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ဆက ္ကပ ္Aပ္ႏ ွံမႈရ ွိသူတစ ္Uီး၏ ၀ ိေသသ လက ၡဏာ မ် ား

Characteristics of a Commi�ed person
ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ေ ဆာ င္ေန ေသ ာ Aသင္းေတာ ္လုပ္ငန္း၊
သာ သနာ လုပ္ငန္း (သုိ႔) ဘုရာ းသခင္ေစ ခုိင္းေသာ
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း (သုိ႔) ပ ရဟိတ လုပ္ငန္း
တစ္ခုခ ုေAာ င္ျမ င္ဖို႔ရန ္Aတြက ္Aဓိက လ ွ်ဳိ႕၀ွက ္ခ်က ္
တစ္ခုကာ း Aဘယ္န ည ္း။ ဟုတ ္ကဲ ့ကၽြန္ေတာ ္ ့Aေနနဲ ႕
`ဆက ္ကပ္Aပ္ႏွံမႈ́  (commitment) လုိပ ဲဆ ိုခ်င္သည ္
ဆက္က ပ ္Aပ္ႏွံမႈ Aတိမ ္Aနက္A ေပၚ
မူတည ္ၿပီး ေAာ င္ျမ င္မႈ၊ Aသ ီးAပြင္ ့ရလဒ ္ေတြ
ကြဲ ျပား ျခာ းနားေနမ ည ္သာ ျဖစ္သ ည္။ သည ္Aရာနဲ႕
ပတ္သက ္ၿပီး Aန ည ္းငယ ္ေ၀ ငွလုိပါသည ္။

ဆက္က ပ္Aပ္ႏွံမႈ ဆုိသည ္မွာ Aဘ ယ္န ည္း (What does it mean to be commi�ed)

ဆက္က ပ ္Aပ္ႏွံမႈ ဆုိသည ္မွာ တစ္စံုတစ္ခုေ သ ာ Aရာ Aတြက္ သစၥာ ရွိျခင္း၊ ထုိA ရာ Aတြ က္
တာ ၀န္ယူျခင္း ျဖစ္သည ္။ တိက်စြာ ရည ္မွန္းထာ းေသာ Aရာတ စ္ခ ု(သုိ႔) မ ေျပာင္းလဲ ေသ ာ ေရြးခ်ယ္မႈ
တစ္ခုကုိ ျပ ဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သ ည္။ ထုိA ရာ ကုိ ဖက္တြယ ္ထာ းျခင္းျဖစ္သည ္။ တ စ္စံုတစ္ခုAတြက ္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဇြဲ
လုံ႕လ၊ ၀ိရိယ ကုိ Aသုံးျပ ဳျခင္း လည ္းျဖစ္သည ္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သ ည္ တ စ္စံုတစ္ခုAတြက ္Aမွန္တကယ ္ဆက္ကပ ္Aပ္ႏွံထာ းေၾက ာင္း မ ည ္သုိ႔ ေျပာ ႏုိင္မ ည ္န ည္း

မည ္သည ္ ့AဖိုးAခကုိ မ ဆုိေပးမည ္ဟူေ သာ စိတ္ဓါတ္ရွိျခင္း (Willingness to pay price)

