
မကက ြုံချင်သ ောအသပြောင ််းအလဲမျော်းက ို သကောင ််းမွန်စေွာ သပြေရှင််းတ  ိုုံ့ပြနပ်ခင််း ။ 

ငင  မ် က်သြျော်ရွှင်ပခင ််းဆီ  ိုုံ့ ြ ိုုံ့သဆော င်သြ်းမည့်် အဆင့််၄ ဆင့်် (အဆင့်် ၁ ) 

 

သင်မကက ြုံချင်သသော မည်သည့််ကသသောင််းကနင််းအဖြစ်အပျက်က ို ကက ြုံသ  ွေ့သနရပါသနည််း။ ဒါက ိုသင် မည်သ ိုို့ 

က ိုင ် ယသ်ဖြရှင််းသနပါသနည််း။ 

ဤသဆောင််းပါ်း  င် ကျွန်ိုပ်က ိုယ်  ိုင် အဆင်မသဖပမှု၊ စ  ်ပျက်ြ ယ်၊ ဝမ််းနည််းြ ယ်၊ အနို ်လကခဏော မျော်းနှင့်် မကက ြုံ 

ချင်သသော ဘဝအချ  ြုံ်းအသက ွေ့မျော်းရင်ဆ ိုင်ရသသောအခါ ကျွန်ိုပ်က ိုအကအူညီဖြစ်သစသသော လိုပ်သဆောင်မှုအဆင့်် ၄ ဆင့််က ို 

သဝမျှသ ော်းမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်် ၄ ဆင့်် (သ ဖမင်ဖခင််း၊ လက်ခ ဖခင််း၊  သသဘောကျ နြ် ို်းထော်းဖခင််း၊ နှစ်ခခ ြုံကက်ကည် 

နူ်းဖခင််း) က ိုန ်းလည်ရန ်အချ  န်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သ ိုို့သသော ်ဆိုသ ောင််းလျက်၊ သသချောဆင်ဖခငသ်  ်းသ ောပါက 

ဤအဆင့််မျော်းအော်းဖြင့်် စ  သ်ထောင််းက ိုယ်သကကအဆင့်် မှ ခင မ်သက်သပျော်ရွှငသ်သောဘဝက ို ရေှာသြ န ိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 

အဆင့်် ၁ - "  ပမင်ပခင််း" 

ဗောဗိုလိုန်ဖမစ်  ိုို့အန ်းမှော ငါ  ိုို့သည်ထ ိုင်၍ 

ဇ အိုန်ခမ ြုံွေ့က ိုသအောကသ်မ့်လျက ်

င ိုသ က ်းကက၏ (ဆောလ ကျမ််း ၁၃၇်း၁) 

သရ်ှးသခ ်ဂျ ်းလူမျ  ြုံ်း  ိုို့သည် ဘီစီ ၅၈၆ ခိုနှစ၊် ဗောဗိုလိုန်  ိုင််းန ိုင်င သ ိုို့ ြမ််းဆီ်းကျွန်ဖပြုံဖခင််းခ ခ ့်ရချ  န်  င် သယရိုရှလင် 

ဗ မောန်သ ော(်ဇ အိုန်)ြျက်ဆီ်းခ လ ိုကရ်ဖခင််း၊   ိုင််း စ်ပါ်းသ ိုို့ကျွန်အဖြစ်သရောက်ရှ သ ော်းဖခင််း၊ ဘဝမျော်းခပ ြုံကျ ပျက်စီ်းဖခင််း 

ဟူသသော သြော်မဖပန ိုငသ်သောဆ ို်းရ ှု်းမှုမျော်းကကော်း  င် လက်သင့််မခ န ိုင်သအောင်ဖြစ် ခ ့်ကကရသည်။ ဤရင်နှင့််ြ ယ်အမှန် 

 ရော်းက ို ဖငင််းဆ ိုမည့််အစော်း (ဥပမော- သူ  ိုို့  ိုင််းန ိုင်င သ ိုို့ဖပနရ်သ ော့် မညဟ်ူသသော ပိုသရောြက်ဖပြုံချက်အ ိုအသယောင် 

မျော်းက ို ယ ိုကကညသ်နမည့််အစော်း) ဂျ ်း  ိုို့သည် မ မ အသဖခ အသနမှန်က ိုသ ဖမင်လက်ခ  လျက် မ မ   ိုို့၏ဆ ို်းရ ှု်းမှုအ  က် 

စ  ်ထ ခ ိုကင် ိုသ က ်းခ ့်ကကသည။် "ဗောဗိုလိုန်ဖမစ်  ိုို့အန ်းမှော ငါ  ိုို့ထ ိုင်လျက်... င ိုသ က ်းကက၏"  မ မ   ိုို့အသနအထော်း 

က ိုလက်ခ ၍ ပူသဆ ်းဖခင််း က အသဖခအသနက ိုသကောင််းစ ောက ိုင်  ယသ်စလျက် အန ဂ ်အ  က ်ညသ်ဆောက်စရောအစီ 

အစဉ်ချမှ န် ိုင်ရန ်အကူအညီဖြစ်သစခ ့်သည်။ 

ကျွန်ိုပ်  ိုို့အမျော်းစိုမှောသ ော့် ဂျ ်းလူမျ  ြုံ်းမျော်းနည််း ူ အသဖခအသနမှန်က ိုလကခ် ၍ သကကောကရ်  ွေ့ပူသဆ ်းစ ော   ိုို့ဖပန် သနမည့်် 

အစော်း အကျ  ြုံ်းမရှ သသော စ  ်ခ စော်းမှု  အ က်အကျမျော်းကကော်း  င် အကျ  ြုံ်းမ ့်စ ောပ  ်သလှောင ်သန  ်ကကသည်။ 

ဖြစပ်ျက်သနမှုမျော်းက ို လက်မခ န ိုင်သသ်းဘ  အကျ  ြုံ်းမရှ သသော  ိုို့ဖပနမ်ှု၊ အလျင်လ ိုမှု၊ န ကျင်သစမှုမျော်းဖြင့်် အ  င််းသရော 

အဖပင်၌ပါ ပူသလောင်လျက်ရှ သန  ်ကကသည်။ 

ကျွန်ိုပ်က ိုယ်  ိုင်ပင် ၂၀၂၁ခိုနစှ်  င် ဤသ ိုို့ဖြစ်ခ ့်ပါသည်။ ဖမန်မောဖပည ် င် ၁၃နှစ ် ိုင်  ိုင ်သင်ကကော်းမှုလိုပ် 

