ့ခဲံသညး၈15 ။သညး နကးနဲေသာ 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မငးမ္ာ့ကို တစးကုိယးရညး ်ကီ့ထျာ့မြုႏြငးံ 

ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ဆကးႏျယးမြုအပိုငး့ထသဲို႕ ်ကီ့ထျာ့ေစသညး၈ ႏြိမးံခ္စျာ်ဖငးံ သူတို႕သညး 

အေတျ့ အေခ၍်ပညံးွေသာ၇ အေတျ့အ်မငးႏြငးံ ်ပညးံစဵုေသာ၇ ခရစးယာနး ယုဵ်ကညး်ခငး့ 

ခရီ့စဥးႏြငးံ ွိညာဥးေရ့အထမဲြ စငးအမ္ို့မ္ို့ ေပ၍မြာ လကးေတျ႕က္ေသာ 

သငး်ကာ့်ခငး့မ္ာ့ကို ေပ့ေနသညး၈ ယငး့ကို သူတုိ႕က ―ဘုရာ့သခငးကို ကျၽနုးပးတို႕ 

်ပနးလညးတဵ႕ု်ပနး်ခငး့ လမး့စဥး‖ ဟုေခ၍ေွ၍သမုတးသညး၈ 

 

စာေရ့ဆရာမ္ာ့၌ ယူဆခ္ကး ၈ ၈ ―ကျၽနုးပးတိ႕ုသညး ဝိညာဥးေတားဖျဲ႕စညး့ပဵု 

်ပညးံွဖို႕ရနး အတျကး ယဵု်ကညး်ခငး့ရဲ႕ စငးမ္ာ့အာ့လဵု့ကုိ လိုအပးပါသညး၈ … 

စငးတစးခုစီတုိငး့သညး ကျၽနးုပးတို႕ထမဲြာ တတး်ကျေနပါသညး၈ … ကျၽနုးပးတိ႕ု ―home stage‖ 

                                                 
14

 James W. Fowler. Becoming Adult, Becoming Christian: Adult Development & Christian 

Faith. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. See, too, his book, Stages of Faith: The Psychology 

of Human Development and the Quest for Meaning. New York: HarperCollins, 1995. 

 
15 Janet Hagberg and Robert A. Guelich. The Critical Journey : Stages in the Life o 
Faith. Salem, Wisconsin: Sheffield Publishing Company, 2d Edition, 2005. 
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သညး ကျၽနးုပးတို႕ အခုအခ္ိနးမြာ ေနထုိငးေနေသာ စငး်ဖစး်ပီ့ အဲဒီမြာ ကျၽနးုပးတို႕ရ႕ဲ 

အသကးတာမ္ာ့ထမဲြ အခ္ိနးႏြငးံ စျမး့ရညးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို ကုနးဆုဵ့်ကသညး၈‖ (စာ 

ှ၃ဿ)၈ 

 

ှ၈ ဘုရာ့သခငးကို အသိအမြတး်ပု်ခငး့ - ဤအဆငးံသညး ကျၽနုးပးတို႕ကို ႏြိမးံခ္ေစသညး၈ 

ဿ၈ တပညံးေတား်ဖစး်ခငး့ အသကးတာ (အတျငး့ထဲသိ႕ု အာရဵုစိုကး်ခငး့၇ ဆရာမ္ာ့ထဵမြ 

သငးယူ်ခငး့) - ကျၽနုးပးတို႕ကို ခိုငးမာတညးရြိေစသညး၈ 

၀၈ အသီ့သီ့ေသာ အသကးတာ (အ်ပငးဘကးသိ႕ု အာစဵုစိုကး်ခငး့၇ မိမိတုိ႕ရ႕ဲ 

အက္ုိ့အလုိ႕ငြာ) - ဆုလဒးႏြငးံ ကျၽနးုပးတို႕ကို ခ္ီ့ေ်မြာကး်ခငး့၈ 

၁၈ အတျငး့ပိုငး့ ခရီ့စဥး (ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်ခငး့၇ အသကးရြငး်ခငး့ သုိ႕မဟုတး ယုဵ်ကညး်ခငး့ 

်ပသနာ၇ တိက္ေသခ္ာမြု ေပ္ာကးဆုဵ့်ခငး့၇ ဦ့တညးခ္ကးအတျကး ရြာေန်ခငး့၇ 

ဘုရာ့သခငးကို ေသတၱာထမဲြ ထျကးေစ်ခငး့၇ ယုဵ်ကညးခ္ကး ေပ္ာကးဆုဵ့ဟနးနြငးံတူ်ခငး့) 

ကျၽနုးပးတိ႕ုကို မတညး်ငိမးမြု်ဖစးေစ်ခငး့၈  

နဵရဵ - ―ကျၽနးုးပးတုိ႕ကို မ္ကးႏြာဖဵု့ချၽတးေပ့သညး၈ နကးနဲေသာ ခရီ့စဥးသညး ကျၽနးုးပးတို႕၌ 

ေမြာငးမုိကး်ခငး့ကို ကုသေပ့်ပီ့၇ ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားကို ဖျငးံ်ပေပ့သညး‖ = 

―ကျၽနးုပးတိ႕ု၌ အလိုဆႏၵသညး ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားႏြငးံ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆုိငးေနသညး၈‖ 

(စာ ှ၄၂)၈ ကျၽနးုးပးတို႕ေနာကးဆုဵ့မြာ အမြနးတရာ့ကို ရငးဆိုငး်ပီ့ ကိုယးံကိုကုိယး 

ေသဆုဵ့ေစသညး၈ ထို႕ေ်ကာငးံ နဵရဵမ္ာ့ကို ်ဖတးသျာ့သညးံ အဓိကေသာံခ္ကးသညး မိမိ၌ 

အလိုဆႏၵကို ဘုရာ့သခငး၌အလုိေတားသုိ႕ ဒူ့ေထာကးေပ့်ခငး့်ဖစး်ပီ့ 

ေနာကးစငးတစးခုသို႕သျာ့ရနး ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးမြုကို လကးခဵ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

၂၈ အ်ပငးပိုငး့ ခရီ့စဥး (ဘုရာ့သခငးအဘိ႕ုအလိ႕ုငြာ အေစခဵ်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငး၌ 

လကးခဵေတားမူေ်ကာငး့၇ ေခ၍ေတားမူ်ခငး့ ခဵစာ့ခ္ကးကုိ အသစး်ပု်ပငး်ခငး့၇ အ်ခာ့သူမ္ာ့ရဲ႕ 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

152 

အေကာငး့ဆဵု့ စိတးွငးစာ့မြုကို အေလ့ေပ့ကရုစိုကး်ခငး့၇ ်ငိမးသကးစျာေနနိုငး်ခငး့) - 

ကျၽနးုးပးတိ႕ုကို ေ်ပာငး့လေဲစသညး၈ 

၃၈ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ၌ အသကးတာ (ဘုရာ့သခငးထဵေတား၉ ကျၽနးုပးတို႕ အသကးရြငးေနေသာ 

အသကးတာ) - ကျၽနးုပးတိ႕ုကို သာလျနးေစသညး၈ စငး ၀ႏြငးံ ႏိြုငး့ယြဥး်ကညးံပါ၇ ကျၽနုးပးတို႕ 

်ကုိ့စာ့နိုငးတာကုိ ကျၽနးုပးတို႕ အရဵြု့ေပ့တယး၈ ဒီ နဵပါတး ၃ စငးမြာ ကျၽနးုပးတို႕ 

အသကးတာတစးခုလဵု့မြာ မလုပးနိုငးတာကုိ အရဵြု့ေပ့်ခငး့်ဖစးတယး၈ (စာ ှ၅ဿ)၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆနး့စစး်ခငး့ႏြငးံေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၈ 
ှ၈ သငးယခု မညးသညးံအဆငးံတျငး ရြိေနပါသနညး့၈ 
ဿ၈ ယခုသငးၾကာ့ရသညးံ အဆငးံမုိဒယးလး မ္ာ့သညး သငးံ၌အမႈေတားေဆာငး်ခငး့တျငးမညးမြ္ 
အကူအညီေပ့ႏိုငးသနညး့၈  
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အခနး့ (ှ၅) ၈  ၈ ေခါငး့ေဆာငးမြုတျငး ရူပါရဵု၇ အမြုေဆာငးလုပးငနး့ႏြငးံ ်ကိဳတငးစီမဵမြု 
ထာ့ရြိ်ခငး့ (၄၂ မိနစး) 
 

ယခုသငးခနး့စာတျငးစဵ်ပေခါငး့ေဆာငးအ်ဖစးကၽျႏုးပးတို႔ေဆျ့ ေႏျ့ခဲံသညးမ္ာ့ႏြငးံပတး

သကး်ပီ့ မညးသုိ႔အသုဵ့ခ္ရမညးကို ဆကးလကးေဆျ့ေႏျ့မညး်ဖစးသညး၈ ယခုသငးခနး့စာတျငး 

အသုဵ့ခ္မညးံအရာမ္ာ့သညးသငးႏြငးံဘရုာ့သခငးၾကာ့၇သငး၌ေခါငး့ေဆာငးမႈစသညးတို႔တျငး

အသုဵ့ ခ္ႏုိငးမညးံအရာမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

သငးသညးသနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားကသငးံကုိဘယးလိုဦ့ေဆာငးေနသညးဆိုတာ

