
  

  

 

 

အစ္စလာမ်သာသနာတ ာ် 

အစ္စလာမ်သာသနာတ ာ်နငှ့်် ပ သ်က၍် 

ကျမ််းတ ာ်မမ က်ုရ်အာန်နငှ့်် မနတ် ာ်မမ ၏်သသဝါဒတ ာ်၌ 

လာရှှိသည့််အ ှိငု််းအကျဥ််းချျုပ်တ ာ်မပမခင််း။ 

ဤစာအုပ်သည် အစစလာမ ်အကကာင််းအကျဉ်းချ  ်း၍ မိတ်ဆက်ထာ်းသည ်အလွနအ်ရ ်းပါရသာ 

စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။အစစလာမ်သာသနာရတာ်၏မူလအ င််းဖမစ်မျာ်းဖြစ်သည် ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနန်ငှ် တမနရ်တာ်

ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏စွနနသ်လမ််းစဉတို  မှအစစလာမ်၏အရဖခအဖမစ်မျာ်း၊သငက်ကာ်းပုိ  ချမှုမျာ်းနငှ် အလှတ

 ာ်းမျာ်းကိုရှင််းလင််းစွာတငဖ်ပထာ်းရပသည်။ထုိ  ဖပငဤ်စာအုပ်သည်အမိန်  နာခ  နတ်ာဝနရ်ှိရသာ 

မွတ်စ်လငမ််မျာ်းနငှ မွ်တ်စ်လငမ််မဟတု်သူမျာ်းအတွကအ်ချိနတ်ိုင််းရန ာတိုင််းတငွ ်

အရဖခအရနအ ပ် ပ်နငှ အ်ညီဘာသာစကာ်းအသီ်းသီ်းတို  ဖြင ည်ွှနက်ကာ်းဖပသရပ်းထာ်းရသာစာအုပ်ဖြစ်သည်။ 

ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနန်ငှ တ်မနရ်တာ်ဖမတ်၏စွနနဟ်အရထာက်အထာ်းမျာ်းပါဝငသ်ည ်စာအုပ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

အစ္စလာမ်သာသနာတ ာ်သည် လူသာ်းအာ်းလံ်ုးထပံှို ့်တ ာငသ်ည့်် 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ ၏် သ င််းစ္ကာ်းမ စ္်ပပ ်း 

ယင််းသ င််းစ္ကာ်းသည် 

အပမြဲ န််းအ က်ွရှှိတနမည့််အရှငမ်မ ၏်သ င််းစ္ကာ်းမ စ္်ပပ ်း 

တနာက် ံ်ုးသ င််းစ္ကာ်းလည််းမ စ္်သည်။ 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်သည် လူသာ်းအာ်းလ ု်းထ ပုိ  ရဆာငသ်ည်  အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ 

သတင််းစကာ်းဖြစ်သည။်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အမှနရ်သာက်ာ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသင အ်ာ်း ခပ်သိမ််းကုနရ်သာလူတို  အြို   ဝမ််းရဖမာက်ြယွ် ာသတင််း ရဖပာကကာ်းသူအဖြစ် လည််း 

ရကာင််း၊သတိရပ်းနှု်ိးရဆာ်သူအဖြစ်လည််းရကာင််း၊ ရစလွှတရ်တာ်မူခ  ၏။သုိ   ာ တွင ် မျာ်းစွာရသာသူတို  မှာ 

မသိနာ်းမလည်ကကရပ။စူ ဟ် ဆဗအ်-(၃၄:၂၈)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗီတမနရ်တာ်) အသငသ်ည် 

(လူခပ်သိမ််းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။ အို-လူသာ်း အရပါင််းတို  ၊ ငါသည် ဧကနစ်ငစ်စ် အသငတ်ို  အာ်းလ ်ုးထ  

အကကငအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်မှ ရစလွှတ်ဖခင််းခ  ရသာ  စူလ်တမနရ်တာ်ပငဖ်ြစ်ရပသည်။စူ ဟ် အအ် ာြ်-

(၇:၁၅၈)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို- လအူရပါင််းတို  ၊ ဧကနစ်ငစ်စ် (ဤ)  စူလ်တမနရ်တာ ် (မုဟမမဒ)် 

သည် အသငတ်ို  ထ သုိ   အသငတ်ို  အာ်းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်မှ (မှနက်နရ်သာတ ာ်းဓမမ) ကိ ု

ယူရဆာင၍်လာခ  ရချပပီ။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည်‘အမီာန’် သဒဒါတ ာ်းထာ်းရှိကကရလကနု။် (ဤက  သုိ 

‘အီမာန’်သဒဒါတ ာ်းထာ်းရှိဖခင််းကာ်း) အသငတ်ို  အြို   အရကာင််းဆ ု်းပငဖ်ြစ်မည်။ သုိ   ာတငွ ် အကယ်၍ အသငတ်ို  သည ်

မယ ုမကကည ် ရသွြည်ဖငင််းပယ်ကကပါမူ၊ (အသငတ်ို  သည်ပငလ်ျှင ် နစ်နာဆ ု်းရှု  ်းကကလတ္  ။ အရကကာင််းမူကာ်း 

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ  ် ပထဝီရဖမ၌ ရှရိှိသမျှရသာ (သကရ်ှိသက်မ  ) အ ာဝတထ  အလ ု်းစ တုို  သည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ်

ပုိငဆုိ်ငရ်တာ်မူရသာ အ ာဝတထ  ချည််းသာ ဖြစ်ရသာရကကာင ပ်ငတ်ည််း။ ၎င််းဖပင ် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ်

ခပ်သိမ််းဥဿ ု အလ ု်းစ တုို  ကို အကကင််းမ  သိရှိရတာ်မူရသာအရှင၊် ကျိ ်းရကကာင််းဆငဖ်ခငတ် ုဉာဏန်ငှ  ် ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူရချသတည််း။စူ ဟ ် အနန်စိာအ်-(၄:၁၇၀)အစစလာမ်သာသနာရတာ်သည ်

အပမ တန််းအတကွ်ရှိရနမည် အရှငဖ်မတ်၏သတင််းစကာ်းဖြစ်ပပီ်း 

၎င််းသည်ရနာက်ဆ ု်းသတင််းစကာ်းလည််းဖြစ်သည။်အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မုဟမမဒသ်ည ် အသငတ်ို   

ရယာကျ်ာ်းမျာ်းအနက် မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ြခငမ်ျှမဟုတ်ရပ။ စငစ်စ်မှာမူကာ်း (မုဟမမဒသ်ည်) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏  စူလတ်မနရ်တာ်သညလ်ည််းရကာင််း၊ နဗီတမနရ်တာ် အရပါင််းတို  (၏နဗုုဝသ်)ကိ ု

အဆ ု်းသတ်သူသညလ်ည််းရကာင််း၊ ဖြစ်ရပသည်။အမှနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိုအကကင််းမ   

သိရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ပင ်ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် အဟ်ဇ်ဇာဗ်-(၃၃:၄၀) 



  

  

အစ္စလာမ်သာသနာတ ာ်သည် 

လမူျှိျု်း စ္်မျှိျု်း၊မျှိျု်းနယွစ်္ု စ္်စ္ု နငှ့််သာသက် ှိငု ်သည့်် 

သာသနာမဟု ပ်ြဲ လူသာ်းထ ုရပ်လံ်ုးနငှ့််သက ်ှိငုသ်ည့်် 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ ၏်သာသနာတ ာ်မ စ္်သည်။ 

အ စစလ ာမ်သ ာသ နာရတ ာ်သ ည်  လူ မျိ ်းတ စ်မျိ ်း၊မျိ ်းနွယ် စုတ စ် စုနှင် သ ာသ က် ဆုိ င်သ ည်  သ ာသ နာမဟု တ် ပ  

လူသာ်းထုတ ပ်လ ု်းနှင် သက်ဆုိင်သည် အလလ ာဟ်အရှင်ဖမတ်၏သာသနာရတာ်ဖြစ်ပပီ်း ကျမ််းရတာ်ဖမတ်ကု ်အာန်၌ 

ပါရှိရသာအမိန်  ရတာ်မျာ်းအနက်ပထမဦ်းဆ ု်းအမိန်  ရတာ်လည််းဖြစ်သည်။ 

အို -လူ သ ာ်းအ ရ ပ ါင် ်းတို  ၊ အ သ င်တို  သ ည်  မိ မိ တို  အ ာ်း  ရ မွ ်းဖမြူရ တ ာ် မူ ထ ရ သ ာ  (အ လလ ာဟ် အ ရှ င် ဖမတ် )ကို 

ခဝပ်ကို်းကွယ်ကကကုန။် ထုိအရှငသ်ည် အသငတ်ို  ကိုလည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  အလျင ်အထက်ထက် အဆက်ဆက်က 

ရှိခ  ဘူ ်းရသာ ရရှ်းပရဝသ ဏီ  လူ ရဟ ာင််းမျာ်းကို  လ ည် ်းရက ာင််း၊ ြန်ဆင််းရတ ာ်မူရသာ အ ရှင်ဖြစ်သ ည် ။ ထုိ သုိ   

ခ ဝ ပ် ကို ်းကွ ယ် ကက မှ သ ာလ ျှင်  အ သ င်တို  သ ည်  (ဒုစ ရို က် မှု မ ျာ်းကို ) ကက ဉ ရ ရှ ာင်ရ သ ာ  သူ ရ တ ာ်သူ စ င်မ ျာ်း 

ဖြစ်တနက်က ာသတည််း။ 

စူ ဟ် ဘက ဟ်-( ၂:၂၁) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အို- မနဿုလူသာ်းအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည် မိမိတို  အာ်း ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရငှဖ်မတ်ကိ ု ရကကာက ွ် ွံ့ 

(ရိုရသ) ကကကနုရ်လာ ။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အာ်း အသက်တစ်ရချာင််းတည််းမှ ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ရလသည။် 

၎င််းဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ထုိအသကတ်စ်ရချာင််းတည််းမှပင ် ၎င််း၏ကကင ်ာကကငြ်က်ကိလုည််း 

ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ရလ၏။ ၎င််းရနာက် ထုိ (လူသာ်း) နစ်ှဦ်းတို  မှ မျာ်းဖပာ်းလှစွာရသာ ရယာက်ျာ်း၊ မိန််းမတို  ကိ ု

ဖပန  ပွ်ာ်းရစရတာ်မူခ  ရလသည်။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-( ၄:၁) 

အိဗ်နအုုမ ်( ဿွယိလလ ာဟုအနဟ်ုမာ)ကဆင ဖ်ပနခ်  သည်။အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏  စူလတ်မနရ်တာ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည် မကက ဟ်ကိုရအာငန်ိငုသ်ည ရ်န  တွင ်လူတို  အာ်း မိန  ခွ်န််းရဖပာရတာ်မူသည။် 

အို-လူသာ်းအရပါင််းတို   မုချဧကနအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတသ်ည် အမုိက်ရခတ်၏မာနမ်ာနရထာငလ်ွှာ်းမှုနငှ  ်

၎င််းရခတ်၏ဘုိ်းရဘ်းတို  ဖြင ဂု်ဏတ်ုဂုဏပ်ပိ ငဖ်ပ ဖခင််းတို  အာ်း 

အသငတ်ို  ထ မှြယ်ရာှ်းရတာ်မူလိကု်ရလပပီ။သုိ  ဖြစ်ရပ ာလူသညန်စ်ှမျိ ်းသာရှိသည။်ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လရှိပပီ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်းရကကာက် ွ ွံ့ ရိုရသအမိန  န်ာခ သူနငှ  ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန  က်ိုြီဆနရ်သာနြူ်းစာဆုိ်းသည ်ရသ်းသိမ်သူတို  ဖြစ်သည်။လူသာ်းအာ်းလ ု်းသည် 

အာဒမ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)၏သာ်းရဖမ်းမျာ်းပငဖ်ြစ်ကကသည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်အာဒမ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)အာ်း



  

  

ရဖမကကီ်းဖြင  ် ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  သည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတမိ်န  ရ်တာ်မူသည်မှာအို-လူခပ်သိမ််းတို  ၊ ဧကနမ်လွ  

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အာ်း ရယာက်ျာ်းတစ်ရယာက၊် မိန််းမ တစ်ရယာက်မှ (စတင)်ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ ထုိ  ဖပင ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အချင််းချင််း တစ်ဦ်းကိတုစ်ဦ်း ခွ ဖခာ်းသိဖမငမှ်တ်မိကကအ  ရသာငာှ၊ လူမျိ ်းစုအသီ်းသီ်း 

မျိ ်းနယွ်အသွယ်သွယ ် ဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  ၏။ ဧကနစ်ငစ်စ် အသငတ်ို  အနက် (အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အာ်း) အရကကာက ွ် ွံ့ဆ ု်း၊ 

အဖပစ်မျာ်းမှ အမျာ်းဆ ်ုး ကကဉရရာှငရ်သာသူသည်သာလျှင ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ်

အထ ရတာ်၌အဖမင ဖ်မတ်ဆ ု်းရသာသူဖြစ်၏။ စငစ်စ်တစ်မူကာ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် အသိရတာ်မူဆ ု်း၊ 

အကကာ်းရတာ်မူဆ ု်းအရှင ်ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် အလဟ်ုဂျ  ာသ်-(၄၉:၁၃) 

(သိ ်မိဇီကျမ််း - ၃၂၇၀) 

ထုိ  ဖပင ် အသငသ်ည ် ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ု ်အာနန်ငှ  ် တမနရ်တာ်ဖမတ် (ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏ 

အမိန  ရ်တာ်မျာ်းတွငလ်ူမျ ိ်းတစ်မျိ ်း(သုိ  )လူအုပ်စုတစ်စုအာ်း၎င််းတို  ၏ မျိ ်းရို်း၊နိငုင် သာ်း (သုိ  )လိငရ်ပေါ်မူတည်၍ 

သီ်းသန  အ်မိန  ထု်တ်ဖပနထ်ာ်းဖခင််းမျိ ်းကိ ုရတွွံ့ မည်မဟုတ်ရပ။ 

၃။အစ္စလာမ်သာသနာတ ာ်သည် 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ ၏်သ င််းစ္ 

ကာ်းမျာ်းမ စ္်ပပ ်းလနွ်တလပပ ်းတသာမျှိျု်းနယွစ်္ုမျာ်းထ ံ

တစ္လွှ မ်ခင််းခံရတသာ နဗ ၊ရစ္ူလ ်

 မန်တ ာ်(အလှိုငဟ်ှိစ္စလာမ်)မျာ်းအတပေါ်အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ

 မှ်ာသကာ်းတ ာ်မူခြဲ့်သည့်် အမှိန ့််တ ာ်မျာ်းကှိ ု

မပည့််ဝစ္ံုလငတ်စ္တ ာ်မူရန်အလှို ့်ငာှ 

ကျတရာကလ်ာခြဲ့်မခင််းမ စ္်သည်။ 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်သည ် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ ် မှာကကာ်းရတာ်မူသာအမိန   ် ရတာ်မျာ်းဖြစ်ပပီ်း 

လွနရ်လပပီ်းရသာမျိ ်းနယွ်စုမျာ်းထ  ရစလွှတ်ဖခင််းခ  ရသာ နဗ၊ီ စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)မျာ်းအာ်း 

အရှငဖ်မတ်မှာကကာ်းရတာ်မူသည်  အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို ဖပည ်ဝစ ုလငရ်စရတာ်မူ နအ်လို  ငာှ 

ကျရ ာကလ်ာခ  ဖခင််းဖြစ်သည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနစ်ငစ်စ် ငါအရငှဖ်မတ်သည် (နဗတီမနရ်တာ)် နဟူ်နငှ  ် ယင််း (နဗတီမနရ်တာ် နဟူ်) ၏ရနာက်၌ ပွင ခ်  ကကရလရသာ 

နဗီတမနရ်တာတ်ို  ထ သုိ   (ဝဟယ််) အမိန  ဗ်ျာဒတိ်ရတာ်မျာ်း ပုိ  ရတာ်မူဘိသက  သုိ  လည််းရကာင််း၊ (နဗတီမနရ်တာ်) 



  

  

အစ်ဗ် ာဟီမ်၊ (နဗီတမနရ်တာ်) အစစမာအလီ်၊ (နဗီတမနရ်တာ်) အစစဟာက ် (နဗီတမနရ်တာ်) ယအ်ကဗူ်၊ (ထုိ 

နဗီတမနရ်တာယ်အက်ူဗ်၏) သာ်း-ရဖမ်း-ဖမစ် (တို  တွင ် ပွင ရ်လရသာ နဗီတမနရ်တာ်မျာ်း) ၊ (နဗတီမနရ်တာ)် အီစာ၊ 

(နဗီတမနရ်တာ်) အိုကယ်ူဗ၊် (နဗီတမနရ်တာ်) ယူနတွ်စ်၊ (နဗီတမနရ်တာ်) ဟာရူနန်ငှ  ် (နဗတီမနရ်တာ်) 

ဆူလိုငမ်ာနတ်ို  ထ သုိ   (ဝဟယ််) အမိန  ဗ်ျာဒတိ်ရတာ်မျာ်း ပုိ  ရတာ်မူဘိသက  သုိ  လည််းရကာင််း၊ (နဗီတမနရ်တာ်) ဒါဝူဒအ်ာ်း 

ဇဗ ူ်ကျမ််းရတာ်ကို ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူဘိသက  သုိ  လည််းရကာင််း၊ အသင ထ် သုိ  လည််း (ဝဟယ််) 

အမိန  ဗ်ျာဒတိ်ရတာ်မျာ်းကို ပုိ  ရတာ်မူခ  ရလသတည််း။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၁၆၃) 

အလလ ာဟ် အရှငဖ်မတ်ဘက်ရတာ်မှတမနရ်တာ် မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ထ သုိ   

ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  သည ် ဤသာသ နာရတာ်သည်လွနရ်လပပီ်းရသာ 

နဗီတမနရ်တာ်မျာ်းအာ်းနာယူကျင မူ် နသ်တ်မှတ်ဖပဋ္ဌာန််းရပ်းခ  ရသာ 

သာသနာရတာ်ပငဖ်ြစ်သည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသညမှ်ာ- 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အြို   အကကငသ်ာသနာရတာ်ကိုပင ် သတ်မှတ်ဖပဋ္ဌာန််း၍ ရပ်းရတာ်မူခ  ၏။ 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် (နဗီတမနရ်တာ်) နဟူအ်ာ်း ယင််းသာသနာရတာက်ိုပင ် နာယကူျင မူ် န ် အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ၏။ 

၎င််းဖပငင်ါအရှငဖ်မတ်သည် ယင််းသာသနာရတာက်ိုပင ် အသင ထ် သုိ  ထုတ်ဖပနရ်တာ်မူခ  ၏။ ထုိမှတစ်ပါ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််းသာသနာရတာက်ိုပင ် နာယူကျင မူ် န ် (နဗီတမနရ်တာ်) အစ်ဗ် ာဟီမ် အာ်းလည််းရကာင််း၊ 

(နဗီတမနရ်တာ်) မူစာ အာ်းလည််းရကာင််း၊ (နဗီတမနရ်တာ်) အီစာ အာ်းလည််းရကာင််း၊အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ၏။ 

အသငတ်ို  သည် ဒနီသ်ာသနာရတာက်ို ခုိငပ်မ တညရ်ှိရစကကရလကုန။် ထုိမှတစ်ပါ်း အသငတ်ို  သည်ယင််းသာသနာ 

ရတာ်နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ကွ ဖပာ်းဖခင််း၊ အုပ်စုကွ ဖခင််း၊မရှိကကကနုလ်င ဟ်ူ၍ အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ၏။ (အို-နဗီတမနရ်တာ်) 

မုရှ် စ်က် တွ ြကန်ှုငိ််းယှဉကိ်ုးကွယ်ကကကုနရ်သာ သူတို  ၌ အသင ် ၎င််းတို  အာ်း ြတိ်ရခေါ်လျက်ရှိရသာ 

(ရတာငဟ်ီဒ)်တ ာ်းရတာ်မှာ လွနစွ်ာခက်ခ ကကီ်းရလ်းလ၏ှ။ (စငစ်စ်မှာကာ်း)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိအလိုရှိရတာ်မူရသာသူအာ်း မိမိအထ ရတာ်သုိ   ရ ွ်းချယ်ရတာ်မူ၏။ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိအရငှဖ်မတ်သည ်

မိမိဘက်ရတာ်သုိ   ဖပနလ်ညှ ်ရသာသူအာ်း လမ််းညွှနရ်တာ်မူ၏။ 

စူ ဟ် ရှု ာ-(၄၂:၁၃) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) 

ထ သုိ  ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  သည ်ဤကျမ််းဂနသ်ည်၎င််းမတိငုမီ်ကရှိခ  ရသာအရှငဖ်မတ်၏ကျမ််းမျာ်းဖြစ်သည် ဖပ ဖပငရ်ဖပာ

င််းလ ဖခင််းမခ  မည်အလျငက် ရှိခ  ရသာ ရသာင ်ာသ်နငှ အ်ငဂ်ျီလ ်

ကျမ််းတို  ကိုရထာက်ခ ထာ်းသည် ကျမ််းဂနဖ်ြစ်ရလသည်။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အသင ထ်  ငါအရှငဖ်မတ ် ထုတ်ဖပနရ်တာ်မူရသာ (ဤ)ကျမ််းဂနသ်ည် လ ု်းဝအမှနဖ်ြစ်၏။ 

(ထုိကျမ််းဂနသ်ည်) မိမိအလျင(်ကျရ ာက်ခ  ြူ်းရသာ) ကျမ််းဂနမ်ျာ်းကိလုည််း မှနက်နသ်ညဟ်ု ရထာက်ခ လျကရ်ှိ၏။ 

မုချအမှနအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မိမိ၏ကျွနတ်ို  နငှ  ် ပတ်သက်၍အလွနတ် ာ ကကာ်းသိရတာ်မူရသာ၊ အလွနတ် ာ 

သိဖမငရ်တာ်မူရသာ၊ အရှငဖ်မတ်ပင ်ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။ 

စူ ဟ် ြာတွိ ်-(၃၅:၃၁) 



  

  

၄။နဗ  မန်တ ာ်(အလှိငုဟ်ှိစ္စလာမ်)မျာ်း၏ သာသနာသည် 

 စ္်ခု ည််းသာမ စ္်ပပ ်း ၎င််း ှို ့်ကျင့််သံ်ုးသည့်် 

ဥပတဒမျာ်းသာကွြဲမပာ်းသကသည်။ 

နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)မျာ်း၏ သာသနာသည ် တစ်ခုတည််းသာဖြစ်ပပီ်း ၎င််းတို  ကျင် သ ်ုးသည်  

ဥပရဒမျာ်းသာကွ ဖပာ်းကကသည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် (အို- နဗီတမနရ်တာ်) 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသင ထ် သုိ   မှနက်နရ်သာကျမ််းဖမတ ် (ကု အ်ာန)် ကိ ု ထုတ်ဖပနခ်ျမှတ်ရတာ်မူခ  ရလသည်။ (ယင််း 

ကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည်) ၎င််း၏အလျငရ်ှိခ  ရသာကျမ််းမျာ်းကိ ုရထာက်ခ လျက်ရှိ၏။ ၎င််းဖပင ်ယင််းကျမ််းမျာ်းကိ ု

ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်လျက်ရှိ၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ (အို- နဗတီမနရ်တာ)် အသငသ်ည် ထုိသူတို  ၏စပ်ကကာ်းဝယ ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ် ထုတ်ဖပနခ်ျမှတ်ရတာ်မူသည ် (တ ာ်းရတာ)် နငှ အ်ည ီ စီ ငဆ် ု်းဖြတ်ပါရလ။ ၎င််းဖပင ် အသငသ်ည ်

မိမိထ ရ ာက်ရှလိာရသာ မှနက်နရ်သာကျမ််းတို  ကိုစွန  ၍် ၎င််းတို  ၏ အလိုဆနဒမျာ်းကို မလိကု်ရလနငှ ။် ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  အနက ် အသီ်းသီ်းတို  အြို   တ ာ်းဓမမသတ ် (နည််းဥပရဒ) တစ်မျိ ်းနငှ  ် ထငရ်ှာ်းလှစွာရသာ လမ််းစဉတစ်မျိ ်းကိ ု

သတ်မှတ်ဖပဋ္ဌာန််းရပ်းရတာ်မူခ  သည်။ အကယ်၍သာ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် အလိုရှိရတာ်မူခ  ပါမူ အသငတ်ို   

(အာ်းလ ု်း) ကို သာသနာဝငတ်စ်မျိ ်းတည််း ဖြစ်ရစရတာ်မူခ  မည်မှာ ဧကနမ်လွ ပင။် သုိ   ာတွင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိဖပဋ္ဌာန််းရပ်းသနာ်းရတာ်မူသည  ် (တ ာ်းလမ််းစဉ) နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အသငတ်ို  အာ်း စမ််းသပ်ရတာ်မူဖခင််းငာှ (ထုိက  သုိ   

သာသနာဝငတ်စ်မျိ ်းတည််း ဖြစ်ရစရတာ်မမူခ  ရချ) ။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည ် ရကာင််းမှုမျာ်းကိ ု

သူ  ထက်ငါသာရအာင ် လျငဖ်မနစွ်ာဖပ လုပ်ကကရလကုန။် အသငတ်ို   အာ်းလ ်ုးသည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ်

အထ ရတာ်သုိ  သာလျှင ် ဖပနလ်ည်ရ ာက်ရှိကကမည်ဖြစ်ကုန၏်။ ထုိရ ာအခါဝယ ် ထုိအရငှဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  ကွ လွ ခ  ကကကနုရ်သာ အရကကာင််းအချက်တို  နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အသငတ်ို  အာ်း အသိရပ်းရတာ်မူမည်ဖြစ်၏။စူ ဟ ်

မာအိဒဟ-်(၅:၄၈)တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ ရလာက၊ီရလာကတ္ု ာနစ်ှဌာနစလ ်ုးတွင ်

လူသာ်းအာ်းလ ်ုးအနက် ငါကိုယ်ရတာ်သည်မ ယ်မ်၏သာ်းရတာ ် အီစာ(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)န   အန်ီး 

စပ်ဆ ု်းသူဖြစ်သည်။နဗီတမနရ်တာ်မျာ်းသည်ြရအတ ူ မရအကွ  ညီအစ်ကိုရတွ လိ ု

ဖြစ်ကကပပီ်း၎င််းတို  ၏မိခငမ်ျာ်းသည်အသီ်းသီ်းဖြစ်ကကရသာ်လည််း ၎င််းတို  ၏သာသနာသည ်

တစ်ခုတည််းပငဖ်ြစ်သည်။(ဗုခါ ကီျမ််း - ၃၄၄၃) 

 

 

 

 



  

  

၅။တမွ်းမမြူ န် င််း၊ထှိန််းသှိမ််းတစ္ာင့်တ်ရှာကတ် ာ်မူတသာအ

ရှငသ်ခငမှ်ာ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ာမ စ္်ပပ ်း 

ထှိအုရှငမ်မ သ်ည်  န် င််းတ ာ်မူတသာ်အရှင၊် 

ရှိုဇ ရှိကခာတပ်းသနာ်းတ ာ်မူတသာအရှင၊် 

ရှငတ်စ္တသတစ္တ ာ်မူတသာ်အရှင၊် 

အပ်ုချျုပ်မှုအာဏာအမျှိျု်းမျှိျု်းကှိ ုစ္ှို်းပှိုငတ် ာ်မူတသာအရှင၊် 

အမှုကှိစ္စအာ်းလံ်ုးကှိစု္ မံခန ့််ခွြဲတ ာ်မူတသာအရှင၊် 

အလနွ်သကငန်ာသနာ်းတ ာ်မူတသာအရှင ်

မ စ္်တသကာင််းကှိသုကဝ်ငယ်ံသုကည်ရန် နဟူ၊် အှိဗ်ရာဟ ်းမ်၊ 

မူစ္ာ၊စ္ုလှိငုမ်ာန်နငှ့်ဒ်ါဝူဒ(်အလှိငု််းဟှိမုစ္်စ္လာမ်)စ္သည့််နဗ 

 မန်တ ာ် ှိငု််းက ှိ တ်ခေါ် ခြဲ့်သည့််အ ှိငု််းအစ္စလာမ်သာ

သနာတ ာ်သည်လည််းထှိဘုက်သှို ့်ပင ်ှိ တ်ခေါ်လျကရှ်ှိတနတပ

သည်။ 

ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််း၊ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ရတာ်မူရသာအရှငသ်ခငမှ်ာ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သာဖြစ်ပပီ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအ်ရှင၊် ရိုဇီ ိကခာရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် ရငှရ်စရသရစရတာ်မူရသာ်အရှင၊် 

အုပ်ချ ပ်မှုအာဏာအမျိ ်းမျိ ်းကိ ု စုိ်းပုိငရ်တာ်မူရသာအရှင၊် အမှုကိစစအာ်းလ ်ုးကိုစီမ ခန  ခွ် ရတာ်မူရသာအရှင၊် 

အလွနက်ကငန်ာသနာ်းရတာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရကကာင််းကိသုက်ဝငယ် ုကကည ်န ် နဟူ်၊ အဗိ် ာဟ်ီးမ်၊ 

မူစာ၊စုလိုငမ်ာနန်ငှ ဒ်ါဝူဒ(်အလိုင််းဟိမုစ်စလာမ်)စသည ်နဗီတမနရ်တာ်တိငု််းကြတိ်ရခေါ် ခ  သည ်အတိုင််းအစစလာမ်သာသ

နာရတာ်သညလ်ည််းထုိဘက်သုိ  ပငြ်တိ်ရခေါ်လျကရ်ှိရနရပသည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို-

လူခပ်သိမ််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ် မိမိတို  အရပေါ်၌ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်က ဖပ ရတာ်မူခ  ရသာ ရကျ်းဇ်ူးရတာ်မျာ်းကိ ု

ဖပနလ်ည်ရအာက်ရမ သတိ  ကကရလကုန။်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ဖပင ် အသငတ်ို  အာ်း မုိ်းရကာင််းကငမှ်လည််းရကာင််း၊ 



  

  

ပထဝီရဖမမှလည််းရကာင််း၊ စာ်းနပ် ိကခာရပ်းသည ် ြနဆ်င််းသူဟူ၍ တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှပင ် ရှိပါရသ်းသရလာ၊ 

ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း ဆည််းကပ်ကို်းကွယ ်ာအရှငဟ်ူ၍ အလျဉ်းမရှိပပီ။ သုိ  ပါလျက ် အသငတ်ို  သည ်

အဘယ်သုိ  ဖပနလ်ညှ ်သွာ်းကကရလသနည််း။စူ ဟ် ြာတွိ ်-(၃၅:၃)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီတမနရ်တာ်) အသငသ်ည်(၎င််း တို  အာ်း)ဤသုိ   ရဖပာဆုိရမ်းဖမန််းကကပါရလ၊ အချင််းတို   

အသငတ်ို  အာ်းအာကာသမုိ်းရကာင််းကငမှ်လည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမကကီ်းမှလည််းရကာင််း၊ မည်သူမည်ဝါ စာ်းနပ် ကိခာ 

ရထာက်ပ  ရလသနည််း။ သုိ  တည််းမဟတု် မည်သူသည် နာ်းမျာ်းနငှ  ် မျက်စိမျာ်းကိုစုိ်းပုိငပ်ါသနည််း။ ထုိနည််းတူစွာ 

မည်သူသည ် သက်ရှကိိုသက်မ  မှထွက်ရစ၍ သက်မ  ကိုသက်ရှိမှ ထွက်ရစသနည််း။ ထုိမှတစ်ပါ်းမည်သူသည ် အမှုကိစစ 

အဝဝကို စီမ ခန  ခွ် ရလသနည််း ဟုရမ်းဖမန််းပါရလ။ ထုိအခါ ၎င််း တို  က အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ဟူ၍ပင ် မုချရဖပာဆုိရဖြ 

ကကာ်းကကရပမည်။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငသ်ည ် (၎င််း တို  အာ်း)အချင််းတို   သုိ  ပါလျက် အသငတ်ို  သည် (တစ်စ ုတစ် ာကိ ု

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် တွ ြက်နှုငိ််းယှဉ ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းမှ) မရရှာငက်ကဉကကရလသရလာဟ ု ရမ်းဖမန််းပါရလ။စူ ဟ ်

ယူနတွ်စ်-(၁၀:၃၁)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(ဤရပ်ုတုမျာ်းဖမင ဖ်မတ်သရလာ၊) သုိ  တည််းမဟတု ်

အကကငအ်ရှငဖ်မတ်ပင(်ဖမင ဖ်မတ်ရတာ်မူပါသရလာ၊) ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် အြနဆ်င််းခ တို  ကိ ု

(ပထမအကကိမ်)စတငြ်နဆ်င််းရတာ်မူ၏။ ထုိ  ရနာက ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် ထုိအြနဆ်င််းခ တို  ကို တစ်ြနထ်ပ်မ ၍ 

ြနဆ်င််းရတာ်မူရပသည်။ ထုိ  ဖပင ် အကကငအ်ရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အာ်း မုိ်းရကာင််းကငမှ်လည််းရကာင််း၊ 

ပထဝီရဖမမှလည််းရကာင််း၊ စာ်းနပ် ကိခာ ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူ၏။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် နငှ အ်တူ (အဖခာ်း)ဆည််း 

ကပ်ကို်းကွယ ်ာဟူ၍ ရှိပါရသ်းသရလာ။ (အို-နဗီတမနရ်တာ၊်) အသငသ်ည ် ရဖပာကကာ်းပါရလ။ (အချင််းတို  ၊)အကယ်၍ 

အသငတ်ို  သည ် သစစာဝါဒမီျာ်းဖြစ်ကကလျှင ် (ဤသည်နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍) မိမိတို  ၏ သက်ရသသာဓကကိ ု

ယူရဆာငလ်ာခ  ကကရလကုန။်စူ ဟ် နမ်လ-်(၂၇:၆၄)နဗတီိုင််း၊ စူလ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)တိုင််းသညအ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် 

တစ်ဆူတည််း ကိုသာခဝပ်ကို်းကွယဖ်ခင််းဘက်သုိ   

ြိတ်ရခေါ် နအ်တကွ်ရစလွှတ်ဖခင််းခ  သည်။အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ဧကနမ်လွ  

ငါအရှငဖ်မတ်သည် လူမျိ ်းတိုင််းတွင ်  စူလတ်မနရ်တာတ်စ်ပါ်းကို ရစလွှတ်ရတာ်မူပပီ်း အသငတ်ို  သည် 

အဖခာ်းကို်းကွယ ်ာ မျာ်းကို စွန  လ်ွှတ်ပယရ်ှာ်း၍(တစ်ဆူတည််းရသာ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ာ်းသာလျှင ်

ခဝပ်ကို်းကယွ်ကကရလကုနဟ်ု (ရဟာကကာ်းရစရတာ်မူခ  ရလသည်)။ သုိ   ာတွင ် ၎င််းတို  တွင ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် 

တ ာ်းလမ််းမှနက်ိ ု ဖပရတာ်မူရသာသူမျာ်းလည််းရှိခ  ကက၏။ ထုိနည််းတူစွာ ၎င််းတို  တွင ် အကကငသူ်မျာ်းလည််းရှိခ  ကက၏။ 

ထုိသူတို  အရပေါ်၌ လမ််းမှာ်းဖခင််းသည် အတည်ဖြစ်ခ  ၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည် ကမဘာရဖမဝယလ်ှည လ်ည်၍ 

မဟုတ်မမှနဟ်ူ၍ စွပ်စွ ဖငင််းပယ်သူတို  ၏ ရနာက်ဆ ု်းအရဖခသည ် မည်သုိ   

ဖြစ်ခ  သညက်ိုကကည ်ရှုရလ လာကကရလကနု။်စူ ဟ် နဟလ််-(၁၆:၃၆)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ် 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသင အ်လျငရ်စလွှတ်ရတာ်မူခ  ရသာ မည်သည ် စူလတ်မနရ်တာ်၏ ထ သုိ  မဆုိ ဧကနအ်မှန ်

ငါအရှငမှ်တစ်ပါ်း ခဝပ်ကို်းကွယ ်ာအရှငဟ်ူ၍ အလျှင််းမရှိပပီ။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည ်ငါအရှငဖ်မတ်အာ်းသာလျှင ်

ခဝပ်ကို်းကယွ်ကကရလကုနဟ်ူ၍ အမိန  ရ်တာ ် ထုတ်ဖပနခ်ျမှတ်ရတာ်မူခ  သည်သာ ဖြစ်သည။်စူ ဟ ်

အနဗ်ယိာအ(်၂၁:၂၅)နဟူ်(အလိငုဟ်ိစစလာမ်)နငု စ်ပ်လျဉ်း၍အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူထာ်းသည်မှာ-

နဟူ်က(မိမိအမျိ ်းသာ်းတို  အာ်း)အို-

ငါ၏အမျိ ်းသာ်းအရပါင််းတို  ၊အသငတ်ို  သည်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတက်ိုသာလျှငခ်ဝပ်ကို်းကွယ်ကကရလကုန။်အသငတ်ို  ၌အ

လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းအဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာအလျဉ်းမရှိပပီ။ငါသည်အသငတ်ို  အရပေါ်၌အလွနက်ကီ်းကျယ်ရသာရန  

၏ဖပစ်ဒဏ(်သက်ရ ာက်မည်)ကိုမလွ ဧကနစုိ််း ိမ်မိသညဟ်ုရဖပာကကာ်းခ  ရလသည်။စူ ဟ် အအ ်ာြ်-



  

  

(၇:၅၉)(ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနတ်ွင)်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  က်ကာ်းထာ်းသည ် အတိုင််း အဗိ် ာဟီ်းမ် 

ခလီလလွလ ာဟ(်အလိငုဟ်ိစစလာမ်)က ရဖပာကကာ်းခ  သည်မှာထုိမှတစ်ပါ်း အဗိ် ာဟီမ်အာ်း(လည််းငါအရှငဖ်မတ်သည ်

 စူလ်တမနရ်တာ်အဖြစ် ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  ၏။)အကကငအ်ခါဝယ် ထုိအဗီ် ာဟီမ်သည် မိမိ အမျ ိ်းသာ်းတို  အာ်း(ဤသုိ  ) 

ရဖပာကကာ်းခ  ရလ၏။ (အချင််းတို  ၊) အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်အာ်း ဆည််းကပ်ကိ်ုးကယွ်ကကရလကုန။် ၎င််းဖပင ်

အသငတ်ို  သည် ထုိအရှငဖ်မတအ်ာ်း ခန  ည်ာ်းရကကာက် ွ ွံ့ ကကရလကုန။် အကယ်၍ အသငတ်ို  သည် သိရှိကကရလရသာ ်

ဤသည ် အသငတ်ို  အြို   အရကာင််းဆ ု်းပင ် ဖြစ်ရပသည်။စူ ဟ ်

အနက်ဗူ်းသ်(၂၉:၁၆)(ကျမ််းဖမတ်က ု်အာနတ်ွင)်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  က်ကာ်းထာ်းသည ်အတိငု််း 

ဆွာရလဟ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)က ရဖပာကကာ်းခ  သည်မှာ-(နဗီတမနရ်တာ်ဆွာလိဟက်(မိမိ၏အမျိ ်းသာ်းတို  အာ်း)အို-

ငါ၏အမျိ ်းသာ်းတို  အသငတ်ို  သည်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်(တစ်ဆူတည််းကိုသာလျှင)်ခဝပ်ကို်းကွယ်ကကရလကုန။်(စငစ်စ်တ

မူကာ်း)အသငတ်ို  ၌ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းအဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာဟူ၍အလျင််းမရှိပပီ။ဧကနစ်ငစ်စ်အသငတ်ို  ထ အသင်

တို  ၏အရငှဖ်မတ်အထ ရတာ်မှထငရ်ာှ်းလှစွာရသာသက်ရသသာဓကသည်ရ ာက်ရှိခ  ရချပပီ။ဤသညအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်

၏ကုလာ်းအတု်မပငဖ်ြစ်သည။်အသငတ်ို  အြို  လကခဏာတစ် ပ်အဖြစ်(ရစလွှတ်ရတာ်မူ၏။)သုိ  ဖြစ် ာအသငတ်ို  သည်ထုိ

ကုလာ်းအတု်မကိုအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ပထဝီရဖမဖပငဝ်ယ်စာ်းရသာက်(သွာ်းလာ) နလ်ွှတ်ထာ်းကကရလကုန။်၎င််းဖပငအ်

သငတ်ို  သည်ထုိကုလာ်းအုတ်မကိုမရကာင််းရသာရစတနာနငှ မ်ထိကကကုနလ်င ။်သုိ  မဟတု်လျှငဖ်ပင််းဖပနာကျငြ်ယွ်ဖြစ်

ရသာဖပစ်ဒဏသ်ည်အသငတ်ို  အာ်းြမ််းဆီ်းကွပ်မျကလ်ိမ ်မည်ဟုရဖပာကကာ်းရတာ်မူခ  ရလသတည််း။စူ ဟ် အအ ်ာြ်-

(၇:၇၃)(ကျမ််းဖမတ်က ု်အာနတ်ငွ)်အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်မိန  က်ကာ်းထာ်းသည ်အတိငု််း ရှုအိကု်ဗ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)က 

ရဖပာကကာ်းခ  သည်မှာ-(နဗီတမနရ်တာ်)ရှုအိုကဗ််သည်(မိမိတို  အမျိ ်းသာ်းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းခ  ရလ၏။အို-

ငါ၏အမျိ ်းသာ်းတို  ၊အသငတ်ို  သည်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုသာလျှငခ်ဝပ်ကို်းကယွ်ကကရလကနု။်အသငတ်ို  ၌အလလ ာဟ်အရှ

ငဖ်မတ်အဖပငအ်ဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာဟူ၍အလျင််းမရှိပပီ။အသငတ်ို  အာ်းြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရငှဖ်မတ်အထ 

ရတာ်မှထငရ်ာှ်းလှစွာရသာသက်ရသသာဓကသည်အသငတ်ို  ထ ရ ာကရ်ှိလာခ  ရချပပီ။သုိ  ဖြစ်ရပ ာအသငတ်ို  သည်(ခွက၊်

စလယ်၊ရတာင််းစရသာ)ပမာဏအဖခငအ်တယွ်(မျာ်း)ကိလုည််းရကာင််း၊အရလ်းချိန(်မျာ်း)ကိုလည်ရကာင််း၊ချိနတ်ယွ် ာတွ

ငတ် ာ်းမျှတစွာဖြင အ်ဖပည (်ချိနတ်ွယ်၍)ရပ်းကကရလကုန။်၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သညလ်ူတို  အာ်း၎င််းတို  ၏ဥစစာပစစည််းမျာ်းကို

မတ ာ်းသဖြင ရ်လျှာ ၍ရပ်းဖခင််းကိုလည််းမဖပ ကကကုနလ်င ။်ထုိ  ဖပငအ်သငတ်ို  သည်ကမဘာရဖမဖပငတ်င တ်ယ်ရကာင််းမွနလ်ာ

ပပီ်းရနာက်ထုိကမဘာရဖမဖပငဝ်ယ်ပျက်စီ်း ာပျက်စီ်းရကကာင််းမျာ်းကိအုသငမ်ဖပ လုပ်ကကကုနလ်င ။်ဤသည်ကာ်းအကယ်၍

သာအသငတ်ို  သည်မုအ်မငန်သ်က်ဝငယ် ကုကည်သူမျာ်းဖြစ်ကကပါလျှငအ်သငတ်ို  အြို  အရကာင််းဆ ု်းပငဖ်ြစ်ရချသတည််း။စူ

 ဟ ် အအ် ာြ်-(၇:၈၅)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မူစာ(အလိငုဟ်ိစစလာမ်) အာ်းပထမဦ်းဆ ု်းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ-

စငစ်စ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသင အ်ာ်း (နဗတီမနရ်တာ်အဖြစ်) ရ ွ်းချယ်ရတာ်မူပပီ်းဖြစ် ာ အသငသ်ည်(မိမိထ သုိ   

ငါအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်မှ) ထုတဖ်ပန ် ဖခင််းခ  ရသာအမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို နာ်းရထာငပ်ါရလ။(၁၃)ဧကနအ်မှန ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ပငလ်ျှငအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသည်။ ငါအရှငဖ်မတ ် မှတစ်ပါ်း 

ခဝပ်ကို်းကယွ် ာအရှငဟ်ူ၍ အလျှင််းမရှိပပီ။ သုိ  ဖြစ် ရပ ာအသငသ်ည် ငါအရငှဖ်မတ်အာ်းသာလျှင ်

ခဝပ်ကို်းကယွ်ပါရလ။ထုိ  ဖပင ် အသငသ်ည် ငါအရှငဖ်မတ်အာ်း သတ ိဖခင််းငာှ ဆွလာတ်ဝတ်ဖပ မှုကိ ု

ရဆာက်တည်ပါရလ။(၁၄)စူ ဟ် တွာဟာ-(၂၀:၁၃-၁၄)တမနရ်တာ်မူစာ (အလိငုဟ်ိစစလာမ်) 

သည်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ထ ရတာ်ပါ်းတငွ ် ခုိလှု ခွင ရ်တာင််းခ ခ  ရကကာင််းကိ ု အသိရပ်းသည အ်ရနဖြင  ် အရငှဖ်မတ်က 

မိန  က်ကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနစ်ငစ်စ် ငါသည် ရစာရကကာရမ်းဖမန််းမည ်ရန  ကို သက်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််းမရှိရသာ 

ဘဝငဖ်မင  ် မာနမ်ာန ရထာငလ်ွှာ်းသူတိုင််း(၏ရဘ်း နခ်ပ်သိမ််းတို  )မှ (ကင််းလွတအ်  ရသာငာှ) ငါ  အာ်းလည််းရကာင််း၊ 



  

  

အသငတ်ို  အာ်းလည််းရကာင််း၊ (အာ်းလ ု်းတို  အာ်း)ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်၌ 

အကာအကယွ်ယူထာ်းပပီ်း ဖြစ်သည။်စူ ဟ် ဂါြ ိ်-(၄၀:၂၇)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် တမနရ်တာ် (မစီဟ်) အီစာ 

(အလိုငဟ်ိစစလာမ်) နငှ ပ်တ်သက်၍ အသိရပ်း မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ -

ဧကနစ်ငစ်စ်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည်အကျွန်ပ်ုကိုရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငလ်ည််းဖြစ်ရတာ်မူ၏။အသငတ်ို  ကိုရမွ်းဖမြူ

ရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတလ်ည််းဖြစ်ရတာ်မူ၏။သုိ  ဖြစ်ရပ ာအသငတ်ို  သည်ထုိအရှငဖ်မတ်ကိုသာလျှငခ်ဝပ်ကိ်ုးကယွ်ကကကု

န။်ဤကာ်းရဖြာင မ်တ်မှနက်နရ်သာတ ာ်းလမ််းပငဖ်ြစ်ရချသတည််း။စူ ဟ ် အာလိအိမ် ာန-်

(၃:၅၁)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် တမနရ်တာ် (မစီဟ)် အီစာ (အလိုငဟ်ိစစလာမ်) နငှ ပ်တ်သက်၍ ထပ်မ အသိရပ်း 

မိန  က်ကာ်းခ  သည ် ၎င််းကရဖပာကကာ်းခ  သည်မှာ -အမှနရ်သာက်ာ်း မစီဟ် (ကိုယတ်ိုင)် ကပင ် “အို - 

အစစ ာအလီီမျိ ်းနယွအ်ရပါင််းတို   အသငတ်ို  သည ် ငါ၏အရှငန်ငှ  ် အသငတ်ို  ၏အရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုပင ် ခဝပ်ကို်းကွယ်ကကရလကုန”် ဟ ု ရဖပာဆုိခ  ရလသည်။ စငစ်စ်ဧကန ် မည်သူမဆုိ 

(တစ်စ ုတစ် ာကို) အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ  ် တွ ြက ် (ကို်းကွယ)် ပါလျှင ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် ထုိ (က  သုိ  ရသာ) 

သူ၏အြို   ‘ဂျနနတ်’ အမတသုခဘ ကုိ ု မုချဧကန ် ပိတ်ပင ် ထာ်းရတာ်မူအ  ။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူ၏လာ်း ာဌာနသည ်

င  မီ်းပငဖ်ြစ်လတ္  ။ ထုိမှတစ်ပါ်း (ယင််းက  သုိ  ) မတ ာ်းကျြူ်းလနွရ်သာသူတို  အာ်း ရိုင််းပင််းကညူီ ရစာငမ်မည ်သူဟူ၍ကာ်း 

တစ်စ ုတစ်ရယာက်မျှ ရှလိိမ ်မည်မဟတု်ရပ။စူ ဟ ် မာအိဒဟ်-(၅:၇၂)ထုိ  အဖပင ် ရသာင ်ာသ် (တိ ုာ) နငှ  ် အငဂ်ျီ်းလ ်

(သမမာကျမ််း) နစ်ှရစာငစ်လ ု်းတွငလ်ည််း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ်တစ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ကက န ်အရလ်းအနက ်

လာရှိထာ်းသည်။ တ ာ်းရဟာ ာကျမ််းတွင ် တမနရ်တာ် (ရမာရရှ) မူစာ (အလိုငဟ်ိစစလာမ်)၏ ရဖပာကကာ်းချကက်ိ ု

ရြာ်ဖပထာ်းသည်မှာ-အိဣုသရ လအမျိ ်း၊ နာ်းရထာငရ်လာ ။ ငါတို  ၏ ဘု ာ်းသခငထ်ာဝ ဘု ာ်းသည ်တဆူတည််းရသာ 

ထာဝ ဘု ာ်းဖြစ်ရတာ်မူ၏။ရှငမ်ကုခ စ်ဝငက်ျမ််း၌လည််း တစ်ပါ်းတည််းရသာ အရှငက်ိုသာ ခဝပ်ကို်းကွယ ်န ်

အရလ်းအနက်ထာ်းရြာ်ဖပထာ်းသည်။တမနရ်တာ ် (ရယရှု) အစီာ(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)ကရဖပာကကာ်းခ  သည်မှာ-ရယရှုက၊ 

ပညတတ်ကာတို  တွင ် အဖမတ်ဆ ု်းရသာ ပညတဟ်ူမူကာ်း၊ အိဣုသရ လလူမျ ိ်း၊ နာ်းရထာငရ်လာ ။ ငါတို  ၏ဘု ာ်းသခင ်

ထာဝ  ဘု ာ်းသည ် တဆူတည််းရသာ ထာဝ ဘု ာ်းဖြစ်ရတာ်မူ၏။အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ်

နဗီတမနရ်တာအ်ာ်းလ ်ုးတို  အာ်း ထုိကကီ်းကျယ်လှသည  ် တာဝနဖ်ြစ်သည ် (ရသာငဟ််ီးဒ)် 

တစ်ပါ်းတည််းရသာအရှငက်ိုသာလျှင ် ခဝပ်ကို်းကွယ်ဖခင််းဘက်သုိ   ြတိ်ရခေါ် နအ်တွက် ရစလွှတ်ခ  ရကကာင််းကိ ု

ရှင််းလင််းမိန  က်ကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ဧကနမ်လွ  

ငါအရှငဖ်မတ်သည် လူမျိ ်းတိုင််းတွင ်  စူလတ်မနရ်တာတ်စ်ပါ်းကို ရစလွှတ်ရတာ်မူပပီ်း အသငတ်ို  သည် 

အဖခာ်းကို်းကွယ ်ာ မျာ်းကို စွန  လ်ွှတ်ပယရ်ှာ်း၍(တစ်ဆူတည််းရသာ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ာ်းသာလျှင ်

ခဝပ်ကို်းကယွ်ကကရလကုနဟ်ု (ရဟာကကာ်းရစရတာ်မူခ  ရလသည်)။ သုိ   ာတွင ် ၎င််းတို  တွင ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် 

တ ာ်းလမ််းမှနက်ိ ု ဖပရတာ်မူရသာသူမျာ်းလည််းရှိခ  ကက၏။ ထုိနည််းတူစွာ ၎င််းတို  တွင ် အကကငသူ်မျာ်းလည််းရှိခ  ကက၏။ 

ထုိသူတို  အရပေါ်၌ လမ််းမှာ်းဖခင််းသည် အတည်ဖြစ်ခ  ၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည် ကမဘာရဖမဝယလ်ှည လ်ည်၍ 

မဟုတ်မမှနဟ်ူ၍ စွပ်စွ ဖငင််းပယ်သူတို  ၏ ရနာက်ဆ ု်းအရဖခသည ် မည်သုိ   

ဖြစ်ခ  သညက်ိုကကည ်ရှုရလ လာကကရလကနု။်စူ ဟ် နဟလ််-(၁၆:၃၆)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီတမနရ်တာ၊်) အသငသ်ည် ၎င််းတို   အာ်း(ဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။ (အချင််းတို  ၊) အသငတ်ို  သည် ရဖပာဖပကကရလကုန။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ် မှတစ်ပါ်း အသငတ်ို   ဟစ်ရခေါ်တသကကရသာအ ာမျာ်းသည် မည်သည ်ရဖမကိ ု

ြနဆ်င််းခ  ကကသည်ကိ၊ု သုိ  တည််းမဟုတ် ၎င််းတို  အြို   မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်း၌ ြက်စပ်ပါဝငဖ်ခင််းရှိသညက်ို ငါ  အာ်း 

အသငတ်ို  ဖပကကရလကနု။်အသငတ်ို  သည ် သစစာဝါဒမီျာ်းဖြစ်ကကလျှင ် ဤကျမ််းဂန၏်အလျင ် ကျရ ာက်ခ  ရသာကျမ််းဂန ်



  

  

တစ်စ ုတစ် ာကို ရသာလ်ည််းရကာင််း၊ (ရရ်ှးအဆက်ဆက်မှ လာရှိရသာ) အသိပညာမှ အ ပ်အမမက်ဖပရသာ 

အရကကာင််းအချက် တစ်စ ုတစ် ာကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ ငါ  ထ  ယူခ  ကကရလကနု။်စူ ဟ ် အဟ်ကာြ်-(၄၆:၄)ရှုိခ်စအဒ် ီ

( ဟိမဟလွလ ာဟ်) ကရဖပာကကာ်းခ  သည်မှာ-(မုရှ ်ိစ်က်) ြက်စပ်ယှဉတွ ကိ်ုးကယွ်သူမျာ်းသည ် ၎င််းတို  ၏ 

ယှဉတွ ကို်းကွယ်မှုနငှ  ် ပတ်သက်၍ ဖငင််းခ ုမှုမျာ်းသည်မည်သည ်သက်ရသအရထာကအ်ထာ်းရပေါ်တွငမ်ျှ 

အရဖခခ ထာ်းဖခင််းမဟတု်ဘ  ၎င််းတို  ၏ မှာ်းယွင််းရသာ အရတွ်းအရခေါ်မျာ်း၊ အကျ ိ်းမရှိသည  ် ထငဖ်မငယ်ူဆချက်မျာ်းနငှ  ်

ချွတ်ယငွ််းရနသည ်အသိဉာဏအ်ရပေါ်တွငသ်ာအရဖခခ ထာ်းကကဖခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပခဝပ်ကို်းကယွ်ဖခင််းခ ရန ရသာအ ာမျာ်းသည် ၎င််းတို  အာ်း ရလာကနီငှ ရ်လာကတ္ု ာ 

တို  တွငတ်စ်စ ုတစ် ာအကျ ိ်းဖပ နိငုမ်ည်ရလာ။၎င််းတို  ၏ အရဖခအရနမျာ်း၊အသိပညာမျာ်း၊ လုပ် ပ်မျာ်းနငှ  ်

ရှိ ်ကဖ်ပ လုပ်ဖခင််း၌ပင ် မိမိတို  ၏ သက်တမ််းကိ ု ကုနဆ် ်ုးရနဖခင််းတို  ကို သ ်ုးသပ်ကကည ်ဖခင််းအာ်းဖြင  ် ထုိအ ာမျာ်းသည ်

မှာ်းယွင််းရနရကကာင််း သငသိ်ရှိနိငုမ်ည်။(သုိငစီ််း ွလ် က ီ်းမ်မစ်လမ်နန်ာနက်ျမ််း စာမျက်နာှ - ၇၇၉) 

၆။ကက ်းကျယမ်မင့်မ်ာ်းတ ာ်မူတသာ 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

 န် င််းတ ာ်မူတသာအရှင၊်ခဝပ်ကှိ်ုးကယွ်မခင််းခံထှိကု်သည့်် 

 စ္်ပါ်း ည််းတသာအရှငမ် စ္်ပပ ်း၊အရှငမ်မ န်ငှ့်အ်  ူ

ယဉှ် ွြဲ၍ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမ်ခင််းခံထှိကု်သဟူ၍ူ 

အလျင််းမရှှိတပ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းကို ခ ထုိက်သည  ် တစ်ပါ်းတည််းရသာအရှငဖ်ြစ်ပပီ်း အရှငဖ်မတ်နငှ အ်တူ 

ယှဉတွ ၍ခဝပ်ကို်းကွယ်ဖခင််းခ ထုိက်သူဟူ၍ လ ု်းဝမရှိရချ။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အိ-ု

လူသာ်းအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ် မိမိတို  အာ်း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူထရသာ (အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်)ကိ ု

ခဝပ်ကို်းကယွ်ကကကုန။် ထုိအရှငသ်ည ် အသငတ်ို  ကိလုည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  အလျင ် အထက်ထက် အဆက်ဆက်က 

ရှိခ  ဘူ်းရသာ ရရှ်းပရဝသဏ ီ လူရဟာင််းမျာ်းကို လည််းရကာင််း၊ ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ အရှငဖ်ြစ်သည်။ ထုိသုိ   

ခဝပ်ကို်းကယွ်ကကမှသာလျှင ် အသငတ်ို  သည် (ဒစုရိုကမ်ှုမျာ်းကို) ကကဉရရာှငရ်သာ သူရတာ်သူစငမ်ျာ်း 

ဖြစ်တနက်က ာသတည််း။(၂၁)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို   (ရနထုိင ် သွာ်းလာနိငု ်န ် အလို  ငာှ) 

ဤပထဝီရဖမဖပငက်ို အခင််းအဖြစ်လည််းရကာင််း၊ မုိ်းရကာင််းကငက်ို အမုိ်းအဖြစ်လည််းရကာင််း၊ 

ဖပ လုပ်ရပ်းသနာ်းရတာ်မူ၍ ယင််းမုိ်းရကာင််းကငမှ်ပင ် မုိ်း ွာသွန််းရစပပီ်း ထုိမုိ်းရ ဖြင  ် ရကာက်ပ သီ်းနှ  အမျိ ်းမျိ ်းတို  ကိ ု

အသငတ်ို  အဘုိ    ိကခာအဖြစ် ရပါက်ရ ာက်ရစရတာ်မူ၏၊ သုိ  ဖြစ် ာ အသငတ်ို  သည် (အနနရ္ကျ်းဇ်ူးရတာ်ရှင ်

ဖြစ်ရတာ်မူထရသာ) အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ  ် မည်သည ်အ ာကိုမျှ တွ ြက်၍ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းကို အလျှင််း 

မဖပ ကကလင ၊် (သုိ   အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်နငှ  ် တွ ြက်၍ ခဝပ်ကို်းကွယ်ဖခင််း မဖပ အပ်သည ်အရကကာင််းကို) 



  

  

အသငတ်ို  ကိုယတ်ိုငလ်ည််း အသိ ပင ် ဖြစ်ကကသည်။(၂၂)စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၁-၂၂)အကကငအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

ကျွနရ်တာ်တို  နငှ  ် ကျွနရ်တာ်တို  မတိငုခ်ငက် ရှိခ  ကကသည  ် မျိ ်းဆက်မျာ်းကိ ု ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  သည်။ထုိ  ဖပင ်

ကျွနရ်တာ်တို  အတကွ ် ကမဘာရဖမကကီ်းအာ်း အခင််းအဖြစ်ဖပ လုပ်ရပ်းရတာ်မူသည်။ ထုိ  ဖပငက်ျွနရ်တာ်တို   

အရပေါ် မုိ်းရကာင််းကငမှ် မုိ်း ွာသွန််းရစပပီ်း ကျွနရ်တာတ်ို   အတကွ်  ိကခာအဖြစ် ရကာက်ပ သီ်းနှ မျာ်းကိ ု

ရပါက်ရ ာက်ရစရတာ်မူသည်။ ထုိ  ရကကာင ပ်င ် ၎င််းအရှငဖ်မတ် သည်ပငလ်ျင ် ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းကိ ု

ခ ထုိက်ရသာတစ်ပါ်းတည််းရသာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူသည်။အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို-လူခပ်သိမ််းတို  ၊ 

အသငတ်ို  သည် မိမိတို  အရပေါ်၌ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတက် ဖပ ရတာ်မူခ  ရသာ ရကျ်းဇ်ူးရတာ်မျာ်းကိ ု

ဖပနလ်ည်ရအာက်ရမ သတိ  ကကရလကုန။်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ဖပင ် အသငတ်ို  အာ်း မုိ်းရကာင််းကငမှ်လည််းရကာင််း၊ 

ပထဝီရဖမမှလည််းရကာင််း၊ စာ်းနပ် ကိခာရပ်းသည  ်

ြနဆ်င််းသူဟူ၍တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှပငရ်ှိပါရသ်းသရလာ၊ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းဆည််းကပ်ကိ်ုးကယွ် ာအရငှဟ်ူ၍ 

အလျဉ်းမရှိပပီ။ သုိ  ပါလျက ် အသငတ်ို  သည် အဘယ်သုိ  ဖပနလ်ညှ ်သွာ်းကကရလသနည််း။စူ ဟ ် ြာတွ ိ်-

(၃၅:၃)ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် ြနဆ်င််းရတာ်မူပပီ်း စာ်းနပ် ိကခာချ်ီးဖမြှင ရ်တာ်မူသည်။ထုိ  ရကကာင  ် ထုိအရငှဖ်မတ်သည်သာ 

ခဝပ်ကို်းကယွ်ဖခင််းကိုခ ထုိက်ရသာ တစ်ပါ်းတည််းရသာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူသည။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

(ဤသည်) ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင ် အသငတ်ို  အာ်း ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအလလ ာဟ ် အရှငဖ်မတ်ပငတ်ည််း။ 

ထုိအရှငဖ်မတ်မှတပါ်း ခဝပ်ကို်းကွယ ်ာအရှငမ်ရှပိပီ။(ထုိအရှငဖ်မတ်သည်) အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု

ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည ်

ထုိအရှငဖ်မတက်ိုသာခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ကကရလကနု။် စငစ်စ်ရသာ ် ကာ်းထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင ် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု

စီမ ခန  ခွ် ပပီ်းပငမ်ိ်းရစရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် အနအ်ာမ်(၆:၁၀၂)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မှအပ 

ကို်းကွယ်ဖခင််းခ ရန ရသာ အ ာတိုင််းသည် ခဝပ်ကို်းကယွ်ဖခင််း မခ ထုိက်ရပ၊ အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ ် ၎င််းတို  သည ်

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ ် ရဖမပထဝီတွင ် အနဖုမြူမှုန ် ပမာဏမျှပင ် စုိ်းပုိငဖ်ခင််းမရှိရပ။၎င််းတို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ်

တစ်စ ုတစ် ာ၌ ြက်စပ်ပါဝငခ်  ကကသူမျာ်းမဟတု်ကကသလို ကညူရီိုင််းပင််းခ  ကကဖခင််းလ  မရှိရပ။ ထုိ  ရကကာင ပ်င၎်င််းတို  သည ်

အဘယ်က  သုိ   အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ အ်တူ ဟစ်ရခေါ်ရတာင််းဆုိခ  သူ၊ သုိ  မဟတု် အရှငဖ်မတန်ငှ တ်ွ ြကန်ှုငိ််းယှဉခ  သူ 

ဖြစ်နိငုပ်ါမည်နည််း။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗီတမနရ်တာ်)အသငသ်ည် ရဖပာကကာ်း ပါရလ။ 

(အချင််းတို  ) အသငတ်ို  သည ် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်အဖပင(်ကိ်ုးကယွ် ာဘု ာ်းမျာ်းဖြစ်ကကသညဟ်ု) မိမိတို  ထငမှ်တ ်

ကို်းကွယ်ခ  ကကရသာသူတို  အာ်းဟစ်ရခေါ် ကကရလကုန။် ထုိသူတို  သည်မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်း၌လည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမ၌ 

လည််းရကာင််း၊နမ်ှ်းရစ ခန  မ်ျှပင ် ပုိငဆုိ်ငက်ကသည ် မဟတု်ရပ။ ထုိမှတစ်ပါ်းယင််းမုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ  ် ပထဝီရဖမနစ်ှခု၌ 

၎င််းတို  ၏ ြက်စပ်မှုဟူ၍လည််း လ ်ုးဝမရှိရပ။ ထုိနည််းတူစွာ ၎င််းတို  အနက်ထုိအရှငဖ်မတ်အာ်း 

ယိုင််းပင််းကညူီသူဟူ၍လည််း တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှပငမ်ရှိရချ။စူ ဟ် စဗအ်-(၃၄:၂၂)ချွတ်ယငွ််းချက်အရပါင််းမှ 

ကင််းစင၍် ကကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်သည ် ဤအြနဆ်င််းခ မျာ်း အာ်းလ ်ုးအာ်း 

ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ပပီ်း ၎င််းတို  အာ်း မရှ ိာမှ ရှလိာရအာငဖ်ပ လုပ်ရတာ်မူခ  သည်။ ထုိ  ရကကာင  ်

၎င််းတို  တည်ရှိရနဖခင််းသည်ပငလ်ျှင ် အရှငဖ်မတ်တည်ရှိရတာ်မူဖခင််း၊ ြနဆ်င််းရတာ်မူဖခင််းနငှ  ်

ခဝပ်ကို်းကယွ်မှုခ ထုိက်ဖခင််းတို  အာ်း ညွနဖ်ပလျှက်ရှိသည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ် (ဤသည်) 

ထုိအရှငဖ်မတ်၏ သက်ရသလကခဏာရတာ်မျာ်းတွင ် အပါအဝငဖ်ြစ်သည်။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အာ်း 

ရဖမကကီ်းဖြင  ် ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ ထုိ  ရနာက ် အသငတ်ို  သည ် ရတု်တ က ် လူသာ်းမျာ်းဖြစ်လာပပီ်း(ကမဘာရဖမဝယ်) 

ပျ ွံ့ နှ  လျက် ရှိကကကနု၏်။(၂၀)(၂၁)ထုိနည််းတူစွာ (ဤသည်လည််း) ထုိအရှငဖ်မတ်၏ သက်ရသလကခဏာရတာ်မျာ်းတငွ ်



  

  

အပါအဝငဖ်ြစ်ရပသည်။ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အြို   အသငတ်ို  ၏ အမျိ ်းအစာ်းအနက်မှပင ်

ကကင ်ာကကငြ်က်မျာ်းကို ၎င််းတို  ထ တွင ် အသငတ်ို   အနာ်းယူစိတ်ချမ််းသာမှု  ရှိကကအ  ရသာငာှ ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ 

ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  စပ်ကကာ်း၌ ချစ်ဖခင််းရမတ္ာကိလုည််းရကာင််း၊ 

အကကငန်ာတ ာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ စီမ ဖပ လုပ်၍ ရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ၏။ ဧကနမ်လွ  ဤသည်၌ ဆငဖ်ခငသ် ု်းသပ် 

စဉ်းစာ်းကကကုနရ်သာ သူတို  အြို   အမှနပ်င ် သက်ရသလကခဏာမျာ်းသည ် ရှိရပသတည််း။(၂၁)ထုိမှတစ်ပါ်း 

ထုိအရှငဖ်မတ်၏ သက်ရသလကခဏာရတာ်မျာ်းအနက်မှပင ် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ  ် ပထဝီရဖမကို 

ြနဆ်င််းရတာ်မူဖခင််းသည်လည််းရကာင််း၊အသငတ်ို  ၏ ဘာသာစကာ်းနငှ အ်ရသွ်းအရ ာငတ်ို   

ကွ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းဖခင််းသည်လည််းရကာင််း၊စငစ်စ် ဤသည် ပညာရှ ိသုခမိနတ်ို  အြို   အမှနပ်င ်သက်ရသလကခဏာမျာ်းသည ်

ရှိရချသည်။(၂၂)၎င််းဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်၏ သကရ်သလကခဏာရတာ်မျာ်းအနက်မှပင ် ညနငှ ရ်န  ၌ 

အသငတ်ို  အိပ်စက်ဖခင််းသညလ်ည််းရကာင််း၊ ထုိအရငှဖ်မတ်၏ ရကျ်းဇူ်းတည််းဟူရသာ စာ်းနပ် ိကခာကိ ု အသငတ်ို   

ဆည််းပူ်း ရာှရြွဖခင််းသည်လည််းရကာင််း၊ ဧကနမု်ချ ဤသည်၌ ကကာ်းနာသူတို  အြို   အမှနပ်င ် သက ်

ရသလကခဏာမျာ်းသည် ရှိကနုသ်တည််း။(၂၃)ထုိ  ဖပင ် (ဤသညလ်ည််း) ထုိအရငှဖ်မတ်၏ သက်ရသလကခဏာရတာ်မျာ်း 

အနက်မှပငဖ်ြစ်၏။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အာ်း လျှပ်စစ်ဖပက်ဖခင််းကို 

ရကကာက ွ် ွံ့ရစရသာအာ်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ ရမျှာလ်င ရ်စရသာအာ်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ ဖပသရတာ်မူ၏။ ထုိမှတစ်ပါ်း 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် မုိ်းရကာင််းကငမှ် မုိ်းရ ကို ွာသွန််းရစရတာ်မူ၏။ တြန ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ထုိမုိ်းရ ဖြင  ်

ပထဝီရဖမကို ယင််းပထဝီရဖမ ရသပပီ်းရနာက် (ရသွွံ့ရဖခာကရ်စပပီ်းရနာက်)ရှငဖ်ပန ် (စိမ််းလန််းစုိဖပည်)ရစရတာ်မူ၏။ 

ဧကနစ်ငစ်စ် ဤသည်၌ သိနာ်းလည်ကကရသာသူတို  အြို   အမှနပ်င ် သက်ရသလကခဏာမျာ်း ရှိရပသည။်(၂၄)ထုိမှတစ်ပါ်း 

ထုိအရှငဖ်မတ်၏ သက်ရသလကခဏာရတာ်မျာ်းအနက်မှပင၊် မုိ်းရကာင််းကငန်ငှ  ်ပထဝီရဖမ၏ ပ်တည်ရနဖခင််းသညလ်ည််း 

ဖြစ်ရပသည်။ ထုိ  ရနာက ် ထုိအရငှဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အာ်း ပထဝီရဖမမှ (ထွက်လာကကအ  ရသာငာှ) တစ်ကကိမ်မျှ 

ဟစ်ရခေါ်ရတာ်မူရသာအခါ ရတုတ် က်အသငတ်ို  သည ် ထွကလ်ာကကကနုအ်  သတည််း။(၂၅)ထုိမှတစ်ပါ်း 

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်း၌ ရှိကကသူတို  သည်လည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမ၌ ရှိကကသူတို  သည ် လည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ ်

ပုိငဆုိ်ငရ်တာ်မူရသာ သူမျာ်းချည််းသာ ဖြစ်ကကကုန၏်။ (၎င််းတို  )အသီ်းသီ်းတို  မှာ ထုိအရငှဖ်မတ်၏ အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကိ ု

လိုက်နာကကကုန၏်။(၂၆)အမှနရ်သာ်ကာ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် အြနဆ်င််းခ တို  အာ်း စတငြ်နဆ်င််းရတာ်မူ၏။ 

ထုိ  ရနာက ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် ယင််းအြနဆ်င််းခ တို  ကိ ု ထပ်မ ၍ ြနဆ်င််းရတာ်မူမည်။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ဤသည ်

ထုိအရှငဖ်မတအ်ြို  သာ၍ပင ် လွယက်ူလှရပသည်။စူ ဟ် ရူ်းမ်-(၃၀:၂၀-၂၇)နမရူ်းဒသ်ည ် သူ  အာ်းြန််းဆင််းရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်မတတ်ည်ရှိဖခင််းအာ်း ဖငင််းပယ်ခ  သည်။ထုိအခါ တမနရ်တာ် အိဗ ်ာဟီမ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်) ကသူ  အာ်း 

(ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာန၌်)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ် အသိရပ်းထာ်းသည ်အတိုင််းပင ် ရဖြကကာ်းခ  သည်။နဗတီမနရ်တာ ်

အစ်ဗ် ာဟီမ် (အလိငုဟ်စစလာမ်)က (ထုိဘု င၏်အသိဉာဏ ်ရခါင််းပါ်းမှုကိ ုရထာက်ရှုကာ) ဧကနစ်ငစ်စ် (ငါ၏ကိ်ုးကယွ ်

 ာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူရသာ)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်သူ ယိရနကို အရရှွံ့ြက်မှထွက်ရစရတာ်မူရလသည်။ အသငသ်ည ်

(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်  သုိ  တနခုိ််းအာနရုဘာနငှ ဖ်ပည ်စ ုပါလျှင)် ထုိသူ ိယရနကို အရနာကြ်က်မှ ထွက်ရစပါရလ’ 

ဟ(ုတနည််းရဖပာင််း၍) ရဖပာကကာ်းဖပနရ်လသည်။ ထုိအခါ (အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ို) မယ ုမကကည်ရသွြည်ဖငင််းပယ်ရသာ 

(ဘု င)်သည ် (တစ်စ ုတစ် ာမျှ တ ု  ဖပနရ်ဖြကကာ်းနိငုသ်ည်မရှိဘ ) မိန််းရမာရတွရဝ အ  အာ်းသင ၍်သွာ်းရလရတာ သည်။ 

စငစ်စ်တမူကာ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည(်ယင််းက  သုိ  )မရတာ်မတ ာ်း ကျြူ်းလွနရ်သာသူမျာ်းအာ်း 

တ ာ်းလမ််းမှနက်ိညုွှနက်ကာ်း ဖပသရတာ်မမူရချ။စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၅၈)ထုိ  အတ ူ တမနရ်တာ်အဗိ ာဟီမ် 

(အလိုငဟ်ိစစလာမ်) သည်မိမိ၏အမျိ ်းသာ်းတို  အာ်း 



  

  

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ် ပတ်သက်၍သက်ရသအရထာက်အထာ်းအဖြစ် တငဖ်ပခ  သည်မှာ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိအာ်း လမ််းမှနတ် ာ်းချီ်းဖမြှင ရ်တာ်မူရသာအရှင၊် 

မိမိအာ်းရကျွ်းရမွ်းရတာ်မူရသာအရှငန်ငှ် တိကု်ရကျွ်းရတာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်သည်။မိမိနာမကျန််းဖြစ်သည ်အခါတွငလ်ည််း

ထုိအရှငဖ်မတက်ပငရ်ပျာက်ကင််းရစရတာ်မူသည်။ထုိအရှငဖ်မတက်ပငမိ်မိအာ်းရသရစရတာ်မူပပီ်းတြနဖ်ပနလ်ညရ်ှငရ်စ

ရတာ်မူသည။်(ကျမ််းရတာ်ဖမတ်က ု်အာနတ်ငွ)် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ် မိန  က်ကာ်းထာ်းသည ်အတိုင််း တမနရ်တာ် အဗိ ာဟီမ် 

(အလိုငဟ်ိစစလာမ်) ကရဖပာကကာ်းခ  သည်မှာ-အကကငအ်ရှငဖ်မတ်သည ် ငါ  အာ်း ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ တစ်ြန ်

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင ် ငါ  အာ်းလမ််းညွှနဖ်ပရတာ်မူ၏။(၇၈)၎ငဖ်ပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် ငါ  အာ်း 

ရကျွ်းရမွ်းရတာ်မူ၏။ ထုိ  ဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် ငါ  အာ်း တိုက်ရကျွ်းရတာ်မူ၏။(၇၉)ထုိမှတစ်ပါ်း ငါသည ်

နာြျာ်းရသာအခါ ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင ် ငါ  အာ်း(ရဝဒနာ)ရပျာကက်င််းရစရတာ်မူ၏။(၈၀)ထုိ  ဖပင ်

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် ငါ  အာ်း(ရသချိနတ်ွင)် ရသရစရတာ်မူမည်။ ထုိ  ရနာက် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် ငါ  အာ်း 

(ကိယာမတ်ရန  တွင)် ရှငရ်စရတာ်မူမည်။(၈၁)စူ ဟ ် ရှုအ ာအ်-(၂၆:၇၈-၈၁)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ်

(ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနတ်ွင)် မူစာ (အလိငုဟ်ိစစလာမ်)နငှ ပ်တ်သတ် ၍မိန  က်ကာ်းထာ်းသည်မှာ ၎င််းသည် ြိ ်ရအာငန် ် နငှ  ်

အဖငင််းအခ ုဖြစ်သည ်အခါမိမိ ၏အရှငဖ်မတ်နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ရဖပာကကာ်းခ  သည်မှာ-

(ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ)အရှငသ်ည်အသီ်းသီ်းရသာအ ာ ကိုယင််းအ ာနငှ ထုိ်က်သည ်အာ်းရလျာ်စွာ 

ရုပ်ဆင််းသဏ္ဌာနက်ိုချီ်းဖမြှင ရ်တာ်မူပပီ်းလျှင ် (ရဆာင ွ်က်အ  ရသာ) နည််းလမ််းကို ညွှနဖ်ပရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်သည ်

ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူသည်စူ ဟ ် တွာဟာ-(၂၀:၅၀)၎င််းအဖပငအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ ရ်ဖမပထဝီအတွင််းရှိအ ာအာ်းလ ်ုးကိ ု လူသာ်း၏လက်ရအာက်ခ အဖြစ်ဖပ လုပ်ရပ်းရတာ်မူပပီ်း၊ 

အရှငဖ်မတ်သညလ်ူသာ်းအာ်း စည််းစိမ်မျာ်းဖြင လ်ွမ််းဖခ  ရတာမူ်ထာ်းသည်။ ဤသုိ  ဖပ လုပ်ထာ်းဖခင််းမှာလူသာ်းသည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာခဝပ်ကိ်ုးကယွ် နန်ငှ အ်ရှငဖ်မတ်အာ်းရသွြည်မူမဖပ  နအ်တွက်ဖြစ်သည်။အ

လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အသငတ်ို  သည ် မဖမငခ်  ကကရလသရလာ၊ စငစ်စ်ဧကန ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  အကျ ိ်းငာှ မုိ်းရကာင််းကင၌်ရှိသည်တို  ကိုလည််းရကာင််း၊ 

ပထဝီရဖမ၌ရှိသည်တို  ကိုလည််းရကာင််း၊အသ ု်းချနိငုရ်စရတာ်မူ၏။ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည် မိမိ၏ထငရ်ာှ်းရသာ 

ရကျ်းဇ်ူးရတာ်မျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊ မထငရ်ှာ်းရသာ ရကျ်းဇူ်းရတာ်မျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  အရပေါ်ဝယ် 

အဖပည ်အစ ု ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူ၏။ သုိ   ာတွင ် လူတို  အနက ် အချိ ွံ့ မှာမူကာ်း မည်သည ်ပညာ 

သက်ရသအရထာက်အထာ်းမျှလည််း ရကာင််း၊ မညသ်ည ်တ ာ်းလမ််းညွှနမ်ှုမျှလည််းရကာင််း၊ မည်သည  ်

ထွန််းလင််းရသာကျမ််းဂနမ်ျှလည််းရကာင််း၊ မရှိပါဘ လျှက ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ပတ်သက်၍ အဖငင််းအခ  ု

ဖပ လုပ်ရလ ရှိကကကနု၏်။စူ ဟ ် လွတက််မာန-်(၃၁:၂၀)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ ရ်ဖမပထဝီအတွင််းရှိအ ာအာ်းလ ်ုးကိလုူသာ်း၏လက်ရအာက်ခ အဖြစ်ဖပ လုပ်ထာ်းသက  သုိ   

ထုိလူသာ်းလိုအပ်သည ်အဖမငအ်ာရ ု၊အကကာ်းအာရ ုနငှ စိ်တ်နလှ ်ုးသာ်းစသညတ်ို  ကိ ု

စီမ ြနဆ်င််းရပ်းရတာ်မူခ  သည။်အရကကာင််းမှာလူသာ်းသည် 

မိမိအာ်းအကျိ ်းဖြစ်ထွန််းရစမည ်ပညာကိုသငယ်ူနိငု ်နန်ငှ မိ်မိ၏ြနဆ်င််းရငှအ်ာ်းလည််းရကာင််း၊ 

ကိစစအဝဝကိုရဆာင ွ်က်ရပ်းရတာ်မူရသာအရှငအ်ာ်းလည််းရကာင််းသိရှ ိနအ်တွက်ဖြစ်သည။်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  

ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိ  ဖပင ် အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်သည်ပင ် အသငတ်ို  အာ်း အသငတ်ို  ၏မိခငမ်ျာ်း၏ဝမ််းတွင််းမှ 

ထွက်ရစရတာ်မူခ  ရလသည်။ ထုိအချနိတ်ွင ် အသငတ်ို   တစ်စ ုတစ် ာကိုမျှ မသိကကရပ။ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိအရငှဖ်မတ်သည ်



  

  

အသငတ်ို  ရကျ်းဇ်ူးရတာ်ကိ ု သိတတ်ကကအ  ရသာငာှ အသငတ်ို  အြို   ကကာ်းနိငုစွ်မ််းကိ ု လည််းရကာင််း၊ 

ဖမငန်ိငုစွ်မ််းကိုလည််းရကာင််း၊ စိတ်နလှ ်ုးကိလုည််းရကာင််း၊ ထည သွ်င််းရပ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။စူ ဟ် နဟ်လ-်(၁၆:၇၈) 

ကကီ်းကျယဖ်မင မ်ာ်းရတာ်မူရသာချွတ်ယငွ််းမူအရပါင််းမှကင််းစငရ်တာ်မူရသာ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ်

စကကဝဠာအာ်းလ ်ုးကိ ု ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  သည်။၎င််းဖပငလ်ူသာ်းကိုြနဆ်င််းပပီ်း၊ 

လိုအပ်သည် ခနဓာကိုယ်အစိတ်ပုိင််းမျာ်းနငှ် အာ်းအငက်ိုလည််းစီမ ရပ်းခ  သည်။ထုိ  ဖပငလ်ူသာ်းကိုအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်းခ

ဝပ်ကို်းကယွ်မူဖပ ဖခင််းနငှ ပ်ထဝီရဖမအာ်းစည်ပငသ်ာယာရအာငဖ်ပ လုပ်ဖခင််းတို  တွငအ်ကအူညီဖြစ်ရစမည ်အ ာအာ်းလ ု်း

ကိုလည််းရစာငမ်ရတာ်မူခ  သည်။ထုိ  ဖပင ် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ ရ်ဖမပထဝီအတွင််းရှိအ ာအာ်းလ ု်းကိ ု

လူသာ်း၏လက်ရအာက်ခ အဖြစ်ဖပ လုပ်ရပ်းရတာ်မူခ  သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်မိမိကိုသာလျှငခ်ဝပ်ကိ်ုးကယွ် မည်ဖြစ်ရကကာင််းကို ကကီ်းကျယ်လှသည  ်

အြနဆ်င််းခ မျာ်းအာ်းြနဆ်င််းထာ်းသည ် 

မိမိ၏ြနဆ်င််းမှုဖြင သ်က်ရသဖပခ  သည်။ချိ ွံ့ယွင််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငပ်ပီ်းဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ။(အို-နဗီတမနရ်တာ်) အသငသ်ည်(၎င််း တို  အာ်း)ဤသုိ   

ရဖပာဆုိရမ်းဖမန််းကကပါရလ၊ အချင််းတို   အသငတ်ို  အာ်းအာကာသမုိ်းရကာင််းကငမှ်လည််းရကာင််း၊ 

ပထဝီရဖမကကီ်းမှလည််းရကာင််း၊ မည်သူမည်ဝါ စာ်းနပ် ိကခာ ရထာက်ပ  ရလသနည််း။ သုိ  တည််းမဟတု် မည်သူသည ်

နာ်းမျာ်းနငှ  ်မျက်စိမျာ်းကိုစုိ်းပုိငပ်ါသနည််း။ ထုိနည််းတူစွာ မည်သူသည် သက်ရှကိိုသက်မ  မှထွက်ရစ၍ 

သက်မ  ကိုသကရ်ှိမှ ထွက်ရစသနည််း။ ထုိမှတစ်ပါ်းမည်သူသည် အမှုကိစစ အဝဝကိ ုစီမ ခန  ခွ် ရလသနည််း 

ဟုရမ်းဖမန််းပါရလ။ ထုိအခါ ၎င််း တို  က အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတဟ်ူ၍ပင ်မုချရဖပာဆုိရဖြ ကကာ်းကကရပမည်။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ 

အသငသ်ည ်(၎င််း တို  အာ်း)အချင််းတို   သုိ  ပါလျက ်အသငတ်ို  သည ်(တစ်စ ုတစ် ာကိ ုအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ  ်

တွ ြက်နှုငိ််းယှဉ ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းမှ) မရရှာငက်ကဉကကရလသရလာဟု ရမ်းဖမန််းပါရလ။စူ ဟ် ယူနတွ်စ်-

(၁၀:၃၁)ချွတ်ယွင််းမူအရပါင််းမှကင််းစငရ်တာ်မူရသာအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗီတမနရ်တာ၊်) 

အသငသ်ည ်၎င််းတို   အာ်း(ဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။ (အချင််းတို  ၊) အသငတ်ို  သည် ရဖပာဖပကကရလကုန။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ်မှတစ်ပါ်း အသငတ်ို   ဟစ်ရခေါ်တသကကရသာအ ာမျာ်းသည် မည်သည ်ရဖမကို 

ြနဆ်င််းခ  ကကသည်ကိ၊ု သုိ  တည််းမဟတု် ၎င််းတို  အြို   မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်း၌ ြက်စပ်ပါဝငဖ်ခင််းရှိသညက်ို ငါ  အာ်း 

အသငတ်ို  ဖပကကရလကနု။်အသငတ်ို  သည် သစစာဝါဒမီျာ်းဖြစ်ကကလျှင ်ဤကျမ််းဂန၏်အလျင ်ကျရ ာက်ခ  ရသာကျမ််းဂန ်

တစ်စ ုတစ် ာကို ရသာလ်ည််းရကာင််း၊ (ရရ်ှးအဆက်ဆက်မှ လာရှိရသာ) အသိပညာမှ အ ပ်အမမက်ဖပရသာ 

အရကကာင််းအချက ်တစ်စ ုတစ် ာကိုရသာ်လည််းရကာင််း၊ ငါ  ထ  ယူခ  ကကရလကုန။်စူ ဟ ်အဟ်ကာြ်-

(၄၆:၄)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိအရှငဖ်မတ်သည် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းကို(အသငတ်ို   

မဖမငန်ိငုက်ကရသာတိုငမ်ျာ်းနငှ )် ြနဆ်င််း ရတာ်မူခ  ၏။ (တစ်နည််း) အသငတ်ို   ဖမငရ်နကကသည  ်အတိငု််း တိုငမ်ျာ်းမပါဘ  

ြနဆ်င််းရတာ်မူ၏။ ၎င််းဖပင ်ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပထဝီရဖမ၌ ယင််းပထဝီရဖမသည် အသငတ်ို  နငှ တ်က ွ

ယိမ််းယိငုမ်သွာ်းရစ န ်ရလ်းလ ရသာရတာငမ်ျာ်းကိ ု(ရကျာက်ဆူ်းမျာ်းသြယွ်) ချထာ်းရတာ်မူ၏။ ထုိ  ဖပင ်

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ယင််းပထဝီရဖမဝယ် သတ္ဝါအမျိ ်းမျိ ်းတို  ကို ဖပန  ပွ်ာ်းရစရတာ်မူ၏။ထုိမှတစ်ပါ်း ငါအရငှဖ်မတ်သည် 

မုိ်းရကာင််းကငမှ် (မုိ်း)ရ ကိုချရပ်းသနာ်းရတာ်မူပပီ်းရနာက် ယင််းပထဝီရဖမ၌ ရကာင််းဖမတ်ရသာ(သစ်ပင၊် 

ဝါ်းပင)်အမျိ ်းမျ ိ်း အစာ်းစာ်းတို  ကိ ုရပါက်ရ ာက်ရစရတာ်မူရပသည်။(၁၀)ဤသည်(တို  )ကာ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ 

အြနဆ်င််းခ မျာ်းြနဆ်င််းမှုမျာ်းပင။် သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သညထုိ်အရှငဖ်မတအ်ဖပင ်ရှိကကရသာသူတို  က 



  

  

မည်သည အ် ာမျာ်းြန ်ဆင််းခ  ကကသည်ကိ ုငါ  အာ်းဖပသကနုရ်လာ ။ ထုိသုိ  အလျှင််းမဟုတ၊် စငစ်စ်မှာမူကာ်း 

မတ ာ်းရသာသူတို  သည ်ထငရ်ာှ်းစွာရသာလမ််းမှာ်း၌ပင ်ရှိကကကနုသ်တည််း။(၁၁)စူ ဟ် လွတက််မာန-်(၃၁:၁၀-

၁၁)ချွတယ်ွင််းမူအရပါင််းမှကင််းစငရ်တာ်မူရသာအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-သုိ  တည််းမဟုတ ်၎င််းတို  သည် 

(ြနဆ်င််းသူ) တစ်စ ုတစ်ရယာက်မျှ မရှိဘ  ြနဆ်င််းဖခင််း ခ ခ  ကက ရလသရလာ။သုိ  တည််းမဟုတ ်၎င််းတို  ကိယု်တိငု ်(မိမိ 

တို  ကိယု်ကို) ြနဆ်င််းသူမျာ်း ဖြစ်ရလသရလာ။(၃၅)သုိ  တည််းမဟုတ် ထုိသူတို  သည် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ ပ်ထဝီရဖမကို 

ြနဆ်င််းခ  ကကရလသရလာ။ စငစ်စ်မှာကာ်း ၎င််းတို  သည ်ယ ုကကညက်ကသည ်မဟတု်ရပ။(၃၆)သုိ  တည််းမဟတု် ၎င််းတို  ထ  

အသင အ်ာ်း ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်၏ ဘဏ္ဍာရတာ်မျာ်း ရှိရလသရလာ။ သုိ  တည််းမဟုတ ်၎င််းတို  သည် 

ကွပ်က  အုပ်ချ ပ်သူမျာ်းပင ်ဖြစ်ကကရလသရလာ။(၃၇)စူ ဟ် သွြူ ်-(၅၂:၃၅-၃၇)ရှိက်ခ်စအ်ဒကီ 

ရဖပာကကာ်းခ  သည်မှာဤသည်၎င််းတို  အရပေါ်သက်ရသအရထာကထ်ာ်းဖပလိကု်ဖခင််းဖြစ်ပပီ်း 

၎င််းတို  သည်ဤကိစစတွငအ်မှနတ် ာ်းကိုမဖြစ်မရနလက်ခ  မည်။သုိ  မဟုတ်ပါက ကျိ ်းရကကာင််းဆငဖ်ခငန်ိငုရ်သာ 

အသိတ ာ်းနငှ သ်ာသနာမှ စွန်  ခွါသွာ်းဖခင််းသာဖြစ်မည်။(သြ်စီ ် အိဗ်နစုအဒ် ီစာ၊၈၁၆) 

၇။အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

စ္သကာဝဠာအ ငွ််းရှှိကျွန်တ ာ် ှို ့်မမငတ် ွွေ့ရသည့််အရာမျာ်း 

နငှ့် ်မမမငတ် ွွေ့ရသည့််အရာအာ်းလံ်ုးကှို 

 န် င််းတ ာ်မူတသာအရှငမ် စ္်သည်။ထှိအုရှငမ်မ မှ်လွြဲ၍

အမခာ်းအရာအာ်းလံ်ုးသည် 

အရှငမ်မ ၏်အ န် င််းခံမျာ်းအနကမှ်အ န် င််းခံ စ္်

မျှိျု်းမျှိျု်းသာမ စ္်သည်။အလလ ာဟ်အရှငမ်မ သ်ည် 

မှို်းတကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ့်တ်မမပထဝ  ှို ့်ကှိတုမခာကရ်ကအ် ငွ််း

 န် င််းတ ာ်မူခြဲ့်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် စကကာဝဠာအတွင််းရှကိျွနရ်တာတ်ို  ဖမငရ်တွွံ့ သည ် အ ာမျာ်း နငှ မ်ဖမငရ်တွွံ့ သည  ်

အ ာအာ်းလ ်ုးကိ ု ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်သည်။ထုိအရငှဖ်မတ်မှလွ ၍အဖခာ်းအ ာအာ်းလ ်ုးသည် 

အရှငဖ်မတ်၏အြနဆ်င််းခ မျာ်းအနက်မှအြနဆ်င််းခ တစ်မျိ ်းမျိ ်းသာဖြစ်သည။်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ(

အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည ် (၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာဆုိ(ရမ်းဖမန််း)ပါရလ။ (ဟယ်-အချင််းတို  ) 

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမကိ ု လည််းရကာင််း၊ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်သည ်



  

  

အဘယ်အရှငန်ည််း။အသငသ်ည်ပငလ်ျှင(်ဤသုိ  )ရဖပာဆုိရဖြကကာ်းပါရလ။အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ပငအ်သငသ်ည်(၎င််းတို  

အာ်းဤသညက်ိုလည််း)ရဖပာဆုိရမ်းဖမန််းပါဦ်းရလ။(ဟယအ်ချင််းတို  )၊သုိ  ပါလျကအ်သငတ်ို  သည်ထုိအရှငဖ်မတအ်ာ်းစွန  ၍်

မိမိတို  ကိုယ်နငှ ပ်တ်သက်၍ပငအ်ကျိ ်းရကျ်းဇ်ူးဖြစ်ထွန််းရစဖခင််းကိုလည််းရကာင််း၊အကျိ ်းယတု်ရစဖခင််းကိုလည််းရကာင််း၊

အစုိ်းမ ရသာအ ာမျာ်းကိုပငအ် ာ ာကိုစီမ ခန  ခွ် ၍ရပ်းသူမျာ်းဖပ လုပ်ခ  ကကရလပပီရလာ။အသငသ်ည(်၎င််းတို  အာ်းဤသ

ည်တို  ကိုလည််း)ရဖပာဆုိရမ်းဖမန််းပါဦ်းရလ။(ဟယ်အချင််းတို  )စကခ အလင််းမ ရသာသူနငှ စ်ကခ အလင််း သူသညတ်ူနိငုပ်ါမ

ည်ရလာ။သုိ  တည််းမဟုတအ်ရမှာငန်ငှ အ်လင််းရ ာငသ်ည်တနူိငုပ်ါမည်ရလာ။သုိ  တည််းမဟုတ်၎င််းတို  သညအ်လလ ာဟ်အရှ

ငဖ်မတ်၌ 

အကကငတ်ွ ြက်မျာ်းကိုဖပ လုပ်၍ထာ်းခ  ကကသရလာ။ထုိတွ ြကတ်ို  သည်ထုိအရှငဖ်မတြ်နဆ်င််းရတာ်မူဘိသက  သုိ  ပင ်

ြနဆ်င််းခ  ကကသည်ဖြစ်သရလာ။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ ြနဆ်င််းရသာအ ာသည် ၎င််းတို  အရပေါ်၌ 

ဆငတ်ူယိ်ုးမှာ်းဖြစ်ခ  သည်ဖြစ်သရလာ။(အို-နဗတီမနရ်တာ)်အသငသ်ည်(၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာဆုိရဖြကကာ်းပါရလ။ 

(ဟယ်-အချင််းတို  )အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်သာလျှငအ် ာခပ်သိမ််းကိုြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၏။၎င််းဖပငထုိ်အရငှဖ်မတ်သည်လျှငတ်စ်ဆူတည််းရသာအရှင၊်နှမ်ိနင််းလွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် 

ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ ်  အ်ဒ-်(၁၃:၁၆)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ထုိနည််းတူစွာထုိအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  မသိကကရသာ (ရဖမာက်မျာ်းစွာရသာ)အ ာမျာ်းကိုလည််း 

ြနဆ်င််းရတာ်မူရလသည်။စူ ဟ ် နဟ်လ်-

(၁၆:၈)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ ရ်ဖမပထဝီတို  ကိုရဖခာက် က် အတွင််း ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊ 

ပထဝီရဖမကိုလည််းရကာင််း၊ ရဖခာက် က်အတွင််း ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ရသာ အရှငဖ်မတ်ဖြစ်ရတာ်မူ၏။ထုိ  ရနာက ်

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ‘အ ရ်ှ်’ ပလလ ငရ်တာ်ထက်ဝယ် စ ဖမန််းရတာမူ်ခ  ၏။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် ပထဝီရဖမ၌ ဝငရ်သာအ ာ 

ကိုလည််းရကာင််း၊ ယင််းပထဝီရဖမမှ ထွက်ရသာအ ာကို လည််းရကာင််း၊ မုိ်းရကာင််းကငမှ် 

ဆင််းသကလ်ာရသာအ ာကိလုည််းရကာင််း၊ ယင််းမုိ်းရကာင််းကငသုိ်   တက်ရသာအ ာကိလုည််းရကာင််း၊ သိရှိရတာ်မူ၏။ 

၎င််းဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  ရှိကကရသာ မည်သည ်ရန ာ၌မဆုိ အသငတ်ို  နငှ အ်တူ ရှိရနရတာ်မူ၏။ 

ထုိမှတစ်ပါ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို   ကျင မူ်သမျှတို  ကို အကကင််းမ   သိဖမငရ်တာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ်

ဖြစ်ရတာ်မူ၏။စူ ဟ် ဟဒ်ီးဒ-်(၅၇:၄)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိမှတစ်ပါ်း ဧကနမ်လွ  ငါအရငှဖ်မတ်သည ်

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းကိ ု လည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမကို လည််းရကာင််း၊ ထုိမုိ်းမျာ်းနငှ ရ်ဖမကကာ်းရှ ိ အ ာမျာ်းကိ ု

လည််းရကာင််း၊ရဖခာက် က်အတွင််း ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ သုိ  တရစလည််း ငါအရှငဖ်မတ်၌ ပငပ်န််းနမ်ွ်းနယ်မှုဟူ၍ 

အလျှင််း သက်ရ ာက်ခ  သည်မရှိရချ။စူ ဟ ်ကာြ်-(၅၀:၃၈) 

၈။ချွ ယ်ွင််းမှုအတပါင််းမှ ကင််းစ္ငပ်ပ ်း 

မမင့်မ်ာ်းတ ာ်မူတသာအလလ ာဟ်အရှငမ်မ ၏်စ္ှို်းပှိုငမ်ခင််း၌လ

ည််းတကာင််း၊  န် င််းမခင််း၌လည််းတကာင််း၊ 

အမှုကှိစ္စအရပ်ရပ် ှို ့်ကှိစု္ မံခန ့််ခွြဲမခင််း၌လည််းတကာင််း၊ 



  

  

ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမူ်ခံထှိကုမ်ခင််း၌လည််းတကာင််း 

 ကစ်္ပ်ပါဝငသ်ဟူ၍ူ အလျှင််းမရှှိတပ။ 

ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှကင််းစင၍် ကကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သညအ်ုပ်ချ ပ်မူ 

အာဏာအလ ု်းစ ုကိ ု စုိ်းပုိငရ်တာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်ပပီ်း ထုိအရှငဖ်မတ်၏ စုိ်းပုိငဖ်ခင််း၌လည််းရကာင််း၊ 

ြနဆ်င််းဖခင််း၌လည််းရကာင််း၊ အမှုကိစစအ ပ် ပ်တို  ကိုစီမ ခန  ခွ် ဖခင််း၌လည််းရကာင််း၊ ြက်စပ်ပါဝငသူ်ဟူ၍ 

အလျှင််းမရှိရပ။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗတီမနရ်တာ၊်) အသငသ်ည ် ၎င််းတို   

အာ်း(ဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။ (အချင််းတို  ၊) အသငတ်ို  သည် ရဖပာဖပကကရလကုန။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ် မှတစ်ပါ်း 

အသငတ်ို   ဟစ်ရခေါ်တသကကရသာအ ာမျာ်းသည် မည်သည ်ရဖမကို ြနဆ်င််းခ  ကကသည်ကိ၊ု သုိ  တည််းမဟတု် ၎င််းတို  အြို   

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်း၌ ြက်စပ်ပါဝငဖ်ခင််းရှိသညက်ို ငါ  အာ်း အသငတ်ို  ဖပကကရလကနု။်အသငတ်ို  သည ်

သစစာဝါဒမီျာ်းဖြစ်ကကလျှင ် ဤကျမ််းဂန၏်အလျင ် ကျရ ာက်ခ  ရသာကျမ််းဂန ် တစ်စ ုတစ် ာကို ရသာ်လည််းရကာင််း၊ 

(ရရှ်းအဆက်ဆက်မှ လာရှိရသာ) အသိပညာမှ အ ပ်အမမက်ဖပရသာ အရကကာင််းအချက ်

တစ်စ ုတစ် ာကိုရသာ်လည််းရကာင််း၊ ငါ  ထ  ယူခ  ကကရလကုန။်စူ ဟ ် အဟ်ကာြ်-(၄၆:၄)ရှုိခ်စအဒ််ီး ( ဟိမဟွလလ ာဟ်) 

ကအာယသ်၏ဆုိလိ ုင််းကိုရငှ််းလင််းတငဖ်ပသည်မှာ (အို-နဗီတမနရ်တာ်ရဖပာကကာ်းပါရလ)ဟသူည် 

အကကငသူ်တို  အာ်းဆုိလိုသည်။၎င််းတို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ အ်တရူုပ်တုမျာ်းအာ်းြက်စပ်ယှဥ်တွ ကိ်ုးကွယ်ကကသည။်၎င််းရုပ်တုမျာ်းသည်မည်သည် ရကာင််း

ကျိ ်း၊ ဆုိ်းကျိ ်း၊ ရှငဖ်ခင််း၊ 

ရသဖခင််းနငှ ဖ်ပနလ်ည်ရှငဖ်ပနထ်ဖခင််းတို  ကိုမပုိငဆုိ်ငက်ကရပ။၎င််းတို  အာ်းသူတို  ရုပ်တုမျာ်း၏ချည် န  မှုနငှ  ်

ထုိရုပ်တုမျာ်းသည်မည်သည် ခဝပ်ကို်းကွယ်ဖခင််းကိုမျှအလျှင််းမထုိက်တနရ်ကကာင််းကို 

ရှင််းလင််းစွာရဖပာကကာ်းလိုက်ပါ။၎င််းတို  သည ် (မည်သည ်ရဖမကိြုနဆ်င််းခ  ကကသညက်ို၊ 

သုိ  တည််းမဟတု်၎င််းတို  အြို  မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်း၌ြက်စပ်ပါဝငဖ်ခင််းရှိသညက်ိုငါ  အာ်းအသငတ်ို  ဖပကကရလကနု။်)ဟူသည ်

ထုိကို်းကယွ ်ာမျာ်းသည် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ  ် ရဖမပထဝီ၏ 

အစိတ်ပုိင််းမျာ်းကိြုနဆ်င််းခ  ရလသရလာ။၎င််းတို  သည်ရတာငတ်န််းမျာ်းအာ်း 

ြနဆ်င််းခ  သရလာ။၎င််းတို  သည်ဖမစ်ရချာင််းမျာ်းအာ်း စီ်းဆင််းရစခ  ရလသရလာ။ ၎င််းတို  သညတ်ိ စဆာနမ်ျာ်းအာ်း 

ဖပနန်ှ  ရစခ  ပါသရလာ။၎င််းတို  သည် သစ်ပငမ်ျာ်းအာ်း ရပါက်ရ ာက်ရစခ  ပါသရလာ။၎င််းကို်းကယွ် ာမျာ်းက 

ထုိအ ာမျာ်းကိုြနဆ်င််းဖခင််း၌ 

တစ်စ ုတစ် ာကူညီဖခင််းရှိခ  ပါသရလာ။ထုိအ ာမျာ်းကိုဖပ လုပ်နိငုဖ်ခင််းအလျှင််းမရှိရကကာင််းကိုအဖခာ်းသူမျာ်းကိုမဆုိထာ်းနှ

င်  

၎င််းတို  ကိုယတ်ိုငက်ပငဝ်နခ် ရနကကဖခင််းဖြစ်သည်။ဤသည်ပငလ်ျှငအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပအဖခာ်းတစ်စ ုတစ် ာကိကုို်း

ကွယ်ဖခင််းသည်မှာ်းယွင််းရသာကိကုယွ်ဖခင််းဖြစ်ရကကာင််းညွှနဖ်ပရနသည ်ယတ္ုိကျပပီ်းဖပတ်သာ်းရသာအရထာက်အထာ်းဖြ

စ်သည်။ပပီ်းရနာက ် ကျမ််းဂနလ်ာအရထာက်ထာ်းမျာ်းတွငလ်ည််း မရှိရကကာင််းဆကလ်ကတ်ငဖ်ပထာ်းသည။်သုိ  ဖြစ် ာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ (ဤကျမ််းဂန၏်အလျငက်ျရ ာက်ခ  ရသာကျမ််းဂနတ်စ်စ ုတစ် ာကိ ု

ငါ  ထ ယူခ  ကကရလကုန)်တနည််း ြက်ဆပ်ယှဉတွ ကို်းကွယ်ဖခင််း ဘက်သုိ  ြတိ်ရခေါ်ထာ်းသည  ်

ကျမ််းကိုယလူာပါဟုဆုိလိုသည။်(ရရ်ှးအဆက်ဆက်မှလာရှိရသာ)အသိပညာမှအ ပ်အမမက်ဖပရသာအရကကာင််းအ ာတ



  

  

စ်စ ုတစ် ာကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ 

ငါ  ထ ယူခ  ကကရလကုန။်)တနည််းရှ ိ်က်ဖပ  နတ်ိုကတ်ွန််းထာ်းသည  ်စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းထ မှအရမွဆက်ခ  ရှိရသာအသိ

ပညာကိုဆုိလိုရပသည်။ သိရှိထာ်းသည် အတိုင််းပင ်

ဧကနမု်ချထုိသူတို  သည် စူလတ်မနရ်တာ်တစ်ပါ်းပါ်းထ မှရှ ိက််ဖပ ပုိငရ်ကကာင််းအရထာက်ထာ်းတစ်စ ုတစ် ာဖပသ နလ် ု်း

ဝတတ်စွမ််းနိငုမ်ည်မဟုတ်ရပ။အမှနတ်ကယ်ပငက်ျွနရ်တာတ်ို  ခုိငမ်ာစွာယ ုကကည်ကကသည်မှာ 

ဧကနမု်ချ စူလတ်မနရ်တာ်တိုင််းသည် မိမိတို  ၏အရငှဖ်မတ်ကို တြုက်နိငု််းယှဉဖခင််းမှတာ်းဖမစ်ပပီ်း 

အရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််း ဘက်သုိ  ြိတ်ရခေါ် ခ  ကကသည်။ဤသည်ပင ်

၎င််းတို  ထ မှတဆင  ်ရှိရသာအကကီ်းဖမတ်ဆ ု်းရသာအသိပညာဖြစ်သည်။(သြ်စီ်း ် အိဗန်စုအ်ဒ-ီ

၇၇၉)ချွတ်ယွင််းမှုအရပါင််းမှကင််းစင၍်ကက်ီးကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

အုပ်ချ ပ်မူအာဏာအလ ု်းစ ကုိုစုိ်းပုိငရ်တာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်ပပီ်း 

ထုိအရှငဖ်မတ်၏စုိ်းပုိငမူ်တွငြ်က်စပ်ယှဥ်တွ ပါဝငသူ်ဟူ၍အလျှင််းမရှိ။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီ)အသငသ်ည်(အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်၌ဤသုိ  )ရလျှာက်ထာ်းပနက်ကာ်းပါရလ။အာဏာတနခုိ််းအမျိ ်းမျ ိ်းကိုစုိ်းပုိ

ငရ်တာ်မူရသာအို-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ၊်အရှငဖ်မတ်သည်မိမိနစ်ှလိုရတာ်မူရသာသူအာ်းတနခုိ််းအာဏာကိုရပ်းသနာ်းရတာ်မူ၏။ထုိနည််းတူစွာ

အရှငဖ်မတ်သည်မိမိအလိရုှိရတာ်မူရသာသူ၏ထ မှဩဇာအာဏာကိုဖပနလ်ည်ရုပ်သိမ််းရတာ်မူ၏။ထုိနည််းပမာအရှငဖ်မတ်

သည်မိမိနစ်ှလိုရတာ်မူရသာသူကိုဂုဏအ်ငဖ်ဒပ်ချီ်းဖမြှင ရ်တာ်မူ၏။ထုိနည််းအတိငု််းပငအ်ရှငဖ်မတ်သည်မိမိအလိရုှိရတာ်မူ

ရသာသူကိုဂုဏအ်ငဖ်ဒပ်နှမိ ်ချယုတ်ရလျာ ရစရတာ်မူ၏။ရကာင််းဖမတ်ဖခင််းအဖြာဖြာတို  သည်အရငှဖ်မတ်၏လက်ရတာ်၌

သာလျှငရ်ှိ၏။မုချဧကနက်ိုယ်ရတာအ်ရှငဖ်မတ်သညအ် ာခပ်သိမ််းတို  ကိုစွမ််းရဆာငန်ိငုရ်တာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ပငတ်ည််း

။စူ ဟ် အာ်းလအိငမ်် ာန-်(၃:၂၆)(ကကယိာမသ်)ကမဘာပျက်မည် ရန  တွငပ်ပီ်းဖပည် စ ုရသာစုိ်းပုိငမ်ှုသည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အတကွ်သာဖြစ်ရကကာင််းရငှ််းလင််းစွာ မိန်  ကကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်မှာ-အကကငရ်န  တွင ် ၎င််းတို  သည ်

(မိမိတို  ၏သခ္ျ င််းမျာ်းအတွင််းမှ ထုိအရှငဖ်မတ်၏)ရရှ ွံ့ရတာ်ရမှာက်သုိ   ထွက်လာကက ရပမည်။ (ထုိရန  တွင)် 

၎င််းတို  နငှ ပ်တ်သက်၍ မည်သည ်တစ်စ ုတစ် ာမျှပင ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ၌် ြ ်ုးကယွ်၍ ရနမည်မဟုတ်ရပ။ (ထုိရန  တွင ်

ထုိအရှငဖ်မတက်) "စုိ်းမုိ်းအုပ်ချ ပ်သည ် အာဏာသည် ယရန   မည်သူ၌ ရှိရချသနည််း"(ဟုမိန  က်ကာ်းရတာ်မူရပမည။် 

တစ်ြန ် မိမိကိယု်ရတာ်တိငု)်တစ်ဆူတည််းဖြစ်ရတာ်မူရသာ၊ အလွနတ် ာ နိငုန်င််းလွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၌သာရှိသည် (ဟု မိန  က်ကာ်းရတာ်မူရပမည်)။စူ ဟ် ဂါြ ိ်-(၄၀:၁၆)၈။ချွတယ်ွင််းမှုအရပါင််းမှ 

ကင််းစင၍်ကကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် ၏စုိ်းပုိငဖ်ခင််း၌လည််းရကာင််း၊ 

ြနဆ်င််းဖခင််း၌လည််းရကာင််း၊ စီမ ခန  ခွ် ဖခင််း၌ လည််းရကာင််း၊ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းကိုခ ထုိက်ဖခင််း၌လည််းရကာင််း 

ြက်စပ်ပါဝင ် သူဟူ၍ အလျှင််းမရှိရပ။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတမိ်န်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိမှတစ်ပါ်း (အို-နဗီတမနရ်တာ်) 

အသငသ်ည်(ဤသုိ  ) ရဖပာဆုိ (ရထာပနာဖပ ) ပါရလ။ ချီ်းမွမ််းရထာပနာအရပါင််း တို  သည ် အကကင ် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ ်

နငှ သ်ာထုိက်၏။ထုိအရှငဖ်မတ်သည် သာ်းသမီ်းတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှလည််းဖပ လုပ်ရတာ်မမူခ  ရချ။ ထုိအရှငဖ်မတ၌် 

စုိ်းမုိ်းအုပ်ချ ပ်မှုတွငြ်က်စပ်သူ ဟူ၍လည််း တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှမရှိရပ။ ထုိ  ဖပငဂု်ဏသ်ရ  သိမ်ငယ် မှုရကကာင  ်

ထုိအရှငဖ်မတအ်ာ်း ရိုင််းပင််းကညူီကာကယွ် ရစာင ရ်ရှာက်ရသာ အရဆွခငပွ်န််းဟူ၍လည််း 

တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှပငမ်ရှိရချ။ ၎င််းဖပင ် အသငသ်ည ် ထုိအရှငဖ်မတ်၏ ကကီ်းက ဖမင ဖ်မတ်ရတာ်မူရကကာင််းကိုလည််း 

ချီ်းကျြူ်းရကကညာပါရလ။စူ ဟ ် အစစ ာအ်-(၁၇:၁၁၁)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

အကကငအ်ရှငဖ်မတ်ပင၊် မုိ်းရကာင််းကငက်ိ ု စုိ်းမုိ်းအုပ်ချ ပ်မှုအာဏာ သညလ်ည််းရကာင််း၊ ကမဘာရဖမကိ ု



  

  

စုိ်းမုိ်းအုပ်ချ ပ်မှုအာဏာသည ် လည််းရကာင််း၊ ထုိအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၌သာရှိရပသည။် စငစ်စ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

တစ်ဦ်းတစ်ရယာကက်ိုမျှလည််း (မိမိ၏)သာ်းအဖြစ် ဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  သည ် မဟတု်ရပ။ ထုိ  ဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်၌ 

စုိ်းမုိ်းအုပ်ချ ပ်မှုတွင ် တွ ြက်ဟူ၍လည််း တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှမရှိရချ။ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည် 

အ ာခပ်သိမ််းတို  ကို ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  သည ်ဖပင ် ထုိအ ာမျာ်းကို နှုငိ််းချိနတ်ိုင််းဆ ထာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။စူ ဟ ်

ြွ က်ာန-်(၂၅:၂)ချွတယ်ွင််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငရ်တာ်မူရသာအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် စုိ်းပုိငရ်တာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်ပပီ်း 

ထုိအရှငဖ်မတ်မှလွ ၍ခပ်သိမ််းကုနတ်ို  သညအ်ရှငဖ်မတ်၏စုိ်းပုိငဖ်ခင််းခ  သည်။အရှငဖ်မတ်သည် 

ြနဆ်င််းရှငဖ်ြစ်ပပီ်းထုိအရငှဖ်မတ်မှလွ ၍ခပ်သိမ််းကနုတ်ို  သည ် အရှငဖ်မတ်၏အြနဆ်င််းခ မျာ်းဖြစ်ကကသည်။ 

အရှငဖ်မတ်သာလျှင ် အမူကိစစအ ပ် ပ်တို  ကိုစီမ ခန  ခွ် ရတာ်မူသည်။ အကကငအ်ရှငဖ်မတ်၏ဂုဏအ်ရှိနအ်ဝါသည ်

ဤသုိ  ဆုိလျှငထုိ်အရှငက်ိုသာလျှငမ်လွ မရသွခဝပ်ကို်းကွယ်မှုဖပ  မည်ဖြစ်ပပီ်း 

ထုိအရှငဖ်မတ်မှလွ ၍အဖခာ်းတစ်စ ုတစ်ဦ်းကိုခဝပ်ကို်းကွယ်မှုဖပ ဖခင််းသည်အသိဥာဏန်ည််းပါ်းဖခင််းဖြစ်ပပီ်း 

ရလာက၊ီရလာကတ္ု ာ နစ်ှဌာနလ ု်းပျက်စီ်းရစမည ် ရှိ က် ်

တုြက်နှငိ််းယှဉကို်းကွယ်ဖခင််းပငဖ်ြစ်သည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတမိ်န်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိ  ဖပငတ်ဝ ယဟူဒနီငှ  ်

ခ စ်ယာနဘ်ာသာဝငတ်ို  က မုစ်လငမ််တို  အာ်း ရဖပာဆုိကကသည်မှာ အသငတ်ို  သညယ်ဟဒူ ီ ဘာသာဝငမ်ျာ်းရသာ ်

လည််းရကာင််း၊ ခ စ်ယာန ် ဘာသာဝငမ်ျာ်း ရသာလ်ည််းရကာင််း၊ ဖြစ်ကကကုနရ်လာ ။ သုိ  မှသာလျှင ် အသငတ်ို  သည ်

မှနက်နရ်သာ တ ာ်းလမ််းကို  ရှိကကလတ္  ဟု ရဖပာဆုိကကသည်။ အို-နဗတီမနရ်တာ် အသငသ်ည် သူတို  သူတို  အာ်း ဤသုိ   

ဖပနလ်ည ် ရဖြကကာ်းပါရလ။ (ဟယ်-အချင််းတို  ) အသငတ်ို   ရဖပာစကာ်းမှာ်းစွ၊ ငါတို  သည် နဗီတမနရ်တာ ်

ဣဗလ် ာဟီမ်(အ)၏ သာသနာကိ ု ယ ုကကည ် ဖမတ်နိ်ုးသူမျာ်းသာ ဖြစ်ကက ကုန၏်။ ထုိနဗ ီ တမနရ်တာ်သည ်

ရဖြာင မ်တ်ရသာ ပုဂိ္ လ်ဖမတ်ဖြစ်၏၊ ထုိနဗတီမနရ်တာ်သည ် အလလ ာဟ ် နငှ  ် တွ ဘက ် ကိ်ုးကယွ်သူမျာ်းတငွ ်

အပါအဝငလ်ည််း မဟုတ်ရချ။စူ ဟ ် ဗက ဟ်-(၂:၁၃၅)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အမှနရ်သာက်ာ်း 

အကကငသူ်ထက် ‘ဒနီ’် သာသနာအာ်းဖြင  ် ပုိမုိ၍ဖမင ဖ်မတ်ရသာသူသည် မည်သူရှိသနည််း။ ထုိသူသည ် မိမိမျက်နာှ 

(မိမိကိုယ်) ကိ ု အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်သုိ   အပ်နငှ််းခ  သည ်ဖပင ် (အရဖပာအဆုိ အကျင အ်မူအာ်းဖြင )် 

ဖမင ဖ်မတ်ရသာသူလည််းဖြစ်၏။ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိသူသည် ရဖြာင မ်တ်တည်ကကည်ရသာ (နဗီတမနရ်တာ်) အစ်ဗ် ာဟီမ်၏ 

‘ဒနီ’် သာသနာကိလုည််း လိုကန်ာ၏။ အမှနစ်ငစ်စ်ရသာက်ာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် (နဗတီမနရ်တာ)် 

အစ်ဗ် ာဟီမ်အာ်း (မိမိ) မိတ်ရဆွအဖြစ် ဖပ လုပ်ချီ်းဖမြှင ရ်တာ်မူခ  ရလသတည််း။စူ ဟ် နစိာအ်-

(၄:၁၂၅)ချွတယ်ွင််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငပ်ပီ်းမှနက်နရ်တာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်က ရှင််းလင််းတငဖ်ပထာ်းသည်မှာ 

ဧကနမု်ချအကကငသူ်သည ် အဗိ် ာဟီမ် (အလိငုဟ်ိစစလာမ်)၏လမ််းစဥ်(သာသနာ)မှလွ ၍ 

အဖခာ်းလမ််းစဥ်ကိလုိုကန်ာခ  ပါက ထုိသူသည် မိမိကိုယ်မိမိ 

လူ  ဗာလဖြစ်ရစလိကု်ဖခင််းသာဖြစ်သည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မိမိကိုယက်ို မိမိပင ်

လူမုိက်လူ  ဗာလဖြစ်ရစရသာသူမှအပ အဘယ်သူသည် နဗတီမနရ်တာ် အစ်ဗ် ာဟီမ်၏ သာသနာမှ မျက်နာှလွှ ြယ ်

တိမ််းရရာှင ်သွာ်းနိငုပ်ါမညန်ည််း။ စငစ်စ်တမူကာ်း ငါအရငှဖ်မတသ်ည် ထုိနဗီတမနရ်တာ် အစ်ဗ် ာဟီမ်အာ်း ချစ်ဖမတ်နိ်ုး၍ 

ဤရလာက၌ နဗတီမနရ်တာ်အဖြစ်ဖြင  ် ရ ွ်းချယ ် ပခီ်းဖမြှင ရ်တာ်မူခ  ရလပပီ။ တြန ် ရနာငတ်မလနွဘ်ဝ၌လည််း 

ထုိနဗီတမနရ်တာ်သည် ပါ မီရှင ်သူမွန ်သူဖမတ်မျာ်းအနက်မှ မလွ ဧကန ်ဖြစ်လတ္  ။စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၁၃၀) 



  

  

၉။ချွ ယ်ငွ််းမှုအတပါင််းမှကင််းစ္ငတ် ာ်မူတသာ 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် မည်သ ူစ္်ဦ်း စ္်တယာကက်ှိမုျှ 

တမွ်း ွာ်းတ ာ်မူခြဲ့်သည်မဟ ုတ်ပ။ 

မည်သ ူစ္်ဥ ်း စ္်တယာက၏်တမွ်း ွာ်းမခင််းကှိလုည််းခံခြဲ့်ရသ

ည်မဟ ုတ်ပ။ ထှိအုရှငမ်မ ၌်ဂုဏ် ရည် ဟူူ၍လည််း 

 စ္်ဥ ်း စ္်တယာကမ်ျှပင ်မရှှိတပ။ 

ထှိအုရှငမ်မ န်ငှ့် ်တူသာအရာဟ၍ူကာ်း 

မည်သည့်် စ္်စ္ံု စ္်ရာမျှပင ်မရှှိတပ။ 

ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငရ်တာ်မူရသာ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာကက်ိုမျှ 

ရမွ်းြွာ်းရတာ်မူခ  သည်မဟတု်ရပ။ မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ရမွ်းြာွ်းဖခင််းကိလုည််းခ ခ   သည်မဟုတ်ရပ။ 

ထုိအရှငဖ်မတ်၌ဂုဏ ်ညတ်ူဟူ၍လည််း တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှပင ် မရှိရပ။ ထုိအရှငဖ်မတန်ငှ တ်ူရသာအ ာဟူ၍ကာ်း 

မည်သည တ်စ်စ ုတစ် ာမျှပင ် မရှိရပ။ကက်ီးကျယ်ဖမင ဖ်မတ်ရတာမူ်ရသာအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီတမနရ်တာ်) အသငသ်ည် ရဖပာကကာ်းပါရလ။ ထုိအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် တစ်ဆူတည််း ဖြစ်ရတာ်မူ၏။ (တစ်နည််း) 

(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည ် ဤသုိ  ရဖပာကကာ်းပါရလ။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် တစ်ဆူတည််း 

ဖြစ်ရတာ်မူ၏။(၁)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် လိုလာ်းရတာင တ်ဖခင််း လ ်ုးဝ ကင််းရှင််းရတာ်မူရသာအရှင၊် သူတစ်ပါ်းတို  ၏ 

မီှခုိအာ်းထာ်း ာအရငှ၊် နစိစထာဝ အရငှ ် ဖြစ်ရတာ်မူ၏။(၂)ထုိအရှငဖ်မတ်သည် မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာကက်ိုမျှ 

ရမွ်းြွာ်းရတာ်မူခ  သည ် မဟုတ်ရပ။ မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ ရမွ်းြွာ်းဖခင််းကိုလည််း 

ခ ခ   ရတာ်မူသည်မဟတု်ရပ။(၃)ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိအရှငဖ်မတ်၌ ဂုဏ ်ည်တူသူဟူ၍လည််း တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှပင ်

မရှိရပ။(၄)စူ ဟ် အိခ်လာ်းစ်ွ-(၁၁၂:၁-၄)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(ထုိအရှငဖ်မတ်သည်) 

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမကိုလည််းရကာင််း၊ ယင််း 

မုိ်းရကာင််းကငန်ငှ ပ်ထဝီရဖမနစ်ှခုစလ ု်း၏အကကာ်း၌ ရှိသမျှတို  ကိလုည််းရကာင််း၊ ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ်

ဖြစ်ရတာ်မူရပသည။် သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငသ်ည ် ထုိအရှငဖ်မတအ်ာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ပါရလ။ ၎င််းဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်အာ်း 

ခဝပ်ကို်းကယွ် ာ၌ တည်ကကည်စွ ပမ စွာ ရှိပါရလ။စူ ဟ ် မ ယ်မ်-(၁၉:၆၅)ကက်ီးကျယ်ဖမင် ဖမတ်ရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင)် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ 

ကမဘာရဖမကိုလည််းရကာင််း၊ ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူ၏။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် အသငတ်ို  အြို   အသင ်

တို  ၏အမျိ ်းအစာ်းထ မှပင ် ကကင ်ာကကငြ်က်မျာ်းကိြုနဆ်င််းရတာမူ်ခ  ၏။ ထုိနည််းတူစွာ ရဖခရလ်းရချာင််း တ ိ စဆာနတ်ို  ၏ 



  

  

စ ုတွ မျာ်းကိုလည််း ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ ယင််းသုိ   ဖပ လပ်ုဖခင််းအာ်းဖြင  ် ထုိအရငှဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အာ်း 

ဖပန  ပွ်ာ်းရစရတာ်မူ၏။ ထုိအရငှဖ်မတ်နငှ  ် တူရသာအ ာဟူ၍ကာ်း မည်သည ် တစ်စ ုတစ် ာမျှပငမ်ရှိပပီ။ 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ်အကကင််းမ  ကကာ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် ဖမငရ်တာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၏။စူ ဟ် ရှု ာ-(၄၂:၁၁) 

၁၀။ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

မှိမှိ၏မည်သည့််အ န် င််းခံ ငွ််းသှို ့်ဝငစ်္ာ်းသည်ဟူ၍မရှှိ၊ 

၎င််းမပငအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

မှိမှိ၏မည်သည့််အ န် င််းခံ စ္်စ္ံု စ္်ရာ၏ 

ပုံသဏ္ဌန်ကှိုမျှ အသငွရ်ယူသည်ဟ၍ူလည််းမရှှိတပ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မိမိ၏မည်သည အ်ြနဆ်င််းခ တွင််းသုိ  ဝငစ်ာ်းသည်ဟူ၍မရှ၊ိ ၎င််းဖပငအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိ၏မည်သည ်အြနဆ်င််းခ တစ်စ ုတစ် ာ၏ ပ ုသဏ္ဌနက်ိုမျှ 

အသွင ်ယူသညဟ်ူ၍လည််းမရှိရပ။၎င််းဖပငမ်ည်သည ်အ ာနငှ် မျှရပါင််းစပ်ပပီ်း 

တစ်သာ်းတည််းဖြစ်သွာ်းသည်ဟူ၍လည််းမရှိ။အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည်သာလျှင ်

ြနဆ်င််းရှငဖ်ြစ်ပပီ်း ထုိအရှငဖ်မတ်မှလွ ၍ခပ်သိမ််းကနုတ်ို  သည် အြနဆ်င််းခ မျာ်းဖြစ်ကကသည်။ 

ထုိအရှငသ်ည်သာလျှငထ်ာဝ တည်ရှိရနမည်ဖြစ်ပပီ်း ထုိအရှငဖ်မတ်မှလွ ၍ခပ်သိမ််းကုနတ်ို  သည် 

ပျက်စီ်းဖခင််းသုိ  လညှ ်သွာ်း မည်သာဖြစ်သည်။ အ ာတိုင််းကိုအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သာပုိငဆုိ်ငပ်ပီ်း 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်စုိ်းပုိငရ်တာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်သည်။ 

ထုိ  ရကကာင အ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်မိမိ၏မည်သည ်အြနဆ်င််းခ တွင််းသုိ  မျှဝငစ်ာ်းသည်ဟူ၍မရှိသလို 

ချွတ်ယငွ််းမူအရပါင််းမှကင််းစငရ်တာ်မူသည် အရှငဖ်မတ်၏(ဇာသ်)ဇာတိရတာ်၌လည််း 

မည်သည အ်ြနဆ်င််းခ ကမျှဝငစ်ာ်းသည်ဟူ၍မရှိရပ။ ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှကင််းစင၍်ကက်ိးကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် အ ာ ာတိငု််းထက်ကကီ်းမာ်းရတာ်မူရသာ၊ 

ကကီ်းက ထွတ်ဖမတ်ရတာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မစီ်းဟ်(ရယရှု)၌ဝငစ်ာ်းသညဟ်ုထငက်ကသူတို  အာ်း (၎င််းတို  ၏ထငဖ်မငဖ်ခင််းမှာ မှာ်းယငွ််းရကကာင််း)ဖငင််းပယ်သည် အရနဖြင  ်

မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် ဧကနမ်လွ  မ ယ်မ်၏ သာ်းရတာ ် မစီဟ် (အီစာ) ပငဖ်ြစ်သည်ဟူ၍ 

ရဖပာဆုိကကကုနရ်သာသူတို  ကာ်း ဧကနစ်ငစ်စ် ရသွြည်ဖငင််းပယ်သူမျာ်း ဖြစ်ခ  ကကရချပပီ။ (အို- နဗီတမနရ်တာ်) 

အသငသ်ည ် (ထုိသူတို  အာ်း ဤသုိ  ရချပ) ရဖပာဆုိပါရလ။ “(ဟယ်-အချင််းတို  ) သုိ  ဖြစ်လျှင ် အကယ်၍သာ 

ထုိအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် ‘မ ်ယမ်’ ၏သာ်းရတာ် ‘မစီဟ်’ကိလုည််းရကာင််း၊ ထုိ‘မစီဟ်’၏ 

မယ်ရတာက်ိုလည််းရကာင််း၊ ကမဘာရဖမဖပငဝ်ယ် ရှရိှိသမျှအာ်းလ ်ုးတို  ကို ြျက်ဆီ်းလိုရတာ်မူပါလျှင ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်၌ တစ်စ ုတစ် ာ ဝငရ် ာက်စွက်ြက် ကန  က်ွကန်ိငုသူ်ကာ်း မည်သူရှိသနည််း။ 

အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ ကမဘာရဖမကကီ်းကိုလည််းရကာင််း၊ မုိ်းနငှ ရ်ဖမကကာ်းရှ ိ



  

  

အ ာဝတထ  အာ်းလ ု်းတို  ကိလုည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတသ်ာလျှင ် စုိ်းပုိငရ်တာ်မူ၏။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိအလိုရတာရ်ှိ ာကိ ု ြနဆ်င််းရတာ်မူ၏။ စငစ်စ်ရသာ ် ကာ်းအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု

စွမ််းရဆာငန်ိငုရ်တာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူ၏။စူ ဟ် မာအိဒဟ်-(၅:၁၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

စငစ်စ်ဆုိရသာ် အရရှွံ့ နငှ အ်ရနာက် (အစရှိရသာ အ ပ် ၈ မျကန်ာှမျှမက ရှရိှိသမျှရသာ စကကာဝဠာမျာ်းကိုပင)် အလလ ာဟ် 

အရှငဖ်မတက် (ြနဆ်င််းရတာ်မူရလသည်ဖြစ် ာ) ထုိအရှငသ်ည် သာလျှင ် စုိ်းပုိငရ်တာ်မူရသာ 

အရှငတ်ည််း။သုိ  ဖြစ်ရလ ာ အသငတ်ို  သည် (ထုိအရှငဖ်မတက်ိ ု ခဝပ်ကို်းကယွ် ာ၌) မည်သည ်ဘက်သုိ  မဆုိ မျက်နာှ 

ဖပ ကကပါမူထုိ(မျက်နာှဖပ  ာ) ဘက်၌ပင ် အလလ ာဟ် အရငှဖ်မတ်၏ မျက်နာှရတာ်သည ် (အသငတ်ို  ရရှ ွံ့တွင)် 

ရှိရနရတာ်မူသည်(ဟ ု မှတ်ပါရလ၊) (အရကကာင််းဟူမူ) ဧကနမု်ချ အလလ ာဟ ် အရငှဖ်မတ ် သည(်အနနတ္နခုိ််းရတာ်ရှင ်

ဖြစ်ရတာ်မူသည ်အတိုင််း) ခပ်သိမ််းကနု(်ရသာ အ ပ်ဒသိာ) တို  ကို လွှမ််းဖခ   ရတာ်မူရသာအသျှင၊် အလ ်ုးစ ုကိ ု အကကင််းမ   

သိရတာ ် မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူရသာရကကာင တ်ည််း။(၁၁၅)ထုိ(ခ စ်ယာန)် တို  သည ် အလလ ာဟ ် အရှငဖ်မတ်၌ 

သာ်းရတာ်ရှိသညဟ်ူ၍ (မဟတု်မလျာ်း စွပ်စွ ) ရဖပာဆုိကကကနု၏်။ (ဤစကာ်းသည ်မှာ်းရလစွ၊ အရကကာင််းမှာ) အလလ ာဟ ်

အရှငဖ်မတ်သည ် (ဃ ာဝါသ အိမ်ရထာငမ်ှုကိစစတို  မှ) လ ု်းလ ု်းကင််းစငရ်တာ်မူရသာ အရှငတ်ည််း။ စငစ်စ်တမူကာ်း 

မုိ်းရကာင််းကငန်ငှ  ်ပထဝီရဖမဖပင၌် ရှရိှိသမျှရသာ အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ုအလလ ာဟ် အရှငဖ်မတ်သာလျှင ်ပုိငဆုိ်ငရ်တာ်မူ၏။ 

ထုိထုိရသာ အ ာခပ်သိမ််းတို   သည်လည််း ထုိအရှငဖ်မတ်၏ အမိန  ရ်တာက်ို နာခ လျက ်ရှိကကကုန၏်။(၁၁၆)(ထုိအလလ ာဟ် 

အရှငဖ်မတ်သည်) မုိဃ််းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ တ်က ွ ပထဝီရဖမဖပငက်ို စတငဖ်ပ ဖပင ် ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူသည်၊ (ထုိမျှမကရသ်း) မည်သည ်အခါမဆုိ ထုိအရှငဖ်မတ် သည် တစ်စ ုတစ်ခုရသာ အမှုကိစစကို 

ဆ ု်းဖြတ်စီ င ် ဖပဋ္ဌာန််းရတာ်မူလိုပါလျှင ် (နတထ တိ မရှ ိာဘဝမှအတထ ိတ ရှိ ာဘဝသုိ  ) ဖြစ်ရစ(ဟူရသာအမိန  ရ်တာ်) 

ရပ်းရ ုမျှဖြင  ် ထုိအမှုကိစစအဝဝတို  သည် (ဖပတရတ  အလိုရှိရတာ်သူသည ်အတိုင််း တခဏချင််းတွငပ်င)် 

ဖြစ်ရပေါ်လာရလသတည််း။(၁၁၇)စူ ဟ ် ဗက ဟ်-(၂:၁၁၅-၁၁၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိ  ဖပင ်

၎င််းတို  က  ဟ်မာန ် အနနက္ရဏုာရတာ်ရငှသ်ည် သာ်းသမီ်းဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  သည်ဟု(စွပ်စွ ) 

ရဖပာဆုိခ  ကကကုန၏်။(၈၈)ဧကနမ်လွ  အသငတ်ို  သည ် အလွနဆုိ််း ွာ်း ရသာအ ာကို ကျြူ်းလနွ ်

(ရဖပာဆုိ)ခ  ကကကနုသ်ည။်(၈၉)ယင််းရဖပာဆုိမှုရကကာင  ် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းသည်ပပိ လအု  ဆ ဆ ၊ 

ပထဝီရဖမသည်အက်ကွ အ  ဆ ဆ ၊ ရတာငမ်ျာ်းသည်တနုလ်ှုပ်၍ ပပိ လ ကျအ  ဆ ဆ ၊ ဖြစ်ကုနက်ကရပသည်။(၉၀)၎င််းတို  သည ်

 ဟ်မာန ် အနနက္ရဏုာရတာရ်ှင၌် သာ်းသမီ်း(ရှိသည်ဟု) ယိ်ုးစွပ်ခ  ကကရသာရကကာင ပ်င။်(၉၁)စငစ်စ်မူကာ်း သာ်းသမီ်း 

တစ်စ ုတစ်ရယာက် ဖပ လုပ်ဖခင််းသည ်  ဟ်မာန ် အနနက္ရုဏာရတာ်ရှငန်ငှ  ်

လ ု်းဝအပ်စပ်သည်မဟတု်ရပ။(၉၂)မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်း၌လည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမ၌လည််းရကာင််း၊ ရှကိုနရ်သာသူ 

ဟူဟူသမျှတို  သည ်  ဟ်မာနအ်နနက္ရဏုာရတာရ်ှင၏် ရရှ ွံ့ရတာ်ရမှာက်တွင ် ကျွနအ်ဖြစ်နငှ  ်

လာရ ာက ်မည ်သူချည််းသာ ဖြစ်ကုနသ်တည််း။(၉၃)ဧကနမ်လွ  ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

၎င််းတို  အာ်းဝန််းဖခ  ၍ထာ်းရတာ်မူသည ်ဖပင ် ၎င််းတို  အာ်း ရ တကွ်၍လည််းထာ်းရတာ်မူရလသည်။(၉၄)စငစ်စ် 

၎င််းတို  အနက ် အသီ်းသီ်းတို  သည် ထုိအရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်သုိ   ကိယာမတ်ရငှဖ်ပနထ်မည ်ရန  တွငတ်စ်ဦ်းချင််း 

လာရ ာက ်မည ်သူမျာ်းသာလျှင ် ဖြစ်ကကကုနတ်ည််း။(၉၅)စူ ဟ ် မ ယ်မ်-(၁၉:၈၈-

၉၅)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတသ်ည် (သာလျှင ် ခဝပ် ကိ်ုးကယွ် ာအရှင ်

ဖြစ်ရတာ်မူ၏)။ ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း ကို်းကွယဖ်ခင််း ခ ထုိက်သူဟူ၍ အလျင််းမရှိပပီ။ (ထုိအရှငဖ်မတ်သည်) အပမ  

ရှငရ်နရတာ်မူရသာ အရှင၊် (မိမိကိုယ်ရတာတ်ိုင ် ထာဝ တည် ရနရတာ်မူ၍ သတ္ဝါအရပါင််းတို  ကိုလည််း) ထိန််းသိမ််း 

ရစာင ရ်ရှာက်ရတာ်မူရသာ အရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၏။ ထုိအရငှဖ်မတ်အာ်း ငိကု်မျဉ်းဖခင််းသည်လည််းရကာင််း ၊ 



  

  

အိပ်စက်ဖခင််းသည်လည််းရကာင််း မြိစီ်းနိငုရ်ပ။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည်သာလျှင ် အာကာသ ရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ  ်

ရဖမ၌ရှိရှိသမျှရသာ (သကရ်ှိ သက်မ  ) အ ာ ဝတထ  ဟူသမျှတို  ကို ပုိငဆုိ်ငရ်တာ်မူရသာ အရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၏။ 

ထုိအရှငဖ်မတ်၏ အထ ရတာ်၌ ထုိအရှငဖ်မတ်၏ ခွင  ် ဖပ ချကမ်ရှိဘ  သူတစ်ပါ်းအတွက် အသနာ်းခ  ရတာင််းပနရ်ပ်း 

နိငုသူ်ကာ်း အဘယ်သူနည််း။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ထုိသူတို  ၏ ရရှ ွံ့ရနာက် အဖြစ်အပျက် အရကကာင််းကိစစ အလ ု်းစ တုို  ကိ ု

အကကင််းမ   သိရှိရတာ်မူရလသည်။ သုိ   ာတွင ် ယင််းသူတို  သည် ထုိအရှငဖ်မတ် သိရှိရတာ်မူရသာ အရကကာင််းကိစစ 

အဖြစ်အပျက်တို  အနက်မှ ထုိအရှငဖ်မတ်အလိရုှိရတာ်မူရသာ အရကကာင််းကိစစမှအပ တစ်စ ုတစ် ာကိုမျှ ဝန််းဖခ  ၍ 

မသိနိငုက်ကရပ။ ထုိအရှင ် ဖမတ်၏ ဉာဏရ်တာ်သည ် အာကာသ ရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ တ်က ွ ကမဘာရဖမဖပင ် တခွငလ် ်ုးကိ ု

ဝန််းဖခ  လျက ် ရှိရချ၏။ သုိ   ာတွင ် ယင််းမုိ်းရကာင််းကငန်ငှ တ်ကွ ကမဘာရဖမဖပငက်ိ ု ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ဖခင််းသည ်

ထုိအရှငဖ်မတအ်ာ်း ပငပ်န််းနမ်ွ်း  ိ ရစသည် မဟတု်ရပ။ စငစ်စ်တမူကာ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် (မကက စည်နိငုရ်အာင)် 

ဖမင ဖ်မတ်ရတာ်မူရသာ အရငှ၊် ကကီ်းက ထွတ်ဖမတ်ရတာ်မူရသာ အရှငတ်ည််း။စူ ဟ် ဗက ဟ်-

(၂:၂၅၅)အကကငအ်ရှငဖ်မတ်၏ ဂုဏအ်ရှနိအ်ဝါသည် ဤသုိ  ရှိပပီ်း ထုိအရှင၏် အြနဆ်င််းခ တို     အရဖခရနမှာ 

ဤသုိ  ဆုိလျှငထုိ်အရှငဖ်မတ်သည် 

အြနဆ်င််းခ တမျ ိ်းမျိ ်းအတွင််းသုိ  ဝငစ်ာ်းဖခင််း(သုိ  )မိမိအတကွ်သာ်းသမီ်းတစ်ဦ်းဦ်းသတ်မှတ်ဖခင််း(သုိ  )အရှငဖ်မတ်နငှ အ်တူ

အဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာအရှင ်တစ်ပါ်းပါ်းကိုသတ်မှတ်ဖခင််းတို  သည်အဘယ်သုိ  ဖြစ်နိငုမ်ည်နည််း။ 

ချွ ယ်ွင််းမှုအတပါင််းမှကင််းစ္င၍် 

ကက ်းကျယမ်မင့်မ်ာ်းတ ာ်မူတသာ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

မှိမှိ၏ကျွန်မျာ်းအတပေါ်အလနွ် ရာန်ူးညံ့်သှိမ်တမွွေ့တ ာ်မူ

တသာ၊အလနွ် ရာကရုဏာထာ်းတ ာ်မူတသာအရှငမ် စ္်သ

ည်။ထှိတုသကာင့်ရ်စ္ူလ ်မန်တ ာ်မျာ်းကှိတုစ္လွှ ခ်ြဲ့်ပပ ်းကျမ််း

ဂန်မျာ်းကှိလုည််း ချတပ်းတ ာ်မူခြဲ့်သည်။ 

ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှ ကင််းစင၍်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်မိမိ၏ကျွနမ်ျာ်းအရပေါ် 

အလွနတ် ာန်ူးည  သိမ်ရမွွံ့ရတာ်မူရသာ၊ အလနွတ် ာကရဏုာထာ်းရတာ်မူရသာ အရှငဖ်ြစ်သည။်ရကျ်းကျွနမ်ျာ်း အရပေါ် 

အရှငဖ်မတ်၏ ကရုဏာရတာတ် ပ်မှာ ၎င််းတို  ထ သုိ    စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းရစလွှတ်ဖခင််းနငှ  ် ကျမ််းဂနမ်ျာ်း 

ချရပ်းရတာ်မူဖခင််းဖြစ်သည်။ဤသုိ  ဖပ  ဖခင််းမှာ အရငှဖ်မတ်သည ်

၎င််းတို  အာ်း(ရှ ိ်က်)တုြက်နှုငိ််းယှဉကို်းကွယ်မှုနငှ (်ကြု် ်)ရသွြည်ဖငင််းပယ်မှု၏အရမှာငထု်မှ လမ််းမှနတ် ာ်းနငှ  ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကို်းကယွ်ဖခင််း၏ 

လင််းရ ာငဖ်ခည်ဘက်သုိ  ထွက်ရစ နအ်တကွ်ဖြစ်သည်။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိအရှငဖ်မတ်သည် 

အကကငအ်ရှငဖ်မတ်ပင။် ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အာ်း အရမှာငထု်မှအလင််းသုိ   ထွက်ရစအ  ရသာငာှ 



  

  

မိမိကျွနရ်တာ(်တမနရ်တာ်ဖမတ်မုဟမမဒ)်၏အရပေါ်၌ ထငရ်ှာ်းစွာရသာ အာယတ်ရတာ်မျာ်းကိ ု ချရပ်းရတာ်မူ၏။ 

စငစ်စ်မှာကာ်း ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အရပေါ်ဝယ် အလနွတ် ာ န်ူးည  သိမ်ရမွွံ့ရတာ်မူရသာ၊ 

အလွနတ် ာ ကကငန်ာသနာ်းရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ဖြစ်ရတာ်မူ၏။စူ ဟ် ဟဒ်ီးဒ-်

(၅၇:၉)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း (အို-နဗီတမနရ်တာ်) ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသင အ်ာ်း 

ကမဘာခပ်သိမ််းတို  အြို   ကရုဏာ ရတာအ်ဖြစ်နငှ သ်ာလျှင ် ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  ရပသည။်စူ ဟ ် အနဗ်ယိာအ-်

(၂၁:၁၀၇)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် မိမိတမနရ်တာအ်ာ်းမိမိသည်အလွနတ် ာခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာရပ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် 