ငန််း  င်ပါဝင်သနလျက်ရှ စဉ်  င် အခ င့််အလမ််း  ခါ်းမျော်းအော်းလ ို်းပ  ်သ ော်းခ ့်ရသည်။ ဒိုကခသရောက်သနသသော 

ဖမနမ်ောဖပည်သူမျော်းက ို ဘောမှမကူညီသပ်းန ိုင်သသော ကျွန်ိုပ်၏အစ မ််းအစမ ့်မှုသကကောင့််လည််း ဝမ််းနည််း ိုန်လှုပ်ခ ့်ရသည်။ 

ကူညီလိုပ်သဆောင်မှုမျော်းလိုပ်ခ ့်သသော်လည််း ထ ိုထပ်မျော်းမျော်း ကညူီလိုပ်သဆောင်မှုမျော်း မလိုပ်သပ်း န ိုငသ်သောသကကောင့်် 



အဖပစရ်ှ သလ ိုခ စော်းခ ့်ရသည်။ ဤသ ိုို့စ  ်ခ စော်းမှုအသဖခအသနသကကောင့်် ဖမင်သ  ွေ့ရန်လ ိုသသော အရောက ို ကျွန်ိုပ်မဖမင်ရ 

သ ော့်သပ။ ကျွန်ိုပ်အ  က်လည််းအကျ  ြုံ်းမရှ ၊ အဖခော်းသူမျော်းက ိုလည််း အကျ  ြုံ်းမသပ်း သသော ထ ိုစ  ်ခ စော်းမှုဝန်ထိုပ်မျ  ြုံ်းက ို 

ကျွန်ိုပ်ထမ််း၍ပင်ပန််းသနခ ့်ပါသည်။ 

သင်သရော စ  ်ခ စော်းမှုအ ကအ်ကျ၏ အကျဉ််းသော်းသြ ယ်ဖြစ်သနပါသလော်း။ ရ ှု်းလ ိုကလ် ိုက်ရသသောအရော၊ ဖပဿန  

အရှု ်အသထ ်းမျော်းက ိုက ိုင ် ယ်၍ အကအူညီဖြစလ်ောရန ်သင်ဘောက ို ရငှ််းရှင််းလင််းလင််း သ ဖမင်ြ ိုို့လ ိုသန ပါသလ ။ 

သစောဒက က်၍ ကိုလော်းမန ိုငရ်ခ ိုင်မ သနမည့််အစော်း သင့််အန ဂ ် ပ ်ဝန််းကျင် အ  ကထ်  သရောကအ်ကျ  ြုံ်းရှ မည့်် 

ရငှ််းလင််းလ ယက်ူသသော မည့််သည်နည််းလမ််းက ို သငရ်ှုဖမငသ်ြော်ထို ် န ိုင်မည်နည််း။ 

ဖမနမ်ောဖပည် ဖပဿန မျော်း၏အသဖြမှော အသဖြရရနသ်ဝ်းက ောသနဆ ဖြစ်သည်။ ထ ိုို့သကကောင့်် ဤသဆောင််းပါ်း သည် ဘောက ို 

ကက ြုံသ  ွေ့သနရ၍ ဘောလိုပ်သင့််သည်ဟူသသော အကက ဖပြုံချက်မျော်းက ိုသပ်းြ ိုို့မဟို သ်ပ။ အကအူညီမဖြစ၊် အကျ  ြုံ်းမဖြစ် 

သသောအသဖခအသန  င်  န်ို့သနမည့််အစော်း ပ ို၍လ  ်လပ်အကျ  ြုံ်းဖြစ်ထ န််းမည့််အသနအထော်း စ်ခိုဆီသ ိုို့ စ  ်ဓော ်၊ 

အသ  ်းအဖမင်မျော်းက ို စီ်းဆင််းသ ော်းန ိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ 

အဓ ကအချက် - ဆ ို်းယို သ်နသသောအသဖခအသနမှန်က ိုကကည့််လျက် စ  ်ခ စော်းမှု၏ အကျဉ််းသော်းမဖြစသ်စပါနငှ့််။ 

အရှ  ရော်းက ို သင်ရင်ဆ ိုင်န ိုငသ်လသလ မလ ိုလော်းအပသ်သောအသဖပောင််းအလ မျော်းက ို သငက် ိုင ် ယ် သဖြရှင််း 

န ိုင်သလသလဖြစခ်ပ်ီး မကကောခငပ် ို၍ ခင မသ်က်သပျော်ရွှငသ်သော အသနအထော်းဆီသ ိုို့သရ ွေ့သဖပောင််းသ ော်းန ိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 

 

ဤသ ိုို့ဆိုသ ောင််းကကည့််ပါ - "သမ တောရငှအ်ြဘိုရော်း.. ကျွန်ိုပ်သ ဖမင်ရန်လ ိုသသောအရောက ို သ ဖမင်သစပါ။ အမှန ်ရော်းက ို 

ရင်ဆ ိုင်ရ သသော သ တ က ိုသပ်းပါ။ မည်မျှန ကျင်ြ ယ်ဖြစ်ပါသစ ကျွန်ိုပ်ရင်ဆ ိုငသ်ဖြရှင််းန ိုင်မည် ဟသူသောယ ိုကကညဖ်ခင််း 

မျ  ြုံ်းက ိုသပ်းသန ်းသ ော်မူပါ။" 

  



မကက ြုံချင်သ ောအသပြောင ််းအလဲမျော်းက ို သကောင ််းမွန်စေွာ သပြေရှင််းတ  ိုုံ့ပြနပ်ခင််း။ 

ငင  မ် က်သြျော်ရွှင်ပခင ််းဆီ  ိုုံ့ ြ ိုုံ့သဆော င်သြ်းမည့်် အဆင့််၄ ဆင့်် (အဆင့်် ၂) 

 

အဆင့်် ၁   င် မ မ ကက ြုံသ  ွေ့ဖြ ်သန််းသနရသည့််အသဖခအသနမှန်က ို ဖမင်သောသအောင်ကကည့််ရန ်အသရ်းကကီ်း သကကောင််း 

သဆ ်းသန ်းခ ့်ခပ်ီးဖြစသ်ည်။ မ မ စ  ်ခ စော်းချက်က ို သ သအောင်လိုပ်ပါ။ အသဖခအသနမှန်က ို သ ရှ န ိုင်သအောင် လိုပ်ရန်လ ိုသည်။ 

ဗောဗိုလိုန်ဖပည်သ ိုို့ ကျွနဖ်ပြုံသခေါ်သဆောင်ဖခင််းခ ရသည့်် သရ်ှးဂျ ်းလူမျ  ြုံ်းမျော်းသည် မ မ အသဖခအသနမှန် က ို သ ဖမင်လျက် 

