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ယခုအခ္ိနးတျငး ဘုရာ့သခငးထဵမြ ကၽျႏုးပးတို႔ဘာကုိေမြ္ားလငးံႏုိငးပါသနညး့။  

(နိဂုဵ့) 

ယုဵၾကညး်ခငး့ဆိုသညးမြာ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့သတိရပါ။ 

 

ႏြစးေပါငး့ ၄ွၾကာေတာထဲလြညးံလညးသျာ့လာ်ပီ့ေနာကး ေယာရႈလကးထကး၌ ကၑဳသေရလလူမ္ိဳ့ 

မ္ာ့သညး ဂတိေတားထာ့ရာ်ပညးတျငး အေ်ခခ္ေနထုိငးရနးရုနး့ကနးရခ္ိနး်ဖစးသညး။ ေယာရႈ 

မေသဆုဵ့မြ ီသူ၏ေနာကးဆုဵ့စကာ့၌ ကၑဳသေရလ လူမ္ာ့သညးမိမိတို႔၏ယဵုၾကညးမႈ၊တနးဖို့ထာ မႈမ္ာ့ 

ႏြငးံ ဆကးကပးအပးႏြဵမႈမ္ာ့ကို ေသခ္ာေရျ့ခ္ယးဆုဵ့်ဖတးသငးံေၾကာငး့ စိနးေခၐခဲံသညး။ ေရြ႕ဆကးသျာ့ 

ရမညးံဘွခရီ့တျငး မညးသူကုိယုဵၾကညး်ပီ့၊ မညးသူ႔ကိုအေစခဵမညးကိ ုေရျ့ခ္ယးေစခဲံသညး။ ေယာရႈ၏ 

ေ်ပာစကာ့ထဲတျငး နာမညးေက္ားစကာ့လဵု့မ္ာ့လညး့ပါွငးခဲံသညး- 
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ယခုမြာ ထာွရဘုရာ့ကိုေၾကာကးရျဵ႕၍ ၾကညး်ဖဴ်ခငး့၊ သစၥာေစာငးံ်ခငး့ႏြငးံတကျ ွတး်ပဳၾကေလာံ။… 
သို႔မဟုတး ထာွရဘုရာ့အာ့ ွတးမ်ပဳေကာငး့ဟ ုသငးတုိ႔ထငးလြ္ငး… အဘယးမညးေသာဘုရာ့ 
တို႔အာ့ွတး်ပဳမညးအရာကို ယေန႔ေရျ့ၾကေလာံ။ ငါႏြငးံငါံအိမးသာ့်ဖစးလြ္ငး ထာွရဘုရာ့ကိုသာ 

ွတး်ပဳမညး… 

ေယာရႈမြတးစာ ဿ၄့ှ၄-ှ၅ 

 

ဘုရာ့ကုိယဵုၾကညးစိတးေပ္ာကးလု်ပီ 

 ှ၉၉ွ်ပညးံႏြစး…တစးခုေသာေန႔တစးေန႔၌ ဘုရာ့သခငးကုိ အရငးကယဵုၾကညးခဲံသေလာကး 

မယုဵၾကညးေတာံေၾကာငး့ ကၽျႏုးပးသတိ်ပဳမိခဲံသညး။ ဤ ှွစုႏြစးအတျငး့တျငး ေွချမဲရ်ခငး့၊ 

စိတးပ္ကး်ခငး့၊ ႏြလုဵ့သာ့နာက္ငးရ်ခငး့ စသညးံအေတျ႕အၾကဳဵမ္ာ့ တစးခု်ပီ့တစးခုၾကဳဵေတျ႕ခဲံရပါ 

သညး။ ေယရႈကုိယုဵၾကညးကို့ကျယးေနဆဲ်ဖစးေသားလညး့ ကၽျႏုးပး၏ႏြလုဵ့သာ့အတျငး့၌ တစးခုခ ု

ေ်ပာငး့လေဲနသညး.. ေကာငး့သညးံေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ေတာံ မဟုတးေပ။ 