တစ္စံုတစ္Uီးသည ္ဘုရာ းသ ခင္၏ ေခၚ ျခင္းAတြ က္၊ ဆက ္ကပ္Aပ္ႏွံထာ းသည ္ဟု ဆုိပါက ထ ိုေခၚ ျခင္း
ကုိ ျပ ည ့္စံုေစဖို႔ရန ္မ ည္သ ည့္ AဖိုးAခကုိ မ ဆုိေပးရန ္Aသင္ ့ရွိလိမ့္မ ည္။ Aခ်ဳိ႕ေသာ လ ူမ်ာ းသည ္
ဘုရာ းသခင္Aတ ြက္ Aေစ ခံလ ိုၾက၏။ သ ို႔ေသ ာ ္ဘုရားသ ခင ္သူတ ို႔Aာ း ျဖစ္ေစလ ိုသည ္ ့ေနရာ သုိ႔ ေရာ က္ရန္
Aတြက္ ျပ င္းျပ င္းထန္ထန ္Aလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ရန္မူကာ း ဆႏၵ မ ရွိၾကေပ ။ ဘုရာ းသခင္သည ္သင္ ့Aသက္တာ Aတြက ္
`AႀကံAစ ည ္́  ႏွင့္ `ေခၚ ျခင္း´ ရွိေ သာ ္လည ္း ၄င္း Aရာ မ်ာ းသည ္AလုိA ေလ်ာ က္ ျဖစ္လာ လိမ့္မ ည္ မဟုတ ္။
ဘုရာ းသခင္၏ လုပ္ေဖာ ္ေ ဆာ င္ဖက္ တစ္Uီးျဖစ္ေ သ ာ သ င့္ Aေနႏွင္ ့Aလ ုပ္လ ုပ္ဖို႔ လုိAပ္ပါသည ္။

သင္ ့Aသက္တ ာ၌ ရွိေသ ာ ဘုရားသခင္၏ AႀကံAစ ည ္ေတ ာ္ ျ ပည ့္စံုေစဖုိ႔ Aတြ က္ ဘုရာ းသခင္က သင့္Aား
စြန္႔လႊတ္မႈေတြ၊ Aနစ္နာ ခံေပးဆပ္မႈေတြ ျပ ဳလုပ ္ဖို႔ရန္ ေတာ င္းဆ ိုေက ာင္း ေတာ င္းဆုိႏိုင္သည ္။ သင္ ့Aေနႏွင့္
တစ္စံုတစ္ခုေ သာ Aရာ Aတြက ္တကယ္ပ ဲဆက ္ကပ ္Aပ္ႏွံထာ းသည ္ဟုဆ ိုလွ်င ္ဘုရားသ ခင္က မ ည ္သည ့္
စြန္လႊတ္ပူေ ဇာ ္မႈက ိ ုေတာ င္းဆ ိုပါေစ ၊ သ င့္ Aေနႏွင့္ Aဲသ ည္A ရာ ကုိ လုပ္ေ ဆာ င္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သည ္။

သမၼာ က်မ္းစာက ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံသူေတြAေၾကာ င္း ဤသုိ႔ ေဖာ္ျပထ ား၏ “သူတ ို႔သည ္သုိးသူငယ္၏
AေသြးAားျဖ င့္၄ င္း၊ မိမိတုိ႔ သက္ေ သခံခ်က္ ႏႈတ္က ပတ ္တရားAာ းျဖ င့္၄င္း၊ ေAာ င္ျမ င္၍ Aေသ ခံသ ည္
တုိင္ေ Aာင္၊ ကုိယ္A သက္က ိ ုမႏွေျမာ ၾက” (ဗ်ာ ၁၂း၁၁)။ ၄င္းတ ို႔သည ္သခင္ေယ ရႈ ခရစ္ေတာ ္Aတြက္
Aသက္ကုိ ေပးသည ္ ့တုိင္ေ Aာင ္ေလးေလးနက္နက္ ဆ က္ကပ ္Aပ္ႏွံထာ းသူမ်ာ း ျဖစ္သည ္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သ ည္
သခင္ေယရႈထံ၌ Aမွန္တကယ ္ဆက္ကပ ္Aပ္ႏွံထာ း သ ူမ်ားျဖစ္လွ်င ္Aက္ကုိ ေပးရသည ့္တုိင္၊ ၄င္းသ ည္
ႀကီးမာ းလွသည ္ ့AဖိုးAခ ဟု မွတ္ယ ူၾကမ ည္ မဟုတ ္ေပ။

Aတာ းAဆ ီးမွန္သမွ်ကုိ ေAာ င္ျမ င္မ ည ္ဟူေ သာ စိတ္ဓါတ္ (Willingness to overcome all obstacles)