ကို ခ္ကးခ္ငး့မသိနိုငးေသားလညး့ သိသာ်မငးသာရြိမြဳကို ရြာေဖျေနစဥးမြာ သငးလုပးနိုငးေသာ 

အရာအခ္ုိ႕ရြိပါသညး၈ 

 

ှ၈ သငးရဲ႕ ႏြလဵု့သာ့ႏြငးံ စိတးေပ၍အေ်ခခဵ်ပီ့ ရူပါရဵုတစးခု ဖနးတီ့ဖို႕ သငးစဥး့စာ့၇ 

ဆုေတာငး့နိုငးပါသညး၈သငးံရဲ႕စဥး့စာ့်ခငး့ကိုလမး့ညႊနးဖို႕အတျကးသမၼာက္မး့စာမြ 

တစးဆငးံ သငးံကို စကာ့ေ်ပာဖို႕ ဘုရာ့ကုိ ေတာငး့ေလြ္ာကးနိုငးပါသညး၈ သငးံရဲ႕ 

ရူပါရဵုႏြငးံ အိပးမကးမ္ာ့ကို ပဵုေဖ၍ ်ပု်ပငးေပ့ဖို႕ဘုရာ့ထဵအကူအညီေတာငး့နိုငးပါသညး၈ 

ထိုမြသာ ဘုရာ့က သငးံအသကးတာမြာ လိုခ္ငးတာကို သငးလညး့ လုိခ္ငးလိမံးမညး၈ 

(ဥပမာကို ေအာကးတျငးၾကညံးရနး၈) 

ဿ၈သငးံရဲ႕အမြုေဆာငးလုပးငနး့ကိုရြငး့လငး့ေစနိုငးပါသညး၈သငးအံမြုေတားေဆာငး်ခငး့

တျငးဘယးအရာကဦ့စာ့ေပ့လဆဲိုတာကိုသငးံအေန်ဖငးံေရျ့ခ္ယးနိုငးပါသညး၈သငးဟာ 

သငးံရ႕ဲကိုယးပိုငးအမြုေဆာငးလုပးငနး့ကိုဖနးတီ့ေနတယးဆိုလြ္ငး၇သငးံရဲ႕ွိညာဥးဆ ု

ေက့္ဇူ့အေပ၍မြာ အဓိကထာ့်ပီ့ သငးံရဲ႕ ရူပါရဵုကိုလုိကးဖို႕ ပဵုမြနးအေ်ခခဵ အသဵု့်ပုဖို႕ 

သငးလုိအပးပါသညး၈ အကယး၊ သငးဟာ အသငး့ေတား သုိ႕မဟုတး 
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အမြုေတားလုပးငနး့အတျကး အမြုေဆာငးလုပးငနး့တာွနးကို ဖနးတီ့မယးဆိုလြ္ငး 

သငးံအေန်ဖငးံ သငး၌ အဖျဲ႕က ဘယးအေ်ခခဵ လုပးငနး့၇ လုပးေဆာငးခ္ကးကုိ 

ဦ့စာ့ေပလဆဲိုတာကို ေရျ့ခ္ယးရလိမးံမညး၈ ထိုကံဲသုိ႔ ဦ့စာ့ေပ့မႈမ္ာ့သညး အနညး့ 

ဆုဵ့ စကာ့လဵု့ ၀လုဵ့ႏြငးံစတငးတငးံသညး၈ (ဥပမာ- တရာ့ေဟာ်ခငး့၇သငးၾကာ့်ခငး့၇ 

ဂရု်ပဳ်ခငး့၇ တညးေဆာကး်ခငး့၇ ေပ့လြဴ်ခငး့၇ ေွငြ်ခငး့) ေအာကးတျငးဥပမာမ္ာ့ကို 

ၾကညးံရႈႏုိငးသညး၈ 

၀၈ ရူပါရုဵကို ပဵုေဖားဖို႕ သငးသညး ်ကုိတငးစီမဵေဆာငးရျကး်ခငး့ ်ပုလုပးနိုငးပါသညး၈ 

ဘုရာ့သခငး၌ ဦ့ေဆာငးမြုကုိ (လိုအပးပါက ်ပနးလညး လမး့ညႊနး်ပ်ခငး့) ႏြငးံ 

ဘုရာ့ကေစခုိငး့သမြ္ကုိ သငးလုပးနိုငးရနး အကူအညီကို ေတာငး့ခဵနိုငးပါသညး၈ 

 

မစးရြငး -----  -------------------  ---------------  --------- ရူပါရဵု  

်ကုိတငးစီမဵ်ခငး့ /// (အခကးအခဲ/စိနးေခ၍မြု) 

စိနးေခ၍မြုမ္ာ့ကုိေက္ားလႊာ့ႏုိငးဖို႕ဗ္ဴဟာက္ေသာနညး့စနစး  

 

ေနဟမိ အေ်ကာငး့ေလံလာ်ခငး့ (ေနဟမိ ှ့ှ-ဿ့ှွ-ဿှ) 

ှ၈ ရူပါရုဵ - ်မို႕တဵတုိငး့ ်ပနးလညးတညးေဆာကးရနး၇ ေယရုရြလငး်မို႕တျငး 

ဣသေရလလူမ္ို့တို႕ ်ပနးလညး စုစညး့တညးေဆာကးရနး၈ 

 ဿ၈ အမြုေတာငးလုပးငနး့ - ေယရုရြလငး်မိ႕ုရို့ ်ပနးလညးတညးေဆာကးရနး၈ 

 ၀၈ ်ကိုတငးစီမဵ်ခငး့ - ဆုေတာငး့သညး၇ ရြငးဘုရငးထဵခ္ဥး့ကပးသညး၇ 

လုိအပးသညးမ္ာ့ကို စုေဆာငး့သညး၇ ေဘ့ကငး့မြုရြိေအာငးလုပးေဆာငးသညး၇ 

အကူအညီရယူသညး၇ ေယရုရြလငး်မို႕သိ႕ု သျာ့သညး၇ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးသညး၇ 

စိနးေခ၍မြုမ္ာ့ကို ရငးဆိုငးသညး၇ ဆုေတာငး့ဆကးလကးေတာငး့သညး၇ ဘုရာ့သခငးကို 

ယဵု်ကညးသညး၇ အလုပးကုိ အဆဵု့သတးသညး၈ 
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၁၈ မြတးရနး - ေခါငး့ေဆာငးမြုတျငး မတူညီေသာ အလုပးမ္ာ့ဟာ 

သငးံရ႕ဲေခါငး့ေဆာငးမြုလုပးငနး့ထမဲြာ မတူညီေသာအဆငးံမ္ာ့ သုိ႕မဟုတး 

အခ္ိနးမ္ာ့တျငး လိုအပးသညး၈ 

(ှ) ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့ဖုိ႕အခ္ိနး 

(ဿ) ွမး့နညး့ပူေဆျ့ ဖို႕အခ္ိနး 

(၀) ဆုေတာငး့်ခငး့၇ အစာေရြာငး်ခငး့ ်ပုဖုိ႕အခ္ိနး 

(၁) ွနးခ္ေတာငး့ပနးဖို႕၇ ွငးေရာကး်ဖနးေ်ဖဖုိ႕၇ အသနာ့ခဵဖို႕ အခ္ိနး၇ 

(၂) အႏၱရာယးရြိသညးကုိ လုပးေဆာငးဖို႕ (ေနဟမိသညး ရြငးဘုရငး၌ အကူအညီကို 

ေတာငး့ဖို႕ အချငး့အေရ့အတျကး အဆငးသငးံ်ဖစးစျာေနခဲံသညး၈ 

အချငးံအေရ့ရေသာအခါ၇ ရြငးဘုရာငးကို ႏြလဵု့သာ့ရဲ႕ အလိုဆႏၵကို ေ်ပာ်ပခဲံသညး၈ 

အဲဒီေနာကး တိက္ေသာ အကူအညီမ္ာ့၇ ေထာကးခဵစာေတာငး့်ခငး့၇ 

ေထာကးပဵံပစၥညး့မ္ာ့ေတာငး့်ခငး့တို႕ကို လုပးေဆာငးသညး၈) 

(၃) လုပးေဆာငးဖို႕ရနးအခ္ိနး (သူသညး သူ႕ရ႕ဲ အမြုေတားေဆာငးလုပးငနး့ကို 

လုပးေဆာငးခဲံသညး၈) 

သငးံ၌ အသငး့ေတား၇ ေက္ာငး့ သို႕မဟုတး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ထတဲျငး ဘယးအခ္ိနး 

ရြိေနပါသလဲ၈ 

 

 
  



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

156 

Strategic Planning Tool 

Vision       General Plan       Specific Plan   Obstacles        Strategies       Help 

1.  1.1            1.1.1          1.1.1.             1.1.1.            1.1.1. 

    1.1.2            1.1.2.             1.1.2.            1.1.2.  

    1.1.3                           1.1.3.             1.1.3.            1.1.3. 

         

  1.2.         1.2.1                        1.2.1.             1.2.1.            1.2.1. 

    1.2.2             1.2.2.             1.2.2.            1.2.2.  

    1.2.3                            1.2.3.             1.2.3.            1.2.3. 

                      

  1.3.           1.3.1                        1.3.1.             1.3.1.            1.3.1. 

    1.3.2              1.3.2.             1.3.2.            1.3.2.  