 ဇာတးလမး့ကိ ုအစမြ်ပနးေ်ပာၾကပါစို႔။ ကၽျႏုးပး၏ ေွချဲမရ်ခငး့မ္ာ့သညး အမႈေတား်မတး 

လုပးငနး့ စတငးထမး့ေဆာငးသညးံအခ္ိနးကတညး့က်ဖစးတညးလာခဲံပါသညး။ 

 ှ၉၈ွ ်ပညးံႏြစးမ္ာ့တျငး ကၽျႏုးပးတို႔ဇနီ့ေမာငးႏြဵသညး ခ္ီကာဂို်မိဳ႕အ်ပငးဘကး ဘုရာ့ေက္ာငး့ 

ငယးေလ့တစးခုတျငး သငး့အုပးအ်ဖစးလုပးကုိငးခဲံပါသညး။ ထိ ု၄ႏြစးအတျငး့ ကၽျနးေတားံဇနီ့သညး၏ 

ပထမဆဵု့ကိုယးွ နးပ္ကးက္ခဲံသလို၊ ကၽျနးေတာံး၏အခနး့ေဖားမိတးေဆျတစးေယာကးသညးလညး့ 

အသကးဿ၈ႏြစးအရျယးမြာပငး ကျယးလျနးသျာ့ခဲံပါသညး။ အမႈေတား်မတးလုပးငနး့တျငး တစးပတး 

နာရီ၇ွ မြ္ၾကိဳ့စာ့ထမး့ေဆာငးေသားလညး့ ရလဒးမြာထငးသေလာကးမ်ဖစးခဲံေပ။ ကၽျႏုးပး၏ထိနး့ခ္ဳပး 

ႏုိငးစျမး့ထကး ၾကီ့မာ့သာလျနးေသာစျမး့အာ့တစးခုက ဤအသငး့ေတားငယးေလ့ကုိ ၾကီ့ထျာ့ချငးံ 

မေပ့ခဲံေပ။ ဘုရာ့သခငးက ဘာေၾကာငးံမကူညီခ္ငးရတာလဲ ဆို်ပီ့ ကၽျႏုးပးနာ့မလညး     ေအာငး 

်ဖစးခဲ ံရသညး။ 

 ထို႔ေနာကး ကၽျႏုးပးဖ္ာ့နာခဲံသညး။ ှ၉၈၆ ဇျနးလ ဿ၄ ရကး၊ ကၽျနးေတာံးသာ့ဦ့ေလ့ေမျ့ ဖျာ့ 

သညးံရကးမြာပငး သတငး့ဆို့တစးခုၾကာ့လုိကးရသညး။ ကၽျနးေတားံေဆ့စစးခ္ကးအေ်ဖႏြငးံပတးသကး 

်ပီ့ ကၽျနးေတားံဆရာွနးက ဖုနး့ဆကးလာ်ခငး့်ဖစးသညး။ သူက်ဖညး့ညငး့စျာရြငး့်ပပါသညး။ 

ကၽျနးေတားံတျငး ေသႏုိငးေလာကးသညးံ အေရ်ပာ့ေရာဂါ်ဖစးေနေၾကာငး့၊ ှွႏြစးမြ္သာ အသကးရြငး 

ႏုိငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ ဆရာွနးကၾကငးနာစျာရြငး့်ပပါသညး။ 

 ထိုသတငး့က ရငးွ အထို့ခဵလုိကးရသညးံႏြယး။ ဘာေတျ်ဖစးေနပါသနညး့။ ကၽျႏုးပးေမြ္ားလငးံခဲံ 

သညးံအမႈေတား်မတးလုပးငနး့တျငး ဘုရာ့ကေကာငး့ခ္ီ့မေပ့ခဲံေပ။ ပထမဆဵု့ကိုယးွ နးလညး့ ပ္ကး 
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က္ခဲံသလုိ၊ ယခုကၽျနးေတားံသာ့ဦ့ေလ့ ေမျ့လာသညးံေန႔မြာပငး သတငး့ဆို့ကထပးမဵေရာကးရြိလာ 

သညး။ သာ့ေလ့ အသကး ှွႏြစးေလာကးမြာပငး အေဖမရြိ်ဖစးရေတာံမညး၊ ကၽျနးေတားံမိနး့မလညး့ 

မုဆို့မ်ဖစးရေတာံမညး။ 

 ထို႔ေနာကး ကၽျႏုးပးအေမသညး အယးလးဇုိငး့မာ့(အတိတးေမံေရာဂါ)ကိုခဵစာ့ခဲံရသညး။ 

ဇ                  ကၽျနုးပးဖခငးသညး ်မနး်မနးပငး ပငးစငးယူလုိကးရသညး။ အေဖံ၏က္နး့မာေရ့ 