ဆက္က ပ္Aပ္ႏွံထာ းသူ တစ္ေယာ က္သည ္မ ည ္သည ္ ့Aတာ းAဆ ီးက ိ ုမဆ ိ ုေက်ာ ္လႊာ း ေAာ င္ျမ င္ဖို႔ရန္
ဆႏၵျပ င္းျပ ေန သူျ ဖစ္သည ္။ သူသည ္Aလြယ္တ ကူ Aရႈံးေပးၿပီး Aဆ င္ေျပ သည ္ ့လမ္းကုိ ရွာ ေဖြလိမ့္မ ည ္မဟ ုတ္။
သူ ဆက ္ကပ ္Aပ္ႏွံထာ းေသာ AရာAတြ က္ ျပတ္ျပတ္သာ းသာ း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထာ းသူျဖစ္သည ္။
မ ည ္ကဲ့သုိ႔ေ သာ Aတာ းAဆီး ေတြရွိပါေစ မမႈ။ သ ည္A ရာ ေတြAာ းလုံးကုိ ေက်ာ ္ျဖတ္ၿပီး သူ၏ ဆက္က ပ္Aပ္ႏွံ
မႈကုိ ဆက ္လက္ထိန္းသိမ္း ထာ းမ ည္ျဖစ္သည ္။

Aမွန္တ ကယ္ ဆက ္ကပ္ထာ းျခင္း မ ရွိသူကေတာ ့AေျခAေန ေတြ ေကာ င္းေနလွ်င ္(သုိ႔) Aဆင္ေျပ ေနလွ်င ္သူ
ကတိထ ားသ ည့္ Aရာ ကုိ လုပ္မ ည ္၊ သုိ႔ေ သာ ္ခက္ခမဲႈ၊ Aဆင္မ ေျပမႈေတ ြ ေတြ႕သည ့္A ခါ၌ကာ း မူလ
ကတိျ ပဳထ ားေသာ Aရာ ကုိ မလုပ္ဘဲ၊ Aျခာ း လြယ္က ူသည ္ ့Aရာ ေတြက ိ ုေျပာ င္းလဲ
လုပ္ေ ဆာ င္လိမ့္မ ည္ ျဖစ္သည ္။

ဆက္က ပ္Aပ္ႏွံထာ းသည ္ ့Aရာ က ိုသာ စူးစိုက္Aာ ရံုျပ ဳျခင္း (Ability to stay focused on the Commitment)

တစ္စံုတစ္Uီးသည ္ဆက္ကပ ္Aပ္ႏွံေသ ာ Aခါ သူသ ည္ ဆ က္ကပ္Aပ္ႏွံထာ းသည ္ ့Aရာ ကုိသာ စူးစုိက ္
Aာ ရုံျပ ဳၿပီး ေႏွာ င့္ယ ွက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ Aလြယ္တက ူခြ င့္ျပဳလ ိမ့္မ ည ္မဟုတ္။

“လမ္း၌ သ ြာ းၾကစ U္ လ ူတစ္Uီးက ၊ သခင္၊ ကုိယ ္ေတာ ္ၾကြေတာ ္မူရာ Aရပ္ရပ္သုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္
လုိက္ပါမ ည ္ဟု ေလွ်ာ က္ေလ၏။ ေယရႈကလည ္း ေျမေခြးသည ္တြ င္းရွိ၏။ မိုးေက ာင္းကင္၌ က်င္လည ္ေသ ာ
ငွက္သည ္နာ းေန ရာ Aရပ္ရွိ၏။ လူသာ းမူကာ း၊ ေခါင္းခ်ရာ မွ်မ ရွ ိဟု မိန္႔ေတာ ္မူ၏။ Aျခာ းေသာ သူကုိ ငါ့ေနာ က ္သုိ႔
လုိက္ေလ ာ့ ဟ ု မိန္႔ေတာ ္မူလွ်င ္ထုိသူက.. သခင ္Aက ၽြ ႏ္ုပ္ Aဘက ိ ုေရွးUီးစြာ သျဂ ႋဳဟ္ရ ေသာ
Aခြင့္ကုိ ေပးေတာ ္မူပါဟု ေလွ်ာ က္ေလေသာ ္၊ ေယ ရႈက လူေ သတုိ႔သည ္မိမိ လူေ သတုိ႔က ိ ုသျဂ ႋဳဟ္ပါေစ ၊
သင္မူကာ း သြာ း၍ ဘုရာ းသခင္ ့ႏိုင္ငံေတာ ္၏ Aေၾကာ င္းကုိ ေဟာ ေျပာေလာ ့ဟု မိန္႔ေတာ ္မူ၏”