ဝမ််းနည််းင ိုသ က ်းသည်နည််း  ူင ိုသ က ်းလ ိုက်ပါ။ ထ ိုို့သန ကဒ်ါက ိုလက်ခ ရမည့််အချ  န်ကျသရောက်လောခပီ ဖြစသ်ည်။ 

 

အဆင့်် ၂ - လက်ခ ဖခင််း 

ဣသသရလအမျ  ြုံ်း၏ ဘိုရော်းသခင်၊ သကောင််းကင်ဗ ိုလ်သဖခအရငှ် ထောဝရဘိုရော်းသည ်

သယရိုရှလငခ်မ ြုံွေ့မှ ဗောဗိုလိုန်ခမ ြုံွေ့သ ိုို့ သ မ််းသ ော်းသစသ ော်မူသသော သူအသပါင််း  ိုို့အော်း မ န်ို့သ ောမူ်သည်ကော်း၊ 

အ မ်  ိုို့က ိုသဆောက်၍သနရောချကကသလော့်။ ဥယျောဉ ် ိုို့က ို စ ိုကပ်ျ  ြုံ်း၍အသီ်းက ိုစော်းကကသလော့်။  

သင်  ိုို့သည် ထ ိုဖပည်၌သခါင််းပါ်းဖခင််းမရှ ၊   ို်းပ ော်းမျော်းဖပော်းမည် အသကကောင််း၊ မယော်းနှင့််သန၍ 

သော်းသမီ်းက ိုဘ ော်းဖမင်ကကသလော့်။ သော်းသမီ်း  ိုို့က ိုလည််း အချင််းချင််း စ်သယောက်က ို စသ်ယောက ်

သပ်းစော်း၍၊  ြန်သော်းသမီ်းက ို ဘ ော်းဖမင်သစကကသလော့်။  

ငါသည် သင ် ိုို့က ိုသ မ််းသ ော်းသစသသော ခမ ြုံွေ့သည်လည််း၊ ခင မသ်က်ဖခင််းရှ မညအ်သကကောင််းက ိုဖပြုံစို၍၊  

ထ ိုခမ ြုံွေ့အဘ ိုို့အလ ိုို့ငှါ၊ ထောဝရဘိုရော်းအော်းသမ တော ပ ိုို့ကကသလော့်။ ထ ိုခမ ြုံွေ့၏ခင မ်သက်ဖခင််းအော်းဖြင့််၊  

သင်  ိုို့သည်လည််း ခင မသ်ကဖ်ခင််းရှ ကကလ မ့််မည်။ (သယရမ အန ဂ တ ကျမ််း ၂၉်း၄-၇) 

 

ဤကျမ််းချက်အော်းဖြင့်် မ မ   ိုို့  ိုင််းဖပည် မဖပနန် ိုငသ် ော့်ဖခင််းက ိုလက်ခ ၍ လက်ရှ အသနအထော်းနှင့််သလျော်ညစီ ော 

သနထ ိုင်ကကရန် ပိုသရောြကသ်ယရမ  သဖပောသနဖခင််းဖြစ်သည်။ သနရောသစ်  င် အ ို်းအ မ်ထူသထောင်၍ သော်းသမီ်းမျော်း၊ 

အလိုပ်အက ိုင်မျော်းဖြင့်် အသော်းကျသအောင်လိုပ်ရမည်။ ထ ိုို့အဖပင် မ မ   ိုို့သနထ ိုင်သည့််  ိုင််းန ိုငင်  သောယောဝသဖပောမသှော 

မ မ   ိုို့ဘဝလည််း  က ယ်ဝသောယော မညဖ်ြစသ်ည်။ သနရောသစ်  င် စ  ်သစ်လူသစ၊် အသ  ်းအသခေါ်အသစ်ဖြင့်် 

သနထ ိုင ် ်ရန်လ ိုသည်။ ဤသည်မှော "လက်ခ ဖခင််း" ဖြစသ်ည်။ သလ်းလ စ  ်မျော်းက ိုလ  ်ချလျက် မ မ အန ဂ ် 

အ  က်သင့််သလျောသ်ကောင််းမ နမ်ည့်် အသနအထော်း စ်ရပ်က ို စ င်လိုပ်သဆောင်ဖခင််းပင်ဖြစသ်ည်။ 

 

ဖမနမ်ောဖပည ် င်ဖြစ်ပျကသ်နသသော စ  ်မချမ််းသဖမ့်ြ ယ်သ င််းမျော်းသကကောင့်် ကျွန်ိုပ်က ိုယ ် ိုင်ရိုန််းကနသ်နရချ  န်  င်၊ 

ကျွန်ိုပ်၏ သကျောင််းသူ/သော်းမျော်း၊ လိုပ်သြော်သဆောင်ြက်မျော်း၊ မ  ်သဆ သူငယ်ချင််းမျော်း လ ိုခခ ြုံသအ်းချမ််းရန ်ကျွန်ိုပ်အသန 

ဖြင့််ဘောမှ မလိုပ်သပ်းန ိုင်ဖခင််းက ို လက်ခ ခ ့်ရသည်။ အင ်ောနက်လ ိုင််းမသကောင််းသသော အသဖခအသန၌ အ န်လ ိုင််းသင် 

ကကော်းသရ်းသော ဖပြုံလိုပ်န ိုငသ်သောအသနအထော်းက ိုလည််း လကခ် လ ိုကရ်သည်။ ကျွန်ိုပ်အ  က်အသရ်းပါသသော ဖမန်မောန ိုငင်  

  င််းမှ အသ မ  ်သဆ မျော်းနှင့်် လိုပ်ငန််းသဆောင ်ောမျော်းရပ် န်ို့ခ ့်ရသည်။ အသင််းသ ော်  င ်သဟောသဖပောသ န်သင် 

မ သဟောရဖပြုံဖခင််းမျော်းလည််း မလိုပ်န ိုင်သ ော့်သပ။ ဖမန်မောဖပညသ် ိုို့ ဖပန်လော၍အမှုသ ောသ်ဆောင်ဖခင််းမျော်းပင် ရှ န ိုင်ပါ 

အ ို်းမလော်း မသ သ ော့်သပ။ 

 

ဤအရောမျော်းသည် လက်ခ ြ ိုို့မသဖပောနငှ့််... ခ စော်းကက ြုံသ  ွေ့ရဖခင််းသည်ပင်လျှင် ခကခ် ပါသည်။ မ မ မသဖပောင််းလ န ိုင်သသော 

အရောမျော်းအသပေါ် လက်သင့််ခ ဖခင််းသည် အသဖခအသနက ိုအသကောင််းဆ ို်း  ိုို့ဖပနဖ်ခင််းဖြစ်၍ အကျ  ြုံ်းရှ သသောအရောက ို 