ကလညး့ အေမံထကးပငး ပို၍ဆို့ွါ့စျာက္ဆငး့လာသညးကုိ ကၽျႏုးပးတို႔လကးပိုကးၾကညးံေနခဲံရသညး။ 

မိဘႏြစးပါ့ကိ ုမညးသုိ႔မြ္မကူညီတတးေပ။ ကၽျနးေတားံမိခငးကိုၾကညးံရႈ်ပဳစုရငး့ ကၽျနးေတားံဖခငးသညး 

ှ၉၉၈ ခုႏြစးတျငးကျယးလျနးသျာ့ခဲံသညး။ ကၽျနးေတားံမိခငးသညးလညး့ ဿွွဿခုႏြစးတျငး ကျယးလျနး 

သျာ့ခဲံပါသညး။ 

 ဤအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို ကၽျနးေတားနာ့မလညးေတာံေပ။ ကၽျနုးပးသညးအခ္ိနး်ပညးံ ဘုရာ့ 

အမႈေတားကုိထမး့ေဆာငးသူ်ဖစးေသာေၾကာငးံ သစၥာရြိစျာအမႈေတား်မတးတျငး         ပါက 

ဘုရာ့က လညး့ ကၽျႏုးပးကိုေကာငး့ခ္ီ့ေပ့မညးဟူ၍ ကၽျနုးပးထငးခဲံပါသညး။ ယခုတျငးေတာံ.. 

ပုိ႔ေဆာငးဂရု်ပဳမညး ဟူေသာ ဂတိစကာ့ကိ ုကၽျနုးပးနာ့မလညးေတာံေပ။ 

ကၽျနုးပးေမြ္ားမြနး့ထာ့သညးံအရာမ္ာ့ တစးခုမြ္ မ်ဖစးလာေပ။ ဘုရာ့က ကၽျနးေတားံမိဘ၊ 

ကၽျနးေတားံမိသာ့စု၊ ကၽျနးေတားံအသငး့ေတား၊ ကၽျနးေတားံ ကိုပငး က္ရႈဵ့ေစခဲံသညး။ 

ထုိသုိ႔စိတးပ္ကးမႈမ္ာ့သညး သဵသယႏြငးံ ခါ့သီ့်ခငး့အ်ဖစးသို႔ေ်ပာငး့လသဲျာ့ခဲံပါသညး။ 
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ေမြ္ားလငံးမထာ့ေသာ အေ်ခအေနတစးခု 

 ှ၉၉၅ ဇနးနွါရီလတျငး ၈ ရကးၾကာွိညာဥးေရ့အာ့သစးေလာငး့သငးတနး့တစးခုကို ကၽျႏုးပး 

တကးေရာကးခဲံပါသညး။ ထိုသငးတနး့တျငး အတူတကျ ဆုေတာငး့်ခငး့၊ ွတး်ပဳ်ခငး့၊ စိတးွိညာဥးကိ ု

်ပနးလညးရြာေဖျ်ခငး့ စေသာအရာမ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပးခဲံၾကသညး။ ကၽျႏုးပး၏အနာဂတးအတျကး ဘုရာ့၏ 

လမး့်ပမႈကုိ ကၽျႏုးပးေမြ္ားလငးံေနခ္ိနးလညး့်ဖစးသညး။ ထိုသငးတနး့တျငး ရရြိခဲံေသာအရာအတျကး 

ကၽျႏုးပးလျနးစျာအဵံအာ့သငးံခဲံရပါသညး။ 

 သငးတနး့ဒုတိယညတျငး ဘုရာ့ကုိမယုဵၾကညးေတာံေၾကာငး့ ကၽျႏုးပးသိသျာ့ခဲံသညး။ 

စိတးပ္ကးစရာႏြငးံ နာက္ငးမႈက မ္ာ့လျနး့ေသာေၾကာငးံ ဘုရာ့ကုိအ်ပစးတငးေနသညး။ ကၽျႏုးပး၏ 

ရႈေထာငးံမြၾကညးံပါက ဘုရာ့က ကၽျနုးပးကိုက္ရႈဵ့ေအာငးလုပးေန်ခငး့်ဖစးသညး။ 

 လမး့ဆဵုသို႔ေရာကးေန်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ ကၽျနုးပးကို ကၽျႏုးပးသိသညး။ ေရြ႕ဆကးသျာ့လိုပါက 

ကၽျႏုးပးဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရေတာံမညး.. ဘုရာ့ကုိယုဵၾကညးမြာလာ့၊ မယုဵၾကညးေတာံဘူ့လာ့ ဆိုတာကို 

ကၽျႏုးပးေရျ့ခ္ယးရေတာံမညး။ ဘုရာ့၏ေကာငး့်မတး်ခငး့ကိ ုသဵသယ်ဖစးေနေသာ ခရစးယာနးအမႈ 

ေတားေဆာငးတစးေယာကး၊ ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကးအ်ဖစး ကၽျနုးပးမေနလိုေတာံေပ။ ်ပႆနာကုိ 

ယခုကၽျနးေတားသိ်ပီ..ထို႔ေၾကာငးံေရျ့ခ္ယးရေတာံမညး။ တစးနညး့မြာ- ဘုရာ့ကုိနာက္ညး့လ ကး၊ 
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ခါ့သီ့မႈရငးွယးပိုကးကာ မိခငး၏ေရာဂါ၊ အ်ခာ့ေသာဆဵု့ရႈဵ့ရ်ခငး့မ္ာ့အတျကး ဆကးလ  နာက္ညး့ 

ရမညးလာ့။ ေနာကးတစးနညး့မြာ- ဘုရာ့အၾကဵအစညးကိ ုအ်ပညးံအွနာ့မလညးႏုိငးေသားလညး့ 

ဘုရာ့ကုိဆကးလကးယုဵၾကညးမညးလာ့။ 

 ထိုအခိုကးအတနး႔တျငး မ္ကးစိကုုိဖုဵ့အုပးထာ့ေသာ အေၾက့ချဵမ္ာ့ကျာက္သျာ့သကံဲသုိ႔ပငး 

ကၽျႏုးပး၏မ္ကးစိမြာ ယခငးကကနး့ေနခဲံသညးဟု သေဘာေပါကးခဲံပါသညး။ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပး 

ကိုခ္စး၍ဂရုစိုကးသညး သို႔မဟုတး ကၽျႏုးပးကိုဂရုမ်ပဳေပ… ထိုအရာႏြစးခုလုဵ့ကုိ ကၽျႏုးပးသကးေသ်ပႏိုးငး 

မညးမဟုတးေၾကာငး့ သေဘာေပါကးသျာ့ခဲံသညး။ ထိုအစာ့.. ေရျ့ခ္ယးမႈလုပးရေတာံမညး။ 

ဘုရာ့ကုိဆကးလကးယုဵၾကညးမညးလာ့၊ သို႔မဟုတး ခါ့သီ့်ခငး့၊နာက္ညး့်ခငး့တို႔်ဖငးံ မယုဵၾကညး 

ေတာံဘူ့လာ့။ မညးသညးံအရာကို ေရျ့ခ္ယးရမညးနညး့။ 

 ထိုသုိ႔စဥး့စာ့်ပီ့ခ္ိနးတျငး ကၽျႏုးပးဘာကုိေရျ့ခ္ယးသငးံေၾကာငး့ ခ္ကးခ္ငး့သိခဲံရသညး။ ကၽျႏုးပး 

အေန်ဖငးံ ခါ့သီ့မႈကိုရငးွယးပိုကးကာ အသိဥာဏး်ဖငးံမေ်ဖရြငး့ႏုိငးေသာအရာတစးခုကုိ အေ်ဖထုတး 

လို်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ သေဘာေပါကးခဲံသညး။ ဘွတျငးခကးခမဲႈၾကဳဵရေသာအခါ ဘုရာ့ကုိအ်ပစးတငး 

မညးံအစာ့ ေယရႈခရစးေတားႏြငးံ သမၼာက္မး့စာကိုသာ ယုဵၾကညးရမညး်ဖစးေၾကာငး့နာ့လညးခဲံသညး။ 

ထိုဘုရာ့သညး ကၽျႏုးပးႏြငးံအစိမး့သကးသကးမဟုတး… ကၽျႏုးပးခ္စးေသာ၊ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာကပငး 