    1.3.3              1.3.3.             1.3.3.            1.3.3. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 ဥပမာ ှ၈ ခရစးယာနးက္မး့စာသငးေက္ာငး့၌ ရူပါရုဵ 

ကေလ့်မိဳ႕ရြိ Emmanuel Theological Seminary, (ဿွှဿ-ဿွဿဿ) ှွႏြစးတာ အတျကး 

ရူပါရဵု၈ 

ှ၈ သခငးဘုရာ့၌အမြုေတား်မတးအတျကး ေက္ာငး့သာ့ ၂ွွကို ်ပုစုပ္ို့ေထာငးရနး၈ 

ဿ၈ အမ္ုိ့သာ့အေဆာငး၇ မီ့ဖိုေဆာငး၇ ထမငး့စာ့ေဆာငးႏြငးံ ေရ့ခ္ုိ့ခနး့မ္ာ့အတျကး 

သဵုထပးေဆာငးအေဆာကးအဦ့ ရရြိရနး၈ 
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၀၈ အခ္ိနး်ပညးံ ဆရာ၇ဆရာမ ၂ဦ့ ရရြိရနး၈ 

၁၈ လူအေယာကး ၂ွထဵမြာ ပညာေတားသငး ေထာကးပဵံစရိတး လကးခဵရရြိရနး၈ 

၂၈ အခ္ိနး်ပညးံ ဆရာ၇ဆရာမ ၂ဦ့အတျကး ေနထိုငးဖို႕ ေနရာရရြိရနး၈ 

၃၈ ကျနးပ္ူတာ အတနး့ရရြိရနး၈ 

၄၈ ဿ၂ ဧက က္ယးွနး့ေသာ လယးကျကးရရြိရနး၈ 

၅၈ လုိကးထရပး ကာ့တစးစီ့ ရရြိရနး၈ 

၆၈ အသကး်ကီ့သူ အေယာကး ၂ွ ကို ကူညီမစရနး၈ 

ှွ၈ ဘျဲ႕ရသူမ္ာ့မြတစးဆငးံ အသငး့ေတား အပါ့ ၂ွကို တညးေဆာကးနိုငးရနး၈ 

ှှ၈ ကေလ့မ္ာ့အတျကး ေဂဟာတစးခုရရြိရနး၈ 

ှဿ၈ အ်ခာ့ေသာ ထရိနးနငး့ ပေရာဂ္ကးမ္ာ့ ရရြိရနး၈ 

ှ၀၈ ေဆ့ခနး့ရရြိရနး၈ 

ှ၁၈ ခရစးယာနးစာေပထုတးေွ်ခငး့အမႈေတားလုပးငနး့ရြိရနး၈ 

မြတးခ္ကး၈ ၈ ေဖား်ပထာ့ေသာရူပါရုဵမ္ာ့သညး က္စးလစး်ပီ့ တုိငး့တာႏုိငးေသာအရာမ္ာ့ 

်ဖစးသညး၈ရူပါရုဵတစးခုခ္ငး့စီတိုငး့သညး က္စးလစး်ပီ့ပနး့တိုငးရြိသညး၈ ကၽျႏုးပးတို႔၌စိတးထ ဲ

တျငး ေက္ာငး့သာ ၂ွွရြိေသာေက္ာငး့၇ ၀ထပးေဆာငး၇ ကုနးတငးယာဥး စသညး်ဖငးံပုဵေဖား 

်မငးၾကညးံႏုိငးသညး၈ ဒါံအ်ပငး သူတို႔၌ရူပါရုဵမ္ာ့သညး တုိငး့တာႏုိငးသညးံအေနအထာ့တျငး 

ရြိေနသညး၈ သုိ႔ေသားအခ္ိဳ႕ေသာ ရူပါရုဵမ္ာ့သညးက္စးလ္စးမႈမရြိေပ၈ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ 

ေသာရူပါရုဵမ္ာ့သညး က္စးလ္စးမႈမရြိေပ၇ထို႔ေၾကာငးံပို်ပီ့ အေသ့စိတး်ဖစးရနးအစီအစဥးမ္ာ့ 

ေရ့ဆျဲဖို႔လိုသညး၈ ထုိကဲံသို႔က္စးလစးေအာငးခ္မြတး်ပီ့မြ ေယဘုယ္အစီအစဥး၇ အေသ့စိတး 

အစီအစဥးမ္ာ့ေရ့ဆျဲႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈ 

ဥပမာ ဿ၈ ဘုရာ့သခငးႏြငးံေကာငး့မျနးေသာဆကးဆဵေရ့အတျကး ရူပါရုဵ၇ မစးရြငး၇ 

အစီအစဥးမ္ာ့၈ 
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ွိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာေခါငး့ေဆာငးမႈမြ အစီအမဵမ္ာ့ 

ှ၈ စစးမြနးနကးရႈိငး့ေသာအသကးတာ်ဖငးံေနထုိငးပါ၈ 

ဿ၈ ဘုရာ့သခငးေရြ႔ေမြာကးတျငးအ်မေဲနထုိငးပါ၈ 

၀၈ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ခ္မြတးထာ့ပါ၈ 

၁၈ မိမိဆႏၵႏြငးံ ဘုရာ့ဆႏၵအ်မဲယြဥးတျဲစဥး့စာ့ပါ၈ 

၂၈ ွိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ စိတးဓာတးကုိအ်မဲထိနး့သိမး့ပါ၈ 

၃၈ လုိအပးပါက ေ်ပာငး့လေဲနထိုငးတတးရနး အ်မဲစိတးႏြလုဵ့ဖျငးံထာ့ပါ၈ 

၄၈ ဘုရာ့စကာ့၇အ်ခာ့သူစကာ့၇မိမိစိတးကုိလညး့ နာ့ေထာငးတတးေစပါ၈ 

၅၈ ဘုရာ့ကိုအ်မဲယဵုၾကညးပါ၈ 

၆၈ ဘုရာ့၌ ခ္စး်ခငး့၇ေက့္ဇူ့တရာ့ကိုအ်မဲလကးခဵထာ့ပါ၈ 

ေယဘုယ္အစီအစဥး (ေရရြညးစီမဵကိနး့) အထကးကေဖား်ပထာ့ေသာ ရူပါရုဵကိုရရြိႏိုငးရနး 

အသုဵ့်ပဳႏုိငးေသာ လုပးေဆာငးခ္ကး ၄ ခ္ကး 

ှ၈ ကၽျႏုးပး၌အသကးတာတျငး မညးံသညးံေနရာတျငးအကနး႔အသတးရြိေနလျနး့်ပီ့ 

(သို႔မဟုတး) စိတးႏြစးချရြိေနပါသနညး့၈ 

ဿ၈ မိသာ့စုႏြငးံအတူရြိေနခ္ိနးတျငး ဘုရာ့မ္ကးေမြာကးတျငးရြိေနေၾကာငး့ 

သိမြတးေလံက္ငးံ်ခငး့၈ 

၀၈ ေန႔တုိငး့က္မး့စာဖတးရနးစညး့ကမး့သတးမြတးထာ့မညး၇ ဘုရာ့ႏြငးံနီ့ကပး်ပီ့ 

ွိညာဥးေတား စကာ့ၾကာ့ႏုိငးရနး ဆုေတာငး့မညး၈ 

၁၈ အမႈေတား်မတးလုပးငနး့တျငး ကၽျႏုးပး၌ကိုယးပိုငးအစီအစဥးမ္ာ့ကုိစျနး႔လႊတးမညး၈ 

၂၈ လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့ၾကာ့ 

သနး႔ရြငး့ေသာွိညာဥးေတား၌လုပးေဆာငးမႈကိုသေကၤတ  ကိုရြာၾကညးံမညး၈ 

၃၈ ကၽျႏုးပး၌အသကးတာတျငး မညးသညးံေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့လိုအပးေနသညးကို 

ရို့သာ့စျာဆငး်ခငးမညး၈ 
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၄၈ ကၽျႏုးပး၌တပညးံမ္ာ့၇ အသငး့သူအသငး့သာ့မ္ာ့ကို ေသခ္ာစျာနာ့ေထာငးေပ့ရနး 

စတငးေလံက္ငးံမညး၈ 

၅၈ အထူ့သ်ဖငးံသဵသယွငးခ္ိနး၇ ေၾကာကးရျဵ႕ခ္ိနးမ္ာ့တျငး ဘုရာ့ကိုသာ 

ေရျ့ခ္ယးယုဵၾကညးထာ့မညး၈ 

၆၈ ခ္စး်ခငး့၇ွမး့ေ်မာကး်ခငး့၇်ငိမးသကး်ခငး့၇ စိတးေက္နပး်ခငး့ရြိရနး ဘုရာ့သခငးထဵမြ 

ေမတၱာႏြငးံေက့္ဇူ့ေတားကုိခဵစာ့ရရြိရနး စတငးဆုေတာငး့မညး၈ 

 

