


နောက်ထပ် တစ်နေါ်လာတည်းပါ
နေတ်သမုိင်းတစ်နလောက် ေျမ်းသာကကွယ်ဝဆံုး 
သူများထဲတွင် တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ယော  
အယေရိကန် ဘီလီေံနာ John D. Rockefeller 
အား တစ်ခါက “ယငေဘေ်ယလာက်ဆိုရင် လံုယလာက်
ေလဲ” ဟုယေးဖေန်းခ့ဲရာ၊ ေူက “ယနာက်ထပ်  
တစ်ယေါ်လာတည်းပါ” ဆုိေည့် ယဖပာစေှတ်တေင်
ေည့်အယဖြကုိ ယပးခ့ဲေည်။
 ေှန်ယပစေ။ ကျွန်ုပ်တိုထ့ဲတေင် ယနာက်ထပ်
တစ်ယေါ်လာ ထပ်ေလုိချင်ေူ ေည်ေူရိှေနည်း။ 
ဤအတုိင်းဆုိလျှင် ကျွနု်ပ်တ့ုိအားလံုးေည် ဝင်ယငေ၊
စုယဆာင်းထားေည့်ယငေယြကး ေည်ေျှပင်ရိှယနပါယစ  
လံုယလာက်ေည်ဟု ေည်ေည့်အခါေှ ထင်ေှတ်ယလ့  
ေရိှေက့ဲေ့ုိဖြစ်ယနေည်။ အမေဲတေ်းလုိလုိ ယပး ယဆာင်
ရေည့်အခေန်အခေျား၊ ဝေ်စရာဖခေ်းစရာေျား၊
ယနာက်ထပ်စုယဆာင်းစရာေျား တုိး၍ော ေျားလာ
ေည်။ စားဝတ်ယနယရး၊ ေေားယရးလာယရးစေည့်
အယဖခခံလုိအပ်ချက်ေျားအတေက် ယငေယြကးြူလံုစော  
ရိှယနေည့်တုိင် ေားေေီးေျား၏ပညာယရး၊
ကျန်းောယရးအတေက် အယရးယပါ် ယဆးကုေေှု 
စရိတ်၊ အမငိေ်းစားေူမပီးယနာက် အေုံးစရိတ် စေည့်

နငွနြကး
အဘေ်ယြကာင့်  
အမေဲတေ်းေလံုယလာက်ရေနည်း။
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အနာဂတ်အယရးအတေက် လုိအပ်ယော ယငေယြကးကိ ု 
ကကိုတင်စုယဆာင်းထားရန် လိုအပ်ေည်။
 ေိုန့ှင့် ကျွန်ုပ်တိုအ့ားလုံးေည် ပိုေိုစုယဆာင်းနိုင် 
ယရးအတေက် ပုိေုိရုန်းကန်ရှာယြေရယတာ့ေည်။ အလုပ်ကုိ  
အချိန်ပုိလုပ်ဖခင်းဖြင့် အပုိဝင်ယငေရှာဖခင်း၊ ဆုိင်ေျားကုိ  
အချိန်တုိး၍ြေင့်လှစ်ဖခင်း၊ ေ့ုိေဟုတ် အဖခားအချိန်ပုိင်း  
အလုပ်တစ်ခုခု ဝင်လုပ်ဖခင်း စေည်ဖြင့် ရှာယြေ 
စုယဆာင်းရေည်။ ကုန်စည်ယေးကေက်တေင် ပုိေုိရင်းနီှး 
ဖေှုပ်နံှဖခင်း၊ ေ့ုိေဟုတ် အေံုးအစေယဲချွတာဖခင်းဖြင့် ဝင်ယငေ 
ထေက်ယငေေျှတယအာင် ကကိုးစားယဆာင်ရေက်ြကရေည်။ 
 အဘေ်ယြကာင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ ထုိေ့ုိလုပ်ယဆာင်ယနြက  
ပါေနည်း။ လုိအပ်ချက်ေျားဖပည့်စံုယအာင်ဖြည့်ဆည်း  
 ယပးစရာေျားစောရိှယော ယြကာင့် ဖြစ်ေည်။ ကုိေ်တုိင်  
နှင့် ကိုေ့်ေိေားစု စားယောက်ယရး၊ လုံမခုံစောယနထိုင်  
နိုင်ယရးနှင့် ေိဘေျားကို ြကည့်ရှုယစာင့်ယရှာက်ယရးတို့
အတေက် ဖြစ်ေည်။ ေိေားစုဝင်တစ်စုံတစ်ယောက်  
ရုတ်တရက် ြျားနာဖခင်း၊ အယြကာင်းယြကာင်းယြကာင့်  
အလုပ်လက်ေ့ဲဖြစ်ေေားနုိင်ဖခင်းတ့ုိအတေက် ယငေယြကး  