အလွနတ် ာကရုဏာထာ်းရတာ်မူရသာ အရှငဖ်ြစ်ရကကာင််းကိ ု ရကျ်းကျွနတ်ို  အာ်းသတင််းရပ်း န ်

မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည ်

ငါအရှငဖ်မတ်၏ကျွနမ်ျာ်းအာ်း ဧကနမ်လွ  ငါအရငှဖ်မတသ်ည်သာလျှငအ်လွနတ် ာ လတွ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ်

ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် အလနွတ် ာ သနာ်း ကကငန်ာညြှာတာရတာ်မူရသာအရှင၊်ဖြစ်ရတာ်မူရကကာင််း 

ရဖပာကကာ်းပါရလ။စူ ဟ် ဟိဂျ် ်-(၁၅:၄၉)ထုိအရှငဖ်မတ်၏ကရဏုာရတာ်နငှ သ်နာ်းကကငန်ာမှုတစ် ပ်မှာ 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်မိမိ၏ရကျ်းကျွနမ်ျာ်းကိအုန ္ာယ်မှြယ်ရာှ်းရပ်းပပီ်း 

ရကာင််းဖခင််းမျာ်းကိုချရပ်းရတာ်မူသည်။အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အကယ်၍သာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အသင ၌် အန ္ာယတ်စ်စ ုတစ် ာကို သက်ရ ာက်ရစရတာ်မူပါလျှင၊် ထုိအရငှဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း 

ထုိအန ္ာယ်ကိ ု ကင််းရဝ်းရစအ  ရသာသူဟူ၍ တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှ ရှိမည်မဟုတ်ရပ။ ထုိနည််းတူစွာ အကယ်၍ 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်အသင ၌် တစ်စ ုတစ် ာရသာ အကျိ ်းရကျ်းဇူ်းရတာက်ို (ဖြစ်ထွန််းရစ  န)်  ည်စူ်းရတာ်မူပါလျှင ်

ထုိအရှငဖ်မတ်၏ ရကျ်းဇ်ူး ရတာ်ကို တွန််းလှနပ်ယ်ရှာ်းနိငုသူ်လည််း တစ်ဦ်း တစ်ရယာက်မျှပငမ်ရှိရချ။ 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် မိမိကျွနမ်ျာ်းအနက်မှ မိမိအလိုရှိရတာ်မူရသာသူ၌ ထုိရကျ်းဇူ်းရတာက်ိ ု

သက်ရ ာက်ရစရတာ်မူသည်။ စငစ်စ်တစ်မူကာ်း ထုိအရငှဖ်မတ်သည် အလွနတ် ာ လတွ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ်

ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာအရှင၊်အလွနတ် ာ သနာ်းကကငန်ာရတာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် ယူနတွ်စ်-

(၁၀:၁၀၇) 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည်တမွ်းမမြူ န် င််းတ ာ်မူတသာအရှ

င၊်အလနွ် ရာကရုဏာထာ်းတ ာ်မူတသာအရှငမ် စ္်ပပ ်း 

ထှိအုရှင ်စ္်ပါ်း ည််းကသာအ န် င််းခံအတပါင််းအာ်း(က

ဗရ်)သငခ်ျှိျုင််းမျာ်းမှမပန်လည်ရှငမ်ပန်ထတစ္မည့််အချှိန်(ကှိ

ယာမသ)်တန ့် ငွစ်္စ္်တ ်းတ ာ်မူမည်မ စ္်သည်။ 

သှို ့်မ င့်လ်ူ ှိငု််းသည်မှိမှိ ှို ့်မပျုခြဲ့်တသာတကာင််းမှု(သှို ့်)မတကာ



  

  

င််းမှု ှို ့်အာ်းအစ္ာ်းတပ်းမခင််းခံရမည်မ စ္်သည်။ 

အသကငသ်သူည် 

မုအမ်ငန််အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ အ်ာ်းသကဝ်ငယ်ံသုကည်သမူ စ္်

ပပ ်း တကာင််းမှုမျာ်းကှိမုပျုလပ်ုခြဲ့်တသာ် 

ထှိသုူ ့်အ ှို ့်ထာဝရစ္ည််းစ္ှိမ်မျာ်းရှှိသည်။ 

အသကငသ်သူည်အရှငမ်မ အ်ာ်းတသ ွည်မငင််းပယက်ာ 

မတကာင််းမှုမျာ်းကှိမုပျုလပ်ုခြဲ့်တသာ် 

ထှိသုူ ့်အ ှို ့်တနာင ်မလန်ွဘဝ ငွက်က ်းတလ်းတသာမပစ္်ဒဏ်

မျာ်းရှှိ၏။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှင၊်အလွနတ် ာကရုဏာထာ်းရတာ်မူရသာအရငှဖ်ြစ်ပပီ်း 

ထုိအရှငတ်စ်ပါ်းတည််းကသာအြနဆ်င််းခ အရပါင််းအာ်း(ကဗ ်)သငခ်ျိ င််းမျာ်းမှဖပနလ်ညရ်ှငဖ်ပနထ်ရစမည အ်ချိန(်ကိယာ

မသ်)ရန  တွငစ်စ်ရဆ်းရတာ်မူမည်ဖြစ်သည်။ 

သုိ  ဖြင လ်တူိုင််းသည်မိမိတို  ဖပ ခ  ရသာရကာင််းမှု(သုိ  )မရကာင််းမှုတို  အာ်းအစာ်းရပ်းဖခင််းခ  မည်ဖြစ်သည်။ 

အကကငသူ်သည်မုအ်မငန်အ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ာ်းသက်ဝငယ် ုကကည်သူဖြစ်ပပီ်း ရကာင််းမူမျာ်းကိုဖပ လုပ်ခ  ရသာ ်

ထုိသူ  အြို  ထာဝ စည််းစိမ်မျာ်းရှိသည်။အကကငသူ်သည်အရှငဖ်မတအ်ာ်းရသွြည်ဖငင််းပယ်ကာ 

မရကာင််းမှုမျာ်းကိဖုပ လုပ်ခ  ရသာ် ထုိသူ  အြို  ကိယာမသ်ရန  တွင ် ကကီ်းရလ်းရသာဖပစ်ဒဏမ်ျာ်းရှိသည်။ 

ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှကင််းစင၍်ကကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ဖပည ်စ ုလှသည ်တ ာ်းမျှတမှု(ဟကိ်မသ်)အရမျှာ်အဖမငန်ငှ က်ရုဏာတ ာ်းတို  အနက ်

အရှငဖ်မတ်သည်မိမိ၏အြနဆ်င််းခ မျာ်းအတကွ် ဤရလာကီဘဝကို ကျင က်က အာ်းထုတ် ရသာဌာနအဖြစ်လည််းရကာင််း၊ 

ဒတုယိဌာနဖြစ်ရသာရလာကတ္ု ာကိုအစာ်းရပ်းဖခင််း၊စစ်ရဆ်းဖခင််းနငှ က်ုသုိလ်ချ်ီးဖမြှင ဖ်ခင််းတို  ကိုဖပ လုပ် နသ်တ်မှတ်

ထာ်းဖခင််းပငဖ်ြစ်သည်။ ဤသုိ  ခွ ထာ်း ဖခင််းမှာရကာင််းမှုဖပ သူသည ်

မိမိရကာင််းမူ၏အကျိ ်းကုသုိလ်ကိ ုရှိရစ နန်ငှ မ်ရကာင််းမူဖပ သူ၊ မတ ာ်းမှုဖပ သူ၊ 

ညြှင််းပန််းနှပ်ိစက်သူတို  သည်မိမိတို  ကျ ်းလွနမူ်၏ဖပစ်ဒဏက်ို ရှိနိငု ်နဖ်ြစ်သည်။ အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ 

အချိ ွံ့ကဤကိစစကိုမဖြစ်နိငုပ်ါဟုထငမှ်တ်ရနရသာရကကာင  ် ဖပနလ်ညရ်ှငဖ်ပနထ်ဖခင််းသည ်

ယ ုမှာ်းသ သယကင််းရသာအမှနတ် ာ်းပငဖ်ြစ်ရကကာင််းကို အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်



  

  

အရထာက်ထာ်းမျာ်းစွာဖြင် တငဖ်ပထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိမှတစ်ပါ်း (ဤသညလ်ည််း) 

ထုိအရှငဖ်မတ်၏သက်ရသလကခဏာရတာ်တို   အနက်မှပငဖ်ြစ်၏။ အသငသ်ည်ပထဝီရဖမကို အရဖခအရနည  ြျင််းစွာ 

ရတွွံ့ ဖမင ်၏။ ထုိ  ရနာကင်ါအရငှဖ်မတ်သည် ပထဝီရဖမ၏အရပေါ်၌ ရ ကို  ွာသွန််းရစရတာ်မူရသာအခါ၊ 

ယင််းပထဝီရဖမမှာ တိ်ုးတက်ထွန််းကာ်း စိမ််းစုိ၍လည််းရကာင််း၊ (သစ်ပငအ်စရှိသည်တို  )ရပါက်ရ ာက ်

ြွ ွံ့ ပြိ ်း၍လည််းရကာင််း၊ လာရလသည။် (သုိ  ဖြစ်ရပ ာ) ဧကနမ်လွ ယင််းပထဝီရဖမကိ ု ရှငရ်စရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှငဧ်ကနအ်မှန ် သူရသတို  အာ်း ရှငရ်စရတာ်မူမည ်အရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူ၏။ ဧကနစ်ငစ်စ် 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိုစွမ််းနိငုရ်တာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ ်

ြွတ်စ်စိွလသ်-(၄၁:၃၉)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို-လူခပ်သိမ််းတို  ၊ အကယ်၍ 

အသငတ်ို  သည်ရငှဖ်ပနထ်ဖခင််းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ဒွဟိသ သယ ဖြစ်ရနကကပါလျှင(်အသငတ်ို  သည ် မိမိတို  နငှ  ် မိမိတို  ၏ 

ပတ်ဝန််းကျငက်ိ ု ရလ်းနက်စွာ စဉ်းစာ်း၍ ကကည ်ကကရလကုန)်။ ဧကနအ်မှန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  ရရှ ွံ့ဝယ ်

(မိမိတနခုိ််းရတာ်ကို) ထငရ်ှာ်းရစဖခင််းငာှ အသငတ်ို  အာ်း (ပထမရသာ်)ရဖမကကီ်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ ထုိ  ရနာက ်

သုတ် ည်ဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ ထုိ  ရနာက ် ရသွ်းခ ဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ ထုိ  ရနာက ် အဂဂ ါစ ုလငပ် ကုျရသာ 

အသာ်းတ ု်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ အဂဂ ါမစ ု ပ ုမကျရသာ အသာ်းတ ု်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊(အဆင ဆ်င )် 

ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။၎င််းဖပင ် ငါအရငှဖ်မတ်သည်သာ်းအိမ်မျာ်းတငွ ် မိမိအလိရုှိရတာ်မူသညက်ိ ု (သုတ ်ညက်ို)သတ်မှတ ်

ပုိင််းဖခာ်းအပ်ရသာ အချိနက်ာလတိုငရ်အာင ် တည်ရစရတာ်မူပပီ်းရနာက် အသငတ်ို  အာ်း (အမိဝမ််းတငွ််းမှ 

အဖပငသုိ်  နို  စုိ  အ ွယ်)ကရလ်းသူငယအ်ဖြစ် ထွက်ရစ ရတာ်မူ၏။ ထုိ  ရနာက ် အသငတ်ို  သည် မိမိတို  ၏ 

လူလာ်းရဖမာက်ရသာအ ွယ်သုိ   ရ ာက်ရှိနိငုက်က န(်ငါအရှငဖ်မတသ်ည ်ရမွ်းဖမြူရတာ်မူဖပန၏်။) ၎င််းဖပင ်အသငတ်ို  အနက ်

(အ ွယ်မရ ာက် လူလာ်းမရဖမာက်မီပင)် အသက်ရသဆ ု်း သူလည််းရှိ၏။ ထုိနည််းတူစွာအသငတ်ို  တွင ်

အယုတည်  ဆ ်ုးရသာ အသက်အ ွယ်သုိ  ဖပနရ် ာက ်ရသာ သူမျာ်းလည််းရှိ၏။ ထုိ  ရကကာင်  ၄င််းသည် (အ ာ ာကို) 

သိရှိပပီ်းရနာက်ရသာ်မှပင ် မည်သည် တစ်စ ုတစ် ာကိုမျှ မသိနိငုရ်တာ ရချ။ ထုိမှတစ်ပါ်း အသငသ်ည ် ပထဝီရဖမကိ ု

ရသွွံ့ရဖခာက်လျက ် ရတွွံ့ ဖမငရ်လသည်။တစ်ြန ် ငါအရှငဖ်မတသ်ည ် ယင််းပထဝီရဖမရပေါ်ဝယ် (မုိ်း)ရ ကို( ွာသွန််း၍) 

ကျရစရတာ်မူရသာအခါ ယင််းရဖမ(မှ သစ်ပငဝ်ါ်းပငမ်ျာ်း) ရပါက်ရ ာက ် လှုပ်ရာှ်းလာရလသည်။ ထုိ  ဖပင ်

တို်းတက်ဖမင မ်ာ်းလာရလသည်။ ထုိ  ဖပင ် အထူ်းနစ်ှပမိ ွံ့ ြွယ်ဖြစ်ရသာ(သစ်သီ်းသစ်ဥ ရကာက်ပ  သီ်းနှ ) အမျိ ်းအစာ်း 

အသီ်းသီ်းတို  ကိုရပါက်ရ ာက်ရစရလသည်။စူ ဟ် ဟဂျ်-(၂၂:၅)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် ဤအာယသ်ရတာတ်ွင ်

ဖပနလ်ညရ်ှငဖ်ပနထ် မည ်ကိစစနငှ ပ်တ်သက်၍ ယတ္ုိကျရသာအရထာက်ထာ်း(၃)ခုကိ ုတငဖ်ပထာ်းသည်။၎င််းတို  မှာ- 

(၁)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် လူသာ်းကိုဦ်းစွာပထမရဖမကကီ်းဖြင ြ်နဆ်င််းခ  သည်။ 

လူသာ်းအာ်းရဖမကက်ီးဖြင ြ်နဆ်င််းရသာအရှငသ်ည ် ထုိလူသာ်းရဖမကက်ီးဖြစ်သွာ်းသည ်အချနိတ်ွငလ်ည််း 

ဖပနလ်ညရ်ှငသ်နလ်ာရအာငစွ်မ််းရဆာငန်ိငုရ်တာ်မူသည်။ 

(၂)သုတ် ည်မှတဆင် လူသာ်းကိြုနဆ်င််းရသာအရှငသ်ည ် ထုိလူသာ်းရသပပီ်းရနာက်ဖပနလ်ည်ရှငသ်နလ်ာရအာင ်

စွမ််းရဆာငန်ိငုရ်တာ်မူသည်။ 

(၃)ရဖခာက်ရသွွံ့ရသာရဖမကကီ်းကို မုိ်း ွာသွန််းဖခင််းဖြင ဖ်ပနလ်ည်စုိဖပည်စိမ််းလန််းရစရတာ်မူရသာအရငှဖ်မတ်က 

လူသာ်းအာ်းလ ်ုးကိလုည််းရသပပီ်းရနာက်ဖပနလ်ည်ရငှသ်နလ်ာရအာင် စွမ််းရဆာငန်ိငုရ်တာ်မူသည။် ဤအာယသ်ရတာတ်ွင ်

ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာန၏်အ  ြယွ် ာနငှ ပ်တ်သက်၍ ကကီ်းကျယ်လှသည ်အရထာက်ထာ်းတစ် ပ်မှာ 



  

  

ဤတိုရတာင််းလှသည အ်ာယသ်ရတာ်အတွင််း၌ ကကီ်းကျယ်လှသည က်ိစစ ပ်တခုအရပေါ် 

ယုတ္ိကက၍လှပရသာအရထာက်ထာ်း(၃)ခုအာ်း အဘယ်သုိ  စုစည််းတငဖ်ပထာ်းပါသနည််း။ ဤသညအ်  ဩြွယ ်ာပင။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီတမနရ်တာ်)အကကင(်ရန  ၏အရကကာင််းကိလုည််းရဖပာကကာ်းပါရလ။)ထုိရန  တငွ ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် မုိ်းရကာင််းကငက်ိ ု

ရ ်းသာ်းထာ်းရသာ မှတတ်မ််းစာ ွက်လိပ်က  သုိ  ပင ် ရခါက်လိပ်ရတာ်မူမည်။ ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု

ပထမအကကိမ်စတင ် ြနဆ်င််းရတာ်မူသက  သုိ   ထုိအ ာကိုပင ် ထပ်မ ၍ဖပ လုပ်(ြနဆ်င််း)ရတာ်မူရပမည်။ (ဤသည ်

ငါအရှငဖ်မတ)် မိမိအရပေါ်၌ကတိဖပ (တာဝနယ်ူ)ရတာ်မူဖခင််းပင ် ဖြစ်ရပ ာ ဧကနအ်မှန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် 

(မိမိကတိရတာ်အတိငု််း)ဖပ လုပ်ရတာ်မူမည ် အရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် အနဗ်ယိာအ်-

(၂၁:၁၀၄)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိ "မနဿု" လူသာ်းသည ်

ငါအရှငဖ်မတန်ငှ ပ်တ်သက်၍(လွနစွ်ာရိုင််းဖပရသာ) ဥပမာတစ်ခုကို ခုိင််းနှုငိ််း ရဖပာဆုိခ  ရလ၏။ ထုိ  ဖပင ် ၎င််းသည ်

မိမိြနဆ်င််းဖခင််းခ ခ   ရသာအဖြစ်ကို ရမ သွာ်းခ  ၏။ ၎င််းက (ခုိင််းနှုငိ််း ရဖပာဆုိခ  သည်မှာ) အရို်းမျာ်း 

ရဆွ်းဖမည ်သွာ်းခ  ရသာအခါ မည်သူသည် ယင််းအရို်းမျာ်းကို ရှငရ်စအ  နည််းဟ ုရဖပာဆုိခ  ရလ၏။(၇၈)(အို-နဗီတမနရ်တာ်) 

အသငသ်ည ် ရဖပာကကာ်းပါရလ။ (အချင််းတို  ၊) ပထမအကကိမ် ယင််းအရို်းမျာ်းကိ ု ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ရသာ 

အရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင ် ယင််းအရို်းမျာ်းကို ရှင(်ဖပန)်ရစရတာ်မူမည်။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

အလ ု်းစ ုရသာြနဆ်င််းပ ု ြနဆ်င််းနည််းတို  ကို ရကာင််းစွာ သိရှိရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူ၏။(၇၉)စူ ဟ ်

ယာစီ်းန-်(၃၆:၇၈-၇၉)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အသုိ  ပါနည််း၊ အသငတ်ို  အာ်း ြနဆ်င််းရတာ်မူဖခင််းသည ်

ပုိ၍ခ ယဉ်းရလသရလာ၊ သုိ  တည််းမဟုတ ် မုိ်းရကာင််းကငက်ို ြနဆ်င််းရတာ်မူဖခင််းသည် ပုိ၍ ခ ယဉ်းရလသရလာ။ 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််း မုိ်းရကာင််းကငက်ိုဖပ လုပ်(ြနဆ်င််း)ရတာ်မူခ  ၏။(၂၇)ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

ယင််းမုိ်းရကာင််းကင၏် မျက်နာှကျက်ကိ ု ဖမင စွ်င စွ်ာဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  ၏။ တစ်ြန ် ယင််းမုိ်းရကာင််းကငက်ိ ု အဖပစ်အနာ 

ကင််းရှင််းစွာ ဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  ၏။(၂၈)၎င််းဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််း မုိ်းရကာင််းကင၏် ညဉ ကိ ု

ရမှာငမုိ်က်ရစရတာ်မူခ  ၏။ ထုိ  ဖပင ်ယင််းမုိ်းရကာင််းကင၏် ရန  ကိမူုကာ်း (လင််းဝင််း) ထငရ်ှာ်းရစရတာ်မူခ  ၏။(၂၉)၎င််းဖပင ်

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ယင််း(မုိ်းရကာင််းကငက်ို စနစ်တကျ ဖပ ဖပငရ်တာ်မူပပီ်းသည ်) ရနာကတ်ွင ် ပထဝီရဖမကိ ု

ဖြန  ခ်င််းရတာ်မူခ  ၏။(၃၀)ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် ထုိပထဝီရဖမမှ ယင််းပထဝီရဖမ၏ရ ကိလုည််းရကာင််း၊ 

ယင််းပထဝီရဖမ၏ဖမက်၊ သစ်ပင၊် ရကာက်ပ သီ်းနှ ၊ အစရှိသည်မျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ ထွက်ရစရတာ်မူခ  ၏။(၃၁)၎င််းဖပင ်

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ရတာငမ်ျာ်းကို(ယင််းပထဝီရဖမ၌) ရကျာကဆူ််း(အဖြစ်) ချထာ်းရတာ်မူခ  ၏။(၃၂)စူ ဟ် နာဇိအာသ်-

(၇၉:၂၇-၃၂)အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်ကရှင််းလင််းတငဖ်ပထာ်းသည်မှာ အမှနတ်ကယ်ပငလ်ူသာ်းကိြုနဆ်င််းဖခင််းသည ်

မုိ်းရကာင််းကင၊် ပထဝီရဖမနငှ်  ၎င််းတို  နစ်ှခုလ ု်း၌ရှိရသာအ ာမျာ်းကို ြနဆ်င််းဖခင််းထက်ပုိ၍မခ ယဉ်းရပ။ သုိ  ဖြစ် ာ 

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ  ် ပထဝီရဖမကို ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှငသ်ည ်

လူသာ်းအာ်းဒတုိယအကကိမ်ဖပနလ်ညြ်နဆ်င််းဖခင််းကို မစွမ််း နိငုရ်သာအရှငမ်ဟုတ်ရပ။ 

၁၃။ချွ ယ်ငွ််းမူအတပါင််းမှကင််းစ္င၍် 

ကက ်းကျယမ်မင့်မ်ာ်းတ ာ်မူတသာအလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 



  

  

အာဒမ်(အလှိုငဟ်ှိစ္စလာမ်)အာ်း တမမကက ်းမ င့် ်န် င််းခြဲ့်ပပ ်း 

၎င််း၏တနာက် ငွသ်၏ူသာ်းစ္ဉ်တမမ်း က်မျာ်းအာ်း 

မျာ်းမပာ်းတအာငမ်ပျုလပ်ုတ ာ်မူခြဲ့်သည်။ 

ထှို ့်တသကာင့်လ်ူသာ်း ှိငု််း၏မူလသည် န််း ပူငမ် စ္်ရာ 

လှိင ်စ္်မျှိျု်းသည်အမခာ်းလှိင ်စ္်မျှိျု်းထက၊် 

လမူျှိျု်း စ္်မျှိျု်းသည်အမခာ်းလမူျှိျု်း စ္်မျှိျု်းထက် 

မွန်မမ သ်ည်ဟူ၍မရှှိတပ။ သှို ့်တသာ်သကက ဝါဟ ူ

တသာအလလ ာဟ်အရှငမ်မ ၏်အမှိန် ့်ကှိနုာခံပပ ်း 

အမပစ္်အကုသှိလုမှ်တရှာငသ်ကဥ်မခင််းမ င့်သ်ာ 

မွန်မမ န်ှိငုမ်ည်။ 

ချွတ်ယငွ််းမူအရပါင််းမှကင််းစင၍် ကကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

အာဒမ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)အာ်း ရဖမကကီ်းဖြင ြ်နဆ်င််းခ  ပပီ်း ၎င််း၏ရနာက်တွင ် သူ၏သာ်းစဉရဖမ်းဆက်မျာ်းအာ်း 

မျာ်းဖပာ်းရအာငဖ်ပ လုပ်ရတာ်မူခ  သည်။ ထုိ  ရကကာင လ်ူသာ်းတိုင််း၏မူလသည် တန််းတူပငဖ်ြစ် ာလိငတ်စ်မျိ ်း 

သည်အဖခာ်းလိငတ်စ်မျိ ်းထက၊် လူမျိ ်းတစ်မျိ ်းသည်အဖခာ်းလူမျိ ်းတစ်မျိ ်းထက်မွနဖ်မတ်သည်ဟူ၍မရှိရပ။ 

သုိ  ရသာ်သကက ဝါဟူ ရသာအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏အမိန်  ကိုနာခ ပပီ်း အဖပစ်အကုသုိလ်မှရရာှငက်ကဥ်ဖခင််းဖြင သ်ာ 

မွနဖ်မတ်နိငုမ်ည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အိ-ုလူခပ်သိမ််းတို  ၊ ဧကနမ်လွ  ငါအရငှဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  အာ်း ရယာကျ်ာ်းတစ်ရယာက၊် မိန််းမ တစ်ရယာက်မှ (စတင)်ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ ထုိ  ဖပင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  အချင််းချင််း တစ်ဦ်းကိတုစ်ဦ်း ခွ ဖခာ်းသိဖမငမှ်တ်မိကကအ  ရသာငာှ၊ လူမျိ ်းစုအသီ်းသီ်း မျိ ်းနယွအ်သွယ်သွယ ်

ဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  ၏။ ဧကနစ်ငစ်စ် အသငတ်ို  အနက ် (အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်အာ်း) အရကကာက် ွ ွံ့ဆ ်ုး၊ အဖပစ်မျာ်းမှ 

အမျာ်းဆ ်ုး ကကဉရရှာငရ်သာသူသည်သာလျှင ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ် အထ ရတာ်၌အဖမင ဖ်မတ်ဆ ု်းရသာသူဖြစ်၏။ 

စငစ်စ်တစ်မူကာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အသိရတာ်မူဆ ု်း၊ အကကာ်းရတာ်မူဆ ု်းအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် 

ဟုဂျ  ာသ်-(၄၉:၁၃)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်အသငတ်ို  အာ်း 

ရဖမကကီ်းဖြင  ်ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ ထုိရနာကက်လလရ ကကည်ဖြင (်ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏)။ ထုိရနာက ်ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  အာ်း စ ုတွ မျာ်း ဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  ၏။စငစ်စ် မည်သည ်မိန််းမတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှပင ်



  

  

ထုိအရှငဖ်မတ်မသိရတာ်မူပ  ကိယု်ဝနရ်ဆာငဖ်ခင််းလည််းမရှိ၊ သာ်းြွာ်းဖခင််းလည််းမရှိရပ။ ထုိနည််းတူစွာ 

မည်သည အ်သကရ်ှည်ရသာသူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ အသက်ကိုမျှ ပုိ၍သတ်မှတ်သည်လည််းမရှိ။ 

မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ အသက်ကိုမျှရလျာ ၍ သတမှ်တ်သညလ်ည််းမရှိ။ သုိ   ာတွင ် ဤသည်တို  သည ်

မှတ်တမ််းရတာ်၌ ရ ်းမှတ်ပပီ်းဖြစ်သည်။ ဧကနမ်လွ  ဤသည်ကာ်းအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ၌် လွနစွ်ာ 

လွယက်ူလှရပသတည််း။စူ ဟ် ြာတွ ိ်-(၃၅:၁၁)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

အကကငအ်ရှငဖ်မတ်ပင။် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အာ်း ရဖမကကီ်းဖြင  ် ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ ထုိ  ရနာက ်

ကလလရ ကကည်ဖြင  ် ထုိ  ရနာက ် ရသွ်းခ ဖြင ၊် ထုိ  ရနာက ် ထုိအရငှဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အာ်း ကရလ်းသူငယ်မျာ်းအဖြစ် 

ထွက်ရစရတာ်မူ၏။ ထုိ  ရနာက် အသငတ်ို  သည် မိမိတို  ၏လူလာ်းရဖမာကအ် ွယ်ရ ာက်ရသာ အချိနက်ာလတိုငရ်အာင ်

ရ ာကရ်ှိကကအ  ရသာငာှ(အသက်ရှငရ်စရတာ်မူ၏)။ ထုိ  ရနာက်တစ်ြန ် အသငတ်ို  သည ် ဇ ာအိုမျာ်းအ ွယ်သုိ   

ရ ာကရ်ှိကကအ  ရသာငာှ (အသက်ရငှရ်စရတာ်မူ၏)။ ၎င််းဖပင ် အသငတ်ို  အနက(်လလူာ်းရဖမာက်ဖခင််း 

အ ွယ်သုိ  လည််းရကာင််း၊ ဇ ာအိုအ ွယ်သုိ  လည််းရကာင််း၊ မရ ာက်မီ) ရရ်ှးဦ်းမဆွ၌ပင ် ရသဆ ု်းကက သူမျာ်းလည််း 

ရှိကကရပသည်။ ထုိ  ဖပင ် အသငတ်ို  သည ် သတမှ်တ်ဖပဌာန််းပပီ်းဖြစ်ရသာ အချနိက်ာလတိငုရ်အာင ်

ရ ာကရ်ှိအ  ရသာငာှလည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  သည ် သိနာ်းလည်ကကအ  ရသာငာှလည််းရကာင််း၊(ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  အာ်း ရရွှွံ့ဆုိင််းထာ်းရတာ်မူ၏။)စူ ဟ် ဂါြိ ်-(၄၀:၆၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် ရှင််းလင််းမိန  က်ကာ်းထာ်းသည်မှာ 

အရှငဖ်မတ်သညအ်ာဒမ် (အလိုငဟ်ိစစလာမ်)အာ်းရဖမကကီ်းမှဖြစ်ရစဟူရသာအမိန  ဖ်ြင်  ြနဆ်င််းခ  သည အ်တိုင််း 

(ရယရှု)မစီ်းဟ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)ကိလုည််း ဖြစ်ရစဟူရသာ အမိန  ဖ်ြင သ်ာြနဆ်င််းခ  သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အမှနစ်ငစ်စ်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏အထ ရတာ်၌(နဗတီမနရ်တာ်)အီစာ၏ 

(ထူ်းဆန််းရသာ)အဖြစ်ကာ်း(နဗီတမနရ်တာ်)အာဒမ်၏(ထူ်းဆန််းရသာ)အဖြစ်က  သုိ  ပငတ်ည််း။ ထုိအရငှဖ်မတ်သည ်

(ဦ်းစွာပဌမ)ထုိ(နဗတီမနရ်တာအ်ာဒမ်)အာ်းရဖမကက်ီးဖြင ြ်နဆ်င််းရတာ်မူခ  ရလသည်၊ 

ပပီ်းရနာက်ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ထုိတမနရ်တာ်အာဒမ်(၏ပ ုသဏ္ဌာန)်ကိုဖြစ်ရစဟုမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ   ာ 

ထုိတမနရ်တာအ်ာဒမ်(၏ပ ုသဏ္ဌာန)်သည်(အသက်ထငရ်ှာ်းရှိရသာလူသတ္ဝါ)ဖြစ်လာခ   ရလသတည််း။စူ ဟ် 

အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၅၉)တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ရှင််းဖပထာ်းသည်  

လူသာ်းအာ်းလ ်ုးသည်တန််းတူပငဖ်ြစ်ကကပပီ်း တစ်ဦ်းထက်တစ်ဦ်းသာပုိမွနဖ်မတ်သည်ဟ၍ူမရှိကကဘ  

သကက ဝါဟူရသာအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ အမိန်  ကိုနာခ ပပီ်းအဖပစ်အကုသုိလ်မှရရှာငက်ကဉဖခင််းဖြင သ်ာ မွနဖ်မတ်နိငုရ်ကကာင််း 

ကိုစာပုိဒ(်၂)တငွက်ျွနရ်တာတ်ငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ 

၁၄။ တမွ်း ွာ်းလာသည့်် 

ကတလ်း ှိငု််းသည်သဘာဝဓမမ(အစ္စလာမ်သာသနာ)တပေါ် ငွ်

သာတမွ်း ွာ်းလာသကမခင််းမ စ္်သည်။ 

ရမွ်းြွာ်းလာသည က်ရလ်းတိငု််းသည် သဘာဝဓမမ(အစစလာမ်သာသနာ)ရပေါ်တွငသ်ာရမွ်းြာွ်းလာကကဖခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသင(်လူသာ်း)သည ် လူသာ်းတို  အာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ်

ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ရသာ သဘာဝဓမမနငှ အ်ည ီ မိမိ၏မျက်နာှကိ ု (မှနက်နရ်သာ) ဒနီသ်ာသနာအရပေါ်၌ အာရ ုစူ်းစုိက်လျက ်



  

  

ခုိငခ်  တည်တ  စွာထာ်းရှိရလ။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ ြနဆ်င််းမှုတွင ် မည်သည ်ရဖပာင််းလွ မှုမျှ အလျှင််းမရှိပပီ။ 

ဤသည်ပငလ်ျှင ် ရဖြာင မ်တ်မှနက်နရ်သာ "ဒနီ"် သာသနာဖြစ်၏။ သုိ  တရစလည််း အမျာ်းဆ ု်းရသာ သူတို  မှာမူကာ်း 

မသိနာ်းမလည်ကကရပ။ စူ ဟ ် ရူ်းမ်-(၃၀:၃၀) (ဟနြီယီဟ်)ရှိ က််ြက်စပ်ကို်းကယွ်မှုကိုစွန  ၍် 

တစ်ပါ်းတည််းရသာအရှငဖ်မတက်ိုသာလျှငခ်ဝပ်ကို်းကွယဖ်ခင််းသည် တမနရ်တာ်အဗိ် ာဟီမ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်) 

၏လမ််းစဉပငဖ်ြစ်သည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသညမှ်ာ-ထုိ  ရနာက ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  ၏ထ သုိ   

(နဗီတမနရ်တာ်)အိဗ ်ာဟီမ်၏ လမ််းစဉကိ ု လိကု်နာပါရလဟု အမိန  ရ်တာ ် ချမှတ်ရတာ်မူခ  ရလသည်။ 

(အမှနစ်ငစ်စ်ယင််းနဗီတမနရ်တာ် အီဗ ်ာဟီမ်သည်) ရဖြာင မ်တ်တည်ကကည်သူဖြစ်ခ  ၏။ ၎င််းဖပင ် မုရှ ်စ်က ်

တစ်စ ုတစ် ာကို အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ  ် တွ ြက်နှုငိ််းယှဉ ကို်းကွယ်သူတို   အနက်မှလည််းမဖြစ်ခ  ရချ။စူ ဟ် နဟလ််-

(၁၆:၁၂၃)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

ကရလ်းတိုင််းသည် သဘာဝဓမမ(အစစလာမ်သာသနာ) ရပေါ်တွငသ်ာရမွ်းြွာ်းလာကကသည်။ထုိ  ရနာက ်

၎င််း၏မိဘနစ်ှပါ်းကသူ  ကို(ယဟူဒ)ီဂျြူ်း သုိ  မဟတု ် (နတ်ဆွ် ာန)ီခ စ်ယာန ် သုိ  မဟုတ ်

(မဂျြူစီ)မီ်းကို်းကွယ်သူဖြစ်ရအာငဖ်ပ လုပ်လိကု်ကကသည်။ ရဖခရလ်းရချာင််းတ ိ စဆာနသ်ည ်

အဖပစ်အနာစာကင််းစငသ်ည ်ကရလ်းအာ်းသာ်းရပါက်သက  သုိ  ပငဖ်ြစ်သည်။ သငတ်ို  သည ်

ထုိသာ်းရပါက်ရလ်းတွငန်ာ်း၊နာှရခါင််းဖပတ်ရနသညက်ို ရတွွံ့ ဖမငြ်ူ်းကကပါသရလာ။ထုိ  ရနာက် အဘူဟရုိုင ်ဟ ်

( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု) ကရအာက်ပါ အာယသ်ရတာအ်ာ်း  ွတြ်တ်သည်။လူသာ်းတို  အာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ်

ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ရသာ သဘာဝဓမမအတိုင််း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ြနဆ်င််းမှုတွငမ်ည်သည ်ရဖပာင််းလွ မှုမျှအလျှင််းမရှိပပီ။စူ ဟ် ရူ်းမ်-(၃၀:၃၀)(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ကီျမ််း 

- ၄၇၇၅)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

သတိဖပ ကကရလကုန၊် ဧကနအ်မှနပ်င ် ငါကိုယ်ရတာ်၏ အရှငဖ်မတ်က ငါကိယု်ရတာ်အာ်း ဤရန  တငွ ် အရှငဖ်မတ်က 

ငါ  အာ်းသငက်ကာ်းရပ်းရတာ်မူသည ် ကိစစမျာ်းအနက်မှ သငတ်ို  မသိနာ်းမလည်သည  ် ကိစစကို သငက်ကာ်းရပ်း န ်

ငါကိုယ်ရတာ်အာ်း အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူသည။် (အရှငဖ်မတ်ကမိန  သ်ည်မှာ) အရှငဖ်မတ်၏ကျွနအ်ာ်း 

ငါအရှငခ်ျ်ီးဖမြှင ထ်ာ်းသည  ် ဥစစာပစစည််းတိငု််းသည ် (ဟလာလ)်ခွင ဖ်ပ ထာ်းသည ်အ ာပငဖ်ြစ်သည်။ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

ငါ၏ရကျ်းကျွနအ်ာ်းလ ်ုးအာ်း (သဘာဝဓမမ) အစစလာမ်သာသနာ ရပေါ်တွငသ်ာ ြနဆ်င််းခ  သည်။ ၎င််းတို  ဆီသုိ   

ရှုိငသွ်ာနမိ်စဆာမျာ်း ရ ာက်လာခ  ၍ ၎င််းတို  ၏သာသနာမှ တိမ််းရချာ်ရအာငဖ်ပ လုပ်လိကု်ကကပပီ်း ငါအရှငဖ်မတက် 

၎င််းတို  အတကွ် (ဟလာလ်) ခွင ဖ်ပ ထာ်းသည် အ ာတို  ကိ ု ၎င််းတို  အတွက ် (ဟ ာမ်)တာ်းဖမစ်ထာ်းသည ်အ ာ 

ဟူ၍သတ်မှတလ်ိုက်သည်။ထုိ  ရနာက ် ငါအရှငဖ်မတ်က သက်ရသအရထာက်အထာ်း 

ချရပ်းထာ်းဖခင််းမရှိသည် ကိစစဖြစ်ရသာ ငါအရှငဖ်မတ်အာ်း ြက်စပ်ယှဉတွ ကိ်ုးကယွ်မှုဖပ  န ် ၎င််းတို  အာ်း 

အမိန  ရ်ပ်းခ  သည။်(မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း -၂၈၆၅) 

၁၅။ မည်သည့်် လူသာ်း စ္်ဦ်း စ္်တယာကမ်ျှပင ်

အမပစ္်သာ်းအမ စ္်လည််းတကာင််း၊ သှို ့်မဟု  ်



  

  

အမခာ်းသ၏ူအမပစ္်ကှိ ုအတမွ ကခံ်သ ူအမ စ္်လည််းတကာင််း 

တမွ်း ွာ်းလာမခင််းမဟ ုတ်ပ။ 

မည်သည လ်ူသာ်း တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှပင ် အဖပစ်သာ်းအဖြစ်လည််းရကာင််း သုိ  မဟတု် 

အဖခာ်းသူ၏အဖပစ်ကိုအရမွဆက်ခ သူအဖြစ် လည််းရကာင််း ရမွ်းြွာ်းလာသည်မဟုတ်ရပ။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် 

ကျွနရ်တာ်တို  အာ်း အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းထာ်းမှာ (လူသာ်းအာ်းလ ု်း၏ြခင)် အာဒမ် (အလိငုဟ်ိစစလာမ်)သည ် အရငှဖ်မတ်၏ 

အမိန  ရ်တာအ်ာ်း ချိ ်းရြာက်မိပပီ်း ၎င််းနငှ က်ကငယ်ာရတာ် ရဟာငဝ်ါအ် တို  သည် (တာ်းဖမစ်ထာ်းသည )် အပငမှ် (အသီ်းကို) 

စာ်းခ  မိကကသည်။ထုိ  ရနာက် သူသည ် ရနာငတ် ခ  ပပီ်း (ရသာငဗ်ဟ)် 

ဝနခ်ျရတာင််းပနမ်ှုဖပ ကာအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ထ ပါ်းတွင ် ခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာခွင  ် ရတာင််းခ ခ  ကကသည်။ထုိ  ရကကာင  ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် သူ  အာ်း (ခွင် လွှတ်မှု) ရတာင််းခ နိငု ်နအ်တွက ် ရကာင််းဖမတ်သည ်စကာ်း ပ်မျာ်း 

ကိုအသိရပ်းရတာ်မူသည်။သုိ  ဖြစ်၍ အာဒမ် (အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည်ထုိအတိုင််း ရတာင််းခ ခ   ာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  နစ်ှဦ်းစလ ်ုးအာ်း ခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာရပ်းရတာ်မူခ  သည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ်

မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ထုိ  ရနာက် ငါ(အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်)သည(်အာဒမ်အာ်း) ဤသုိ  မိန  က်ကာ်းရတာ်မူ၏။ အို-အာဒမ်၊ 

အသငသ်ည ် မိမိ ၏ကကငယ်ာ(ရဟာငဝ်ါ)နငှ တ်က ွ ဂျနနတ် အမတသုခဘ ု၌ ရနထုိင၍် အသငတ်ို  ဇန်ီးရမာငန်ှ နစ်ှဦ်းသည ်

ထုိသုခဘ ုတွင ် အလိုရှ ိာရန ာမှ အာသာဆနဒရှိသမျှကို (လတွ်လပ်စွာယငူငပ်ပီ်း)ရြာ သီဝရဖပာစွာ စာ်းသ ု်းကကကနု၊် 

သုိ   ာတငွအ်သငတ်ို  သည ် ဤအပင၏်အန်ီးသုိ   မချဉ်းကပ်ကကနငှ ၊် (အကယ်၍ထုိအပင၏်အန်ီးသုိ  ချဉ်းကပ်၍ 

ထုိအပင၏်အသီ်းအနှ ကို စာ်းသ ်ုးမိကကလျှင)် အသငတ်ို  သည် ဖပစ်မှု ကျြူ်းလနွသူ်မျာ်းတွင ်

အပါအဝငဖ်ြစ်ကကကုနလ်တ္  ။(၃၅)(ကမဘာဦ်းြခငအ်ာဒမ်(အ)နငှ  ် ကကင ်ာ ရတာ(်ရဟာငဝ်ါ) တို  သည် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ ်

ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာ ဂျနနတ် အမတသုခဘ တုွင ်သုခစည််းစိမ်  ိပ်ပငမ်ိချမ််းသာကို ရမွွံ့ရလျာ်စွာ စ စာ်း၍ ရနကကကုန၏်၊) 

ထုိသုိ   ရနထုိင ်ာအတငွ််း ရှုိငတ်ွာနသ်ည် ထုိသစ်ပငန်ငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ မာယာပ ိယာယအ်ာ်းဖြင  ် လညှ ်ပတ်ဖြာ်းရယာင််း 

ရသွ်းရဆာငပ်ပီ်း ထုိကကင ်ာကကငဘ်ကန်စ်ှဦ်းတို  အာ်း တိမ််းပါ်း ရချာခ်ျွတ်ရစ၍ ထုိဥယျာဉရတာ်မှ နငှထု်တ်ရလ၏။ ထုိအခါ 

ငါအလလ ာဟ ် အရငှဖ်မတ်သည် ဤသုိ  အမိန  ရ်တာ် ချမှတ်ရတာ်မူ၏။ အသငတ်ို  သည်(ငါ၏ဥယျာဉရတာ်မှ) 

ဆင််းသွာ်းကကကုန။် အသငတ်ို  သည် တစ်ဦ်းနငှ တ်စ်ဦ်း ခုိက ်နဖ်ြစ်ပွာ်း  နဘ်က်မျာ်းဖြစ်ကကအ  ။ ကမဘာရဖမဖပငတ်ွင ်

အသငတ်ို  အဘုိ   သတ်မှတ်ထာ်းသည ် သက်တမ််းတိုငရ်အာင ် ရန ာ ထုိငခ်င််းနငှ  ် အကျိ ်းခ စာ်းဖခင််းရှိအ  ။(၃၆)ထုိအခါ 

ကမဘာဦ်းြခင ် အာဒမ်(အ)သည် မိမိအာ်း ရမွ်းဖမြူရစာငမ် ကကည ရ်ှုရတာ်မူထရသာ အရှင ထ် မှ အချိ ွံ့ရသာ(ဆုမွန)်မျာ်းကိ ု

သငက်ကာ်းနာယူ၍ (အရှင ထ်  ဝနခ်ျရတာင််းပန ် အသနာ်းခ  ာ) အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် မိမိကရဏုာရတာ်ဖြင  ်

အာဒမ်(အ)ဘက်သုိ   လညှ ်ရတာ်မူ၍ ချမ််းသာခွင  ် ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရလ၏။ အမှနစ်ငစ်စ် ထုိအရှငသ်ည်သာလျှင ်

(ဝနခ်ျရတာင််းပန ် အသနာ်းခ သူမျာ်းအာ်း) အကကိမ်ကကိမ်အြနြ်န ် ချမ််းသာခွင  ် ရပ်းသနာ်းရတာ် မူရသာအရှင၊်အစဉအပမ  

သနာ်းညြှာတာ ကကငန်ာရတာ် မူထရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။(၃၇)အာဒမ်(အ)နငှ  ် ကကငယ်ာရတာ ်

ရဟာငဝ်ါတို  အာ်း] ငါအရှငမိ်န  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ (ယခု) အသငတ်ို  အာ်းလ ု်းသည ် ဤဂျနနတ် အမတသုခဘ ုမှ 

ဆင််းသက်သွာ်းကကကုန၊် ရနာငရ်သာအခါကာလ၌ အကယ်၍ ငါ၏အထ ရတာ်မှ တ ာ်းရဒသနာမျာ်း ကျရ ာက်လာလျှင ်

(ကျရ ာက်မည်လည််းမုချပင)် သုိ  ငါအရငှ ် ချမှတ်ရပ်းအပ်ရတာမူ်ရသာ တ ာ်း ရဒသနာရတာ်တို  ကိ ု အကကငမ်ည်သူမဆုိ 

နာယ ူ ကျင မူ်ပါကထုိက  သုိ  ရသာ (သူရတာ်စင ် သူရတာဖ်မတ်)တို  သည် စုိ်း ိမ်ရကကာင က်က မညလ်ည််းမဟုတ၊် 

ပူရဆွ်းကက မည်လည််းမဟုတ်။(၃၈)စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၃၅-၃၈)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် အာဒမ် 



  

  

(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)ကို ခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာရပ်းရတာ်မူပပီ်းဖြစ်သဖြင်  ၎င််းအာ်း အဖပစ်ရှိသူဟူ၍ မသတ်မှတ်နိငုရ်တာ ရပ။ 

ဤအချက်မှ သိ သည်မှာ ၎င််း၏သာ်းစဉရဖမ်းဆက် (လူသာ်း) 

အာ်းလ ု်းတို  သည်လည််းအမှာ်းဝနခ် မှုရကကာင ပ်ရပျာက်သွာ်းပပီဖြစ်သည ် အဖပစ်အာ်း 

အရမွဆက်ခ ဖခင််းမရှိရတာ ရပ။အဓိကကကသည်  အရဖခခ အချက်တစ်ခုမှာ လတူိုင််းသည် အဖခာ်းသူတစ်ဦ်း၏ 

(အဖပစ်)ဝနထု်ပ်ဝနပုိ််းအာ်း ထမ််း ွက ်မည်မဟတု်ရပ။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗတီမနရ်တာ်) 

အသငသ်ည ် (၎င််းတို   အာ်းတြန ်ထပ်မ ၍ ဤသုိ  ) ရဖပာကကာ်းပါဦ်းရလ။ (အချင််းတို  )ငါသည ်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အဖပင ်

အဖခာ်းကို ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရသာအရှငအ်ဖြစ် ရှာရြ ွပါမည်ရလာ။ အမှနစ်ငစ်စ်ရသာက်ာ်း 

ထုိ(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင ် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိုြနဆ်င််း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှင ်

ဖြစ်ရတာ်မူသည်။၎င််းဖပငမ်ည်သူမဆုိ (တစ်စ ုတစ် ာကိ)ု ရှာရြ ွ ဆည််းပူ်း 

ဖပ လုပ်ခ  ရသာ်ထုိသူ၏အရပေါ်၌သာလျှငရ်ှိရပအ  ။ ထုိ  ဖပင ် သယ်ပုိ်းသူတဦ်းမျှပင ် သူတစ်ပါ်း၏ဝနက်ိ ု

သယ်ပုိ်းလိမ ်မည်မဟုတ်ရပ။ ထုိ  ရနာကအ်သငတ်ို  သည် မိမိတို  အာ်း ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ ်

သုိ  သာလျှငဖ်ပနက်က မည်။ ထုိအခါ ထုိအရငှဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင ် အသငတ်ို  အာ်း၊ အသငတ်ို  ကွ ဖပာ်းလျက်ရှိခ  ကကရသာ 

ကိစစမျာ်းကို သိရစရတာ်မူမည်။စူ ဟ ် အနနအာမ်-(၆:၁၆၄)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အကကငသူ်သည ်

တ ာ်းလမ််းမှနက်ိ ု ရှိခ  လျှငမိ်မိကိုယတ်ိုင၏်အကျိ ်းငာှ တ ာ်းလမ််းမှနက်ို  ရှိခ  သည်သာ။ထုိနည််းတူစွာ အကကငသူ်သည ်

လမ််းမှာ်းခ  လျှငလ်ည််း မိမိကိယု်နငှ ဆ်န  က်ျင၍် လမ််းမှာ်းခ  သည်သာတည််း။ အမှနစ်ငစ်စ် 

မည်သည ်သယ်ပုိ်းသူတစ်ဦ်းတရယာက်မျှပင ် သူတစ်ပါ်း၏ဝနထု်ပ်ကိုသယ်ပုိ်း လိမ ်မည ် မဟုတ်ရပ။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ်  စူလ ် တမနရ်တာတ်စ်ပါ်းပါ်းကိ ု ရစလွှတရ်တာ်မမူသမျှကာလပတ်လ ်ုး ဖပစ်ဒဏရ်ပ်းရတာ်မူသည ်

မဟုတ်ရပ။စူ ဟ် အစစ ာအ်-(၁၇:၁၅)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း မည်သည  ်

ဝနထု်ပ်ထမ််းရသာသူ (အဖပစ်ရှိရနသူ) တစ်စ ုတစ်ရယာက်မျှပင ်

သူတစ်ပါ်း၏ဝနထု်ပ်ကိုသယ်ပုိ်းထမ််းရဆာငမ်ည်မဟုတ်ရပ။၎င််းဖပငအ်ကယ်၍ဝနထု်ပ်ကိုထမ််းရဆာငသ်ယ်ပုိ်းလျက်ရှိသူ

တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်သည် တစ်စ ုတစ်ရယာက်အာ်း မိမိဝနထု်ပ်ကို သယ်ပုိ်း ထမ််းရဆာင ်

ဖခင််းငာှဟစ်ရခေါ် ဖငာ်းရသာလ်ည််းထုိဟစ်ရခေါ် ဖခင််းခ  ရသာသူသည်၎င််း၏ရဆွ င််းသာ်း င််းဖြစ်ခ  သည ်တိုငရ်အာငထုိ်ဝန်

ထုပ်မှအနည််းငယ်စုိ်းစဉ်းကိုမျှပငသ်ယ်ပုိ်းထမ််းရဆာငမ်ည်မဟတု်ရပ။(အိုနဗတီမနရ်တာ်၊)အသငသ်ည် မိမိတို  ၏ 

အရှငဖ်မတအ်ာ်း မဖမငဘ် လျက် ရကကာက် ွ ွံ့ ကကကုနရ်သာ၊ ဆွာလာတ် ဝတ်ဖပ မှုကိ ု

ရဆာက်တည်ကကကုနရ်သာသူတို  အာ်းသာလျှင ် သတိရပ်းနှု်ိးရဆာ်နိငုရ်ပသည်။အမှနရ်သာ်ကာ်းမည်သူမဆုိ 

စငက်ကယ်သန  ရ်ှင််းခ  ပါမူ ထုိသူသည ် မိမိအကျိ ်းငာှ စငက်ကယ်သန  ရ်ှင််းခ  သည်သာဖြစ်၏။ထုိမှတစ်ပါ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်သုိ  သာလျှငရ်နာက်ဆ ု်း ဖပနက်က ကုနအ်  သတည််း။စူ ဟ် ြာတွိ ်-(၃၅:၁၈) 

၁၆။ လသူာ်းအာ်း န် င််းရမခင််း၏ ရည်ရွယခ်ျကမှ်ာ 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ  ် စ္်  ူည််းကှိသုာ 

ခဝပ်ကှိ်ုးကယွရ်န်အ ကွမ် စ္်သည်။ 



  

  

လူသာ်းအာ်းြနဆ်င််း ဖခင််း၏  ည ွ်ယ်ချက်မှာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် တစ်ဆူတည််းကိုသာ 

ခဝပ်ကို်းကယွ် နအ်တကွ်ဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ငါအရငှဖ်မတ်သည ်

ဂျငန်သ်တ္ဝါတို  အာ်းလည််းရကာင််း၊ မနဿု လူသာ်းတို  အာ်း လည််းရကာင််း၊ ငါအရငှဖ်မတ်အာ်း ဆည််းကပ်ကို်းကွယ ်

ကက နသ်ာလျှင ်ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။စူ ဟ် ဇာ်း ယိာသ်-(၅၁:၅၆) 

၁၇။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် လသူာ်း (အမျှိျု်းသာ်း၊ 

အမျှိျု်းသမ ်း)  ှိငု််းအာ်း 

ထ်ူးကြဲမမင့်မ်မ တ်အာငမ်ပျုတပ်းထာ်းသည်။ 

၎င််း၏အလံ်ုးစ္ံုတသာ 

အခွင့်အ်တရ်းမျာ်းကှိလုည််းအာမခံထာ်းသည်။ ထှို ့်မပင ်

လသူာ်းအာ်းသ၏ူတရွ်းချယမ်ှုမျာ်း၊ လပ်ုရပ်မျာ်းနငှ့် ်

လပ်ု ာငခ်ျကမ်ျာ်းနငှ့်ပ် သ်က်၍ 

 ာဝန်ခံအမ စ္်မပျုလပ်ုထာ်းပပ ်း မှိမှိအ ကွမ် စ္်တစ္ 

အမခာ်းသမူျာ်းအ ကွမ် စ္်တစ္ ထှိခှိုက်နစ္်နာတစ္သည့်် 

မည်သည့််လပ်ုရပ်အ ကွ်မ ှို  ာဝန်ခံတစ္ခြဲ့်သည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် လူသာ်း(အမျိ ်းသာ်း၊အမျ ိ်းသမီ်း)တိုင််းအာ်းထူ်းက ဖမင် ဖမတ်ရအာငဖ်ပ ရပ်းထာ်းသည်။ 

ကကီ်းကျယဖ်မင မ်ာ်းရတာ်မူရသာအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် လူသာ်းအာ်းကမဘာရဖမပထဝီရပေါ်တွင ်

(ခလီြဟ်)ကိယု်စာ်းလယှ်ဖြစ် န ် ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ဖခင််းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီတမနရ်တာ၊် အသငသ်ည ် ဖပနလ်ည်စဉ်းစာ်း သတ ိရလာ ) တ  ရ ာအခါ အသင အ်ာ်း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရငှက် 

(မိမိ၏) အပါ်းရတာ် ရစတမနမ်ျာ်းအာ်း ဧကနအ်မှန ် ငါအရှငသ်ည် ကမဘာရပေါ်ဝယ် (ငါ၏အမိန  အ်ာဏာ၏ရတာ်မျာ်းကိ ု

ထုတ်ဖပနရ်ကျညာ နအ်လို  ငာှ လတူို  ၏ြခင)် အာဒမ်(အ) အာ်း (ငါ၏) ကိယု်စာ်းလှယ်ရတာ်အဖြစ် ရဖမြှာက ်

စာ်းခန  အ်ပ်ရတာ်မူမညဟ်ု မိန  က်ကာ်း ရတာ်မူသည်။စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၃၀)ဤထူ်းက ဖမင် ဖမတ်မှုတွင ် အာဒမ်၏သာ်းရဖမ်း 

(လူသာ်းအာ်းလ ်ုး) အကျ  ်းဝငသ်ည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူထာ်းသည်မှာ-ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

အာဒမ်၏သာ်းသမီ်းမျာ်းကိ ု ဂုဏသိ်နထူ််းက  ဖမင ဖ်မတ်ရစရတာမူ်ခ  ရလသည်။ထုိ  ဖပင ် ငါအရငှဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်း 

ကုန််းရပေါ်၌ (ကလုာ်းအုတ၊် ဖမင််း၊ ကုန််းယာဉ၊ ရလယာဉ ပျ ၊ စရသာအစီ်းအနင််းတို  ကို)လည််းရကာင််း၊ သမုဒဒ ာ 



  

  

ပငလ်ယ်၌(သရဘဂာ၊ ရလှ၊ သမဗနစ်ရသာယာဉမျာ်းကို)လည််းရကာင််း၊ စီ်းနင််းရစရတာ်မူခ  သည်။ ထုိမှတစ်ပါ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််းတို  အာ်း (စာ်းသ ု်း န)် စငက်ကယရ်ကာင််းမွနရ်သာအ ာမျာ်းကို ချ်ီးဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ ်

မူခ  သည်။တစ်ြန ် ငါအရငှဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်း ငါအရငှဖ်မတ် ြနဆ်င််းထာ်းရတာ်မူရသာ အ ာမျာ်းအနက ်

မျာ်းစွာ(ရသာသက်ရှိသက်မ  )တို  ထက် ထူ်းက ဖမင ဖ်မတရ်စရတာ်မူခ  ရလသတည််း။စူ ဟ် အစစ ာအ-်

(၁၇:၇၀)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ဧကနမ်လွ ငါအရှငဖ်မတ်သည်လကူိုအရကာင််းဆ ု်းရသာအချ ိ်းအစာ်းအ ပ်အရမာင််းပ ုပန််းသဏ္ဍာန၌်ြနဆ်င််းရတာ်မူ၏။စူ

 ဟ ် သီ်းန-်(၉၅:၄)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် လူသာ်းအာ်းအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပအဖခာ်းရသာကိ်ုးကယွ ်ာ၊ 

ရခါင််းရဆာငန်ငှ  ် အကကီ်းအက တို  အတွက် မိမိကိယု်မိမိရသ်းသိမ်သည ်ရနာကလ်ိုကအ်ဖြစ် ဖပ လုပ်လိုက်ဖခင််းမှ 

တာ်းဖမစ်ထာ်းရတာ်မူသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူထာ်းသည်မှာ-သုိ   ာတငွ ် လူသာ်းတို  အနက်မှ အချိ ွံ့တို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ပပိ ငဆုိ်င၍် (မိမိတို  ၏) ဦ်းစီ်းနာယကမျာ်းကို ကို်းကွယ်ကကရလသည်။ ယင််းသူတို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်း ချစ်ကကည်ဖမတ်နိ်ုးဘိသက  သုိ  ပင ် မိမိတို  ၏ ဦ်းစီ်းနာယကမျာ်းကို ချစ်ကကည်ဖမတ်နိ်ုးကကကုန၏်။ 

သုိ   ာတငွ ် ယ ုကကည်ဖခင််း သဒဓါတ ာ်း ရှိကကသူတို   မှာမူအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် ကိုသာလျှင ် အလွနထ်က်သနရ်သာ 

(ယ ုကကည်ဖခင််း သဒဓါတ ာ်းဖြင )် ချစ်ကကည်ဖမတ်နိ်ုး (ကို်းကွယ်) ကကရလသတည််း။ (တစ်ဆူတည််းရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုသာ ကိ်ုးကယွ် မည်ဟူရသာရဒသနာရတာ်ကိ)ု ကျြူ်းလနွသူ်တို  သည် (ရနာငတ်မလွနဘ်ဝ၌) 

အဖပစ်င  မျာ်းကိ ု မျက်ဝါ်းထငထ်ငရ်တွွံ့ ဖမငက်ကသည အ်ခါ အလ ်ုးစ ုရသာ တနခုိ််းအာဏာတို  သည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၌ 

သာလျှင ် တည်ရှိရကကာင််း၊ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် ဖပင််းထနရ်သာ ဖပစ်ဒဏမ်ျာ်းကို စီ ငရ်တာ်မူရသာအရှင ်

ဖြစ်ရကကာင််းကိ ု သိရှိကကလိမ ်မည်။ အကယ်၍သာ ထုိကျြူ်းလွနသူ်တို  သည် (မိမိတို  ကိယု်တိုငရ်တွွံ့ ကက   မည ် 

ရနာငရ် ်းမျာ်းကို) ဤဘဝ၌ပင ် ကက ိတင၍် သိဖမငထ်ာ်းကကပါမူ ရကာင််းရလစွတကာ်း။(၁၆၅) အကကငအ်ချိနအ်ခါဝယ ်

(လူအရပါင််းတို  ကိ ု လညှ  ် ဖြာ်းရသွ်းရဆာငက်ကကုနရ်သာ) ရခါင််းရဆာင ် တို  သည ် မိမိတို  ၏ တပည ်ရနာကလ်ိုကတ်ို  အာ်း 

စွန  ပ်စ်ကကကုနအ်  ၊ ထုိအခါ ယင််း ရခါင််းရဆာငမ်ျာ်းနငှ  ် ရနာက်လိကု်တပည ်တို  သည် ဖပစ်ဒဏမ်ျာ်း ကို(မျက်ဝါ်းထငထ်င)် 

ရှုဖမငက်ကအ  ၊ (၎င််းဖပင)် ယင််းသူတို  ၌ တဦ်းနငှ တ်ဦ်း ဆက်သွယ်မှုမျာ်းသည်လည််း ဖပတ်ရတာက်သွာ်းလတ္  ။(၁၆၆)စူ ဟ် 

ဗက ဟ်-(၂:၁၆၅၊၁၆၆)ကကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် ကိယာမသ်ရန  ၌ လမ််းမှာ်းလိုက်သည  ်

ရခါင််းရဆာငမ်ျာ်းနငှ ရ်နာက်လိကု်တို  ၏ အရဖခအရနနငှ် ပတ်သက်၍ ရငှ််းလင််းမိန  က်ကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်မှာ-(ထုိအခါ) 

အကကီ်းအက တို  က ရနာက်လိကု်ငယ်သာ်းတို  အာ်း ရဖပာဆုိကကရပမည်။ (အချင််းတို  ၊) အသငတ်ို  ထ တ ာ်းလမ််းမှန ်

ရ ာကရ်ှိ၍လာပပီ်းရနာက် ကျွန်ပ်ုတို  သညအ်သငတ်ို  အာ်း ယင််းတ ာ်းလမ််းမှနမှ် ပိတ်ပငတ်ာ်းဆီ်းခ  ကကပါသရလာ၊ ထုိသုိ   

အလျှင််းမဟတု်၊ စငစ်စ်မှာကာ်း အသငတ်ို  သည်ပငလ်ျှင ် ဖပစ်မှုကျြူ်းလွနသူ်မျာ်း ဖြစ်ခ  ကကကုန၏်။(၃၂)ထုိအချနိတ်ွင ်

ရနာကလ်ိုက်ငယ်သာ်းတို  ကအကကီ်းအက တို  အာ်း ထုိသုိ   အလျဉ်းမဟုတ်၊ 

စငစ်စ်မှာကာ်းရန  ညဉ ်မဖပတ်(ကက စညလ်ျကရ်ှိခ  ကကရသာအသငတ်ို  ၏) ကက စည်မှုမျာ်းကပင ် (ပိတ်ပငတ်ာ်းဖမစ်ခ  ၏)။ 

အကကငအ်ခါဝယ် ကျွန်ပ်ုတို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ာ်း မယ ုကက နလ်ည််းရကာင််း၊ကျွန်ပ်ုတို  သည ် ထုိအရငှဖ်မတ်၌ 

ဂုဏ ်ည်တူမျာ်းကို ဖပ လုပ်ကက နလ်ည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  သည် ကျွန်ပ်ုတို  အာ်းအမိန  ရ်ပ်းတိုကတ်ွန််းလျက ်

ရှိခ  ကကသည်ဟ ု ရဖပာဆုိကကရပမည်။ အမှနရ်သာက်ာ်း ၎င််းတို  သည ် ဖပစ်ဒဏက်ိ ု ဖမငက်ကရသာအခါ (မိမိတို  ၏) 

ရနာငတ် မှုကိ ု လျှိ ွံ့ ဝှက်ြ ်ုးအုပ်ထာ်းကကရပမည်။ ထုိအခါငါအရှငဖ်မတ်သည ် ကာြ ိ် မယ ုမကကည်ရသွြည ်

ဖငင််းပယ်ကကကနုရ်သာသူတို  ၏ လညက်ုပ်မျာ်း၌ လည်ကငွ််းမျာ်းကိ ု စွပ်ရပ်းရတာ်မူရပမည်။ (စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း) 

၎င််းတို  သည ် မိမိတို   ကျင မူ်လျက်ရှိခ  ကကသညန်ငှ အ်ည ီ အစာ်းရပ်းဖခင််းကိုသာခ ကက မညဖ်ြစ် ရပသတည််း။(၃၃)စူ ဟ ်

စဗအ်-(၃၄:၃၂၊၃၃)ချွတယ်ွင််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငပ်ပီ်း ကက်ီးကျယ်ဖမင် မာ်းရတာ်မူရသာအလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ၏် 



  

  

ပပီ်းဖပည ်စ ုသည တ် ာ်းမျှတမှုအနက်မှ အရှငဖ်မတ်သည် ကယိာမသ်ရန  တငွလ်မ််းမှာ်းသုိ   ြိတ်ရခေါ် ခ  ကကသူမျာ်းနငှ်  

လမ််းမှာ်းလိုက်သည  ် ရခါင််းရဆာငမ်ျာ်းအာ်း ၎င််းတို  ၏အဖပစ်ဝနထု်ပ်မျာ်းကိ ု ထမ််း ွက်ရစမည အ်ဖပင ် အသိပညာမရှိဘ  

၎င််းတို  က လမ််းမှာ်းရအာငဖ်ပ လုပ်ခ  ကကရသာသူတို  ၏ အဖပစ်ဝနထု်ပ်မျာ်းကိုလည််း ထမ််း ွက်ရစမည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ် မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-ရနာက်ဆ ု်း၌ ၎င််းတို  သည ် ကယိာမတ ် ရှငဖ်ပနထ်မည ်ရန  တငွ ် မိမိတို  ၏ 

ဝနထု်ပ်မျာ်းကိလုည််း အဖပည ်အဝထမ််းရဆာငက်က ရပမည်။ ထုိမှတစ်ပါ်း ၎င််းတို  သည ် (မိမိတို  )အသိပညာမရှိဘ  

လမ််းလွ ရစခ  ကကရသာသူတို  ၏ ဝနထု်ပ်ဝနပုိ််းမျာ်းကိ ု ထမ််းရဆာငက်က ရပမည်။ 

သတိဖပ ကကရလကုန။်၎င််းတို  သယ်ပုိ်းထမ််း ွက်ကကကုနရ်သာ ဝနထု်ပ်ဝနပုိ််းသည်အဘယ်မျှဆုိ်း ွာ်းလှရပသနည််း။စူ ဟ ်

နဟ်လ်-(၁၆:၂၅)အစစလာမ်သာသနာသည် ရလာက၊ီရလာကတ္ု ာနစ်ှခုစလ ု်း၌လူသာ်း၏ အခွင အ်ရ ်းမျာ်းအာ်း 

ဖပည ်ဖပည ်ဝဝ အာမခ ထာ်းသည်။ အစစလာမ်သာသနာက အာမခ ထာ်းသည  ် အခွင အ်ရ ်းမျာ်းအနက ်

အကကီ်းကျယ်ဆ ု်းအခွင် အရ ်းအာ်း လူသာ်းကိရုှင််းဖပထာ်းသည်။ ၎င််းမှာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ  ် သက်ဆုိငသ်ည  ်

လူသာ်း၏ တာဝနန်ငှ  ် လူသာ်းနငှ သ်က်ဆုိငသ်ည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ တာဝနယ်ူမှုဖြစ်သည်။မုအာဇ် 

( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)ကဆင ဖ်ပနခ်  သည်မှာ ကျွနရ်တာသ်ည် (ဖမည််းရပေါ်တွင)် တမနရ်တာ်ဖမတ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ၏ရနာက်မှလိုက်ပါစီ်းနင််းခ  သည်။ကိယု်ရတာ်က အို-မုအာဇ်ဟုရခေါ် ခ   ာ ကျွနရ်တာ်က 

ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအသင ရ်ှိပါသညဟ်ု ရဖြကကာ်းခ  သည်။ထုိ  ရနာက် ကိယု်ရတာ်သည ် ဤအတိငု််း 

သ ု်းကကိမ်ရခေါ်ရတာ်မူပပီ်းရနာက ် မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ ရကျ်းကျွနမ်ျာ်းအရပေါ်တွငရ်ှိသည  ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ သ်က်ဆုိငသ်ည  ် တာဝနက်ိ ု သငသိ်ပါလာ်း။ ကျွနရ်တာက် မသိပါဟု ရဖြကကာ်းခ  သည်။ 

ကိုယ်ရတာက်မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည် ရကျ်းကျွနမ်ျာ်းအရပေါ်တွငရ်ှသိည ် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်နငှ သ်က်ဆုိငသ်ည ် တာဝနမှ်ာ 

ထုိအရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ပပီ်း အရှငဖ်မတန်ငှ အ်တူမည်သည် အ ာကိုမျှ 

ြက်စပ်ယှဥ်တွ ကိ်ုးကယွ်မှုမဖပ ဖခင််းဖြစ်သည်။ထုိ  ရနာက ် အချနိအ်နည််းငယ် ဆက်သွာ်းခ  ပပီ်းရနာက််း ကိုယ်ရတာ်ဖမတ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) က အို-မုအာဇ် ဟုရခေါ် ခ   ာ ကျွနရ်တာ်က ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအသင ရ်ှိပါသညဟ်ု 

ရဖြကကာ်းခ  သည်။ ကိုယ်ရတာက်မိန်  ကကာ်းသည်မှာ အကယ်၍(ရကျ်းကျွနတ်ို  သည်)ထုိအတိုင််းလိုကန်ာခ  ကကလျှင ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ရပေါ်တွင ် ရကျ်းကျွနတ်ို  နငှ သ်က်ဆုိငသ်ည ် တာဝနယ်ူမှုကိုသငသိ်ပါသလာ်း။ ထုိအ ာမှာ 

၎င််းတို  အာ်းဖပစ်ဒဏမ်ရပ်းဖခင််းဖြစ်သည်။(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း -၆၈၄၀)အစစလာမ်သာသနာသည် လူသာ်းအတွက ်

သူ၏စစ်မှနသ်ည ် သာသနာ၊သာ်းစဉရဖမ်းဆက၊် ဥစစာပစစည််းနငှ  ် ဂုဏသိ်ကခာတို  အာ်း 

အာမခ ထာ်းသည်။တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -ဧကနအ်မှနပ်င ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်အသငတ်ို  ၏ဤပမိ ွံ့တွင ် အသငတ်ို  ၏ ဤလတွင ် အသငတ်ို  ၏ ဤရန   ထွတ်ဖမတ်သလိုမျ ိ်း 

အသငတ်ို  ၏ရသွ်းမျာ်း၊ အသငတ်ို  ၏ ဥစစာပစစည််းမျာ်းနငှ်  အသငတ်ို  ၏ဂုဏသိ်ကခာမျာ်းသည် အသငတ်ို  အရပေါ်တွင ်

(ထွတ်ဖမတ်မှုရကကာင )်ဟ ာမ်(ထိပါ်းဖခင််းမဖပ  )ဟူ၍ သတ်မှတ်ရတာ်မူသည်။(ဆွဟီ်းဟ ် ဗုခါ ီကျမ််း - 

၆၅၀၁)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ ် (ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည ်

ဤကကီ်းကျယလ်ှသည ်ပဋညိာဉအာ်း သာဝကရပါင််း တစ်သိန််းရကျာ ်

လာရ ာက်ခ  သည ်(ဟဂ်ျသုလ်ဝဒါအ်)ရနာက်ဆ ု်းဟဂ်ျတငွ ် ရကကညာရတာ်မူခ  သည်။ကိုယ်ရတာ်ဖမတ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည်ရနာက်ဆ ု်းဟဂ်ျ၏ ကု ဗ်ာနရီန  တွင ် ၎င််းအမိန  ရ်တာအ်ာ်းအရလ်းအနက ်

အကကိမ်ကကိမ်မိန  က်ကာ်းခ  သည်။အစစလာမ်သာသနာသည ် လူသာ်းအာ်း သူ၏ရ ွ်းချယ်မှုမျာ်း၊ 

လုပ် ပ်မျာ်းနငှ လ်ုပ်ဆာငခ်ျက်မျာ်းအာ်းလ ုအတွက ် တာဝနရ်ှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်ရပ်းခ  သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိ  ဖပင ် ငါအရငှဖ်မတ်သည ် လူတိုင််းလတူိုင််း၏အဖပ အမူကိ ု