တိက္ေသာအစီအစဥး (ေရတိုအစီအမဵမ္ာ့) အထကးကေဖား်ပထာ့ေသာ 

ေယဘုယ္အစီအစဥး ၆ခ္ကးကုိလုပးေဆာငးႏုိငးရနး ခ္မြတးထာ့ေသာ အစီအစဥး ၄ခ္ကး 

ှ၈ ကၽျႏုးပးကို စိတးႏြစးချ်ဖစးေစသညးံ အ်ပစးကုိမလုပးေတာံဘဲ ေနာငးတရရနး၈ 

ဿ၈ ဒီတစးပတး မိသာ့စုညစာစာ့ခ္ိနးတျငး 

ဘုရာ့ေရြံေမြာကးတျငးရြိေနသညးံပုဵစဵအတုိငး့ေလံက္ငးံရနး၈ 

၀၈ တစးရကးတာ မစတငးမြီ မိနစး ၀ွ က္မး့စာဖတး၇ဆုေတာငး့်ခငး့လုပးရနး၈ 

၁၈ ေခါငး့ေဆာငးမႈလုပးငနး့တျငး အ်ခာ့လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့အာ့ 

ဘုရာ့အလုိေတားအတုိငး့မညးကဲံသို႔ ထညးံသျငး့လုပးေဆာငးႏုိငးေၾကာငး့ေမ့်မနး့ၾကညးံမညး၈ 

၂၈ အ်ခာ့လုပးေဖားေဆာငးဖကးတစးေယာကးအတျကး ေန႔တုိငး့ဆုေတာငး့ေပ့မညး၈ 

ထိုသူ၌ဘွတျငး ွိညာဥးေတားမညးသုိ႔အလုပးလုပးေနသညးကို ်မငးႏုိငးရနး ဆုေတာငး့မညး၈ 

၃၈ မနကးွ တး်ပဳ်ခငး့်ပီ့မြ က္နးေသာအလုပးမ္ာ့ဆကးလုပးမညး၈ 

၄၈ အသငး့ေတားရြိလူၾကီ့သူမမ္ာ့ႏြငးံေတျ႕ဆုဵသညးံအခါ ေသခ္ာစျာနာ့ေထာငး်ပီ့ 

သူတုိ႔၌ေစာဒကတကးမႈမ္ာ့ကို ေသခ္ာစျာေ်ပာဆိုေဆျ့ ေႏျ့ပါမညး၈ 

၅၈ ေန႔စဥးဆုေတာငး့စာရငး့ကို ်ပဳစုထာ့မညး၈ ကုိယးေတားရြငးကို ယုဵၾကညးပါသညး 

ဟူေသာစကာ့ကုိလညး့ထညးံသျငး့ဆုေတာငး့ပါမညး၈ 
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၆၈ ကၽျႏုးပး၌ေန႔စဥးဆုေတာငး့စာရငး့တျငး ကုိယးေတားရြငးကၽျႏုးပးကို မညးမြ္ခ္စးသညးကုိ 

်မငးေအာငး်ပသပါ ဟူေသာစကာ့ကုိထညးံသျငး့ပါမညး၈ 

 

 

 

ဥပမာ ၀၈ Faith, Hope, and Love Global Ministries: ေခါငး့ေဆာငးမႈ 

အမႈေတား်မတးအတျကး ခ္မြတးထာ့သညးံ ရူပါရုဵအစီအစဥးမ္ာ့ကို ေလံလာ်ခငး့၈ 

Faith, Hope and Love Global Ministries အတျကး ရူပါရုဵ 

ကမၻာတစးလႊာ့ရြိ ခရစးေတားကုိ ေစခဵေနေသာ အမြုေတားေဆာငးမ္ာ့၇ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို 

နညး့စနစးက္စျာ်ဖငးံ ပိုမုိ တနးဆာဆငးေပ့ရနး၇ ွိညာဥးေရ့ချနးအာ့ေပ့ရနး ၈ 

Faith, Hope, and Love Global Ministries ၌ အမြုေတားလုပးငနး့ 

သငး်ကာ့ရနး၇ လဵြ႕ုေဆားရနး ႏြငးံ အာ့ေပ့ရနး၈ အမြုေတားေဆာငး၇ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ကိ ု

ခရစးေတားအမြုေတား်မတး၉ ပိုမိုအက္ို့ရြိစျာ်ဖငးံ အေစခဵႏိုငးရနး တနးဆာဆငးေပ့ရနး၈ 

 

(သီ့သနး႕ တျဲ၊ေဖ၍်ပထာ့ေသာ ဥပမာတျငးလညး့ ်ကညးံနိုငးပါသညး၈) 

Plan to pursue the vision of Faith, Hope, and Love Global Ministries 

A. FHLGM ၌ေရရြညး ေယဘုယ္အစီအစဥးမ္ာ့ 

ှ၈ Global Sites ႏြငးံ လုပးငနး့အတူတကျ လုပးေဆာငးမညးံ သူမ္ာ့ကုိ 

ရြာေဖျ်ခငး့  

ဿ၈ အဓိက ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ကိ ုတို့တကးေစ်ခငး့ 

၀၈ စာအုပးမ္ာ့၇ လမး့ညႊနးစာအုပးမ္ာ့ ေရ့သာ့်ခငး့ 
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၁၈ လမး့ညႊနးစာအုပးမ္ာ့ကို ဘာသာ်ပနး်ခငး့ 

၂၈ အလြူေငျရြာ်ခငး့၇ ဆုေတာငး့ေပ့ဖို႕ ေတာငး့ခဵ်ခငး့၈ 

၃၈ FHLGM ႏြငးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကး ေနာကးထပး website ဖနးတီ့်ခငး့၈ 

၄၈ E-Newsletter ဖနးတီ့၊ တစးကမၻာလဵု့ႏြငးံ ဆကးသျယး်ခငး့၈ 

 

B. အေသ့စိတးအစီအစဥးမ္ာ့ (ေရတို)—for example 

 

ှ၈ ဒီလအတျကး ်ဖစးနုိငးေခ္ရြိေသာ လုပးေဖားေဆာငးဖကးအသစး (၂ ဦ့) ထဵ 

အီ့ေမ့လးပို႕်ခငး့၈    

ဿ၈ ဒီႏြစးမြာ ကျနးဖရနး႕စးႏြစးခုတကး်ပီ့ ကျၽနးုပးတိ႕ုရ႕ဲ သငး်ကာ့်ခငး့ လုပးငနး့ကိ ု

စိတးွငးစာ့နိုငးေသာ ေက္ာငး့အုပးမ္ာ့၇ ပညာေရ့ဌာနမြု့မ္ာ့်ဖငးံ  မိမိကိုယးကိ ု

မိတးဆတး်ခငး့၈ 

၀၈ ေနျရာသီတျငး စာအုပးအသစးအတျကး အ်ကမး့စဥး့စာ့်ခငး့၈ 

၁၈ ဒီႏြစး ေဆာငး့ရာသီတျငး ကျၽနးေတာံသငးခနး့စာထမဲြ တစးခုကုိ 

်ပငးသစးဘာသာသုိ႕ ်ပနး်ခငး့၈ 

၂၈ ေနာကးသုဵ့လအတျကး အသစးေသာ ေငျေ်က့အရငး့အႏြီ့မ္ာ့ ရြာေဖျ်ခငး့၈ 

၃၈ ေနာကးႏြစးလအတျကး website အသစး်ပုလုပး်ခငး့  

၄၈ ဒီလမြစ၊ တစးလတစး်ကိမး e-newsletter မ္ာ့်ဖနး႕ေွ်ခငး့၈ 

 

C. Obstacles (ၾကဵဳေတျ႕လာႏုိငးေသာအခကးအခဲမ္ာ့) 

 

ှ၈ မညးသ႕ူကို အီ့ေမ့လးပိ႕ုရမလ ဲစဥး့စာ့လိ႕ု မရ်ခငး့၈ 

ဿ၈ ဘယးသ႕ူကို ဖိတးရမလဲ မသိ်ခငး့၈ 
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၀၈ စာအုပးေရ့ရနးအတျကး အခ္ိနးမရြိ်ခငး့၈ 

၁၈ ဘာသာ်ပနးေကာငး့ တစးဦ့ ဘယးမြာရြာရမလ ဲမသိ်ခငး့၈ 

၂၈ ဘယးသ႕ူကို ေမ့ရမလ၈ဲ 

၃၈ Website တစးခ ုဘယးလိုလုပးရမလဲ မသိ်ခငး့၈ 

၄၈ လတုိငး့ e-newsletter ထုတးရ်ခငး့က ပငးပနး့လျနး့်ခငး့၈ 

 

D. Strategies (ၾကဳဵေတျ႔လာသညးံ အခကးအခဲမ္ာ့ကုိ ေက္ားလႊာ့ႏုိငးရနး ဗ္ဴဟာက္ 

ေသာနညး့စနစးမ္ာ့) 

