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ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံမႈရွိသူတစ္Uီး၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား
Characteristics of a Commi ed person
ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ Aသင္းေတာ္ လုပ္ငန္း၊
သာသနာလုပ္ငန္း (သို႔) ဘုရားသခင္ေစခိုင္းေသာ
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း (သို႔) ပရဟိတလုပ္ငန္း
တစ္ခုခု ေAာင္ျမင္ဖို႔ရန္ Aတြက္ Aဓိက လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္
တစ္ခုကား Aဘယ္နည္း။ ဟုတ္က့ဲ ကၽြန္ေတာ့္ Aေနနဲ႕
`ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံမ´ႈ (commitment) လိုပဲ ဆိုခ်င္သည္
ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံမႈ Aတိမ္ Aနက္Aေပၚ
မူတည္ၿပီး ေAာင္ျမင္မႈ၊ AသီးAပြင့္ ရလဒ္ေတြ
ကြဲျပား ျခားနားေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ သည္ Aရာနဲ႕
ပတ္သက္ၿပီး Aနည္းငယ္ ေ၀ငွလိုပါသည္။
ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံမႈ ဆိုသည္မွာ Aဘယ္နည္း (What does it mean to be commi ed)
ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံမႈ ဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ AရာAတြက္ သစၥာရွိျခင္း၊ ထိုAရာ Aတြက္
တာ၀န္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ တိက်စြာ ရည္မွန္းထားေသာ Aရာတစ္ခု (သို႔) မေျပာင္းလဲေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ
တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုAရာကို ဖက္တယ
ြ ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုAတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဇြဲ
လံု႕လ၊ ၀ိရိယကို Aသံုးျပဳျခင္း လည္းျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုAတြက္ Aမွန္တကယ္ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံထားေၾကာင္း မည္သို႔ ေျပာႏိုင္မည္နည္း
မည္သည့္ AဖိုးAခကို မဆိုေပးမည္ ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိျခင္း (Willingness to pay price)
တစ္စံုတစ္Uီးသည္ ဘုရားသခင္၏ ေခၚျခင္းAတြက္၊ ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံထားသည္ ဟု ဆိုပါက ထိုေခၚျခင္း
ကို ျပည့္စံုေစဖို႔ရန္ မည္သည့္ AဖိုးAခကို မဆိုေပးရန္ Aသင့္ ရွိလိမ့္မည္။ Aခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ားသည္
ဘုရားသခင္Aတြက္ Aေစခံလိုၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ သူတို႔Aား ျဖစ္ေစလိုသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရန္
Aတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ Aလုပ္လုပ္ဖို႔ ရန္မူကား ဆႏၵ မရွိၾကေပ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ Aသက္တာ Aတြက္
`AႀကံAစည္´ ႏွင့္ `ေခၚျခင္း´ ရွိေသာ္လည္း ၄င္း Aရာမ်ားသည္ AလိုAေလ်ာက္ ျဖစ္လာ လိမ့္မည္ မဟုတ္။
ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ တစ္Uီးျဖစ္ေသာ သင့္ Aေနႏွင့္ Aလုပ္လုပ္ဖို႔ လိုAပ္ပါသည္။
သင့္ Aသက္တာ၌ ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ AႀကံAစည္ေတာ္ ျပည့္စံုေစဖို႔ Aတြက္ ဘုရားသခင္က သင့္Aား
စြန္႔လႊတ္မႈေတြ၊ Aနစ္နာခံေပးဆပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ ဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုေကာင္း ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ သင့္ Aေနႏွင့္
တစ္စံုတစ္ခုေသာ AရာAတြက္ တကယ္ပဲ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံထားသည္ ဟုဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္က မည္သည့္