“Aျခားေသာ သူက လည ္း သခင္ က ိုက္ေတာ ္ေနာ က္သ ို႔ ကၽြႏ္ုပ္လုိက္ပါမ ည ္။ သုိ႔ေ သာ ္လ ည္း ကၽြ ႏု္ပ္Aိမ္၌ ရွိရစ္ေ သာ
သူတုိ႔က ိ ုAရင္သြ ား၍ Aခြင္ ့ပန္ပါရေစ ဟု ေလွ်ာ က္လ ွ်င္ ေယ ရႈက ထြန္ကုိင္းကုိ ကုိင္လွ်က ္ေနာ က္သုိ႔ လ ွည့္၍
ၾကည ့္ေ သာ သူမ ည ္သည ္ကာ း ဘုရာ းသ ခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ ္ႏွင့္ မထုိက ္တန ္ဟု မိန္႔ေတ ာ ္မူ၏” (လု ၉း၅၇-၆၂)။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သ ည္ သ ခင္ေယရႈAာ း “သခင္.. က ိုယ္ေတာ ့္ေနာ က္ေတ ာ္သ ို႔ လုိက္ပါမ ည္” ဟ ု ဆုံးျဖတ္ေ သာ Aခါ
လမ္း ႏွစ္ခုမ ရွိေၾကာ င္း ေယရႈက ေျပာဆ ိုေနျခင္းျဖစ္သည ္။ သခင္ေယရႈထံ၌ ထာ းရိွေ သာ က ၽြ ႏ္ုပ္တ ို႔၏ ဆက္ကပ္
Aပ္ႏံွမႈသည ္ကၽြ ႏု္ပ္တ ို႔Aာ း ကုိယ္ေတ ာ့္ Aေပၚ၌ Aာ ရုံစူးစိုက္ေစၿပီး ေလ ာက ီခ်ည ္ေႏွာ င္မႈမ်ာ းကုိ
လက္လ ြတ္ ေစမ ည္ျဖစ္သည ္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မိသာ းစုႏွင္ ့ခ်စ္ခ င္သူမ်ာ းAာ းလုံးကုိ လ ံုး၀ လ ်စ္လ ်ဴရႈ ေမ့ပစ္လ ိုက္ဖို႔ ကုိယ္ေတာ ္က ေျပာ ေနျခင္း
မဟုတ္ပါ။ Aဓိက Aခ်က္မွာ ‘ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံထာ းသ’ူ သ ည္ မိမိ Aပ္ႏွံထာ းသ ည့္ Aရာ Aေပၚ ၌သ ာ ဆက္လက္
Aာ ရုံစူးစိုက္ေနၿပီး၊ Aျခားမ ည ္သည ္ ့Aရာ က ိ ုမွ် ‘သူ႔Aာ း ေႏွာ င့္ယွက္ဆ ီးတာ းရန’္ ခြင့္ မျပဳျ ခင္း ျဖစ္သည ္။
Aေရးႀက ီး လ ွေ သာ မိသ ားစ ုေရးရာ က ိစၥမ်ာ း ပ င္လွ်င ္ကုိယ္ေတာ ္ေနာက ္ေတ ာ္သ ို႔ လုိက္ရန ္Aတြက္ ေခၚ ျခင္း ကုိ
ဆီးတာ း ေႏွာင့္ယ ွက္ႏိုင္မ ည ္မဟုတ္ေပ ။