ကကိုတင်စုယဆာင်းထားရန် လိုအပ်ေည်။ အယဖခခံ
အားဖြင့်ဆိုရယော် ဘဝရှင်ေန်ရန်လိုအပ်ေလို 
ယငေယြကးဆိုင်ရာ စိတ်ချလုံမခုံေှုရှိရန်အတေက်လည်း
လိုအပ်ေည်။
 ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိေ်တုိင်လည်း ကုိေ်ပုိင်လုိအပ်ချက်ေျား 
ရိှယနေည်။ ေိေိကကိုးပေ်းလုပ်ယဆာင်ေှု၏ အေီးအပေင့်
ေျားကုိ ယကျနပ်ခံစားလုိေည့် ေဘာဝယြကာင့်ပင်
ဖြစ်ေည်။ ေိေားစုအားလပ်ရက် အပန်းယဖြဖခင်း၊ 
အရောရိှယော အစားအယောက်ေျား ေံုးယဆာင်ဖခင်း၊  
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ေ့ုိတည်းေဟုတ် ဝါေနာပါရာ တစ်ခုခုလုပ်ယဆာင်
ဖခင်း စေည်တ့ုိအားဖြင့် ဘဝကုိဖပည့်စံုယကျနပ်
နှစ်ေက် လုိြကေည်။
 ထိုေျှေက ကျွန်ုပ်တိုတ့ေင် ဖပင်းဖပယောဆန္ဒေျား  
လည်းရိှေည်။ ကုိေ်တုိင်နှင့် ေားေေီးေျားအတေက်  
ယကာင်းေေန်ယောအနာဂတ်ကုိ တည်ယဆာက်လုိ ေည်။  
ကားကကီးကကီးနှင့် အိေ်ကကီးကကီး ေိုေ့ဟုတ် ကိုေ်ပိုင်  
လုပ်ငန်းတည်ယထာင်ရန် အိေ်ေက်ေျားရှိေည်။ 
ေားေေီးေျားကို ယပျာ်ရွှင်စိတ်ချရယောအနာဂတ်
ဘဝပုိင်ဆုိင်နုိင်ယရးအတေက် အယကာင်းဆံုးပညာယရး  
ကို ေင်ြကားယပးလိုေည်။ 
 စိတ်ေယကာင်းစရာေှာ ထိုလိုအပ်ချက်ေျားက  
ကျွနု်ပ်တ့ုိအယပါ် ြိစီးေှုေျားစော ေက်ယရာက်ယစဖခင်း  
ကုိ ကျွနု်ပ်တ့ုိအားလံုးခံစား ယနရေည်။ ရှည်လျားယော  
အလုပ်ချိန်က ကျွန်ုပ်တိုက့ို ပင်ပန်းယစေကဲ့ေို ့ 
ကုန်ကျစရိတ်ယတာင်းခံလွှာေျားကလည်း အစဉ်  
ေဖပတ် ပူပန်စရာေျားဖြစ်ရုံေက တဖြည်းဖြည်း
ယလျာ့လာယော ဘဏ်စာရင်းေည်လည်း ကျွန်ုပ်တို ့ 
ေည်ေျှအားစိုက်ထုတ်ကကိုးစားယနပါယစ ေည်ေည့်
အခါေျှ လုံယလာက်ေှုေရှိယြကာင်း ယြာ်ဖပယနေည်။
 တစ်ခါတစ်ရံ ထိုြိစီးေှုေျားက အေက်တာ၏ 
အဖခားယောအစိတ်အပုိင်းေျား - ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏အဖပုအေူ၊  
တန်ြုိးထားေှု၊ အဖခားေူေျားနှင့်ယပါင်းေင်းဆက်ဆံယရး  
စေည်တ့ုိအယပါ် ေက်ယရာက်ေေားယလ့ရိှေည်။  
ေားေေီးေျားအတေက် အချိန်ယပးေှုနည်းလာမပီး  
ယငေယြကးေံုးစေေဲှုအယလ့အကျင့်ေျားနှင့် ပတ်ေက်၍  
အချင်းေျားလာေည်။ လုပ်ငန်းခေင်ရာထူးယနရာအတေက်  
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လုပ်ယြာ်ကုိင်ြက် အချင်းချင်း အကကိတ်အနေ်ဖြစ်  
လာေည်။ မပိုင်ဆုိင်လာြကေည်။ ကျွနု်ပ်တိုေ့ည်  
ဖပည့စ်ုံဖခင်းကိ ု ရှာယြေရင်း စုိးရိေ်ပူပန်ေှုေျားဖြင့်ော 
အဆုံးေတ်ယနြကေည်။
 ကျွနု်ပ်တိုေ့ည် အဘေ်ယြကာင့် ယကျနပ်တင်းတိေ်  