ှ၈ ကျၽနးုပးစိတးွငးစာ့တဲံ တိုငး့်ပညးမ္ာ့တျငး လုပးေဆာငးေနေသာ 

အ်ခာ့သာသနာ်ပု အသငး့အဖျ႕ဲမ္ာ့ႏြငးံ စကာ့ေ်ပာ်ခငး့ 

ဿ၈ ဒီႏြစးမြာ သျာ့လညးဖို႕အတျကး ်ဖစးနိုငးတဲံ ကိုယးစိတးွငးစာ့တဲံ 

တိုငး့်ပညးေတျထကဲ က္မး့စာေက္ာငး့မ္ာ့ကို စာရငး့်ပုစု်ခငး့၈ 

၀၈ ေသာ်ကာေန႕မနကးကုိ စာအုပးေရ့်ခငး့အတျကး 

အခ္ိနးသတးမြတးေပ့ထာ့်ခငး့၈ 

၁၈ ်ပငးသစးအသငး့ေတား၌ ဥက၎ဌကိ ုအ်ကဵဥာဏးမ္ာ့အတျကး ်ပငးသစးသုိ႕ 

တတးေရာကးမညးအေ်ကာငး့ ချငးံေတာငး့်ခငး့၈ 

၂၈ ႏိုငးငဵရပး်ခငး့ရြိ ခရစးယာနး ေခါငး့ေဆာငးမြဳ ဖျ႕ဵ်ဖို့ေရ့လုပးငနး့ကို 

စိတးွငးစာ့ေသာသူမ္ာ့အာ့ စာရငး့်ပုစု်ခငး့၈ 

၃၈ website ရြိ်ကေသာ ်ပညးတျငး့အသငး့ေတားမ္ာ့ကို ဆကးသျယး်ခငး့ 

၄၈ E-newsletters အတျကးပဵုစဵႏြငးံ e-newsletter ကိ ု်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ 

လုပးသျာ့နုိငးဖုိ႕ အတျကး ွနးေဆာငးမြုေပ့တဲံလုပးငနး့ကို ပုဵမြနးရယူ်ခငး့၈  
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E. Help (အကူအညီယူ်ခငး့) 

 

ှ၈ ကျၽနးေတာံရဲ႕ အသငး့ေတား သငး့အုပးဆရာကုိသူသိနိုငးေသာ 

သာသနာ်ပုလုပးငနး့မ္ာ့ အေ်ကာငး့ကုိ ေမ့်မနး့်ခငး့၈ 

ဿ၈ ဂူ့ဂဲလးမြ တစးဆငးံ ရြာေဖျ်ခငး့၈ 

၀၈ ေသာ်ကာနဵနကးတျငး ခ္ိနး့ဆိုမြုမ္ာ့မ်ပုလုပး်ခငး့၇ ဇနီ့သညးကိုလညး့ 

ထိုအခ္ိနးကုိ ကူည ီကာကျယးေပ့ရနး အကူအညီေတာငး့်ခငး့၈ 

၁၈ Judith (the congregation president) ေခ၍်ခငး့၈ 

၂၈ လကးရြိေထာကးပဵံ ေပ့ေနသူမ္ာ့ကိ ုနာမညးအတျကး အ်ကဵဥာဏးမ္ာ့ 

ေတာငး့ခဵ်ခငး့၈ 

၃၈ လကးေထာကးကို ဤေလံလာမြုအတျကး ်ပုလုပးရနး ေတာငး့ဆို်ခငး့၈ 

၄၈ ဇနီ့သညးကို ဓာတးပဵု်ဖငးံ ကူညီေပ့ရနး ေတာငး့ဆုိ်ခငး့၈ 
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အခနး့ (ှ၆) ၈  ၈ အဖျ႕ဲလိုကးေဆျ့ ေနျ့်ခငး့ 

 ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့လကးေတျ႕လုပး်ခငး့ 

 ေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့ 
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အေထာကးအကူ်ပု အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

ွိညာဥးေရ့ အသကးတာ နညး့်ပ်ခငး့နညး့လမး့မ္ာ့16 

 

ဤွိညာဥးေရ့ နညး့်ပေပ့်ခငး့ နညး့လမး့သညး အေလ္ာံအတငး့မရြိ တစးေ်ဖာငးံတညး့ 

ပဵုစဵမ္ို့်ဖငးံ အသဵု့်ပုဖို႕ရညးရျယးထာ့်ခငး့မဟုတးပါ၈ သုိ႕ေသား ဘုရာ့သခငးသငးံကုိ 

ေပ့ထာ့တဲံ ေထာကးပဵံမြုအာ့လဵု့ကုိ ဆုေတာငး့၊ ဆျဲေခ၍်ခငး့်ဖငးံ 

ဘုရာ့သခငး၌အလိုေတားကို သိ်မငးေစနိုငးေသာ အေရ့်ကီ့အရာမ္ာ့ကို 

သိနိုငးမညး်ဖစးပါသညး၈ 

 

အဆငးံ (ှွ) ဆငးံ 

 

ှ၈ သနး႕ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားထဵသို႕ သငးံအသကးတာရဲ႕ အခနး့ကဏၭအာ့လဵု့ထဲမြာ 

ဘုရာ့သခငးရဲ႕ ခ္ီ့ေ်မြာကး်ခငး့၇ ခရစးေတားကုိ အေစခဵ်ခငး့ ရူပါရဵု သငးရြာသညးံ သငးံရဲ႕ 

ေ်ခလြမး့တစးခုစီတိုငး့မြာ လမး့်ပေပ့ဖို႕ ဆုေတာငး့ပါ၈ 

(ဤအဆငးံကုိ ေက္ား်ဖတးရာတျငး အေလာမ်ကီ့ပါႏြငးံ၈  သိသာ်မငးသာ်ဖစးေအာငး 

်ပုလုပး်ခငး့ လုပးငနး့စဥးတျငး အေရ့်ကီ့ဆုဵ့ အပိုငး့မြာ သငးံရဲ႕ စိတးကုိရြငး့လငး့ဖုိ႕၇ 

ႏြလဵု့သာ့က ဝိညာဥးေတားကုိ အမြနးတကယး ဆကးသျယးဖို႕အတျကး်ဖစးပါသညး၈ 

ဒီအဆငးံမြာ အေ်ခခဵ ရညးရျယးခ္ကးသညး ဆုေတာငး့်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ဆုေတာငး့ခ္ကးသညး 

ထျကးေပ၍လာသညးံရလဒး၇ လမး့်ပေပ့မြုတို႕မဟုတးဘဲ ကုိယးံကုိယးကို အေလ့ထာ့ေသာ 

အေတျ့ မ္ာ့မြ ဘုရာ့အလိုေတားသို႕ ဆကးကပးဖိုကအတျကး ်ဖစးရပါမညး၈) 

                                                 
16 © Timothy C. Geoffrion, 2006, revised 2012. See, too, Elizabeth Liebert, The 
Way of Discernment: Spiritual Practices for Decision Making (Louisville, Ky., 
Westminster John Knox Press, 2008). Liebert identifies several components in 
seeking discernment, most of which are within ourselves: our memory, intuition, 
body, imagination, reason, and feelings; and one outside of ourselves in nature. 
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ဿ၈ က္မး့စာေတား်မတးႏြငးံ သငးံအသကးတာ အေတျ႕အ်ကုဵအေပ၍မြာ ဆုေတာငး့်ခငး့်ဖငးံ 

တဵ႕ု်ပနးမြုရြိပါ၈ ―မိမိအသကးတာရဲ႕ အခနး့ကဏၭမ္ာ့အတျကး ဘုရာ့သခငး၌ ရူပါရဵုက 

ဘာလဲဆုိတာကုိ သိ်ပီ့်ပီလာ့‖ ဆိုတံဲအေ်ကာငး့မိမိကိုယးကုိ ်ပနးေမ့ပါ၈ ( ရငးံက္ကးေသာ 

ခရစးယာနးမ္ာ့သညး ဆကးဆဵ်ခငး့၇ တနးဖို့ထာ့်ခငး့၇ ဦ့စာ့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ 

ခရစးေတားေနာကးလုိကး်ဖစး်ခငး့ စေသာ က္မး့စာေတား်မတးထရဲြိ သျနးသငးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ 

အနညး့ငယးရငး့ႏြီ့်ပီ့သာ့်ဖစးပါသညး၈ သမၼာက္မး့စာကို ဥာဏးရြိရြိအသဵု့်ပု်ခငး့သညး 

အခ္ိနးယူ်ပီ့ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ကိုေသခ္ာဖတး်ပီ့ ဘုရာ့က ဘာေ်ပာေနလဆဲိုတာကို 

ေမ့ဖို႕်ဖစးတယး၈) 

၀၈ မိမိကုိယးကုိ စာရငး့်ပုစု စစးေဆ့ပါ၈ ―ကျၽနုးပးသညး အမြနးတကယး အစစးအမြနးနဲ႕ 

ရငးဆိုငးရတဲံအခါ၇ ကျၽနုးပးရဲ႕ အသကးတာထဲက အဓိက ရြုေထာငးံမ္ာ့ကို ကျၽနုးပးဘယးလို 

ခဵစာ့ရသလဲ‖ဟု မိမိကုိယးကို ်ပနးေမ့ပါ၈ (ဥပမာ မိမိႏြငးံ ဘုရာ့နဲ႕်ကာ့ဆကးဆဵေရ့ကို 

ဘယးေလာကးေက္နပးမြုရိြသလဲ၈ ခရစးေတားကို ဘယးလုိအေစခဵေနလ၈ဲ သငးသညး 

သူတုိ႕အသကးတာရဲ႕ အခနး့ကဏၭအာ့လဵု့ႏြငးံ ပတးသကး်ပီ့ သငးအာရဵုစိုကးခ္ငးတဲံ 

အပိုငး့အေ်ကာငး့ကို တူညီေသာ ေမ့ချနး့်ဖငးံ ေမ့နိုငးသညး၈ ရညးရျယးခ္ကးမြာ 

သငးံအသကးတာမြာ ်ဖစးေနတာေတျအေပ၍ 

သငးဘယးလုိအမြနးတကယးခဵစာ့ေနရသလဲဆုိတာ်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့အလိုေတားႏြငးံ 