ဆက္က ပ္Aပ္ႏွံျခင္း၏ Aက ်ဳိးေက်းဇူး (Benefits of being commi�ed)

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သ ည္ ဆ က္ကပ ္Aပ္ႏွံထာ းသူမ်ာ း ျဖစ္ၾကလွ်င ္ဆက္က ပ္ Aပ္ႏွံျခင္း ၏ ေက ာင္းႀကီး မဂၤလာ ကုိ
ခံရ ေပမ ည ္။ “သ စၥာေစာ င္းေသ ာသ ူသည ္ေက ာ င္းႀက ီးမဂၤလာ ႏွင္ ့ၾကြယ ္၀လိမ့္မည”္ (သ ုတံၱ ၂၈း၂၀)။
သစၥာ ေစာင့္ေ သာ သူ ဆ ိုသည ္မွာ ဆက ္ကပ္Aပ္ႏွံထာ းသူပ င္ျဖစ္သည ္။ ႏွလုံသာ း တစ္၀က္ မဟုတ ္။ ႏွလုံးသာ း
Aျပ ည့္ ဆ က္ကပ ္Aပ္ႏံွထ ားသ ူသည ္သည ္Aတ ိုင္းမ ေန ၊ ပို၍ေကာ င္းေသာ Aလ ုပ ္(သုိ႔) ထုိက ္တန္ေ သာ ဆုလဒ္
ကုိ ရရွိလိမ့္မ ည ္။

“သင္၏ တုိးပြါးျခင္းကုိ လူA ေပါင္းတုိ႔Aာ း ထင္ရွာ းေစျခင္းငွာ ဤ Aရာ မ်ာ းက ိ ုစိတ္စြဲလန္း၍ ႀက ိဳးစာ း
Aာ းထ ုတ္ေလာ”့ (၁ တိ ၄း၁၅)။ ရွင္ေပါလုက တိေမာ ေတAား သူသ င္ၾ ကာ းေပးေသာ Aရာ မ်ာ းAား ႏွလုံးသာ း
Aျပ ည့္ျဖ င္ ့လုပ္ေ ဆာ င္ဖို႔ရန္ သ ြန္သင္ပါသည ္။ သုိ႔မွသာ တိေမာ ေသ၏ တုိးတက ္မႈ၊ ႀကီးထြာ းရင္က်က္မႈ တုိ႔သည ္
လူA ေပါင္းတ ို႔ေရွ႕၌ ထင္ရွားမ ည ္ဟု ဆုိလ ိုျခင္းျဖစ္သည ္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ Aသက ္တာ ၌လည ္း သည ္နိယာ မကုိ လက္ေတြ ႕ က်င့္သုံးႏိုင္ပါသည ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၺာ ၊ စိတ္၊
၀ိည ာU ္ကုိ ခရစ္ေတာ ္ထံ ဆက ္ကပ ္ေပးလွဴၾကပါစို႔။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ Aသက္တာ ၌ ရွိေသ ာ ဘ ုရာ းသခင္၏ ‘ေခၚ ျခင္း’
ကုိ ျပ ည ့္စံုေစဖို႔ရန ္Aတြက္ က ၽြႏ္ုပ္တ ို႔၏ Aသ က္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ မ်က ္ရ ည္၊ Aရာ ခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ တင္လွဴ
ပူေ ဇာ ္ၾက ပါစို႔……။

သိန္းသန္း

၀န္ခံခ်က ္။ ။ Ashish Raichur ၏ ‘The Power of Commitment’ ကုိ မွီျငမ္းေရးသာ းထာ းျခင္းျ ဖစ္သည ္။

Thein Than
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