ေှုေရိှနုိင်ေနည်းဟု စဉ်းစား  
ေိြကပါေလား။ ဘာပဲ  
လုပ်လုပ် တစ်ယေါ်လာ 
ယလာက်ယတာ့ လုိယနယေး  
တေ်ဟု ဖြစ်ယနပါေလား။ 
ယငေယြကးေည် ကျွနု်ပ်တို ့ 
၏ လိုအပ်ချက်ေျား
အားလုံးအတေက် အယဖြ

ဖြစ်ယနပါေလား။

နငွနြကးသည် ကမ္ဘာကကီးကုိ လည်ပတ်နစ 
သလား သ့ုိမဟုတ် ၎င်းသည်…
လက်နတွ့ကျကျ စဉ်းစားြကရနောင်။ ယငေယြကး  
အားဖြင့် ေျားစောယောဖပဿနာေျားကုိ ယဖြရှင်းနုိင် 
ရံုေက အနည်းဆံုးယတာ့ အချ ို့ယောယပျာ်ရွှင်ေှုေျားကုိ  
ဝေ်ေူရနုိင်ေည်။
 ယငေယြကးဖြင့် အစားအယောက်၊ ယနစရာအိေ်၊  
ကား၊ ယဆးဝါး စေည်တိုက့ို ဝေ်ေူနိုင်ေည်။
အားလပ်ရက်ေျားအတေက် ေံုးရန်နှင့် ဇိေ်ခံပစ္စည်းေျား
အတေက်ယပးယချနိုင်ေလို ြျားနာေှု၊ အဆင်ေယဖပေှု 
တစ်ခုခု ေထင်ေှတ်ပဲဖြစ်လာပါကလည်း စုယဆာင်း
ထားေည့်ယငေရိှပါက လံုမခုံေှုကုိ ယပးစေေ်းနုိင်ေည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့သည် 
ပပည့်စုံပေင်းကို 
ရှာနွွရင်း 
ပူပေ်မှုများပွင့်သာ 
ေဆုံးသတ်နေ 
ြကသည်။
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ေားေေီးေျား၏ပညာယရးအတေက် ယပးယချဖခင်း
အားဖြင့် ေူတ့ုိ၏အနာဂတ်ပုိေုိယကာင်းေေန်ယရးကုိ
ယေျှာ်လင့်နုိင်ေည်။
 ေ့ုိယော်လည်း ယငေယြကး၏စေေ်းယဆာင်နုိင်ဖခင်း
တေင်လည်း အကန့်အေတ်ရိှေည်။ ယငေယြကးဖြင့်  
ေယဆာင်ရေက်နိုင်ယောလိုအပ်ေှုေျား ရှိေလိ၊ု ေဖြည့်  
ဆည်းနုိင်ယော လုိအင်ေျားလည်း ရိှေည်။ ေဏ်ရာရ  
နာကျင်ယနယောနှလံုးေားကုိ ေကုစားနုိင်ေလုိ  
ပျက်စီးေေားယောဆက်ဆံယရးကုိလည်း ဖပန်ဆက်၍  
ေရပါ။ စစ်ေှန်ယောအယြာ်ဖပုဖခင်းနှင့် ယေတ္တာကုိ  
ဝေ်ေူ၍ေရနုိင်။ ယေဆံုးေေားေူေျားကုိ ဖပန်ရှင်လာ
ယအာင် ေလုပ်နုိင်။ ေားေေီးေျားကုိ အယကာင်းဆံုး
ပညာယရးနှင့် အရုပ်ေျားဝေ်ယပးနုိင်ယော်လည်း ေူတ့ုိ
နှင့်အကျွေ်းဝင်ယအာင် ေလုပ်ယပးနုိင်။ ဇိေ်ခံပစ္စည်းေျား  
ဝေ်ေူနုိင်ယော်လည်း ဘဝတေင် အထီးကျန်ဖခင်းနှင့်  
အဓိပ္ပာေ်ေ့ဲဖခင်းေျားကုိ ခံစားရေည်။ ယငေယြကးေည်  
ကာလတုိယပျာ်ရွှင်ဖခင်းနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားေှုေျားကုိ 
ေူယဆာင်ယပးနုိင်ယော်လည်း ယရရှည် ယပျာ်ရွှင်ဖခင်းနှင့် 
တင်းတိေ်ယရာင့်ရဲဖခင်းတိုက့ို ေယပးစေေ်းနိုင်ယပ။ 
 Rockefellerကိုေ်တိုင်လည်း ယငေယြကးေည်  
ယပျာ်ရွှင်ဖခင်းကုိ ေဝေ်ေူနုိင်ယြကာင်း ယကာင်းစော  
နားလည်ေည်။ ယေါ်လာဘီလီေံယပါင်းေျားစော 