ပတးသကး်ပီ့ မိမိကုိယးကုိ အမြနးတကယး ေကာငး့စျာ သိ်ခငး့၇ သငးက ဘုရာ့ကို 

ဘာေတျေပ့ေနလဆဲိုတာကို သိ်ခငး့တို႕လိုအပးပါသညး၈) 

၁၈ ရူပါရုဵ ဖနးတီ့ပါ၈ သငးံႏြလဵု့သာ့၌ ဆႏၵကို သိပါ၈ အသစးေသာ ်ဖစးနိုငးေခ္မ္ာ့ကို 

စိတးကူ့အိပးမကး ပဵုေဖားပါ၈ အက္ို့ရြိရြိ စဥး့စာ့ပါ၈ သငးံအသကးတာရဲ႕ ေနရာတိုငး့အတျကး 

တိက္တဲံ ရူပါရဵုထာ့ရြိပါ၈ (သငးႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ဆကးဆဵေရ့၇ သငးံရဲ႕ 

လုပးငနး့ေဆာငးတာ ထမး့ေဆာငး်ခငး့၇ အဓိက ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့၈) (ဥပမာ၈ သငးံႏြငးံ 

ဘုရာ့ရြငးရဲ႕ဆကးဆဵေရ့၇ သငးံအိမးေထာငးဘကး၇ သငးံသာ့သမီ့၇ သငးံအလုပး၇ 
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အ်ခာ့အေရ့်ကီ့ေသာ အသကးတာကဏၭမ္ာ့အေပ၍ေက္နပးမြုအတိုငး့အတာကုိ 

တစးမြတစးဆယးအတျငး့ ၃မြတးေပ့်ကညးံပါ၈ အဒီဲေနာကး သငးံဆကးဆဵေရ့ကို ှွ 

်ဖစးလာေအာငး ဘာလုပးရမလ၈ဲ သငးံရဲ႕ ရူပါရဵုသညး လကးရြိကေန သငးထပးေပါငး့ခ္ငးတာ၇ 

ပိုမိုေက္နပးမြုရြိေအာငး ေ်ပာငး့လခဲ္ငးတဲံ အရာ်ဖစးပါလိမးံမညး၈ ဤရညးရျယးခ္ကးသညး 

သငးံစိတးထမဲြာဘာရြိလ၈ဲ သငးံအိပးမကးေတျကုိ နာမညးေပ့်ခငး့၇ သငးံဆႏၵကို ေဖ၍်ပ်ခငး့၇ 

အသိသတိရြိရြိ်ဖငးံ အာ့လုဵ့ကို ဘုရာ့သခငးႏြငးံ သငးံရဲ႕ ဆကးဆဵေရ့ထဲသုိ႕ 

ဆျဲေခ၍်ခငး့်ဖစးပါသညး၈) 

၂၈ သငးံရဲ႕ အသကးတာေနရာမ္ာ့အတျကး ရူပါရဵုေပ၍အေ်ခခဵ်ပီ့ သငးံရဲ႕ အမြုေတားတာွနးကို 

သိပါ၈ သငးံရဲ႕ ရူပါရဵုသညး သငးအိပးမကးေနတဲံ သငးံရဲ႕ အနာဂတးအစစးအမြနးရဲ႕ 

ပဵု်ကမး့်ဖစးပါသညး၈ သငးံအလုပးသညး သငးံရူပါရဵုကို ရရြိဖို႕ သငးံဘာကို 

အရငးဦ့စာ့ေပ့လုပးေဆာငးရမလဆဲိုတာကို လုပးေဆာငးရမြာ်ဖစးပါသညး၈ 

(ရညးရျယးခ္ကးသညး သငးံရူပါရဵုအတိုငး့ သငးံအသကးတာကို ်ဖစးမယးဆုိရငး၇ 

သငးံရူပါရဵုအမြနးတကယး်ဖစးလာဖို႕ သငံးမြာ ဘာဆုေက့္ဇူ့စျမး့ရညးေတျ ကုိ လုိအပးတဲံ 

လုပးေဆာငးခ္ကးကုိ ်မငးမယးဆုိရငး၇ တစးရကး်ပီ့တစးရကး သငးံရဲ႕ ေနရာက 

ဘာလဲဆုိတာကုိ စဥး့စာ့ဖို႕်ဖစးပါသညး၈ ဥပမာ၇ Faith, Hope, and Love Global 

Ministries ကို ဖျဲ႕စညး့ရ်ခငး့ရဲ႕လုပးငနး့တာွနးဟာ ―သငး်ကာ့ရနး၇ လဵြ႕ုေဆားရနး ႏြငးံ 

အာ့ေပ့ရနး၈ အမြုေတားေဆာငး၇ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ကိ ုခရစးေတားအမြုေတား်မတး၉ 

ပိုမိုအက္ို့ရြိစျာ်ဖငးံ အေစခဵႏိုငးရနး တနးဆာဆငးေပ့ရနး‖ ်ဖစးပါတယး၈ 

အဘယးံေ်ကာငးံဆုိေသာ ရူပါရဵုက ―ကမၻာတစးလႊာ့ရြိ ခရစးေတားကုိ ေစခဵေနေသာ 

အမြုေတားေဆာငးမ္ာ့၇ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို နညး့စနစးက္စျာ်ဖငးံ ပိုမို တနးဆာဆငးေပ့ရနး၇ 

ွိညာဥးေရ့ချနးအာ့ေပ့ရနး‖ ်ဖစးေသာေ်ကာငးံ်ဖစးပါသညး၈ လုပးငနး့တာွနးသညး ကျၽနးုပးတို႕ 

အိပးမကးမကး်ပီ့ ဆုေတာငး့ေနေသာ အရာကိ ုအကူေပ့ဖို႕်ဖစးပါသညး၈ 
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၃၈ သငးံရ႕ဲ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို သိ်ပီ့ တိက္ေသာ ်ကုိတငးစီမဵမြုကို်ပုလုပးပါ၈ စီမဵနိုငးတဲံ 

ေနာကးထပးေ်ခလြမး့မ္ာ့ကို သိပါ၇ သိ႕ုမြ သငးံရ႕ဲရူပါရဵုႏြငးံ သငးံအသကးတာထဲမြ 

အေရ့်ကီ့ေသာ အပိုငး့မ္ာ့အတျကး အချငးံအေရ့မ္ာ့ကိ ု

ထငးရြာ့စျာသိနိုငးေအာငးလုပးနိုငးမညး်ဖစးသညး၈ (ဤအဆငးံ၌ ရညးရျယးခ္ကးသညး သငးံရဲ႕ 

ရူပါရဵု၇ ေခ၍ေတားမူ်ခငး့ကို လိုကးဖို႕ရနး တိတိက္က္ဘာကုိ လုပးရမလဆဲိုတာကို 

ေတျ့ နိုငးဖို႕်ဖစးပါသညး၈ ယငး့တျငး ေကာငး့စျာသတိ်ပုမိ်ခငး့ လုပးငနး့လညး့ ပါွငးပါသညး၈ 

အဘယးံေ်ကာငးံဆုိေသား ဘုရာ့က လိုအပးေသာ တဵခါ့မ္ာ့ကိုဖျငးံေပ့ခဲံလြ္ငး သငးက 

လိုအပးတံဲလုပးေဆာငးခ္ကးေတျကို ေရြ႕ဆကးတို့ဖိ႕ု ်ပငးဆငးခဲံလြ္ငး ။်ဖစးစဥးသညး သငးံကုိ 

်မငးေစရနး အကူအညီေပ့မြာ ်ဖစးပါသညး၈ အကယး၊ မ်ဖစးခဲံလြ္ငး သငံးအိပးမကးသညး 

ဘုရာ့ရ႕ဲ အလိုေတားမဟုတးေပ၈) 

၄၈ သငးံရ႕ဲ ရူပါရဵုကို ေအာငး်မငးစျာ လုပးေဆာငးနိုငးဖို႕ရနး သငံးစျမး့ရညးကို ထိခိုကးေစေသာ 

်ကုိတငးေမြ္ားလငးံထာ့တဲံ ေ်ကာကးရျ႕ဵ်ခငး့၇ အခကးအခဲ၇ အေႏြာငးံအယြကး မ္ာ့ကိ ု

သိေအာငးလုပးပါ၈ ထိ႕ုေနာကး သငးံေ်ကာကးရျဵ႕်ခငး့၇ စိနးေခ၍ခ္ကးေတျကုိ ရငးဆိုငးနိုငးမညးံ 

နညး့ဗ္ူဟာေရ့ဆျဲပါ၈ (လူအမ္ာ့စုဟာ သူတုိ႕ေတျ႕ရတဲံ ဆနး႕က္ငးမြုေတျ၇ သူတုိ႕ေတျ႕ရတဲံ 

စိနးေခ၍မြုေနအထာ့ေတျေ်ကာငး ံအာ့ကို့ရာမဲံရဵု့ကနးေနရတယး၈ အေတျ့ အေခ၍်ပညးံွ်ခငး့ 

သညး အခ္ိနးယူ်ပီ့ သငးဆကးဆဵေတျ႕်ကုဵရမယးံအရာကိ ုအေကာငး့ဆဵုလုပးနိုငးရနး ်ကုိတငး 

ေတျ့ ေတာ်ခငး့၇ ႏြငးံ သငး်ပငးဆငး်ပီ့လြ္ငး ေရြ႕ဆကးသျာ့ဖို႕ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့ကို 