လိုပ်န ိုင်ရန် လမ််းသကကောင််းဖပန်လည်  ည့််မ ်သပ်းဖခင််းဖြစ်သည်။ ထ ိုို့သကကောင့််စောသရ်းဖခင််း၊ အ န်လ ိုင််းသင် န််းမျော်း 

လိုပ်ဖခင််းြက်က ို အောရ ိုဖပနစ် ိုက်လ ိုကသ်ည်။ စ  ်ပူပင်သသောကမျော်းက ို လ  ်ချခပီ်း ကျွနသ် ော်လိုပ်သဆောင်န ိုငသ်သော 

အသဖခအသနသစ်က ို လက်ခ လ ိုက်သည်။ မ ိုင်သပါင််းမျော်းစ ောသဝ်းက ောသသော ဖမန်မောန ိုင်င ကကီ်းအ  က် ကျွန်သ ော်ဘောမျှ 

မလိုပ်သပ်းန ိုင်ဖခင််းအ  က် ပူသဆ ်းသနမည့််အစော်း ကျွနသ် ောလ်ိုပ်န ိုင်သသောအရောမျော်းအသပေါ်အောရ ိုစ ိုကဖ်ခင််းအော်းဖြင့်် 

ခင မ်သက်ဖခင််းက ိုခ စော်းလောရသည်။  စ်ချ  န်ထ   င်လ  လ်ပ်မှု၊ စ  ်ခ န်အော်းမျော်းက ိုရရှ လောသ ော့်သည်။ 

 

လက်သ  ွေ့အော်းဖြင့််- 

သင်သ ဖမင်ထော်းနငှ့််သသော အမှန် ရော်းအသပေါ် ယခိုလက်ခ ြ ိုို့လ ိုအပ်သနပါခပလီော်း။ ဆ ို်းရ ှု်းလ ိုက်ရသသောအရော၊ 

ဖပနသ်ဖပောင််းယူလ ိုို့မရသသော အရောမျော်းက ို သင့််အသနဖြင့််လကခ် လ ိုကပ်ါက...မည်သည့််အခ င့််အသရ်း  ခါ်းမျော်း 

ပ င့််လောန ိုင်မည်နည််း။ 

 

ဖမနမ်ောန ိုငင် ၏အသနအထော်း  င် လက်သင့််မခ န ိုငသ်သောအချ  ြုံွေ့အသကကောင််းက စစမျော်းရှ သနပါသည်။ သထောကဖ်ပသဖပောဆ ို 

ရနလ် ိုသသော အချ  ြုံွေ့ဖပသန မျော်းရှ သည်။  စ်ချ  န်ထ မှောလည််း ထောဝရဆ ို်းရ ှု်းခ ့်ရသသောအရောမျော်းစ ောလည််းရှ သနပါသည်။ 

အချ  ြုံွေ့အရောမျော်းကသ ော့် ဖပြုံဖပင်မရ၊ ဖပနသ် ော်းလ ိုို့မရသ ော့်သပ။ လက်ခ ဖခင််း ဆ ိုသည်မှောလည််း သဖပောင််းလ ရန်ဘောလိုပ် 

သင့််သည်၊ ဘောသ  က ိုလကလ်  ်လ ိုကရ်နလ် ိုသည် ဟူသသောသ  ်းသ ောဆင်ဖခင်မှုမျ  ြုံ်းလ ိုအပ်ပါသည်။ 

 

အဓ ကအချက် - သဖပောင််းလ ၍မရသသောအသဖခအသန  င် "လက်ခ ဖခင််း" ဆ ိုသည်မှော သင်မလ ိုချင်သသော အသဖခအသန  င် 

ဖြစသ်ပေါ်လောသသော ပူသလောင်စ  ်ခ စော်းချက်အ က်အကျမျော်းက ို လ  ်ချ၍ ဖြစ်န ိုင်သမျှသသော အသကောင််းဆ ို်းအရောမျော်းက ို 

သမျှော်လင့််သနဖခင််းပင်ဖြစ်သည။် 

 

ဤသ ိုို့ဆိုသ ောင််းကကည့််ပါ - ဘိုရော်းရငှ်...ကျွန်ိုပ် မသဖပောင််းလ န ိုင်သသောအရောက ို လက်ခ န ိုင်သသောအစ မ််းသ တ က ိုသပ်း၍၊ 

လိုပ်သဆောငန် ိုင်သည့််အရောက ို ရ ရင့််စ ောလိုပ်သဆောင်  ်ရနသ် တ က ိုသပ်းပါ။ ထ ိုအချင််းအရောနှစ်မျ  ြုံ်းက ိုလည််း သဝြန် 

ပ ိုင််းဖခော်းန ိုင်ရသသော ဉောဏ်ပညောက ိုသပ်းသ ော်မူပါ။ (Reinhold Niebuhr) 

  



မကက ြုံချင်သ ောအသပြောင ််းအလဲမျော်းက ို သကောင ််းမွန်စေွာ သပြေရှင််းတ  ိုုံ့ပြနပ်ခင််း။ 

ငင  မ် က်သြျော်ရွှင်ပခင ််းဆီ  ိုုံ့ ြ ိုုံ့သဆော င်သြ်းမည့်် အဆင့််၄ ဆင့်် ( အဆင့်် ၃) 

 

အဆင့်် ၁၊ ၂ က ိုြ ရ်ှုခပီ်းသည့််သန က် မကက ြုံချင်သည့််အရောက ို ရင်ဆ ိုင်လကခ် ရဖခင််းသည ်မည်မျှခက်ခ သကကောင််းက ို 

သ ရှ ရခပဖီြစသ်ည်။လက်ခ န ိုငသ်ည်ဟို သဖပောသသော်လည််း  စ်ခါ စ်ရ  ဖပနသ်  ်းမ ၍ သန င် ရဖခင််း၊ သဒါသထ က် ဖခင််း၊ 

ဝမ််းနည််းဖခင််းမျော်း ဖပန်လည်ခ စော်းရ  ်သည်။ ဒါက ိုကူညသီပ်းမည့်် အဆင့်် ၃ က ိုြ ်ကကည့််ပါ။ 

 

အဆင့်် ၃ -   သ ော ကျတ န်ြေ ို်းထော ်းပခင််း။ 

 

ထ ိုအခါ သယရှုက မျက်မဖမင်ဗော  မ က ိုသမ်းသည်မှော "သင်၌အဘယ်သ ိုို့ဖပြုံသစလ ိုသနည််းဟို သမ်းသ ော်မူလျှင်၊ 