ပုိင်ဆုိင်ထားေူကုိေ်တုိင်က “ဥစ္စာပစ္စည်းအေျားကကီး 
ပုိင်ဆုိင်တ့ဲေူယတေက အမေဲယပျာ်ရွှင်ယနလိေ့်ေေ်လ့ုိ 
ေူဆထားရင် ေှားပါလိေ့်ေေ်”ဟုဆုိပါေည်။
 ဘဝ၏ယနာက်ဆုံးအချိန် ယရာက်ယနေည့် လူနာ 
ေျားကို နှစ်ယပါင်းေျားစော ဖပုစုယစာင့်ယရှာက်ခဲ့ေူ 
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ြေစယတးလျနုိင်ငံေှ အထူးေူနာဖပုတစ်ယောက် 
ေည် ယေဆံုးခါနီးလူနာေျားယဖပာခ့ဲယော ယနာင်တ 
အရဆုံး အယြကာင်းအရာ ၅ ခုကို ေှတ်ေားခဲ့ြူး 
ေည်။ ၎င်းတ့ုိတေင် ယငေယြကးပုိေုိရှာယြေလုိယြကာင်း 
ေပါဝင်ယပ။ အေျားဆံုးယနာင်တရခ့ဲယောအချက်ေှာ 
“ကျွနု်ပ်အလုပ်ယတေပဲ အရေ်းကကိုးစား ေလုပ်ခ့ဲေင့်ဘူး” 
ဖြစ်ေည်။ အယတာ်ေျားေျားက ေူတ့ုိဘဝကုိ 
ချစ်ခင်ေူေိတ်ယဆေေျားနှင့် အချိန်ကုန်ခ့ဲချင်ေည်။ 
ယပျာ်ရွှင်ယောဘဝကို ဖြတ်ေန်းလိုခဲ့ ြကေည်။
 လူတစ်ဦးယေဆံုးခါနီးတေင် ေူ၏ဘဏ်စာရင်း၌ 
လက်ကျန်ယငေေည်ေျှရိှယြကာင်း ယေးဖေန်းေည်ကုိ ကကုံြူး 
ပါေလား။ အေျားစုေှာ ယေဆံုးခါနီးတေင် ချစ်ခင်ေူ 
ေိတ်ယဆေေျားကို ေူတိုအ့နား၌ ရှိယနယစချင်ြက 
ေည်။ အချစ်ဆံုးေား၊ ေေီး၊ ယဖေးတ့ုိကုိ 
ယနာက်ဆံုးအကကိေ် ယပေ့ြက်နှုတ်ဆက်ချင်ြကေည်။ 
ခပ်တန်းတန်း ဖြစ်ယနယော ယဆေေျ ိုးေျားနှင့် ဖပန်လည် 
ယဖပလည်ချင်ြကေည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိအေက်တာတေင် 
အေက်ရှင်ေန်ဖခင်းေှလေ၍ဲ အဖခားအရာေျားကုိ 
ြေ်ရှားလုိက်ပါက ကျန်ရိှယနေည့်အရာေှာ ယငေယြကးနှင့်  
ပုိင်ဆုိင်ေှုေျားေဟုတ်ဘဲ လက်ဆုပ်လက်ကုိင်ဖပ၍  
ေရယော ပတ်ေက်ေှု၊ ဆက်ေေေ်ဆက်ဆံယရးေျား
နှင့် အယရးပါေှုေျားော ကျန်ရိှေည်ဖြစ်ေည်။
 အဆံုးစေန်ဆံုးဆုိရပါလျှင် ယငေယြကးေည် အယြကာင်း  
အရာတစ်ခု၏ အဆံုးေတ်တစ်ခုေျှောဖြစ်ေည်။  
ေျားစောယောအရာတ့ုိကုိ ရရိှနုိင်ယအာင် ယငေယြကးက  
ကူညီယပးေည်။ ေ့ုိယော် အရာအားလံုး ေရနုိင်ယပ။  
ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ လုိအပ်ချက်ေျား၊ လုိလားချက်ေျားနှင့် 
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ရည်ရေေ်ချက်ေျားကို ေရေူယပးနိုင်ယပ။
 ထိုေိုဆ့ိုပါက ကျွန်ုပ်တို ့ ဘာလုပ်နိုင်ေည်နည်း။  
ယငေယြကးေည် ကျွနု်ပ်တ့ုိ ဖပဿနာေျားအတေက်အယဖြ  
ေဟုတ်ပါက ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ လုိအပ်ချက်ေျား၊
လုိလားချက်ေျားဖပည့်စံုယအာင် ေည်ေ့ုိလုပ်ယဆာင်
ရေည်နည်း။ ယငေယြကး၏ဆေယဲဆာင်ေှုေျားေ့ုိ နစ်ဖေုပ်  