ဆိုလုိပါသညး၈) 

၅၈ ―ကျၽနးုးပး၌ ရူပါရဵုကို အက္ို့ရြိစျာ လုပးနိုငးဖို႕အတျကး ဘာအကူအညီလိုအပးသလဲ‖ 

ဆိုတာကို မိမိကိုယးကိ ု်ပနးေမ့ပါ၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့ထဵမြ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ရယူပါ၈ 

တာွနးယူနိုငးသညးံပဵုစဵ ဖနးတီ့ပါ၇ အေထာကးအပဵံရယူပါ၇ ဘုရာ့ကုိ တဵခါ့ေတျဖျငးံထာ့ေပ့ဖို႕ 

လိုအပးတာေတျ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ဖုိ႕ ေတာငး့ပါ၇ ထိ႕ုေနာကး လုပးေဆာငးပါ၈ (ဒီေနရာမြာ 

သငးဟာ ေကာငး့စျာသိ်ခငး့ႏြငးံ အမြနးတကယး ေရြ႕သို႕ ဆကးသျာ့ဖို႕ 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

169 

အဆငးသငးံ်ဖစးေန်ခငး့ကို ်ဖတးေက္ားလိုလိမးံမယး၈ အေတျ့ အေခ၍်ပညးံွ်ခငး့သညး 

သငးံတစးေယာကးတညး့၇ သငးံအစျမး့အစ်ဖငးံ ေအာငး်မငးေအာငး 

မလုပးေဆာငးနိုငးဘူဆုိတာကုိ သိ်မငး်ခငး့၇ ေအာငး်မငးဖို႕ရနးအတျကး အ်ပငးကေန 

ဘာအရငး့အ်မစး အေထာကးအပဵံေတျန႕ဲ လုပးေဆာငးနိုငးမလဆဲို်ပီ့ တတး်ကျစျာ 

စဥး့စာ့တတး်ခငး့ကို ဆိုလုိပါသညး၈) 

၆၈ ―ကျၽနုးပးအသကးတာ၌ ရူပါရဵုကိ ုရရြိဖို႕ ဘာေတျကုိ အေရြ႕ဆကးသျာ့ဖို႕လုိအပးေနသလဲ‖ 

ဆိုသညးကို မိမိကိုယးကိ ုေမ့ပါ၈ (ဒီမြာ ရညးရျယးခ္ကးသညး သငးကုိ ကိ႕ုရုိ႕ကာ့ယာ့ 

ပဵုစဵမမြနးဘဲ ေရြ႕ဆကးဖို႕ ေသျ့ ေဆာငးခဵရတဲံအခ္ိနးမြာ သငးံရ႕ဲ အေတျ့ ၇ ဆႏၵ၇ အိပးမကးႏြငးံ 

ရူပါရဵုေတျထမဲြာ သငးံကုိယးသငး ဆကးလကးစဥး့စာ့ေနဖို႕ တျနး့အာ့ေပ့ဖို႕်ဖစးပါသညး၈ 

ှွ၈ အဆငးံတစးဆငးံခ္ငး့စီတိုငး့ကိ ုဆကးလကး ဆုေတာငး့်ခငး့လုပးပါ၈ ဘုရာ့သခငးကို 

သငးံရ႕ဲရူပါရဵုကိ ုအတညး်ပုဖို႕၇ ရြငး့လငး့ေသခ္ာဖို႕၇ ပဵု်ပနးေဖ၍ဖုိ႕ ေတာငး့ေလြ္ာကးပါ၈ 

ဖျငးံထာ့တဲံတဵခါ့၇ ပိတးထာ့တဲံတဵခါ့ေတျအတျကး ဘုရာ့ကုိဆုေတာငး့ပါ၇ မဟုတးရငးလညး့ 

သငးံကုိ သငးံရ႕ဲရူပါရဵု၇ဘုရာ့သခငးရဲ႕ သငးံအသကးတာအတျကး အလိုေတားကို ရယူတံဲ 

ယဵု်ကညး်ခငး့တစးဆငးံစီတိုငး့မြာ သငးအေကာငး့ဆုဵ့ နာ့လညးသေဘာေပါကးနိုငးရနး 

လမး့်ပဖိ႕ု ဆုေတာငး့ပါ၈ (ဆုေတာငး့်ခငး့သညး ဘယးေတာံမြ ေထာကးပဵံေ်က့ေတာငး့သလုိ 

သငးံလုိအပးတဲံ အေတျ့ အေခ၍၇ ချငးံ်ပုခ္ကး၇ အရငး့အ်မစး၇ ကိုေတာငး့်ခငး့မ္ို့ မလုပးပါႏြငံး၈ 

အေတျ့ အေခ၍်ပညးံွသညး ံသိ်မငး်ခငး့ လုပးငနး့စဥးသညး ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ ်ပညးံွ်ခငး့၇ 

ဝိညာဥးေတားႏြငးံ ထိေတျ႕ဆကးသျယးေန်ပီ့ တူညီေသာ ဆကးကပးမြုႏြငးံအတူ လုပးေဆာငးမြု 

ပဵုစဵထသဲိ႕ု သျာ့ေန်ခငး့၇ ႏြငးံ ခရီ့လမး့တစးေလြ္ာကးလဵု့ ခရစးေတားႏြငးံအတူ ေ်ခလြမး့တိုငး့ 

နီ့ကပးစျာ ဆကးသျယးေန်ခငး့ကို ဆိုလုိပါသညး၈) 

 

ေလံလာ်ခငး့ႏြငးံ ပါွငးပတးသကး်ခငး့ 
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မ်ကာခဏဆုိသလုိ ကျၽနုးပးတိ႕ုသညး ဘုရာ့သခငး၌ ကျၽနုးပးတိ႕ုအေပ၍ထာ့ရြိတဲံ 

တိက္တဲံအလိုေတားကို ်ကုိမသိနိုငးပါ၈ သိ႕ုေသား ကျၽနးုပးတိ႕ုသညး စဥး့စာ့နုိငးပါသညး၇ 

ကျၽနုးပးတိ႕ု ႏြလဵု့သာ့ႏြငးံ စိတးကုိ အေ်ခခဵထာ့သညးံ ရူပါရဵုကိ ုဖနးတီ့တာႏြငးံ ပကးသကး်ပီ့ 

ဆုေတာငး့နိုငးပါသညး၈ သမၼာက္မး့စာ်ဖငးံ စကာ့ေ်ပာ်ပီ့ ကျၽနုးပးတို႕ ေတျ့ ေတာ်ခငး့ကိ ု

လမး့်ပဖိ႕ု ဘုရာ့ကုိ ေတာငး့ေလြ္ာကးနိုငးပါသညး၈ ဘုရာ့သခငးကို ကျၽနုးပးတိ႕ု အိပးမကးႏြငးံ 

ရူပါရဵုမ္ာ့အေပ၍ ပဵုေဖားဖို႕ ရြငး့လငး့ေသခ္ာေစဖို႕အတျကး အကူအညီေတာငး့နိုငးပါသညး၈ 

ထိုအခါ ကျၽနုးပးတို႕ အသကးတာအတျကး ဘုရာ့သခငးလိုခ္ငးတာကုိ ကျၽနးုပးတို႕လညး့ 

လုိခ္ငးလာမညး်ဖစးပါသညး၈ ကျၽနးုပးတိ႕ု ်ကုိတငးစီမဵကိနး့မ္ာ့်ပုလုပးနုိငး်ပီ့ ရူပါရဵုကိ ု

ရယူနိုငးပါသညး၈ ဘုရာ့က ကျၽနးုပးတိ႕ုကို လုပးေဆာငးဖို႕ေခ၍သမြ္အတျကး ဘုရာ့ရဲ႕ 

လမး့်ပမြ ုအကူအညီေပ့မြုကို ေတာငး့ခဵရပါမညး၈ 
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အခနး့ (ဿွ) ၈  ၈ ေနာငးအဆငးံမ္ာ့အတျကး ်ပငးဆငး်ခငး့ 

၄၂မိနစး 

 

ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးရြာေဖျသညးမ္ာ့မြာ 

 

ှ) ဘုရာ့သခငးကို မိမိနညး့လမး့်ဖငးံ နကးနဲစျာ သိတတးရနး၇ ခ္စးတတးရနး၈ 

ဿ) ေယရြုခရစးေတားကုိ သစၥာရြိစျာ၇ ႏြလုဵ့သာ့အ်ပညးံအွ်ဖငးံ လိုကးေလြ္ာကးရနး၈ 

၀) သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားထဵမြ လာေသာ တနးခို့၇ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ၇ ကုိယးပိုငး 

စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ အသကးရြငးရနး၇ ဦ့ေဆာငးေနနိုငးရနး၈ 

၁) အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ အသကးရြငး်ခငး့၇ 

ဝိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာ ေခါင့းေဆာငးမြုထသဲို႕ ေခ၍ေဆာငး်ပီ့ ခရစးေတားကုိ 

ခႏၶေတားကို တညးေဆာကးရနး၈ 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမြုက္ငးံထဵု့ ၆ ခ္ကး ႏြငးံ စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ 

 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမႈက္ငးံထုဵ့ (ှ) 

နကးရိြဳငး့ေသာ ွိညာဥး အသကးတာထမဲြ ေပ၍ထျကးလာေသာ သငး၌ေခါငး့ေဆာငးမြုကို 

ပဵုေဖား႐ြု်မငးၾကညးံပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (ှ) 

ေခါငး့ေဆာငးမြု၌ အသီ့အပျငးံရရြိခဵစာ့်ခငး့သညး ကျၽႏးုပးတို႕ထ၉ဲ်ဖစးေစ၇ 

ကျၽႏးုပးတိ႕ုအာ့်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ ဘုရာ့သခငးအလုပးလုပးေတားမူ်ခငး့ လုိအပးပါသညး၈ 



ဝိညာဥးေတား ဦ့ေဆာငးေသာ ေခါငး့ေဆာငး  
 
 

 

172 

(Luke 2:46-49; 4:42-43; 5:15-16; 22:42; John 15:1-13; 1 Cor. 12:4-7; Phil. 