အရှင်ဘိုရော်း..အကျွန်ိုပ်မျက်စ က ို ဖမင်သစဖခင််းငှော ဖပြုံသ ော်မူပါဟို လူကန််းသလျှောကသ်လသသော် သယရှုက၊ သ ော်းသလော့်။ 

သင်၏ယ ိုကကည်ဖခင််းသည် သင့််က ိုကယ်မခပဟီို မ န်ို့သ ော်မူ၏။ ထ ိုခနချင််း  င် ထ ိုသူသည် မျက်စ ဖမင်၍လမ််း၌ 

သန က်သ ော်သ ိုို့လ ိုက်သလ၏။ (ရှင်မောကိုခရစ်ဝငက်ျမ််း ၁၀်း၅၁-၅၂) 

 

ဗော  မ ၏ဇော ်လမ််းမှော လ ိုအပ်သနမှု၊ သယရှုထ ချည််းကပ်လျက်အကူအညီသ ောင််းခ မှု၊ သရောဂါသပျောက်ကင််း၍ 

ဘဝသစ်စ င်ဖခင််း  ိုို့က ို ပ ိုသြော်လျက်ရှ သည်။ အ ့်ြ ယ်နမ  ်လကခဏော ရရှ ရန်မည်သ ိုို့လိုပ်သဆောင်သင့်သ်ကကောင််း 

သြော်ဖမ လောသပ်းဖခင််းမဟို ဘ်  မျက်မဖမင် စ်ဦ်း ယ ိုကကည်ဖခင််းသကကောင့််မျကစ် ဖပန်ဖမငလ်ျက်၊ အသစသ်သော ဘဝ 

အသက် ောဖြင့်် သနထ ိုင်သ ော်းဖခင််းဟသူသော သကသ်သခ ဖခင််းပင်ဖြစ်သည်။ "ထ ိုခနဖခင််း  င် သူသည်မျက်စ  ဖမင်၍ 

သယရှုသန က်သ ိုို့လ ိုကသ်လ၏" 

 

ဖမနမ်ောဖပည်သ ိုို့ ဖပန်န ိုင်မည့််အခ င့််အသရ်း  ခါ်းမျော်း ပ  ်သ ော်းသည်က ို လက်မခ ၊ လက်မသလျော့်ချင်ခ ့်သပ။ 

အမှုသ ော်ဖမ ်လိုပ်ငန််းအသစ် စ်ခိုဖပနစ် င်ရမည်က ို  မသ  ်းသ ောချင်၊ လက်မခ ချငဘ် ..ဝမ််းနည််းသနမ သည်။ 

နည််းလမ််းအသဟောင််းက ိုဘ  လ ိုချင်သနမ သည်။ သ ိုို့သသော် လက်ရှ အမှန် ရော်းက ို  ဖြည််းဖြည််းလက်ခ သသဘောသပါက် 

လောသည်နှင့်် ပူပင်မှုသဝဒန ထ   င် ပ  ်သလှောင်မသနသ ော့်ဘ  ဆ ို်းရ ှု်းလ ိုကရ်သည့််သနရော  င် ဘောသ  ရရှ ခ ့်သည်က ို 

လက်ခ ြ ိုို့အသင့််ဖြစလ်ောပါသ ော့်သည်။ 

 

ဥပမောအသနဖြင့််- ဖမနမ်ောဖပညသ် ိုို့ခရီ်းမဖပြုံန ိုင်သ ော့်သည့််အ  က် မ သော်းစိုက ို ပ ို၍အချ  နသ်ပ်းလောန ိုင်ဖခင််းက ို ကျွန်ိုပ် 

သသဘောကျလက်ခ လောသည်။ ကျွန်ိုပ်သနအ မ် (Minneapolis)   င်သနလျက် အောရ,ှအောြရ က၊ သဖမောက်အသမရ က 

စသသောသနရောမျော်း  င် အ နလ် ိုင််းဖြင့််သင ်န််းမျော်းစ ော ပ ိုမှန်ဖပြုံလိုပ်လောန ိုင်ခ ့်သည်။ ကက ြုံသ  ွေ့ရသသောအခက်အခ နှင့်် 

ပ ်သက်၍ သဆောင််းပါ်း၊ စောအိုပ်က ိုသရ်းသော်း၍ ဘောသောဖပန်ကော န ိုငင် အချ  ြုံွေ့သ ိုို့ ဖြန်ို့ချ  မှုမျော်း ဖပြုံလိုပ်န ိုင်ခ ့်သည်။ 

ဤအရောမျော်းမှော ခရီ်းမထ ကန် ိုင်သသောအသဖခအသနက ိုလက်ခ လျက်၊ အသဖခအသနဆ ို်းထ မှ သကောင််းသသောအရောမျော်းက ို 

လက်ခ သသဘောသပါက် လိုပ်သဆောင်ခ ့်ဖခင််းသကကောင့််ဖြစ်သည်။ 

 

ဆ ို်းရ ှု်းလ ိုကရ်သသောအရော  ိုင််း၊ လက်မခ ချင်သသောအရော  ိုင််းအ  က် သကျ်းဇူ်း င်လျက်ရှ ရမည်ဟို ကျွန်ိုပ်သဖပောသန 

ဖခင််းမဟို ်ပါ။ အချ  ြုံွေ့ကက ြုံသ  ွေ့ရသည်မျော်းသည် ဆ ို်းရ ော်းန ကျင်လ န််း၍ ပူသဆ ်းမှုက ိုသော သပ်းပါသည်။ ကျွန်ိုပ်သဖပောလ ို 

သည်မှော (အဆင့််၁)   င်သြော်ဖပခ ့်သလ ို အရှ  ရော်းက ို ဖမငသ်အောင်ကကည့််ဖမင်  ်မှသောအသထောကအ်မဖြစ်လောန ိုင်မည်။ 



ဆ ို်းရ ှု်းလ ိုကရ်သည့််အရောက ို သကျော်လ န်သအောင်ရှုဖမင်၍ ဘိုရော်းကသင့််ဘဝ  င်မည်သည့်် သကောင််းသည့််အရော 

မျော်းဖပြုံလိုပ်သပ်းလျက်ရှ သနသည်က ို ဖမငသ်အောင်ကကည့််  ်၊ လက်ခ ဖခင််းပင်ဖြစ်သည်။ (အဆင့်် ၃) 

 

လက်သ  ွေ့  င် -  

အဆင့်် ၂ "လက်ခ ဖခင််း" မှ အဆင့်် ၃ "သသဘောကျ န်ြ ို်းထော်းဖခင််း" သ ိုို့သရ ွေ့လျော်းန ိုင်ရန်  စ်ခါ စ်ရ အကအူညီ 