  

  

၎င််း၏လည်ကုပ်တွင ် ခုိငပ်မ စွာချည်ရနာှင ် ထာ်းရတာ်မူသည်။ ၎င််းဖပင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် ကယိာမတ်ရန  တွင၎်င််းအာ်း 

မှတ်တမ််းတစ်ခုကိ ု ထုတ်ရပ်းရတာ်မူရပမည်။ ၎င််းသည ် ထုိမှတ်တမ််းကိ ု ပွင လ်ျက်ရတွွံ့ ရှိ ရပလိမ ်မည်။စူ ဟ ်

အစစ ာအ်-(၁၇: ၁၃)ဆုိလိုသည်မှာ ၎င််းဖပ လုပ်သည်  ရကာင််းမှု၊ မရကာင််းမှုအာ်းလ ်ုးအာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတက် 

၎င််းနငှ အ်တူအပမ ရှိရစပပီ်း ထုိအ ာမျာ်းသည်သူ  အာ်းရကျာ်လနွ၍် အဖခာ်းသူထ ရ ာက်ရှိဖခင််းမရှိရပ။ သုိ  ဖြစ်၍ 

အဖခာ်းသူ၏ လုပ် ပ်ရကကာင  ် ၎င််းမှာစစ်ရဆ်းဖခင််းခ  မည် မဟုတ်သလို ၎င််း၏လုပ် ပ်ရကကာင လ်ည််း 

အဖခာ်းသူမှာစစ်ရဆ်းဖခင််းခ  မည်မဟတု်ရပ။ အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အိ-ုလူသာ်း၊ ဧကနစ်ငစ်စ် 

အသငသ်ည ် မိမိအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်သုိ   ရ ာကရ်ှိသည တ်ိုငရ်အာင ် (ရသသည ်တိငုရ်အာင)် ပငပ်န််းကကီ်းစွာ 

ကကိ ်းပမ််းရဆာင ်  ွက် ရပမည်။ ထုိ  ရနာက ် (အသငသ်ည်) ယင််း ကကိ ်းပမ််းမှု(၏ အကျ ိ်းကို)ရတွွံ့ ရှိ ရပမည်။စူ ဟ ်

အင(်န)်ရှိကာက်-(၈၄:၆)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မည်သူမဆုိ 

ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လကိုကျင မူ်ရဆာကတ်ည်ပါလျှင ် မိမိအကျိ ်းငာှကျင မူ် ရဆာက်တည်ဖခင််းပင ်

ဖြစ်ရပသည်။ ထုိနည််းတူစွာ မည်သူမဆုိ မရကာင််းမှုကိုဖပ လုပ်သည်ရှိရသာ်(ယင််းမရကာင််းမှု၏ဆုိ်းကျ ိ်းမှာ)၎င််း၏ 

အရပေါ်၌သာကျ ရ ာက်မည်ဖြစ်၏။ အမှနစ်ငစ်စ်ရသာက်ာ်းအသင အ်ာ်း ြနဆ်င််း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်မတ်သညက်ျွနတ်ို  အရပေါ်ဝယ် နှပ်ိစက်ကလူ ဖပ ရတာ်မူရသာအရှင ် မဟတု်ရပတကာ်း။စူ ဟ ် ြွတ်စ်စိွလသ်-

(၄၁:၄၆)အစစလာမ်သာသနာသညလ်ူသာ်းအာ်း မိမိအတကွ်ဖြစ်ရစ အဖခာ်းသူမျာ်းအတွကဖ်ြစ်ရစ ထိခုိက်နစ်နာရစသည  ်

မည်သည လ်ုပ် ပ်အတွက်မဆုိ တာဝနခ် ရစခ  သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ -ထုိ  ဖပငတ်ဝ မည်သူမဆုိ 

ဖပစ်မှုဒစုရိုက်ကို ရှာရြွဆည််းပူ်းပါမူ ထုိသူသည် ယင််းဖပစ်မှုဒစုရိုက်ကိ ု မိမိကိုယ်နငှ ဆ်န  က်ျင၍် (တစ်နည််း) မိမိကိုယက်ိ ု

နစ်နာဆ ု်းရှု  ်းရအာင ် ရှာရြွဆည််းပူ်းသည်သာဖြစ်အ  ။ အမှနရ်သာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု

အကကင််းမ   သိရှိရတာ်မူရသာမူရသာအရှင၊် ကျိ ်းရကကာင််းဆငဖ်ခငတ် ုဉာဏန်ငှ  ် ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာအရငှ ်

ဖြစ်ရတာ်မူရလ၏။စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၁၁၁)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ထုိ  အတွက်ရကကာင ပ်ငင်ါအရငှဖ်မတ်သည်အစစ ာအီလီမျ ိ်းနယွတ်ို  အရပေါ်၌(ဤသုိ  )အမိန  ဖ်ပဌာန််းရတာ်မူခ  ရလသည်။ 

ဧကနစ်ငစ်စ် မည်သူမဆုိ အကကငသူ်တစ်ဦ်းတစ်ရယာကအ်ာ်း အသကတ်စ်ရချာင််း၏ အစာ်းလည််းမဟတု်ဘ  

တိုင််းဖပည်၌ ဆူပူရသာင််းကျန််း (မှုကို ဖပ လုပ်) ဖခင််းရကကာင လ်ည််းမဟုတ်ဘ  (မတ ာ်းသက်သက်) သတ်ဖြတ်ခ  ပါလျှင ်

ထုိသူသည ် လူခပ်သိမ််းတို  ကိ ု သတ်ဖြတ်ဘိသက  သုိ  ပငဖ်ြစ်၏။ ထုိနည််းတူစွာ မည်သူမဆုိ လတူဦ်းတစ်ရယာကက်ိ ု

(အသက်ရဘ်းအန ္ာယ်မှ ကယ်ဆယ်ဖခင််းအာ်းဖြင )် အသက်ရှငရ်စခ  ပါမူ ထုိသူသည် လူအရပါင််းတို  အာ်း 

အသက်ရငှရ်စဘိသက  သုိ  ပငဖ်ြစ်၏။ ၎င််းအဖပင ်

ငါအရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်မျာ်းသည်ထုိ(အစစ ာအီလလီူမျိ ်း)တို  ထ ထငရ်ှာ်းလှစွာရသာအမိန  ပ်ညတ်ရတာ်မျာ်း၊ 

သက်ရသလကခဏာရတာ်မျာ်းနငှ တ်ကွ မုချ ရ ာကရ်ှိလာခ  ကကရလ၏။ သုိ  ပါလျက်နငှ ပ်င ် ယင််း (အစစ ာအလီီလူမျိ ်း) 

တို  တွင ် မျာ်းစွာရသာသူတို  သည် တိုင််းဖပည်၌ စည််းကမ််းရြာကြ်ျက ် ကျြူ်းလွနလ်ျက်ရနကကရပမည်။စူ ဟ် နစိာအ်-(၅ : 

၃၂)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အသက်တစ်ရချာင််း မတ ာ်းသဖြင  ် သတ်ဖြတ်ဖခင််းခ  တိုင််း 

အာဒမ်၏သာ်းအကကီ်းဆ ်ုးသည်ထုိသတ်ဖြတ်မှု၏(အဖပစ်)ရဝစုကိ ု မျှရဝခ  မည်ဖြစ်သည်။အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ ်

၎င််းသည်သတ်ဖြတ်သည ် လမ််းစဥ်အာ်းပထမဦ်းဆ ု်းစတငခ်  သူဖြစ်သည်။(ဆွဟ်ီးဟ ်မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း-၅၁၅၀) 



  

  

၁၈။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် အမျှိျု်းသာ်းနငှ့် ်

အမျှိျု်းသမ ်းအာ်း အမလမ်ပျုကျင့်မ်ခင််း၊ ာဝန်ခံမ စ္်မခင််း၊ 

အစ္ာ်းတပ်းမခင််း၊ ကုသှိလုခ်ျ ်းမမြှင့််မခင််း ှို ့်၌ 

 န််း ပူငသ် မှ် ထ်ာ်းသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် အမျ ိ်းသာ်းနငှ  ် အမျိ ်းသမီ်းအာ်း အမလ်ဖပ ကျင ဖ်ခင််း၊တာဝနခ် ဖြစ်ဖခင််းတွင၊် အစာ်းရပ်းဖခင််း၊ 

ကုသုိလ်ချ်ီးဖမြှင ဖ်ခင််းတို  ၌ တန််းတူပငသ်တ်မှတ်ထာ်းသည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ် မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-သုိ   ာတွင ်

မည်သူမဆုိ ရယာက်ျာ်းဖြစ်ရစ၊ မိန််းမဖြစ်ရစ၊ ရကာင််းဖမတရ်သာကျင ဝ်တ်တို  ကို ကျင မူ်အ  ၊ ၎င််းဖပင ် ထုိသူသည ်

‘မုအ်မငန်’် သက်ဝငယ် ုကကည်သူလည််းဖြစ်အ  ၊ သုိ  ဖြစ်လျှင ် ထုိက  သုိ   ရသာသူတို  သည် ‘ဂျနနတ်’ အမတသုခဘ ုသုိ   

ဝငရ် ာက် (စ ဖမန််း) ကက မည ်အဖပင ် ထုိသူတို  သည ် နှပ်ိစကည်ြှင််းပန််းဖခင််းကိလုည််း 

စုိ်းစဉ်းမျှခ ကက မည်မဟတု်ရပ။က ု်အာန ် (၄:၁၂၄)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မည်သူမဆုိ 

ရယာကျ်ာ်းဖြစ်ရစ၊ မိန််းမဖြစ်ရစ(မုအ်မငန်အ်ဖြစ်နငှ )် ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လကိ ု ကျင မူ်ရဆာကတ်ည်ခ  ရသာ်၊ 

၎င််းဖပင ် ထုိသူသည် မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူ(လည််း)ဖြစ်ခ  ရသာ် မလွ ဧကန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည်ထုိသူအာ်း 

သန  ရ်ှင််းစငက်ကယ်ရသာအသက်ရှငဖ်ခင််းမျိ ်းဖြင အ်သက်ရှငရ်စရတာ်မူရပမည်။ ထုိမှတစ်ပါ်း မုချစငစ်စ် 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ထုိသူတို  အာ်း ၎င််းတို  ၏အကျိ ်းကိ ု ၎င််းတို  ကျင မူ်ရဆာကတ်ညလ်ျက်ရှိခ  ကကကနုရ်သာ 

ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လနငှ ရ်လျာည်ီစွာ ချ်ီးဖမြှင ရ်တာ်မူရပမည်။ကု ်အာန ်

(၁၆:၉၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မည်သူမဆုိ မရကာင််းမှုဒစုရိုက ် တစ်စ ုတစ် ာကိ ု ကျင မူ်ခ  လျှင ်

ယင််းမရကာင််းမှုနငှ  ်ညီမျှသည ် (ဖပစ်ဒဏ)်ကိုသာ အစာ်းရပ်းဖခင််း ခ  ရပမည်။သုိ   ာတွင ်မည်သူမဆုိ ရယာက်ျာ်းဖြစ်ရစ၊ 

မိန််းမဖြစ်ရစ၊ ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လကို ကျင မူ်ရဆာက်တည်ခ  မူ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိသူသည ် မုအ်မငန် ် သက်ဝင ်

ယ ုကကည်သူလည််း ဖြစ်ပါမူ၊ ထုိက  သုိ  ရသာသူတို  မှာ "ဂျနနတ်"သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာကက်ကရပမည်။ထုိသူတို  သည ်

ယင််း"ဂျနနတ်"သုခဘ တုွငရ် တကွ်ဖခင််းမရှိဘ စာ်းနပ် ိကခာကိုချ်ီးဖမြှင ရ်ကျွ်းရမွ်းဖခင််းကိုခ ကက ကုနအ်  သတည််း။ကု အ်ာန ်

(၄၀:၄၀)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မုချဧကနမု်စ်လငမ််ရယာကျ်ာ်းမျာ်းသညလ်ည််း ရကာင််း၊ မုစ်လငမ်် 

မိန််းမမျာ်းသည်လည််း ရကာင််း၊မုအ်မငန် ် ရယာကျ်ာ်းမျာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊ မုအ်မငန်မိ်န််းမမျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ 

အမိန  ရ်တာက်ို လိုက်နာကကသည ်ရယာက်ျာ်းမျာ်းသည ် လည််းရကာင််း၊ အမိန  ရ်တာ်ကိလုိုကန်ာသည  ်

မိန််းမမျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ သစစာဝါဒရီယာက်ျာ်းမျာ်းသည်လည််း ရကာင််း၊ သစစာဝါဒ ီ

မိန််းမမျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊သည််းခ ကကကနုရ်သာ ရယာကျ်ာ်းမျာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊ 

သည််းခ ကကကနုရ်သာမိန််းမမျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ နဝိါတ တ ာ်းထာ်းရှိကကရသာ ရယာက်ျာ်းမျာ်းသည် လည််းရကာင််း၊ 

နဝိါတတ ာ်းထာ်းရှိကကရသာမိန််းမမျာ်းသည ် လည််းရကာင််း၊ အလှူဒါနဖပ ကကကုနရ်သာ 

ရယာကျ်ာ်းမျာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊အလှူဒါနဖပ ကကကုနရ်သာ မိန််းမမျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ ဆိွယာမ် ဥပုသ်သီလ 

ရဆာက်တည်ကကကုနရ်သာ ရယာကျ်ာ်းမျာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊ ဆိွယာမ်ဥပုသ်သီလ ရဆာက်တည်ကကကနုရ်သာ 

မိန််းမမျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ မိမိတို  ၏ အရှကအ်ဂဂ ါမျာ်းကို ရစာင ထိ်န််းကကကနုရ်သာ 

ရယာကျ်ာ်းမျာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊ မိမိတို  ၏အရှကအ်ဂဂ ါမျာ်းကိ ု



  

  

ရစာင ထိ်န််းကကကုနရ်သာမိန််းမမျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အာ်းမျာ်းစွာ ရအာက်ရမ တသ၊ 

သတိ ကကကုနရ်သာရယာက်ျာ်းမျာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊ ရအာက်ရမ တသ သတိ ကကကုနရ်သာမိန််းမမျာ်းသည ်

လည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည်ထုိသူတို   (အာ်းလ ု်းတို  )အြို   

(အဖပစ်မှ)လွတ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင န်ငှ က်က်ီးကျယလ်ှစွာရသာအကျ ိ်းကို အဆငသ်င ဖ်ပ လုပ်စီမ ၍ ထာ်းရှိပပီ်း 

ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။က ု်အာန ်(၃၃:၃၅) 

၁၉။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် 

အမျှိြူသမ ်းမျာ်းကှိဂုုဏ်တပ်းထာ်းပပ ်း အမျှိျု်းသမ ်းမျာ်းကှိ ု

အမျှိျု်းသာ်းမျာ်းနငှ့်ဂု်ဏ်ရည် ပူငမ် စ္်တသကာင််း 

သ မှ် ထ်ာ်းသည်။ အမျှိျု်းသာ်းသည်  စ်္ွမ််းနှိငုပ်ါက 

(သမူ ှို ့်အတပေါ်) 

တငတွသက်းသံ်ုးစ္ွြဲရန်လည််းသ မှ် ထ်ာ်းသည်။ ထှို ့်တသကာင့် ်

သမ ်း၏ စ္ရှိ အ်ာ်း  ခငတ်ပေါ် ငွလ်ည််းတကာင််း၊ သာ်းသည် 

အရွယတ်ရာကပ်ပ ်း   စ်္ွမ််းနှိငုလ်ျှင ်မှိခင၏် စ္ရှိ အ်ာ်း 

သာ်းတပေါ် ငွလ်ည််းတကာင််း၊ ဇန ်း၏စ္ရှိ အ်ာ်း 

ခငပွ်န််းတပေါ် ငွလ်ည််းတကာင််း (သံ်ုးစ္ွြဲရန်)  ာဝန်ရှှိသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် အမျ ိ်းသမီ်းမျာ်းအာ်း အမျ ိ်းသာ်းမျာ်းနငှ သ်ရဘာသဘာဝအတတူူ ပငဖ်ြစ်သညဟ်ူ၍ 

သတ်မှတ်ထာ်းသည်။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သ

ည်မှာ -ဧကနအ်မှနပ်င ်အမျ ိ်းသမီ်းမျာ်းသည် အမျိ ်းသာ်းမျာ်းနငှ  ်သရဘာသဘာဝအတတူူ ပငဖ်ြစ်သည်။(သိ ်မိဇီကျမ််း - 

၁၁၃)အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းအာ်း အစစလာမ်သာသနာ၏ ဂုဏရ်ပ်းမှုအနက ် တစ်ချက်မှာ သာ်းသည ် တတ်စွမ််းနိငုပ်ါက 

မိခင၏်အသ ု်းစ ိတအ်ာ်းရပ်း န ်

အစစလာမ်ကသတ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည။်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိ

န  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -ရပ်းကမ််းသူ၏လက်သည ် အရကာင််းဆ ု်းဖြစ်ပပီ်း(အန်ီးစပ်ဆ ု်းဖြစ်သည ်) 

သင် မိခင၊်သင် ြခင၊်သင် အမနမှ နငှ် သင် ညီအကိုတို  မှ စတငရ်ပ်းကမ််းပါ။ ထုိ  ရနာက ်

န်ီးစပ်သည် သာ်းချင််းမျာ်းကိုရပ်းကမ််းပါ။(အဟ်မဒက်ျမ််း)မိဘနစ်ှပါ်း၏အဆင အ်တန််းအရကကာင််းရှင််းလင််းချက်အာ်း 



  

  

အလလ ာဟ်အလိုရတာ်ဖြင်  စာပုိဒ ် (၂၉) တွင ် လာရှိမည်ဖြစ်သည်။အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းအာ်း အစစလာမ်သာသနာ၏ 

ဂုဏရ်ပ်းမှုအနက် တစ်ချက်မှာ ခငပွ်န််းသညရ်ငရွကက်းတတန်ိငုသူ်ဖြစ်ပါက ဇန်ီးသည်အရပေါ် 

သ ု်းစွ  နတ်ာဝနရ်ပ်းထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ကကယ်ဝချမ််းသာရသာသူသည် မိမိကကယ်ဝမှု 

နငှ ရ်လျာ်ညီစွာ သ ်ုးစွ  ရပမည်။ သုိ   ာတွင ် စီ်းပွာ်း ဥစစာကျပ်တည််းရသာ သူမှာမူကာ်း မိမိအာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ်

ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူသမျှ (ဥစစာပစစည််း)အနက်မှ သ ု်းစွ  ရပမည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် မည်သူတစ်ဦ်း 

တစ်ရယာက်ကိုမျှပင ် မိမိချ်ီးဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူသည်ထက်ပုိ၍ တာဝနရ်ပ်းသည်မဟတု်ရပ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ကျပ်တည််းမှု၏ရနာကတ်ွင ် မကကာဖမင မီ်ပင ် ရချာင ် လည်မှုကိ ု ြနတ််ီး၍ 

ရပ်းသနာ်းရတာ်မူအ  သတည််း။စူ ဟ ် သွလာက်-(၆၅:၇)ပုဂိ္ လ်တစ်ဦ်းသည် တမနရ်တာ်ဖမတ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) အာ်း ခငပွ်န််းအရပေါ်တွင ်ဇန်ီးသည်နငှ ပ်တ်သတ်၍ မည်သည ်ဝတ္ ာ်းမျာ်းရှိပါသနည််းဟ ု

ရမ်းရလျှာက်ခ  သည်။ကိယု်ရတာ်က ရဖြကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ သငစ်ာ်းသည အ်ခါ သူမကိုလည််းရကျွ်းရမွ်းပါ၊ 

သငဝ်တ်ဆငသ်ည အ်ခါ သူမကိုလည််းဆငဖ်မန််းပါ၊မျကန်ာှအာ်းရိုကန်ကှ်ဖခင််းမဖပ  ၊ 

ဆ ဆုိကကိမ််းရမာင််းဖခင််းမဖပ  ။(အဟ်မဒက်ျမ််း)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ် 

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) က ခငပွ်န််းအရပေါ်တွငရ်ှိသည ် ဇန်ီးသည်နငှ  ် ပတ်သတ်သည  ် ဝတ္ ာ်းအချိ ွံ့အာ်း 

ရှင််းလင််းမိန  က်ကာ်းခ  သည်မှာ-အသငတ်ို  အရပေါ်တွငသူ်မတို  ၏စာ်းနပ် ိကခာနငှ အ်ဝတအ်စာ်းအာ်း ရကာင််းမွနသ်ည န်ည််းဖြင  ်

(စီမ ရပ်း န)် တာဝနရ်ှိသည်။(ဆွဟီ်းဟ ်

မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း)တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -အကကငသူ်သည ်

မိမိရထာက်ပ  ရပ်းကမ််း န ် တာဝနရ်ှိသည ်သူမျာ်းအရပေါ် လစ်လျြူရှုလိုက်ဖခင််းဖြင  ် အဖပစ်ရှိသူဖြစ် န ်

လ ုရလာက်သည်။(အဟ်မဒက်ျမ််း)ခသ်သွာဗကီ ရငှ််းဖပခ  သည(် يقوت من  )၏ဆုိလို င််းမှာ- 

ရပ်းကမ််းရထာက်ပ   နတ်ာဝနရ်ှိသည ်သူကိုဆုိလိုသည်။၎င််း၏အဓိပပါယ်မှာ 

ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) က အလှူဒါနဖပ သူအာ်း ရဖပာကကာ်းသည်မှာ သငရ်ပ်းကမ််းရထာက်ပ   န ်

တာဝနရ်ှိသည ်သူမျာ်းအာ်းမရပ်းကမ််းဘ  အကျိ ်းကုသုိလ်ရမျှာ်ကို်းပပီ်း အဖခာ်း အလှူဒါနဖပ ဖခင််းမဖပ ရလနငှ ။် 

အကယ်၍သငသ်ည် ၎င််းတို   ( ပုိငခွ်င )်အာ်း ပျက်စီ်းရစပါက ဤလုပ် ပ်သည် အဖပစ်အကုသုိလအ်ဖြစ် 

ရဖပာင််းလ သွာ်းမည်။အစစလာမ်သာသနာက အမျိ ်းသမီ်းအာ်း ချ်ီးရဖမြှာက်ထာ်းသည်မျာ်းအနက ်

တစ်ချက်မှာသမီ်းစ ိတ်အာ်း သ ်ုးစွ  နြ်ခငရ်ပေါ်တွင ် တာဝနရ်ပ်းထာ်းဖခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိ  ဖပင ် မိခငတ်ို  သည ် (လငရ်ယာက်ျာ်းနငှ  ် ဖပတ်စ  သည်ဖြစ်ရစ၊ 

မဖပတ်စ သည်ဖြစ်ရစ) မိမိတို  ၏ သာ်းသမီ်းမျာ်းကို 2-နစ်ှတိငုတ်ိငု ် နို   ည်တိကု်ရကျွ်းကက မည်။ (ဤအမိန   ် ရတာ်သည ်

 က်ပုိင််းရစ ရအာင ် နို   ည်တိကု်ရကျွ်းလိုရသာ သူတို  အြို  ဖြစ်၏)။ ထုိ  ဖပင ် (ကရလ်း၏) ြခငအ်ရပေါ်၌ (နို   ည ်

တိုက်ရကျွ်းရသာ ကာလပ ိရစဆဒ  က်ပုိင််း ရစ သည ်တိငုရ်အာင)် ထုိမိခငတ်ို  ၏ စာ်းနပ် ကိခာနငှ တ်က ွဝတ်စာ်းတနဆ်ာကိ ု

တ ာ်း စည််းမျဉ်းနငှ အ်ညီ (စီမ ရပ်း န)် တာဝနရ်ှိရပသည်။စူ ဟ ် ဗက ဟ်-(၂:၂၃၃)ထုိ  ရကကာင  ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ြခငအ်ာ်းမိမိ၏ကရလ်းအတွကအ်စာ်းအရသာက်နငှ အ်ဝတ်အစာ်းတို  အာ်း ရကာင််းမွနစွ်ာ 

စီမ ရပ်း မည ်အရကကာင််းရှင််းဖပထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတမိ်န်  ရတာ်မူသည်မှာ-တစ်ြန ် အကယ်၍ ၎င််းတို  သည ်

အသငတ်ို  အကျ ိ်းငာှ(အသငတ်ို  ၏ကရလ်းကို)နို  တိုက်ရကျွ်းခ  ကကလျှင ် အသငတ်ို  သည် ၎င််းတို  အာ်း ၎င််းတို  အခမျာ်းကိ ု

ရပ်းဆပ်ကကရလကနု။် ထုိမှတစ်ပါ်း အသငတ်ို  သည် မိမိတို  အချင််းချင််း သင ရ်လျာ်စွာ ညြှိနှုငိ််းတိုငပ်ငက်ကရလကုန။် 

သုိ   ာတငွ ် အကယ်၍ သငတ်ို  သည ် အချင််းချင််း မညီမညတွ ် မရဖပမလည ် ဖြစ်ခ  ကကလျှင ် ထုိ(ြခင)်၏အကျိ ်းငာှ 

အဖခာ်းမိန််းမ တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်သည ် နို  တိကု်ရကျွ်း မည်ဖြစ်၏။စူ ဟ် သွလာက်-(၆၅:၆)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်



  

  

ကရလ်းနို  တိကု်သည ်စ ိတအ်ာ်း ြခငရ်ပေါ်တွငတ်ာဝနရ်ပ်းထာ်းသည်။ ဤအချက်က ညွှနဖ်ပရနသည်မှာ သာ်းဖြစ်ရစ၊ 

သမီ်းဖြစ်ရစ ကရလ်းစ ိတ်သည် ြခငရ်ပေါ်တွငသ်ာတာဝနရ်ှိရပသည်။ ရအာက်တွငရ်ြာ်ဖပထာ်းသည  ်

ဟဒ်ီးစ်ဩဝါရတာတ်ွင ် ဇန်ီးနငှ သ်ာ်းသမီ်းတို  ၏ စ ိတ်သည်ြခငအ်ရပေါ်တွင ် တာဝနရ်ှိရကကာင််း 

ညွှနဖ်ပထာ်းသည။်အာအိရဟှ် ( ဿွိယလလ ာဟအုနဟ်ာ)ကဆင ဖ်ပနခ်  သည်။ဟငဒ် ် က တမနရ်တာ်ဖမတ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ထ လာရ ာက်၍ (ကျွနမ်၏ခငပွ်န််း)အဘူစွြ်ယာန ်

သည်အလွနရ်စ်းန သူတစ်ဦ်းဖြစ်သည်။ ထုိ  ရကကာင  ် ကျွနမ်သည် သူ  ဥစစာပစစည််းထ မှ 

(သူမသိရအာင)် ယူခွင ရ်ှိပါသလာ်းဟ ု ရမ်းရလျှာက်ခ  သည်။ကိယု်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) 

ကမိန  က်ကာ်းသည်မှာ-သငမ်နငှ သ်ငမ်၏ သာ်းသမီ်းမျာ်းအတကွ ်

လ ုရလာက်သည ်အတိုင််းအတာခန  တ် ာ်းသဖြင  ်ယူပါ။(ဗုခါ ကီျမ််း)တမနရ်တာ်ဖမတ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည် သမီ်းမျာ်းနငှ် အမနမှတို  အရပေါ် သ ု်းစွ ဖခင််း၏ ထွတ်ဖမတ်မှုအာ်းရှင််းဖပရတာ်မူသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်) မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ-အကကငသူ်သည ်

သမီ်းနစ်ှရယာက်၊ သ ု်းရယာက် သုိ  မဟုတ ် အစ်မနမှနစ်ှရယာက၊်သ ု်းရယာက်အာ်း အိမ်ရထာငက်ကသည်အထိ သုိ  မဟုတ ်

ကွယလ်ွနသ်ည်အထိ သုိ  မဟတု ် ၎င််းသူကယွ်လနွသ်ညအ်ထိရပ်းကမ််းရထာက်ပ  ခ  ရသာ် ထုိသူနငှ  ် ငါကိယု်ရတာ်သည ်

(ဂျနနသ်တွင)်ဤနစ်ှခုက  သုိ  ရှိမည်ဟ ု မိန  က်ကာ်းရတာ်မူပပီ်း ကိယု်ရတာ်သည် မိမိ၏လကည်ြှိ ်းနငှ  ်

လက်ခလယ်နစ်ှရချာင််းအာ်း ဖပသရတာ်မူခ  သည်။(စိလ်စိလသွလဆွ်ဟီ်းဟဟ်ကျမ််း-၂၉၆) 

၂၀။ တသ ံ်ုးမခင််းသည် ထာဝရပပ ်း ံ်ုးမခင််းမဟ ုဘ်ြဲ 

၎င််းသည် ကကှိျု်းပမ််းအာ်းထ ုရ်သည့််တနရာဋ္ဌာနမှ 

အစ္ာ်းမပန်လည်ရရှှိသည့်် တနရာဋ္ဌာနသှို ့် 

က်ူးတမပာင််းသာွ်းမခင််းသာမ စ္်သည်။တသမခင််းသည် 

ခနဓာကှိယုန်ငှ့်ဝ်ှိညာဉ်တပေါ်သှို ့်ကျတရာကသ်ည်။ 

တသ ံ်ုးသည့််အခါ ဝှိညာဉ်သည် ခနဓာကှိယုမှ်ခွြဲခွာသာွ်းပပ ်း 

ကှိယာမသတ်န ့် မပန်လည်ရှငမ်ပန်ထသည့််အခါ 

ခနဓာကှိယု ်ငွ််းသှို ့် မပန်လည်ဝငတ်ရာကလ်ာမည်မ စ္်သည်။ 

တသ ံ်ုးပပ ်းသည့််တနာက် ဝှိညာဉ်သည် 



  

  

တနာကက်ှိယုခ်နဓာ စ္်ခုထြဲသှို ့်ဝငစ်္ာ်းမခင််းလည််းမရှှိသလှိ၊ု 

အမခာ်းကှိယုခ်နဓာ စ္်ခုမ င့် ်

သသံရာလည်မခင််းလည််းမရှှိတပ။ 

ရသဆ ု်းဖခင််းသည် ထာဝ ပပီ်းဆ ု်းဖခင််းမဟတု်ရပ။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗတီမနရ်တာ်) 

အသငသ်ည ် ရဖပာကကာ်းပါရလ။ (အချင််းတို  ၊) အသငတ်ို  နငှ ပ်တ်သက်၍ ခန  အ်ပ်ထာ်းဖခင််းခ  ရလရသာ 

ရသမင််းတမနသ်ည် အသငတ်ို  ၏အသကဇီ်ဝိနက်ိ ု နှုတ်သိမ််းရလသည်။ ထုိ  ရနာက် အသငတ်ို  သည ် မိမိတို  အာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်သုိ  ပငဖ်ပနရ် ာက်ရစဖခင််းကို ခ ကက ကုနအ်  သတည််း။စူ ဟ် စဂျ်ဒဟ်-

(၃၂:၁၁)ရသဖခင််းသည် ခနဓာကိုယ်နငှ ဝိ်ညာဉရပေါ်သုိ  ကျရ ာက်သည်။ ရသဆ ု်းသည် အခါ ဝိညာဉသည ်

ခနဓာကိယု်မှခွ ခွာသွာ်းပပီ်း ကိယာမသ်ရန   ဖပနလ်ညရ်ှငဖ်ပနထ်သည ်အခါ ခနဓာကိယု်တငွ််းသုိ   

ဖပနလ်ည်ဝငရ် ာက်လာမည်ဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်ပင(်ရသဆ ု်း နအ်ချိနရ် ာက်ရသာ) အသကဇီ်ဝိနမ်ျာ်းကိ ု ၎င််းတို  ရသဆ ်ုးချိန၌် 

နတု်သိမ််းရတာ်မူ၏။ ထုိနည််းတူစွာ ရသဆ ု်း န ် အချိနမ်ရ ာက်ရသ်းရသာ အသကဇီ်ဝိနမ်ျာ်းကိလုည််း 

၎င််းတို  အိပ်စက် ာ၌(နတု်သိမ််းရတာ်မူ၏)။ ထုိ  ရနာက် ရသဆ ု်း န ် စီ ငဆ် ်ုးဖြတ်ရတာ ် မူ(ပပီ်းဖြစ်)ရသာ 

အသကဇီ်ဝိနမ်ျာ်းကို ထုိအရှငဖ်မတ်သည် တာ်းဆီ်း၍ ထာ်းရတာ်မူ၏။ သုိ   ာတွင ် ကျနအ်သကဇီ်ဝိနတ်ို  ကိုမူ 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် သတ်မှတ်ဖပဋ္ဌာန််းပပီ်းဖြစ်ရသာ အချိနက်ာလတိုငရ်အာင ် လွှတ်ထာ်းရတာ်မူ၏။ ဧကနမ်လွ  

ဤသည်တငွ ် စဉ်းစာ်းဆငဖ်ခငက်ကကုနရ်သာ အမျိ ်းသာ်းတို  အြို   သက်ရသလကခဏာ ပ်မျာ်းသည ် အမှနပ်င ်

ရှိကကရပသတည််း။စူ ဟ ် ဇုမ ်-

(၃၉:၄၂)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -ဝိညာဉ 

နတု်သိမ််းဖခင််းခ  သည ်အခါ မျက်စိသည် ၎င််း(ဝိညာဉ)အာ်းလိကု်ကကည ်သည်။(မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း -

၉၂၀)ရသဆ ု်းပပီ်းရနာကတ်ွင ်လူသာ်းသည် ကကိ ်းပမ််းအာ်းထုတ ်သည ်ရန ာဋ္ဌာနမှ အစာ်းဖပနလ်ည် ရှိသည ် ရန ာဋ္ဌာနသုိ   

ရရွှွံ့ရဖပာင််းသွာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိအရှငဖ်မတ် အထ ရတာ်သုိ  သာလျှင ်အသငတ်ို  အာ်းလ ု်း 

(စုရ ု်းလျက်) ဖပနလ်ည်ရ ာကရ်ှိကကမည်ဖြစ်၏။ (ဤသည်) အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်အထ ရတာ်မှ 

မှနက်နစွ်ာကတိဖပ ရတာ်မူဖခင််းပငဖ်ြစ်ရပ၏။ ဧကနစ်ငစ်စ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပငြ်နဆ်င််း ဖခင််းခ  သည်မျာ်းကိ ု

ပထမအကကိမ်လည််း စတငြ်နဆ်င််းရတာ်မူခ  ရလသည်။ ထုိ  ရနာက ် ထုိအရှငဖ်မတ် သည်ပငလ်ျှင ် ယင််းြနဆ်င််းဖခင််း 

ခ  သည်မျာ်းကိ ု တစ်ြနဖ်ပန၍် ြနဆ်င််းရတာ်မူမည်ဖြစ်သည။် (ဤသုိ   တစ်ြနဖ်ပန၍် ြနဆ်င််းရတာ်မူဖခင််းကာ်း) 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကညမ်ှု ထာ်းရှ ိ ကကရသာ 

ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လမျာ်းကိုရဆာကတ်ည်ကကရသာသူတို  အာ်း တ ာ်းမျှတစွာဖြင  ် အကျ ိ်းရပ်းရတာ်မူဖခင််းငာှ 

ဖြစ်ရချသည်။ သုိ   ာတငွ ် ကာြိ ်မယ ုမကကည်ရသွြည်ဖငင််းပယသူ်တို  ၌မူကာ်း ၎င််း တို  သည ် ရသွြည ် ဖငင််းပယ်လျက ်

ရှိခ  ကကရသာရကကာင  ် လွနစွ်ာ ဆူပွက်ပူရလာငရ်သာ ရ ရန်ွးကို ရသာက်သ ်ုးဖခင််းသညလ်ည််းရကာင််း၊ 

နာကျငြ်ယွ်ဖြစ်ရသာဖပစ်ဒဏသ်ည် လည််းရကာင််း၊ ရှိရချအ  သတည််း။စူ ဟ် ယူနတွ်စ်-(၁၀:၄) 



  

  

ရသဆ ု်းပပီ်းသည ်ရနာက် ဝိညာဉသည် ရနာကက်ိုယ်ခနဓာတစ်ခုထ သုိ  ဝငစ်ာ်းဖခင််းလည််းမရှိသလို၊ 

အဖခာ်းကိုယ်ခနဓာတစ်ခုဖြင  ် သ သ ာလည်ဖခင််းလည််းမရှိရပ။ထုိ  ဖပင ် သ သ ာလည်ဖခင််းအရပေါ် ညွှနဖ်ပထာ်းသည်  

မည်သည  ် ယုတ္ိကကရသာ၊ သိဖမငခ် စာ်းနိငုရ်သာအရထာက်အထာ်း ဟူ၍လည််းမရှိရပ။ ၎င််းဖပင ်

မည်သည န်ဗတီမနရ်တာ(်အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)ဆီကမျှ ယင််းအယူဝါဒအရပေါ်ရထာက်ခ ထာ်းသည ် 

ဆင ဖ်ပနခ်ျက်မျိ ်းလာရှိထာ်းဖခင််းလည််းမရှိရပ။ 

၂၁။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် ကက ်းကျယလ်သှည့်် 

အတမခခံယံသုကည်ချကမ်ျာ်းမ င့်် 

အ မာန်သကဝ်ငယ်ံသုကည်မှုဘက်သှို ့်  ှိ တ်ခေါ်ထာ်းသည် 

၎င််း ှို ့်မှာ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ န်ငှ့်် 

အရှငမ်မ ၏်တကာင််းကင ်မန်မျာ်းအာ်း 

သကဝ်ငယ်ံသုကည်မခင််း၊ 

အရှငမ်မ ၏်ကျမ််းဂန်မျာ်းမ စ္်သည့်် 

ကျမ််းမမ က်ရ်ုအာန်နငှ့် ်(မပျုမပငတ်မပာင််းလြဲမခင််းမခံရမ က) 

တသာငရ်သက်ျမ််း၊အငဂ်ျ ်းလက်ျမ််းနငှ့််ဇဗူရ်ကျမ််း ှို ့်အာ်းသ

ကဝ်ငယ်ံသုကည်မခင််း၊ နဗ ၊ ရစ္ူလ် မန်တ ာ် 

(အလှိငုဟ်ှိမုစ္စလာမ်) အာ်းလံ်ုး ှို ့်အာ်းလည််းတကာင််း၊ 

၎င််းနဗ ရစ္ူလမ်ျာ်းအနက် 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ ၏်ရစ္ူလ် မန်တ ာ်မ စ္်သည့်် မုဟမမဒ ်

( လွလလလ ာဟအုလှိငုဟ်ှိဝစ္လလ မ်) သည် 



  

  

တနာက ်ံ်ုး မန်တ ာ်မ စ္်တသကာင််း သကဝ်ငယ်ံသုကည်မခင််း၊ 

တနာင ်မလနွ် အာခှိရသအ်ာ်းသကဝ်ငယ်ံသုကည်မခင််း၊ 

အကယ၍် ဤတလာက သက် မ််းသည်သာ 

တနာက ်ံ်ုးမ စ္်လျှင ်လကရှ်ှိဘဝရှငသ်န်မခင််းသည် 

အချည််းနှ ်းသက်သက်သာမ စ္်သာွ်းမည်ကှိကုျွန်တ ာ် ှို ့်အ

သှိပငမ် စ္်သည်၊ အရှငမ်မ ၏်စ္ ရင ်ံ်ုးမ  မ်ှုနငှ့် ်

(သကက ဒ ရ်) အတကာင််း အ ှိ်ုးဟသူမျှသည် 

အရှငမ်မ ဘ်က်တ ာ်မှသာမ စ္်တသကာင််း 

သကဝ်ငယ်ံသုကည်မခင််း ှို ့်မ စ္်သည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ကကီ်းကျယ်လှသည ်အရဖခခ ယ ုကကည်ချက်မျာ်းဖြင်  အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုဘက်သုိ   

ြိတ်ရခေါ်ထာ်းပပီ်း ပွင ရ်လသမျှရသာ နဗ၊ီ စူလတ်မနရ်တာ် (အလိငုဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းအာ်းလ ု်းသညလ်ည််း 

ထုိယ ုကကည်မှုဘက်သုိ   ြတိ်ရခေါ် ခ  ကကသည်။ ၎င််းတို  မှာ- 

ပထမ။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် စကကာဝဠာခပ်သိမ််းအာ်း ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှင၊် 

စာ်းနပ် ကိခာချ်ီးဖမြှင ရ်တာ်မူရသာအရှင၊် အရ ်းကစိစတိုင််းအာ်း စီမ ခန  ခွ် ရတာ်မူရသာအရှင ်

ဖြစ်ရကကာင််းသက်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််း။ 

ထုိအရှငဖ်မတတ်စ်ဆူတည််းကသာခဝပ်ကိ်ုးကယွ်မှုကိုခ ထုိက်ရတာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်ပပီ်း ထုိအရှငဖ်မတ်မှအပအဖခာ်းရသာ 

အ ာမျာ်းကို ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းသည ် လ ု်းဝမှာ်းယွင််းသည်။ ထုိ  ရကကာင  ် အရှငဖ်မတ်မှအပ အဖခာ်းကို်းကွယ ်ာမျာ်းသည ်

လ ု်းဝမှာ်းယွင််းသည။်အရငှဖ်မတ်သည်သာ ခဝပ်ကို်းကယွ်ဖခင််းခ ထုိက်သလိ ု အရှငဖ်မတအ်ာ်း ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းသည်သာ 

မှနက်နရ်ပသည်။ ဤအချက်နငှ ပ်တ်သက်၍ အရထာကအ်ထာ်းရှင််းလင််းချက်မျာ်းအာ်း စာပုိဒ ်

(၈)တွငရ်ြာ်ဖပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ 

ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငပ်ပီ်း ကက်ီးကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် ဤကက်ီးကျယ်သည  ်

အရဖခခ ယ ုကကည်ချက်မျာ်းအာ်း ဖမင ဖ်မတ်သည် ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာန၏် 

အာယသ်ရတာအ်သီ်းသီ်းတွငတ်ငဖ်ပထာ်းရတာ်မူသည်သည်။၎င််းတို  အနက် အချိ ွံ့ မှာ- စူလတ်မနရ်တာ် (မုဟမမဒ ်

ဆွာလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည ် မိမိထ သုိ   မိမိအာ်းရမွ်းဖမြူ ရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်၏အထ ရတာ်မှ ထုတ်ဖပနပုိ်  ချ 



  

  

ရသာ(ကု  ် အာနက်ျမ််းဖမတ်)ကို ယ ကုကည်ရလပပီ။ ထုိနည််းတူစွာ (မုအ်မငန်)်ယ ုကကည်သူအရပါင််းတို  သညလ်ည််း 

ယ ုကကည်ကကသည်။ [ယင််း စူလတ်မနရ်တာ ် မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) နငှ တ်ကွ ယ ုကကည်သူ’ 

ခပ်သိမ််းသူတို  သည ် (တဆူတည််း ဖြစ်ရတာ်မူရသာ) အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ကိလုည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်၏ 

(မလာအကိဟ်)အပါ်း ရတာ် ရစတမနရ်တာ်အရပါင််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ထုိအရငှဖ်မတ်၏ 

ကျမ််းဂနအ်ရပါင််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ထုိအရှငဖ်မတ်၏ စူလ ် တမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  ကို လည််းရကာင််း၊ 

ယ ုကကည်ကကကုန၏်၊ (ထုိ  ဖပငယ်င််းသူတို  က) ကျွနရတာ်မျိ ်းတို  သည ် ထုိ အသျှငဖ်မတ်၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်အရပါင််းတို  အနက် မည်သည ်  စူလ်တမနရ်တာ်တပါ်းကိုမျှခွ ဖခာ်းဖခင််း မဖပ ကကပါ။ 

(အာ်းလ ု်းကိယု ုကကည်ပါသည ် ဟုရဖပာဆုိကကကနု၏်။)ထုိမှတစ်ပါ်းတ ု ယင််းသူတို  သည ်

(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ၌်) “ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  သည ် (အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို) ကကာ်းနာ ကက ပါပပီ။ 

ထုိ  ဖပငတ်ဝ (ကကာ်းနာသည ်အတိငု််း) လိကု်နာကက ပါပပီ။ အို-ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  အာ်းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အသျှင ်

(ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည ် အဖပစ်မျာ်းမှ) အသျှငဖ်မတ်၏ လွတ်ပငမ်ိ်း ချမ််းသာခွင  ် ရပ်းသနာ်း တာ်မူဖခင််းကိုသာ (ထာဝစဉ 

လိုလာ်းရတာင တ်ကကပါ သည်)။ တြန(်ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  ၏ ဖပနလ်ည်ရ ာက်ရှ ိာ)ရနာက်ဆ ်ုး စခန််းသည် လည််း 

အရှငဖ်မတ်၏ အထ ရတာ၌်ပင ် ဖြစ်ပါသည”် ဟုရလျှာကထ်ာ်း ပနက်ကာ်းကကရလသတည််း။စူ ဟ် ဗက ဟ်-

(၂:၂၈၅)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အရရှွံ့အ ပ်ဘက်သုိ   ရသာ်လည််းရကာင််း၊ အရနာက် အ ပ်ဘက်သုိ   

ရသာ်လည််းရကာင််း မျက်နာှမူဖခင််း သည် (သာလျှင)် အသငတ်ို  အဘုိ   ရကာင််းဖမတ်ရသာ အကျင  ်သီလ မဟုတ်ရသ်းရပ။ 

ရကာင််းဖမတ်ရသာ သီလရှိသူ သီလဝန ် ဂုဏဝနတ်ို   ဟူသညက်ာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ကိလုည််းရကာင််း၊ ရနာက ်

ဆ ု်းရန  ကိလုည််းရကာင််း၊ ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းကို လည််းရကာင််း၊ (အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ထ မှကျရ ာက်ရသာ) 

ကျမ််းဂနမ်ျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ နဗတီမနရ်တာ် မျာ်းကိလုည််း ရကာင််း၊ ယ ုကကည်ဖမတန်ိ်ုးကကရသာ သူမျာ်းတည််း။ ၎င််းဖပင ်

ယင််းသူတို  သည် မိမိတို  ၏ ဥစစာ ပစစည််းမျာ်းကို စ ုမက်နစ်ှသက် ပါလျက်နငှ ပ်င ် (တနည််း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတက်ိ ု

ကကညည်ိ  ဖမတ်နိ်ုး ကက၍) ရဆွမျ ိ်းညာတကာမျာ်းအာ်း လည််းရကာင််း၊ မိသက်ဆုိ်း ြသက်ဆုိ်းမျာ်းအာ်း လည််းရကာင််း၊ 

အထီ်းကျနသူ်ဆင််း  မျာ်းအာ်း လည််းရကာင််း၊ ခ ီ်းသည်မျာ်းအာ်း လည််းရကာင််း၊ ြုန််းရတာင််းယာစကာမျာ်းအာ်း 

လည််းရကာင််း၊ ရကက်းကျွနမ်ျာ်းကိ ု ကျွနဘ်ဝမှ လွတ်ရဖမာက်ရစ ာ၌ လည််းရကာင််း၊ ရပ်းကမ််းလှူဒါန််း စွန  က်က ကက၏။ 

ထုိ  ဖပင ်ယင််းသူတို  သည် ဆွလာတ် ဝတ်ဖပ ကက၏။ ဇကာတ် တ ာ်းဝငဒ်ါနရကက်းကိလုည််း ရပ်းလှူကက၏။ ယင််းသူတို  သည ်

ကတိဖပ ရသာအခါ၌ မိမိတို  ၏ ပဋညိာဉ ဝနခ် ချက်မျာ်းကိ ု အတည်ဖပ ကက၏။ ဆင််း   ဒကုခကျ ရ ာက်သည ်အခါ၌ 

လည််းရကာင််း၊ ရ ာဂါဘယ ြိစီ်းသည  ်အခါ၌ လည််းရကာင််း၊ စစ်မက်ပပိ ငဆုိ်င ်တိကု်ခုိက်သည ် အခါ၌ လည််းရကာင််း၊ 

ခန္ပီါ မီကို ခုိငပ်မ  စွာ ရစာင စ်ည််းကက၏။ ဤ တ ာ်းမျာ်းကိ ု လိကု်နာကျင သ် ်ုးရသာ သူမွန ် သူဖမတ်မျာ်း သည်သာလျှင ်

သစစာဝါဒမီျာ်း ဖြစ်ကကကုန၏်။ ဤသူမွန ် သူဖမတ် တို  သညသ်ာလျှင ် (အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ို) ရကကာက် ွ ွံ့ ရိုရသ 

ဖမတ်နိ်ုးရသာ သီလဝန ် ဂုဏဝနမ်ျာ်း ဖြစ်ကကကနု၏်။စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၁၇၇)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

ဤအရဖခခ ယ ုကကည်ချက်မျာ်းဖြင  ် အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုဘက်သုိ   ြိတ်ရခေါ်ထာ်းသည်။ ထုိ  ရနာက် မည်သူမဆုိ 

ထုိအချက်မျာ်းကိ ု ဖငင််းပယ်ပါက အလွနပ်ငရ်ဝ်းလ သည်  လမ််းမှာ်းသုိ  ရ ာက်သွာ်းရကကာင််းရှင််းဖပထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို- သက်ဝငယ် ုကကည်သူ (မုအ်မငန်)် အရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုလည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်၏  စူလ်တမနရ်တာ်ဖမတ ် (မုဟမမဒ)် ကိလုည််းရကာင််း၊ 

ထုိအရှငဖ်မတက် မိမိ၏ စူလတ်ရမနရ်တာ်ဖမတ ် (မုဟမမဒ)် အရပေါ်၌ ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  ရသာ (ကု အ်ာန)် 

ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ိုလည််းရကာင််း၊ (ယင််းကု အ်ာန ် ကျမ််းရတာ်ဖမတ်) အလျင ် ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  ရသာ ကျမ််းရတာ ်

(မျာ်း) ကိလုည််းရကာင််း ယ ုကကည်ကကရလကုန။် သုိ   ာတွင ် မည်သူမဆုိ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုရသာ်လည််းရကာင််း၊ 



  

  

ထုိအရှငဖ်မတ်၏ ‘မလာအကိဟ်’ အပါ်းရတာ် ရစတမနမ်ျာ်းကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ ထုိအရငှဖ်မတ်၏ 

ကျမ််းဂနမ်ျာ်းကိုရသာ်လည််းရကာင််း၊ ထုိအရငှဖ်မတ်၏ ‘ စူလ်’ တမနရ်တာ်မျာ်းကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ 

ရနာက်ဆ ်ုးရန  ကိုရသာ်လည််းရကာင််း ဖငင််းပယ်ခ  ပါလျှင ် ထုိသူသည် အလွန ် ကမ််းလှမ််းရဝ်းကာွရသာလမ််းမှာ်းသုိ   

မချွတ်ဧကန ် ရ ာကရ်ှိခ  ရချပပီ၊စူ ဟ် နစိာအ်-

(၄:၁၃၆)အုမ ဗ်ငန်ခ်သ်ဿွာဗ်( ဿွယိလလ ာဟုအနဟ်ု)ဆင ဖ်ပနခ်  သည် ဟဒ်ီးစ်ရတာ်တငွလ်ာရှိသည်မှာ-

တစ် ကက်ျွနရ်တာတ်ို  သည် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ထ ရှိရနကကစဉ 

လွနစွ်ာဖြြူရြ်ွးသည ်အဝတအ်စာ်းမျာ်းကိုဝတ်ဆငထ်ာ်းပပီ်း အလွနမ် နက်ရသာဆ ပငရ်ှိသည  ်

ပုဂိ္ လ်တစ်ဦ်းကျွနရ်တာ်တို  ထ ရ ာက်ရှလိာသည်။ ၎င််းတွငခ် ်ီးထွကလ်ာသည်  

လကခဏာလည််းမရတွွံ့ သလိ၊ုကျွနရ်တာ်တို  ထ တွင ်

သူ  အာ်းသိသူတစ်ဦ်းမျှလည််းမရှိရပ။၎င််းသညတ်မနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ထ လာ၍ 

သူ၏ဒ်ူးနစ်ှြက်အာ်းကိုယ်ရတာ်၏ဒ်ူးနစ်ှြက်ဖြင ထိ်ကာ သူ၏လက်နစ်ှြကက်ို 

ကိုယ်ရတာ်၏ရပါငန်စ်ှြက်ရပေါ်တွငတ်ငပ်ပီ်းထုိငခ်  သည်။ ထုိ  ရနာက ် အို-

မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကျွန်ပ်ုအာ်းအစစလာမ်နငှ် ပတ်သက်၍ ရဖပာဖပပါဟုရလျှာက်ထာ်းခ  သည်။ 

ထုိအခါအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာက် ရဖြကကာ်းသည်မှာ အစစလာမ်ဟူသည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ 

အဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းခ ထုိက်သည ်အရှငမ်ရှိရကကာင််းနငှ  ် မုဟမမဒသ်ည်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်ဖြစ်ရကကာင််းသက်ရသခ ဖခင််း၊ ဆွလာသ်ရဆာက်တည်ဖခင််း၊ ဇကာသ်ရပ်းဖခင််း၊ 

 မဿွာနလ်တွငဆိွ်ယာမ်ဥပုသ်ရစာင ထိ်န််းဖခင််းနငှ  ် (မကက ာဟ်ပမိ ွံ့သုိ  )သွာ်းရ ာက်နိငုစွ်မ််းရှိသူအတွက ်

ကအ်ဗဟ်ရကျာင််းရတာ်သုိ  သွာ်းရ ာက် ဟဂ်ျဖပ ဖခင််းတို  ဖြစ်သည်။ ထုိအခါ၎င််းက သငရ်ဖပာတာမှနရ်ပသညဟ် ု

ရဖပာကကာ်းခ  သည။်(ဆင ဖ်ပနသူ်က)ရဖပာကကာ်းသည်မှာ ၎င််းသည်သူကိယု်တိုင ် ကိယု်ရတာ ်အာ်းရမ်းပပီ်း 

သူကိုယတ်ိုငဖ်ပနရ်ထာက်ခ ရနသဖြင  ် ကျွနရ်တာ်တို  အ  ဩခ  ကကသည်။ ၎င််းရနာက်ထုိပုဂိ္ လက် 

ကျွန်ပ်ုအာ်းအီမာနန်ငှ ပ်တ်သက်၍ရဖပာဖပပါဟု ရလျှာကထ်ာ်းခ  သည်။ ကိယု်ရတာ်ကရဖြကကာ်းသည်မှာ 

အီမာနဟ်ူသည်သင အ်ရနဖြင အ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အာ်းလည််းရကာင််း၊ 

အရှငဖ်မတ်၏ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊ အရှငဖ်မတ်၏ကျမ််းဂနမ်ျာ်းကိလုည််းရကာ်းင််း၊ 

အရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်မျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊ ရနာက်ဆ ်ုးရန  အာ်းလည််းရကာင််း၊ 

သကက ဒ ီအ်ရငှဖ်မတ်၏အရကာင််း၊ အဆုိ်းသတ်မှတ်ချက်ကိလုည််းရကာင််း သက်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််းတို  ဖြစ်သည။် 

ထုိအခါ၎င််းက သငရ်ဖပာတာမှနရ်ပသညဟ်ု ရဖပာကကာ်းခ  သည်။ ၎င််းရနာက်ထုိပုဂိ္ လက်ကျွန်ပ်ုအာ်း 

အိဟ်စာနန်ငှ ပ်တ်သက်၍ ရဖပာဖပပါဟုရလျှာက်ထာ်းခ  သည်။ ကိယု်ရတာ်ကရဖြကကာ်းခ  သည်မှာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်း သငဖ်မငရ်တွွံ့ရန သက  သုိ  ခဝပ်ကို်းကယွ်ပါ။ အကယ်၍ သငသ်ည်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်အာ်း 

မဖမငရ်တွွံ့ နိငုလ်ျှငလ်ည််း အရှငဖ်မတ်သည ် သင အ်ာ်းဖမငရ်တွွံ့ရနရတာ်မူသည ် (ဟုမှတ်ယူ၍ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ပါ)။(ဆွဟ်ီးဟ ်

မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၈)ဤဟဒ်ီးစ်ရတာ်တငွ ် ဂျဗိ် လီ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည ်

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ထ လာရ ာက်၍ ကိုယ်ရတာ ်အာ်းသာသနာ၏ အဆင မ်ျာ်းဖြစ်သည  ်

အစစလာမ်၊ အီမာန၊် အိဟ်စာနတ်ို  နငှ် ပတ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းရလျှာက်ထာ်းခ  သည်။ 

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် ၎င််းအာ်းရဖြကကာ်းရတာ်မူခ  ပပီ်းရနာက ်

မိမိ၏သာဝကရတာ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ုမ်)တို  အာ်း ထုိပုဂိ္ လ်သည် ဂျဗိ် လီ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)ဖြစ်ပပီ်း 

သငတ်ို  အာ်းသငတ်ို  ၏သာသနာနငှ ပ်တ်သက်၍ သငက်ကာ်းရပ်း နအ်တွက်ရ ာကလ်ာခ  ဖခင််းဖြစ်ရကကာင််း 



  

  

အသိရပ်းခ  သည။် ထုိ  ရကကာင အ်စစလာမ်သာသနာရတာသ်ည် အရှငဖ်မတ်၏အမိန  သ်တင််းစကာ်းဖြစ်ပပီ်း 

ဂျိဗ် ်ီးလ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)ကသယ်ရဆာငလ်ာခ  သည။်  စူလတ်မနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ်

၎င််းအာ်းလူသာ်းတို  ထ ပုိ  ချရတာ်မူခ  သည်။ ထုိသာသနာရတာ်ကိ ု ကိယု်ရတာ်၏ 

သာဝက( ဿွယိလလ ာဟုအနဟ်ုမ်)ကကီ်းမျာ်းကထိန််းသိမ််းခ  ပပီ်း၎င််းတို  ရနာက်လာရှိသူမျာ်းကိုပုိ  ချခ  သည်။ဒတုယိ။ 

(မလာအကိဟ်)ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းကို သက်ဝငယ် ုကကညဖ်ခင််း။ ၎င််းတို  သည ် အကွယ်ရလာကတငွရ်ှိကကသည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််းတို  အာ်းြနဆ်င််းရတာမူ်ပပီ်း၊ သီ်းသန  ပ် ုသဏ္ဍာနမ်ျာ်းဖပ လုပ်ထာ်းကာ 

ကကီ်းကျယလ်ှသည ်ကိစစ ပ်မျာ်းအတကွ် တာဝနရ်ပ်းထာ်းရတာ်မူသည။် ၎င််းတို  ၏ 

အလုပ်တာဝနမ်ျာ်းအနက်အကကီ်းကျယ်ဆ ်ုးမှာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ဗျာဒတိ်ရတာ်မျာ်းကိုနဗီ၊ စူလ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်) 

မျာ်းထ ပုိ  ရဆာငဖ်ခင််းဖြစ်သည်။ ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းအနက်ဂျဗိ် ်ီးလ်(အလိငုဟ်ိစစလာမ်)သည ်

အကကီ်းကျယ်ဆ ု်းဖြစ်သည်။ ဂျဗိ် လီ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည်  စူလတ်မနရ်တာ(်အလိငုဟ်ိစစလာမ်)မျာ်းထ  

(ဝဟီ)ဗျာဒတိ်ရတာ်နငှ တ်ကွဆင််းသက်ရကကာင််းရြာ်ဖပထာ်းသည  ် အာယသ်ရတာ်မျာ်းအနက ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် မိမိ၏အမိန  ရ်တာ်ဖြင  ် မိမိကျွနမ်ျာ်းအနက်မှ 

အလိုရှိရတာ်မူရသာသူမျာ်းထ  မလာအကိဟ်ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းအာ်း ဝဟီအမိန  ရ်တာ်နငှ တ်က ွ

ဆင််းသက်(လာရ ာက်) ရစရတာ်မူ၏။ (ထုိအမိန  ရ်တာ်မှာ) အသင(်နဗတီမနရ်တာ)်တို  သည ်ဧကနစ်ငစ်စ် ငါအရငှဖ်မတ်မှ 

တစ်ပါ်း၊အဖခာ်းကို်းကွယ ်ာ အလျှင််းမရှ ိာ၊ ငါအရှငဖ်မတ်အာ်းသာလျှငရ်ကကာက် ွ ွံ့ ကက မည်ဟု 

သတိရပ်းနှု်ိးရဆာ်ကကရလကနု ် (ဟူ၍ဖြစ်သည်)။စူ ဟ် နဟ်လ်-(၁၆:၂)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ်

မလွ ဧကန ် ဤ(က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်)သည် စကကာဝဠာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူသည  ်

အရှငခ်ျရပ်းရတာ်မူရသာ (ကျမ််းဂနပ်င)် ဖြစ်ရချသည်။(၁၉၂)"အ ရူ်ဟလု်အမီန"် 

(ယ ုကကည်စိတ်ချအပ်ရသာဝိညာဉရတာ်) ရကာင််းကငတ်မနဂ်ျစ်ဗ် ီလ်သည ် ယင််း (ကနုအ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်)ကိ ု

ယူရဆာငခ်ျရပ်းခ  ရလသည်။(၁၉၃)အသင၏် စိတ်နလှ ု်းရပေါ်၌ အသငသ်ည် သတိရပ်းနှု်ိးရဆာ်သူတို  တွင ် အပါအဝင ်

ဖြစ်အ  ရသာငာှ။(၁၉၄)ရငှ််းလင််းရသာ အ ဗီဘာသာဖြင ။်(၁၉၅)၎င််းဖပင ် ဧကနအ်မှန ်

ယင််း(ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်၏အရကကာင််း)မှာ ရရ်ှးလူရဟာင််းတို  ၏ ကျမ််းဂနမ်ျာ်း၌(လည််း)ပါရှိ၏။(၁၉၆)စူ ဟ ်

ရှုအ ာအ်-(၂၆:၁၉၂-၁၉၆)တတိယ။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ၏်ကျမ််းဂနမ်ျာ်းဖြစ်သည  ် က ု်အာနက်ျမ််းဖမတ်နငှ  ်

(ဖပ ဖပငရ်ဖပာင််းလ ဖခင််းမခ  မီကရှိရသာ) ရသာင ်သ်ကျမ််း၊ အငဂ်ျိလ်ကျမ််း၊ ဇဗ ူ်ကျမ််းတို  အာ်းသက်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််း။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို- သက်ဝငယ် ုကကည်သူ (မုအ်မငန်)် အရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုလည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်၏  စူလ်တမနရ်တာ်ဖမတ ် (မုဟမမဒ)် ကိလုည််းရကာင််း၊ 

ထုိအရှငဖ်မတက် မိမိ၏ စူလတ်ရမနရ်တာ်ဖမတ ် (မုဟမမဒ)် အရပေါ်၌ ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  ရသာ (ကု အ်ာန)် 

ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ိုလည််းရကာင််း၊ (ယင််းကု အ်ာန ် ကျမ််းရတာ်ဖမတ်) အလျင ် ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  ရသာ ကျမ််းရတာ ်

(မျာ်း) ကိလုည််းရကာင််း ယ ုကကည်ကကရလကုန။် သုိ   ာတွင ် မည်သူမဆုိ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုရသာ်လည််းရကာင််း၊ 

ထုိအရှငဖ်မတ်၏ ‘မလာအကိဟ်’ အပါ်းရတာ် ရစတမနမ်ျာ်းကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ ထုိအရငှဖ်မတ်၏ 

ကျမ််းဂနမ်ျာ်းကိုရသာ်လည််းရကာင််း၊ ထုိအရငှဖ်မတ်၏ ‘ စူလ်’ တမနရ်တာ်မျာ်းကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ 

ရနာက်ဆ ်ုးရန  ကိုရသာ်လည််းရကာင််း ဖငင််းပယ်ခ  ပါလျှင ် ထုိသူသည် အလွန ် ကမ််းလှမ််းရဝ်းကာွရသာလမ််းမှာ်းသုိ   

မချွတ်ဧကန ် ရ ာက်ရှိခ  ရချပပီ၊စူ ဟ ် နစိာအ ် -(၄:၁၃၆)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ထုိ(အလလ ာဟ်)အရှငဖ်မတ်သည ် အသင၏်အရပေါ်ဝယ်ကျမ််းဖမတ်(ကု အ်ာန)်ကိုမှနက်နတ်ကိျစွာဖြင  ်

ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူရလပပီ။ (ယင််းကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည်) မိမိထက်ရရ်ှးဦ်းစွာကျရ ာက်ခ  ရသာ 



  

  

ရဒသနာရတာက်ျမ််းဂနမ်ျာ်းကိုရထာက်ခ လျက်ရှိရပသည်။ ထုိနည််းတူစွာထုိအရှငဖ်မတ်သည ် ရရ်ှးအထက်ရကျာ်ကာလ၌ 

လူခပင််းတို  အြို  တ ာ်းဓမမအဖြစ် ရတာ် ာတက်ျမ််းဖမတန်ငှ အ်ီနဂ်ျလီ်ကျမ််းဖမတ်ကိလုည််း 

ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  ရလပပီ။(၃)ထုိမှတစ်ပါ်းတ အုရှငဖ်မတ်သည(်မိမိရစလွှတ်ရတာ်မူရသာနဗတီမနရ်တာ်မျာ်းကိုရထာ

က်ခ ရစဖခင််းအာ်းဖြင )်အမှာ်းအမှနက်ိုခွ ဖခာ်းသိစွမ််းနိငုရ်စရသာအ ာကိလုည််းချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရချပပီ။ 

မုချဧကနအ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏သက်ရသသာဓကလကခဏာ ပ်မျာ်းကိ ု

မယ ုမကကည်ရသွြည်ဖငင််းပယ်ကကရသာသူတို  အြို   ဖပင််းထနရ်သာဖပစ်ဒဏသ်ည်အသင ရ်ှိ၏။ 

အရကကာင််းမူကာ်းအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သညတ်နခုိ််းအာနရုဘာ်ဖြင လ်ွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် 

တ ု  ဖပနလ်က်စာ်းရချရတာ်မူရသာအရငှဖ်ြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။(၄)စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၃-

၄)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- စူလ်တမနရ်တာ ် (မုဟမမဒ ် ဆွာလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်) သည် မိမိထ သုိ   

မိမိအာ်းရမွ်းဖမြူ ရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်၏အထ ရတာ်မှ ထုတ်ဖပနပုိ်  ချ ရသာ(ကု ် အာနက်ျမ််းဖမတ်)ကိ ုယ ုကကည်ရလပပီ။ 

ထုိနည််းတူစွာ (မုအ်မငန်)်ယ ုကကည်သူအရပါင််းတို  သည်လည််း ယ ုကကည်ကကသည်။ [ယင််း စူလ်တမနရ်တာ ်

မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) နငှ တ်ကွ ယ ုကကည်သူ’ ခပ်သိမ််းသူတို  သည် (တဆူတည််း ဖြစ်ရတာ်မူရသာ) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုလည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ၏် (မလာအိကဟ်)အပါ်း ရတာ ်

ရစတမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ထုိအရှငဖ်မတ်၏ 

ကျမ််းဂနအ်ရပါင််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ထုိအရှငဖ်မတ်၏ စူလ ် တမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  ကို လည််းရကာင််း၊ 

ယ ုကကည်ကကကုန၏်၊ (ထုိ  ဖပငယ်င််းသူတို  က) ကျွနရတာ်မျိ ်းတို  သည ် ထုိ အသျှငဖ်မတ်၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်အရပါင််းတို  အနက် မည်သည ်  စူလ်တမနရ်တာ်တပါ်းကိုမျှခွ ဖခာ်းဖခင််း မဖပ ကကပါ။ 

(အာ်းလ ု်းကိယု ုကကည်ပါသည ် ဟုရဖပာဆုိကကကနု၏်။)ထုိမှတစ်ပါ်းတ ု ယင််းသူတို  သည ်

(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ၌်) “ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  သည ် (အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို) ကကာ်းနာ ကက ပါပပီ။ 

ထုိ  ဖပငတ်ဝ (ကကာ်းနာသည ်အတိငု််း) လိကု်နာကက ပါပပီ။ အို-ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  အာ်းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အသျှင ်

(ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည် အဖပစ်မျာ်းမှ) အသျှငဖ်မတ်၏ လတွ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ် ရပ်းသနာ်း တာ်မူဖခင််းကိုသာ (ထာဝစဉ 

လိုလာ်းရတာင တ်ကကပါ သည်)။ တြန(်ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  ၏ ဖပနလ်ည်ရ ာက်ရှ ိာ)ရနာက်ဆ ်ုး စခန််းသည် လည််း 

အရှငဖ်မတ်၏ အထ ရတာ်၌ပင ် ဖြစ်ပါသည်” ဟုရလျှာကထ်ာ်း ပနက်ကာ်းကကရလသတည််း။း်းစူ ဟ ် ဗက ဟ်-

(၂:၂၈၅)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီတမနရ်တာ်မုဟမမဒ)်အသငသ်ည်ရဖပာကကာ်းပါရလ။အကျွန်ပ်ုတို  သညအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုလည််းရကာင််း၊အကျွန်ပ်ု

တို  အရပေါ်ဝယ်ရ ာက်လာရသာဓမမရဒသနာ(က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်)ကိုလည််းရကာင််း၊နဗီတမနရ်တာ်အစ်ဗ် ာဟီမ်၊န

ဗီတမနရ်တာ်အစစမာအလီ၊်နဗတီမနရ်တာ်အစစဟာက၊်နဗီတမနရ်တာ်ယအ်ကဗူ်နငှ (်နဗတီမနရ်တာ်ယအ်ကဗူ်၏)သာ်းရဖမ်း

၊ဖမစ်တို  အရပေါ်၌ကျရ ာက်လာရသာရဒသနာရတာ်မျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ယ ုကကည်ကကပါသည်။ထုိ  ဖပငန်ဗီတမနရ်တာ်မူစာ၊

နဗီတမနရ်တာအ်ီစာနငှ အ်ဖခာ်းနဗတီမနရ်တာ်အရပါင််းတို  အာ်း၎င််းတို  ၏အရငှဖ်မတ်အထ ရတာ်မှရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာ

ရဒသနာရတာ်မျာ်းကိလုည််းကျွန်ပ်ုတို  ယ ုကကညက်ကပါသည်။(တြနယ်င််းက  သုိ  ယ ုကကည် ာ၌)ထုိနဗီတမနရ်တာ်အရပါင််းတို  

အနကတ်ပါ်းနငှ တ်ပါ်းခွ ဖခာ်းဖခင််းအလျင််းမဖပ ကကပါ။အမှနရ်သာက်ာ်းအကျွန်ပ်ုတို  သည်ထုိ(တစ်ဆူတည််းရသာ)(အလလ ာဟ်

အရှငဖ်မတ်၏ရဒသနာရတာ်မျာ်း)ကိုလိကု်နာရသာမုစ်လငမ််မျာ်းဖြစ်ကကပါသည်။စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်

(၃:၈၄)စတတုထ ။ နဗီ၊ စူလ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)အာ်းလ ်ုးကိ ု

အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််း၊နဗ၊ီ စူလ(်အလိငုဟ်ိမုစစလာမ်)အာ်းလ ု်းကိုသက်ဝငယ် ုကကည် နတ်ာဝနရ်ှိပပီ်း 

၎င််းတို  အာ်းလ ်ုးသည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ထ မှရစလွှတ်ဖခင််းခ  ရသာ ရစတမနမ်ျာ်းဖြစ်၍ 



  

  

မိမိ၏ရနာက်လိကု်သာ်းမျာ်းအာ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏မိန်  မှာချက်မျာ်း၊အရငှဖ်မတ်၏သာသနာနငှ  ်

သတ်မှတ်ဖပဌာန််းချက်မျာ်းအာ်း ပုိ  ချရပ်းရတာ်မူရကကာင််းကိုသက်ဝငယ် ုကကည ်နတ်ာဝနရ်ှိသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီတမနရ်တာ်မုဟမမဒ)်အသငသ်ည်ရဖပာကကာ်းပါရလ။အကျွန်ပ်ုတို  သညအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုလည််းရကာင််း၊အကျွန်ပ်ု

တို  အရပေါ်ဝယ်ျရ ာကလ်ာရသာဓမမရဒသနာ(ကု ်အာနက်ျမ််းရတာဖ်မတ်)ကိုလည််းရကာင််း၊နဗီတမနရ်တာအ်စ်ဗ် ာဟီမ်၊န

ဗီတမနရ်တာ်အစစမာအလီ၊်နဗတီမနရ်တာ်အစစဟာက၊်နဗီတမနရ်တာ်ယအ်ကဗူ်နငှ (်နဗတီမနရ်တာ်ယအ်ကဗူ်၏)သာ်းရဖမ်း