စြန္လႊတ္ပူေဇာ္မႈကို ေတာင္းဆိုပါေစ၊ သင့္ Aေနႏွင့္ Aဲသည္Aရာကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။
သမၼာက်မ္းစာက ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံသူေတြAေၾကာင္း ဤသို႔ ေဖာ္ျပထား၏ “သူတို႔သည္ သိုးသူငယ္၏
AေသြးAားျဖင့္၄င္း၊ မိမိတို႔ သက္ေသခံခ်က္ ႏႈတ္ကပတ္တရားAားျဖင့္၄င္း၊ ေAာင္ျမင္၍ Aေသခံသည္
တိုင္ေAာင္၊ ကိုယ္Aသက္ကို မႏွေျမာၾက” (ဗ်ာ ၁၂း၁၁)။ ၄င္းတို႔သည္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ Aတြက္
Aသက္ကို ေပးသည့္ တိုင္ေAာင္ ေလးေလးနက္နက္ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
သခင္ေယရႈထံ၌ Aမွန္တကယ္ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံထား သူမ်ားျဖစ္လွ်င္ Aက္ကို ေပးရသည့္တိုင္၊ ၄င္းသည္
ႀကီးမားလွသည့္ AဖိုးAခ ဟု မွတ္ယူၾကမည္ မဟုတ္ေပ။
AတားAဆီးမွန္သမွ်ကို ေAာင္ျမင္မည္ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္ (Willingness to overcome all obstacles)
ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံထားသူ တစ္ေယာက္သည္ မည္သည့္ AတားAဆီးကို မဆို ေက်ာ္လႊား ေAာင္ျမင္ဖို႔ရန္
ဆႏၵျပင္းျပ ေနသူျဖစ္သည္။ သူသည္ Aလြယ္တကူ Aရႈံးေပးၿပီး Aဆင္ေျပသည့္ လမ္းကို ရွာေဖြလိမ့္မည္ မဟုတ္။
သူ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံထားေသာ AရာAတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားသူျဖစ္သည္။
မည္ကဲ့သို႔ေသာ AတားAဆီး ေတြရွိပါေစ မမႈ။ သည္AရာေတြAားလံုးကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး သူ၏ ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံ
မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားမည္ျဖစ္သည္။
Aမွန္တကယ္ ဆက္ကပ္ထားျခင္း မရွိသူကေတာ့ AေျခAေနေတြ ေကာင္းေနလွ်င္ (သို႔) Aဆင္ေျပ ေနလွ်င္ သူ
ကတိထားသည့္ Aရာကို လုပ္မည္၊ သို႔ေသာ္ ခက္ခမ
ဲ ႈ၊ Aဆင္မေျပမႈေတြ ေတြ႕သည့္Aခါ၌ကား မူလ
ကတိျပဳထားေသာ Aရာကို မလုပ္ဘဲ၊ Aျခား လြယ္ကူသည့္ Aရာေတြကို ေျပာင္းလဲ
လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံထားသည့္ Aရာကိုသာ စူးစိုက္Aာရံုျပဳျခင္း (Ability to stay focused on the Commitment)
တစ္စံုတစ္Uီးသည္ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံေသာ Aခါ သူသည္ ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံထားသည့္ Aရာကိုသာ စူးစိုက္
Aာရံုျပဳၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို Aလြယ္တကူ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္။
“လမ္း၌ သြားၾကစU္ လူတစ္Uီးက၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ ၾကြေတာ္မူရာ Aရပ္ရပ္သို႔ ကၽြႏ္ုပ္
လိုက္ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ေယရႈကလည္း ေျမေခြးသည္ တြင္းရွိ၏။ မိုးေကာင္းကင္၌ က်င္လည္ေသာ
ငွက္သည္ နားေနရာ Aရပ္ရွိ၏။ လူသားမူကား၊ ေခါင္းခ်ရာ မွ်မရွိ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ Aျခားေသာ သူကို ငါ့ေနာက္သို႔
လိုက္ေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ထိုသူက.. သခင္ Aကၽြႏ္ုပ္ Aဘကို ေရွးUီးစြာ သျဂဳႋဟ္ရေသာ
Aခြင့္ကို ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ေယရႈက လူေသတို႔သည္ မိမိ လူေသတို႔ကို သျဂဳႋဟ္ပါေစ၊
သင္မူကား သြား၍ ဘုရားသခင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ Aေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏”
“Aျခားေသာသူကလည္း သခင္ ကိုက္ေတာ္ေနာက္သို႔ ကၽြႏ္ုပ္လိုက္ပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္Aိမ္၌ ရွိရစ္ေသာ