ကၽျနုးပးအဓိပၸာယးရြိစျာသိကၽျမး့ခဲံေသာ ဘုရာ့်ဖစးပါသညး။ 
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ရရြိခံဲေသာသငးခနး့စာမ္ာ့ 

 ခကးခနဲာက္ငးေသာအေတျ႕အၾကဳဵမ္ာ့ကိ ုနာ့လညးသေဘာေပါကးသညးံအခ္ိနးမြစ်ပီ့ 

ဤသုိ႔ေသာသငးခနး့စာမ္ာ့ကို ရရြိခဲံသညး- 

 ကၽျႏုးပးကိုက္ရႈဵ့ေစသညးမြာ ဘုရာ့မဟုတးဘဲ ဘုရာ့အေပၐထာ့ရြိေသာကၽျနုးပး၏ေမြ္ားမြနး့ 

ခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစးသညး။ ဘုရာ့က ကၽျႏုးပးကိ ုဒုကၒေွဒနာ၊ ဖ္ာ့နာမႈ၊ ေသဆဵု့မႈစသညး 

တို႔အာ့လုဵ့မြကာကျယးေပ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ မြာ့ယျငး့စျာယဵုၾကညးေန်ခငး့်ဖစးသညး။ က္မး့စာ 

အရ ဘုရာ့၏ကူညီကယးမ်ခငး့ရြိသညးမြနးေသားလညး့ အေ်ခအေနတိုငး့အတျကးေတာံ 

မဟုတးေပ။ ဘွတျငး ဘုရာ့၏ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာမ္ာ့အတျကး ေက့္ဇူ့ေတားခ္ီ့မျမး့ႏုိငးရ 

မညး်ဖစးသညး။ သို႔ေသား ခရစးယာနး်ဖစး်ခငး့ေၾကာငးံ ဒုကၒေွဒနာအာ့လဵု့မြ ခ္ဳပး်ငိမး့သျာ့ 

ရမညးဟ၍ူမရြိေပ။ 

 ယုဵၾကညး်ခငး့သညး ေရျ့ခ္ယးမႈ်ဖစးသညး။ဘွ၏မေရရာ၊မေသခ္ာခ္ိနးမ္ာ့တျငး ယုဵၾကညး်ခငး့ 

ကိုဆုပးကိုငးထာ့ရမညး်ဖစးသညး။ ကၽျႏုးပးတို႔၏အေတျ႕အၾကဳဵကိုအေ်ခခဵလ္ကး ဘုရာ့သညး 

ယုဵၾကညးေလာကးစရာရြိသညးဟူ၍ မဆိုႏုိငးေပ။ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ အထီ့က္နး်ခငး့၊ 
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လ္စးလ္ဴရႈခဵရ်ခငး့၊ စျနး႔ပစးခဵရ်ခငး့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာဆငး့ရဲဒုကၒမ္ိဳ့စဵု၏လကးေအာကးသုိ႔ 

ေရာကးရြိႏုိငးသညး။ ကၽျနုးပးတို႔၏အေတျ႕အၾကဳဵကိုအေ်ခခဵလ္ကး ဘုရာ့ကုိယုဵၾကညးသငးံ 

ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့၊ ဘုရာ့ကုိမယုဵၾကညးသငးံေသာအေၾကာငးံအရာမ္ာ့ ဟူ၍ 

ႏႈိငး့ယြဥးဇယာ့ကျကးဆျဲကာ အေ်ဖထုတးႏုိငးမညးမဟုတးေပ။ မ္ကး်မငးသကးေသ်ဖငးံ 

ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးရလဒး မထုတးသငးံေပ။ ခရစးယာနးေတျ့ ေခၐပညာရြငး Soren Kierkegaard 

ေ်ပာဆိုခဲံသညးမြာ ယုဵၾကညး်ခငး့ကိုစျန႔းပယးမညးလာ့၊ ယုဵၾကညး်ခငး့ကိုဖကးတျယးထာ့ 

မညးလာ့ ဟူ၍်ဖစးသညး။ 

 