၊ဖမစ်တို  အရပေါ်၌ကျရ ာက်လာရသာရဒသနာရတာ်မျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ယ ုကကည်ကကပါသည်။ထုိ  ဖပငန်ဗီတမနရ်တာ်မူစာ၊

နဗီတမနရ်တာအ်ီစာနငှ အ်ဖခာ်းနဗတီမနရ်တာ်အရပါင််းတို  အာ်း၎င််းတို  ၏အရငှဖ်မတ်အထ ရတာ်မှရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာ

ရဒသနာရတာ်မျာ်းကိလုည််းကျွန်ပ်ုတို  ယ ုကကညက်ကပါသည်။(တြနယ်င််းက  သုိ  ယ ုကကည် ာ၌)ထုိနဗီတမနရ်တာ်အရပါင််းတို  

အနကတ်ပါ်းနငှ တ်ပါ်းခွ ဖခာ်းဖခင််းအလျင််းမဖပ ကကပါ။အမှနရ်သာက်ာ်းအကျွန်ပ်ုတို  သည်ထုိ(တစ်ဆူတည််းရသာ)(အလလ ာဟ်

အရှငဖ်မတ်၏ရဒသနာရတာ်မျာ်း)ကိုလိကု်နာရသာမုစ်လငမ််မျာ်းဖြစ်ကကပါသည်။စူ ဟ် ဗက ဟ်-

(၂:၁၃၆)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- စူလ်တမနရ်တာ် (မုဟမမဒ ် ဆွာလလ လလ ာဟအုလိငုဟ်ိဝစလလ မ်) သည ်

မိမိထ သုိ   မိမိအာ်းရမွ်းဖမြူ ရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်၏အထ ရတာ်မှ ထုတ်ဖပနပုိ်  ချ ရသာ(ကု ် အာနက်ျမ််းဖမတ်)ကိ ု

ယ ုကကည်ရလပပီ။ ထုိနည််းတူစွာ (မုအ်မငန်)်ယ ုကကည်သူအရပါင််းတို  သည်လည််း ယ ုကကည်ကကသည်။ 

[ယင််း စူလတ်မနရ်တာ ် မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) နငှ တ်က ွ ယ ကုကည်သူ’ ခပ်သိမ််းသူတို  သည ်

(တဆူတည််း ဖြစ်ရတာ်မူရသာ) အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုလည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်၏ (မလာအိကဟ်)အပါ်း ရတာ ်

ရစတမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ထုိအရှငဖ်မတ်၏ 

ကျမ််းဂနအ်ရပါင််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ထုိအရှငဖ်မတ်၏ စူလ ် တမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  ကို လည််းရကာင််း၊ 

ယ ုကကည်ကကကုန၏်၊ (ထုိ  ဖပငယ်င််းသူတို  က) ကျွနရတာ်မျိ ်းတို  သည ် ထုိ အသျှငဖ်မတ်၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်အရပါင််းတို  အနက် မည်သည ်  စူလ်တမနရ်တာ်တပါ်းကိုမျှခွ ဖခာ်းဖခင််း မဖပ ကကပါ။ 

(အာ်းလ ု်းကိယု ုကကည်ပါသည ် ဟုရဖပာဆုိကကကနု၏်။)ထုိမှတစ်ပါ်းတ ု ယင််းသူတို  သည ်

(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ၌်) “ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  သည ် (အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို) ကကာ်းနာ ကက ပါပပီ။ 

ထုိ  ဖပငတ်ဝ (ကကာ်းနာသည ်အတိငု််း) လိကု်နာကက ပါပပီ။ အို-ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  အာ်းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အသျှင ်

(ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည် အဖပစ်မျာ်းမှ) အသျှငဖ်မတ်၏ လတွ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ် ရပ်းသနာ်း တာ်မူဖခင််းကိုသာ (ထာဝစဉ 

လိုလာ်းရတာင တ်ကကပါ သည်)။ တြန(်ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  ၏ ဖပနလ်ည်ရ ာက်ရှ ိာ)ရနာက်ဆ ်ုး စခန််းသည် လည််း 

အရှငဖ်မတ်၏ အထ ရတာ၌်ပင ် ဖြစ်ပါသည”် ဟုရလျှာကထ်ာ်း ပနက်ကာ်းကကရလသတည််း။စူ ဟ် ဗက ဟ်-

(၂:၂၈၅)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီတမနရ်တာ်မုဟမမဒ)်အသငသ်ည်ရဖပာကကာ်းပါရလ။အကျွန်ပ်ုတို  သညအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုလည််းရကာင််း၊အကျွန်ပ်ု

တို  အရပေါ်ဝယ်ျရ ာကလ်ာရသာဓမမရဒသနာ(ကု ်အာနက်ျမ််းရတာဖ်မတ်)ကိုလည််းရကာင််း၊နဗီတမနရ်တာအ်စ်ဗ် ာဟီမ်၊န

ဗီတမနရ်တာ်အစစမာအလီ၊်နဗတီမနရ်တာ်အစစဟာက၊်နဗီတမနရ်တာ်ယအ်ကဗူ်နငှ (်နဗတီမနရ်တာ်ယအ်ကဗူ်၏)သာ်းရဖမ်း

၊ဖမစ်တို  အရပေါ်၌ကျရ ာက်လာရသာရဒသနာရတာ်မျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ယ ုကကည်ကကပါသည်။ထုိ  ဖပငန်ဗီတမနရ်တာ်မူစာ၊

နဗီတမနရ်တာအ်ီစာနငှ အ်ဖခာ်းနဗတီမနရ်တာ်အရပါင််းတို  အာ်း၎င််းတို  ၏အရငှဖ်မတ်အထ ရတာ်မှရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာ

ရဒသနာရတာ်မျာ်းကိလုည််းကျွန်ပ်ုတို  ယ ုကကညက်ကပါသည်။(တြနယ်င််းက  သုိ  ယ ုကကည် ာ၌)ထုိနဗီတမနရ်တာ်အရပါင််းတို  

အနကတ်ပါ်းနငှ တ်ပါ်းခွ ဖခာ်းဖခင််းအလျင််းမဖပ ကကပါ။အမှနရ်သာက်ာ်းအကျွန်ပ်ုတို  သည်ထုိ(တစ်ဆူတည််းရသာ)(အလလ ာဟ်

အရှငဖ်မတ်၏ရဒသနာရတာ်မျာ်း)ကိုလိကု်နာရသာမုစ်လငမ််မျာ်းဖြစ်ကကပါသည်။စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်



  

  

(၃:၈၄)၎င််းဖပင ်

ထုိနဗီ၊ စူလ်အရပါင််းတို  ၏အဆ ု်းသတဖ်ြစ်သူရနာက်ဆ ု်း စူလတ်မနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) 

အာ်းသက်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််းဖြစ်သည။်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ထုိမှတစ်ပါ်းတ ု(ဖပနလ်ည်ရအာင ရ်မ သတ ိကကကုန၊်)တ  ရ ာအခါဝယ်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်နဗီတမနရ်တာ်မျာ်းထ မှ

ပဋညိာဉဝနခ် ချက်ကို(ဤသုိ  )ယူရတာ်မူရလသည်။(အို-

နဗီတမနအ်ရပါင််းတို  )ဧကနမ်လွ ငါအရငှဖ်မတ်သည်အသငတ်ို  အာ်းကျမ််းဂနက်ို၏လည််းရကာင််း၊ဉာဏပ်ညာအရဖမာ်အဖမ

ငက်ိုလည််းရကာင််း၊ရပ်းသနာ်းရတာ်မူပပီ်းရနာကအ်သငတ်ို  လက်ဝယ်ရှိနငှ ပ်ပီ်းဖြစ်ရသာကျမ််းဂနမ်ျာ်းကိုရထာက်ခ ရသာ စူ

လ်တမနရ်တာ်တစ်ပါ်းပါ်းသညအ်သငတ်ို  ထ ရ ာက်လတ်ရသာ်အသငတ်ို  သည်ထုိ စူလတ်မနရ်တာက်ို(မိမိတို  စိတတ်ွင််းမှ)

မုချယ ုကကည်ကကရပမည်။၎င််းဖပငထုိ် စူလတ်မနရ်တာက်ို(ကာယက ရဖမာကလ်ည််း)အာ်းရပ်းကညူီကကရပမည်။ထုိ  ရနာက်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်(အို-

နဗီတမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  )အသငတ်ို  သည်ဝနခ် ကကပပီရလာ။ယင််းကိစစနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍အသငတ်ို  သည်ငါအရှငဖ်မတ်၏ပဋိ

ညာဉရတာက်ိုလည််းလက်ခ ကကပပီရလာဟုရမ်းဖမန််းရတာ်မူ၏။(ထုိအခါနဗတီမနရ်တာ်အရပါင််းတို  က)ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  သ

ည်ဝနခ် ကကပါပပီဟတုငရ်လျှာက်ကကရလသည်။(ထုိအခါအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတက်)သုိ  ဖြစ်လျှငအ်သငတ်ို  သည်(ဤပဋညိာဉ

ဝနခ် ချက်နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍)အသိသက်ရသမျာ်းဖြစ်ကကကုန။်ငါအရငှဖ်မတ်သညလ်ည််းအသငတ်ို  နငှ အ်တအူသိသက်ရသမျာ်း

အနကအ်ပါအဝငဖ်ြစ်ရတာ်မူသညဟ်ုမိန  က်ကာ်းရတာ်မူရလသတည််း။စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၈၁)သုိ  ရှ ိာ 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်သည ် နဗီ၊ စူလ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)အာ်းလ ု်းအာ်းဖခ  င ၍ုလည််းရကာင််း၊ ထုိနဗ၊ီ 

 စူလ်အရပါင််းတို  ကိုအဆ ု်းသတ်သူ မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) အာ်းလည််းရကာင််း 

သက်ဝငယ် ုကကည ်နတ်ာဝနအ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထာ်းသည်။ ကကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-(အို- နဗတီမနရ်တာ)် အသငသ်ည် (ဤသုိ  ) ရဖပာကကာ်းပါရလ၊ “အို- (ကိတာဗီ) 

ကျမ််းဂန ်ရှိသူအရပါင််းတို   အသငတ်ို  သည်‘ရတာင ်ာတ်’ ကျမ််းကိုလည််းရကာင််း၊ ‘အနီဂ်ျီလ်’ ကျမ််းကိလုည််းရကာင််း၊ 

အသငတ်ို  ထ  အသငတ်ို  ၏အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်မှ ကျရ ာကလ်ာသည ် (ကု အ်ာနက်ျမ််းဖမတ်) ကိုလည််းရကာင််း 

အတည ် လိကု်နာဖခင််းမရှိသမျှကာလပတ်လ ်ုး အသငတ်ို  သည ် မည်သည  ် (မှနက်နရ်သာ) လမ််းစဉရပေါ်၌သာ 

တညရ်ှိကကသည်မဟတု်ရပ။ (ကိတာဗီမျာ်းသည် မနစ်ှပမိ ွံ့ ြယွ်ဖြစ်ရသာ အယူသနမ်ှုတငွ ် နစ်မွန််းလျက်ရှိကက၏။စူ ဟ ်

မာအိဒဟ-်(၅:၆၈)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အိ-ု

နဗီ)အသငသ်ည်(ယဟဒူနီငှ ခ် စ်ယာနတ်ို  အာ်း)ရဖပာကကာ်းပါရလ၊အို-

ကျမ််းဂန ်ရှိသူအရပါင််းတို  ၊အသငတ်ို  သည်အကျွန်ပ်ုတို  နငှ အ်သငတ်ို  ကကာ်း၌(အာ်းလ ်ုးလက်ခ ထာ်းသည ်)တညူီရသာစကာ်း

ဘက်သုိ  လာကကကုန၊်(ထုိစကာ်းသညက်ာ်း)ငါတို  သညအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းအဖခာ်းမည်သည ်အ ာကိုမျှမခဝပ်မ

ကို်းကွယ်ဖခင််း၊ငါတို  သည်တစ်စ ုတစ်ခုရသာအ ာကိုမျှထုိအရှငဖ်မတ်နငှ တ်ွ ြက်ယှဉြကဟ်ူ၍မဖပ ဖခင််း၊ငါတို  အနကအ်ချိ ွံ့

သည်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ကိြု ကကဉ၍အချိ ွံ့ရသာသူမျာ်းကိုရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငမ်ျာ်းဟူ၍မဖပ လုပ်ဖခင််း(ပငတ်ည််း)။

(ယင််းက  သုိ  ြတိ်ရခေါ် ပပီ်းသည ်ရနာက်ရသာ်မှပင)်အကယ်၍ထုိသူတို  သည်ရသွြည်ရကျာခုိင််းသွာ်းကကပါမူ(အို-

မုစ်လငမ််အရပါင််းတို  )အသငတ်ို  က(ထုိသူတို  အာ်း၊အချင််းတို  )ကျွန်ပ်ုတို  သည်(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏)အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို

မုချနာခ ရသာမုစ်လငမ််မျာ်းပငဖ်ြစ်ရကကာင််းအသငတ်ို  ကိယု်တိုငသ်က်ရသခ ကကကုနဟ်ုရဖပာဆုိကကကုနရ်လာ ။စူ ဟ် 

အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၆၄)မည်သူမဆုိနဗီတမနရ်တာ်တစ်ပါ်းအာ်း ဖငင််းပယ်ခ  လျှငအ်မှနပ်င ် ထုိသူသည် နဗီ၊ 

 စူလ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)အာ်းလ ်ုးအာ်း ဖငင််းပယ် ာရ ာကသ်ည်။ ထုိ  ရကကာင  ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

နဟူ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)၏ရနာကလ်ိုက်သာ်းမျာ်းအရပေါ် မိမိ၏ဆ ု်းဖြတ်ချက်နငှ  ် စပ်လျဉ်း၍အသိရပ်း 



  

  

မိန  က်ကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်မှာ-‘နဟူ်’၏ အမျိ ်းသာ်းတို  သည ်  စူလတ်မနရ်တာ်မျာ်းအာ်း မဟုတ်မမှနဟ်ူ၍ 

စွပ်စွ ဖငင််းပယ်ခ  ကကကနု၏်။စူ ဟ် ရှုအ ာအ်-(၂၆:၁၀၅)တမနရ်တာ်နဟူ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)၏အလျင ် (ရှ ိ်က ်

ြက်စပ်ကိ်ုးကယွ်မှုမှ တစ်ပါ်းတည််းရသာအရှငအ်ာ်းကိ်ုးကယွ်မှုဘက်သုိ   

ြိတ်ရခေါ်သည )်မည်သည ် စူလ်မျှမရှိရကကာင််းသိရှိပပီ်းဖြစ်သည်။ သုိ  ဖြစ်လျက် တမနရ်တာ်နဟူ ် (အလိုငဟ်ိစစလာမ်)၏ 

ရနာကလ်ိုကတ်ို  သည် ၎င််းအာ်းဖငင််းပယ်ကကသည အ်ခါ ထုိသုိ  ဖငင််းပယ်ဖခင််းသည် နဗီ၊ စူလတ်မနရ်တာအ်ာ်းလ ်ုးအာ်း 

ဖငင််းပယ ်ာရ ာက်သွာ်းရပသည်။ အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ် နဗ၊ီ စူလ ် အရပါင််းတို  ၏ြတိ်ရခေါ်မှုနငှ  ်

အဓိက ည် ွယ်ချက်မှာတစ်ခုတည််းသာဖြစ်သည်။ပဥစမ။ ရနာက်ဆ ု်းရန  အရပေါ်(အီမာန)်သက်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််း၊ 

ထုိရန  သည်(ကိယာမသ်)ကမဘာပျက်မည ်ရန  ဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် ရလာကီဘဝ၏ ရနာက်ဆ ်ုးရန  တွင ်

အိစ် ာြ်ီးလ်ရကာင််းကငတ်မနအ်ာ်း အမိန  ရ်ပ်းသည အ်ခါ ၎င််းသည် သတလိစ်ရမ ရဖမာရစမည်  (ပထမအကကိမ်) 

တ ပုိ်းကိုမှုတ်လိကု်မည်။ ထုိအခါ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် အလိရုှသူိအာ်းလ ု်း သတလိစ်ရမ ရဖမာကာ ရသဆ ု်းသွာ်းကကမည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ထုိမှတစ်ပါ်း တ ပုိ်းခ ာမှုတ်ရသာအခါ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် 

အလိုရှိရတာ်မူရသာသူမှတစ်ပါ်း မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်း၌ ရှိကကကုနရ်သာသူတို  သညလ်ည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမ၌ 

ရှိကကကုနရ်သာသူတို  သည်လည််းရကာင််း၊ သတိရမ ၍ သွာ်းကကရပမည်။ ထုိ  ရနာက ် တြန ် ယင််းတ ပုိ်းကိုမှုတ်ခ  ဖပနရ်သာ ်

၎င််းတို  မှာ ရုတတ် က် မတ်တပ် ပ်လျက ် ကကည ်ရနကကရပမည်။စူ ဟ ် ဇုမ ်-

(၃၉:၆၈)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အလိုရှိရတာ်မူရသာသူမှလွ ၍ 

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ ရ်ဖမပထဝီတွငရ်ှိသမျှရသာသူမျာ်းသည ် ရသရကျပျက်စီ်းသွာ်းရသာအခါ 

ဧကနအ်မှနပ်ငအ်လလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနတ်ွငမိ်န်  ဆုိထာ်းသည် အတိုင််းမုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ  ်

ရဖမပထဝီကို ရခါက်လိပ်ရတာ်မူမည်။(အိ-ု

နဗီတမနရ်တာ်)အကကင(်ရန  ၏အရကကာင််းကိလုည််းရဖပာကကာ်းပါရလ။)ထုိရန  တငွ ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် မုိ်းရကာင််းကငက်ိ ု

ရ ်းသာ်းထာ်းရသာ မှတတ်မ််းစာ ွက်လိပ်က  သုိ  ပင ် ရခါက်လိပ်ရတာ်မူမည်။ ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု

ပထမအကကိမ်စတင ် ြနဆ်င််းရတာ်မူသက  သုိ   ထုိအ ာကိုပင ် ထပ်မ ၍ဖပ လုပ် (ြနဆ်င််း)ရတာ်မူရပမည်။ (ဤသည် 

ငါအရှငဖ်မတ)် မိမိအရပေါ်၌ကတိဖပ (တာဝနယ်ူ)ရတာ်မူဖခင််းပင ် ဖြစ်ရပ ာ ဧကနအ်မှန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် 

(မိမိကတိရတာ်အတိငု််း)ဖပ လုပ်ရတာ်မူမည ် အရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် အနဗ်ယိာအ်-

(၂၁:၁၀၄)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ထုိသူတို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ာ်း 

ကကညည်ိ ရလ်းစာ်းအပ်သည  ် နည််းအတိုင််း ကကညည်ိ ရလ်းစာ်းဖခင််း မဖပ ခ  ကကရပ။ စငစ်စ်မှာကာ်း 

"ကိယာမတ်"ရှငဖ်ပနထ်မည ်ရန  တွင ် ကမဘာရဖမတစ်ခုလ ု်းမှာ ထုိအရှငဖ်မတ်၏ လက်တစ်ဆုပ်စာပင ် ရှိမည်သာမက၊ 

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းမှာလည််း ထုိအရှငဖ်မတ်၏ လက်ယာလက်ရတာတ်ွင််းဝယ ် လိပ်ထာ်းလျက်ပင ် ရှိကကရပမည်။ 

ထုိအရှငဖ်မတ်မှာမူကာ်း ၎င််းတို   တွ ြက်နှုငိ််းယှဉ ကို်းကွယ်ကကသညတ်ို  မှ(လ ်ုးဝ) စငက်ကယ်သန  ရ်ှင််းရတာ်မူသည ်ဖပင ်

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်(ထုိအ ာတို  ထက ် အတိုင််းမရှိ) ဖမင ဖ်မတ်လှရတာ ် မူရပသတည််း။စူ ဟ ် ဇုမ ်-

(၃၉:၆၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

(ကိယာမသ်)ကမဘာပျက်မည ်ရန  တွင ် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းကို ရခါက်လိပ်ရတာ်မူမည်။ 

၎င််းရနာက်ယင််းမုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းအာ်း ညာဘကလ်ကဖ်ြင  ် ကိုငရ်တာ်မူပပီ်းရနာက်မိန  ရ်တာ်မူမည ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

အာဏာတနခုိ််းအာ်းစုိ်းပုိငရ်တာ်မူသည်။ ရမာက်မာဆုိ်းသွမ််းသူမျာ်းအဘယ်မှာနည််း။ 

မာနမ်ာနရထာငလ်ွှာ်းသူမျာ်းအဘယ်မှာနည််း။ ထုိ  ရနာကတ်ြနရ်ဖမပထဝီမျာ်းကို မိမိ၏ဘယ်ဘက်လက်ဖြင  ်

ရခါက်လိပ်ထာ်းကာမိန  ရ်တာ်မူမည ် ငါအရှငဖ်မတ်သညအ်ာဏာတနခုိ််းအာ်းစုိ်းပုိငရ်တာ်မူသည်။ 



  

  

ရမာက်မာဆုိ်းသွမ််းသူမျာ်းအဘယ်မှာနည််း။မာနမ်ာနရထာငလ်ွှာ်းသူမျာ်းအဘယ်မှာနည််း။(မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း)ထုိ  ရနာက်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် (အစ် ာြ်ီးလ)်ရကာင််းကငတ်မနအ်ာ်း ရနာက်တစ်ကကိမ်တ ပုိ်းမှုတ ်န ် အမိန  ရ်ပ်းရသာအခါ 

၎င််းတို  သည ် ရတုတ် က်မတ်တပ် ပ်လျက်ကကည ်ရနကကမည်။ 

ကကီ်းကျယဖ်မင မ်ာ်းရတာ်မူရသာအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ထုိ  ရနာက ် တြန ် ယင််းတ ပုိ်းကိုမှုတ်ခ  ဖပနရ်သာ ်

၎င််းတို  မှာ ရုတတ် က် မတတ်ပ် ပ်လျက် ကကည ်ရနကကရပမည။်စူ ဟ် ဇုမ ်-(၃၉:၆၈)တြနအ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် 

အြနဆ်င််းခ အလ ု်းစ ုတို  ကိ ု ရငှဖ်ပနထ်ရစပပီ်းစာ င််းစစ်ရဆ်း နအ်တွက ် ၎င််းတို  အာ်း စုရ ု်းရတာ်မူမည်။ 

ကကီ်းကျယဖ်မင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-အကကငရ်န  တွင ် (၎င််းတို  )ရဖပ်းလျက်ရှိကကစဉ 

ရဖမသည် ၎င််းတို  အရပေါ်မှ ပွင ထွ်က်သွာ်းရပမည်။ ဤသည ်ငါအရှငဖ်မတ်အြို   လယွ်ကူရသာစုရ ု်းဖခင််းပင။်စူ ဟ ်ရကာြ်-

(၅၀:၄၄)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အကကငရ်န  တွင ် ၎င််းတို  သည ် (မိမိတို  ၏သခ္ျ င််းမျာ်းအတွင််းမှ 

ထုိအရှငဖ်မတ်၏)ရရှ ွံ့ရတာ်ရမှာက်သုိ   ထွကလ်ာကက ရပမည်။ (ထုိရန  တငွ)် ၎င််းတို  နငှ ပ်တ်သက်၍ 

မည်သည တ်စ်စ ုတစ် ာမျှပင ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၌ ြ ်ုးကယွ၍် ရနမည်မဟတု်ရပ။ (ထုိရန  တငွ ် ထုိအရှငဖ်မတက်) 

"စုိ်းမုိ်းအုပ်ချ ပ်သည ် အာဏာသည် ယရန   မည်သူ၌ ရှိရချသနည််း"(ဟုမိန  က်ကာ်းရတာ်မူရပမည်။ တစ်ြန ်

မိမိကိုယ်ရတာတ်ိုင)်တစ်ဆူတည််းဖြစ်ရတာ်မူရသာ၊ အလွနတ် ာ နိငုန်င််းလွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၌သာရှိသည ် (ဟ ု မိန  က်ကာ်းရတာ်မူရပမည်)။စူ ဟ ် ဂါြိ ်-(၄၀:၁၆)ထုိရန  တငွ ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် လူသာ်းအာ်းလ ်ုးကို စစ်ရဆ်းရမ်းဖမန််းရတာ်မူမည်။ 

၎င််းဖပငမ်တ ာ်းကျြူ်းလနွခ်  သည ်သူတိငု််းအတကွ် ကျြူ်းလွနသူ်ထ မှလက်စာ်း ရချအစာ်းယူရပ်းမည်ဖြစ်ပပီ်း လတူိုင််းအာ်း 

၎င််းတို  ကျင ရ်ဆာငခ်  သမျှနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အစာ်းရပ်းရတာမူ်မည်ဖြစ်သည်။ ကကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ယရန  ရသာ်ကာ်း လူတိုင််းလူတိုင််းသည် မိမိတို   

ရှာရြွဆည််းပူ်းခ  သမျှနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အစာ်းရပ်းဖခင််းကို ခ ကက ရပမည်။ ယရန   မတ ာ်းဖပ လုပ်မှုဟူ၍ကာ်း 

အလျင််းမရှိပပီ။ဧကနအ်မှန ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် လျငဖ်မနစွ်ာ ရစာရကကာစစ်ရဆ်းရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ်

ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ ် ဂါြိ ်-(၄၀:၁၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

အမှနစ်ငစ်စ်အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်သည်(အကျိ ်းရပ်းရတာ်မူ ာတငွ)်ဖမြူမှုန  ခ်န  ပ်ငမ်ရတာ်မတ ာ်းဖပ ရတာ်မမည်မဟတု်ရပ

။စငစ်စ်အကယ်၍ရကာင််းမှုတစ် ပ်ဖြစ်ခ  ပါလျှင၊်ထုိအရှငဖ်မတသ်ည်ယင််းရကာင််းမှုကိုဆထက်ထမ််းပုိ်းတိ်ုးပွာ်းရစရတာ်

မူအ  ၊ကုသုိလ်အကျိ ်းရပ်းသနာ်းရတာ်မူအ  ။၎င််းဖပငမိ်မိအထ ရတာမှ်အလွနက်က်ီးကျယ်ရသာအကျိ ်းဆုလာဘ်ကိုလည််းပခီ်း

ဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူအ  ။စူ ဟ ် နစိာအ်-(၄:၄၀)သုိ  ဖြစ်ရပ ာ မည်သူမဆုိ တစ်စ ုတစ် ာရကာင််းမှုကိ ု အဏုဖမြူခန  မ်ျှပင ်

ဖပ မူခ  သည်ရှိရသာ် ထုိသူသည်(မိမိကျင မူ်ခ  ရသာ) ထုိရကာင််းမှုကို ရတွွံ့ ဖမင ်ရပမည်။(၇)ထုိနည််းတူစွာ မည်သူမဆုိ 

တစ်စ ုတစ် ာမရကာင််းမှုကို အဏုဖမြူခန  မ်ျှပင ် ဖပ မူခ  ပါလျှငလ်ည််း ထုိသူသည ် (မိမိဖပ ကျင ခ်  ရသာ) ယင််းမရကာင််းမှုကိ ု

ရတွွံ့ ဖမင ်မည်သာတည််း။(၈)စူ ဟ ် ဇလ်ဇလဟ်-(၉၉:၇-၈)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ် 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ကယိာမတ်ရှငဖ်ပနထ်မည ်ရန  တငွ ် မျှတရသာချိနခွ်ငမ်ျာ်းကိ ု ထာ်းရှိရတာ်မူသည်။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ 

မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှ အနည််းငယ်စုိ်းစဉ်းမျှပင ် မတ ာ်းသဖြင  ် နှပ်ိစက်ဖခင််းကို ခ  မည်မဟတု်ရပ။ 

စငစ်စ်အကယ်၍ (တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၌) မုနည်င််းရစတစ်ရစ မျှ အရလ်းချိနရ်ှိရသာ(ရကာင််းမှုပင)် ရှိဖငာ်းရသာလ်ည််း 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််းမုနည်င််းရစ တစ်ရစ ကိုလည််း (ရရှ ွံ့ရတာ်ရမှာက်သုိ  ) ယလူာရတာ်မူမည်သာဖြစ်သည။် စငစ်စ် 

ငါအရှငဖ်မတန်ငှ ပ်င ် စစ်ရဆ်းရတာ်မူရသာအရှငအ်ဖြစ် လ ုရလာက်ရပသတည််း။စူ ဟ် အနဗ်ယိာအ်-

(၂၁:၄၇)ဖပနလ်ည်ရှငဖ်ပနထ်ဖခင််းနငှ  ် စာ င််းစစ်ရဆ်းမှုပပီ်းသည ်အခါ အစာ်းရပ်းမည်ဖြစ်ပပီ်းအကကငသူ်သည ်

ရကာင််းမှုတစ်စ ုတစ် ာကို ကျင် ရဆာငခ်  ပါက မည်သည ်အခါတွငမ်ျှပရပျာက်မည်မဟတု်သည ် ထာဝ စည််းစိမ်သည ်



  

  

၎င််းအတွကရ်ှိမည်ဖြစ်သည်။ အကကငသူ်သည်မရကာင််းမှုနငှ  ် ရသွြည်ဖငင််းပယ်မှုကိုဖပ လုပ်ခ  ပါက 

၎င််းအတွက်ဖပစ်ဒဏရ်ှိမည်ဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ထုိရန  တွင ် စုိ်းမုိ်းအုပ်ချ ပ်မှုသည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၌သာ ရှိရပမည်။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အကကာ်းဝယ် စီ ငဆ် ်ုးဖြတ်ရတာ်မူမည်။ ထုိ  ရနာက ်

အကကငသူ်တို  သည ် သက်ဝငယ် ုကကည်ခ  ကကကုန၏်။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူတို  သည ် ရကာင််းဖမတ်ရသာ အကျင သီ်လမျာ်းကို 

ကျင မူ် ရဆာက်တည်ခ  ကကကနု၏်။(ထုိသူတို  သည်) သုခချမ််းသာနငှ ဖ်ပည ်စ ုရသာ ဥယျာဉမျာ်း၌ 

ရှိကကရပမည်။(၅၆)သုိ   ာတငွ ်အကကငသူ်တို  သည် ရသွြည်ဖငင််းပယ်ခ  ကကကုန၏်။ ၎င််းဖပင ်ထုိသူတို  သည် ငါအရှငဖ်မတ်၏ 

အာယတ်ရတာ်မျာ်းကိ ု မဟတု်မမှနဟ်ူ၍ ဖငင််းဆုိခ  ကကကနု၏်။ ထုိသူတို  မူကာ်း ၎င််းတို  ၌ ဂုဏအ်ငရ်သ်းသိမ်ရစရသာ 

ဖပစ်ဒဏသ်ည် ရှိရချအ  သတည််း။(၅၇)စူ ဟ် ဟဂျ်-(၂၂:၅၆-၅၇)အကယ်၍ ဤရလာကီသက်တမ််းသည်သာ 

ရနာက်ဆ ်ုးဖြစ်လျင ် လက်ရှိဘဝ ရှငသ်နဖ်ခင််းသည် အချည််းအနှ်ီးသက်သက်သာဖြစ်လိ မ်မည်ကိ ု

ကျွနရ်တာ်တို  သိပပီ်းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-အသငတ်ို  သည ် မိမိတို  အာ်း ငါအရှငဖ်မတက် 

အချည််းနှ်ီး အကျ ိ်းမ  သာ ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  သည ် ဟူ၍လည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  သည ် ငါအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်သုိ   

ဖပနလ်ည်ရ ာက်ရှိကက မည် မဟုတဟ်ူ၍လည််းရကာင််း၊ ထငမှ်တ်ခ  ကကရလသရလာ။စူ ဟ ် မုအ်မိန်ူးန-်(၂၃:၁၁၅)ဆဌမ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စီ ငဆ် ်ုးဖြတ်မှုနငှ  ် (သကက ဒ ီ်)အရကာင််း၊ အဆုိ်းဟူသမျှကိ ု

အရှငဖ်မတ်သက်မှတ်ရ ်းဆွ ထာ်းပပီ်းဖြစ်ရကကာင််း အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််း။ 

စကကာဝဠာကက်ီးတစ်ခုလ ု်း၌ဖြစ်ခ  ပပီ်းရသာအဖြစ်အပျက်၊ လက်ရှိဖြစ်ရနသည ်အဖြစ်အပျကန်ငှ်  

ရနာငဖ်ြစ်လာမည အ်ဖြစ်အပျက်အလ ု်းစ တုို  အာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ် မုချသိရတာ်မူရကကာင််းနငှ်  အရှငဖ်မတ်သည ်

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ  ် ရဖမပထဝီအာ်းမြနဆ်င််းမညအ်လျငက်ပင ် ၎င််းအဖြစ်အပျကအ်လ ်ုးစ ုတို  အာ်း 

ရ ်းဆွ သတ်မှတ်ခ  ရကကာင််းကိ ု သက်ဝငယ် ုကကည ်နတ်ာဝနရ်ှိသည်။ ကက်ီးကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်အထ ရတာတ်ွင ် အကွယ်၌ရှိရသာအ ာမျာ်း၏ 

[ရသာ မျာ်းသညရ်ှိ၏]။ [(တနည််း) ဘဏ္ဍာရတာ်မျာ်းသည်ရှိ၏။] ယင််း(ရသာ မျာ်း-

ဘဏ္ဍာရတာ်မျာ်းကို)ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း မည်သူမျှမသိရချ။ ၎င််းဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် သာလျှင ် ပထဝီရဖမ၌ 

ရှိရှိသမျှရသာ အ ာတို  ကလည််းရကာင််း၊ သမုဒဒ ာ ပငလ်ယ်၌ ရှရိှိသမျှရသာ အ ာတို  ကိလုည််းရကာင််း သိရှိရတာ်မူ၏။ 

ထုိ  ဖပငတ်ဝ သစ် ွက်တစ် ွက်ရကကကျသညက်ိုပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည် သိရှိရတာ်မူ၏။ ၎င််းဖပင ်

ပထဝီရဖမ၏အရမှာငအ်ထပ်ထပ်တွင ် ကျရနရသာ (သစ်)ရစ  ဟူသရ ွွံ့တို  သညလ်ည််းရကာင််း၊ စိမ််းစုိရသာအ ာဝတထ   

ဟူသရ ွွံ့တို  သညလ်ည််းရကာင််း၊ ရသွွံ့ရဖခာက်ရသာ အ ာဝတထ  ဟူသရ ွွံ့တို  သညလ်ည််းရကာင််း၊ ရှင််းလင််းထငရ်ှာ်းရသာ 

(မှတ်တမ််း) ရတာ်စာအုပ်တွငရ်ှကိုန၏်။စူ ဟ် အနနအာမ်-(၆:၅၉)ဧကနအ်မှနပ်ငအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

အ ာခပ်သိမ််းတို  ကို အသိပညာဖြင  ် ဝန််းဖခ  ထာ်းရတာမူ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အကကငအ်ရှငဖ်မတ်ပင၊် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် မုိ်းခုနစ်ထပ်ကို ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ ၎င််းဖပင ်

ရဖမကိုလည််း ယင််းက  သုိ  ပင(်ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏)။ ယင််းမုိ်းနငှ ရ်ဖမတို   အကကာ်းဝယ ် အမိန  ရ်တာ်မျာ်းသည ်

ဆင််းသက်ရလ၏။ (ယင််းသုိ  ဖြစ် ဖခင််းမှာ)ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု

စွမ််းရဆာငန်ိငုရ်တာ်မူရကကာင််းကို လည််းရကာင််း၊ ထုိမှတစ်ပါ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု

အသိပညာဖြင  ် အမှနပ်င ် ဝန််းဖခ  လျက ် ရှိရတာ်မူရကကာင််းကိလုည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို   သိရှိကကအ  ရသာငာှ 

ဖြစ်ရပသတည််း။စူ ဟ် သွလာက်-(၆၅:၁၂)ဧကနအ်မှနပ်င ် ဤစကကာဝဠာတစ်ခုလ ု်း၌မည်သည ်ကိစစ ပ်မဆုိ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အလိုတူမှု၊ အရှငဖ်မတ်၏ဆနဒ၊ 

အရှငဖ်မတ်၏ြနဆ်င််းမှုနငှ အ်ရကကာင််းခ မျာ်းအာ်းလွယက်ူရစမှုတို  ရှိမှသာလျှင ် အရကာငအ်ထည်ရပေါ်လာမည်ဖြစ်သည။် 



  

  

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိအရငှဖ်မတ်သည ် အကကငအ်ရှငဖ်မတ်ပင၊် မုိ်းရကာင််းကငက်ိ ု

စုိ်းမုိ်းအုပ်ချ ပ်မှုအာဏာသညလ်ည််းရကာင််း၊ ကမဘာရဖမကိ ု စုိ်းမုိ်းအုပ်ချ ပ်မှုအာဏာသည် လည််းရကာင််း၊ 

ထုိအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၌သာရှိရပသည်။ စငစ်စ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည် တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်ကိုမျှလည််း (မိမိ၏)သာ်းအဖြစ် 

ဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  သည် မဟတု်ရပ။ ထုိ  ဖပင ် ထုိအရငှဖ်မတ်၌ စုိ်းမုိ်းအုပ်ချ ပ်မှုတွင ် တွ ြကဟ်ူ၍လည််း 

တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှမရှိရချ။ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကို ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  သည ်ဖပင ်

ထုိအ ာမျာ်းကို နှုငိ််းချနိတ်ိုင််းဆ ထာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။စူ ဟ် ြွ က်ာန-်(၂၅:၂)ထုိသုိ  စီမ ရဆာင ွ်က်ဖခင််းတွင ်

လူသာ်းတို  ဝန််းဖခ  ၍မသိနိငုရ်သာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ နကန် သိမ်ရမွွံ့သည ်ဉာဏအ်ရဖမာ်ဖမငမ်ျာ်းရှိသည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(ဤက ု်အာန ် ကျမ််းရတာ်ဖမတ်သည်) ဖပည ်စ ုရသာ နက်န သိမ်ရမွွံ့သည  ်

ဉာဏပ်ညာပင ် ဖြစ်ရချသည်။ သုိ  တရစလည််း (ယင််းသုိ  ရသာသူမျာ်းအာ်း) သတိရပ်းနှု်ိးရဆာ်ရသာ 

အရကကာင််းအ ာမျာ်းသည် အကျိ ်းရှိရစမည ် မဟုတ်ရပတကာ်း။စူ ဟ ် ကမ ်-

(၅၄:၅)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အမှနရ်သာ်ကာ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် အြနဆ်င််းခ တို  အာ်း 

စတငြ်နဆ်င််းရတာ်မူ၏။ ထုိ  ရနာက် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် ယင််းအြနဆ်င််းခ တို  ကို ထပ်မ ၍ ြနဆ်င််းရတာ်မူမည်။ 

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ဤသည ် ထုိအရှငဖ်မတ်အြို  သာ၍ပင ် လွယက်ူလှရပသည်။ ထုိမှတစ်ပါ်း 

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်း၌လည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမ၌လည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ၌်သာလျှင ် ထူ်းက ဖမင ဖ်မတလ်ှစွာရသာ 

ဝိရသသဂုဏထူ််းသညရ်ှိရပသည်။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ထုိအရငှဖ်မတ်သည် တနခုိ််းအာနရုဘာ်ဖြင  ်

လွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် ဆငဖ်ခငတ် တု ာ်းနငှ  ် ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် ရူ်းမ်-

(၃၀:၂၇)ထုိ  ဖပငက်ကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိကိုယ်မိမိဥာဏအ်ရဖမာဖ်မငန်ငှ ဖ်ပည ်စ ုရတာ်မူရကကာင််းဂုဏရ်တာ်ကို 

တငဖ်ပရတာ်မူပပီ်း(ဟကီ်းမ်)ပညာဥာဏအ်ရဖမာ်ဖမငန်ငှ ဖ်ပည ်စ ုရတာမူ်သည ်အရငှဟ်ူ၍ 

မိမိကိုယ်မိမိနာမရတာ်ရပ်းထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်မိမိမှတပါ်းအဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာအရငှမ်ရှိရကကာင််း(မိမိကိယု်ရတာ်တိုင)်သက်ရသခ ရတာ်မူ

၏။ထုိနည််းတူစွာ၊မလာအိကဟ်ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းနငှ ပ်ညာရငှသု်ခမိနအ်ရပါင််းတို  သညလ်ည််း(မိမိတို  ၏အကျင အ်မူ

မျာ်းဖြင သ်က်ရသခ ခ  ကကရလပပီ)ထုိအရှငဖ်မတ်သညတ် ာ်းမျှတစွာစီမ အုပ်ချ ပ်လျကရ်ှိရတာ်မူ၏။ထုိအရငှဖ်မတ်သည်သာ

လျှငခ်ဝပ်ကို်းကယွ် ာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၍ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းခဝပ်ကို်းကယွ် ာအရှငဟ်ူ၍အလျင််းမရှိပပီ။(ထုိအရှငဖ်မ

တ်သည်)တနခုိ််းအာနရုဘာ်ဖြင လ်ွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာအရှင၊်အကျိ ်းအရကကာင််းဆငဖ်ခငတ် ုတ ာ်းနငှ ဖ်ပည ်စ ုရတာ်မူရသာအ

ရှငဖ်မတ်ပငတ်ည််း။စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၁၈)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းထာ်းသည်မှာ 

(ကိယာမသ်)ကမဘာ တ ာ်းခွငရ်န  ၌ အီစာ(အလိငုဟ်စိစလာမ်) သည်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အာ်း 

ဤသုိ  ရလျှာက်ထာ်းရတာ်မူမည်။“အရှငဖ်မတ်သည် အကယ၍် ထုိသူတို  အာ်း အဖပစ်ဒဏရ်ပ်းရတာ်မူခ  ပါလျှင ်

၎င််းတို  သည် ဧကနမ်လွ  အရှငဖ်မတ်၏ကျွနမ်ျာ်းပင ် ဖြစ်ကကပါ၏။ ၎င််းဖပင ် အကယ်၍ အရှငဖ်မတ်သည် ထုိသူတို   အာ်း 

(အဖပစ်မှ) လွတ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ် ရပ်းသနာ်းရတာ်မူပါလျှငလ်ည််း (ဖပ စွမ််းရတာ်မူနိငုပ်ါသည်။) အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ ်

ဧကနစ်ငစ်စ် အရှငဖ်မတ်သည ် တနခုိ််းအာနရုဘာ်နငှ  ် ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာအရှင၊် ကျိ ်းရကကာင််း ဆငဖ်ခငတ် ုဉာဏန်ငှ  ်

ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူပါသည်။”စူ ဟ ် မာအိဒဟ-်(၅:၁၁၈)မူစာ(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည် 

သူ ်ရတာင၏်ရဘ်း၌ရှိရနချိန ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းအာ်းဟစ်ရခေါ်၍ မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-အို-မူစာ၊ ငါသည ်

အလွနတ် ာ လွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာ၊ ဆငဖ်ခငတ် ုတ ာ်းနငှ  ် အလနွတ် ာ ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာငါအရှငဖ်မတ်ပင ်

ဖြစ်ရတာ်မူ၏။စူ ဟ် နမ်လ်-(၂၇:၉)ထုိ  ဖပင ် ကကီ်းကျယ်ဖမင ဖ်မတ်ရတာ်မူရသာ 



  

  

ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ု အ်ာနအ်ာ်း(ဟကိ်မသ်)ဥာဏ ် အရဖမာ်ဖမငန်ငှ ဖ်ပည ်စ ုသည က်ျမ််းဟူ၍ ဂုဏရ်ပ်းထာ်းသည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အလစ်ြ်၊ လာမ်၊  ာ။ ဤသည် အကကငက်ျမ််းဂနရ်တာတ်စ်ဆူတည််း၊ 

ထုိကျမ််းဂန၏် အာယတ်ရတာ်မျာ်းသည ် ပမ ဖမ ခုိငခ်  ရအာငဖ်ပ လုပ်ပပီ်းဖြစ်ရချသည်။ 

ထုိ  ဖပငတ်ဝထုိအာယတ်ရတာ်မျာ်းသည ် ကျိ ်းရကကာင််းဆငဖ်ခငတ်  ု တ ာ်းနငှ ဖ်ပည ်စ ုရတာ်မူရသာ အကကင််းမ  သိဖမငရ်တာ ်

မူရသာအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်မှ အရသ်းစိတ ် ရှင််းလင််းရြာ်ဖပပပီ်း ဖြစ်ရပသည်။စူ ဟ ် ဟဒူ-်

(၁၁:၁)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဤသည်တို  ကာ်း အသင အ်ာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်သည် ဉာဏပ်ညာမျာ်းအနက်မှ အသင ထ် သုိ   ထုတ်ဖပနရ်တာ်မူရသာ 

အမိန  ပ်ညတ်ရတာ ် မျာ်းပငဖ်ြစ်ကုန၏်။ သုိ  ဖြစ် ာ အသငသ်ည် အလလ ာဟ် အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ယှဉတွ ၍အဖခာ်းကိ်ုးကွယ ်ာ 

တစ်စ ုတစ် ာကိုမျှ (တွ ြက်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းကို)မဖပ ရလနငှ ။် သုိ  ဖပ ခ  ရသာ် အသငသ်ည် ဂျဟနနမ်င  ဘ ၌ု ဖပစ်တင ်

ရှုတ်ချဖခင််းခ  လျက်၊ ကရုဏာရတာ်မှ ကင််းရဝ်းရစဖခင််းခ  လျက် ပစ်ချဖခင််းခ  အ  သတည််း။စူ ဟ် အစစ ာအ်-(၁၇:၃၉) 

၂၂။ နဗ  မန်တ ာ်(အလှိငုဟ်ှိမုစ္စလာမ်)မျာ်းသည် 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ ၏်ဝဟ အမှိန် ့်တ ာ်မျာ်းကှိ ု

ပှို ့်ချရာ ငွလ်ည််းတကာင််း၊ 

အသှိဉာဏ်နငှ့်တ်ကာင််းမမ သ်ည့််အကျင့််စ္ာရှိ တ ှို ့်နငှ့်် န ့််

ကျငသ်ည့််အရာ ှိငု််းမှလည််းတကာင််း 

ထှိန််းသှိမ််းတစ္ာင့်တ်ရှာကမ်ခင််းခံရသည်။ 

နဗ  မန်တ ာ်(အလှိငုဟ်ှိမုစ္စလာမ်) ှို ့်သည် 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ ၏်အမှိန် ့်တ ာ်မျာ်းအာ်း 

အရှငမ်မ ၏်တကျ်းကျွန်မျာ်းထပံှို ့်ချရန် 

 ာ၀န်တပ်းအပ်မခင််းခံရတသာ ပုဂ္ှိျုလမ်ျာ်းမ စ္်သကသည်။ 

ထှိ ုမန်တ ာ်မျာ်း ငွ ်တမွ်းမမြူ န် င််းမခင််း၊ 

ခ၀ပ်ကှိ်ုးကယွမ်ှုကှိုခံထှိကုမ်ခင််း ှို ့်နငှ့််သက ်ှိငုတ်သာ 



  

  

မည့််သည့််ဂုဏ်ဝှိတသသမျှမရှှိတပ။ အမှန်ပင ်

၎င််း ှို ့်သည်အမခာ်းလသူာ်းမျာ်းကြဲ့်သှို ့်လူသာ်းပငမ် စ္်သကသ

ည်။ သှို ့်တသာ် အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

မှိမှိ၏မှိန် ့်မှာချကမ်ျာ်းကှိ ု၎င််း ှို ့်ထ ံဝဟ ပှို ့်ချတ ာ်မူသည်။ 

နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)မျာ်းသည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ဝဟအီမိန်  ရတာ်မျာ်းကိုပုိ  ချ ာတွင ်

(အမှာ်းအယွင််းမျာ်းမှ)ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရာှက်ဖခင််းခ  သည်။ အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိ၏မိန  မှ်ာချက်မျာ်းပုိ  ချ နအ်တွက ် မိမိ၏အြနဆ်င််းခ မျာ်းအနက်မှ 

အမွနဖ်မတ်ဆ ု်းရသာသူမျာ်းအာ်းရ ွ်းချယ်ထာ်းရတာ်မူသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် "မလာအိကဟ်"ရကာင််းကငတ်မနတ်ို  အနက်မှလည််းရကာင််း၊ လတူို  အနက်မှလည််းရကာင််း၊ 

ရစတမနမ်ျာ်း(တမနရ်တာ်မျာ်း)ကိ ု ရ ွ်းချယ်ရတာ်မူခ  ၏။ ဧကနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

အကကင််းမ  ကကာ်းရတာ်မူရသာ ရကာင််းစွာ ဖမငရ်တာ်မူရသာ အရငှဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူ၏။စူ ဟ ် ဟဂျ်-

(၂၂:၇၅)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ဧကနစ်ငစ်စ်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည်(နဗီတမနရ်တာ်)အာဒမ်ကိလုည််းရကာင််း၊(နဗီတမနရ်တာ်)နဟူက်ိုလည််းရကာင််း၊(

နဗီတမနရ်တာ်)အစ်ဗ် ာဟီမ်၏အဆက်အနယွ်ကိလုည််းရကာင််း၊အင်(မ်) ာန၏်အဆကအ်နယွ်ကိလုည််းရကာင််း၊စကကာ

ဝဠာခပ်သိမ််းတို  အရပေါ်ဝယ်ရ ွ်းချယ်ရဖမြှာက်စာ်းရတာ်မူခ  ရလပပီ။စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်

(၃:၃၃)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

(ထုိအခါအလလ ာဟ်)အရှငဖ်မတ်သည်(ဤသုိ  )မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။အို-

(နဗီတမနရ်တာ်)မူစာ၊ဧကနစ်ငစ်စ်ငါအရှငဖ်မတ်သည်အသင အ်ာ်းလူအမျာ်းရပေါ်၌မိမိ စူလ်တမနရ်တာ်အဖြစ်ကိုချ်ီးဖမြှင ်

ရတာ်မူဖခင််းအာ်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ငါအရငှဖ်မတ်သည်အသငန်ငှ စ်ကာ်းရဖပာဆုိရတာ်မူဖခင််းအာ်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ရ ွ်းချ

ယ်ရဖမြှာက်စာ်းရတာ်မူလိုကပ်ပီ။သုိ  ဖြစ်ရပ ာအသငသ်ည်အသင အ်ာ်းငါအရှငဖ်မတ်ချ်ီးဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူသည်(မျာ်း)ကို

ယူပါရလ။၎င််းဖပငအ်သငသ်ည်ရကျ်းဇူ်းရတာက်ိုသိတတ်သူတို  တငွအ်ပါအဝငဖ်ြစ်ပါရလ။စူ ဟ် အအ် ာြ်-

(၇:၁၄၄) စူလတ်မနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)တို  သည ် အမှနစ်ငစ်စ်မိမိတို  ထ  ကျရ ာက်လာရသာအ ာမျာ်းသည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏(ဝဟ)ီဗျာဒတိ်ရတာ်မျာ်း ဖြစ်ရကကာင််း သိရှိကကသည။် ထုိ  ဖပင ်

(မလာအကိဟ်)ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းသည်(ဝဟီ) ဗျာဒတိ်ရတာ်မျာ်းဖြင  ် ဆင််းသကလ်ာသည်ကိလုည််း 

ဖမငရ်တွွံ့ ကကသည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင)် ြ ်ုးကယွ်လျကရ်ှိသညတ်ို  ကိ ု

သိရှိရတာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူ၏။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ြ ု်းကွယလ်ျက ်

ရှိသညတ်ို  နငှ စ်ပ်လျဉ်းရသာ မိမိအသိပညာကိ ု မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာကက်ိုမျှပင ် အသိရပ်းရတာ်မူသည ်

မဟုတ်ရပ။(၂၆)သုိ   ာတွင ် ထုိအရငှဖ်မတ်သည ် မိမိရကျနပ် နစ်ှသက်ရတာ်မူရသာ  စူလ်တမနရ်တာတ်စ်ပါ်းပါ်းအာ်း 

(ြ ု်းကွယလ်ျက်ရှိရသာ အရကကာင််းအ ာ တစ်စ ု တစ် ာကိ ု သိရစလိုရတာ်မူပါလျှင ် (ဧကနအ်မှန ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည် 

ထုိ စူလ်တမနရ်တာ်၏ ရရှ ွံ့၌လည််းရကာင််း၊ ရနာက်၌လည််းရကာင််း၊ ရစာင က်ကပ်သူ (ရကာင််းကငတ်မန)်ကိ ု

ရစလွှတ်ရတာ်မူ၏။(၂၇)(ယင််းသုိ   ဖပ လုပ်ရတာ်မူဖခင််းမှာ) ထုိ( စူလ် တမနရ်တာ်မျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ ရကာင််းကင ်



  

  

တမနမ်ျာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊) မိမိတို  အာ်း ြနဆ်င််း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်၏ အရကကာင််းကကာ်းချကတ်ို  ကိ ု

(တိကျမှနက်နစွ်ာ)ပုိ  ရဆာငခ်  ကကသညက်ို ထုိ အရှင ် သိရတာ်မူအ  ရသာငာှ (ဖပ လုပ်ရတာ်မူဖခင််း) ဖြစ်၏။ 

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် ထုိ ( စူလတ်မနရ်တာမ်ျာ်းနငှ  ် ရကာင််းကငတ်မန)်တို  ၏ အရဖခအရနတို  ကိ ု

ဝန််း  လျကရ်ှိရတာ်မူသည်သာမက အ ာခပ်သိမ််းတို  ၏ အရ အတကွ်ကိလုည််း ရ တွက်၍ ထာ်းရှိရတာ်မူပပီ်း 

ဖြစ်ရပသတည််း။(၂၈)စူ ဟ် ဂျငန်-်(၇၂:၂၆-၂၈)ထုိ  ရနာက်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်းမိမိ၏မိန  မှ်ာချက်မျာ်းကိ ု

ပုိ  ချ နအ်မိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-အိ-ု  စူလ်တမနရ်တာ၊် အသငသ်ည ်

မိမိအရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်မှ မိမိထ သုိ   ကျရ ာကလ်ာသမျှရသာ ရဒသနာရတာ်မျာ်းကိ ု (လူခပ်သိမ််းတို  ထ သုိ  ) 

ပုိ  ရဆာငရ်ဟာကကာ်းပါရလ။ အကယ်တန္  အသငသ်ည ် (ထုိက  သုိ   ပုိ  ရဆာငရ်ဟာကကာ်းဖခင််း) မဖပ ခ  ပါလျှင ်အသငသ်ည ်

ထုိအရှငဖ်မတ်၏အရကကာင််းကကာ်းချက်မျာ်းကို ပုိ  ရဆာင ် (ရဟာကကာ်း) သည ် မမည်ရချ။ စငစ်စ်ရသာက်ာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အသင အ်ာ်း လူတို  ၏ (ရဘ်း နခ်ပ်သိမ််းတို  ) မှ ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ရတာ်မူမည်ဖြစ်သည်။ 

စငစ်စ်ဧကန ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်‘ကာြ ိ်’ ဖငင််းပယ်ရသာသူတို  အာ်း (အသင က်ို လာရ ာကြ်ျက်ဆီ်းနိငု ်န)် 

လမ််းရပ်းရတာ်မူမည်မဟတု်ရပ။စူ ဟ ် မာအိဒဟ်-(၅:၆၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(ငါအရှငဖ်မတ်သည်) 

 စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းအာ်း ဝမ််းရဖမာကြ်ွယ ်ာ သတင််းရပ်းသူမျာ်းအဖြစ်လည််းရကာင််း၊ 

သတိရပ်းနှု်ိးရဆာ်သူမျာ်းအဖြစ်လည််းရကာင််း ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  ရလသည်။ ယင််းသုိ   ရစလွှတ ် ရတာ်မူဖခင််းမှာ) 

ထုိ စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်း ရ ာက်ရှလိာကကပပီ်းရနာက ် (‘ကိယာမတ်’ရခေါ် ရှငဖ်ပနထ် မည ်ရန  တွင ် ) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ရရှွံ့ရတာ်ရမှာက်၌ လတူို  အြို   အရကကာင််းဖပချက ် မရှိရစ နအ်လို  ငာှ ဖြစ်ရချသည်။ 

အမှနရ်သာ်ကာ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကို နိငုန်င််းလွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် ဆငဖ်ခငတ် ုဉာဏန်ငှ  ်

ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ ် နစိာအ်-

(၄:၁၆၅) စူလတ်မနရ်တာ(်အလိငုဟ်ိစစလာမ်)အရပါင််းတို  သည် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်းအရကကာက ွ် ွံ့ဆ ု်းသူမျာ်းဖြစ်ကကသည်။ 

ထုိ  ရကကာင် အရှငဖ်မတ်၏မိန်  မှာချက်မျာ်းတွငအ်တို်းအရလျှာ မဖပ လုပ်ကကရပ။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အကယ်၍သာ ထုိ(နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်)သည် ငါအရငှဖ်မတ်အရပေါ်၌ အချိ ွံ့ရသာစကာ်းမျာ်းကိ ု

လုပ်ကက ရဖပာဆုိခ  ပါလျှင၊်(၄၄)အမှနပ်င ် ငါအရငှဖ်မတ်သည် သူ၏လကယ်ာလကက်ိ ု

ြမ််းဆွ ရတာ်မူခ  ရပမည်။(၄၅)ထုိ  ရနာက် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် သူ၏နလှ ု်းရကကာကို 

ဖြတ်ရတာက်ရတာ်မူခ  ရပမည်သာ။(၄၆)ထုိအခါ အသငတ်ို  အနက ် မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှပင ် သူ  အာ်း 

ယင််းဖပစ်ဒဏမှ် ကာကွယတ်ာ်းဆီ်းရပ်းနိငုရ်သာ သူဟူ၍လည််း ရှိမည်မဟုတ်ရပ။(၄၇)စူ ဟ ် ဟာ်းက်ကဟ်(၆၉:၄၄-

၄၇)အိဗ်နကုဆီ်း ်( ဟိမဟုလလ ာဟ်)က ရှင််းဖပခ  သည်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန  ဆုိ်ထာ်းသည ် (  تقول ولو

် ၏ဆုိလိ ုင််းသည(علينا မှ ်းှ စ်က်မျာ်းထငဖ်မငခ်ျက်ဖြင ရ်ဖပာဆုိကကသက  သုိ   

မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် ငါအရှငဖ်မတအ်ရပေါ်လုပ်ကက လဆီယ်ကာ 

ငါအရှငဖ်မတ်၏မိန  မှ်ာချက်မျာ်းတွင ်အတိ်ုးအလျာ ဖပ လျှင ်သုိ  မဟုတ ်တစ်စ ုတစ် ာကိ ုမိမိဘက်မှရဖပာဆုိကာ ယင််းအာ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်ဘက်သုိ   ပတ်သက်ရစခ  လျှင ် (ကိုယ်ရတာ်သည်ထုိသုိ  ဖပ လုပ် န ် စိတ်က်ူး၌ပငမ်ရှိ။) မုချငါအရှငဖ်မတ်သည ်

၎င််းအာ်းလျငဖ်မနစွ်ာ ဖပစ်ဒဏခ်တ်ရတာ်မူမည်။ ထုိ  ရကကာင အ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူထာ်းသည် (  منه ألخذنا

် ဆုိလို င််းသည(باليمين အမှနပ်ငင်ါအရှငဖ်မတ်သည်သူ၏လကယ်ာ လက်ကိြုမ််းဆွ အရ ်းယူရတာ်မူမည်။ 

အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာလ်ကယ်ာလက်သည် ပုိ၍အငအ်ာ်းရှိသည်။ တချိ ွံ့က အာယသ်၏ဆုိလိ ုင််းအာ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်သည် မိမိ၏လက်ယာဖြင  ် ၎င််းအာ်းြမ််းဆီ်းအရ ်းယူရတာ်မူမညဟ် ု



  

  

ြွင် ဆုိကကသည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(ဖပနလ်ည်ရအာက်ရမ သတ ိပါရလ။) အကကငအ်ခါဝယ ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် (ဤသုိ  ) မိန  က်ကာ်းရတာ်မူအ  ။ “အို-‘မ ်ယမ်’ ၏သာ်း‘အီစာ’ အသငက် လတူို  အာ်း 

အသငတ်ို  သည ် အလလ ာဟ ် အရှငဖ်မတအ်ဖပင ် ကျွန်ပ်ု (အီစာ) ကိလုည််းရကာင််း၊ ကျွန်ပ်ု၏မယ်ရတာ ် (မ ယ်မ်) 

ကိုလည််းရကာင််း၊ ကိ်ုးကယွ် ာ (ဘု ာ်း) နစ်ှပါ်း မှတ်ယူကကရလကုန”် ဟ ု ရဖပာကကာ်းခ  ပါသရလာ။ ထုိအခါ (အီစာ) 

(အလိုင ် ဟစစလာမ်) သည် (ဤသုိ  ) ရလျှာက်ထာ်းဖပနက်ကာ်းရပအ  ။ “(အို - အရှင)် အရှငဖ်မတ်သည် 

သန  ရ်ှင််းစငက်ကယ်ရတာ်မူပါ၏။ ကျွနရ်တာ်မျိ ်းမှာ မိမိမရဖပာထုိက်ရသာစကာ်းကိ ု ရဖပာဆုိခွင  ် အလျင််းမရှိပါ။ 

အကယ်၍သာ ကျွနရ်တာ်မျိ ်းသည် ထုိစကာ်းကိုရဖပာဆုိမိခ  ပါမူ အရှငဖ်မတ်သည် ထုိရဖပာဆုိသညက်ို မုချ 

သိရှိရတာ်မူပပီ်းပငဖ်ြစ်ပါသည်။ အရငှဖ်မတ်သည် ကျွနရ်တာ်မျိ ်း၏စိတ်တငွ််း၌ ရှိသမျှတို  ကို (အကကင််းမ  ) 

သိရှိရတာ်မူပါ၏။ သုိ   ာတွင ် ကျွနရ်တာ်မျိ ်းမှာမူကာ်း အရှငဖ်မတ်၏စိတ်တွင််း၌ရှိသညတ်ို  ကိ ု မသိပါ။ ဧကနစ်ငစ်စ် 

အရှငဖ်မတ်သည်သာလျှင ် အကွယ်၌ရှိသမျှတို  ကို အအကကင််းမ   သိရှိရတာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူပါသတည််း။”(၁၁၆) 

“ကျွနရ်တာ်မျိ ်းသည် ၎င််းတို  ကိ ု အရငှဖ်မတ်က ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအာ်း မိန  ရ်တာ်မူသည  ် (အတိုင််း) “အို- အချင််းတို   

အသငတ်ို  သည် ကျွန်ပ်ု၏အရှငလ်ည််းဖြစ်ရတာ်မူရသာ၊ အသငတ်ို  ၏အရငှလ်ည််း ဖြစ်ရတာ်မူရသာ (တစ်ဆူတည််းရသာ) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်းသာ ကိ်ုးကယွ်ကကရလကုန”် ဟရူသာစကာ်းမှအပ အဖခာ်း မည်သည ်စကာ်းကိုမျှ 

ရဖပာဆုိခ  သည်မရှိပါ။ ထုိ  ဖပငတ်ဝ ကျွနရ်တာ်မျိ ်းသည ် ၎င််းတို  အထ တွင ် ရှိရနသမျှကာလပတ်လ ်ုး ၎င််းတို   

(၏အရကကာင််း) ကို သိရှိသူဖြစ်ပါသည်။ တစ်ြန ် အရှငသ်ည် ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအာ်း ပင မ်ယူရဆာငရ်သာအခါ 

အရှငသ်ည်ပငလ်ျှင ် ၎င််းတို   (၏ အရကကာင််း) ကို သိရှိရတာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူခ  ပါသည်။ အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း 

အရှငဖ်မတ်သည ် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု သိဖမငရ်တာ်မူရသာရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူပါသည။်”(၁၁၇)စူ ဟ ် မာအိဒဟ်-

(၅:၁၁၆-၁၁၇)နဗီ၊ စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)မျာ်းအရပေါ်တွင ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ ရကျ်း 

ဇူ်းရတာတ်စ် ပ်မှာ အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်းမိမိ၏မိန  မှ်ာချက်မျာ်းကိုပုိ  ချ ာတွင ် တညတ်  ပမ ဖမ ရစဖခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ကျွန်ပ်ုတို  သည် ကျွန်ပ်ုတို  ၏ ကိ်ုးကယွ် ာဘု ာ်းမျာ်းအနက် ဘု ာ်းတစ်ဆူဆူက 

အသင အ်ာ်း အရမှာင ပ်ရယာဂဖြင  ် ြမ််းစာ်းခ  သညဟ်ူ၍သာရဖပာဆုိလိုကကရပသည်။ (ထုိအခါ)ထုိနဗတီမနရ်တာ်ဟဒူက် 

(ဤသုိ  )ဖပနက်ကာ်းခ ရလသည်မှာ(ဟယ်-အချင််းတို  ) အသငတ်ို   အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ဖပင ် တွ ြကက်ို်းကွယ ်

လျကရ်ှိကကရသာအ ာမျာ်းနငှ  ် ငါသည် လ ု်းဝလွတက်င််းသူတစ်ဦ်းဖြစ်ရကကာင််း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်း 

သက်ရသထာ်း(၍အတည ်အလင််းရကကညာ)သည်။ အသငတ်ို  သည်လည််း သက်ရသခ ကကကနုရ်လာ ။(၅၄) သုိ  ဖြစ်ရပ ာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှလွ ၍ အသငတ်ို  အာ်းလ ု်းသည် ငါနငှ ဆ်န  က်ျင၍် လျှိ ွံ့ ဝှက်ကက စည်ကကရလကနု။် ထုိ  ရနာက ်

အသငတ်ို  သည ် ငါအာ်း (အနည််းငယ်မျှပင)် ရရွှွံ့ဆုိင််း ခွင မ်ရပ်းကကကုနလ်င ။်(၅၅)အကယ်စငစ်စ် ငါသည ်

ငါ၏အရှငဖ်မတလ်ည််းဖြစ်ရတာ်မူရသာ အသငတ်ို  ၏အရှငဖ်မတလ်ည််း ဖြစ်ရတာ်မူရသာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အရပေါ်၌ 

ယ ုကကည်စိတ်ချလွှ အပ်ခ  ရလပပီ။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ရှရိှိသမျှရသာ တိ စဆာနတ်ို  ၏နြူ်း(ဆ စ)ကို ဆုပ် 

ကိုငထ်ာ်းရတာ်မူရပသည်။ ဧကနမ်လွ  ငါ၏ အရှငဖ်မတ်သည ် ရဖြာင မ်တ်မှနက်နရ်သာလမ််းရပေါ်၌ 

ပငရ်ှိရနရတာ်မူရပသတည််း။(၅၆)စူ ဟ ် ဟူဒ-်(၁၁:၅၄-၅၆)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ဧကန ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသင ထ် သုိ  ပုိ  ရတာ်မူခ  ရသာအမိန  ရ်တာ်မှတစ်ပါ်းကို ငါအရှငဖ်မတ် 

အရပေါ်၌အသငလ်ီဆယ်ရဖပာဆုိအ  ရသာငာှ ၎င််းတို  သည ် အသင အ်ာ်းယင််းအမိန  ရ်တာ်မှ ချွတ်ရချာ်တိမ််းပါ်း 

ရစအ  ဆ ဆ ပင ် ဖြစ်ခ  ကကကုန၏်။ ထုိအခါ ၎င််းတို  သည ် အသင အ်ာ်း 

 င််းနှ်ီးရသာအာ်းဖြင အ်ရဆွခငပွ်န််းဖပ လုပ်ခ  ကကမည်အမှနပ်င။်(၇၃)အကယ်၍သာ ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

အသင အ်ာ်း ပ်တည်ရစရတာ်မမူခ  လျှင ် မလွ ဧကန ် အသငသ်ည ် ၎င််းတို  ဘက်သုိ   ယိမ််းယိငုြ်ယွ် ာရှိခ  ၏။(၇၄)ထုိအခါ 



  

  

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသင အ်ာ်း ဤအသက်ရှငလ်ျက်ရှိရသာ ပစစ ပပနဘ်ဝ၏ နစ်ှဆနငှ  ် ရသလွနပ်ပီ်းရနာငဘ်ဝတွင ်

(ဖပစ်ဒဏ)်နစ်ှဆကိ ု မုချဖမည််းစမ််းရစရတာ်မူမည်။ ထုိ  ရနာက် အသငသ်ည ် ငါအရှငဖ်မတ်နငှ ဆ်န  က်ျင၍် မိမိတို  အြို   

ကူညီရစာငမ်မည ်သူ တစ်ဦ်းတစ်ရယာကက်ိုမျှပင ် ရတွွံ့ ရှလိမိ ်မည် မဟုတ်ရပ။(၇၅)စူ ဟ ် အစစ ာအ်-(၁၇:၇၃-

၇၅)ဤအာယသ်ရတာ်မျာ်းနငှ  ် ၎င််းအလျငလ်ာရှိသည အ်ာယသ်ရတာ်မျာ်းအ  ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနသ်ည ်

အမှနတ်ကယ်ပင ် စကကဝဠာခပ်သိမ််းကိုရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာမူ်သည ်အရငှဖ်မတ်ထ ရတာ်မှ ကျရ ာက်လာရကကာင််း 

ညွှနဖ်ပရနသည်။အကယ်၍ယင််းကျမ််းဖမတ်သည ် တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) 

ဘက်ရတာ်မှဖြစ်ခ  လျှင ် ထုိသုိ  မိမိကိုယ်မိမိဖပနလ်ည ်ညည်ွှန််းထာ်းသည ်စကာ်း ပ်မျိ ်းအာ်း ထည် သွင််းထာ်းမည ်

မဟုတ်ပါ။ချွတယ်ွင််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငပ်ပီ်း ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်မိမိ၏ စူလတ်မနရ်တာ်မျာ်းကို လတူို  ၏(ရဘ်း နခ်ပ်သိမ််းတို  )မှ 

ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ရတာ်မူသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-အို-  စူလ်တမနရ်တာ၊် အသငသ်ည ်

မိမိအရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်မှ မိမိထ သုိ   ကျရ ာကလ်ာသမျှရသာ ရဒသနာရတာ်မျာ်းကိ ု (လူခပ်သိမ််းတို  ထ သုိ  ) 

ပုိ  ရဆာငရ်ဟာကကာ်းပါရလ။ အကယ်တန္  အသငသ်ည ် (ထုိက  သုိ   ပုိ  ရဆာငရ်ဟာကကာ်းဖခင််း) မဖပ ခ  ပါလျှင ်အသငသ်ည ်

ထုိအရှငဖ်မတ်၏အရကကာင််းကကာ်းချက်မျာ်းကို ပုိ  ရဆာင ် (ရဟာကကာ်း) သည ် မမည်ရချ။ စငစ်စ်ရသာက်ာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အသင အ်ာ်း လူတို  ၏ (ရဘ်း နခ်ပ်သိမ််းတို  ) မှ ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ရတာ်မူမည်ဖြစ်သည်။ 

စငစ်စ်ဧကန ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်‘ကာြ ိ်’ ဖငင််းပယ်ရသာသူတို  အာ်း (အသင က်ို လာရ ာကြ်ျက်ဆီ်းနိငု ်န)် 

လမ််းရပ်းရတာ်မူမည်မဟတု်ရပ။စူ ဟ ် မာအဒိဟ်-(၅:၆၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိ  ဖပင ် (အိ-ု

နဗီတမနရ်တာ်) အသငသ်ည် ၎င််း တို  ၏ရရှ ွံ့ဝယ် (နဗတီမနရ်တာ်) န်ူးဟ်၏အတထ  ပပတ္ိအရကကာင််းကိြုတ်ကကာ်းပါရလ။ 

တစ်  ရ ာ အခါဝယ(်နဗတီမနရ်တာ်) န်ူးဟ်သည ် မိမိအမျိ ်းသာ်းတို  အာ်း (ဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းခ  ရလသည်။အို-

ငါ၏အမျိ ်းသာ်းတို  ၊ အကယ်၍ ငါ၏ ပ်တည်ဖခင််းသည်လည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ 

အာယတ်ရတာ်မျာ်းဖြင င်ါ၏ဆ ု်းမဩဝါဒရပ်းဖခင််းသည်လည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  အရပေါ်၌ ဝနရ်လ်းရနပါလျှင ် ငါသည ်

အလလ ာဟ်အသျှငဖ်မတ်အရပေါ်၌သာ ယ ုပ ုလွှ အပ်ပပီ်းဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည ် (ငါ  အာ်းရချမှုန််း န)် မိမိတို  ၏ 