ေေေားယအာင် ေည်ေ့ုိယရှာင်ရှားရေည်နည်း။ 

နငွနြကးကိုနကျာ်လွေ်ြကည့်ပေင်း
ေေျ ိ့ုနသာသူများသည် မိမိ၌ရိှသမေပွင့်သာ  
တင်းတိမ်နုိင်နောင် ကကိုးစားြကေည်။ ေူတ့ုိ 
ေံုြကည်ေည်ေှာ ပုိင်ဆုိင်ထားေေျှအားဖြင့် ယရာင့်ရဲ  
တင်းတိေ်မပီး လုိအပ်ချက်၊ လုိလားချက်အနည်းငေ်
ေျှဖြင့် ရုိးရှင်းယောဘဝကုိ ရှင်ေန်နုိင်ရန် ကကိုးစား
ယနထိုင်ပါက အယတာေေတ်နိုင်ယော ယငေယြကးပိုေို
ရေူလိုဖခင်းလိုဘေှ ယရှာင်ရှားနိုင်ေည်ဟု ေုံြကည်
ြကေည်။ 
 ထိုနည်းလေ်းေည် ယကာင်းေည့်အချက်ရှိေလို 
အားနည်းချက်လည်းရိှေည်။ ပထေအချက်ေှာ အေှန် 
တကေ် လုိအပ်ချက်ေျားနှင့် တာဝန်ေျားကုိ ေျက်ကေေ်
ဖပုထားေလုိဖြစ်မပီး ဆုိးရေားယော ယနာက်ဆက်တေေဲျား
ကကုံရနိုင်ေည်။ ဥပော - ေားေေီးေျားအတေက်
လုိအပ်ယော အစားအယောက်၊ အကေေ်အကာနှင့်
ပညာယရး စေည်တ့ုိကုိ လျစ်လျုရှု၍ေရပါ။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ  
ကကိုးစားမပီး အလုပ်ေလုပ်ပါက၊ တာဝန်ေေူပါက  
အယကာင်းဆုံး အေက်ရှင်ဖခင်း ေဖြစ်နိုင်ပါ။  
ေုတိေအယနဖြင့် လုိချင်စိတ်၊ ရည်ေှန်းချက်ဆန္ဒေျား  
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ရှိေည့် လူ့ေဘာဝကိ ုကျွနု်ပ်တ့ုိ ဖငင်းဆန်ယနေက့ဲေ့ုိ  
ဖြစ်ယနလိေ့်ေည်။ အယနှးနှင့်အဖေန် ဆိုေလို ထို
အရာေျားကိလုျစ်လျုရှုရန် ခက်ခဲလာမပီး ေယကျနပ်
ဖခင်းနှင့် ေဖပည့်စံုဖခင်းေျား ခံစားရလာနုိင်ေည်။  
စစ်ေှန်ယောယရာင့်ရဲဖခင်းကို အဖပုေယဘာ ယတေး 
ယတာဖခင်း ေိုေ့ဟုတ် ကံတရားယြကာင့်ဟု လက်ခံ
လိုက်ဖခင်းအားဖြင့် ေရရှိနိုင်ပါ။
 အဖခားအယဖြတစ်ခု ရှိယကာင်းရှိယနပါလိေ့်ေည်။  
ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏လုိအပ်ချက်ေျားအတေက် ယငေယြကးော
အယဖြဟု ေတ်ေှတ်အေီှဖပုဖခင်း ေ့ုိေဟုတ် ၎င်းကုိ
လက်ေခံနုိင်ဘဲ အတင်းဖငင်းဆန်ဖခင်းေျ ိုး ေဟုတ်ဘဲ 
ကျွနု်ပ်တ့ုိအား စစ်ေှန်ယောလံုမခုံေှုနှင့် တင်းတိေ်ယရာင့်ရဲ
ေှုကုိ ယပးစေေ်းနိုင်ယော တစ်စုံတစ်ယောက်အား 
ရှာယြေြကည့်ြကပါစို။့ 
 ေိဘေျား၏ အလေန်ချစ်ဖေတ်နိုးဖခင်းကိုခံရမပီး  
အမေဲေဖပတ်ယစာင့်ယရှာက်ဖခင်းခံရယော ကယလးငေ်  
တစ်ဦးကုိ ဖေင်ယောင်ြကည့်ပါ။ ကယလးငေ်အယန  
ဖြင့် အေျားကကီးပုိင်ဆုိင်ချင်ေှပုိင်ဆုိင်ေည်။ ချေ်းော  
ချင်ေှ ချေ်းောေည်။ လုိေေျှ ရချင်ေှရနုိင်လိေ့်ေည်။ 
ေိုယ့ော်လည်း ေိဘေျား၏တန်ြိုးထားဖေတ်နိုးေှုကို 