ကျယးလျနးခဲံ်ပီ်ဖစးေသာ ပါေမာကၒ်ဖစးသူ၊ ခရစးယာနးွ ိညာဥးေရ့ အေၾကာငး့ေရ့ကာ အေရာငး့ရဆုဵ့ 

စာအုပးစာရငး့ွငးသ ူHenri Nouwen က ဘွ၏မေသခ္ာမေရရာခ္ိနး၌ လူသာ့တို႔ေရျ့ခ္ယးမႈ 

လုပးရသညးံ အေၾကာငး့အရာႏြငးံပတးသကး်ပီ့- 

ေက့္ဇူ့တငးစရာရြိသလုိ ခါ့သီ့နာက္ငးရခ္ိနးလညး့ရြိမညး။ ထို႔ေၾကာငးံလျတးလပးစျာေရျ့ခ္ယးဆုဵ့်ဖတး 
ချငးံရြိပါသညး။ ေက့္ဇူ့ေတားေရတျကးခ္ီ့မျမး့မညးလာ့၊ ခါ့သီ့မႈကုိေရတျကးမညးလာ့။ 

Life of the Beloved. Spiritual Living in a Secular World, p. 61 
 

နာက္ငးမႈဒုကၒ၊ ဆုဵ့ရႈဵ့မႈမ္ာ့၊ ်ပႆနာမ္ာ့၊ ကမာၻေပၐတျငး်ဖစးပ္ကးေနေသာမတရာ့မႈမ္ာ့၊       

တျငး ၾကဳဵေတျ႔ရမညးံအရာမ္ာ့ကို ေတျ့ ေၾကာကးေနပါက အငးအာ့ယုတးေလ္ာံမညး်ဖစးသညး။ 

သို႔ေသား ထိုသုိ႔မ်ဖစးသငးံေပ။ မိမိ၏စိတးေနသေဘာထာ့ကုိ မိမိဖာသာေရျ့ခ္ယးပိုငးချငးံရြိသညး။ 

အေ်ဖမရေသာပုစာၦမ္ာ့၊ ခကးခမဲႈမ္ာ့ရြိေနလငးံကစာ့ ကၽျနးေတားတုိ႔သိခဲံေသာ၊ခ္စးခဲံေသာ ဘုရာ့ကုိ 

ဆကးလကးဖကးတျယးယုဵၾကညးႏုိငးသညး။ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ယုဵၾကညး်ခငး့မ္ကးစိ်ဖငးံၾကညးံ်မငးႏုိငး 

သညး။ ဘုရာ့ေကာငး့ခ္ီ့ေပ့ေနေသာအရာမ္ာ့အတျကး ေက့္ဇူ့ေတားေရတျကးလြ္ကး က္နးအရာ 

မ္ာ့ကိုလကးလႊတးထာ့ႏုိငးသညး။ 

ွိညာဥးေရ့ဆုိငးရာက္ငးံသဵု့်ခငး့ 

 က္နးအရာမ္ာ့ကို လ္စးလ္ဴရႈထာ့်ခငး့ဆိုသညးမြာ မိမိတျငး သဵသယစိတးမရြိ၊ ေွခဲျမရစိတး 

မ္ာ့ မရြိေတာံ်ပီ ဟူ၍ဟနးေဆာငးခိုငး့်ခငး့မဟုတးေပ။ သငံးထဵ၌ သဵသယေမ့ချနး့မ္ာ့၊ နာက္ငးမႈမ္ာ့ 

မရြိ ဟူ၍လညး့မဟုတးေပ။ မိမိကုိယးကို အတငး့ယဵုၾကညး်ခငး့မ္ိဳ့မဟုတးေပ။ 

 ဤေလာကတျငး သငးနာ့မလညးႏုိငးေသာ ဘုရာ့အေၾကာငး့၊ ဘွအေၾကာငး့၊ 

မိမိအေၾကာငး့စသညးတုိ႔ ရြိေနေၾကာငး့ကို အသိမြတး်ပဳလကးခဵ်ခငး့်ဖစးသညး။ သငးံဘွတျငးမညးမြ္ 