အကက အစည်မျာ်းကိ ု မိမိတို  ၏တွ ြကန်ှုငိ််းယှဉကိ်ုးကွယ ်ာမျာ်းနငှ  ် ပူ်းရပါင််း၍ ဖပဋ္ဌာန််းကကရလကုန။် 

ထုိ  ရနာက်အသငတ်ို  ၏(ယင််း)အကက  အစည်မျာ်းသညလ်ည််း အသငတ်ို  အရပေါ်ဝယ် ြ ်ုးအုပ်လျက ်မရှိပါရစနငှ ။် ထုိ  ရနာက ်

အသငတ်ို  သည် ငါနငှ ပ်တ်သက်၍ စီမ ရဆာင ွ်က်ကကရလကုန။် ၎င််း ဖပငအ်သငတ်ို  သည ် ငါ  အာ်း ရရွှွံ့ဆုိင််းခွင ပ်င ်

မရပ်းကကကုနလ်င ။်စူ ဟ် ယူနတွစ််-(၁၀:၇၁)မူစာ(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)၏ရဖပာကကာ်းချက်ကိ ု

အရှငဖ်မတက်ဖပနလ်ညအ်သိရပ်းမိန်  ကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-(ထုိအခါ) ယင််း(မူစာနငှ ဟ်ာရူန)်တို  နစ်ှဦ်းကအို-

ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  အာ်း ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရငှဖ်မတ်၊ ဧကနအ်မှန ် ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  သည ်

မိမိတို  အာ်းယင််းြ ိ်ရအာင(်န)်က ကကိ တင(်စတင)် ဒကုခရပ်းမညက်ိုလည််းရကာင််း၊ယင််းသည ် ပုိမုိ၍ပင ်

ဆုိ်းသွမ််းလာမညက်ိုလည််းရကာင််း၊ စုိ်း ိမ်မိကကပါသည်ဟ ု ရလျှာက်ထာ်း ပနက်ကာ်းခ  ကကရလသည်။(၄၅) (ထုိအခါ) 

အရှငဖ်မတက် (ဤသုိ  )မိန   ် ကကာ်းရတာ်မူခ  ၏။ အသငတ်ို  နစ်ှဦ်းသည ် မစုိ်း ိမ်ကကလင ။် ဧကနမ်လွ ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  နစ်ှဦ်းနငှ အ်တ ူ ရှိရတာ်မူ၏။ငါအရှငဖ်မတ်သည ် (အလ ်ုးစ ုတို   ကို) ကကာ်းရတာ်မူ၏။ ၎င််းဖပငင်ါအရှငဖ်မတ်သည် 

(ဖြစ်ပျက်သမျှတို  ကိုလည််း) ဖမငရ်တာ်မူ၏။(၄၆)စူ ဟ် သွာဟာ-(၂၀:၄၅-၄၆)ထုိ  ရကကာင အ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိ၏ စူလ်တမနရ်တာ(်အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တို  အာ်း 

၎င််းတို  ၏ နသူ်မျာ်းမှထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရာှက်ရတာ်မူမည်ဖြစ်ရကကာင််းတငဖ်ပထာ်းသည်။ ထုိ  ရကကာင  ်နသူ်မျာ်းသည် 

၎င််းတို  အာ်းမည်သည ်ရဘ်းဒကုခတစ်စ ုတစ် ာကိုမျှ မရပ်းနိငုခ်  ရပ။ 



  

  

ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငပ်ပီ်းကက်ီးကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိ၏(ဝဟီ)ဗျာဒတိ်ရတာ်၌အတိ်ုးအရလျာ မဖြစ်ရစ န ် မိမိကိုယတ်ိုငထိ်န််းသိမ််းရစာင ရ်ရာှက်ထာ်းမည်ဖြစ်ရကကာင််း 

တငဖ်ပထာ်းသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ဧကနစ်ငစ်စ် 

ငါအရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင(်ဤ)ဆ ်ုးမဩဝါဒ(တည််းဟူရသာက ုအ်ာနက်ျမ််းတာ်ဖမတ်)ကို 

ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။ ထုိမှတစ်ပါ်း ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင ် ယင််းဆ ု်းမဩဝါဒကိ ု

ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ရတာ်မူမည ် အရှငဖ်မတ ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် ဟိဂျ် -်

(၁၅:၉)နဗတီမနရ်တာ(်အလိငုဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းသည် အသိညဏန်ငှ် ဆန်  ကျငရ်သာအ ာ သုိ  မဟတု ်

အကျင် စာ ိတ္(ပျက်ဖပာ်းရစရသာ)အ ာတိုင််းမှ ထိန််းသိမ်ရစာင် ရရှာက်ဖခင််းခ  သူမျာ်းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မိမိ၏နဗီတမနရ်တာ်မုဟမမဒအ်ာ်း(မရကာင််းရသာစာ တ္ိမျာ်းမှ)ကင််းရငှ််းသူဖြစ်ရကကာင််း 

တငဖ်ပမိန်  ကကာ်းထာ်းသည်မှာ-ထုိမှတစ်ပါ်း မလွ ဧကန ် အသငသ်ည် ထူ်းက ဖမင ဖ်မတ်လှစွာရသာ သရဘာသကန ်

အကျင စ်ာ ိတ္ ရပေါ်၌ရှိရန၏။စူ ဟ် ကလမ်-(၆၈:၄)တမနရ်တာ်ဖမတ်နငှ် ပတ်သက်၍ ဤသုိ  လည််း 

မိန်  ရတာ်မူထာ်းသည်။၎င််းဖပင ် (ဤ)အသငတ်ို  ၏ အရြေါ်သညလ်ည််း ရူ်းသွပ်ရသာသူ မဟုတ်ရပ။စူ ဟ် သကက ဝီ်း ်-

(၈၁:၂၂)၎င််းဖပင ်  စူလ်တမနရ်တာတ်ိုင််းသည် အရှငဖ်မတ်၏မိန်  မှာချက်မျာ်းကို ရကာင််းမွနစွ်ာထမ််းရဆာငန်ိငုသ်ညအ်ထိ 

ကာကယွ်ရစာင် ရရှာက်ဖခင််းခ  သည်။ နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်မုိစစလာမ်)တို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန်  ရတာ်မျာ်းအာ်းအရငှဖ်မတ်၏ရကျ်းကျွနမ်ျာ်းထ  ပုိ  ချ နတ်ာ၀နရ်ပ်းအပ်ဖခင််းခ  ရသာ 

ပုဂိ္ လ်မျာ်းဖြစ်ကကသည်။ ထုိတမနရ်တာမ်ျာ်းတငွ ် ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းဖခင််း၊ 

ခ၀ပ်ကို်းကယွ်မှုကိုခ ထုိက်ဖခင််းတို  နငှ် သက်ဆုိငရ်သာ မည် သည် ဂုဏဝိ်ရသသမျှမရှိရပ။ အမှနပ်င၎်င််းတို  သည ်

အဖခာ်းလူသာ်းမျာ်းက  သုိ  လူသာ်းပငဖ်ြစ်ကကသည်။ သုိ  ရသာ်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည်မိမိ၏မိန်  မှာချက်မျာ်းကိ ု

၎င််းတို  ထ ဝဟီပုိ  ချရတာ်မူသည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းတို  အာ်း ၎င််းတို  ၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းက(ဤသုိ  )ရဖပာဆုိရဖြကကာ်းခ  ရပသည။် (အချင််းတို  ၊ဧကနမ်လွ )ငါတို  သည် အသငတ်ို  က  သုိ  ပင ်

လူသာ်းမျာ်းသာဖြစ်ကကရပသည်။သုိ   ာတွင ် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် မိမိကျွနမ်ျာ်းအနက်မှ 

မိမိအလိုရှိရတာ်မူရသာသူအရပေါ်၌ ရကျ်းဇ်ူးဖပ ရတာ်မူရလ ရှိရပသည်။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ငါတို  ၌ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ 

ခွင ဖ်ပ ချက်ဖြင မှ်တစ်ပါ်း အသငတ်ို  ထ  တနခုိ််းဖပာဋဟိာ တစ်စ ုတစ်ခုကိုယူရဆာငလ်ာကက န ် အခွင အ်ာဏာမရှိရပ။ 

အမှနရ်သာ်ကာ်းမုအ်မငန် ် သက်ဝင ် ယ ုကကည်သူတို  သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အရပေါ်၌သာလျှင ် အာ်းကိ်ုးအာ်းထာ်း 

ယ ုပ ုလွှ အပ်ကက ာကုနသ်တည််း။စူ ဟ ် အိဗ် ာဟီမ်-(၁၄:၁၁)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိ၏တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)အာ်း သူ၏အမျိ ်းသာ်းတို  ကို ဤသုိ  ရဖပာကကာ်း န ်

အမိန  ရ်ပ်းခ  သည။်(အို-နဗီတမနရ်တာ်) အသငသ်ည ် (၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။ (အချင််းတို  ) ငါသည ်

အသငတ်ို  က  သုိ  ပင ် လူသာ်းတစ်ဦ်းမျှသာလျှငဖ်ြစ်သည်။ အသငတ်ို  ၏ ကို်းကွယ ်ာအရှငဖ်မတ်သည ် တစ်ဆူတည််းရသာ 

ကို်းကွယ ်ာအရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူရကကာင််း၊ ငါ  ထ သုိ   

ဝဟီအမိန  ရ်တာက်ျရ ာက်လာ(ဖခင််းသည်သာလျှငင်ါ၏ထူ်းဖခာ်းချက်ဖြစ်) ရချသည။် သုိ  ဖြစ်ရပ ာ မိမိအာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်နငှ ရ်တွွံ့ဆ ု န ် ရမျှာ်လင လ်ျက် 

ရှိရသာသူသည်ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လမျာ်းကို ကျင မူ်ရဆာက်တည ်ရပမည်။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူသည် မိမိအာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်အာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာ၌ မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်ကိုမျှပင ် တွ ြကယ်ှဉတွ  

(ကို်းကွယ်)ဖခင််းမဖပ  ရချ။စူ ဟ ်ကဟ်ြ-်(၁၈:၁၁၀) 



  

  

၂၃။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် ကက ်းကျယတ်သာ 

ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမူ်မျာ်း၏ အတမခအမမစ္် ရာ်းမျာ်းနငှ့်် က ွ

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ  ်စ္်ပါ်း ည််းကှိသုာ 

ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမ်ခင််းဘက်သှို ့်  ှိ တ်ခေါ်ထာ်းသည်။ ၎င််း ှို ့်မှာ-

(၁) လွာသ၀် မ်ပျုမခင််း။ ၎င််း ငွက်ှိယာမ်ရပ်မခင််း၊ 

ရုကအူဦ််းညွ မ်ခင််း၊ စ္ဂ်ျဒဟဦ််းချမခင််း၊ 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ အ်ာ်းသ ှိရ သမခင််း၊ 

ချ ်းမွမ််းတထာပနာမပျုမခင််းနငှ့်် တု ာင််းမခင််း ှို ့်ပါဝငသ်ည်။ 

လ ူစ္်ဦ်းသည်တန ့်စ္ဥ်ငါ်းကကှိမ် ွလာသတ် ာက် ည်ရသ

ည်။ ဤသှို ့်ဝ မ်ပျုမခင််း၌အ င့််အ န််းခွြဲမခာ်းမူမျာ်းမရှှိတပ။ 

ထှို ့်တသကာင့်သ်တူ ်း၊ သ ူင််းရြဲ၊ တခါင််းတ ာငန်ငှ့်် 

လကတ်အာကင်ယ်သာ်းအာ်းလံ်ုး ှို ့်သည် 

 လွာသဝ် မ်ပျုရာ၌လှိငု််း စ္်လှိငု််းထြဲ ငွရှ်ှိသကရသည်။ 

(၂)ဇကာသမ် စ္်သည်။ 

ဇကာသဟ်ူသည်စ္ည််းမျဉ််းစ္ည််းကမ််းမျာ်းနငှ့်အ်ည  

သတူ ်းမျာ်း၏ဥစ္စာပစ္စည်မျာ်းထြဲမှ 

 င််းရြဲသာ်းမျာ်းနငှ့်အ်မခာ်းယပူှိုငခွ်င့်ရှ်ှိသမူျာ်းအ ကွ ်



  

  

 စ္်နစှ္်လျှင ်စ္်ကကှိမ်တပ်းရန် 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ က်( ရဿ်ွ)မမပျုမတနရ ာဝန်အမ စ္် 

သ မှ် ထ်ာ်းသည့််အနည််းငယ်မျှတသာပမာဏကှိ ုှိလုှိုသ

ည်။ (၃) ွှိယာမ်မ စ္်သည်။  ွှိယာမ်ဟသူည် 

လမမ ရ်မ်ဿွာန်၏တန ့်ပှိုင််း ငွ ်စ္ာ်းမခင််း၊ တသာကမ်ခင််း၊ 

တမထန်ုမှ ဝြဲမခင််း ှို ့်မှတရှာငသ်ကဉ်မခင််းမ စ္်ပပ ်း 

၎င််းသည်စ္ှိ ဝ်ှိညာဉ်၌ ခနတ  ရာ်းနငှ့် ်

စ္ှိ ဓ်ါ သ်ကံ့်ခှိုငမ်ှု ှို ့်ကှိ ု ှိ်ုးပွါ်းတစ္သည်။ 

(၄)ဟဂ်ျမ စ္်သည်။ ဟဂ်ျဟသူည်   စ်္ွမ််းနှိငုသ်အူတပေါ် 

 စ္်သက် ငွ ်စ္်ကကှိမ် 

မကကဟပ်မှိျု ွေ့ ရှှိအလလ ာဟ်အရှငမ်မ ၏်အှိမ်တ ာ်သှို ့်သာွ်းတရာ

ကဟ်ဂ်ျမပျုမခင််းမ စ္်သည်။ဟဂ်ျကျင့််စ္ဥ်၌ 

ချွ ယ်ွင််းမှုအတပါင််းမှကင််းစ္ငတ် ာ်မူတသာ 

 န် င််းရှငဘ်ကသ်ှို ့်လညှ့််ရာ ငွအ်ာ်းလံ်ုး ညူ သာွ်းသကပပ ်း 

ကွြဲမပာ်းမခာ်းနာ်းမှုမျာ်းနငှ့််မျှိျု်းရှို ်းဂုဏ်တ ာ်မှုမျာ်းလည််း 

ပတမပာကသ်ာွ်းတပသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်သည ် ကကီ်းကျယ်ရသာခဝပ်မှုကို်းကွယ်မူမျာ်းနငှ်  အဖခာ်းရသာခဝပ်ကိ်ုးကယွ်မှုတို  ဖြင  ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် န ် ြတိ်ရခေါ်ထာ်းသည်။ ဤကကီ်းဖမတ်ရသာခဝပ်ကို်းကယွ်မှုမျာ်းကိ ု



  

  

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်နဗ၊ီ စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)အာ်းလ ု်းအရပေါ် 

တာဝနအ်ဖြစ်သတ်မှတ်ဖပဌာန််းရတာ်မူခ  သည်။ ထုိကကီ်းဖမတ်ရသာခဝပ်ကို်းကယွ်မှုမျာ်းမှာ- 

(ပထမ)ဆွလာသ်၊ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ် ဆွလာသ်ကိုနဗတီမနရ်တာအ်ာ်းလ ်ုးအရပေါ် 

ြ ဿွ်မဖပ မရန တာ၀နအ်ဖြစ် သတ်မှတ်ခ  သည် အတိုင််း မွတ်စ်လငမ််အာ်းလ ်ုးအရပေါ်တွငလ်ည််း 

ြ ဿွ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရတာ်မူခ  သည်။ ၎င််းဖပငအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မိမိ၏နဗ ီ

အိဗ် ာဟီမ်ခလ်ီးလ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)အာ်းမိမိ၏အိမ်ရတာက်ိ ု သွ၀ါြ်လညှ် ပတြ်ူ်းရဖမာ်ကကသူမျာ်း၊ 

ဆွလာသ်ဝတ်ဖပ သူမျာ်း၊ ဦ်းညတွ်ရိုကျိ ်းသူမျာ်းနငှ်  ပျပ်၀ပ်ဦ်းချသူတို  အတကွ် သန်  ဖပန်  စငက်ကယ်ရအာငထ်ာ်း န ်

အမိနရ်ပ်းခ  သည။်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် အသငတ်ို  သည် ဖပနလ်ည်ရအာက်ရမ  

သတိ ကကကုနရ်လာ ၊ အခါတပါ်း၌ ငါအရှငဖ်မတ်သည ် (ကအ်ဗဟ)် ရကျာင််းရတာ်ဖမတက်ို လူခပ်သိမ််း တို  အဘုိ   

သွာ်းရ ာက်စုရဝ်း ာ ဗဟိုဌာနအဖြစ်ဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ အဘယဒါယီ ရဘ်း နခ်ပ်သိမ််း ကင််းပငမ်ိ်း ာ ဌာန အဖြစ်ဖြင  ်

လည််းရကာင််း၊ ဖပ လုပ်သတ် မှတ်ရတာ်မူခ  ရလပပီ။ ထုိ  ဖပငတ်ဝ နဗီတမနရ်တာ် အစ်ဗ် ာဟီမ်(အ)  ပ်တည ် ာရန ာကိ ု

ဆွလာတ်ဝတ်ဖပ  န ် ရန ာအဖြစ် သတ်မှတ်ကကကုနဟ်ူ၍ အသငတ်ို  ကို ငါမိန  ရ်တာ်မူခ   ရလသည။် ထုိမှတပါ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် နဗီတမနရ်တာအ်စ်ဗ် ာဟီမ်(အ) နငှ  ် နဗတီမနရ်တာ ် အစစမာအလီ်(အ) တို  အာ်းအသငတ်ို  နစ်ှဦ်းသည် 

ငါအရှငဖ်မတ်၏ (ကအ်ဗဟ်) ရကျာင််းရတာ်ဖမတက်ို လညှ ်ပတ် ြူ်းရမျှာ်ကကသူတို   အဘုိ  အ ာလည််းရကာင််း၊ 

တ ာ်းကိနုစ်ှသက်၍ ထုိရကျာင််းရတာ်၌ တစ်ကိုယတ်စ်ကာယတည််း အိအတ်ိကာြ ် ဖပ လုပ် သီတင််းသ ်ုး 

ရနထုိငက်ကသူတို   အဘုိ  အ ာ လည််းရကာင််း၊ ဦ်းညွတရ်ိုကျိ ်းရသာ သူအရပါင််းတို   အြို  အ ာလည််းရကာင််း၊ 

ပျပ်ဝပ်ဦ်းချရသာသူ အရပါင််းတို   အဘုိ  အ ာလည််းရကာင််း ဤငါ၏အိမ်ရတာက်ို(ရုပ်ပွာ်းဆင််းတု၊ အညစ်အရကက်း၊ 

အစရှိသညတ်ို  မှ) ရှင််းလင််းထာ်းကက မညဟ်ု အမိန  ရ်တာက်ိ ု ချမှတ်ရတာ်မူခ   ရလသတည််း။စူ ဟ ် ဗက ဟ်-

(၂:၁၂၅)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် တမနရ်တာ်မူစာ(အလိငုဟ်ိစစလာမ်)အာ်း ပထမဦ်းဆ ်ုးဟစ်ရခေါ်ချိနတ်ငွ ် ဆွလာသ်ကိ ု

တာဝနအ်ဖြစ်ဖပဌာန််းရတာ်မူခ  သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတမိ်န်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

အသင အ်ာ်းြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင။် သုိ  ဖြစ်ရပ ာအသငသ်ည ် မိမိ ြိနပ်နစ်ှြက်ကိ ု ချွတ်ပါရလ။ 

ဧကနစ်ငစ်စ်အသငသ်ည ် ထူ်းဖမတ်ရသာ တွ ဝါ ရတာငက်ကာ်းအ ပ်၌(ရ ာက)်ရှိရနရချပပီ။(၁၂)စငစ်စ် ငါအရငှဖ်မတ်သည ်

အသင အ်ာ်း (နဗီတမနရ်တာအ်ဖြစ်) ရ ွ်းချယ်ရတာ်မူပပီ်းဖြစ် ာ အသငသ်ည်(မိမိထ သုိ   ငါအရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်မှ) 

ထုတ်ဖပန ် ဖခင််းခ  ရသာအမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို နာ်းရထာငပ်ါရလ။(၁၃)ဧကနအ်မှန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

ပငလ်ျှငအ်လလ ာဟ်အရငှဖ်မတ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသည်။ ငါအရငှဖ်မတ ်မှတစ်ပါ်း ခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာအရငှဟ်ူ၍ အလျှင််းမရှိပပီ။ 

သုိ  ဖြစ် ရပ ာအသငသ်ည် ငါအရငှဖ်မတ်အာ်းသာလျှင ် ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ပါရလ။ထုိ  ဖပင ် အသငသ်ည် ငါအရှငဖ်မတ်အာ်း 

သတိ ဖခင််းငာှ ဆွလာတ်ဝတ်ဖပ မှုကိ ု ရဆာက်တည်ပါရလ။(၁၄)စူ ဟ ် သွာဟာ-(၂၀:၁၂-

၁၄)မစီ်းဟ်အီစာ(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)က စငစ်စ်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မိမိအာ်း ဆွလာသ်ရဆာက်တည ်နန်ငှ်  

ဇကာသ်ရပ်းရဆာင ်နအ်မိန်  ရပ်းခ  ရကကာင််း အသိရပ်းခ  သည။် ၎င််းက အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်တငဖ်ပထာ်းသည ်အတိုင််း 

ရဖပာကကာ်းခ  သည်မှာ-၎င််းဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် ကျွန်ပ်ုအာ်း မည်သည ်ရန ာ၌မဆုိကျွန်ပ်ုရှိရနရစကာမူ 

ဗ က်သ်မဂဂလာနငှ ဖ်ပည ်စ ုသူ ဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  ရပသည်။ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ကျွန်ပ်ုအာ်း အသက်ထငရ်ှာ်း 

ရှိရနသမျှကာလပတလ် ု်းဆွလာသ်ဝတ်ဖပ  နလ်ည််းရကာင််း၊ ဇကာသ်ရပ်းရဆာင ်နလ်ည််းရကာင််း၊ 

အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။စူ ဟ ် မ ယ်မ်-(၁၉:၃၁)အစစလာမ်သာသနာရတာ်ရှိဆွလာသ်သည ် ကယိာမ် ပ်ဖခင််း၊ 

ရုကူအ်ဦ်းညွတ်ဖခင််း၊ စဂ်ျဒဟ်ဦ်းချဖခင််း၊ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်းသတ ိတသဖခင််း၊ ချီ်းမွမ််းရထာပနာဖပ ဖခင််းနငှ်  

ဆုရတာင််းဖခင််းတို  ပါဝငသ်ည်။ လူတစ်ဦ်းသည ် ရန  စဥ်ဆွလာသ်ငါ်းကကိမ်ရဆာကတ်ည် သည်။ 



  

  

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အသငတ်ို  သည ် (ရယဘုယျအာ်းဖြင )် အာ်းလ ု်း ရသာ 

ဆွလာတ်ဝတ်ဖပ ဖခင််းတို  ကိလုည််းရကာင််း၊ (အထူ်းသဖြင )် အလယ်ဖြစ်ရသာ ဆွလာတ် ဝတ်ဖပ မှုကိုလည််းရကာင််း၊ 

ရစာင ရ်ရှာက်ထိန််းသိမ််း ကကရလကုန။် ထုိ  ဖပင ် အသငတ်ို  သည ် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ ရရှ ွံ့ရတာ်ဝယ ်

ဂါ ဝတ ာ်းရရှ ွံ့ထာ်း၍ ခဝပ်ရိုကျိ ်းရသာသူမျာ်း အဖြစ်နငှ  ်ပ်ကကကုနရ်လာ ။စူ ဟ ် ဗက ဟ်-

(၂:၂၃၈)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗီတမနရ်တာ်) အသငသ်ည် ရနမွန််းလွ ချနိမှ်စ၍ 

ညဉ ်ရမှာငခ်ျနိအ်ထိ ဆွလာတ်ဝတ်ဖပ မှုကိ ု ရဆာကတ်ည်ပါရလ။ ၎င််းဖပင ် မုိ်းရသာက်ချနိ ် ဆွလာတ်ဝတ်ဖပ မှုကိ ု

ရဆာက်တည်ပါရလ။ ဧကနမ်လွ  မုိ်းရသာက်ချိန ် ဆွလာတ်ဝတ်ဖပ မှုသည် (မလာအကိဟ ် ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်း) 

လာရ ာက်ချိနပ်င ် ဖြစ်ရချသတည််း။စူ ဟ ် အစစ ာအ်-(၁၇:၇၈)တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က 

မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -ရကုူဦ်းညတွ် ာတွင ် ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်အာ်း 

ကကီ်းကကယ်ထွတ်ဖမတ်ရကကာင််းမမတ်ဟပါရလ။ ၎င််းဖပငစ်ဂ်ျဒဟ်ဦ်းချ ာတွင ် တတ်နိငုသ်မျှကကိ ်းစာ်းပပီ်းဆုရတာင််းပါရလ။ 

အသငတ်ို  အြို   ထုိရတာင််းဆုမှာ ပုိ၍လက်ခ နိငုရ်ဖခရှိသည်။(ဆွဟ်ီးဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း)(ဒတုိယ)ဇကာသ်၊ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ဇကာသ်ကို ရရှ်းလွနရ်လပပီ်းရသာနဗ၊ီ  စူလတ်မနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)အာ်းလ ်ုးအရပေါ် 

ြ ဿွ်မဖပ မရန တာ၀နအ်ဖြစ် သတ်မှတ်ခ  သည် အတိုင််း မွတ်စ်လငမ််အာ်းလ ်ုးအရပေါ်တွငလ်ည််း 

ြ ဿွ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရတာ်မူခ  သည်။ ဇကာသ်ဟူသည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ် သတ်မှတ်ထာ်းရသာ 

စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်း၊ အတိငု််းတာပမာဏမျာ်းနငှ်  အည ီ သူရဌ်းမျာ်း၏ဥစစာပစစည််းမျာ်းထ မှ 

ဆင််း  သာ်းမျာ်းနငှ အ်ဖခာ်း ပုိငခွ်င ရ်ှိသူမျာ်းအတကွ ် တစ်နစ်ှလျှငတ်စ်ကကိမ်ရပ်း န ်

(ြ ဿ်ွ)မဖပ မရန တာဝနအ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထာ်းသည  ် အနည််းငယ်ရသာပမာဏကိုဆုိလိုသည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည ်ထုိသူတို  ၏ဥစစာပစစည််းမျာ်းထ မှ အလှူဝတထ  ကိ ု

လက်ခ ယူလိကု်ပါ။ ယင််းသုိ  (အလှူလက်ခ ယလူိုက်ဖခင််း)အာ်းဖြင  ် အသငသ်ည် ထုိသူမျာ်းအာ်း စငက်ကယ်သန  ရ်ှင််း 

အဖပစ်ကင််းရစနိငုမ်ည်။ ထုိ  ဖပငအ်သငသ်ည် ၎င််းတို  အြို   ဆုမွနရ်တာင််းပါရလ။ အရကကာင််းရသာ်ကာ်း 

အသင၏်ဆုမွနရ်တာင််းဖခင််းသည် ၎င််းတို  အြို   ပငမ်ိ်းရအ်းသက်သာ(နစ်ှသိမ ်ရကျနပ်)မှုပင ် ဖြစ်ရချသည်။ 

စငစ်စ်တစ်မူကာ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် အလ ်ုးစ ုတို  ကို ကကာ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု

သိရှိရတာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူရချသည။်စူ ဟ ် ရသာငဗ်ဟ်-

(၉:၁၀၃)တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် မုအာဇ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)အာ်း 

ယီမငဖ်ပည်သုိ  ရစလွှတ်ခ  ချိနတ်ွင ် သူ  အာ်းဤသုိ  ရဖပာကကာ်းခ  သည်။ဧကနအ်မှနအ်သငသ်ည ် ကျမ််း ထာ်းသူမျာ်းထ  

သွာ်းရ ာက်ရနသည်ဖြစ် ာ အသငသ်ည ် ထုိသူတို  အာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မှအပ 

အဖခာ်းခ၀ပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းခ ထုိက်ရတာ်မူရသာအရှငမ်ရှိရကကာင််းနငှ်  ဧကနအ်မှန ် ငါကိုယ်ရတာ်သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်ဖြစ်ရကကာင််းကို သက်ရသခ  နြ်ိတ်ရခေါ်ပါရလ။ ထုိအ ာနငှ် ပတ်သက်၍ 

၎င််းတို  ကသင အ်ာ်းလက်ခ ခ  ရသာ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််းတို  အရပေါ်ဝယ်ရန  နငှ ည်တွင ်

ဆွလာသ်ငါ်းကကိမ်ြ ဿ်ွတာဝနအ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထာ်းရကကာင််းအသိရပ်းပါ။ ထုိအ ာနငှ် ပတ်သက်၍ 

လက်ခ ခ  ရသာအ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််းတို  အရပေါ်တွင ် သူတို  ၏ဥစစာပစစည််းမျာ်းထ မှ ဇကာသ်ရပ်းလှူဖခင််းအာ်း 

ြ ဿ်ွတာဝနအ်ဖြစ်သတ်မှတ်ရကကာင််း အသိရပ်းပါ။ ယင််းဇကာသ်ကို 

၎င််းတို  ထ ရှိကကယ်ဝချမ််းသာသူမျာ်းထ မှယူရဆာင၍် သူတို  ၏ဆင််း  သာ်းမျာ်းကိုခွ ရဝရပ်းကမ််း မည်။ 

ထုိအ ာနငှ် ပတ်သက်၍ ၎င််းတို  ကသင အ်ာ်း လကခ် ခ  ရသာ်အသငသ်ည် ဇကာသ်ရကာကယ်ူ ာတွင ်

၎င််းတို  ၏အရကာင််းဆ ်ုးဥစစာပစစည််းမျာ်းကိုရကာကယ်ူဖခင််းမှ ရရှာငက်ကဉပါ။ ၎င််းရနာကအ်သငသ်ည ်



  

  

မတ ာ်းညြှဉ်းပန််းဖခင််းခ  သူ၏ မရကာင််းဆုရတာင််းဖခင််းခ  မှု(ကျိနဆ် မှု)ကိ ု ရရှာငက်ကဉပါ။အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ ်

ယင််းတိုငက်ကာ်းမှုနငှ အ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ကကာ်းတွငအ်ကာကွယမ်ရှိရပ။(သိ ်မိဇီကျမ််း - 

၆၂၅)(တတိယ)ဆိွယာမ်ဥပုသ်ရစာင ဖ်ခင််း။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတသ်ည် ဆိွယာမ်ဥပုသ်ရစာင ဖ်ခင််းကို ရရှ်းလွနရ်လပပီ်းရသာ 

နဗီ၊  စူလတ်မနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)အာ်းလ ်ုးအရပေါ် ြ ဿွ် မဖပ မရန တာဝနအ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခ  သည် အတိငု််း 

မွတ်စ်လငမ််မျာ်းအရပေါ်တွငလ်ည််း ြ ဿွ ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရတာ်မူခ  သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို-

မုအ်မငန် ် ယ ုကကည်ဖခင််းသဒဒါတ ာ်း ရှိကကကုနရ်သာသူအရပါင််းတို  ၊ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  ထက ်

အလျငရ်ှိခ  ကကရသာ သူတို  အရပေါ်ဝယ် ဥပုသ် သီတင််းရဆာကတ်ည ်န ် ပညတ်ရတာက်ို ဖပဋ္ဌာန််းရတာ်မူ သက  သုိ  ပင ်

အသငတ်ို  အရပေါ်၌လည််း ဥပုသ်သီတင််းရဆာက်တည ်န ် အမိန  ရ်တာက်ို ဖပဋ္ဌာန််း အတည်ဖပ ရတာ်မူခ  ရလပပီ။ သုိ   

(ဥပုသ်သီတင််းရဆာက်တည်) မှသာလျှင ် အသငတ်ို  သည် ဖပစ်မှု ဒစုရိုက်တို  မှ ကကဉရရှာငသူ်မျာ်း 

ဖြစ်တနက်က ာ၏။စူ ဟ ် ဗက ဟ်-(၂:၁၈၃)ဆိွယာမ်ဟူသည် လဖမတ် မ်ဿွာန၏်ရန  ပုိင််းတွင ် စာ်းဖခင််း၊ ရသာက်ဖခင််း၊ 

ရမထုနမီှ်ဝ ဖခင််းတို  မှ ရရာှငက်ကဉဖခင််းဖြစ်ပပီ်း ၎င််းသည ် စိတ်ဝိညာဉ၌ခန္တီ ာ်းနငှ  ် စိတ်ဓါတ်ကက  ခုိငမ်ှုတို  ကိ ု

ပျိ ်းရထာငရ်ပ်းသည်။တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ ဆိွယာမ်ဥပုသ်ရစာင ထိ်န််းဖခင််းသည ် ငါအရှငဖ်မတအ်တကွ်သာဖြစ်ပပီ်း 

၎င််း၏အကျိ ်းကုသုိလ်ကို ငါအရှငဖ်မတ်ကိယု်တိငုခ်ျီ်းဖမြှင ရ်တာ်မူမည်ဖြစ်သည်။ ဆိွယာမ်ဥပုသ်ရစာင သူ်သည ်

ငါအရှင အ်တကွ်သာစာ်းဖခင််း၊ ရသာက်ဖခင််း၊ ရမထုနမီှ်ဝ ဖခင််းတို  ကိုစွန  လ်ွှတ်လိကု်သည်။ ဆိွယာမ်ဥပုသ်သည ်

ဒိငု််းသြွယ်ဖြစ်သည်။ ဆိွယာမ်ဥပုသ်ရစာင ထိ်န််းသူအတွက် ရပျာ် ွှငမ်ှုနစ်ှခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာဝါရဖြသည် အခါဖြစ်ပပီ်း 

ရနာကတ်စ်ခုမှာ မိမိ၏အရှငန်ငှ် ဆ ုရတွွံ့သည် အခါဖြစ်သည။်(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ကီျမ််း - ၇၄၉၂)(စတုတထ ) 

ဟဂ်ျဖပ ဖခင််း။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် ဟဂ်ျကိုရရှ်းလွနရ်လပပီ်းရသာ နဗ၊ီ 

 စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)အာ်းလ ု်းအရပေါ် ြ ဿွ်မဖပ မရန တာဝနအ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခ  သည် အတိငု််း 

မွတ်စ်လငမ််မျာ်းအရပေါ်တွငလ်ည််း ြ ဿွ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရတာ်မူခ  သည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မိမိ၏နဗ ီ

အိဗ် ာဟီမ်ခလလီ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)အာ်း ဟဂ်ျအတွကြ်ိတ်ရခေါ် န ် အမိန  ရ်ပ်းခ  သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် အသငသ်ည် လူခပ်သိမ််းတို  အာ်း (ထူ်းဖမတ်လှစွာရသာ 

ယင််းအိမ်ရတာ်သုိ   လာရ ာက်ြ်ူးရဖမာ်)ဟဂျ်ဖပ ကက န ် ရကကညာ(ြိတ်ရခေါ်)ပါရလ။ (ထုိအခါ)လူတို  သည ်

အလွနရ်ဝ်းလ ရသာ လမ််းခ ီ်းတိုင််းမှ ရဖခကျငလ်ည််းရကာင််း၊ ကျ  လှီပိနခ်ျ  ်းရသာ ကလုာ်းအတု်အသီ်းသီ်းရပေါ်၌ 

စီ်းနင််း၍လည််းရကာင််း၊အသင ထ် သုိ   လာရ ာက်ကကရပမည်။စူ ဟ ် ဟဂျ်-(၂၂:၂၇)၎င််းဖပင ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

အိဗ် ာဟီမ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)အာ်း ရရှ်းကကရသာအိမ် ကအဗ်ဟ်ဝတ်ရကျာင််းရတာအ်ာ်း 

ဟဂ်ျဖပ  နလ်ာကကသူတို  အတကွ် သန်  ဖပန်  စငက်ကယ်ရအာင ် ဖပ လုပ် န ် အမိန  ရ်ပ်းခ  သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိမှတစ်ပါ်း(အို-နဗတီမနရ်တာ၊် ဖပနလ်ည် သတိ ပါရလ၊) တစ်  ရ ာအခါဝယ ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည် (နဗတီမနရ်တာ)် အိဗ ်ာဟီမ်အာ်း (ထူ်းဖမတ်ရသာ)အိမ်ရတာ်၏ရန ာကိုညွှနဖ်ပ၍ ရပ်းရတာ်မူခ  ၏။ 

အမိန  ရ်တာ်ထုတ်ဖပနရ်တာ်မူခ  ၏။အို-အဗိ် ာဟီမ်) အသငသ်ည ် မည်သည တ်စ်စ ုတစ် ာကိုပငင်ါအရှငဖ်မတ်နငှ တ်ွ ြက ်

(နှုငိ််းယှဉကိ်ုးကယွ်) ဖခင််းကိ ု မဖပ ပါရလနငှ ။် ထုိ  ဖပင ် အသငသ်ည် ငါအရှငဖ်မတ်၏ (ထူ်းဖမတ်လှရသာ)အိမ်ရတာ်ကိ ု

တွဝါြ်လညှ ်သူတို  အြို  လည််းရကာင််း၊ ‘ကိယာမ်’ ပ်သူတို  အြို  လည််းရကာင််း၊ ‘ရုကူအ်’ ဦ်းညတွ်သူတို  နငှ ’်စဂျီဒဟ်’ ပျပ်ဝပ် 

ဦ်းချသူတို  အြို  လည််းရကာင််း၊ သန  ရ်ှင််းစငက်ကယ်ရအာင ် ဖပ လုပ်၍ထာ်းရှိပါရလ။စူ ဟ ် ဟဂျ-်(၂၂:၂၆)ဟဂ်ျဟူသည ်

တတ်စွမ််းနိငုသူ်အတကွ ် တစ်သကတ်ွငတ်စ်ကကိမ် မကက ဟ်ပမိ ွံ့ ရှိအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏အိမ်ရတာ်သုိ   သွာ်းရ ာက်၍ 

သတ်မှတ်ထာ်းရသာ ကျင စ်ဥ်မျာ်းကို ကျင ရ်ဆာငဖ်ခင််းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-



  

  

အကကငသူ်သည် ထုိအိမ်ရတာ်သုိ  အရ ာက်ခ ီ်းသွာ်း န ် တတ်စွမ််းနိငုခ်  ပါလျှင၊် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်(နစ်ှသက်ရတာ်မူ န)်အတကွ ် ထုိအိမ်ရတာ်သုိ  သွာ်းရ ာကဟ်ဂျ်ဖပ  န ်

(ထုိသူ  အရပေါ်၌)တာဝနရ်ှိရပသည်။ 

သုိ   ာတငွအ်ကကငသူ်သည(်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို)ဖငင််းပယ်သညရ်ှိရသာ် 

(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၌တစ်စ ုတစ် ာမျှနစ်နာဆ ု်းရှု  ်းမှုအလျင််းမရှရိချ၊) အဘယ်ရကကာင ဟ်ူမူအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မုချဧကနစ်ကကာဝဠာအရပါင််းတို  အာ်း လိုလာ်းရတာင တ်ဖခင််းကင််းရတာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် 

အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၉၇)ဟဂ်ျ၌ အစစလာမ်ဘာသာဝင ် ဟဂ်ျဖပ သူအာ်းလ ်ုးသည ် ြနဆ်င််းရှငအ်ာ်းသီ်း 

သန  (်ြက်စပ်မှုမပါဘ )ခဝပ်ကို်းကယွ်သူမျာ်းအဖြစ် တစ်ရန ာတည််းတငွ ် စုရ ု်းကကသည်။ ဟဂ်ျဖပ သူတိုင််းသည ်

တူညီရသာနည််းလမ််းဖြင  ် ဟဂ်ျကျင စ်ဉမျာ်းကို ကျင် ရဆာငက်ကပပီ်း ယင််းသုိ  ရဆာင ွ်က်ဖခင််းရကကာင  ် ပတ်ဝန််းကျင၊် 

ယဉရကျ်းမှုနငှ လ်ူရနမှုအဆင အ်တန််းမျာ်းအကကာ်း ကွ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းမှုမျာ်း ပရပျာက်သွာ်းရပသည်။ 

၂၄။ အစ္စလာမ်သာသနာတ ာ်၌ရှှိတသာ 

ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမ်ှုမျာ်း၏အကက ်းမာ်း ံ်ုးထ်ူးမခာ်းချကမှ်ာ 

ခဝပ်ကှိ်ုးကယွရ်မည့််ပုံသဏ္ဍာန်၊ 

အချှိန်နငှ့်စ်္ည််းကမ််းချကမ်ျာ်းအာ်းလံ်ုးကှိ ု

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ က် သ မှ် မ်ပ ာန််းတ ာ်မူပပ ်း 

၎ငမ်ပ ာန််းချကမ်ျာ်းကှို 

အရှငမ်မ ၏်ရစ္ူလ ်မန်တ ာ်( လွလလလ ာဟအုလှိငုဟ်ှိဝစ္

လလ မ်)က ပှို ့်ချတ ာ်မူခြဲ့်သည်။ ယတန ့်ထှိ ှိငု ်

 စ္်ဦ်း စ္်တယာက်ကမျှ ထှိမုပ ာန််းချကမ်ျာ်းကှို 

ဝငတ်ရာကစ်္ွက ်ကက်ာ 

အ ှိ်ုးအတလျာ့်မပျုလပ်ုထာ်းမခင််းမရှှိတပ။ 

ဤကက ်းကျယလ်တှသာ ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမ်ှုမျာ်းဘကသ်ှို ့် 



  

  

နဗ  မန်တ ာ်(အလှိငုဟ်ှိမုစ္စလာမ်) ှိငု််းက ှိ တ်ခေါ် ခြဲ့်သ

ည်။ 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်၌ရှိရသာ ခဝပ်ကို်းကွယ်မှုမျာ်း၏ အကက်ီးမာ်းဆ ု်းထူ်းဖခာ်းချက်မှာ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ် မည ်ပ ုသဏ္ဍာန၊် 

အချိနန်ငှ စ်ည််းကမ််းချက်မျာ်းအာ်းလ ု်းကို အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်က သတ်မှတ်ဖပဌာန််းရတာ်မူပပီ်း ၎င််းဖပဌာန််းချက်မျာ်းကိ ု

အရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က တဆင ဖ်ပနလ်ည်ပုိ  ချခ  သည်။ ယရန  ထိတိုင ်

မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာကက်မျှ ထုိဖပဌာန််းချက်မျာ်းကို ဝငရ် ာက်စွက်ြက်ကာ အတို်းအရလျာ ဖပ လုပ်ထာ်းဖခင််းမရှိရပ။ 

ဤကကီ်းကျယလ်ှရသာခဝပ်ကိ်ုးကယွ်မှုမျာ်းဘက်သုိ   နဗတီမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တိုင််းက ြိတ်ရခေါ် ခ  သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ယရန  ရသာ်ကာ်း ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အြို   အသငတ်ို  ၏ ‘ဒနီ’် 

သာသနာကို ဖပည ်စ ုရစရတာ်မူခ  ရလပပီ။ ၎င််းဖပင ် ငါအရှငသ်ည် မိမိ၏ရကျ်းဇ်ူးရတာ်မျာ်းကိ ု အသငတ်ို  အြို   အဖပည ်အစ  ု

ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလပပီ။ ၎င််းဖပင ် ငါအရငှသ်ည ် အစစလာမ်သာသနာကိ ု အသငတ်ို  အြို   

‘ဒနီ’်သာသနာရတာ်အဖြစ် သရဘာတူနစ်ှပမိ ွံ့ရတာ်မူခ  ရလပပီ။စူ ဟ် မာအဒိဟ-်

(၅:၃)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-သုိ  ဖြစ်ရပ ာ (အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည် မိမိထ  "ဝဟ်ယ"် 

ထုတ်ဖပနဖ်ခင််းခ  ရလရသာ ကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတက်ိုပင ် အရထာက်အထာ်းဖပ လျက ် ရှိပါရလ။ဧကနမ်လွ  

အသငသ်ည် ရဖြာင မ်တ်ရသာ လမ််းရပေါ်၌ ရှိ၏။စူ ဟ် ဇုခ်ရြု်-(၄၃:၄၃)ဆွလာသ်နငှ ပ်တ်သက်၍ 

း်းအလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-တစ်ြန ် အသငတ်ို  သည ် ‘ဆွလာသ်’ ဝတ်ဖပ ၍ပပီ်းကကရသာအခါ 

အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ို မတ်တတ် ပ်လျကလ်ည််းရကာင််း၊ ထုိငလ်ျက်လည််းရကာင််း၊ 

လ ရလျာင််းလျက်လည််းရကာင််း၊ ရအာက်ရမ တသ သတ ိရှိကကရလကုန။် တစ်ြန ်အသငတ်ို  သည ်ရဘ်း နက်င််းပငမ်ိ်း၍ 

စိတ်ချ ရသာအခါ (နဂုိမူလအတိုင််း စည််းကမ််းကျနစွာဖြင )် ‘ဆွလာသ်’ ဝတ်ဖပ မှုကိ ု ရဆာက်တည်ကကရလကုန။် 

ဧကနမ်လွ ‘ဆွလာသ်’ ဝတ်ဖပ မှုသည ် ‘မုအ်မငန်’် တို  အရပေါ်၌ အချနိက်ာလပုိင််းဖခာ်း၍ အတည ်

သတ်မှတ်ဖပဋ္ဌာန််းထာ်းရသာ ြ ဇ်တာဝနတ်စ် ပ်ပင ် ဖြစ်ရချသတည််း။စူ ဟ ် နစိာအ်-

(၄:၁၀၃)ဇကာသ်သ ်ုးစွ  မည ်ရန ာမျာ်းနငှ် ပတ်သက်၍ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-မုချဧကန ်ဇကာတ်သည ်

ဆင််း  နမ်ွ်းပါ်းသူတို  အြို  လည််းရကာင််း၊ ပစစည််းမ  မျာ်းအြို  လည််းရကာင််း၊ ဇကာတ်နငှ စ်ပ်လျဉ်းရသာ 

ကိစစအဝဝကိုရဆာင ွ်က်သည ် အမှုထမ််းမျာ်းအြို  လည််းရကာင််း၊ အစစလာမ် သာသနာရတာ်၏တ ာ်းမျာ်းကိုနစ်ှသက်၍ 

သာသနာရဘာငတ်ွင ် ဝငလ်ိုသူမျာ်း၏စိတက်ို နစ်ှသိမ ်ရစ နအ်လို  ငာှလည််းရကာင််း၊ ရကျ်းကျွနမ်ျာ်းကိ ု

ကျွနဘ်ဝမှလတွ်ရဖမာက်ရစ န ် လည််းရကာင််း၊ ပမီစာ်းမျာ်းအြို   လည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏လမ််းရတာ၌် 

လည််းရကာင််း၊(ဒကုခရ ာက်ရနရသာ)ခ ီ်းသည်မျာ်းအြို  လည််းရကာင််းဖြစ်သည်။ဤသည်ကာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်မှ ဖပဋ္ဌာန််းထာ်းရတာ်မူရသာ ပညတ်ရတာ်ဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်အကကင််းမ   

သိရတာ်မူရသာအရှင၊် ဆငဖ်ခငတ် တု ာ်းနငှ  ် ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူသတည််း။စူ ဟ် ရသာငဗ်ဟ်-

(၉:၆၀)ဆိွယာမ်ဥပုသ်နငှ ပ်တ်သက်၍ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-(ဆိွယာမ် ဥပုသ်ရဆာက်တည် နအ်တွက ်

သတ်မှတ်ထာ်းသည  ် အနည််းငယ်မျှရသာ ရန   က်မျာ်းသည်)  မဿွာနလ်ပငဖ်ြစ်သည်။ (ထုိလ၌ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ ်

အထ ရတာ်မှ) ကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည် ကျရ ာကလ်ာခ   ရလသည်။ (ယင််းက ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည်) 

လူသာ်း ခပ်သိမ််းတို  အြို   တ ာ်းလမ််းညွှနအ်ဖြစ် လည််းရကာင််း၊ တ ာ်း လမ််းမှန ်ရစရသာ အမှာ်းအမှနက်ိ ု

ခွ ဖခာ်းသိရစရသာ ထငရ်ှာ်းလှသည ် သက်ရသခ လကခဏာမျာ်းအဖြစ်လည််းရကာင််း (ကျရ ာကလ်ာ 



  

  

ရသာကျမ််းရတာ်ဖမတ်ပငတ်ည််း)။ သုိ  ဖြစ်ရလ  ာ အသငတ်ို  အနက်မှမည်သူမဆုိ ထုိ( မဿွာန)်လဖမတ ် နငှ က်က   

ကကိ က်ခ  ပါလျှင ် ထုိသူသည် ယင််းလဖမတ်၌ (တစ်လ ပတလ် ု်း) ဥပုသ်သီတင််း ရဆာကတ်ည ်ရပမည်။ သုိ   ာတွင ်

အကကငသူ်တစ် ဦ်းတစ်ရယာက်သည ် တစ်စ ုတစ် ာ ရဝဒနာ စွ ကပ်၍ မကျန််း မမာဖြစ်ခ  ရသာ၊် သုိ  တည််းမဟုတ ်

ခ ီ်းထွက ်လျက်ရှိရနခ  ရသာ် ထုိသူ  အရပေါ်ဝယ် အဖခာ်းရသာရန   က် မျာ်းတွင ်(မိမိပျက်ကကွ် ခ  ရသာ ဥပုသ် က်မျာ်းကိ)ု 

တွက်စစ်၍ (ဖြည ်စွက်)ရဆာက် တည ်န ် တာဝနရ်ှိရပသည်။ အလလ ာဟ် အရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အြို   

သက်သာရချာငခ်ျိမှုကိ ု အလိုရှိရတာ်မူရပသည်။ အသငတ်ို  အဘုိ   ခက်ခ မှုကိကုာ်း (အလျင််း) လိုလာ်းရတာ်မူသည် 

မဟုတ်ရချ။ ထုိ  ဖပငတ်ဝ (အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည်) အသငတ်ို   (ပျက်ကကွ်ခ  ရသာ ရန   က)် အရ အတွကက်ိ ု

ဖပည ်စ ုရအာငဖ်ပ ရစ န ် လည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်း ထုိအရှငဖ်မတည်ွှနဖ်ပရတာ ် မူရသာ နည််းလမ််းအတိုင််း 

ကကီ်းက ဖမင ဖ်မတ်ရတာ်မူရကကာင််း  ွတ်ဆုိကက နလ်ည််းရကာင််း (အလိုဆနဒ ရှိရတာ်မူသည်)၊ သုိ  မှသာလျှင ်အသငတ်ို  သည ်

(ထုိအရှင ် ဖမတ်၏) ရကျ်းဇ်ူးကို သိရသာသူမျာ်း ဖြစ်ကက ာသည်။စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၁၈၅)ဟဂ်ျနငှ ပ်တ်သက်၍ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ဟဂျ်ဖပ လုပ် နလ်မျာ်းကာ်း (အမျာ်း) သိရှိပပီ်း ဖြစ်ရသာ 

လမျာ်းပငဖ်ြစ်ရချသည်။ သုိ  ဖြစ်ရလ ာ အကကငသူ် သည ်ထုိလမျာ်း၌ ဟဂျ်ဖပ လုပ် နစိ်တ ် ဖပဋ္ဌာန််းခ  ပါလျှင ်ထုိသူ သည ်

ဟဂျ်အတငွ််းတွင ် (အိဟ ်ာမ် ဝတရ် ုထာ်းသည ်အခါ၌ ရမထုနသ် ဝါသ ဖပ လုပ် နရ်ဝ်းစွ) ကာမဂုဏန်ငှ  ်သက်ဆုိင ်သည  ်

ညစ်ညမ််းရသာ စကာ်းကိုပင ်အလျင််းမသ ်ုး ၊ မည် သည ် ဆုိ်းသွမ််းမှုကိုလည််း အလျင််းမဖပ  ။ မည်သည ် ဖငင််းခ ု ခုိက ်န ်

ပွါ်းမှုကိုလည််း အလျင််းမဖပ  ။ အမှနရ်သာ်ကာ်း အလလ ာဟ် အရငှဖ်မတ်သည် အသငတ်ို   ဖပ လုပ်ကကကုနရ်သာ မည်သည  ်

ရကာင််းမှုကိုမဆုိ သိရှိရတာ်မူရလသည်။ ထုိမှတပါ်း အသငတ်ို   သည်(ဟဂျ်ဖပ လုပ် န)်ခ ်ီးထွက ်ာ၌)စာ်းနပ် ကိခာ 

(ခ ီ်းစ တိ်) စသည ် မျာ်းကိ ု (လ ုရလာက်စွာ) ရဆာငယ်ူကက ကနုရ်လာ ။ အမှနစ်ငစ်စ် အမွနဖ်မတ်ဆ ု်းရသာစာ်းနပ် ိကခာ 

(ခ ီ်းစ တိ်)မှာ (ဒစုရိုက်မှုတို  မှလည််းရကာင််း၊ အရကကာင််းမ   လက်ဖြန  ရ်တာင််း  မ််းစာ်းသ ်ုးဖခင််းမှလည််းရကာင််း) 

ကကဉရရှာင ် ဖခင််းပငတ်ည််း။ သုိ  အတွက်ရကကာင  ် အို-ဆငဖ်ခငတ် ု တ ာ်းနငှ ဖ်ပည ်စ ုရသာ နသိမမဉာဏရ်ှငအ်ရပါင််းတို   

အသငတ်ို  သည ် ငါအရှငဖ်မတက်ိ ု ရကကာက ွ် ွံ့ ရိုရသ ခန  ည်ာ်းကကကုနရ်လာ ။စူ ဟ ် ဗက ဟ်-

(၂:၁၉၇)ဤကကီ်းကျယ်လှရသာ ခဝပ်ကို်းကယွ်မှုမျာ်းဘက်သုိ   

နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တိုင််းကြတိ်ရခေါ် ခ  သည်။ 

၂၅။ အစ္စလာမ်သာသနာတ ာ်၏ရစ္ူလ် မန်တ ာ်သည် 

အှိဗ်ရာဟ မ်၏သာ်းအစ္စမာအ လ်(အလှိငုဟ်ှိမ စ်္စလာမ်)၏ 

သာ်းစ္ဥ်တမမ်း ကမှ်မ စ္်တသာ အဗ်ဒလုလ ာဟ ်၏သာ်း 

မုဟမမဒ(် လွလလလ ာဟအုလှိုငဟ်ှိဝစ္လလ မ်) မ စ္်သည်။ 

ခရစ္်သကက ရာဇ်(၅၇၁) ငွ ်မကကဟ ်ပမှိျု ွေ့၌ ွာ်းမမငတ် ာ်မူခြဲ့်ပပ ်း 

ထှိပုမှိျု ွေ့၌ပင ် မန်တ ာ်အမ စ္်တစ္လွှ မ်ခင််းခံရသည်။ 



  

  

ထှို ့်တနာက်မဒ နာပမှိျု ွေ့သှို ့် (ဟှိဂ်ျရသ)် တမပာင််းတရွှ ွေ့ ခြဲ့်သည်။ 

ထှိ ုမန်တ ာ်သည် မှိမှိ၏အမျှိျု်းသာ်း ှို ့်နငှ့််အ  ူ

ရုပ် မုျာ်းနငှ့််သက ်ှိငုတ်သာမည်သည့််လပ်ုရပ် ငွမ်ျှ 

ပါဝငခ်ြဲ့်သည်ဟူ၍မရှှိ။ 

သှို ့်တသာ်၎င််း ှို ့်နငှ့််အ မွူန်မမ သ်ည့််လပ်ုရပ်မျာ်း ငွသ်ာ 

ပါဝငခ်ြဲ့်သည်။ 

ကှိယုတ် ာ်သည် မန်တ ာ်မမ စ္်မ က ည််းက 

ကက ်းကျယလ်တှသာ အကျင့််စ္ာရှိ တ တပေါ် ငွရှ်ှိခြဲ့်သည်။ 

၎င််း၏အမျှိျု်းသာ်း ှို ့်က ၎င််းအာ်းသစ္စာရှငဟ် ု

အမည်တပ်းခြဲ့်သကသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

ကှိယုတ် ာ့်အာ်း သကတ် ာ်(၄၀) ငွ ်

ရစ္ူလ ်မန်တ ာ်အမ စ္်တစ္လွှ ခ်ြဲ့်သည်။ 

ထှို ့်မပငက်က ်းကျယလ်တှသာ 

အံ့် ွယ ်န်ခှို်းတ ာ်မျာ်းမ င့််ကညူ တစ္ာငမ်တ ာ်မူခြဲ့်ပပ ်း 

၎င််း ှို ့်အနကအ်ကက ်း ံ်ုးမှာကျမ််းတ ာ်မမ က်ရ်ုအာန်ပငမ် 

စ္်သည်။ ၎င််းကျမ််းမမ သ်ည် 

နဗ တ ာ်မျာ်းအာ်းလံ်ုး၏သကတ်သလကခဏာတ ာ်မျာ်းအန



  

  

က ်အကက ်းကျယ ်ံ်ုးတသာသက်တသလကခဏာတ ာ်မ စ္်ပပ ်း 

ယတန ့်ထှိကျန်ရှှိတနတသာ 

သကတ်သလကခဏာတ ာ် စ္်ပါ်းမ စ္်သည်။ 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

၎င််းအ ကွ်သာသနာတ ာ်ကှိမုပည့််စ္ံုတစ္ခြဲ့်ပပ ်း 

ရစ္ူလက်ှိယုတ် ာ်မမ (် လွလလလ ာဟအုလှိငုဟ်ှိဝစ္လလ မ်)ကလ

ည််းအမပည့််အဝပှို ့်ချပပ ်းသည့််တနာက ်

ကှိယုတ် ာ်မမ (် လွလလလ ာဟအုလှိငုဟ်ှိဝစ္လလ မ်)သည် 

သကတ် ာ်(၆၃)နစှ္် ငွက်ယွလ်ွန်တ ာ်မူခြဲ့်ပပ ်း 

မဒ နာပမှိျု ွေ့တ ာ်၌ပင ်(ဒ န်)မမျုပ်နှခံြဲ့်သည်။ 

 မန်တ ာ်မုဟမမဒ(် လွလလလ ာဟုအလှိငုဟ်ှိဝစ္လလ မ်)သည် 

နဗ ၊ ရစ္ူလ ်မန်တ ာ်မျာ်းအနက် 

တနာက ်ံ်ုး မန်တ ာ်မ စ္်ပပ ်း အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

၎င််းအာ်း လမ််းမှန် ရာ်း၊ 

စ္စ္်မှန်တသာသာသနာနငှ့်် ကတွစ္လွှ တ် ာ်မူခြဲ့်သည်။ 

ထှိသုှို ့်တစ္လွှ ရ်မခင််းမှာ 

လသူာ်းအာ်းလံ်ုးကှိရုုပ် ကုှိ်ုးကွယမ်ှု၊ 



  

  

တသ ွည်မငင််းပယမ်ှုနငှ့််အသှိပညာမြဲ့်မှု၏အမှာငထ်ထုြဲမှ 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ  ်စ္်ပါ်း ည််းကှိသုာ 

ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမ်ခင််းနငှ့်် 

အ မာန်သကဝ်ငယ်ံသုကည်မခင််း၏လင််းတရာငမ်ခည်ဘက်သှို ့် 

ထကွတ်စ္ရန်အ ကွမ် စ္်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

ထှိ ုမန်တ ာ်အာ်း မှိမှိ၏အမှိန် ့်တ ာ်နငှ့်် 

မှိမှိဘက်သှို ့် ှိ တ်ခေါ်သအူမ စ္် 

အမှန်ပငတ်စ္လွှ တ် ာ်မူခြဲ့်တသကာင််းကှိ ု

သကတ်သခံတ ာ်မူသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်သည ်

အိဗ် ာဟီမ်၏သာ်းအစစမာအလီ်(အလိုငဟ်ိမတ်စစလာမ်)၏သာ်းစဥ်ရဖမ်းဆက်မှဖြစ်ရသာ အဗ်ဒလုလ ာဟ်၏သာ်း 

မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ဖြစ်သည်။ ခ စ်သကက  ာဇ်(၅၇၁)တွငမ်ကက ဟ်ပမိ ွံ့၌ြွာ်းဖမငရ်တာ်မူခ  ပပီ်း 

ထုိပမိ ွံ့၌ပငတ်မနရ်တာ်အဖြစ် ရစလွှတ်ဖခင််းခ  သည်။ထုိ  ရနာက် 

မဒနီာပမိ ွံ့သုိ  (ဟိဂ်ျ သ်)ရဖပာင််းရရွှွံ့ ခ  သည်။၎င််း၏အမျိ ်းသာ်းမျာ်းက ၎င််းအာ်းသစစာရှငဟ်ု အမည်ရပ်းခ  သည။် 

ထုိတမနရ်တာ်သည် မိမိ၏အမျိ ်းသာ်းတို  နငှ် အတူရုပ်တမုျာ်းနငှ် သက်ဆုိငရ်သာ မည်သည် လုပ် ပ်တွငမ်ျှ 

ပါဝငခ်  သည်ဟူ၍မရှိရပ။ သုိ  ရသာ်၎င််းတို  နငှ် အတူမွနဖ်မတ်သည် လုပ် ပ်မျာ်းတွငသ်ာ ပါဝငခ်  သည်။ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်သည ် တမနရ်တာ်မဖြစ်မီကပင ် ထူ်းက ဖမင ဖ်မတ်ရသာအကျင စ်ာ ိတ္ရပေါ်၌ရှိခ  ပပီ်း အရှငဖ်မတ်သည ်

ကိုယ်ရတာ ်အာ်းဖမင ဖ်မတ်ရသာအကျင စ်ာ ိတ္ရှငဟ်ု ဂုဏဖ်ပ ချီ်းမွမ််းခ  သည်။ ၎င််းနငှ် ပတ်သက်၍ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူထာ်းသည်မှာ-ထုိမှတစ်ပါ်း မလွ ဧကန ် အသငသ်ည ် ထူ်းက ဖမင ဖ်မတလ်ှစွာရသာ 

သရဘာသကန ် အကျင စ်ာ ိတ္ ရပေါ်၌ရှိရန၏။စူ ဟ ် ကလမ်-(၆၈:၄)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

ကိုယ်ရတာ ်အာ်းသက်ရတာ်(၄၀)တွင ်  စူလ်တမနရ်တာအ်ဖြစ်ရစလွှတ်ခ  သည်။ ထုိ  ဖပင ် ကက်ီးကျယလ်ှရသာ 

အ  ြွယတ်နခုိ််းရတာ်မျာ်းဖြင် ကညူီရစာငမ်ရတာ်မူခ  ပပီ်း ၎င််းတို  အနက်အကကီ်းဆ ု်းမှာ 

ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ု အ်ာနပ်ငဖ်ြစ်သည်။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  ်

ကကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ-တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) မိန  ရ်တာ်မူသည်။ နဗတီိုင််းသည ်

၎င််းအလျငရ်ှိခ  ရသာနဗီက  သုိ  ပင ် မုအ်ဂျဇိဟ ် တနခုိ််းရတာ်မျာ်းချ်ီးဖမင် ခ  သည်။ယင််းတနခုိ််းရတာ်မျာ်းကိ ု



  

  

အရကကာင််းဖပ ပပီ်း လူသာ်းတို  အီမာနယ်ူခ  ကကသည်။သုိ  ရသာ် ငါကိယု်ရတာ်ချီ်းဖမြှင ခ်  သည  ် မုအ်ဂျဇိဟ် တနခုိ််းရတာ်သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် ငါကိုယ်ရတာ အ်ရပေါ် ချရပ်းခ  သည ် ဝဟီဗျာဒတိ်ရတာ် (ကျမ််းဖမတ်က ု်အာန)်ပငဖ်ြစ်သည်။ 

ထုိ  ရကကာင က်ိယာမသ်ရန  ၌ငါကိယု်ရတာ်၏ ရနာက်လိကု်သာ်းတို  သည ် အမျာ်းဆ ု်းဖြစ်လိမ ်မညဟ် ု

ငါကိုယ်ရတာ်ရမျှာလ်င သ်ည်။(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း)ကကီ်းကျယ်ဖမင ဖ်မတ်လှရသာ ကျမ််းဖမတက်ု ်အာနသ်ည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်ထ သုိ   ပုိ  ချဖခင််းခ  ရသာ ဗျာဒတိ်ရတာ်ဖြစ်သည်။ ဤသညန်ငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ဤကျမ််းသည် (ထုတ်ဖပန ် ပုိ  ချပပီ်းရသာ ကျမ််းဂနအ်သီ်းသီ်းတို  ၌ 

ဗျာဒတိ်ရပ်းထာ်းပပီ်းဖြစ်ရသာ ကု ်အာန)် ဓမမကခနတ်ည််း။ ယင််းကျမ််းဖမတ ် နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ယ ုမှာ်းသ သယ 

ဝိစိကိစဆာဖြစ်ဘွယ် ာ အရကကာင််း အလျှင််းမရှိပပီ။ ယင််းကျမ််းဖမတ်သည် သူရတာ်စငမ်ျာ်းအဘုိ   တ ာ်းလမ််းမှနက်ို 

ညွှနက်ကာ်းဖပသရသာ တ ာ်းဓမမဖြစ်သတည််း။စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂)ထုိကျမ််းဖမတ်ထ တငွ ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-၎င််းတို  သည် ကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတက်ို ရလ လာဆငဖ်ခင ်

သ ု်းသပ်ဖခင််းမရှိကကပါသရလာ။ အကယ်၍သာ ယင််း (က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်) သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း 

အဖခာ်းသူ၏ထ မှ (ရ ာကရ်ှိလာရသာကျမ််းဂန)် သာဖြစ်ခ  ပါမူ ထုိသူတို  သည ် ၎င််း (က ု်အာန ် ကျမ််းရတာ)် တွင ်

ရဖမာက်ဖမာ်းစွာရသာကွ လွ မှုတို  ကို မလွ ဧကန ် ရတွွံ့ ရှိခ  ကကကနုအ်  ။စူ ဟ ် နစိာအ်-(၄:၈၂)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

ဂျငန်န်ငှ လ်ူသာ်းတို  ကိ ု ထုိကျမ််းဖမတက်  သုိ   ကျမ််းတစ်ရစာငက်ိုယူရဆာငလ်ာ၍ ယှဥ်ပပိ င ်နြ်ိတ်ရခေါ်ထာ်းရပသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗတီမနရ်တာ်)အသငသ်ည် (ဤသုိ  ) ရဖပာကကာ်းပါရလ။ 

(အချင််းတို  )စငစ်စ်အကယ်၍ လူသာ်းအရပါင််းတို  သညလ်ည််းရကာင််း၊ ဂျင(်န)်အရပါင််း 

တို  သညလ်ည််းရကာင််း၊ဤကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်နငှ တ်ူရသာ ကျမ််းကို (စီက ်ုးရ ်းသာ်း၍)ယူလာ န ် စုရ ု်းကကပပီ်းလျှင ်

တစ်ဦ်းကိတုစ်ဦ်း ကညူီရိုင််းပင််းခ  ဖငာ်းလည််း၊ ၎င််းတို  သည် ယင််းကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်နငှ  ် တူရသာကျမ််းကိ ု

(စီက ု်းရ ်းသာ်း) ယူရဆာငလ်ာ နိငုက်ကမည်အလျှင််း မဟုတ်ရပ။စူ ဟ် အစစ ာအ်-(၁၇:၈၈)ထုိ  ရနာက ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််းတို  အာ်း ထုိကျမ််းဖမတ်၌ပါရှိရသာ ကဏ္ဍမျာ်းက  သုိ   ကဏ္ဍဆယ်ခုမျှယူရဆာငလ်ာ၍ 

ယှဥ်ပပိ င ်နြ်တိ်ရခေါ်ထာ်းရပသည။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းတို  က ယင််း(နဗီတမနရ်တာ်)သည ် ထုိ 

(ကု အ်ာန)်ကိ ု လီဆယ်ြနတ်ီ်းခ  သညဟ်ု ရဖပာဆုိကက ရလသရလာ။(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည ် (၎င််းတို  အာ်း) 

သုိ  ဖြစ်လျှငအ်သငတ်ို  သည် ထုိကု အ်ာနက်ျမ််းလာ စူ ဟ်ကဏ္ဍက  သုိ   လီဆယ်ြနတ််ီးထာ်းရသာ 

စူ ဟ်ကဏ္ဍဆယ်ခုကိုပင ် ယူရဆာငခ်  ကကရလကုန။် ၎င််းဖပင ် အကယ်၍ အသငတ်ို  သည ်

သစစာဝါဒမှီနက်နစွ်ာရဖပာဆုိသူမျာ်း ဖြစ်ကကပါလျှင ် အလလ ာဟ ် အရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း မိမိတို  တတ်စွမ််းနိငုရ်သာသူမျာ်း 

ကိုလည််း အသငတ်ို  ရခေါ် ခ  ကကရလကနုဟ်ု ရဖပာကကာ်းပါရလ။စူ ဟ် ဟူဒ-်(၁၁:၁၃)ထုိ  ရနာကအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

၎င််းတို  အာ်းထုိကျမ််းဖမတ်၌ပါရှိရသာ ကဏ္ဍက  သုိ   ကဏ္ဍတစ်ခုမျှယူရဆာငလ်ာ၍ ယှဥ်ပပိ င ်နြ်တိ်ရခေါ်ထာ်းရပသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ငါ၏အရစရတာ် နဗတီမနရ်တာ ် မုဟမမဒ ် (ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) 

အထ သုိ   ငါအရှငထု်တ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူရသာ က ု်အာနက်ျမ််းဖမတ်နငှ  ် စပ်လျဉ်း၍ အကယ်၍ အသငတ်ို  (စိတ်၌) 

ယ ုမှာ်းသ သယ ဒွဟိရှိခ  ပါလျှင ် ထုိကျမ််းဖမတ်နငှ  ် အလာ်းတူ ကဏ္ဍတစ်ခုမျှ (စီကုန််း ရ ်းသာ်း၍) 

ယူရဆာငလ်ာကကကုနရ်လာ ။ အကယ်၍ အသငတ်ို  သည် (သစစဝါဒ)ီ မှနက်နရ်သာ စကာ်းရဖပာဆုိသူမျာ်း ဖြစ်ကကပါလျှင ်

သုိ  စီကုန််းရ ်းသာ်း ာ၌ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ  ် ပပိ ငဆုိ်င၍် အသငတ်ို  အာ်း ကူည ီ ယိုင််းပင််းမည  ် သူမျာ်းကိလုည််း 

ရခေါ်ရဆာငလ်ာ ကကကနုရ်လာ ။စူ ဟ ်ဗက ဟ်-(၂:၂၃) 

စူ ဟ် အစစ ာအ-်(၁၇:၈၈) 



  

  

ထုိ  ရနာက် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်း ထုိကျမ််းဖမတ်၌ပါရှိရသာ ကဏ္ဍမျာ်းက  သုိ   

ကဏ္ဍဆယ်ခုမျှယူရဆာငလ်ာ၍ ယှဥ်ပပိ င ်နြ်ိတ်ရခေါ်ထာ်းရပသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းတို  က ယင််း(နဗတီမနရ်တာ်)သည် ထုိ (က ု်အာန)်ကို လဆီယ်ြနတ်ီ်းခ  သညဟ်ု ရဖပာဆုိကက ရလသရလာ။(အို-

နဗီတမနရ်တာ်) အသငသ်ည် (၎င််းတို  အာ်း) သုိ  ဖြစ်လျှငအ်သငတ်ို  သည် ထုိကု အ်ာနက်ျမ််းလာ စူ ဟ်ကဏ္ဍက  သုိ   

လီဆယ်ြနတ််ီးထာ်းရသာ စူ ဟက်ဏ္ဍဆယ်ခုကိုပင ် ယူရဆာငခ်  ကကရလကုန။် ၎င််းဖပင ် အကယ်၍ အသငတ်ို  သည ်

သစစာဝါဒမှီနက်နစွ်ာရဖပာဆုိသူမျာ်း ဖြစ်ကကပါလျှင ် အလလ ာဟ ် အရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း မိမိတို  တတ်စွမ််းနိငုရ်သာသူမျာ်း 

ကိုလည််း အသငတ်ို  ရခေါ် ခ  ကကရလကုနဟ်ု ရဖပာကကာ်းပါရလ။ 

စူ ဟ် ဟူဒ-်(၁၁:၁၃) 

ထုိ  ရနာက်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်းထုိကျမ််းဖမတ်၌ပါရှိရသာ ကဏ္ဍက  သုိ   ကဏ္ဍတစ်ခုမျှယူရဆာငလ်ာ၍ 