ခံရမပီး ေည်ေည့်အခါေှ ေူ့ကိုပစ်ပေ်ေေားေည် 
ေဟုတ်ဟုစိတ်ချထားပါက ေူ့အတေက် လုံယလာက် 
မပီ။ ေူ့ဘဝ ဖပည့်စုံယပျာ်ရွှင်ယနေည်ဖြစ်ေည်။ 
 ကျွန်ုပ်တိုက့ို ေိဘေျား၏ချစ်ဖခင်းယေတ္တာထက်  
ကကီးေားစော ယေတ္တာဖပနုိင်ယောတစ်စံုတစ်ယောက်  
အယြကာင်း စိတ်ကူးြကည့်ြကပါစ့ုိ။ ဘာကုိေှေယေျှာ်လင့်
ထားဘဲ၊ ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိချစ်ေူ၊ ထာဝရတည်လျက်  
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ေယဖပာင်းလဲေူ၊ အရာအားလံုးကုိ ထိန်းချု ပ်နုိင်စေေ်းရိှမပီး  
ကျွနု်ပ်တ့ုိအတေက် အယကာင်းဆံုးကုိော နှလံုးေေင်း  
စဥ်းစားယပးေူ ေည်ေူရိှေနည်း။ 
 ြန်ဆင်းရှင်အဘဘုရားေခင်ကုိ စဉ်းစားြကည့်ပါ။
 ထုိဘုရားေခင်ေည်
ခေန်အားအစေေ်းနှင့်ဖပည့်စံု 
ေည်။ အရာအားလံုးကုိ  
ေိဖေင်ေည်။ ထာဝရ  
အေက်ရှင်ေူဖြစ်ေည်။  
ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိ ေိကျွေ်းေူ၊  
ချစ်ဖေတ်နုိးေူ ဖြစ်ေည်။  
ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိ ေူြန်ဆင်း 
ထားဖခင်းယြကာင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ  
၏ လုိအပ်ချက်ေျားကုိ 
အတိအကျေိရိှေူလည်း ဖြစ်ေည်။ 
 ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိချစ်ယောယြကာင့် ေ့ူနှလံုးေား၌ 
ကျွနု်ပ်တ့ုိအတေက် အယကာင်းဆံုးယောအရာကုိော 
ကကံစည်ထားမပီး ကျွန်ုပ်တိုအ့တေက်အကျ ိုးဖြစ်ေည့် 
အရာေှန်ေေျှကုိ ယပးလိေ့်ေည်။ ဘုရားေခင်ေည် 
တန်ခုိးနှင့်ဖပည့်စံုမပီး ထာဝရဖြစ်ယတာ်ေူဖခင်းယြကာင့် 
ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏အေက်တာ၊ ကံြကေ္မာနှင့် အယဖခအယန 
အားလံုးကုိ ထိန်းချုပ်ထားယြကာင်း စိတ်ချေှုယပးေည်။ 
 ထိုအယြကာင်းအရာကို ကျွန်ုပ်တိုေ့ည်ေိုေ့ိရ 
ေနည်း။ ဘုရားေခင်ကိုေ်တိုင် ယဖပာခဲ့ပါေည်။ 
“ငါေည်ေင့်ကိုေစေန့်၊ ေင့်ကို အလျင်းပစ်၍ေထား 
ဟု ကတိယတာ်ရှိ၏။” (ယဟမြဲြေဝါေစာ ၁၃:၅)။

စစ်မှေ်နသာ 
နရာင့်ရဲပေင်းကို 
ေပပုသနော 
နတွးနတာပေင်း 
သို့မဟုတ် 
ကံတရားနြကာင့်ဟု 
လက်ေံလိုက်ပေင်း  
ေားပွင့် မရရှိနိုင်ပါ။
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ေဝေနပါ်ေပေားရှုနထာင့်မှပမင်ြကည့်ပေင်း
နငွနြကးသည် ေဆံုးသတ်ရလေ်တစ်ေုေတွက် 
ေည်းလမ်းတစ်ေုသာပွစ်နြကာင်း ကျွနု်ပ်တ့ုိ ယတေ့
ဖေင်ခ့ဲမပီးဖြစ်ေည်။ ေ့ုိယော်လည်း ကျွနု်ပ်တ့ုိ အားလံုး
