
ဓမၼသီခ်င္းတုိ႔၏ရာဇ၀င္ (All the way my savior leads me) 
 
သီခ်င္းစာသား - ဖန္နီ ေဂ် ခရုိစ္ဘီ (၁၈၂၀-၁၉၁၅) 
ေတးေရး - ေရာဘတ္ေလာ္ရီ (၁၈၂၆-၁၈၉၉) 
 
“ေကာင္းေသာသူ၏ ေျခရာတုိ႔ကုိ ထာ၀ရဘုရားသည္ ပဲ့ျပင္၍၊ သူသြားရာလမ္းကုိ 
ႏွစ္သက္ ေတာ္မူ၏” (ဆာလံ ၃၇း၂၃)။ 
 
ဤ ဧ၀ံေဂလိ ဓမၼသီခ်င္းမွာ ဆုေတာင္းသံကုိ ဘုရားသခင္ နားေညာင္းၿပီးေနာက္ 
ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္က်ဳးသည့္ ဓမၼသီခ်င္းျဖစ္သည္။ တစ္ခုေသာ ေန႔၌ ဖန္နီ 
ေဂ် ခရုိစ္ဘီ ၌ ငါး ေဒၚလာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ရာ မည္သုိ႔ ရရိွႏုိင္မည္ကုိ မသိပါ။ 
သူလုပ္ေနက် အတုိင္း ဆုေတာင္းသည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ အတြင္း၌ လူစိမ္း 
တစ္ေယာက္ သည္ သူမတံခါး၀၌ ေပၚလာကာ လိုအပ္ေသာ ေငြပမာဏ အတိအက် 
ယူေဆာင္လာသည္။ “ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္မ၏ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္းၿပီး 
ဤေငြကုိ ယူေဆာင္လာလုိေသာ ႏွလုံးသားကုိ တစ္စုံ တစ္ဦး၌ ထည့္ေပးၿပီ ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမွ အပ ကၽြန္မ၌ အျခားေျပာျပစရာ မရိွပါ။ ကၽြန္မအေနႏွင့္ ဘုရားသခင္ 
ပုိ႔ေဆာင္ သည့္နည္းမွာ အလြန္အ့ံၾသဖြယ္ ေကာင္းသည္ ဟု စဥ္းစားမိသည္။ 
ကၽြန္မသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကုိ ခ်ေရးကာ ေဒါက္တာ ေလာ္ရီက 
ထုိကဗ်ာကုိ သံစဥ္ ဖန္တီးေပးပါသည္” ဟူ၍ သူမက ဆုိသည္။ ဤ ဓမၼသီခ်င္းသည္ 
ပထမဦးဆုံး ၁၈၇၅ ခုႏွစ္၌ ၀ီလ်ံအိပ္ခ်္ဒြန္းႏွင့္ ေရာဘတ္ေလာ္ရီ တုိ႔ 
ေရးသားျပဳစုေသာ “Bright and Best” (အေတာက္ပဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး) ဟူေသာ 
ဥပုသ္ စာေျဖေက်ာင္း ေပါင္းခ်ဳပ္၌ ေတြ႕ရသည္။  
 