သူတို႔ကို Aရင္သြား၍ Aခြင့္ ပန္ပါရေစ ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္ ေယရႈက ထြန္ကိုင္းကို ကိုင္လွ်က္ ေနာက္သို႔ လွည့္၍
ၾကည့္ေသာသူမည္သည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ မထိုက္တန္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏” (လု ၉း၅၇-၆၂)။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယရႈAား “သခင္.. ကိုယ္ေတာ့္ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ပါမည္” ဟု ဆံုးျဖတ္ေသာAခါ
လမ္း ႏွစ္ခုမရွိေၾကာင္း ေယရႈက ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈထံ၌ ထားရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္ကပ္
Aပ္ႏွံမႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔Aား ကိုယ္ေတာ့္ Aေပၚ၌ Aာရံုစူးစိုက္ေစၿပီး ေလာကီခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားကို
လက္လြတ္ ေစမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုႏွင့္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားAားလံုးကို လံုး၀ လ်စ္လ်ဴရႈ ေမ့ပစ္လိုက္ဖို႔ ကိုယ္ေတာ္က ေျပာေနျခင္း
မဟုတ္ပါ။ Aဓိက Aခ်က္မွာ ‘ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံထားသူ’ သည္ မိမိ Aပ္ႏွံထားသည့္ AရာAေပၚ၌သာ ဆက္လက္
Aာရံုစူးစိုက္ေနၿပီး၊ Aျခားမည္သည့္ Aရာကို မွ် ‘သူ႔Aား ေႏွာင့္ယွက္ဆီးတားရန္’ ခြင့္ မျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။
Aေရးႀကီး လွေသာ မိသားစု ေရးရာ ကိစၥမ်ား ပင္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ရန္ Aတြက္ ေခၚျခင္း ကို
ဆီးတား ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံျခင္း၏ Aက်ဳိးေက်းဇူး (Beneﬁts of being commi ed)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကလွ်င္ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံျခင္း ၏ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို
ခံရေပမည္။ “သစၥာေစာင္းေသာသူသည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ ၾကြယ္၀လိမ့္မည္” (သုတၱံ ၂၈း၂၀)။
သစၥာေစာင့္ေသာသူ ဆိုသည္မွာ ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံထားသူပင္ျဖစ္သည္။ ႏွလံုသား တစ္၀က္ မဟုတ္။ ႏွလံုးသား
Aျပည့္ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံထားသူသည္ သည္Aတိုင္းမေန၊ ပို၍ေကာင္းေသာ Aလုပ္ (သို႔) ထိုက္တန္ေသာ ဆုလဒ္
ကို ရရွိလိမ့္မည္။
“သင္၏ တိုးပြါးျခင္းကို လူAေပါင္းတို႔Aား ထင္ရွားေစျခင္းငွာ ဤ Aရာမ်ားကို စိတ္စလ
ဲြ န္း၍ ႀကိဳးစား
Aားထုတ္ေလာ့” (၁ တိ ၄း၁၅)။ ရွင္ေပါလုက တိေမာေတAား သူသင္ၾကားေပးေသာ Aရာမ်ားAား ႏွလံုးသား
Aျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သြန္သင္ပါသည္။ သို႔မွသာ တိေမာေသ၏ တိုးတက္မႈ၊ ႀကီးထြားရင္က်က္မႈ တို႔သည္
လူAေပါင္းတို႔ေရွ႕၌ ထင္ရွားမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Aသက္တာ၌လည္း သည္ နိယာမကို လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၺာ၊ စိတ္၊
၀ိညာU္ ကို ခရစ္ေတာ္ထံ ဆက္ကပ္ ေပးလွဴၾကပါစို႔။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Aသက္တာ၌ ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ‘ေခၚျခင္း’
ကို ျပည့္စံုေစဖို႔ရန္ Aတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Aသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ မ်က္ရည္၊ Aရာခပ္သိမ္းတို႔ကို တင္လွဴ
ပူေဇာ္ၾကပါစိ…
ု႔ …။
သိန္းသန္း
၀န္ခံခ်က္။ ။ Ashish Raichur ၏ ‘The Power of Commitment’ ကို မွီျငမ္းေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။
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