ဆုဵ့ရႈဵ့ပါေစ၊ မညးမြ္ေမြာငးမိုကးေနပါေစ၊ မညးမြ္ခဵစာ့ေနရပါေစ… သငံးအေတျ့ လကးလြမး့မမြီသညးံ 
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အေ်ခအေနတစးခုသို႔ေရာကးေနပါေစ.. ဖနးဆငး့ရြငးခရစးေတား ကိုဆကးလကးေရျ့ခ္ယးကာ သူ႔ထဵ၌ 

ခုိလႈဵႏုိငးပါသညး။ 

ထိုသို႔လုပးေသာအခါ- 

 သငးနာ့လညးႏုိငးမႈထကးေက္ားလျနးေသာ ်ငိမးသကး်ခငး့ကိုခဵစာ့ရမညး်ဖစးသညး။ 

 တညးေဆာကးစရာ်ဖစးေသာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အေပၐတျငး သငးစံျမး့အာ့မ္ာ့ကုိပိုမို 

အသုဵ့ခ္လာမညး်ဖစးသညး။ 

 အ်ခာ့သူမ္ာ့အေပၐ ပို၍ၾကငးနာကာ ကူညီဂရု်ပဳလာမညး်ဖစးသညး။ 

 နာက္ငးမႈ၊ မေသခ္ာမႈမ္ာ့ထမဲြ ဘုရာ့ကဘာေ်ပာခ္ငးသညးကိ ုသငးံအေန်ဖငးံပိုမိုနာ့ေထာငး 

လာတတးမညး်ဖစးသညး။ 

 ွိညာဥးေတား်ပညးံစုဵ်ခငး့၊ ွိညာဥးေတားဦ့ေဆာငး်ခငး့ ဟူေသာအေတျ႕အၾကဳဵကိုခဵစာ့ရရြိ 

မညး်ဖစးသညး။ 

ငါတို႔ကိုခ္စးေတားမ၍ူ၊ ထာွရသကးသာ်ခငး့အေၾကာငး့ကို၎၊ ေက့္ဇူ့ေတားအာ့်ဖငးံေကာငး့ေသာ 

ေ်မားလငးံ်ခငး့အေၾကာငး့ကိ၎ု ေပ့ေတားမူေသာ ငါတို႔အဘတညး့ဟူေသာဘုရာ့သခငးႏြငးံ ငါတို႔ 

သခငးေယရႈခရစးသညး ကိုယးေတားတုိငး သငးတုိ႔စိတးႏြလဵု့ကိုသကးသာေစ၍ ေကာငး့ေသာစကာ့၊ 

ေကာငး့ေသာအမႈအမ္ိဳ့မ္ိဳ့၌ သငးတုိ႔ကို်မဲ်မဵေစေတားမူပါေစေသာ။ 

သကးသာေလာနိတးၾသွါဒစာ ဒုတိယေစာငး ဿ့ှ၆-ှ၇ 

 

မြတးခ္ကး- ယခုခ္ိနးတျငးဘုရာ့သခငးထဵမြ ကၽျႏုးပးတုိ႔ဘာကုိေမြ္ားလငးံႏုိငးပါသနညး့ ဆုိသညးံအကးေဆ့မ္ာ့မြာ 

ဿွဿွခုႏြစး ကမာၻလုဵ့ဆုိးငးရာ ကုိရိုနာဗုိငး့ရပးစးအၾကပးအတညး့ရငးဆိုငးရခ္ိနးအတျကး 

တဵု႔်ပနးေရ့သာ့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။ ခကးခခဲ္ိနးတျငး ယဵုၾကညးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ 

ဘုရာ့သခငးကုိမညးသို႔ယဵုၾကညးနိုငးသညးံအေၾကာငး့ အေလ့ေပ့ေရ့သာ့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။ 

ဤအကးေဆ့မ္ာ့မြာ -ွိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာေခါငး့ေဆာငး- ေခါငး့ေဆာငးမႈလကးေတျ႕က္ငးံထဵု့ 

၉ခ္ကးႏြငး ံစိတးွ ိညာဥးေရ့အေ်ခခဵမူမ္ာ့ စာအုပး၏ အခနး-၈ ဘုရာ့သခငးကုိယဵုၾကညး်ခငး့ 

ေခါငး့စဥးကုိအေ်ခခဵလ္ကး ဆကးစပးေတျ့ေခၐေရ့သာ့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။ 

 