2:12-13). 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမႈက္ငးံထုဵ့ (ဿ) 

သငးကုိယးတုိငး၌ ွိညာဥးအႏြစးသာရ ်ပညးံွေသာ အသကးတာကုိ စိတးအာ့ တကးၾကျစျာ 

်ပုစု ပ္ို့ေထာငးပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (ဿ) 

ွိညာဥးအႏြစးသာရ ်ပညံးွေသာ အသကးစျမး့အာ့သညး ဘုရာ့သခငးသို႕ ဦ့တညးေသာ 

စစးမြနးေသာ ႏြလဵု့သာ့ႏြငးံ စိတးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မြ စီ့ထျကးလာပါသညး၈ 

(Matt. 22:37-39; Col. 1:28-29; 3:17; Rom. 5:5; 8:13-14; 9:21; Phil. 2:5-11; 

Gal. 5:22-26; Heb. 5:7). 

 

 

ွိညာဥးေရ့ဆုိငးရာေခါငး့ေဆာငးမြုက္ငးံထုဵ့ (၀) 

သီ့်ခာ့ွိညာဥးေရ့ က္ငးံွတးစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကို ်ပုစုပ္ို့ေထာငးပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (၀) 

က္ငးံွ တးစညး့မ္ဥး့မ္ာ့သညး ကျၽႏးုပးတို႕၌ ွိညာဥးေရ့အသကးတာကုိ 

ပိုမိုၾကျယးွ နကးရိြုငး့ေစၿပီ့၇ ကျၽႏုးပးတို႕၌ ေခါငး့ေဆာငးမြုကို ပိုမိုစျမး့အာ့ႀကီ့မာ့ေစပါသညး၈ 

(2 Pet. 1:3-11). 
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ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမြုက္ငးံထုဵ့ (၁) 

ဘုရာ့သခငး၌ အႀကဵအစညးမ္ာ့ကို အေစခဵလုပးေဆာငးရနး အ်မတဲမး့ ပထမစဥး့စာ့ပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (၁) 

ဘုရာ့သခငး၌ အႀကဵအစညးေတားမ္ာ့ႏြငးံ ကျၽနုးးပးတို႕၌ လိုအငးဆႏၵကို ထပးတူ်ပု်ခငး့သညး 

အလဵု့စဵု်ဖစးၿပီ့ တစးဆကးတစပးတညး့်ဖစးေနေသာ ်ဖစးစဥး (လုပးငနး့စဥး) ်ဖစးသညး၈ 

(Col. 1:9-10; James 1:5-7). 

 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိငုးရာေခါငး့ေဆာငးမႈက္ငးံထုဵ့ (၂) 

သငး၌လုပးငနး့ချငးအတျငး့ အလျနးအေရ့ပါေသာ ွိညာဥးေရ့ ပတးွနး့က္ငးတစးခုကို 

ဖနးတီ့ပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (၂) 

ကျၽနးုပးတိ႕ုအတျငး့ ဘုရာ့သခငး၌ ်ပုမူလုပးေဆာငးေတားမူ်ခငး့ကို 

ကျၽနးုပးတိ႕ုရြာေဖျေနသညးႏြငးံအမြ္ ဘုရာ့သခငးသညး ဘုနး့တနးခို့ႀကီ့မာ့စျာ 

အလုပးလုပးေတားမူပါသညး၈ 

(Acts 6:1-6; 13:1-3; 1 Cor. 12:1-7; 2 Cor. 12:9-10; Gal. 5:16-25; Eph. 4:30–

5:12; Phil. 2:1-8) 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမႈက္ငးံထုဵ့ (၃) 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကို ပုဂၐိုလးေရ့ဦ့စာ့ေပ့ အ်ဖစး်ပုလုပးပါ၈ 
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စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (၃) 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သညး ကျၽနုးပးတို႕၌ ေခ၍်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

(Mark 10:45; John 3:16; 5:24; Rom. 3:21-24; 5:1-6; 8:5-11; 12:1-2; Phil. 

1:6; 2:12; Col. 1:9-12; Titus 2:11-14). 

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမႈက္ငးံထုဵ့ (၄) 

ေကာငး့စျာနာ့ေထာငး်ခငး့်ဖငးံ ဦ့ေဆာငးပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (၄) 

အသငး့အဖျ႕ဲသာ့ အသီ့သီ့အာ်ဖငးံ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားသညး 

စကာ့ေ်ပာေတားမူ်ပီ့ အလုပးလုပးေတားမူသညး၈ 

(1 Cor. 12; Phil. 2:3-8).  

 

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမြုက္ငးံထုဵ့ (၅) 

ဘုရာ့ကုိ အ်မဲယုဵ်ကညးအပးႏြဵပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (၅) 

ဘုရာ့သခငးကို ယဵု်ကညးအပးႏြဵမြု ခိုငး်မဲ် ခငး့သညး ွိညာဥးေရ့အသကးွငး လြုပးရြာ့မြုနြငးံ 

ေခါငး့ေဆာငးမြု၉ မရြိမ်ဖစးေသာ အရာ်ဖစးသညး၈ 

(Ps. 23; 42:5-6; 56:3-4; Prov. 3:5-6; Isa. 55:8-9; Jer. 17:28; Rom. 5:3-5; 

8:28-39; 12:2; John 14:1; Heb. 6:13-15, 11:1; James 1:5-6; 1 Pet. 1:6-9) 
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ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမႈက္ငးံထုဵ့ (၆) 

ဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာေတားႏြငးံ ေက့္ဇူေတားအတျကး သငးံကုိသငး အ်ပညးံအွဖျငးံထာ့ပါ၈ 

 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့ (၆) 

ပုဂၐိုလးေရ့အလဵု့စဵု ်ပု်ပငးေ်ပာငး့လေဲရ့ႏြငးံ တတး်ကျလြဳပးရြာ့ေသာ ွိညာဥးေရ့ 

ေခါငး့ေဆာငးမြုအတျကး တစးခုတညး့ေသာ ခိုငး်မဲသညးံ အေ်ခဵအုတး်မစးကုိ ဘုရာ့သခငး၌ 

ေက့္ဇူ့ေတားက ဖနးဆငး့ေတားမူသညး၈ 

(Eph. 2:8-9; 1 Pet. 1:3-6, 8-9; Titus 2:11-14; 2 Tim. 1:11-12; Heb. 4:16; 

11:6; Rom. 1:16-17; 8:5-6; Phil. 3:8-12; 2 Cor. 12:9-10). 
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ဆငး်ခငးသဵု့သပး်ခငး့  

 

မိမိကုိယးကုိ ်ပနးလညးစဥး့စာ့သုဵ့သပး်ခငး့ႏြငးံ ်ပနးလညးေဝငြ်ခငး့ 

 သငး၌ ေနာကးဝိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ ေ်ခလြမး့မ္ာ့မြာ အဘယးနညး့၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 ကျၽနုးပးသညး ဘယးလိုမတူညီစျာ ဦ့ေဆာငးမလ၈ဲ 

 

 

 

 

 

 

 

 ဒီတစးပတးအတျငး့မြာ ရရြိခဲံတဲံ ဘယးသငးခနး့စာကို ကျၽနုးပးအသငး့ေတား၇ 

အဖျ႕ဲအစညး့၇ ွနးထမး့ ထဵသုိ႕ ်ပနးလညး ယူေဆာငးသျာ့ခ္ငးသလ၈ဲ 
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ေနာကးဆဵု့အၾကိမး အဖျဲ႕လိုကးေွငြေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့ (ှွ-ှ၂ မိနစး) 

 

 

အပိတးဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ ေကာငး့ခ္ီ့ေပ့်ခငး့ 

ဤသငးတနး့တျငး သငးယူခဲံရေသာ ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာေခါငး့ေဆာငးမႈက္ငးံထဵု့မ္ာ့ ႏြငးံ 

စိတးွ ိညာဥးစညး့မ္ဥး့မ္ာ့၇ ထို႔အတူဘုရာ့သခငး၌ၾကျယးွ ေသာဆုေက့္ဇူ့ေတားသညး 

သငးတုိ႔ႏြငးံအတူတကျ ဘုရာ့သခငးႏြငးံပုိ်ပီ့နကးရႈိငး့စျာဆကးဆဵႏုိငးရနးကူညီေပ့်ပီ့၇ 

သငးတုိ႔သညးလညး့ ွိညာဥးေတား်ပညးံွေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အ်ဖစးဆကး လကး 

ေဆာငးရျကးႏုိငးရနး ဆုေတာငး့ေပ့ပါသညး၈ 

 
 

 

 

 