လ ိုအပ်ပါသည်။ ဗော  မ  ကသ ော့်  မ မ ြောသော မ  ်န ိုင်မနှ််းသ သဖြင့်် မျက်စ ဖပန်ဖမင်ရန ်သယရှုက ိုအကူအညီ 

သ ောင််းခ ခ ့်သည်။ ထ ိုနည််း  ူသရှွေ့အန ဂ ်အ  က် သမျှောလ်င့််ဖခင််း ရှ သကကောင််းက ို သငယ် ိုကကည်ချငသ်သော်လည််း 

မဖမင်န ိုငသ်အောင်ဖြစသ်နရသည။် ဤသ ိုို့သသောအသဖခအသန  င ်မ  ်သဆ ၊ သင််းအိုပ်ဆရော၊ အကက သပ်းဆရော/မ၊ 

ဆိုသ ောင််းဖခင််း မျော်းက ထ သရောက်သသောအကူအညီမျော်းသပ်းန ိုင်ပါသည်။ မ မ က ိုယ်က ို မ မ ကိုသ၍မရသပ။ သရှွေ့သ ိုို့  ို်း 

န ိုင်ရန ်လ ိုအပ်သသောအကူအညီရြ ိုို့လ ိုသည်။ ဘိုရော်းက သင့််က ိုမစ န်ို့သကကောင််း ဆက်လကယ် ိုကကည်လျက်၊ မဖမငန် ိုငသ်သော 

အရောက ိုဖမင်လောန ိုင်ရန် ဝ ညောဉ်သ ော်ဘိုရော်းကူမြ ိုို့ သင်အကူအညသီ ောင််းရန်လ ိုသည်။ 

 

ဆ ို်းရ ှု်းမှု၊ မလ ိုချင်သသော အသဖပောင််းအလ မျော်းကက ြုံသ  ွေ့ရသည့််အခါ.. 

 သင့််ဘဝထ  ပ ိုစ အသစ်ဖြစ်ရန ်မည်သူက ကူည ီ န််းအော်းသပ်းသနပါသနည််း။ 

 ဒိုကခခ စော်းခ ့်ရဖခင််းသကကောင့်် ပ ိုသကောင််းသည့််နည််းလမ််းမျော်း(စ  ်သနသသဘောထော်း၊ ဦ်းစော်းသပ်းမှု၊  န်ြ ို်းထော်းမှု) 

အော်းဖြင့်် သင်မည်သ ိုို့သဖပောင််းလ ခ ့်ပါသနည််း။ 

 မည်သည့်် ရငှ််းလင််းသသောနည််းလမ််းမျော်း သပေါ်ထ က်လော၊ သပေါ်ထ က်လောဆ  ရှ သနပါသနည််း။ 

 မည်သ ိုို့သသောအခ င့််အသရ်း  ခါ်းသစ်မျော်း ြ င့််လောပါသနည််း။ 

 သင်အလ န ်န်ြ ို်းထော်းသသောအရောဆီသ ိုို့ ဘိုရော်းဦ်းသဆောင်၊ သခေါ်သဆောငသ်နသည့််ဟို မညသ် ိုို့ခ စော်းရပါသနည််း။ 

 

အဓ ကအချက် - မ မ က ိုယ်က ိုသန ်းလ န််းဖခင််း (သ ိုို့မဟို ်) အဆ ို်းမရှ ပူသဆ ်းလ န််းဖခင််းသကကောင့်် သင်ပ ို၍ အထီ်းကျန်၊ 

ဆ ို်းရ ှု်း၊ ဝန်သလ်းလော၍  စ်ချ  န်ထ   င် အကူအညီသပ်းမည့်် လူ၊အခ င့််အသရ်းမျော်းက ို မဖမငန် ိုင်သအောင် သင့််အဖမင်အောရ ို 

ြ ို်းလွှမ််းသနမည်သောဖြစသ်ည်။ ထ ိုို့သကကောင့်် ဘိုရော်းသခင်သင့််အသက် ော  င်ဖပြုံလိုပ်သပ်းသနသသောသကောင််းသည့််အရော 

သူဦ်းသဆောငသ်ပ်းသနသသောလမ််းက ို အောရ ိုဖပြုံထော်းပါ။ 

 

ဤသ ိုို့ဆိုသ ောင််းကကည့််ပါ - "သမ တောသ ော်ရှင်ဘိုရော်း..ကျွန်ိုပ်ဘဝအ  က် သကောင််းသည့််အရော၊ ကျွန်ိုပ်အော်းဖြင့်် 

ဘိုရော်းရငှ်ဖပြုံလိုပ်သပ်းမည့်် သကောင််းသည့််အရောမျော်းက ို ဖမငန် ိုင်ရန ်ကျွန်ိုပ်မျကစ် က ိုြ င့််သပ်းသ ော်မူပါ။" 

  



မကက ြုံချင်သ ောအသပြောင ််းအလဲမျော်းက ို သကောင ််းစွောသပြေရှင််းတ  ိုုံ့ပြနပ်ခင််း။ 

ငင  မ် က်သြျော်ရွှင်ပခင ််းဆီ  ိုုံ့ြ ိုုံ့သဆော င်သြ်းမည့်် အဆင့်် ၄ ဆင့််  

 

( အဆင့်် ၄) -  နှစင်ခ ြုံက်ကကညန် ်းပခင််း ( သမွွေ့သလျော ်ပခင််း) 

 

ထောဝရဘိုရော်းက ိုခ ိုလ ှု၍၊ သကောင််းသသောအကျင့််က ိုကျင့််သလော့်။  

ဖပည်သ ော်၌သန၍ သစစော ရော်းက ိုကျင့််သလော့်။ ထောဝရဘိုရော်း၌ သမ ွေ့သလျော်ဖခင််းရှ သလော့်။  

သ ိုို့ဖပြုံလျှင် စ  ်နှလ ို်းအလ ိုဖပည့််စ ိုရသသောအခ င့််က ို သပ်းသ ော်မူမည်။ 

(ဆောလ  ၃၇်း၃-၄) 

 

မည်သည့််အရော  င်သငသ်မ ွေ့သလျော်၍ သင့််စ  ်အလ ိုဆနဒမျော်းမှော အဘယအ်ရောမျော်းဖြစပ်ါသနည််း။ 

 

ကျွန်သ ောက်သ ော့် အော်းလပ်ရက၊် သသောကကောည၊  နဂဂသန သနို့လည်ခင််း၊ ခန ောရရှ သည့်် အထူ်းအချ  န်မျော်းက ို 