ယှဥ်ပပိ င ်နြ်တိ်ရခေါ်ထာ်းရပသည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာမူ်သည်မှာ- 

ငါ၏အရစရတာ ် နဗတီမနရ်တာ် မုဟမမဒ ် (ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) အထ သုိ   ငါအရငှထု်တ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူရသာ 

ကု ်အာနက်ျမ််းဖမတန်ငှ  ် စပ်လျဉ်း၍ အကယ်၍ အသငတ်ို  (စိတ်၌) ယ ုမှာ်းသ သယ ဒွဟိရှိခ  ပါလျှင ် ထုိကျမ််းဖမတ်နငှ  ်

အလာ်းတ ူ ကဏ္ဍတစ်ခုမျှ (စီကုန််း ရ ်းသာ်း၍) ယူရဆာငလ်ာကကကုနရ်လာ ။ အကယ်၍ အသငတ်ို  သည ် (သစစဝါဒ)ီ 

မှနက်နရ်သာ စကာ်းရဖပာဆုိသူမျာ်း ဖြစ်ကကပါလျှင ် သုိ  စီကနု််းရ ်းသာ်း ာ၌ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ပပိ ငဆုိ်င၍် 

အသငတ်ို  အာ်း ကညူ ီယိုင််းပင််းမည ် သူမျာ်းကိုလည််း ရခေါ်ရဆာငလ်ာ ကကကနုရ်လာ ။ 

စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၃) 

ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနသ်ည ် နဗတီမနရ်တာ်မျာ်းအာ်းလ ်ုး၏ သကရ်သလကခဏာရတာ်မျာ်းအနက် ယရန  ထိကျနရ်ှိရနရသာ 

တခုတည််းရသာ သက်ရသလကခဏာရတာ်ဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) အတွက်သာသနာရတာ်ကိ ု ဖပည ်စ ုရစခ  သည်။ 

ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ်

သာသနာရတာ်ကိအုဖပည် အဝပုိ  ချပပီ်းသည် ရနာက်သက်ရတာ်(၆၃)နစ်ှတွင ် ကွယလ်ွနရ်တာ်မူပပီ်း 

မဒနီာပမိ ွံ့ရတာ်၌ပင(်ဒြန)်ဖမ ပ်နှ ခ  သည်။ 

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် နဗီ၊  စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းအနက ်

ရနာက်ဆ ်ုးတမနရ်တာ်ဖြစ်ရတာ်မူသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မုဟမမဒသ်ည ် အသငတ်ို   

ရယာကျ်ာ်းမျာ်းအနက် မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ြခငမ်ျှမဟုတ်ရပ။ စငစ်စ်မှာမူကာ်း (မုဟမမဒသ်ည်) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏  စူလတ်မနရ်တာ်သညလ်ည််းရကာင််း၊ နဗီတမနရ်တာ် အရပါင််းတို  (၏နဗုုဝသ်)ကိ ု

အဆ ု်းသတ်သူသညလ်ည််းရကာင််း၊ ဖြစ်ရပသည်။အမှနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိုအကကင််းမ   

သိရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် အဟဇ်ာဗ်-

(၃၃:၄၀)အဗဟူုရိုင ်ဟ(် ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ု)က ဆင် ဖပနခ်  သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏  စူလ်တမနရ်တာ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) မိန်  ကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-ငါကိုယ်ရတာ်နငှ် ငါကိယု်ရတာ ်အလျငရ်ှိခ  ကကရသာ 

တမနရ်တာတ်ို  ၏ပမာသည ် အိမ်တစ်လ ်ုးကိုရဆာကလ်ုပ်သည  ် ပုဂိ္ လ်က  သုိ  ဖြစ်သည။် ၎င််းသည ်

ရထာင တ်စ်ရန ာရှအိုတတ်စ်ချပ်စာရန ာမှအပ (တစ်အိမ်လ ု်းအာ်း)လှပတင တ်ည်ရအာင ် ရဆာကလ်ုပ်ခ  သည်။ 



  

  

ထုိ  ရနာက် လူတို  သည်ယင််း အိမ်အာ်းလညှ ်ပတ် ကကည ရ်ှုကကပပီ်း၊ နစ်ှသက်သရဘာကျကကသည။် ၎င််းတို  က 

ဤအုတ်တစ်ချပ်ထည ်လိကု် င ် သိပ်ရကာင််းမှာပ ဟု ရဖပာဆုိကကသည။် ကိုယ်ရတာက်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ 

ငါကိုယ်ရတာ်သည ် ထုိအတု်ချပ်ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူရပသည်။ ငါကိယု်ရတာ်သည် ရနာက်ဆ ု်း 

နဗီတမနရ်တာ်ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူသည်။(ဆွဟ်ီးဟ ် ဗုခါ ီကျမ််း)အငန်ဂ်ျီလ်ကျမ််းတငွ ် မစီဟ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)ရယရှြူက 

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) နငှ ပ်တ်သက်၍ သတင််းရကာင််းရပ်းထာ်းသည်မှာ-ရယရှုကလည််း၊ 

တိုကက်ိုတည်လုပ်ရသာသူမျာ်းပယ်ထာ်းရသာ ရကျာက်သည်ရနာကတ်ြန ် တိုက်ရထာင် အထွဋြ်ျာ်းသုိ  ရ ာက်ဖပန၏်။ 

ထုိအမှုသည်ထာဝ ဘု ာ်းဖပ ရတာ်မူရသာ အမှုဖြစ်၏ ငါတို  မျက်ရမှာက်၌လည််း အ  ကသဘွယ်ဖြစ်၏ 

ဟူရသာစကာ်းကိုကျမ််းစာ၌ သငတ်ို  သညတ်  တခါမျှ မဘတ်ဘူ်းသရလာ။ ရှငမ်ဿ ခ စ်ဝင(်၂၁:၄၂) 

ယရန  ၎င််းတို  ထ ရှိရသာင ်ာသ်(တိ ုာ)ကျမ််း၌မူစာ(အလိငုဟ်ိစစလာမ်)(ရမာရရှ)အာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏မိန  က်ကာ်းချကတ် ပ်လာရှိသည်မှာ။ သူတို  အမျ ိ်းသာ်းဖခင််းတို  အထ ၌ 

သငန်ငှ် တူရသာပရ ာြကတ်စ်ပါ်းကိ ု သူတို  အဘုိ  ငါရပေါ်ထွန််းရစ၍၊ ထုိပရ ာြကန်ှုတ်၌ငါ  စကာ်းကိုငါအပ်သဖြင်  

ငါမှာထာ်းသမျှတို  ကိုသူတို  အာ်း ဆင် ဆုိ လိမ် မည်။ တ ာ်းရဟာ ာကျမ််း(၁၈:၁၈)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ်

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ကိလုမ််းမှနတ် ာ်း၊ စစ်မှနရ်သာသာသနာနငှ် တက ွ

ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် ဧကနမ်လွ တမနရ်တာ်ဖမတ်သည် အမှနတ် ာ်းရပေါ်တွငရ်ှိပပီ်း 

မိမိ၏အမိန်  ရတာ်နငှ်  မိမိဘက်သုိ  ြတိ်ရခေါ်သူအဖြစ် ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  ရကကာင််းကိ ု သက်ရသခ ရတာ်မူသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-သုိ   ာတွင ် (ယင််းသူတို  က အသငန်ဗီတမနရ်တာ်ဖြစ်ရကကာင််း 

ဖငင််းပယ်ကကရသာလ်ည််း) အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် (အသင ် နဗီတမနရ်တာ်ဖြစ်ရကကာင််းကို) 

မိမိချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရသာ (က ု်အာန)် ကျမ််းရတာ်ဖမတ်ဖြင  ် သက်ရသခ ရတာ်မူရလသည်။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

ယင််းကျမ််းရတာ် ဖမတ်ကို မိမိအသိပညာရတာ်နငှ တ်ကွ ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။ ၎င််းဖပင ် ‘မလာအိကဟ်’ 

အပါ်းရတာ်ရစတမနအ်ရပါင််းတို  လည််း (အသင ် နဗီတမနရ်တာ်ဖြစ်ရကကာင််းကို) သက်ရသခ လျက် ရှိကကကုနသ်ည်။ 

အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်လည််း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်ပင ်သက်ရသအဖြစ် လ ုရလာက် ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် နစိာအ်-

(၄:၁၆၆)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိအရှငဖ်မတသ်ည ် အကကငအ်ရှငဖ်မတ်ပင။် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိ စူလ်တမနရ်တာ် ‘မုဟမမဒ’် (ဆွလလ လာဟု အလိုငဟ်ိဝစလာမ်)အာ်း တ ာ်းလမ််းညွှနန်ငှ တ်ကွလည််းရကာင််း၊ 

မှနက်နရ်သာ ‘ဒနီ’်သာသနာရတာ်နငှ တ်ကွလည််းရကာင််း၊ ယင််းသာသနာရတာ်ကို အာ်းလ ်ုးရသာ သာသနာတို  ထက်ဝယ ်

လွှမ််းမုိ်းရစရတာ်မူအ  ရသာငာှ ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  ၏။ အမှနရ်သာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည်ပင ် သက်ရသအဖြစ် 

လ ုရလာက်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် ြသ်ဟ်-(၄၈:၂၈)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် တမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်း 

လမ််းမှနတ် ာ်း၊ စစ်မှနရ်သာသာသနာနငှ် တကွရစလွှတ်ရတာ်မူခ  သည်။ ထုိသုိ  ရစလွှတ် ဖခင််းမှာ 

လူသာ်းတို  အာ်းရုပ်တုကိ်ုးကွယ်မှု၊ ရသွြည်ဖငင််းပယ်မှုနငှ်  အသိပညာမ  မှု၏အမှာငထု်ထ မှ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကို်းကယွ်ဖခင််းနငှ်  

အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််း၏လင််းရ ာငဖ်ခည်ဘက်သုိ   ထွက်ရစ နအ်တွကဖ်ြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်သည် ထုိ (ကု ်အာန)် ကျမ််းရတာ်ဖမတ်ဖြင  ်

မိမိ၏နစ်ှသက်မှုကို လိကု်နာရသာသူတို  အာ်း ပငမ်ိ်းချမ််းသာယာဖခင််း၏လမ််းမျာ်းကိ ု ဖပသရတာ်မူ၏။ ၎င််းဖပင ်

ယင််းသူတို  အာ်း မိမိအမိန   ် ရတာန်ငှ  ် (ဝါ) မိမိသတ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းရတာ်မူရသာ ဥပရဒစည််းမျဉ်းအတိငု််း ‘ကုြ ််’ 

တည််းဟူရသာ အရမှာငထု်ကကီ်းအတငွ််းမှ (အစစလာမ်တည််းဟရူသာ) အလင််းရ ာငသုိ်   ထုတ်ယူပုိ  ရဆာငရ်တာ်မူ၏။ 

၎င််းဖပင ် ထုိအရငှဖ်မတ်သည် ထုိသူတို  အာ်း ရဖြာင မ်တ်မှနက်နရ်သာ တ ာ်းလမ််းကိုလည််း ဖပသရတာ်မူ၏။စူ ဟ ်



  

  

မာအိဒဟ-်(၅:၁၆)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အလစ်ြ်၊ လမ်၊  ာ။ 

ဤ(ကု အ်ာန)်သညက်ာ်းအကကငက်ျမ််းဖမတ်ပငတ်ည််း။ အသငသ်ည် လူသာ်းအာ်းလ ်ုးတို  ကို ၎င််းတို  အာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်နငှ  ် အရမှာငထု်မှအလင််းသုိ   (ဝါ) 

တနခုိ််းအာနရုဘာ်နငှ ဖ်ပည ်စ ုရတာ်မူရသာချီ်းမွမ််းြွယ ် ဂုဏရ်တာအ်ရပါင််းနငှ  ် ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်၏လမ််းသုိ   

ထုတ်ရဆာင(်ကယတ်င)်အ  ရသာငာှ ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််းကျမ််းဖမတက်ို အသင၏်ထ သုိ   ချရပ်းသနာ်းရတာ ်

မူခ  ရလသတည််း။စူ ဟ် အိဗ ်ာဟီမ်-(၁၄:၁) 

မုဟမမဒသ်ည ် အသငတ်ို   ရယာကျ်ာ်းမျာ်းအနက် မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ြခငမ်ျှမဟတု်ရပ။ စငစ်စ်မှာမူကာ်း 

(မုဟမမဒသ်ည်) အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏  စူလတ်မနရ်တာ်သညလ်ည််းရကာင််း၊ နဗီတမနရ်တာ ်

အရပါင််းတို  (၏နဗုုဝသ်)ကို အဆ ု်းသတ်သူသညလ်ည််းရကာင််း၊ ဖြစ်ရပသည။်အမှနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိအုကကင််းမ   သိရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ပင ်ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။ 

စူ ဟ် အဟဇ်ာဗ်-(၃၃:၄၀) 

အဗူဟရုိုင ်ဟ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)က ဆင် ဖပနခ်  သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏  စူလ်တမနရ်တာ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) မိန်  ကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

ငါကိုယ်ရတာ်နငှ် ငါကိယု်ရတာ ်အလျငရ်ှိခ  ကကရသာ တမနရ်တာ်တို  ၏ပမာသည ် အိမ်တစ်လ ်ုးကိုရဆာက်လုပ်သည  ်

ပုဂိ္ လ်က  သုိ  ဖြစ်သည်။ ၎င််းသည ် ရထာင တ်စ်ရန ာရှအိုတတ်စ်ချပ်စာရန ာမှအပ 

(တစ်အိမ်လ ်ုးအာ်း)လှပတင တ်ည်ရအာင ် ရဆာကလ်ုပ်ခ  သည။် ထုိ  ရနာက် လူတို  သည်ယင််း အိမ်အာ်းလညှ ်ပတ် 

ကကည ရ်ှုကကပပီ်း၊ နစ်ှသက်သရဘာကျကကသည။် ၎င််းတို  က ဤအုတ်တစ်ချပ်ထည ်လိကု် င ် သိပ်ရကာင််းမှာပ ဟ ု

ရဖပာဆုိကကသည။် ကိုယ်ရတာက်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ ငါကိယု်ရတာ်သည ် ထုိအတု်ချပ်ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူရပသည်။ 

ငါကိုယ်ရတာ်သည် ရနာက်ဆ ်ုး နဗတီမနရ်တာ်ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း) 

အငန်ဂ်ျီလက်ျမ််းတွင ် မစီဟ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)ရယရှြူက တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) 

နငှ ပ်တ်သက်၍ သတင််းရကာင််းရပ်းထာ်းသည်မှာ- 

ရယရှုကလည််း၊ တိုကက်ိုတညလ်ုပ်ရသာသူမျာ်းပယ်ထာ်းရသာ ရကျာက်သည်ရနာက်တြန ်

တိုက်ရထာင် အထွဋြ်ျာ်းသုိ  ရ ာက်ဖပန၏်။ ထုိအမှုသည်ထာဝ ဘု ာ်းဖပ ရတာ်မူရသာ အမှုဖြစ်၏ 

ငါတို  မျက်ရမှာက်၌လည််း အ  ကသဘွယ်ဖြစ်၏ ဟူရသာစကာ်းကိကုျမ််းစာ၌ သငတ်ို  သညတ်  တခါမျှ မဘတ်ဘူ်းသရလာ။ 

ရှငမ်ဿ ခ စ်ဝင(်၂၁:၄၂) ယရန  ၎င််းတို  ထ ရှိရသာင ်ာသ်(တို ာ)ကျမ််း၌မူစာ(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)(ရမာရရှ)အာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏မိန  က်ကာ်းချကတ် ပ်လာရှိသည်မှာ။ သူတို  အမျ ိ်းသာ်းဖခင််းတို  အထ ၌ 

သငန်ငှ် တူရသာပရ ာြကတ်စ်ပါ်းကိ ု သူတို  အဘုိ  ငါရပေါ်ထွန််းရစ၍၊ ထုိပရ ာြကန်ှုတ်၌ငါ  စကာ်းကိုငါအပ်သဖြင်  

ငါမှာထာ်းသမျှတို  ကိုသူတို  အာ်း ဆင် ဆုိ လိမ် မည။် တ ာ်းရဟာ ာကျမ််း(၁၈:၁၈) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ကိလုမ််းမှနတ် ာ်း၊ 

စစ်မှနရ်သာသာသနာနငှ် တက ွ ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်က ဧကနမ်လွ တမနရ်တာ်ဖမတ်သည ်



  

  

အမှနတ် ာ်းရပေါ်တွငရ်ှိပပီ်း မိမိ၏အမိန်  ရတာန်ငှ်  မိမိဘကသုိ်  ြိတ်ရခေါ်သူအဖြစ် ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  ရကကာင််းကို 

သက်ရသခ ရတာ်မူသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

သုိ   ာတငွ ် (ယင််းသူတို  က အသငန်ဗတီမနရ်တာ်ဖြစ်ရကကာင််း ဖငင််းပယ်ကကရသာ်လည််း) အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ်

(အသင ် နဗီတမနရ်တာ်ဖြစ်ရကကာင််းကို) မိမိချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရသာ (ကု အ်ာန)် ကျမ််းရတာ်ဖမတ်ဖြင  ်

သက်ရသခ ရတာ်မူရလသည။် ထုိအရငှဖ်မတ်သည် ယင််းကျမ််းရတာ် ဖမတက်ို မိမိအသိပညာရတာ်နငှ တ်က ွ

ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။ ၎င််းဖပင ် ‘မလာအကိဟ်’ အပါ်းရတာ်ရစတမနအ်ရပါင််းတို  လည််း (အသင ်

နဗီတမနရ်တာ်ဖြစ်ရကကာင််းကို) သက်ရသခ လျက ် ရှိကကကုနသ်ည်။ အမှနစ်ငစ်စ်ရသာလ်ည််း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်ပင ်သက်ရသအဖြစ် လ ုရလာက် ရတာမူ်ရပသတည််း။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၁၆၆) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အကကငအ်ရှငဖ်မတ်ပင။် ထုိအရငှဖ်မတ်သည် မိမိ စူလတ်မနရ်တာ် ‘မုဟမမဒ’် (ဆွလလ လာဟ ု

အလိုငဟ်ိဝစလာမ်)အာ်း တ ာ်းလမ််းညွှနန်ငှ တ်ကလွည််းရကာင််း၊ မှနက်နရ်သာ 

‘ဒနီ’်သာသနာရတာ်နငှ တ်ကွလည််းရကာင််း၊ ယင််းသာသနာရတာ်ကိ ု အာ်းလ ု်းရသာ သာသနာတို  ထက်ဝယ ်

လွှမ််းမုိ်းရစရတာ်မူအ  ရသာငာှ ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  ၏။ အမှနရ်သာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည်ပင ် သက်ရသအဖြစ် 

လ ုရလာက်ရတာ်မူရပသတည််း။ 

စူ ဟ် ြသ်ဟ်-(၄၈:၂၈) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် တမနရ်တာဖ်မတ်အာ်း လမ််းမှနတ် ာ်း၊ စစ်မှနရ်သာသာသနာနငှ် တကွရစလွှတ်ရတာ်မူခ  သည်။ 

ထုိသုိ  ရစလွှတ် ဖခင််းမှာ လူသာ်းတို  အာ်းရုပ်တကုို်းကွယ်မှု၊ ရသွြည်ဖငင််းပယ်မှုနငှ်  အသိပညာမ  မှု၏အမှာငထု်ထ မှ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကို်းကယွ်ဖခင််းနငှ်  

အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််း၏လင််းရ ာငဖ်ခည်ဘက်သုိ   ထွက်ရစ နအ်တွကဖ်ြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ထုိ (က ု်အာန)် ကျမ််းရတာ်ဖမတ်ဖြင  ် မိမိ၏နစ်ှသက်မှုကို လိုကန်ာရသာသူတို  အာ်း 

ပငမ်ိ်းချမ််းသာယာဖခင််း၏လမ််းမျာ်းကို ဖပသရတာ်မူ၏။ ၎င််းဖပင ် ယင််းသူတို  အာ်း မိမိအမိန   ် ရတာ်နငှ  ် (ဝါ) 

မိမိသတ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းရတာ်မူရသာ ဥပရဒစည််းမျဉ်းအတိုင််း ‘ကုြ ််’ တည််းဟူရသာ အရမှာငထု်ကကီ်းအတွင််းမှ 

(အစစလာမ်တည််းဟူရသာ) အလင််းရ ာငသုိ်   ထုတယ်ူပုိ  ရဆာငရ်တာ်မူ၏။ ၎င််းဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ထုိသူတို  အာ်း 

ရဖြာင မ်တ်မှနက်နရ်သာ တ ာ်းလမ််းကိလုည််း ဖပသရတာ်မူ၏။ 

စူ ဟ် မာအိဒဟ်-(၅:၁၆) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အလစ်ြ၊် လမ်၊  ာ။ ဤ(က ု်အာန)်သည်ကာ်းအကကငက်ျမ််းဖမတ်ပငတ်ည််း။ အသငသ်ည် လူသာ်းအာ်းလ ်ုးတို  ကိ ု

၎င််းတို  အာ်း ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ၏်အမိန  ရ်တာ်နငှ  ် အရမှာငထု်မှအလင််းသုိ   (ဝါ) 

တနခုိ််းအာနရုဘာ်နငှ ဖ်ပည ်စ ုရတာ်မူရသာချီ်းမွမ််းြွယ ် ဂုဏရ်တာအ်ရပါင််းနငှ  ် ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်၏လမ််းသုိ   



  

  

ထုတ်ရဆာင(်ကယတ်င)်အ  ရသာငာှ ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််းကျမ််းဖမတက်ို အသင၏်ထ သုိ   ချရပ်းသနာ်းရတာ ်

မူခ  ရလသတည််း။ 

စူ ဟ် အိဗ် ာဟီမ်-(၁၄:၁) 

၂၆။ 

 မန်တ ာ်မမ မု်ဟမမဒ(် လွလလလ ာဟအုလှိငုဟ်ှိဝစ္လလ မ်)ယူ

တ ာငလ်ာတသာအစ္စလာမ်၏(ရှရ အဟ)် ရာ်းလမ််းစ္ဥ်သ

ည် အရှငမ်မ ၏်မှိန ့််မှာချကမ်ျာ်းနငှ့််အရှငမ်မ ၏် 

 ရာ်းလမ််းစ္ဥ်မျာ်း ငွ ်နှိဂုံ်းချျုပ်မ စ္်ပပ ်း 

ယင််း ရာ်းလမ််းစ္ဉ်သည်သာလျှင ်

ပပ ်းမပည့််စ္ံုတသာ ရာ်းလမ််းစ္ဉ်မ စ္်သည်။ 

ထှိ ုရာ်းလမ််းစ္ဉ် ငွ ်လူသာ်း ှို ့်၏သာသနာတရ်းနငှ့် ်

တလာက တရ်းတကာင််းကျှိျု်းချမ််းသာမျာ်းပါရှှိ၍ 

လသူာ်း ှို ့်၏သာသနာမျာ်း၊ အသကတ်သ်ွးမျာ်း၊ 

ဥစ္စာပစ္စည််းမျာ်း၊ အသှိဉာဏ်မျာ်းနငှ့် ်

သာ်းစ္ဥ်တမမ်း က် ှို ့်အာ်း ပထမအ င့်၌်ထာ်းကာ 

ဦ်းစ္ာ်းတပ်းကာကယွတ်စ္ာင့်တ်ရှာကထ်ာ်းသည်။ 

လန်ွတလပပ ်းတသာ ရာ်းလမ််းစ္ဉ် ှို ့်သည် 

 စ္်ခုကှို စ္်ခုရုပ်သှိမ််းပယ ်ျကသ်ကြဲ့်သှို ့် 



  

  

ဤအစ္စလာမ့်် ရာ်းလမ််းစ္ဉ်သည်လည််း 

လနွ်တလပပ ်းတသာ ရာ်းလမ််းစ္ဉ်အာ်းလံ်ုးကှို 

ရုပ်သှိမ််းပယ ်ျကလ်ှိကု်သည်။ 

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ယူရဆာငလ်ာရသာအစစလာမ် (ရှ အီဟ်)တ ာ်းလမ််းစဥ်သည ်

အရှငဖ်မတ်၏မိန  မှ်ာချက်မျာ်းနငှ်  အရငှဖ်မတ်၏ တ ာ်းလမ််းစဥ်မျာ်း၏နဂိ ု်းချ ပ်ဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်ဤလမ််းစဉဖြင သ်ာသနာရတာ်အာ်း ပပီ်းဖပည ်စ ုရအာငဖ်ပ လုပ်ခ  ပပီ်း တမနရ်တာ်ဖမတ်မုဟမမဒ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) အာ်း ရစလွှတ်ရတာ်မူဖခင််းဖြင  ် လူသာ်းအာ်းလ ု်းအရပေါ် ရကျ်းဇ်ူးရတာ်မျာ်းကိ ု

ဖပည ်ဝရစခ  သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ယရန  ရသာက်ာ်း ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အြို   

အသငတ်ို  ၏ ‘ဒနီ’် သာသနာကို ဖပည ်စ ုရစရတာ်မူခ  ရလပပီ။ ၎င််းဖပင ် ငါအရငှသ်ည ် မိမိ၏ရကျ်းဇ်ူးရတာ်မျာ်းကိ ု

အသငတ်ို  အြို   အဖပည ်အစ  ု ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလပပီ။ ၎င််းဖပင ် ငါအရှငသ်ည ် အစစလာမ်သာသနာကိ ု

အသငတ်ို  အြို   ‘ဒနီ’်သာသနာရတာအ်ဖြစ် သရဘာတူနစ်ှပမိ ွံ့ရတာ်မူခ  ရလပပီ။စူ ဟ် မာအိဒဟ်-

(၅:၃)အစစလာမ တ် ာ်းလမ််းစဉသည် ပပီ်းဖပည ်စ ုရသာလမ််းစဉဖြစ်ပပီ်း ထုိလမ််းစဉတွငလ်ူသာ်းတို  ၏သာသနာရ ်းနငှ  ်

ရလာကီရ ်းရကာင််းကျိ ်းချမ််းသာမျာ်းပါရှိသည်။အဘယ်ရကကာင် ဆုိရသာ် ၎င််းတ ာ်းလမ််းစဉသည် 

လွနရ်လပပီ်းရသာတ ာ်းလမ််းစဉမျာ်းအာ်းလ ်ုး၌ပါရှိသည်တို  ကို စုစည််းထာ်းပပီ်း ဖပည ်ဝစ ုလငရ်အာငဖ်ပ ရပ်းထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနမ်လွ  ဤကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည်အရဖြာင မ်တ်ဆ ု်းရသာ 

တ ာ်းလမ််းစဉကို ညွှနက်ကာ်း ဖပသရလသည်။ ထုိ  ဖပင ် ယင််းကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည ်

ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လမျာ်းကို ကျင မူ်ရဆာကတ်ည်ကကကုနရ်သာ မုအ်မငန်သ်က်ဝင ် ယ ုကကည်သူတို  အာ်း၊ 

၎င််းတို  အြို   ကကီ်းကျယ်လှစွာရသာအကျိ ်းဆုလာဘ်သည်ရှိသညဟ်ူ၍ သတင််းရကာင််း ရပ်းရလသည်။စူ ဟ် အစစ ာအ်-

(၁၇:၉)အစစလာမ် တ ာ်းလမ််းစဥ်သည ် လူသာ်းမျာ်းအာ်း လွနရ်လပပီ်းရသာလူမျိ ်းမျာ်းရပေါ်တွငရ်ှိခ  သည်  

ဝနထု်ပ်ဝနပုိ််းမျာ်းမှြယရ်ှာ်းရပ်းခ  သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အကကငသူ်တို  သည်မည်သည ် လူသာ်း 

တစ်ဦ်းထ ကမျှ စာရပပညာ သငယ်ူဖခင််း မရှိခ  သူ ဖြစ်ရသာ စူလ်၊ 

နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်၏(အမိန  ရ်တာ်မျာ်း)ကိလုိုကန်ာကကကုန၏်။ ထုိသူတို  သည ် ထုိ စူလ၊် 

နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ(်၏ဝိရသသဂုဏထူ််းမျာ်း)ကိုမိမိတို  ထ ရှိရတာင ်ာတ်ကျမ််းရတာ်တွငလ်ည််းရကာင််း၊ 

အင(်န)်ဂျလီ်ကျမ််းရတာ်တွငလ်ည််းရကာင််း၊ ရ ်းသာ်းပပီ်းဖြစ်သည်ကို ရတွွံ့ ရှိကကရလသည်။ ယင််း စူလ၊် 

နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်သည် ထုိသူတို  အာ်းရကာင််းမှုသုစရိုက်မျာ်းကို(ဖပ လုပ်ကက န)်ညွှနက်ကာ်းသည ်အဖပင ်

မရကာင််းမှုဒစုရိုက်မျာ်းမှ ကကဉရရာှငက်က နဖ်မစ်တာ်းရလသည်။ ၎င််းဖပငထုိ်သူတို  အြို  စငက်ကယ်ရသာအ ာမျာ်းကိ ု

(စာ်းသ ု်း)ခွင ဖ်ပ ကာမသန  စ်ငရ်သာအ ာမျာ်းကို ၎င််းတို  အရပေါ်၌(စာ်းသ ်ုးဖခင််းမဖပ ကက န)်တာ်းဖမစ်ရလသည်။ 

ထုိမှတစ်ပါ်းထုိသူတို  အရပေါ်၌(ယခုတိုငရ်အာင)်တညရ်ှိရနရသာ ဝနန်ငှ လ်ညက်ွင််းမျာ်း(အတုပ်အရနာှငမ်ျာ်း)ကိလုည််း 

၎င််းတို  အရပေါ်မှချ၍ရပ်းရလသည်။သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အကကငသူ်တို  သည ်

ထုိ စူလ်နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်းယ ုကကည်ခ  ကကရလသည်။ ၎င််းဖပငထုိ် စူလ်နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်း 

ကာကယွ်ရစာင ရ်ရှာက်ခ  ကကရလသည်။ထုိမှတစ်ပါ်းထုိ စူလန်ဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်း ကူညရီိုင််းပင််းခ  ကကရလသည်။ 

ထုိ  ဖပင ်



  

  

ထုိ စူလ်နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်နငှ အ်တကူျရ ာက်လာရသာ(က ုအ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတတ်ည််းဟူရသာ)လင််းရ ာငဖ်ခညက်ို

လည််း လိုကန်ာခ  ကကရလသည်။ ထုိသူတို  သည်သာလျှငရ်အာငဖ်မငရ်သာသူမျာ်းဖြစ်ကကကုနသ်တည််း။စူ ဟ ် အအ် ာြ်-

(၇:၁၅၇)အစစလာမ တ် ာ်းလမ််းစဉသည် ယခငတ် ာ်းလမ််းစဉတိုင််းကို ရုပ်သိမ််းပယ်ြျက်လိကု်ရပသည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် (အို- နဗီတမနရ်တာ်) ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသင ထ် သုိ   

မှနက်နရ်သာကျမ််းဖမတ ် (ကု အ်ာန)် ကိ ု ထုတ်ဖပနခ်ျမှတ်ရတာမူ်ခ  ရလသည်။ (ယင််း ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည်) 

၎င််း၏အလျငရ်ှိခ  ရသာကျမ််းမျာ်းကိ ု ရထာက်ခ လျကရ်ှိ၏။ ၎င််းဖပင ် ယင််းကျမ််းမျာ်းကိ ု

ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်လျက်ရှိ၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ (အို- နဗတီမနရ်တာ)် အသငသ်ည် ထုိသူတို  ၏စပ်ကကာ်းဝယ ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ် ထုတ်ဖပနခ်ျမှတ်ရတာ်မူသည ် (တ ာ်းရတာ)် နငှ အ်ည ီ စီ ငဆ် ု်းဖြတ်ပါရလ။ ၎င််းဖပင ် အသငသ်ည ်

မိမိထ ရ ာက်ရှလိာရသာ မှနက်နရ်သာကျမ််းတို  ကိုစွန  ၍် ၎င််းတို  ၏ အလိုဆနဒမျာ်းကို မလိကု်ရလနငှ ။် ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  အနက ် အသီ်းသီ်းတို  အြို   တ ာ်းဓမမသတ ် (နည််းဥပရဒ) တစ်မျိ ်းနငှ  ် ထငရ်ှာ်းလှစွာရသာ လမ််းစဉတစ်မျိ ်းကိ ု

သတ်မှတ်ဖပဋ္ဌာန််းရပ်းရတာ်မူခ  သည်။ အကယ်၍သာ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် အလိုရှိရတာ်မူခ  ပါမူ အသငတ်ို   

(အာ်းလ ု်း) ကို သာသနာဝငတ်စ်မျိ ်းတည််း ဖြစ်ရစရတာ်မူခ  မည်မှာ ဧကနမ်လွ ပင။် သုိ   ာတွင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိဖပဋ္ဌာန််းရပ်းသနာ်းရတာ်မူသည  ် (တ ာ်းလမ််းစဉ) နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အသငတ်ို  အာ်း စမ််းသပ်ရတာ်မူဖခင််းငာှ (ထုိက  သုိ   

သာသနာဝငတ်စ်မျိ ်းတည််း ဖြစ်ရစရတာ်မမူခ  ရချ) ။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည ် ရကာင််းမှုမျာ်းကိ ု

သူ  ထက်ငါသာရအာင ် လျငဖ်မနစွ်ာဖပ လုပ်ကကရလကုန။် အသငတ်ို   အာ်းလ ်ုးသည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ်

အထ ရတာ်သုိ  သာလျှင ် ဖပနလ်ည်ရ ာက်ရှိကကမည်ဖြစ်ကုန၏်။ ထုိရ ာအခါဝယ ် ထုိအရငှဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  ကွ လွ ခ  ကကကနုရ်သာ အရကကာင််းအချက်တို  နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အသငတ်ို  အာ်း အသိရပ်းရတာ်မူမည်ဖြစ်၏။စူ ဟ ်

မာအိဒဟ-်(၅:၄၈)သုိ  ဖြစ် ာ အစစလာမ် တ ာ်းလမ််းစဥ်ပါရှိရသာ ကျမ််းရတာ်ဖမတ်က ု်အာနသ်ညယ်ခငက်ရှိခ  ရသာ 

အရှငဖ်မတ်၏ကျမ််းဂနမ်ျာ်းကို ရထာက်ခ ပပီ်း ၎င််းတို  အရပေါ်အဆ ု်းဖြတ်ရပ်းကာ ရုပ်သိမ််းပယ်ြျက်လိကု်သည  ်

ကျမ််းအဖြစ်ကျရ ာက်လာခ  သည်။ 

ယရန  ရသာက်ာ်း ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အြို   အသငတ်ို  ၏ ‘ဒနီ’် သာသနာကိ ု ဖပည ်စ ုရစရတာ်မူခ  ရလပပီ။ ၎င််းဖပင ်

ငါအရှငသ်ည ် မိမိ၏ရကျ်းဇ်ူးရတာ်မျာ်းကို အသငတ်ို  အြို   အဖပည ်အစ ု ချ်ီးဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလပပီ။ ၎င််းဖပင ်

ငါအရှငသ်ည် အစစလာမ်သာသနာကို အသငတ်ို  အြို   ‘ဒနီ’်သာသနာရတာအ်ဖြစ် သရဘာတနူစ်ှပမိ ွံ့ရတာ်မူခ  ရလပပီ။ 

စူ ဟ် မာအိဒဟ်-(၅:၃) 

အစစလာမ ်တ ာ်းလမ််းစဉသည် ပပီ်းဖပည ်စ ုရသာလမ််းစဉဖြစ်ပပီ်း ထုိလမ််းစဉတွငလ်ူသာ်းတို  ၏သာသနာရ ်းနငှ  ်

ရလာကီရ ်းရကာင််းကျိ ်းချမ််းသာမျာ်းပါရှိသည်။အဘယ်ရကကာင် ဆုိရသာ် ၎င််းတ ာ်းလမ််းစဉသည် 

လွနရ်လပပီ်းရသာတ ာ်းလမ််းစဉမျာ်းအာ်းလ ်ုး၌ပါရှိသည်တို  ကို စုစည််းထာ်းပပီ်း ဖပည ်ဝစ ုလငရ်အာငဖ်ပ ရပ်းထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနမ်လွ  ဤကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည်အရဖြာင မ်တ်ဆ ု်းရသာ တ ာ်းလမ််းစဉကို ညွှနက်ကာ်း ဖပသရလသည်။ 

ထုိ  ဖပင ် ယင််းက ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည် ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လမျာ်းကိ ု ကျင မူ်ရဆာကတ်ည်ကကကုနရ်သာ 

မုအ်မငန်သ်က်ဝင ် ယ ုကကည်သူတို  အာ်း၊ ၎င််းတို  အြို   ကကီ်းကျယလ်ှစွာရသာအကျိ ်းဆုလာဘ်သည်ရှိသညဟ်ူ၍ 

သတင််းရကာင််း ရပ်းရလသည်။ 

စူ ဟ် အစစ ာအ-်(၁၇:၉) 



  

  

အစစလာမ် တ ာ်းလမ််းစဥ်သည် လူသာ်းမျာ်းအာ်း လွနရ်လပပီ်းရသာလူမျိ ်းမျာ်းရပေါ်တွငရ်ှိခ  သည်  

ဝနထု်ပ်ဝနပုိ််းမျာ်းမှြယရ်ှာ်းရပ်းခ  သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အကကငသူ်တို  သည်မည်သည  ် လူသာ်း တစ်ဦ်းထ ကမျှ စာရပပညာ သငယ်ူဖခင််း မရှိခ  သူ ဖြစ်ရသာ စူလ်၊ 

နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်၏(အမိန  ရ်တာ်မျာ်း)ကိလုိုကန်ာကကကုန၏်။ ထုိသူတို  သည ် ထုိ စူလ၊် 

နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ(်၏ဝိရသသဂုဏထူ််းမျာ်း)ကိုမိမိတို  ထ ရှိရတာင ်ာတ်ကျမ််းရတာ်တွငလ်ည််းရကာင််း၊ 

အင(်န)်ဂျလီ်ကျမ််းရတာ်တွငလ်ည််းရကာင််း၊ ရ ်းသာ်းပပီ်းဖြစ်သည်ကို ရတွွံ့ ရှိကကရလသည်။ ယင််း စူလ၊် 

နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်သည် ထုိသူတို  အာ်းရကာင််းမှုသုစရိုက်မျာ်းကို(ဖပ လုပ်ကက န)်ညွှနက်ကာ်းသည ်အဖပင ်

မရကာင််းမှုဒစုရိုက်မျာ်းမှ ကကဉရရာှငက်က နဖ်မစ်တာ်းရလသည်။ ၎င််းဖပငထုိ်သူတို  အြို  စငက်ကယ်ရသာအ ာမျာ်းကိ ု

(စာ်းသ ု်း)ခွင ဖ်ပ ကာမသန  စ်ငရ်သာအ ာမျာ်းကို ၎င််းတို  အရပေါ်၌(စာ်းသ ်ုးဖခင််းမဖပ ကက န)်တာ်းဖမစ်ရလသည်။ 

ထုိမှတစ်ပါ်းထုိသူတို  အရပေါ်၌(ယခုတိုငရ်အာင)်တညရ်ှိရနရသာ ဝနန်ငှ လ်ညက်ွင််းမျာ်း(အတုပ်အရနာှငမ်ျာ်း)ကိလုည််း 

၎င််းတို  အရပေါ်မှချ၍ရပ်းရလသည်။သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အကကငသူ်တို  သည ်

ထုိ စူလ်နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်းယ ုကကည်ခ  ကကရလသည်။ ၎င််းဖပငထုိ် စူလ်နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်း 

ကာကယွ်ရစာင ရ်ရှာက်ခ  ကကရလသည်။ထုိမှတစ်ပါ်းထုိ စူလန်ဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်း ကူညရီိုင််းပင််းခ  ကကရလသည်။ 

ထုိ  ဖပင ်

ထုိ စူလ်နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်နငှ အ်တကူျရ ာက်လာရသာ(က ုအ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတတ်ည််းဟူရသာ)လင််းရ ာငဖ်ခညက်ို

လည််း လိုကန်ာခ  ကကရလသည်။ ထုိသူတို  သည်သာလျှငရ်အာငဖ်မငရ်သာသူမျာ်းဖြစ်ကကကုနသ်တည််း။ 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၁၅၇) 

အစစလာမ ်တ ာ်းလမ််းစဉသည ် ယခငတ် ာ်းလမ််းစဉတိုင််းကိ ု ရုပ်သိမ််းပယြ်ျက်လိကု်ရပသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းဖပင ် (အို- နဗီတမနရ်တာ်) ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသင ထ် သုိ   မှနက်နရ်သာကျမ််းဖမတ် (ကု အ်ာန)် ကိ ု

ထုတ်ဖပနခ်ျမှတ်ရတာ်မူခ  ရလသည်။ (ယင််း ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည်) ၎င််း၏အလျငရ်ှိခ  ရသာကျမ််းမျာ်းကိ ု

ရထာက်ခ လျကရ်ှိ၏။ ၎င််းဖပင ်ယင််းကျမ််းမျာ်းကို ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်လျက်ရှိ၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ (အိ-ု နဗီတမနရ်တာ်) 

အသငသ်ည် ထုိသူတို  ၏စပ်ကကာ်းဝယ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ် ထုတ်ဖပနခ်ျမှတ်ရတာ်မူသည ် (တ ာ်းရတာ်) နငှ အ်ည ီ

စီ ငဆ် ု်းဖြတ်ပါရလ။ ၎င််းဖပင ် အသငသ်ည် မိမိထ ရ ာကရ်ှိလာရသာ မှနက်နရ်သာကျမ််းတို  ကိုစွန  ၍် ၎င််းတို  ၏ 

အလိုဆနဒမျာ်းကိ ု မလိုက်ရလနငှ ။် ငါအရငှဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အနက် အသီ်းသီ်းတို  အြို   တ ာ်းဓမမသတ် (နည််းဥပရဒ) 

တစ်မျိ ်းနငှ  ် ထငရ်ာှ်းလှစွာရသာ လမ််းစဉတစ်မျိ ်းကို သတ်မှတ်ဖပဋ္ဌာန််းရပ်းရတာ်မူခ  သည်။ အကယ်၍သာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အလိုရှိရတာ်မူခ  ပါမူ အသငတ်ို   (အာ်းလ ု်း) ကို သာသနာဝငတ်စ်မျိ ်းတည််း 

ဖြစ်ရစရတာ်မူခ  မည်မှာ ဧကနမ်လွ ပင။် သုိ   ာတငွ ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည် မိမိဖပဋ္ဌာန််းရပ်းသနာ်းရတာ်မူသည ် 

(တ ာ်းလမ််းစဉ) နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အသငတ်ို  အာ်း စမ််းသပ်ရတာ်မူဖခင််းငာှ (ထုိက  သုိ   သာသနာဝငတ်စ်မျိ ်းတည််း 

ဖြစ်ရစရတာ်မမူခ  ရချ) ။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည် ရကာင််းမှုမျာ်းကို သူ  ထက်ငါသာရအာင ်

လျငဖ်မနစွ်ာဖပ လုပ်ကကရလကုန။် အသငတ်ို   အာ်းလ ်ုးသည် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ် အထ ရတာ်သုိ  သာလျှင ်

ဖပနလ်ည်ရ ာက်ရှိကကမည်ဖြစ်ကုန၏်။ ထုိရ ာအခါဝယ ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  ကွ လွ ခ  ကကကုနရ်သာ 

အရကကာင််းအချကတ်ို  နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အသငတ်ို  အာ်း အသိရပ်းရတာ်မူမည်ဖြစ်၏။ 



  

  

စူ ဟ် မာအိဒဟ်-(၅:၄၈) 

သုိ  ဖြစ် ာ အစစလာမ် တ ာ်းလမ််းစဥ်ပါရှိရသာ ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ု အ်ာနသ်ညယ်ခငက်ရှိခ  ရသာ 

အရှငဖ်မတ်၏ကျမ််းဂနမ်ျာ်းကို ရထာက်ခ ပပီ်း ၎င််းတို  အရပေါ်အဆ ု်းဖြတ်ရပ်းကာ ရုပ်သိမ််းပယ်ြျက်လိကု်သည  ်

ကျမ််းအဖြစ်ကျရ ာက်လာခ  သည်။ 

၂၇။ 

ချွ ယ်ွင််းမူအတပါင််းမှကင််းစ္င၍်ကက ်းကျယမ်မင့်မ်ာ်းတ ာ်မူ

တသာ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

 မန်တ ာ်မမ မု်ဟမမဒ(် လွလလလ ာဟအုလှိငုဟ်ှိဝစ္လလ မ်) 

ယတူ ာငလ်ာခြဲ့်တသာ 

အစ္စလာမ်သာသနာမှအပအမခာ်းမည်သည့််သာသနာကှိမုျှ 

လကခံ်တ ာ်မူမည်မဟ ုတ်ပ။ အသကငသ်သူည် 

အစ္စလာမ်သာသနာမှအပအမခာ်းသာသနာကှိလုကခံ်ခြဲ့်ပါမူ 

ထှိသုူ ့်ထမှံ(သလူကခံ်ထာ်းသည့််သာသနာသည် 

အရှငမ်မ ထ် ံငွ)်အလျှင််းလကခံ်သတဘာ မူခင််းခံရမည် 

မဟ ုတ်ပ။ 

ချွတ်ယငွ််းမူအရပါင််းမှကင််းစင၍် ကကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)အာ်း ရစလွှတ်ရတာ်မူပပီ်းရနာက ်

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ယူရဆာငလ်ာသည်  အစစလာမ်သာသနာမှအပ 

အဖခာ်းမည်သည ်သာသနာကိုမျှ လက်ခ ရတာ်မူမည်မဟတု်ရပ။ အကကငသူ်သညအ်စစလာမ်သာသနာမှအပ 

အဖခာ်းသာသနာကိုလက်ခ ခ  ပါမူ 

ထုိသူ  ထ မှ(သူလက်ခ ထာ်းသည ်သာသနာသည်အရှငဖ်မတ်ထ တွင)်အလျှင််းလက်ခ သရဘာတူဖခင််းခ  မည်မဟုတ်ရပ။အ

လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-



  

  

ထုိ  ဖပငတ်ဝမည်သူမဆုိအစစလာမ်သာသနာမှတစ်ပါ်းအဖခာ်းသာသနာတစ် ပ် ပ်ကိုရာှရြွစူ်းစမ််းပါမူထုိသူ၏ထ မှ(ထုိသူ

ရှာရြွရသာသာသနာသညအ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်၌)လက်ခ သရဘာတူရတာ်မူဖခင််းကိအုလျင််းခ  မည်မဟတု်

ရပ။၎င််းဖပငထုိ်သူသည်ရနာငတ်မလွနဘ်ဝ၌လည််းဆ ု်းရှု  ်းသူမျာ်းအနကတ်စ်ဦ်းအပါအဝငဖ်ြစ်ရပမည်။စူ ဟ် 

အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၈၅)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မချွတဧ်ကန ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်၌(နစ်ှပမိ ွံ့ရတာ်မူပပီ်းဖြစ်ရသာ)ဒနီသ်ာသနာမှာမူကာ်း 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်ပငတ်ည််း။အမှနရ်သာက်ာ်း(ရတာ် ာတန်ငှ အ်ီနဂ်ျလီ်)ကျမ််းမျာ်းရပ်းသနာ်းရတာ်မူဖခင််းခ ကက 

ရသာသူတို  သည ် မိမိတို  ထ အသိတ ာ်းရ ာကရ်ှိပပီ်းရနာက်ရသာ်မှပင ်

မိမိတို  အချင််းချင််းမနာလိုဝနတ်ိုစိတ်ထာ်းရှိဖခင််းရကကာင  ် မညီမညွတ်သရဘာကွ လွ ကကကုန၏်။ 

သုိ   ာတငွမ်ည်သူမဆုိအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကိုရသွြည်ဖငင််းပယ်ပါမူ မုချဧကန ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် လျငဖ်မနစွ်ာစစ်ရဆ်းရစာရကကာရတာ်မူမည အ်ရငှဖ်မတ်ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူသတည််း။စူ ဟ် 

အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၁၉)ဤအစစလာမ်သာသနာရတာ်သည ်

အိဗ် ာဟီမ်ခလလီ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)၏သာသနာပငဖ်ြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မိမိကိုယက်ိ ု

မိမိပင ် လူမုိက်လူ  ဗာလဖြစ်ရစရသာသူမှအပ အဘယ်သူသည ် နဗတီမနရ်တာ် အစ်ဗ ်ာဟီမ်၏ သာသနာမှ 

မျက်နာှလွှ ြယ် တိမ််းရရှာင ်သွာ်းနိငုပ်ါမညန်ည််း။ စငစ်စ်တမူကာ်း ငါအရှငဖ်မတ်သည ်ထုိနဗတီမနရ်တာ် အဗိ် ာဟီမ်အာ်း 

ချစ်ဖမတ်နိ်ုး၍ ဤရလာက၌ နဗတီမနရ်တာ်အဖြစ်ဖြင  ် ရ ွ်းချယ ် ချ်ီးဖမြှင ရ်တာ်မူခ  ရလပပီ။ တြန ်

ရနာငတ်မလွနဘ်ဝ၌လည််း ထုိနဗတီမနရ်တာ်သည ် ပါ မီရငှ ် သူမွန ် သူဖမတ်မျာ်းအနက်မှ မလွ ဧကန ် ဖြစ်လတ္  ။စူ ဟ် 

ဗက ဟ်-(၂:၁၃၀)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အမှနရ်သာ်ကာ်း အကကငသူ်ထက် ‘ဒနီ’် သာသနာအာ်းဖြင  ်

ပုိမုိ၍ဖမင ဖ်မတ်ရသာသူသည် မည်သူရှိသနည််း။ ထုိသူသည ် မိမိမျက်နာှ (မိမိကိယု်) ကိ ု

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်သုိ   အပ်နငှ််းခ  သည ်ဖပင ် (အရဖပာအဆုိ အကျင အ်မူအာ်းဖြင )် 

ဖမင ဖ်မတ်ရသာသူလည််းဖြစ်၏။ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိသူသည် ရဖြာင မ်တ်တည်ကကည်ရသာ (နဗီတမနရ်တာ်) အစ်ဗ် ာဟီမ်၏ 

‘ဒနီ’် သာသနာကိလုည််း လိုကန်ာ၏။ အမှနစ်ငစ်စ်ရသာက်ာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် (နဗတီမနရ်တာ)် 

အစ်ဗ် ာဟီမ်အာ်း (မိမိ) မိတ်ရဆွအဖြစ် ဖပ လုပ်ချီ်းဖမြှင ရ်တာ်မူခ  ရလသတည််း။စူ ဟ် နစိာအ်-

(၄:၁၂၅)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မိမိ၏တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)အာ်း ရဖပာကကာ်း န ်

အမိန  ရ်ပ်းခ  သည။်(အို-နဗီတမနရ်တာ်) အသငသ်ည ် (၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  ) ရဖပာကကာ်းပါရလ။ (အချင််းတို  ) 

ငါ၏အရှငဖ်မတ်သည်ငါ  အာ်းရဖြာင မ်တ်မှနက်နရ်သာ တ ာ်းလမ််းသုိ   ပုိ  ရဆာငရ်တာ်မူခ  ရလပပီ။ 

(ထုိတ ာ်းလမ််းမှာ)အလွနတ်ညတ်   ခုိငခ်  ရသာသာသနာပင ် ဖြစ်ရပသည်။ တည်ကကည ် ရဖြာင မ်တ်ရသာ နဗီတမနရ်တာ ်

အစ်ဗ် ာဟီမ်၏လမ််းစဉပင ် ဖြစ်ရပသည်။ ၎င််းဖပင ် ထုိ(နဗတီမနရ်တာ်) အစ်ဗ ်ာဟီမ်သည် တစ်စ ုတစ် ာကိုအလလ ာဟ ်

အရှငဖ်မတန်ငှ တ်ွ ြကန်ှုငိ််းယှဉကိ်ုးကယွ်ရသာသူမျာ်းတွင ်ပါဝငခ်   သည်မဟတု်။စူ ဟ ်အနနအာမ်(၆:၁၆၁) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိ  ဖပငတ်ဝမည်သူမဆုိအစစလာမ်သာသနာမှတစ်ပါ်းအဖခာ်းသာသနာတစ် ပ် ပ်ကိုရာှရြွစူ်းစမ််းပါမူထုိသူ၏ထ မှ(ထုိသူ

ရှာရြွရသာသာသနာသညအ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်၌)လက်ခ သရဘာတူရတာ်မူဖခင််းကိအုလျင််းခ  မည်မဟတု်

ရပ။၎င််းဖပငထုိ်သူသည်ရနာငတ်မလွနဘ်ဝ၌လည််းဆ ု်းရှု  ်းသူမျာ်းအနကတ်စ်ဦ်းအပါအဝငဖ်ြစ်ရပမည်။ 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၈၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 



  

  

မချွတ်ဧကန ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်၌(နစ်ှပမိ ွံ့ရတာ်မူပပီ်းဖြစ်ရသာ)ဒနီသ်ာသနာမှာမူကာ်း 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်ပငတ်ည််း။အမှနရ်သာက်ာ်း(ရတာ် ာတန်ငှ အ်ီနဂ်ျလီ်)ကျမ််းမျာ်းရပ်းသနာ်းရတာ်မူဖခင််းခ ကက 

ရသာသူတို  သည ် မိမိတို  ထ အသိတ ာ်းရ ာကရ်ှိပပီ်းရနာက်ရသာ်မှပင ်

မိမိတို  အချင််းချင််းမနာလိုဝနတ်ိုစိတ်ထာ်းရှိဖခင််းရကကာင  ် မညီမညွတ်သရဘာကွ လွ ကကကုန၏်။ 

သုိ   ာတငွမ်ည်သူမဆုိအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကိုရသွြည်ဖငင််းပယ်ပါမူ မုချဧကန ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် လျငဖ်မနစွ်ာစစ်ရဆ်းရစာရကကာရတာ်မူမည ်အရငှဖ်မတ်ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူသတည််း။ 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၁၉) 

ဤအစစလာမ်သာသနာရတာ်သည ် အဗိ် ာဟီမ်ခလီလ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)၏သာသနာပငဖ်ြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

မိမိကိုယ်ကို မိမိပင ်လူမုိကလ်ူ  ဗာလဖြစ်ရစရသာသူမှအပ အဘယ်သူသည် နဗတီမနရ်တာ် အစ်ဗ် ာဟီမ်၏ သာသနာမှ 

မျက်နာှလွှ ြယ် တိမ််းရရှာင ်သွာ်းနိငုပ်ါမညန်ည််း။ စငစ်စ်တမူကာ်း ငါအရှငဖ်မတ်သည ်ထုိနဗတီမနရ်တာ် အဗိ် ာဟီမ်အာ်း 

ချစ်ဖမတ်နိ်ုး၍ ဤရလာက၌ နဗတီမနရ်တာ်အဖြစ်ဖြင  ် ရ ွ်းချယ ် ချ်ီးဖမြှင ရ်တာ်မူခ  ရလပပီ။ တြန ်

ရနာငတ်မလွနဘ်ဝ၌လည််း ထုိနဗီတမနရ်တာ်သည် ပါ မီရှင ်သူမွန ်သူဖမတ်မျာ်းအနက်မှ မလွ ဧကန ်ဖြစ်လတ္  ။ 

စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၁၃၀) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အမှနရ်သာ်ကာ်း အကကငသူ်ထက် ‘ဒနီ’် သာသနာအာ်းဖြင  ် ပုိမုိ၍ဖမင ဖ်မတ်ရသာသူသည ် မည်သူရှိသနည််း။ ထုိသူသည ်

မိမိမျက်နာှ (မိမိကိယု်) ကိ ု အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်သုိ   အပ်နငှ််းခ  သည ်ဖပင ် (အရဖပာအဆုိ အကျင အ်မူအာ်းဖြင )် 

ဖမင ဖ်မတ်ရသာသူလည််းဖြစ်၏။ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိသူသည် ရဖြာင မ်တ်တည်ကကည်ရသာ (နဗီတမနရ်တာ်) အစ်ဗ် ာဟီမ်၏ 

‘ဒနီ’် သာသနာကိလုည််း လိုကန်ာ၏။ အမှနစ်ငစ်စ်ရသာက်ာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် (နဗတီမနရ်တာ)် 

အစ်ဗ် ာဟီမ်အာ်း (မိမိ) မိတ်ရဆွအဖြစ် ဖပ လုပ်ချ်ီးဖမြှင ရ်တာ်မူခ  ရလသတည််း။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၁၂၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မိမိ၏တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)အာ်း ရဖပာကကာ်း န ်

အမိန  ရ်ပ်းခ  သည။် 

(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည် (၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  ) ရဖပာကကာ်းပါရလ။ (အချင််းတို  ) 

ငါ၏အရှငဖ်မတ်သည်ငါ  အာ်းရဖြာင မ်တ်မှနက်နရ်သာ တ ာ်းလမ််းသုိ   ပုိ  ရဆာငရ်တာ်မူခ  ရလပပီ။ 

(ထုိတ ာ်းလမ််းမှာ)အလွနတ်ညတ်   ခုိငခ်  ရသာသာသနာပင ် ဖြစ်ရပသည်။ တည်ကကည ် ရဖြာင မ်တ်ရသာ နဗီတမနရ်တာ ်

အစ်ဗ် ာဟီမ်၏လမ််းစဉပင ် ဖြစ်ရပသည်။ ၎င််းဖပင ် ထုိ(နဗတီမနရ်တာ်) အစ်ဗ ်ာဟီမ်သည် တစ်စ ုတစ် ာကိုအလလ ာဟ ်

အရှငဖ်မတန်ငှ တ်ွ ြကန်ှုငိ််းယှဉကိ်ုးကယွ်ရသာသူမျာ်းတွင ်ပါဝငခ်   သည်မဟတု်။ 

စူ ဟ် အနနအာမ်(၆:၁၆၁) 



  

  

၂၈။ ကျမ််းတ ာ်မမ က်ရ်ုအာန်ဟသူည် 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ က် 

 မန်တ ာ်မုဟမမဒ(် လွလလလ ာဟုအလှိငုဟ်ှိဝစ္လလ မ်)ထသံှို ့် 

ထ ုမ်ပန်ပှို ့်ချတ ာ်မူခြဲ့်တသာ ကျမ််းဂန်မ စ္်သည်။ 

ထှိကုျမ််းမမ သ်ည် 

စ္သကာဝဠာအတပါင််းကှိမုပျုစ္ုပျှိျု်းတထာငတ် ာ်မူတသာအရှငမ်မ

 ၏် မုကခပါ တ် ာ်မ စ္်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ က် 

လသူာ်းနငှ့််ဂျငန်် ှို ့်အာ်း 

၎င််းကျမ််းတ ာ်မမ န်ငှ့် ်တူသာကျမ််း သှို ့်မဟ ု ်

အလာ်း ကူဏ္ဍ စ္်ခု(စ္ ကံ်ုးတရ်းသာ်း၍)ယတူ ာငလ်ာသက

ပပ ်း ယဥှ်ပပှိျုငရ်န် ှိ တ်ခေါ်ထာ်းသည်။ 

ထှိသုှို ့်ယှဉ်ပပှိျုငရ်န် ှိ တ်ခေါ်မှုသည် 

ယတန ့်ထှိ ှိငုရှ်ှိတနသည်။ထှို ့်မပင ်

သန််းတပါင််းမျာ်းစ္ွာတသာလသူာ်းမျာ်းအာ်း 

တဝခွြဲမရမ စ္်တစ္သည့်် 

တမ်းခွန််းတပါင််းတမမာကမ်ျာ်းစ္ွာကှိလုည််း 

ကျမ််းမမ က်ရ်ုအာန်က တမ သကာ်းထာ်းသည်။ 



  

  

ကျမ််းမမ က်ရ်ုအာန်သည် 

၎င််းကျတရာကသ်ည့််အရဗ ဘာသာစ္ကာ်းမ င့်ပ်င ်

ယတန ့်ထှိ ှိငု ်

ထှိန််းသှိမ််းထာ်းပပ ်းအကခရာ လံု်းမျှတလျာ့်နည််းသာွ်းသည်

ဟ၍ူ မရှှိတပ။ ၎င််းမပင ်ထှိကုျမ််းမမ အ်ာ်း 

ပုံနှိပ်ုထ ုတ်ဝမ န ့််ချှိလျကရှ်ှိသည်။ 

ထှိကုျမ််းတ ာ်မမ သ်ည် 

ကက ်းကျယလ်သှည့်် မုရတသာကျမ််းကက ်းမ စ္်သမ င့်် 

၎င််းကျမ််းမမ က်ှိမု စ္်တစ္ (သှို ့်) 

၎င််းကျမ််းမမ ၏်အဓှိပပာယ်ဘာသာမပန်ကှိမု စ္်တစ္ 

  ရ်ှုတလ့်လာသင့််သည်။ ဤကြဲ့်သှို ့်ပင ်ဧကန်အမှန် 

 မန်တ ာ်မုဟမမဒ(် လွလလလ ာဟုအလှိငုဟ်ှိဝစ္လလ မ်)၏(စ္ွနန

ဟ)်လမ််းစ္ဥ်၊ သငသ်ကာ်းပှို ့်ချချက်မျာ်းနငှ့်် 

အ ထ ျုပပ တ ှိ ှို ့်သည်လည််း ယံသုကည်စ္ှိ ခ်ျရတသာ 

စ္ဥ် ကမ်မပ  ်င့်မ်ပန်သ ူှို ့်၏ င့််မပန်ချကမ်ျာ်းအ ှိငု််း 

ထှိန််းသှိမ််းထာ်းပပ ်း 

ကှိယုတ် ာ်တမပာ ှိခုြဲ့်သည့််ဘာသာစ္ကာ်းမ စ္်တသာ 



  

  

အာရဗ ဘာသာနငှ့်ပုံ်နှှိပ်ထာ်းကာ 

တမမာကမ်ျာ်းစ္ွာတသာဘာသာစ္ကာ်းမျာ်းမ င့်လ်ည််း 

ဘာသာမပန် ှိပုပ ်းမ စ္်သည်။ 

ထှိန််းသှိမ််းတစ္ာင့််တရှာကမ်ခင််းခံရတသာ 

ကျမ််းမမ က်ရ်ုအာန်နငှ့် ်

 မန်တ ာ်မမ (် လွလလလ ာဟအုလှိငုဟ်ှိဝစ္လလ မ်)၏ 

(စ္ွနနဟ)်လမ််းစ္ဉ်သည် 

အစ္စလာမ့််အမှိန ့််ပည ခ်ျကမ်ျာ်းနငှ့််မပ ာန််းချက ်ှို ့်အ ကွ်

 စ္်ခု ည််းတသာ မူလရင််းမမစ္်မ စ္်သည်။ ထှို ့်တသကာင့် ်

အစ္စလာမ်သာသနာတ ာ်ကှို 

အစ္စလာမ်နငှ့် ်ကန်ယွတ်နသ ူှို ့်၏လပ်ုရပ်မျာ်းမှ 

ရယခွူင့်မ်ရှှိ။ အရှငမ်မ ၏်ဗျာဒှိ တ် ာ်မ စ္်သည့်် 

ကျမ််းမမ က်ရ်ုအာန်နငှ့် ်မန်တ ာ်မမ ၏် 

(စ္ွနနဟ)်လမ််းစ္ဉ်မှသာ ရယရူမည်မ စ္်သည်။ 

ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ု အ်ာနဟ်ူသည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်က 

အ ဗန်ယွြ်ွာ်းတမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ထ သုိ   

အ ဗီဘာသာစကာ်းဖြင် ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  ရသာ ကျမ််းစာဖြစ်ပပီ်း ၎င််းကျမ််းရတာသ်ည ်

စကကာဝဠာအရပါင််းတို  ကိုဖပ စုပျိ ်းရထာငရ်တာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်၏ မုကခပါဌရ်တာ်ဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် မလွ ဧကန ် ဤ(ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်)သည ်

စကကာဝဠာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူသည  ် အရှငခ်ျရပ်းရတာ်မူရသာ (ကျမ််းဂနပ်င)် 



  

  

ဖြစ်ရချသည်။(၁၉၂)"အ ရူ်ဟလု်အမီန"် (ယ ုကကည်စိတ်ချအပ်ရသာဝိညာဉရတာ်) ရကာင််းကငတ်မနဂ်ျစ်ဗ် လီ်သည ်

ယင််း (ကုနအ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်)ကိ ု ယူရဆာငခ်ျရပ်းခ  ရလသည်။(၁၉၃)အသင၏် စိတ်နလှ ်ုးရပေါ်၌ အသငသ်ည ်

သတိရပ်းနှု်ိးရဆာ်သူတို  တွင ် အပါအဝင ် ဖြစ်အ  ရသာငာှ။(၁၉၄)ရှင််းလင််းရသာ အ ဗီဘာသာဖြင ။်(၁၉၅)စူ ဟ ်

ရှုအ ာအ်-(၂၆:၁၉၂-၁၉၅)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် ဧကနစ်ငစ်စ် အသငသ်ည ်

ကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတက်ို အလွနတ် ာ ဆငဖ်ခငတ် တု ာ်းနငှ  ်ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာ၊ အလွနတ် ာ အသိပညာနငှ ဖ်ပည ်စ ု 

ရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်မှ  ရှိရနရပသတည််း။စူ ဟ် နမ်လ်-(၂၇:၆)ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနသ်ည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်မှ ကျရ ာကလ်ာဖခင််းဖြစ်ပပီ်း ၎င််းအလျငက်ကျရ ာက်ခ  ရသာ 

အရှငဖ်မတ်၏ကျမ််းရတာ်မျာ်းကိုလည််းရထာက်ခ ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း 

ဤကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ဖပင ် (အဖခာ်းသူတစ်ဦ်းဦ်းက)လီဆယ်ြနတ်ီ်းထာ်းရသာ 

ကျမ််းဖမတ ် မဟတု်ရပ။ စငစ်စ်မှာမူကာ်း(ဤက ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည်) မိမိအလျင(်ရှိခ  ြူ်းရသာကျမ််းမျာ်းကို) 

ခုိငခ်  ရစရသာ ကျမ််းဖြစ်၏။ အတည်ဖပ သတ်မှတ်ရ ်း သာ်းထာ်းပပီ်းဖြစ်ရသာ အမိန  ပ်ညတ်ရတာ်မျာ်းကိအုရသ်းစိတ ်

ရှင််းလင််းရြာ်ဖပထာ်းရသာ ကျမ််းလည််းဖြစ်၏။ဤကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတတ်ွင် ဒွဟိသ သယလည််း လ ်ုးဝမရှိရချ။ 

စကကဝဠာခပ်သိမ််းကိ ု ြနဆ်င််း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်မှ(ကျရ ာကလ်ာရသာ 

ကျမ််းရတာ်ဖမတအ်မှနပ်င)်ဖြစ်ရပသတည််း။စူ ဟ ် ယူနတွ်စ်-(၁၀:၃၇)ကျမ််းရတာ်ဖမတ်က ု်အာနသ်ည ်

ဂျ ်းနငှ် ခ စ်ယာနတ်ို  က ၎င််းတို  သာသနာ၌ ကွ လွ ခ  ကကသည် ရဖမာက်မျာ်းစွာရသာ ဖပဿနာမျာ်းကိုလည််း 

ရဖြရှင််းရပ်းထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနမ်လွ  ဤကု အ်ာနက်ျမ််းဖမတ်သည ်

အီစ် ာအလီီအမျိ ်းသာ်းတို  ရရှ ွံ့ဝယ၊် ၎င််းတို   ကွ လွ ရနကကကုနရ်သာ အရကကာင််းအ ာမျာ်းအနက်မှ မျာ်းစွာရသာ 

အရကကာင််းအ ာမျာ်းကို ရြာ်ဖပရလ၏။စူ ဟ ် နမ်လ်-(၂၇:၇၆)ကျမ််းရတာ်ဖမတ်က ု်အာနတ်ွင ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ် ပတ်သက်၍ လည််းရကာင််း၊ အရှငဖ်မတ်၏သာသနာ၊ 

အရှငဖ်မတ်၏အစာ်းရပ်းမှုတို  နငှ် ပတ်သက်၍လည််းရကာင််း၊ အရှတိ ာ်းမျာ်းကို နာ်းလည်သရဘာရပါက်ရစ န ်

လူသာ်းမျာ်းအာ်းလ ်ုးအတွက ် အရထာက်အထာ်းဖြစ်ရစမည ် သက်ရသအရထာက်ထာ်းမျာ်းပါဝငသ်ည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည် ဤကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတတ်ွင ်

လူတို  အြို   ၎င််းတို   တ ာ်း ကကအ  ရသာငာှ အလ ်ုးစ ုရသာ ဥပမာပ ုရဆာင ် ချက်မျာ်းကိ ု ခုိင််းနှုငိ််း 

မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  ၏။စူ ဟ် ဇုမ ်-(၃၉:၂၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်သည်(ယင််းသက်ရသထွက်ဆုိနိငုရ် ်းအတွက)် အသင၏်အရပေါ်၌ (က ု်အာန)်ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ို 

အရကကာင််းအ ာခပ်သိမ််းတို  ၏ ရငှ််းလင််းချကအ်ဖြစ်လည််းရကာင််း၊ မုစ်လငမ််အမိန  ရ်တာ်ကို လိုကန်ာသူတို  အြို   

တ ာ်းလမ််းညွှနအ်ဖြစ်လည််းရကာင််း၊ ကရဏုာတ ာ်းအဖြစ်လည််းရကာင််း၊ 

ဝမ််းရဖမာက်ြယွ်သတင််းအဖြစ်လည််းရကာင််း၊ ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလသတည််း။စူ ဟ် နဟလ််-

(၁၆:၈၉)ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနသ်ည် သန််းရပါင််းမျာ်းစွာရသာလူသာ်းမျာ်းရဝခွ မ ဖြစ်ရနသည  ်

ရမ်းခွန််းရပါင််းရဖမာက်မျာ်းစွာကို ရဖြကကာ်းထာ်းသည်။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ်  ရဖမပထ၀ီတို  ကိ ု

မည်သုိ  ြနဆ်င််းခ  ရကကာင််းကိကုျမ််းဖမတက်ု အ်ာနတ်ွင ်တငဖ်ပထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ် 

မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊ပထဝီရဖမသညလ်ည််းရကာင််း၊ ပိတလ်ျက်ရှိခ  သည်။ 

ထုိ  ရနာက်ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််း(မုိ်းရကာင််းကငန်ငှ ပ်ထဝီရဖမ)နစ်ှခုစလ ု်းကို ြွင ရ်ပ်းရတာ်မူခ  သည်။ 

(ဤသည်ကိ)ုကာြိ ်မျာ်းမသိ မဖမငခ်  ကကရလသရလာ။ ထုိ  ဖပငင်ါအရှငဖ်မတ်သည် ရ ဖြင  ် သက်ရှိသတ္ဝါ 

ခပ်သိမ််းကိုြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ သုိ  ပါလျက် ၎င််းတို  သည်သငဝ်ငယ် ုကကည်ဖခင််း မရှိကကရလသရလာ။စူ ဟ် အနဗ်ယိာအ်-



  

  

(၂၁:၃၀)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် လူသာ်းကိုမည်သုိ  ြနဆ်င််းခ  သနည််း။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို-

လူခပ်သိမ််းတို  ၊ အကယ်၍ အသငတ်ို  သညရ်ှငဖ်ပနထ်ဖခင််းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ဒွဟိသ သယ ဖြစ်ရနကကပါလျှင(်အသငတ်ို  သည ်

မိမိတို  နငှ  ် မိမိတို  ၏ ပတ်ဝန််းကျငက်ိ ု ရလ်းနက်စွာ စဉ်းစာ်း၍ ကကည ်ကကရလကနု)်။ ဧကနအ်မှန ် ငါအရငှဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  ရရှ ွံ့ဝယ ် (မိမိတနခုိ််းရတာက်ို) ထငရ်ှာ်းရစဖခင််းငာှ အသငတ်ို  အာ်း (ပထမရသာ်)ရဖမကကီ်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ 

ထုိ  ရနာက် သုတ် ည်ဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ ထုိ  ရနာက ် ရသွ်းခ ဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ ထုိ  ရနာက် အဂဂ ါစ ုလငပ် ုကျရသာ 

အသာ်းတ ု်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ အဂဂ ါမစ ု ပ ုမကျရသာ အသာ်းတ ု်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊(အဆင ဆ်င )် 

ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။၎င််းဖပင ် ငါအရငှဖ်မတ်သည်သာ်းအိမ်မျာ်းတငွ ် မိမိအလိရုှိရတာ်မူသညက်ိ ု (သုတ ်ညက်ို)သတ်မှတ ်

ပုိင််းဖခာ်းအပ်ရသာ အချိနက်ာလတိုငရ်အာင ် တည်ရစရတာ်မူပပီ်းရနာက် အသငတ်ို  အာ်း (အမိဝမ််းတငွ််းမှ 