ေည် ရလေ်ထက် နည်းလေ်းအယပါ်တေင်ော အလေန်
အာရံုစုိက်ယလ့ရိှေည်။ ယငေယြကးတုိးပေားယအာင် လုပ်ရန် 
အတေက်ော ပူပန်ယနရင်း ထုိလုပ်ငန်းစဉ်ထဲတေင်  
ေယပျာ်ေရွှင်ဖြစ်ြကေည်။ ထိုတစ်ယေါ်လာယနာက်  
လုိက်ရင်း ဘဝ၏အဖခားအယရးကကီးယောအရာေျားကုိ  
ယေ့ယလျာ့ယနြကေည်။ 
 ေိဘေျားကိုော ယေျှာ်ြကည့်ယော ကယလးငေ်
က့ဲေ့ုိ ဘုရားေခင်ကုိ ကျွနု်ပ်တ့ုိယေျှာ်ြကည့်ပါက  
ကျွနု်ပ်တ့ုိအေီးေီး၏ဘဝေျား စတင်ယဖပာင်းလဲလာ  
နုိင်ေည်။ အဘေ်ယြကာင့်ဆုိယော် ထာဝရအနာဂတ် 
အတေက် ကုိေ်ယတာ်၏ကတိယတာ် ရိှထားဖခင်းယြကာင့်  
ဖြစ်ေည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိေည် ဘဝ၏လုိအပ်ချက်ေျားကုိ
ယကျာ်လေန်ြကည့်မပီး ထုိအရာေျားဖပည့်ေီယရး ေည်ေ့ုိ
ကကိုးစားရေည်ကုိယတေးမပီး စိတ်ပူစရာေလုိယတာ့ယပ။ 
ကယလးငေ်ေည် ေိဘေျား၏ချစ်ဖခင်းယေတ္တာယြကာင့်
စိတ်ချလံုမခုံေလုိ ကျွနု်ပ်တ့ုိလည်း ဘုရားေခင်ထံေှ 
လံုမခုံေှုကုိ ရရိှနုိင်ပါေည်။
 ထိုအဖေင်ကို လေန်ခ့ဲယောနှစ်ယပါင်း ၂၀၀၀ယကျာ်က  
ယရာေအကျဉ်းယထာင်တေင် အကျဉ်းကျခံယနစဉ်အတေင်း
ေှာပင် ဘုရားေခင်ကိုေုံြကည်ေူ ရှင်ယပါလု စေမဲေဲ 
ေံုြကည်ခ့ဲေည်။ ေူ၏ယနာက်လုိက်ေျားထံယပးပ့ုိယော  
စာတေင် ဤေ့ုိယရးထားေည်။ “ငါေည် ယတေ့ ကကုံေေျှ
ယောအချင်းအရာတ့ုိ၌ ယရာင့်ရဲယောစိတ်ရိှအ့ံယော
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ငှာ ေင်ေိမပီ။ ရှုတ်ချဖခင်းကုိလည်းယကာင်း၊ ကကေေ်ဝဖခင်း
ကုိ လည်းယကာင်း ခံတတ်၏။ ဝစောစားဖခင်း၊ ေေတ်ေိပ်
ဖခင်း၊ စည်းစိေ်ရိှဖခင်း၊ ဆင်းရဲဖခင်းတ့ုိကုိ ခံရအ့ံယောငှာ
အရပ်ရပ်တ့ုိတေင် အရာရာ၌ ေင်ေိမပီ။ ငါကုိ့ ခေန်အားနှင့်  
ဖပည့်စံုယစယတာ်ေူယော ခရစ်ယတာ်အားဖြင့် ခပ်ေိေ်း  
ယော အေှုတ့ုိကုိ ငါတတ်စေေ်းနုိင်၏။” (ြိ ၄: ၁၂ -၁၃)

နောက်ောဆက်ပွစ်မည်ေည်း
သ့ုိဆုိလေင် နငွနြကးနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကျွနု်ပ်တ့ုိမည်သ့ုိ 
သနောထားရမည်ေည်း။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏လုိအပ်ချက် 
ေျားကုိယကျာ်မပီး ဘုရားေခင်ထံ ေံုြကည်တုိးဝင်ပါက 
ယငေယြကးနှင့်ပတ်ေက်၍ ေည်ေ့ုိခံေူကျင့်ေံုးေည်နည်း။
 ဘုရားေခင်အယပါ် အလံုးစံုအားကုိးလုိက်ဖခင်းေည်  
လက်ယတေ့ဘဝကုိ လံုးဝရပ်တန့်လုိက်ရန်ေဟုတ်ယပ။  
ေယန့ယခတ်ကာလတေင် ယငေယြကးေည် အေှန်တကေ်  
အယရးပါအေံုးဝင်ယောအခန်းကဏ္ဍတေင် ပါဝင်ယနမပီး၊  
ကကိုးစားလုပ်ယဆာင်ဖခင်းနှင့် ပညာရိှစောစုယဆာင်းဖခင်း