သမ ွေ့သလျော်ပါသည်။ ဤသ ိုို့ခန ောအချ  န်မျော်းအော်းဖြင့်် လ န်စ ောသပျော်ရွှင်ရသည်။ သ ိုို့သသော် အထူ်းအချ  န် မျော်းလ န််းသ ော်း 

သည့််အခါ သပျော်စရောမသကောင််းသ ော့်သပ။ အနစှ်သောရမျော်း သပျောက်ဆ ို်းကိုနသ် ော့်သည်။ဤက ့်သ ိုို့နှယ်...သမ ွေ့သလျော်ဖခင််း 

၌လ န်စ ောစ  ကပ်သ ော်းသည့််အခါ၊ ထ ိုအရောက ကျွန်ိုပ်က ိုအိုပ်စ ို်းသ ော်းသ ော့်သည်။ မ မ ဘဝအ  က်...စ  ်ဓော ်ပ ိုင််း၊ 

က ိုယ်ကောယပ ိုင််း၊ ဝ ညောဉ်သရ်းပ ိုင််း၌ လ ိုအပ်သသော အောဟောရမျော်းမရသ ော့်ဘ  စ  ်အလ ိုဆနဒမျော်းကသော သနှ င့််ယကှ် 

သနမည်ဖြစ်သည်။  ဖြည််းဖြည််းနှင့်် ဘဝက ို ြျက်ဆီ်းပစ်ဖခင််းပင်ဖြစ်သည်။ 

 

ဘိုရော်းသခင်သည် လူသော်းမျော်းက ို သဘောဝ ရော်းအော်းဖြင့််၊ ချစ်ခင်ရသူမျော်းအော်းဖြင့််၊ လိုပ်ငန််းသဆောင ်ောမျော်းအော်း ဖြင့််၊ 

အဖခော်းသသော ဘဝ၏ရှုသထောင့််မျော်းအော်းဖြင့်် သကောင််းသည့််အရောက ိုသပ်းသနသကကောင််း ကျမ််းစောက သြော်ဖပထော်း သည်။ 

ဘိုရော်းသပ်းသသော ဤဆိုလောဘ်က ို အဖပည့််အဝ၊ သပျော်စ င်စ ော သနထ ိုင်ခ စော်း  ်ြ ိုို့လ ိုသည်။ ထ ိုအရောမျော်း၌ သမ ွေ့သလျော်ရန် 

ဘိုရော်းအလ ိုရှ ၍ သူူ့က ိုချစ ် ်ရန် သ န်သငသ်နဖခင််းဖြစ်သည်။ ဤဆက်ဆ သရ်းက ို သသဘောသပါက်ပါက ကျွန်ိုပ်  ိုို့၏ 

ဆနဒ၊ သပျောသ်မ ွေ့စရော၊ ချစ်သမ တောမျော်းသည် မှန်ကန်သင့််သလျောသ်ည့််သနရော  င်ရှ သနမည်ဖြစ်သည်။ 

 

ကျွန်သ ော်ဆယသ်ကျော်သကအ်ရ ယ ်ိုန််းက "ဆောလ ကျမ််း ၃၇"   င်သဖပောသည့််အ  ိုင််း ဘိုရော်းက ိုဦ်းစော်းသပ်းလျှင် 

(ဘိုရော်းဝ ်၌သမ ွေ့သလျော်လျှင်) ဘိုရော်းသခင်ကလည််း စ  ်အလ ိုက ိုဖပည့််စ ိုသစမည(်အလ ိုရှ သည့််အရောက ိုသပ်းမည် - 

ချစ်စြ ယ်ဇနီ်းသည်၊  က ယ်ဝချမ််းသောဖခင််း၊ မ  သ်ဆ သကောင််း၊ သပျော်စရောအချ  န်မျော်း...စသညဖ်ြင့််) ဟိုသ  ်းထင်မ   

ခ ့်ပါသည်။  စ်သနို့  င်သ ော့်...ဤအရောမျော်းထက် သလ်းနက်သည့််အရောက ို ရှုဖမင်လောခ ့်ပါသည်။ ဤကျမ််းချက်က ို 

Transactional (ဒါလိုပ်ရင် ဘိုရော်းဒါက ိုသပ်းမည်) ဟိုရှုဖမငဖ်ခင််းထက် Transformational (ဒါလိုပ်ရင် သင့််စ  ် 

သဖပောင််းလ ခပ်ီး အသစ်သသောစ  ်ခ စော်းမှုရရှ မည်) ဟူသသော အဖမင်မျ  ြုံ်းက ို သ ရှ လောခ ့်ပါသည်။ 

 

"ဘိုရော်း၌သမ ွေ့သလျော်ဖခင််းရှ သလော့်" ဟူသသောစကော်းမှော ဘိုရော်းဆီက  စ်ခိုခိုရရှ ြ ိုို့ ဘိုရော်းမျက်နှ သောရသအောင်လိုပ်ဖခင််း 

မျ  ြုံ်းမဟို သ်ပ။ ဆောလ ဆရောသဖပောလ ိုသည်မှော ဘိုရော်းနှင့််မ သဟောရဖပြုံဖခင််း  င် စစ်မှန်စ ောသပျော်သမ ွေ့ရန်ဖြစ်သည်။ 

ဤသည်မှောလည််း ခရစသ် ောသ်ဖပောသည့်် "သင်၏ထောဝရဘိုရော်းသခင်က ို စ  ်နှလ ို်းအ က င််းမ ့်၊ဉောဏ်ရှ သမျှနှင့်် 

ချစ်သလော့်"(မသ  ၂၂်း၃၇) ဟူသသောအရောပင်ဖြစ်သည်။ ထ ိုို့သန က်  င် ဘိုရော်းအလ ိုရှ သည့််အရော၊ ခရစသ် ော်သ န်သင် 



ထော်းသည့််အရောဖြစသ်သော "က ိုယ်နှင့််စပ်ဆ ိုင်သသောသူက ို က ိုယ်နှင့််အမျှချစ်သလော့်" (မသ  ၂၂်း၃၈) ဟူသသောအရောက ို 

သင်ဖပြုံလိုပ်လော န ိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှော သဖြောင့််မ ်စ ောသနထ ိုင်ဖခင််း၊  ရော်းမျှ မှုက ိုလ ိုလော်း၍ သကောင််းသသော 

အရောက ို ဖပြုံလိုပ်ဖခင််းဖြစ်သည။် ဘိုရော်းသခင်၌သမ ွေ့သလျော်ဖခင််းဆ ိုသည်မှော ဘိုရော်းအလ ိုရှ သသော အသက ်ောက ို ဖပည့််စ ိုစ ော 