ဖန္နီခရုိစ္ဘီ သည္ ၁၈၂၃ ခု ေမလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ၏ 
အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားသည္။ 
မွားယြင္းေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈေၾကာင့္ အသက္ (၆) ႏွစ္တြင္ မ်က္စိအလင္း 
ကြယ္သြားသည္။ အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လုံး နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၏ 
စိန္႔ဂၽြန္းမက္သဒစ္ ဧပီးစ္ကုိပယ္လ္ အသင္းေတာ္၌ သစၥာရိွေသာ အသင္းသား 
တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူမသညိ္ နယူးေယာက္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၌ 
ပညာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ ခဲ့သည္။ 1874 မွ 1858 အထိ ဤေက်ာင္း၌ပင္ 
ဆရာမအျဖစ္ ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ 1858 ခုႏွစ္တြင္ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္း၏ ေတးဂီတ 
က႑၌ ရုိေသေလးစားျခင္း ခံရသည္ မ်က္မျမင္ ေတးဂီတ သမား အလက္ဇၿႏၵား ဗန္ 
အဲလ္စ္တင္း (Alexander Van Alstyne) ႏွင့္ လက္ထပ္သည္။ သူမ၏ 
ေစာေစာပုိင္းတြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ကဗ်ာ လကၤာတုိ႔မွာ ေလာကီ ကဗ်ာလကၤာ 
မ်ားျဖစ္သည္။ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ သူမ၏ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “Rosalie, the 
Prairie Flow” အားျဖင့္ ေတးေရးခ ေဒၚလာ သုံးေထာင္နီးပါး ရရိွခ့ဲသည္။ 
ထုိအေရအတြက္မွာ ထုိေခတ္အခ်ိန္အခါ အတြက္ အလြန္မ်ားေသာ 
ေငြေၾကးျဖစ္သည္။ လူသိမ်ားေသာ အသင္းေတာ္ တစ္ခု၏ ဂီတသမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
WB Bradbury ၏ အားေပးမႈေၾကာင့္ အသက္ ေလးဆယ္ျပည့္ေသာေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ဧ၀ံေဂလိ ေတးကဗ်ာ မ်ားကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ စတင္ေရးသားၿပီး “Happiest 
Creaature in the Land” သီခ်င္းျဖစ္လာသည္။ သူမသည္ သီခ်င္းစာသားမ်ားကုိ 
မေရးသားခင္ အၿမတဲမ္း ဒူးေထာက္လ်က္ ဆုေတာင္းေလ့ရိွသည္။  
သြားေလရာရာတြင္ သူမ၏ က်မ္းစာအုပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ အလံ အေသးေလး တစ္ခုကုိ 
ယူသြားေလ့ရိွသည္။  သူမ၏ အသက္တာ 
တေလွ်ာက္လုံးေရးသားခ့ဲသမွ်ေတးသီခ်င္းမ်ားတြင္ ဧ၀ံေဂလိေတးသီခ်င္း မ်ားသည္ 
အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ အုိင္ရာစီ စိန္ကီ၊ ဒပ္ဗလ်ဴ အပ္ အိပ္ခ်္ဒြန္း၊ ဂၽြန္စီြနီ၊ 
ေဂ်ာ့ရ္ွစတက္ဗင္၊ ေဂ်ာ့ရ္ွ ရြတ္၊ ၀ီလ်ံကိ ပက္ထရစ္ စေသာ လူသိမ်ားသူ တို႔ႏွင့္ 
လက္တြဲ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ 
 
ဖန္နီေဂ်ခရုိစ္ဘီ ေရးစပ္ခဲ့သည့္ “Blessed Assurance” “My Savior First of All” 
Rescue the Perishing” ႏွင့္ “Save by Grace” ဓမၼေတးသီခ်င္းတုိ႔ သည္ 
ယေန႔တုိင္ေအာင္ ယံုၾကည္သူတုိ႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
ေရာဗတ္ေလာ္ရီ သည္ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ 
ပင္ေဆလ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္ ဖီလဒယ္လ္ဖီးယား ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားသည္။ သူသည္ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ထက္ျမက္ေသာ ဆရာတစ္ပါးအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ 
ေတးဂီတႏွင့္ ဓမၼသီခ်င္း ပညာသည္ သူႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အပ်င္းေျပ အေနႏွင့္သာ လုိက္စားခဲ့သည္။ Biglow Publishing Company ၏ ဂီတ 
အယ္ဒီတာ ျဖစ္ေသာ William Bradbury ကြယ္လြန္ေသာ အခါ ေရာဗတ္ေလာ္ရီ 
အား ဂီတအယ္ဒီတာ အျဖစ္ Biglow Publishing Company က 
ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးသည္။ သူ၏ ႀကိဳးစားမႈသည္ ၂၀ ရာစု ေႏွာင္းပုိင္း၊ ဓမၼေတးဂီတ ႏွင့္ 
ႏုိးၾကားထၾကြမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳခ့ဲသည္ဟု 
အဆုိရိွသည္။  
 
ေရာဗတ္ေလာ္ရီ သည္ “Christ Arose” ႏွင့္ “I Need Thee Every Hour” စသည့္ 
လူႀကိဳက္မ်ားေသာ နာမည္ႀကီး ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ားကုိ ေရးစပ္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။  