တ့ုိေည် ေှားေေင်းယောအချင်းအရာေဟုတ်ယပ။ 
 ကျွနု်ပ်တ့ုိအတေက်စိန်ယခါ်ချက်ေှာ ယငေယြကး၏  
လုပ်ယဆာင်နုိင်စေေ်း အတုိင်းအတာကုိ ေိေှတ်ထားရန် 
ဖြစ်ေည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိဘဝနှင့် ရည်ရေေ်ချက်ေျားအတေက်
ယငေယြကးကော အလံုးစံုလွှေ်းေုိးချုပ်ကုိင်ထားပါက
ကျွနု်ပ်တ့ုိ၌လုိအပ်ေှုေျား အဆံုးေေတ်နုိင်၊ ပုိေျားလာ 
ေည်ဖြစ်မပီး အဆံုးတေင် ဝေ်းနည်းပူယဆေးရနုိင်ေည်။
 ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏အေက်တာကုိ ယငေယြကးအယပါ်တေင်
ေဟုတ်ဘဲ ဘုရားေခင်ယပါ် ေံုြကည်အပ်နံှလုိက်ပါက  
ဘဝအေက်တာနှင့် ယငေယြကးအယဖခအယနေျားအယပါ်
အဖေင်အေစ်တစ်ခု ရရိှလာေည်ဖြစ်ေည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ
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ဘဝကုိ ဘုရားေခင်၏လက်ဝေ် အဖပည့်အဝ အပ်နံှ  
လိုက်ဖခင်းအားဖြင့် ေူ၏ချစ်ဖခင်းယေတ္တာ၊ ဂရုစိုက်
ဖခင်းေျားအဖပင် ဘဝ၏စိန်ယခါ်ဖခင်းေျားနှင့် ရင်ဆုိင်  
လာရပါကလည်း ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် ခေန်အားအစေေ်းကို 
ကိုေ်ယတာ်ယပးေည် ဖြစ်ပါေည်။ 
 Rockefeller ကုိေှတ်ေိယေးေည်ေဟုတ်ပါလား။  
ေူေည် ဘဝတေင် ယငေယြကးအယဖောက်အေျားကုိ
ပုိင်ဆုိင်ရှာယြေနုိင်မပီး စစ်ေှန်ယော ယကျနပ်ယရာင့်ရဲေှု
နှင့် နှစ်ေိေ့်ဖခင်းကုိ ေည်ေည့်ယနရာတေင်ရှာယြေရေည်
ကုိ ေိရိှေူတစ်ဦးဖြစ်ေည်။ ေူက “ကေ္ဘာယပါ်ရိှ ေည်
ေည့် အရာကေှ ခရစ်ောန်တ့ုိ၏ေိတ်ေဟာေကုိ  
နှိုင်းေှဉ်၍ ေရနုိင်ပါ။ ေခင်ခရစ်ယတာ်ေှလေမဲပီး ေည်ေူ
ကေှ စိတ်ယကျနပ်ေှု ေယပးစေေ်းနုိင်ပါ” ဟုယဖပာခ့ဲေည်။
 ဤေည်ေှာ ေိတ်ယဆေရှာယြေယနေည့်အရာ 
ဟုတ်ပါေလား။ 
 ဘုရားေခင်အယြကာင်း ပိုေိုေိရှိလိုပါက  
ခရစ်ောန်ေိတ်ယဆေေျားထံေှ ယေးဖေန်းရှာယြေပါ။  
ကျွနု်ပ်တ့ုိ ယန့စဉ်ခေန်အားအေှုယတာ်လုပ်ငန်းေှလည်း  
ကူညီလုိပါေည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိထုတ်ယဝထားယော 
“ဘဝယေျှာ်လင့်ချက်” စာအုပ်ငေ်ယလးကုိ ယတာင်းဆုိ  
ရေူပါ။ အေန်လုိင်းရိှ myanmar-odb.org တေင်လည်း  
ကျွနု်ပ်တ့ုိ ထုတ်ယဝထားယော အဖခားစာယပေျားကုိ
လည်း ဝင်ယရာက်ြကည့်ရှုနိုင်ပါေည်။

ဘာောဖပန်ေူ ။  ။ ယဆေယဆေလေင်

ကိုးကားကျေ်းချက်ေျားကို ေုေဿန်ဘာောဖပန်ေေ္မာကျေ်းစာေှ 
ယကာက်နုတ်ယြာ်ဖပေည်။
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