သနထ ိုင်သ ော်းဖခင််းဖြစ်သည်။ ဤအရောက ိုန ်းလည်သသဘောသပါက်သ ော်းပါက.. ဘိုရော်းသခင် ကလည််း သင့််က ိုအသ ို်းဖပြုံ၍ 

အဖခော်းသူမျော်းက ို ချစ်ရန်၊ အသစခ ကူညီရန် အခ င့််အသရ်းမျော်းပ ို၍သပ်းလောမည်ဖြစ်သည်။ 

 

ဘိုရော်းသခင်၌သမ ွေ့သလျော်ဖခင််းဆ ိုသည်မှော ကျွန်ိုပ်အ  က်သ ော့် ဆိုသ ောင််းဖခင််း၊ ဘိုရော်းသခင်က ို က ို်းက ယ်ဖခင််းပင် 

ဖြစသ်ည်။ ဓမမအမှုသ ောသ်ဆောင်ဆရော စသ်ယောက်၊ ကျမ််းစောပါသမောကခ စသ်ယောက်ဖြစသ်ည့််အ  က် ဘိုရော်းသခင်၌ 

သမ ွေ့သလျော်ဖခင််းဆ ိုရော  င် စောသင်ကကော်းဖခင််း၊ စော မ််းဖပြုံစိုဖခင််း၊ စောသရ်းဖခင််း၊ နှစ်သ မ့််သဆ ်းသန ်းမှုလိုပ်ဖခင််း၊ အကက ဉောဏ် 

သပ်းဖခင််း၊ လကသ်  ွေ့ဆနသ်သော အဖခော်းနည််းလမ််းမျော်းဖြင့်် သူ စ်ပါ်းက ို ကူညီဖခင််းမျော်းသည် ကျွန်ိုပ်အ  က် ဘိုရော်း 

သခင်၌ သမ ွေ့သလျော်ဖခင််းပင်ဖြစသ်ည်။ သင်သည်လည််း လိုပ်သဆောင်သနသည့််အလိုပ်အက ိုင၊် မ ူညသီသောပညောရပ်၊ 

  စ် မ််းမှုမျော်းအော်းဖြင့်် အဖခော်းပ ိုစ  စ်မျ  ြုံ်းဖြင့်် ဘိုရော်းသခင၌်သမ ွေ့သလျော်ဖခင််းရှ သနမည်ဖြစ်သည်။ ထ ိုနည််း ူစ ောပင် 

ခရစ်သ ော်သ န်သင်သည့်် "ဘိုရော်းက ိုချစရ်န်၊ မ မ သဘ်းပ ်ဝန််းကျင်ရှ လူမျော်းက ိုချစ်ရန်" ဟူသသော အရောက ို န ်းလည် 

လိုပ်သဆောငဖ်ခင််းလည််း  ူချငမှ် ူမည် ဖြစ်သည်။ သ ိုို့သသော် ဝ ဉောဉ်သရ်းဆ ိုငရ်ော စည််းမျဉ််းကသ ော့် ကျွန်ိုပ်  ိုို့ 

အော်းလ ို်းအ  က်အ  ူူပင်ဖြစ်ပါသည်-  ိုရော ်းဝတ်၌သမွွေ့သလျော်၍ စ တ ်နှလ ို်းသပြော င််းလဲြေ ိုုံ့  ိုရော ်းက ိုအခွင့်် 

သြ်းလ ိုကြ်ါ က၊  င်၏လ ိုအငဆ်နဒမျော်းပြည့််စ ိုသစရန်  ိုရော ်း ခင်အမနှတ် ကယ ်ပြြုံလိုြ်သြ်းမည်ပြေစ် ည်။ 

 

လက်သ  ွေ့အော်းဖြင့််- 

အဆင့်် ၄ က ိုသင်လက်သ  ွေ့လိုပ်သဆောငသ် ော့်မည်ဆ ိုပါက၊ သအောက်ပါသမ်းခ န််းမျော်းက ို စဉ််းစော်းကကည့််ပါ။ 

 

 ကကည်နူ်းဖခင််း၊ ခင မ်သက်ဖခင််း၊ သပျော်ရွှင်ဖခင််း  ိုို့ရရှ ရန် သင်မည်သည့််သနရောသ ိုို့ သမျှော်ကကည့််သနပါသနည််း။ 

 သင်သမ ွေ့သလျော်သသောအရောနှင့်် ဘိုရော်းသမ ွေ့သလျောခ် ိုင််းသသော အရောမည်မျှ ထပ် ူကျပါသနည််း။ 

 ဘိုရော်း၌သမ ွေ့သလျော်၍ ဘိုရော်းအလ ိုရှ သသော သကောင််းသည့််ရညရ် ယ်ချကမ်ျော်းအ  ိုင််းလိုပ်သဆောင်မည်ဆ ိုပါက 

သင့််ဘဝမည်သ ိုို့ရှ န ိုင်ပါသနည််း။ 

 သင့််စ  အ်လ ိုဆနဒသည် ဘိုရော်းဆနဒနှင့်် ူညသီနမည်ဆ ိုပါက သင်ဘောက ို ဆိုသ ောင််း၍ အရင်ကနငှ့်် ဖခော်းန ်းစ ော 

သင့််အသက် ောက ိုသနထ ိုင်သ ော်းမည်နည််း။ 

 

အဓ ကအချက-် သ ဖမငသ်အောငက်ကည့််ဖခင််း၊ လက်ခ ဖခင််း၊  နြ် ို်းထော်းဖခင််းမျော်းအော်းဖြင့်် ခင မသ်က်သပျော်ရွှငသ်သော 

အသက် ောက ို သင်ရရှ ပ ိုင်ဆ ိုင်န ိုင်မညဖ်ြစသ်ည်။ ထ ိုအဆင့်် ၃ ဆင့််ထကအ်သရ်းကကီ်းသသော အဆင့်် ၄ မှော 

"ဘိုရော်း၌သမ ွေ့သလျော်ဖခင််းရှ မှသော သင်၏အလ ိုဆနဒမျော်းက ို ဘိုရော်းသခင်ကဖပည့််စ ိုသစမည်" ဖြစ်သည်။ 

 

ဤသ ိုို့ဆိုသ ောင််းကကည့််ပါ - "သမ တောသ ော်ရှင်ဘိုရော်း... ကျွန်ိုပ်ဘဝ  င် သခင်အလ ိုရှ သသောအရောက ို ကျွန်ိုပ်သည် လည််း 

အလ ိုရှ (ဖြစ်ချင်)ပါ၏။ သခင်ဘိုရော်း၌ သမ ွေ့သလျော်ရန်သ န်သင်၍ သခင့််ဆနဒအ  ိုင််းကျွန်ိုပ်က ို သဖပောင််းလ သစပါ။" 

 