အဖပငသုိ်  နို  စုိ  အ ွယ်)ကရလ်းသူငယအ်ဖြစ် ထွက်ရစ ရတာ်မူ၏။ ထုိ  ရနာက ် အသငတ်ို  သည် မိမိတို  ၏ 

လူလာ်းရဖမာက်ရသာအ ွယ်သုိ   ရ ာက်ရှိနိငုက်က န(်ငါအရှငဖ်မတသ်ည ်ရမွ်းဖမြူရတာ်မူဖပန၏်။) ၎င််းဖပင ်အသငတ်ို  အနက ်

(အ ွယ်မရ ာက် လူလာ်းမရဖမာက်မီပင)် အသက်ရသဆ ု်း သူလည််းရှိ၏။ ထုိနည််းတူစွာအသငတ်ို  တွင ်

အယုတည်  ဆ ်ုးရသာ အသက်အ ွယ်သုိ  ဖပနရ် ာက ်ရသာ သူမျာ်းလည််းရှိ၏။ ထုိ  ရကကာင်  ၄င််းသည် (အ ာ ာကို) 

သိရှိပပီ်းရနာက်ရသာ်မှပင ် မည်သည် တစ်စ ုတစ် ာကိုမျှ မသိနိငုရ်တာ ရချ။ ထုိမှတစ်ပါ်း အသငသ်ည ် ပထဝီရဖမကိ ု

ရသွွံ့ရဖခာက်လျက ် ရတွွံ့ ဖမငရ်လသည်။တစ်ြန ် ငါအရှငဖ်မတသ်ည ် ယင််းပထဝီရဖမရပေါ်ဝယ် (မုိ်း)ရ ကို( ွာသွန််း၍) 

ကျရစရတာ်မူရသာအခါ ယင််းရဖမ(မှ သစ်ပငဝ်ါ်းပငမ်ျာ်း) ရပါက်ရ ာက ် လှုပ်ရာှ်းလာရလသည်။ ထုိ  ဖပင ်

တို်းတက်ဖမင မ်ာ်းလာရလသည်။ ထုိ  ဖပင ် အထူ်းနစ်ှပမိ ွံ့ ြွယ်ဖြစ်ရသာ(သစ်သီ်းသစ်ဥ ရကာက်ပ  သီ်းနှ ) အမျိ ်းအစာ်း 

အသီ်းသီ်းတို  ကိုရပါက်ရ ာက်ရစရလသည်။စူ ဟ် ဟဂျ-်(၂၂:၅) ၎င််းရနာက် လူသာ်း၏ဖပနလ်ညှ်  ာဌာနသည် 

အဘယ်မှာနည််း။ ဤရလာကီသက်တမ််းလွနရ်ဖမာက်ပပီ်းရနာက ် ရကာင််းမှုဖပ လုပ်သူနငှ်  

မရကာင််းမူဖပ လုပ်သူတို  ၏အစာ်းသည် အဘယ်အ ာနည််း။ ဤအရကကာင််းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ စာပုိဒ(်၂၀)တွင ်

အရထာက်ထာ်းမျာ်း တငဖ်ပခ  ရချပပီ။ ဤသုိ  အြနဆ်င််းခ မျာ်းတညရ်ှိရနဖခင််းသည ်

မရတာ်တဆတိုက်ဆုိငမ်ှုရကကာင ဖ်ြစ်ရပေါ်လာဖခင််းရလာ၊(သုိ  မဟတု်) မွနဖ်မတ်သည  ်ည ွ်ယ်ချက်ပန််းတိုငတ်စ်ခုအတွက် 

တညရ်ှိရနဖခင််းရလာ၊အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ထုိသူတို  သည်မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ က်မဘာရဖမဝယ်(အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏)အာဏာစက်ရတာက်ိလုည််းရကာင််း၊အလလ ာ

ဟ်အရငှဖ်မတ်ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ(သက်ရှိသက်မ  )အ ာဝတထ  အလ ု်းစ ုတို  ကိုလည််းရကာင််း၊မိမိတို  (ရသဆ ု်း န)်သတ်မှတ်

ထာ်းပပီ်းဖြစ်ရသာကာလအပုိင််းအဖခာ်းသည်န်ီးကပ်လာပပီဖြစ်သည်ကိလုည််းရကာင််း၊မရတွ်းမဖမငမ်ဆငဖ်ခငမ်သ ု်းသပ်ကက

ရလသရလာ။၎င််းတို  သည်ဤ(က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကျရ ာက်ပပီ်း)ရနာက်မည်သည ်စကာ်းကိယု ုကကည်ကကပါဦ်းမည်

နည််း။စူ ဟ ် အအ် ာြ်-(၇:၁၈၅)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အသငတ်ို  သည် မိမိတို  အာ်း ငါအရှငဖ်မတ်က 

အချည််းနှ်ီး အကျ ိ်းမ  သာ ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  သည ် ဟူ၍လည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  သည ် ငါအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်သုိ   

ဖပနလ်ည်ရ ာက်ရှိကက မည် မဟုတဟ်ူ၍လည််းရကာင််း၊ ထငမှ်တ်ခ  ကကရလသရလာ။စူ ဟ ် မုအ်မိန်ူးန-်

(၂၃:၁၁၅)ကျမ််းဖမတ်က ု်အာနသ်ည ် ၎င််းကျရ ာက်ခ  သည ်အ ဗဘီာသာစာရပဖြင ပ်င ်

ယရန  အထိထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ဖခင််းခ ထာ်း သည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနစ်ငစ်စ် 

ငါအရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင(်ဤ)ဆ ်ုးမဩဝါဒ(တည််းဟူရသာက ုအ်ာနက်ျမ််းတာ်ဖမတ်)ကို 

ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။ ထုိမှတစ်ပါ်း ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင ် ယင််းဆ ု်းမဩဝါဒကိ ု

ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ရတာ်မူမည ် အရှငဖ်မတ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ ် ဟိဂျ ််-(၁၅:၉)၎င််းကျမ််းဖမတတ်ွင ်

အကခ ာတစ်လ ု်းမျှပငရ်လျာ နည််းခ  ဖခင််းမရှိခ  ရပ။ ထုိ  အတ ူ အာယသ်ရတာ်အချင််းချင််းဆန  က်ျငဘ်က်ဖြစ်ရနဖခင််း၊ 



  

  

ရလျာ နည််းဖခင််း၊ ရဖပာင််း လ ဖခင််းတို   လ ု်းဝမရှိရပ။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းတို  သည ်

ကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတက်ို ရလ လာဆငဖ်ခင ် သ ု်းသပ်ဖခင််းမရှိကကပါသရလာ။ အကယ်၍သာ ယင််း 

(ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ)် သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း အဖခာ်းသူ၏ထ မှ (ရ ာကရ်ှိလာရသာကျမ််းဂန)် 

သာဖြစ်ခ  ပါမူ ထုိသူတို  သည် ၎င််း (ကု အ်ာန ် ကျမ််းရတာ်) တွင ် ရဖမာက်ဖမာ်းစွာရသာကွ လွ မှုတို  ကို မလွ ဧကန ်

ရတွွံ့ ရှိခ  ကကကနုအ်  ။စူ ဟ် နစိာအ-်(၄:၈၂)၎င််းဖပင ် ထုိကျမ််းဖမတ်အာ်း ပ ုနိပ်ုထုတ်ရဝ ဖြန  ခ်ျိထာ်းသည။် 

ထုိကျမ််းရတာ်ဖမတ်သည် ကကီ်းကျယ်လှသည် တုမ ရသာ ကျမ််းကကီ်းဖြစ်သဖြင်  ၎င််းကျမ််းဖမတ်ကိြုတရ်ှုဖခင််း၊ 

နာ်းဆငဖ်ခင််း သုိ  မဟုတ ် ၎င််းကျမ််းဖမတ်၏အဓိပပာယ်ဘာသာဖပနက်ို ြတရ်ှုရလ လာဖခင််း စသည်တို  ကို ဖပ သင် ရပသည်။ 

ဤက  သုိ  ပင ် ဧကနအ်မှန ် တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏ (စွနနဟ်)လမ််းစဥ်၊ 

သငက်ကာ်းပုိ  ချချက်မျာ်းနငှ် အတထ  ပပတ္တိို  သည်လည််း ယ ုကကည်စိတ်ချ ရသာ 

စဥ်ဆက်မဖပတ်ဆင ဖ်ပနသူ်တို  ၏ဆင် ဖပနခ်ျက်မျာ်းအတိငု််း ထိန််းသိမ််းထာ်းပပီ်း ကိယု်ရတာ်ရဖပာဆုိခ  ရသာ 

ဘာသာစကာ်းဖြစ်သည်  အာ ဗီဘာသာနငှ ပ် ုနှပ်ိထာ်းပပီ်း ရဖမာက်မျာ်းစွာရသာဘာသာစကာ်းမျာ်းဖြင လ်ည််း 

ဘာသာဖပနဆုိ်ပပီ်းဖြစ်သည်။ ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနန်ငှ  ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏(စွနနဟ်)လမ််းစဉသည် အစစလာမ်   အမိန  ပ်ညတ်ချက်မျာ်းနငှ်  

ဖပဌာန််းချက်တို  အတကွ် တစ်ခုတည််းရသာ မူလ င််းဖမစ်ဖြစ်သည်။ ထုိ  ရကကာင  ် အစစလာမ်သာသနာရတာ်ကိ ု

အစစလာမ်နငှ ဆ်က်နယွ်ရနသူတို  ၏လုပ် ပ်မျာ်းမှ  ယူခွင မ်ရှိရပ။ ထိန််းသိမ််းရစာင် ရရာှက်ဖခင််းခ  ရသာ 

အရှငဖ်မတ်၏ဗျာဒတိ်ရတာ်ဖြစ်သည  ် ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနန်ငှ  ် တမနရ်တာ်ဖမတ်၏(စွနနဟ)်လမ််းစဉမှသာ 

 ယ ူမည်ဖြစ်သည်။ ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာန၏် အဆင အ်တန််းနငှ ပ်တ်သတ်၍ 

အရှငဖ်မတက်မိန  က်ကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်။စငစ်စ်ဧကန ် အကကငသူ်တို  သည် (ဤ)ဆ ်ုးမဩဝါဒ(ကျမ််း)သည ်

၎င််းတို  ထ ရ ာကရ်ှိလာရသာအခါ ဖငင််းပယ်ကကကုန၏်။ (ငါအရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်း အဖပစ်ရပ်းရတာ်မူမည်။) 

အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ယင််းသည ်ဖမင ဖ်မတလ်ှစွာရသာကျမ််းဂနပ်င ်ဖြစ်ရပသည။်(၄၁)အမှာ်းသည် ယင််းကျမ််းဖမတတ်ွင ်

၎င််း၏ရရှွံ့ မှလည််း လာရ ာက်စွက်ြက်နိငုဖ်ခင််းမရှိရချ။ ၎င််း၏ ရနာက်လည််း လာရ ာက်စွက်ြက်နိငုဖ်ခင််းမရှိရပ။ 

ဤကျမ််းဖမတ်မှာဆငဖ်ခငတ် တု ာ်းနငှ  ် ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာ ချီ်းမွမ််းရထာပနာကိုခ ယူထုိက်ရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ ်

အထ ရတာ်မှ ချရပ်းရတာ်မူရသာကျမ််းဖမတ်ပင ် ဖြစ်ရပသည်။(၄၂)စူ ဟ် ြွတ်စ်စိွလသ်-(၄၁:၄၁-

၄၂)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် တမနရ်တာဖ်မတ်၏စွနနဟ်လမ််းစဉ၏ အဆင အ်တန််းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

၎င််းသညအ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ ဝဟဗီျာဒတိ်ရတာ်ပငဖ်ြစ် ရကကာင််း မိန  က်ကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်။ထုိ  ဖပင ် အသငတ်ို  သည ်

မိမိတို  အာ်း  စူလတ်မနရ်တာ်ဖမတက် ရပ်းခ  သညက်ို ယူကကရလကုန။် ထုိနည််းတူစွာ ထုိ စူလ်တမနရ်တာ်ဖမတ်က 

တာ်းဖမစ်ရတာ်မူသည်မှ ရရာှငက်ကဉကကရလကုန။် ထုိမှတစ်ပါ်း အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟအ်ရှင ်

ဖမတ်အာ်းရကကာက် ွ ွံ့ ကကရလကနု။် ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် ဖပင််းထနစွ်ာ အဖပစ်ရပ်းရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်မတ်ပင ်ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် ဟရှ ််-(၅၉:၇) 

၎င််းဖပင ် မလွ ဧကန ် ဤ(က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်)သည ် စကကာဝဠာခပ်သိမ််းတို  ကို ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူသည ် 

အရှငခ်ျရပ်းရတာ်မူရသာ (ကျမ််းဂနပ်င)် ဖြစ်ရချသည်။(၁၉၂) 

"အ ရူ်ဟလု်အမီန"် (ယ ကုကည်စိတ်ချအပ်ရသာဝိညာဉရတာ်) ရကာင််းကငတ်မနဂ်ျစ်ဗ ်ီလ်သည ် ယင််း 

(ကုနအ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်)ကို ယူရဆာငခ်ျရပ်းခ  ရလသည်။(၁၉၃) 

အသင၏် စိတ်နလှ ု်းရပေါ်၌ အသငသ်ည် သတိရပ်းနှု်ိးရဆာ်သူတို  တငွ ်အပါအဝင ်ဖြစ်အ  ရသာငာှ။(၁၉၄) 



  

  

ရှင််းလင််းရသာ အ ဗီဘာသာဖြင ။်(၁၉၅) 

စူ ဟ် ရှုအ ာအ်-(၂၆:၁၉၂-၁၉၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းဖပင ်ဧကနစ်ငစ်စ် အသငသ်ည် ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကိ ုအလွနတ် ာ ဆငဖ်ခငတ် ုတ ာ်းနငှ  ်ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာ၊ 

အလွနတ် ာ အသိပညာနငှ ဖ်ပည ်စ ု ရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်မှ  ရှိရနရပသတည််း။ 

စူ ဟ် နမ်လ်-(၂၇:၆) 

ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနသ်ည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်မှ ကျရ ာကလ်ာဖခင််းဖြစ်ပပီ်း ၎င််းအလျငက်ကျရ ာက်ခ  ရသာ 

အရှငဖ်မတ်၏ကျမ််းရတာ်မျာ်းကိုလည််းရထာက်ခ ထာ်းသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ဤကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အဖပင ်

(အဖခာ်းသူတစ်ဦ်းဦ်းက)လီဆယြ်နတ်ီ်းထာ်းရသာ ကျမ််းဖမတ် မဟတု်ရပ။ 

စငစ်စ်မှာမူကာ်း(ဤက ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်သည်) မိမိအလျင(်ရှိခ  ြ်ူးရသာကျမ််းမျာ်းကိ)ု ခုိငခ်  ရစရသာ ကျမ််းဖြစ်၏။ 

အတည်ဖပ သတ်မှတ်ရ ်း သာ်းထာ်းပပီ်းဖြစ်ရသာ အမိန  ပ်ညတ်ရတာ်မျာ်းကိုအရသ်းစိတ် ရှင််းလင််းရြာ်ဖပထာ်းရသာ 

ကျမ််းလည််းဖြစ်၏။ဤကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်တွင ် ဒွဟိသ သယလည််း လ ်ုးဝမရှိရချ။ စကကဝဠာခပ်သိမ််းကို ြနဆ်င််း 

ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်မှ(ကျရ ာက်လာရသာ ကျမ််းရတာ်ဖမတ်အမှနပ်င)်ဖြစ်ရပသတည််း။ 

စူ ဟ် ယူနတွ်စ်-(၁၀:၃၇) 

ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ု အ်ာနသ်ည ် ဂျ ်းနငှ် ခ စ်ယာနတ်ို  က ၎င််းတို  သာသနာ၌ ကွ လွ ခ  ကကသည် ရဖမာက်မျာ်းစွာရသာ 

ဖပဿနာမျာ်းကိုလည််း ရဖြရှင််းရပ်းထာ်းသည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနမ်လွ  ဤက ု်အာနက်ျမ််းဖမတ်သည် အီစ် ာအလီီအမျိ ်းသာ်းတို  ရရှ ွံ့ဝယ၊် ၎င််းတို   ကွ လွ ရနကကကုနရ်သာ 

အရကကာင််းအ ာမျာ်းအနက်မှ မျာ်းစွာရသာ အရကကာင််းအ ာမျာ်းကို ရြာ်ဖပရလ၏။ 

စူ ဟ် နမ်လ်-(၂၇:၇၆) 

ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ု အ်ာနတ်ွင ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတန်ငှ် ပတသ်က်၍ လည််းရကာင််း၊ အရှငဖ်မတ်၏သာသနာ၊ 

အရှငဖ်မတ်၏အစာ်းရပ်းမှုတို  နငှ် ပတ်သက်၍လည််းရကာင််း၊ အရှတိ ာ်းမျာ်းကို နာ်းလည်သရဘာရပါက်ရစ န ်

လူသာ်းမျာ်းအာ်းလ ်ုးအတွက ် အရထာက်အထာ်းဖြစ်ရစမည ် သက်ရသအရထာက်ထာ်းမျာ်းပါဝငသ်ည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းဖပင ် ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ဤကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်တွင ် လူတို  အြို   ၎င််းတို   တ ာ်း ကကအ  ရသာငာှ 

အလ ု်းစ ုရသာ ဥပမာပ ုရဆာင ်ချက်မျာ်းကို ခုိင််းနှုငိ််း မိန  က်ကာ်းရတာမူ်ခ  ၏။ 

စူ ဟ် ဇုမ ်-(၃၉:၂၇) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 



  

  

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ငါအရှငဖ်မတ်သည(်ယင််းသက်ရသထွက်ဆုိနိငုရ် ်းအတွက်) အသင၏်အရပေါ်၌ 

(ကု အ်ာန)်ကျမ််းရတာ်ဖမတ်ကို အရကကာင််းအ ာခပ်သိမ််းတို  ၏ ရငှ််းလင််းချကအ်ဖြစ်လည််းရကာင််း၊ 

မုစ်လငမ််အမိန  ရ်တာက်ို လိုကန်ာသူတို  အြို   တ ာ်းလမ််းညွှနအ်ဖြစ်လည််းရကာင််း၊ ကရုဏာတ ာ်းအဖြစ်လည််းရကာင််း၊ 

ဝမ််းရဖမာက်ြယွ်သတင််းအဖြစ်လည််းရကာင််း၊ ချရပ်းသနာ်းရတာမူ်ခ  ရလသတည််း။ 

စူ ဟ် နဟ်လ-်(၁၆:၈၉) 

ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနသ်ည ် သန််းရပါင််းမျာ်းစွာရသာလူသာ်းမျာ်းရဝခွ မ ဖြစ်ရနသည  ် ရမ်းခွန််းရပါင််းရဖမာက်မျာ်းစွာကိ ု

ရဖြကကာ်းထာ်းသည်။အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ်  ရဖမပထ၀ီတို  ကိ ု

မည်သုိ  ြနဆ်င််းခ  ရကကာင််းကိကုျမ််းဖမတက်ု အ်ာနတ်ွင ်တငဖ်ပထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

စငစ်စ် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ပထဝီရဖမသည်လည််းရကာင််း၊ ပိတလ်ျကရ်ှိခ  သည်။ 

ထုိ  ရနာက်ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််း(မုိ်းရကာင််းကငန်ငှ ပ်ထဝီရဖမ)နစ်ှခုစလ ု်းကို ြွင ရ်ပ်းရတာ်မူခ  သည်။ 

(ဤသည်ကိ)ုကာြိ ်မျာ်းမသိ မဖမငခ်  ကကရလသရလာ။ ထုိ  ဖပငင်ါအရှငဖ်မတ်သည် ရ ဖြင  ် သက်ရှိသတ္ဝါ 

ခပ်သိမ််းကိုြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ သုိ  ပါလျက် ၎င််းတို  သည်သငဝ်ငယ် ုကကည်ဖခင််း မရှိကကရလသရလာ။ 

စူ ဟ် အနဗ်ယိာအ်-(၂၁:၃၀) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် လူသာ်းကိုမည်သုိ  ြနဆ်င််းခ  သနည််း။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အို-လူခပ်သိမ််းတို  ၊ အကယ်၍ အသငတ်ို  သည်ရှငဖ်ပနထ်ဖခင််းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ဒွဟိသ သယ 

ဖြစ်ရနကကပါလျှင(်အသငတ်ို  သည် မိမိတို  နငှ  ် မိမိတို  ၏ ပတ်ဝန််းကျငက်ို ရလ်းနက်စွာ စဉ်းစာ်း၍ ကကည ်ကကရလကုန)်။ 

ဧကနအ်မှန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  ရရှ ွံ့ဝယ် (မိမိတနခုိ််းရတာက်ို) ထငရ်ာှ်းရစဖခင််းငာှ အသငတ်ို  အာ်း 

(ပထမရသာ်)ရဖမကကီ်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ ထုိ  ရနာက် သုတ် ည်ဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ ထုိ  ရနာက ် ရသွ်းခ ဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ 

ထုိ  ရနာက် အဂဂ ါစ ုလငပ် ုကျရသာ အသာ်းတ ု်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ အဂဂ ါမစ ု ပ ုမကျရသာ 

အသာ်းတ ု်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊(အဆင ဆ်င )် ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။၎င််းဖပင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည်သာ်းအိမ်မျာ်းတွင ်

မိမိအလိုရှိရတာ်မူသညက်ို (သုတ ်ညက်ို)သတ်မှတ ် ပုိင််းဖခာ်းအပ်ရသာ အချိနက်ာလတိုငရ်အာင ်

တည်ရစရတာ်မူပပီ်းရနာက ် အသငတ်ို  အာ်း (အမိဝမ််းတွင််းမှ အဖပငသုိ်  နို  စုိ  အ ွယ်)ကရလ်းသူငယ်အဖြစ် ထွက်ရစ 

ရတာ်မူ၏။ ထုိ  ရနာက ် အသငတ်ို  သည် မိမိတို  ၏ လလူာ်းရဖမာကရ်သာအ ွယ်သုိ   ရ ာကရ်ှိနိငုက်က န(်ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

ရမွ်းဖမြူရတာ်မူဖပန၏်။) ၎င််းဖပင ် အသငတ်ို  အနက ် (အ ွယ်မရ ာက် လလူာ်းမရဖမာက်မီပင)် 

အသက်ရသဆ ု်း သူလည််းရှိ၏။ ထုိနည််းတူစွာအသငတ်ို  တွင ် အယုတည်  ဆ ု်းရသာ အသကအ် ွယ်သုိ  ဖပနရ် ာက ်ရသာ 

သူမျာ်းလည််းရှိ၏။ ထုိ  ရကကာင်  ၄င််းသည် (အ ာ ာကို) သိရှိပပီ်းရနာက်ရသာ်မှပင ် မည်သည် တစ်စ ုတစ် ာကိုမျှ 

မသိနိငုရ်တာ ရချ။ ထုိမှတစ်ပါ်း အသငသ်ည် ပထဝီရဖမကို ရသွွံ့ရဖခာက်လျက် ရတွွံ့ ဖမငရ်လသည်။တစ်ြန ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််းပထဝီရဖမရပေါ်ဝယ် (မုိ်း)ရ ကို( ွာသွန််း၍) ကျရစရတာ်မူရသာအခါ ယင််းရဖမ(မှ 

သစ်ပငဝ်ါ်းပငမ်ျာ်း) ရပါက်ရ ာက် လှုပ်ရှာ်းလာရလသည်။ ထုိ  ဖပင ် တိ်ုးတက်ဖမင မ်ာ်းလာရလသည်။ ထုိ  ဖပင ်

အထူ်းနစ်ှပမိ ွံ့ ြယွ်ဖြစ်ရသာ(သစ်သီ်းသစ်ဥ ရကာက်ပ  သီ်းနှ ) အမျိ ်းအစာ်း အသီ်းသီ်းတို  ကိုရပါက်ရ ာက်ရစရလသည်။ 

စူ ဟ် ဟဂျ်-(၂၂:၅) ၎င််းရနာက် လသူာ်း၏ဖပနလ်ညှ်  ာဌာနသည ် အဘယ်မှာနည််း။ 

ဤရလာကီသက်တမ််းလွနရ်ဖမာက်ပပီ်းရနာက် ရကာင််းမှုဖပ လုပ်သူနငှ်  မရကာင််းမူဖပ လုပ်သူတို  ၏အစာ်းသည ်



  

  

အဘယ်အ ာနည််း။ ဤအရကကာင််းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ စာပုိဒ(်၂၀)တွင ် အရထာက်ထာ်းမျာ်း တငဖ်ပခ  ရချပပီ။ 

ဤသုိ  အြနဆ်င််းခ မျာ်းတည်ရှိရနဖခင််းသည် မရတာတ်ဆတိုက်ဆုိငမ်ှုရကကာင ဖ်ြစ်ရပေါ်လာဖခင််းရလာ၊(သုိ  မဟုတ)် 

မွနဖ်မတ်သည  ်ည ွ်ယ်ချက်ပန််းတိုငတ်စ်ခုအတွက ်တည်ရှိရနဖခင််းရလာ၊ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိသူတို  သည်မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ က်မဘာရဖမဝယ်(အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏)အာဏာစက်ရတာက်ိလုည််းရကာင််း၊အလလ ာ

ဟ်အရငှဖ်မတ်ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ(သက်ရှိသက်မ  )အ ာဝတထ  အလ ု်းစ ုတို  ကိုလည််းရကာင််း၊မိမိတို  (ရသဆ ု်း န)်သတ်မှတ်

ထာ်းပပီ်းဖြစ်ရသာကာလအပုိင််းအဖခာ်းသည်န်ီးကပ်လာပပီဖြစ်သည်ကိလုည််းရကာင််း၊မရတွ်းမဖမငမ်ဆငဖ်ခငမ်သ ု်းသပ်ကက

ရလသရလာ။၎င််းတို  သည်ဤ(က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကျရ ာက်ပပီ်း)ရနာက်မည်သည ်စကာ်းကိယု ုကကည်ကကပါဦ်းမည်

နည််း။ 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၁၈၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အသငတ်ို  သည ် မိမိတို  အာ်း ငါအရှငဖ်မတက် အချည််းနှ်ီး အကျိ ်းမ  သာ ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  သည ် ဟူ၍လည််းရကာင််း၊ 

အသငတ်ို  သည် ငါအရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်သုိ   ဖပနလ်ည်ရ ာကရ်ှိကက မည် မဟုတဟ်ူ၍လည််းရကာင််း၊ 

ထငမှ်တ်ခ  ကကရလသရလာ။ 

စူ ဟ် မုအ်မိန်ူးန-်(၂၃:၁၁၅) 

ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနသ်ည ် ၎င််းကျရ ာက်ခ  သည ်အ ဗီဘာသာစာရပဖြင ပ်င ်

ယရန  အထိထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ဖခင််းခ ထာ်း သည။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနစ်ငစ်စ် ငါအရငှဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင(်ဤ)ဆ ု်းမဩဝါဒ(တည််းဟူရသာကု အ်ာနက်ျမ််းတာ်ဖမတ်)ကိ ု

ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။ ထုိမှတစ်ပါ်း ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည်ပငလ်ျှင ် ယင််းဆ ု်းမဩဝါဒကိ ု

ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ရတာ်မူမည ် အရှငဖ်မတ ်ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။ 

စူ ဟ် ဟိဂျ် ်-(၁၅:၉) 

၎င််းကျမ််းဖမတတ်ွင ် အကခ ာတစ်လ ်ုးမျှပငရ်လျာ နည််းခ  ဖခင််းမရှိခ  ရပ။ ထုိ  အတ ူ

အာယသ်ရတာအ်ချင််းချင််းဆန  က်ျငဘ်က်ဖြစ်ရနဖခင််း၊ ရလျာ နည််းဖခင််း၊ ရဖပာင််း လ ဖခင််းတို   လ ်ုးဝမရှိရပ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းတို  သည ် က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကိ ု ရလ လာဆငဖ်ခင ် သ ု်းသပ်ဖခင််းမရှိကကပါသရလာ။ အကယ်၍သာ ယင််း 

(ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ)် သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း အဖခာ်းသူ၏ထ မှ (ရ ာကရ်ှိလာရသာကျမ််းဂန)် 

သာဖြစ်ခ  ပါမူ ထုိသူတို  သည် ၎င််း (ကု အ်ာန ် ကျမ််းရတာ်) တွင ် ရဖမာက်ဖမာ်းစွာရသာကွ လွ မှုတို  ကို မလွ ဧကန ်

ရတွွံ့ ရှိခ  ကကကနုအ်  ။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၈၂) 



  

  

၎င််းဖပင ် ထုိကျမ််းဖမတ်အာ်း ပ ုနိပ်ုထုတ်ရဝ ဖြန  ခ်ျိထာ်းသည်။ ထုိကျမ််းရတာ်ဖမတ်သည ် ကက်ီးကျယလ်ှသည် တုမ ရသာ 

ကျမ််းကကီ်းဖြစ်သဖြင်  ၎င််းကျမ််းဖမတ်ကိြုတရ်ှုဖခင််း၊ နာ်းဆငဖ်ခင််း သုိ  မဟုတ ် ၎င််းကျမ််းဖမတ်၏အဓိပပာယ်ဘာသာဖပနက်ိ ု

ြတရ်ှုရလ လာဖခင််း စသညတ်ို  ကိ ု ဖပ သင် ရပသည်။ ဤက  သုိ  ပင ် ဧကနအ်မှန ်

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏ (စွနနဟ်)လမ််းစဥ်၊ 

သငက်ကာ်းပုိ  ချချက်မျာ်းနငှ် အတထ  ပပတ္တိို  သည်လည််း ယ ုကကည်စိတ်ချ ရသာ 

စဥ်ဆက်မဖပတ်ဆင ဖ်ပနသူ်တို  ၏ဆင် ဖပနခ်ျက်မျာ်းအတိငု််း ထိန််းသိမ််းထာ်းပပီ်း ကိယု်ရတာ်ရဖပာဆုိခ  ရသာ 

ဘာသာစကာ်းဖြစ်သည်  အာ ဗီဘာသာနငှ ပ် ုနှပ်ိထာ်းပပီ်း ရဖမာက်မျာ်းစွာရသာဘာသာစကာ်းမျာ်းဖြင လ်ည််း 

ဘာသာဖပနဆုိ်ပပီ်းဖြစ်သည်။ ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနန်ငှ  ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏(စွနနဟ်)လမ််းစဉသည် အစစလာမ်   အမိန  ပ်ညတ်ချက်မျာ်းနငှ်  

ဖပဌာန််းချက်တို  အတကွ် တစ်ခုတည််းရသာ မူလ င််းဖမစ်ဖြစ်သည်။ ထုိ  ရကကာင  ် အစစလာမ်သာသနာရတာ်ကိ ု

အစစလာမ်နငှ ဆ်က်နယွ်ရနသူတို  ၏လုပ် ပ်မျာ်းမှ  ယူခွင မ်ရှိရပ။ ထိန််းသိမ််းရစာင် ရရာှက်ဖခင််းခ  ရသာ 

အရှငဖ်မတ်၏ဗျာဒတိ်ရတာ်ဖြစ်သည  ် ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနန်ငှ  ် တမနရ်တာ်ဖမတ်၏(စွနနဟ)်လမ််းစဉမှသာ 

 ယ ူမည်ဖြစ်သည်။ ကျမ််းဖမတက်ု ်အာန၏် အဆင အ်တန််းနငှ ပ်တ်သတ်၍ အရှငဖ်မတက်မိန  က်ကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်။ 

စငစ်စ်ဧကန ် အကကငသူ်တို  သည် (ဤ)ဆ ်ုးမဩဝါဒ(ကျမ််း)သည် ၎င််းတို  ထ ရ ာကရ်ှိလာရသာအခါ ဖငင််းပယ်ကကကုန၏်။ 

(ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််းတို  အာ်း အဖပစ်ရပ်းရတာ်မူမည်။) အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ယင််းသည ်

ဖမင ဖ်မတ်လှစွာရသာကျမ််းဂနပ်င ် ဖြစ်ရပသည်။(၄၁)အမှာ်းသည ် ယင််းကျမ််းဖမတ်တွင ် ၎င််း၏ရရှွံ့ မှလည််း 

လာရ ာက်စွက်ြက်နိငုဖ်ခင််းမရှိရချ။ ၎င််း၏ ရနာက်လည််း လာရ ာက်စွကြ်က်နိငုဖ်ခင််းမရှိရပ။ 

ဤကျမ််းဖမတ်မှာဆငဖ်ခငတ် တု ာ်းနငှ  ် ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာ ချီ်းမွမ််းရထာပနာကိုခ ယူထုိက်ရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ ်

အထ ရတာ်မှ ချရပ်းရတာ်မူရသာကျမ််းဖမတ်ပင ်ဖြစ်ရပသည်။(၄၂) 

စူ ဟ် ြွတ်စ်စိွလသ်-(၄၁:၄၁-၄၂) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် တမနရ်တာ်ဖမတ်၏စွနနဟလ်မ််းစဉ၏ အဆင အ်တန််းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

၎င််းသညအ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ ဝဟဗီျာဒတိ်ရတာ်ပငဖ်ြစ် ရကကာင််း မိန  က်ကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်။ 

ထုိ  ဖပင ် အသငတ်ို  သည် မိမိတို  အာ်း  စူလတ်မနရ်တာ်ဖမတက် ရပ်းခ  သည်ကို ယူကကရလကုန။် ထုိနည််းတူစွာ 

ထုိ စူလ်တမနရ်တာ်ဖမတက် တာ်းဖမစ်ရတာ်မူသည်မှ ရရာှငက်ကဉကကရလကနု။် ထုိမှတစ်ပါ်း အသငတ်ို  သည် 

အလလ ာဟ်အရှင ် ဖမတအ်ာ်းရကကာက ွ် ွံ့ ကကရလကနု။် ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် ဖပင််းထနစွ်ာ 

အဖပစ်ရပ်းရတာ်မူရသာ အရငှဖ်မတ်ပင ်ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။ 

စူ ဟ် ဟရှ ််-(၅၉:၇) 

၂၉။ အစ္စလာမ်သာသနာတ ာ်သည် 

မှိဘနစှ္်ပါ်းနငှ့်ပ် သ်က်၍ တကာင််းမွန်စ္ွာမပျုစ္ု က ်ရံန် 

အမှိန ့််တပ်းထာ်းသည်။ အကယ်၍မှိဘနစှ္်ပါ်းသည် 



  

  

မွ စ်္်လငမ််မဟု လ်ျငလ်ည််း 

တကာင််းမွန်စ္ွာမပျုစ္ု က ်ရံန် အမှိန ့််တပ်းထာ်းသည်။ 

ထှို ့်မပင ်သာ်းသမ ်း ှို ့်အာ်းလည််း 

တကာင််းမွန်စ္ွာမပျုစ္ုပျှိျု်းတထာငရ်န် မှာသကာ်းထာ်းသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်သည ် မိဘနစ်ှပါ်းအာ်းရကာင််းမွနစွ်ာဖပ စုဆက်ဆ  န ် အမိန်  ရပ်းထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ် အသင အ်ာ်း ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်သည ်

(ဤသုိ  )အမိန  ရ်တာ်စီ ငခ်ျမှတ ် ဖပဋ္ဌာန််းရတာ်မူခ  ရလသည်။ အသငတ်ို  သည ်

ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းအဖခာ်းကိုခဝပ်ကိ်ုးကယွ ် ရှိခုိ်းပူရဇာ်ဖခင််း အလျှင််းမဖပ ကက ရပ။၎င််းဖပင ် မိဘနစ်ှပါ်းအာ်း 

ရကာင််းစွာဖပ စု သပဂိ ဟ်ရထာက်ပ  ကက မည်။ အကယ်၍ ထုိမိဘနစ်ှပါ်းအနက် တစ်ဦ်းဦ်းရသာ်လည််းရကာင််း၊ 

နစ်ှဦ်းစလ ု်းရသာ်လည််းရကာင််း၊ အသင ် ၏ရရှွံ့ရမှာက်တွင ် သက် ွယ်ကက်ီး င  ် အိုမင််းဖခင််းသုိ   

ရ ာကရ်ှိလတ်ရသာအ်သငသ်ည် ထုိမိဘနစ်ှပါ်းအာ်း အိ ု ဟူ၍ပင ် မရဖပာဆုိရလနငှ ။် ထုိ  ဖပင ် အသငတ်ို  သည ်

ထုိမိဘနစ်ှပါ်းအာ်း ရငါက်ငမ််းဖခင််းကိုလည််း မဖပ ရလနငှ ။် အသငသ်ည ်

ထုိမိဘနစ်ှပါ်း(နငှ စ်ကာ်းရဖပာဆုိရသာအခါ၎င််းတို  အာ်း) ယဉရကျ်းသိမ်ရမွွံ့  ည်မွနရ်သာစကာ်းကိုသာ 

ရဖပာဆုိပါရလ။စူ ဟ် အစစ ာအ်-(၁၇:၂၃)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိမှတစ်ပါ်း 

ငါ(အလလ ာဟ်)အရှငဖ်မတ်သည်မနဿု လူသာ်းအာ်း ၎င််း၏မိဘနစ်ှပါ်းနငှ  ် ပတ်သက်၍ (ဤသုိ  )ရလ်းနက်စွာ 

အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ၏။ ၎င််း၏မိခငမှ်ာ အာ်းအငခ်ျည န်  မှုအရပေါ်၌ အာ်းအငခ်ျည ်န  မှုကို ခ စာ်းလျက ် ၎င််းအာ်း 

(မိမိဝမ််းတွင််း၌) လယွ်ပုိက်ခ  ရလ၏။ ထုိမှတစ်ပါ်းနစ်ှနစ်ှရဖမာက်ရသာအခါ၌သာလျှင ် ၎င််းအာ်း 

နို  ဖြတ်ရလ၏။(သုိ  ဖြစ်ရပ ာ) အသငသ်ည် ငါအရှငဖ်မတ်အာ်းလည််းရကာင််း၊အသင၏်မိဘနစ်ှပါ်းတို  အာ်းလည််းရကာင််း၊ 

ရကျ်းဇ်ူးတငရ်လာ ၊(အသငလ်ူသာ်း၏) ဖပနလ်ည ်ာဌာနသည် ငါ အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်၌ပင ် ဖြစ်ရလသည်။စူ ဟ ်

လွတက််မာန-်(၃၁:၁၄)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ငါအရငှဖ်မတ်သည ်

‘မနဿူ’လူသာ်းအာ်း ၎င််း၏ မိဘနစ်ှပါ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ရကာင််းစွာဖပ စု န ် ရလ်းနက်စွာ အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ၏။ 

၎င််း၏မိခငမှ်ာ ၎င််းအာ်း ဆင််း  ဒကုခပငပ်န််းကက်ီးစွာနငှ (်မိမိဝမ််းတွင််းဝယ်) သယ်ပုိ်းလယွ်ပုိက်ခ  ၏။ ထုိ  ဖပင ် ဆင််း  ဒကုခ 

ပငပ်န််းကက်ီးစွာနငှ ပ်င ် ၎င််းအာ်းရမွ်းြွာ်းခ  ၏။ ထုိ  ဖပင ် ၎င််းအာ်း သယ်ပုိ်းလယွ်ပုိက်ဖခင််းနငှ  ် ၎င််းအာ်း 

နို  ဖြတ်ဖခင််း(၏အချိနက်ာလမှာ) လရပါင််းသ ်ုးဆယ်ဖြစ်၏။ ရနာက်ဆ ်ုးတွင ် ထုိလူသာ်းသည ် မိမိအ ွယ်ရ ာက ်

လူလာ်းရဖမာက်ဖခင််းသုိ  ရ ာက်ရှိ၍ အနစ်ှရလ်းဆယ(်အ ွယ်)၏သုိ  ရ ာက်ရလရသာအခါ(ဤသုိ  ) 

ပနက်ကာ်းရလျှာက်ထာ်းရလ၏။အို-ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအာ်း ြနဆ်င််း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ၊်အရငှဖ်မတ်သည ်

ကျွနရ်တာ်မျိ ်း အရပေါ်၌လည််းရကာင််း၊ ကျွနရ်တာ်မျ ိ်း၏မိဘနစ်ှပါ်း အရပေါ်၌လည််းရကာင််း၊ မိမိဖပ ရတာ်၏မူခ  ရသာ 

ရကျ်းဇ်ူးရတာန်ငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအာ်း အပမ တရစ ရကျ်းဇ်ူးသိတတ်ရစရတာ်မူပါ။ ၎င််းဖပင ်

မိမိနစ်ှသက်ရတာ်မူရသာ ရကာင််းမှုမျာ်းကို ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအာ်း အပမ ကျင မူ်နိငုစွ်မ််း ရပ်းသနာ်းရတာ်မူပါ။ ထုိမှတစ်ပါ်း 

အရှငဖ်မတ်သည် ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအြို   ကျွနရ်တာ်မျိ ်း၏ သာ်းရဖမ်းတို  ၌လည််း အကျိ ်းဖြစ်ရစရတာ်မူပါ။(အ ည်အချင််း 

ြနတ််ီးရပ်းရတာ်မူပါ)ဧကနအ်မှန ် ကျွနရ်တာ်မျိ ်းသည ် အရငှဖ်မတ်အထ ရတာ၌် ဝနခ်ျရတာင််းပနပ်ါ၏။ ၎င််းဖပင ်



  

  

ဧကနမ်လွ  ကျွနရ်တာ်မျိ ်းသည ် အလလ ာဟ အ်မိန  ရ်တာ်ကို လိုက်နာသူတို  တွင ် တစ်ဦ်းအပါအဝငဖ်ြစ်ပါ၏။စူ ဟ ်

အဟ်ကာြ်-(၄၆:၁၅)အဗူဟရုိုင ်ဟ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)က ဆင် ဖပနခ်  သည်။ 

ပုဂိ္ လ်တစ်ဦ်းသည်တမနရ်တာ်ဖမတ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ထ လာရ ာက်၍ အို-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ် လူတို  အနက်မည်သူ  အာ်း ကျွနရ်တာ်အရကာင််းဆ ု်းဆက်ဆ ထုိက်ပါသနည််းဟ ု

ရမ်းရလျှာက်ခ  သည်။ကိယု်ရတာ်က သင၏်မိခငဖ်ြစ်သည်ဟ ု ရဖြကကာ်းခ  သည်။ ထုိ  ရနာက်မည်သူပါနည််းဟ ု

ရမ်းရလျှာက် ာကိယု်ရတာ်က သင၏်မိခငဖ်ြစ်သညဟ်ု ရဖြကကာ်းခ  သည်။ ထုိ  ရနာက်မည်သူပါနည််းဟု ရမ်းရလျှာက ်ာ 

ကိုယ်ရတာက် သင၏်မိခငဖ်ြစ်သညဟ် ု ရဖြကကာ်းခ  သည်။ထုိ  ရနာက်မည်သူပါနည််းဟ ု ရမ်းရလျှာက ်ာကိုယ်ရတာက် 

သင၏်ြခငဖ်ြစ်သည်ဟ ု ရဖြကကာ်းရတာ်မူသည။်(ဆွဟ်ီးဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း)မိဘနစ်ှပါ်းနငှ် ပတ်သက်၍ 

မှာကကာ်းထာ်းသည အ်မိန  ရ်တာ်သည ် ၎င််းမိဘနစ်ှပါ်းစလ ်ုး မွတ်စ်လငမ်် ဖြစ်သည်ဖြစ်ရစ မွတ်စ်လငမ်် 

မဟုတ်သည်ဖြစ်ရစ အတူတူပငဖ်ြစ်သည။်အတ်စမာအ်ဘငန်သိ်အဗီဘက ််က ဆင ဖ်ပနသ်ည်။ ကျွနမ်၏မိခငသ်ည် သူမ 

မုရှ် စ်က်(ြက်စပ်ကိ်ုးကယွ်သူ)ဘဝ၌ရှိရနစဉ သူမ၏သာ်းနငှ အ်တ ူ ကျွနမ်ထ ရ ာက်လာခ  သည်။ 

(သူမလာသည ်အချိနသ်ည်) ကရုိုင််းရှ်တို  က တမနရ်တာဖ်မတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) နငှ ပ်ငမ်ိ်းချမ််းရ ်းစာချ ပ် 

ချ ပ်ဆုိထာ်းသည ်အချနိက်ာလဖြစ်သည်။ ထုိရကကာင  ် ကျွနမ်သည ် ကိယု်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)အာ်း 

ကျွနမ်၏မိခငသ်ည ် ကျွနမ်ထ အဆကအ်သွယ်ထာ်းလိုရသာဆနဒဖြင်  ရ ာက်ရှလိာခ  သည်။ 

ကျွနမ်သည်သူမနငှ် အဆက်အသွယဖ်ပ  မညလ်ာ်းဟ ု ရမ်းရလျှာက်ခ  သည်။ 

ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ကဟုတ်သည်၊ အသငမ်၏မိခငန်ငှ  ် အဆက်အသွယ်ဖပ ရလာ ဟ ု

အမိန  ရ်ှိခ  သည်။(ဆွဟ်ီးဟ ် ဗုခါ ီကျမ််း)အကယ်၍မိဘနစ်ှပါ်းသည ် သာ်းသမီ်းအာ်း အစစလာမ်ဘာသာမှ 

ကုြ ််(အဖခာ်းဘာသာ)သုိ  ရဖပာင််း နက်ကိ ်းစာ်းခ  ပါက ထုိသုိ  ရသာအရဖခအရနမျ ိ်းတွင ် အစစလာမ်သာသနာက 

ထုိသာ်းသမီ်းအာ်း ၎င််းမိဘနစ်ှပါ်း၏အမိန  က်ိုမနာခ  န ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ သုိ  ရသာ ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်းသက်ဝငယ် ုကကည်သူအဖြစ်နငှ ပ်ငမိ်ဘနစ်ှပါ်းနငှ် အတူရနကာ ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ  န ်

အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-သုိ   ာတငွ ်အကယ်၍သာ ထုိမိဘနစ်ှပါ်းတို  သည ်အသင၌် 

သက်ရသအရထာက်အထာ်း အသိပညာတစ်စ ုတစ် ာမရှိရသာ အ ာတစ်ခုခုကိ ု ငါအရှငဖ်မတ်နငှ တ်ွ ြကန်ှုငိ််းယှဉ န ်

အသင အ်ာ်း အနိငုအ်ထက်ဖပ ခ  ကကသည်ရှိရသာ် အသငသ်ည ်ထုိမိဘနစ်ှပါ်း၏အမိန  က်ိုပင ်မလိုကန်ာရလနငှ ။် သုိ   ာတွင ်

အသငသ်ည ် ဤရလာကီဘဝ၌မူ ထုိမိဘနစ်ှပါ်းနငှ  ် ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ ရလာ ။ ထုိမှတစ်ပါ်းအသငသ်ည ်

ငါအရှငဖ်မတ်ဘက်သုိ   စိတ်ရစတနာ ဖြြူစငစွ်ာဖပနလ်ညှ ်ရသာသူ၏လမ််းစဉကိ ု လိကု်နာရလာ ။ အသငတ်ို   (အာ်းလ ်ုး)မှာ 

ငါအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်သုိ  သာလျှင ်ဖပနလ်ညှ ်၍ လာကက ရပမည်။ ထုိအခါ ငါအရှငဖ်မတ်သည ်အသငတ်ို   ကျင မူ်ဖပ လုပ် 

ခ  ကကသညတ်ို  ကိ ု အသငတ်ို  အာ်း သိရစရတာ်မူအ  သတည််း။စူ ဟ ် လတွ်က်မာန-်(၃၁:၁၅)အစစလာမ်သာသနာသည ်

မွတ်စ်လငမ််တစ်ဦ်းအာ်း သူ်း၏မွတ်စ်လငမ််မဟတု်သည် ရဆွမျ ိ်းသာ်းချင််းနငှ ဖ်ြစ်ရစ၊ ရဆွမျိ ်းရတာ်စပ်ဖခင််းမရှိသည  ်

မွတ်စလငမ််မဟုတ်သူကိုဖြစ်ရစ စစ်ပွ ၌ပါဝငတ်ိုက်ခုိက်သူမဟတု်ပါက 

ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ ဖခင််းကိတုာ်းဖမစ်ထာ်းဖခင််းမရှိရပ။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အာ်း အကကငသူ်တို  ကိ ု ရကျ်းဇူ်းဖပ ဖခင််းမှလည််းရကာင််း၊ တ ာ်းမျှတစွာ 

ဆက်ဆ ဖခင််းမှလည််းရကာင််း၊ တာ်းဖမစ်ရတာ်မူသည ် မဟုတ်ရပ။ထုိသူတို  သည ် အသငတ်ို  အာ်း "ဒနီ"် 

သာသနာနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ တိုက်ခုိက်ခ  ကကသညလ်ည််း မဟုတရ်ပ။ အသငတ်ို  အာ်း အသငတ်ို  ၏ ရနအိမ်မျာ်းမှ 

နငှထု်တ်ခ  ကကသညလ်ည််း မဟုတ်ရပ။ဧကနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် တ ာ်းမျှတရသာသူတို  အာ်း 

နစ်ှသက်ချစ်ရတာ်မူ၏။စူ ဟ် မွမ်သဟိနဟ်-(၆၀:၈)အစစလာမ်သည် သာသမီ်းတို  ကိ ု



  

  

ရကာင််းမွနစွ်ာဖပ စုပျိ ်းရထာငရ်ပ်း န ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ ၎င််းတို  အနကအ်ကက်ီးမာ်းဆ ်ုးတာဝနမှ်ာ ြခငသ်ည ်

မိမိ၏သာ်းသမီ်းမျာ်းအာ်း ၎င််းတို  အရပေါ်တွငရ်ှိရသာ အရငှဖ်မတ်၏ဝတ္ ာ်းမျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

သငက်ကာ်းရပ်းဖခင််းဖြစ်သည်။ တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိမိဘကက်ီး၏သာ်း 

အဗ်ဒလုလ ာဟ်ဗငန်အ်ဗဗာစ်( ဿွယိလလ ာဟုအနဟ်ုမာ)အာ်း ရဖပာကကာ်းသလိုမျိ ်းပင-်အို-ရကာငရ်လ်း သုိ  မဟုတ ် အို-

ကရလ်းရလ်း သင က်ို အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်အကျိ ်းရပ်းမည ်စကာ်း ပ်မျာ်းကို ငါကိယု်ရတာ် မသငရ်ပ်း ဘူ်းလာဟ ု

ရမ်းရတာ်မူခ  သည်။ ကျွနရ်တာက်သငရ်ပ်းပါ ဟုရလျှာက်ထာ်းခ  သည်။ 

ထုိအခါတမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ကအမိန  ရ်ှိသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန်  ရတာ်မျာ်းကို(လိကု်နာပပီ်း) ထိန််းသိမ််းပါရလ။ အရှငဖ်မတ်သည် သင အ်ာ်း 

ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ရတာ်မူမည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏အမိန်  ရတာ်မျာ်းကို(လိကု်နာပပီ်း) ထိန််းသိမ််းပါရလ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် သင အ်ာ်း ကညူီရတာ်မူလိမ ်မည်။ ရချာငလ်ည်ရသာအချိန၌် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ာ်း 

သတိ ပါ။ သငအ်ခက်အခ ဖြစ်ရနချိနတ်ွင ် အရငှဖ်မတ်သည ် သင အ်ာ်းသတိ ရတာ်မူလိမ ်မည်။ 

သငရ်တာင််းခ မည်ဆုိပါက အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ထ ရတာတ်ွငသ်ာရတာင််းခ ပါ။ သငအ်ကအူညီရတာင််းမည်ဆုိပါကလည််း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်တငွသ်ာအကူအညီရတာင််းခ ပါ။(အဟ်မဒက်ျမ််း တွ -၄ /စာ-၂၈၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မိဘနစ်ှပါ်းအာ်း မိမိတို  ၏သာ်းသမီ်းမျာ်းကိ ုသာသနာရ ်းနငှ်  ရလာကီရ ်းနစ်ှခုစလ ်ုးတွင ်အကျိ ်းဖြစ်ရစမည အ် ာမျာ်းကိ ု

သငက်ကာ်းရပ်း န ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူထာ်းသည်မှာ-အိ-ု’မုအ်မငန်’် 

သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ် မိမိတို  ကိယု်မျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ မိမိတို  ၏ 

အိမ်သူအိမ်သာ်းတို  ကိလုည််းရကာင််း၊ (င  )မီ်း (ရဘ်း)မှ ကင််းလတွ်ရစကကရလကုန။် ယင််း(င  )မီ်း၏ ရလာငစ်ာမျာ်းမှာ 

လူမျာ်းနငှ ရ်ကျာက်တ ်ုးမျာ်း ဖြစ်ကက၏။ ယင််း(င  )မီ်း၌ ညြှာတာမှုကင််းမ  ၊ စိတ်ဓာတ် ခက်ထနက်ကမ််းတမ််းရသာ၊ 

လွနစွ်ာဖပင််းထန ် ကက  ခုိငရ်သာ "မလာအကိဟ်" ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းသည ် (ရစာင က်ကပ်လျက်)ရှိကကကုန၏်။ ထုိ 

"မလာအကိဟ်" ရကာင််းကငတ်မနတ်ို  မှာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတအ်ာ်း ထုိအရှငဖ်မတက် ၎င််းတို  ကိ ု ရပ်းရတာ်မူရသာ 

အမိန  ရ်တာန်ငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ြီဆနက်ကသည် မရှိသည အ်ဖပင ် မိမိတို   အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူဖခင််း ခ ကက သညက်ို (မဆုိင််း မတွ) 

ဖပ လုပ် ရဆာင ွ်က်ရလ ရှိကကကုန၏်။စူ ဟ ် သဟ ်ီ်းမ်-(၆၆:၆)အလီ( ဿွယိလလ ာဟုအနဟ်ု)က ရှင််းဖပခ  သည်မှာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်ဖြစ်သည် (အသငတ်ို  သည်မိမိတို  ကိယု်မျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ 

မိမိတို  ၏အိမ်သူအိမ်သာ်းတို  ကိလုည််းရကာင််း၊ (င  )မီ်း(ရဘ်း)မှကင််းလတွ်ရစကကရလကုန။်)၏အလိုသရဘာမှာ 

၎င််းတို  အာ်း ဆ ်ုးမသွနသ်ငပ်ါ၊ ပညာသငက်ကာ်းရပ်းပါ ဟူ၍ဖြစ်သည်။တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်) က 

သာ်းသမီ်းအာ်း ဆွလာသ်ရဆာကတ်ည်သည  ် အရလ အထရပေါ်တွငက်က်ီးဖပင််းလာရစ နအ်တကွ ်

ြခငအ်ာ်းမိမိ၏သာ်းသမီ်းကိ ု ဆွလာသ်နငှ် ပတ်သတ်၍ သငက်ကာ်းရပ်း န ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်း သည်။ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) မိန  က်ကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်မှာ-သငတ်ို  ၏သာ်းသမီ်းမျာ်း 

အသက်ခုနစ်ှနစ်ှအ ွယ်ရ ာက်ရသာအခါ ၎င််းတို  အာ်း ဆွလာသ် ရဆာက်တည် န ်

အမိန  ရ်ပ်းကကပါ။(အဗူဒါဝူဒက်ျမ််း)တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

သငတ်ို  အာ်းလ ု်းသည် အုပ်ထိန််းသူမျာ်းဖြစ်ကကပပီ်း သငတ်ို  လက်ရအာက်ခ မျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည  ်

တာဝနခ် မျာ်းဖြစ်သည်။ ရခါင််းရဆာငသ်ည ် အုပ်ထိန််းသူဖြစ်ပပီ်း သူ၏လက်ရအာက်ငယ်သာ်းမျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည ် တာဝနခ် ဖြစ်သည်။ အမျိ ်းသာ်းသည် သူ၏မိသာ်းစုတွင ် အုပ်ထိန််းသူဖြစ်ပပီ်း 

သူ၏လက်ရအာက်ခ မိသာ်းစုနငှ ပ်တ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည  ် တာဝနခ် ဖြစ်သည်။ အမျိ ်းသမီ်းသည ်

သူမခငပွ်န််း၏အိမ်တွင ် အုပ်ထိန််းသူဖြစ်ပပီ်းသူမအုပ်ထိန််းခ မျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည  ်



  

  

တာဝနခ် ဖြစ်သည်။အခုိင််းအရစသည ် မိမိသခင၏်ဥစစာပစစည််းမျာ်းကိ ု အုပ်ထိန််းသူဖြစ်ပပီ်း 

သူအုပ်ထိန််းသည ်အ ာမျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည ် တာဝနခ် ဖြစ်သည်။ အသငတ်ို  အာ်းလ ်ုးသည် 

အုပ်ထိန််းသူမျာ်းဖြစ်ကကပပီ်း သငတ်ို  လက်ရအာက်ခ မျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည  ်

တာဝနခ် မျာ်းဖြစ်ကကသည။်(ဆွဟ်ီးဟ ် အိစ်ဗ်နဟုိဗဗာနက်ျမ််း-၄၄၉၀)အစစလာမ်သာသနာသည ်

ြခငအ်ာ်းမိမိ၏သာ်းသမီ်းနငှ မိ်သာ်းစုအရပေါ် သ ု်းစွ  နအ်မိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ ထုိအရကကာင််းအ ာအနက် 

အချိ ွံ့ကိုစာပုိဒ(်၁၈)တွင ် ရြာ်ဖပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ်

သာ်းသမီ်းမျာ်းအရပေါ်သ ု်းစွ ဖခင််း၏ ထွတ်ဖမတ်မှုကိ ု ရှင််းဖပခ  သည်။ကိုယ်ရတာက်မိန  က်ကာ်းခ  သည်မှာ- 

လူတစ်ဦ်းသ ်ုးစွ လိကု်သည  ် ဒနီာ (်ရငရွကက်း )တို  အနက်အဖမတဆ် ု်းမှာ မိမိ မိသာ်းစုအတကွ်သ ု်းစွ လိကု်သည ် ဒနီာ ်၊ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏လမ််းရတာ်တွင ် မိမိ၏အစီ်းအနင််းအတွက ် သ ု်းစွ လိုက်သည်  သူ၏ ဒနီာ  ်

နငှ အ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏လမ််းရတာတ်ွင ် မိမိ၏မိတ်ရဆွမျာ်းအတွက ် သ ်ုးစွ လိုက်သည  ် သူ၏ဒနီာ တ်ို  ဖြစ်သည်။ 

အဘူကိလာဗဟ်က(ဟဒ်ီးစ်ရတာ်တွင)် မိသာ်းစုဖြင စ်တငထ်ာ်းသည်ဟုရဖပာဖပခ  ပပီ်းရနာက် ဆကလ်က်ရဖပာသည်မှာ 

မိမိ၏ငယ် ွယ်သည ်သာ်းသမီ်းမျာ်းအရပေါ်သ ု်းစွ သူထက ် ပုိ၍မည်သူသည ် ကုသုိလအ်ကျ ိ်းကကီ်းမာ်းနိငုမ်ည်နည််း။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ထုိအ ာဖြင ၎်င််းတို  အာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းရသာအ ာမျာ်းမှ ရရာှငရ်ာှ်းရစပပီ်း၊ 

အကျိ ်းဖြစ်ထွန််းရစကာ ကကယ်ဝရစရတာ်မူသည်။(ဆွဟီ်းဟ် မွတစ််လငမ််ကျမ််း - ၉၉၄) 

စငစ်စ် အသင အ်ာ်း ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်သည် (ဤသုိ  )အမိန  ရ်တာ်စီ ငခ်ျမှတ ်

ဖပဋ္ဌာန််းရတာ်မူခ  ရလသည်။ အသငတ်ို  သည ် ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းအဖခာ်းကိုခဝပ်ကို်းကွယ ် ရှိခုိ်းပူရဇာ်ဖခင််း 

အလျှင််းမဖပ ကက ရပ။၎င််းဖပင ် မိဘနစ်ှပါ်းအာ်း ရကာင််းစွာဖပ စု သပဂိ ဟ်ရထာက်ပ  ကက မည်။ အကယ်၍ 

ထုိမိဘနစ်ှပါ်းအနက ် တစ်ဦ်းဦ်းရသာလ်ည််းရကာင််း၊ နစ်ှဦ်းစလ ု်းရသာလ်ည််းရကာင််း၊ အသင ် ၏ရရှွံ့ရမှာကတ်ွင ်

သက် ွယ်ကက်ီး င  ် အိုမင််းဖခင််းသုိ   ရ ာက်ရှလိတ်ရသာ်အသငသ်ည် ထုိမိဘနစ်ှပါ်းအာ်း အို ဟူ၍ပင ် မရဖပာဆုိရလနငှ ။် 

ထုိ  ဖပင ် အသငတ်ို  သည ် ထုိမိဘနစ်ှပါ်းအာ်း ရငါကင်မ််းဖခင််းကိုလည််း မဖပ ရလနငှ ။် အသငသ်ည ်

ထုိမိဘနစ်ှပါ်း(နငှ စ်ကာ်းရဖပာဆုိရသာအခါ၎င််းတို  အာ်း) ယဉရကျ်းသိမ်ရမွွံ့  ည်မွနရ်သာစကာ်းကိုသာ ရဖပာဆုိပါရလ။ 

စူ ဟ် အစစ ာအ-်(၁၇:၂၃) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိမှတစ်ပါ်း ငါ(အလလ ာဟ်)အရှငဖ်မတ်သည်မနဿု လူသာ်းအာ်း ၎င််း၏မိဘနစ်ှပါ်းနငှ  ် ပတ်သက်၍ (ဤသုိ  )ရလ်းနက်စွာ 

အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ၏။ ၎င််း၏မိခငမှ်ာ အာ်းအငခ်ျည န်  မှုအရပေါ်၌ အာ်းအငခ်ျည ်န  မှုကို ခ စာ်းလျက ် ၎င််းအာ်း 

(မိမိဝမ််းတွင််း၌) လယွ်ပုိက်ခ  ရလ၏။ ထုိမှတစ်ပါ်းနစ်ှနစ်ှရဖမာက်ရသာအခါ၌သာလျှင ် ၎င််းအာ်း 

နို  ဖြတ်ရလ၏။(သုိ  ဖြစ်ရပ ာ) အသငသ်ည် ငါအရှငဖ်မတ်အာ်းလည််းရကာင််း၊အသင၏်မိဘနစ်ှပါ်းတို  အာ်းလည််းရကာင််း၊ 

ရကျ်းဇ်ူးတငရ်လာ ၊(အသငလ်ူသာ်း၏) ဖပနလ်ည် ာဌာနသည် ငါ အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ၌်ပင ်ဖြစ်ရလသည်။ 

စူ ဟ် လွတက််မာန-်(၃၁:၁၄) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ငါအရှငဖ်မတ်သည် ‘မနဿူ’လူသာ်းအာ်း ၎င််း၏ မိဘနစ်ှပါ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ရကာင််းစွာဖပ စု န ်

ရလ်းနက်စွာ အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ၏။ ၎င််း၏မိခငမှ်ာ ၎င််းအာ်း ဆင််း  ဒကုခပငပ်န််းကကီ်းစွာနငှ (်မိမိဝမ််းတွင််းဝယ်) 



  

  

သယ်ပုိ်းလယွ်ပုိက်ခ  ၏။ ထုိ  ဖပင ် ဆင််း  ဒကုခ ပငပ်န််းကက်ီးစွာနငှ ပ်င ် ၎င််းအာ်းရမွ်းြာွ်းခ  ၏။ ထုိ  ဖပင ် ၎င််းအာ်း 

သယ်ပုိ်းလယွ်ပုိက်ဖခင််းနငှ  ် ၎င််းအာ်း နို  ဖြတ်ဖခင််း(၏အချိနက်ာလမှာ) လရပါင််းသ ်ုးဆယ်ဖြစ်၏။ ရနာက်ဆ ်ုးတွင ်

ထုိလူသာ်းသည် မိမိအ ွယ်ရ ာက ် လူလာ်းရဖမာက်ဖခင််းသုိ  ရ ာကရ်ှိ၍ 

အနစ်ှရလ်းဆယ်(အ ွယ)်၏သုိ  ရ ာက်ရလရသာအခါ(ဤသုိ  ) ပနက်ကာ်းရလျှာက်ထာ်းရလ၏။အို-ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအာ်း 

ြနဆ်င််း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ၊်အရှငဖ်မတ်သည် ကျွနရ်တာ်မျိ ်း အရပေါ်၌လည််းရကာင််း၊ 

ကျွနရ်တာ်မျိ ်း၏မိဘနစ်ှပါ်း အရပေါ်၌လည််းရကာင််း၊ မိမိဖပ ရတာ်၏မူခ  ရသာ ရကျ်းဇ်ူးရတာန်ငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ 

ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအာ်း အပမ တရစ ရကျ်းဇူ်းသိတတ်ရစရတာ်မူပါ။ ၎င််းဖပင ် မိမိနစ်ှသက်ရတာ်မူရသာ ရကာင််းမှုမျာ်းကိ ု

ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအာ်း အပမ ကျင မူ်နိငုစွ်မ််း ရပ်းသနာ်းရတာ်မူပါ။ ထုိမှတစ်ပါ်း အရှငဖ်မတ်သည ် ကျွနရ်တာ်မျိ ်းအြို   

ကျွနရ်တာ်မျိ ်း၏ သာ်းရဖမ်းတို  ၌လည််း အကျိ ်းဖြစ်ရစရတာမူ်ပါ။(အ ညအ်ချင််း ြနတ်ီ်းရပ်းရတာ်မူပါ)ဧကနအ်မှန ်

ကျွနရ်တာ်မျိ ်းသည် အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်၌ ဝနခ်ျရတာင််းပနပ်ါ၏။ ၎င််းဖပင ် ဧကနမ်လွ  ကျွနရ်တာ်မျိ ်းသည် 

အလလ ာဟ ်အမိန  ရ်တာက်ို လိကု်နာသူတို  တွင ်တစ်ဦ်းအပါအဝငဖ်ြစ်ပါ၏။ 

စူ ဟ် အဟက်ာြ-်(၄၆:၁၅) 

အဗူဟရုိုင ်ဟ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)က ဆင် ဖပနခ်  သည်။ 

ပုဂိ္ လ်တစ်ဦ်းသည်တမနရ်တာ်ဖမတ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ထ လာရ ာက်၍ အို-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ် လူတို  အနက်မည်သူ  အာ်း ကျွနရ်တာ်အရကာင််းဆ ု်းဆက်ဆ ထုိက်ပါသနည််းဟ ု

ရမ်းရလျှာက်ခ  သည်။ကိယု်ရတာ်က သင၏်မိခငဖ်ြစ်သည်ဟ ု ရဖြကကာ်းခ  သည်။ ထုိ  ရနာက်မည်သူပါနည််းဟ ု

ရမ်းရလျှာက် ာကိယု်ရတာ်က သင၏်မိခငဖ်ြစ်သညဟ်ု ရဖြကကာ်းခ  သည်။ ထုိ  ရနာက်မည်သူပါနည််းဟု ရမ်းရလျှာက ်ာ 

ကိုယ်ရတာက် သင၏်မိခငဖ်ြစ်သညဟ် ု ရဖြကကာ်းခ  သည်။ထုိ  ရနာက်မည်သူပါနည််းဟ ု ရမ်းရလျှာက ်ာကိုယ်ရတာက် 

သင၏်ြခငဖ်ြစ်သည်ဟ ုရဖြကကာ်းရတာ်မူသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း) 

မိဘနစ်ှပါ်းနငှ် ပတ်သက်၍ မှာကကာ်းထာ်းသည ်အမိန  ရ်တာ်သည ် ၎င််းမိဘနစ်ှပါ်းစလ ု်း မွတ်စ်လငမ်် ဖြစ်သည်ဖြစ်ရစ 

မွတ်စ်လငမ်် မဟတု်သည်ဖြစ်ရစ အတူတူပငဖ်ြစ်သည်။ 

အတ်စမာအ်ဘငန်သိ်အဗီဘက် က် ဆင ဖ်ပနသ်ည။် ကျွနမ်၏မိခငသ်ည ် သူမ 

မုရှ် စ်က်(ြက်စပ်ကိ်ုးကယွ်သူ)ဘဝ၌ရှိရနစဉ သူမ၏သာ်းနငှ အ်တ ူ ကျွနမ်ထ ရ ာက်လာခ  သည်။ 

(သူမလာသည ်အချိနသ်ည်) ကရုိုင််းရှ်တို  က တမနရ်တာဖ်မတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) နငှ ပ်ငမ်ိ်းချမ််းရ ်းစာချ ပ် 

ချ ပ်ဆုိထာ်းသည ်အချနိက်ာလဖြစ်သည်။ ထုိရကကာင  ် ကျွနမ်သည ် ကိယု်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)အာ်း 

ကျွနမ်၏မိခငသ်ည ် ကျွနမ်ထ အဆကအ်သွယ်ထာ်းလိုရသာဆနဒဖြင်  ရ ာက်ရှလိာခ  သည်။ 

ကျွနမ်သည်သူမနငှ် အဆက်အသွယဖ်ပ  မညလ်ာ်းဟ ု ရမ်းရလျှာက်ခ  သည်။ 

ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ကဟုတ်သည်၊ အသငမ်၏မိခငန်ငှ  ် အဆက်အသွယ်ဖပ ရလာ ဟ ု

အမိန  ရ်ှိခ  သည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း) 



  

  

အကယ်၍မိဘနစ်ှပါ်းသည် သာ်းသမီ်းအာ်း အစစလာမ်ဘာသာမှ ကုြ် ်(အဖခာ်းဘာသာ)သုိ  ရဖပာင််း နက်ကိ ်းစာ်းခ  ပါက 

ထုိသုိ  ရသာအရဖခအရနမျ ိ်းတွင ် အစစလာမ်သာသနာက ထုိသာ်းသမီ်းအာ်း ၎င််းမိဘနစ်ှပါ်း၏အမိန  က်ိုမနာခ  န ်

အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ သုိ  ရသာ ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်းသက်ဝငယ် ုကကည်သူအဖြစ်နငှ ပ်ငမိ်ဘနစ်ှပါ်းနငှ် အတူရနကာ 

ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ  န ်အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

သုိ   ာတငွ ် အကယ်၍သာ ထုိမိဘနစ်ှပါ်းတို  သည ် အသင၌် သက်ရသအရထာက်အထာ်း 

အသိပညာတစ်စ ုတစ် ာမရှိရသာ အ ာတစ်ခုခုကိ ု ငါအရှငဖ်မတန်ငှ တ်ွ ြကန်ှုငိ််းယှဉ န ် အသင အ်ာ်း 

အနိငုအ်ထက်ဖပ ခ  ကကသည်ရှိရသာ် အသငသ်ည် ထုိမိဘနစ်ှပါ်း၏အမိန  က်ိုပင ်မလိုက်နာရလနငှ ။် သုိ   ာတွင ်အသငသ်ည ်

ဤရလာကီဘဝ၌မူ ထုိမိဘနစ်ှပါ်းနငှ  ် ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ ရလာ ။ ထုိမှတစ်ပါ်းအသငသ်ည ် ငါအရှငဖ်မတ်ဘက်သုိ   

စိတ်ရစတနာ ဖြြူစငစွ်ာဖပနလ်ညှ ်ရသာသူ၏လမ််းစဉကိ ု လိကု်နာရလာ ။ အသငတ်ို   (အာ်းလ ်ုး)မှာ 

ငါအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်သုိ  သာလျှင ်ဖပနလ်ညှ ်၍ လာကက ရပမည်။ ထုိအခါ ငါအရှငဖ်မတ်သည ်အသငတ်ို   ကျင မူ်ဖပ လုပ် 

ခ  ကကသညတ်ို  ကိ ုအသငတ်ို  အာ်း သိရစရတာ်မူအ  သတည််း။ 

စူ ဟ် လွတက််မာန-်(၃၁:၁၅) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် မွတ်စ်လငမ််တစ်ဦ်းအာ်း သူ်း၏မွတ်စ်လငမ််မဟုတ်သည် ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းနငှ ဖ်ြစ်ရစ၊ 

ရဆွမျိ ်းရတာ်စပ်ဖခင််းမရှိသည ် မွတ်စလငမ််မဟုတ်သူကိုဖြစ်ရစ စစ်ပွ ၌ပါဝငတ်ိုက်ခုိက်သူမဟုတ်ပါက 

ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ ဖခင််းကိတုာ်းဖမစ်ထာ်းဖခင််းမရှိရပ။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အာ်း အကကငသူ်တို  ကိ ု ရကျ်းဇူ်းဖပ ဖခင််းမှလည််းရကာင််း၊ တ ာ်းမျှတစွာ 

ဆက်ဆ ဖခင််းမှလည််းရကာင််း၊ တာ်းဖမစ်ရတာ်မူသည ် မဟုတ်ရပ။ထုိသူတို  သည ် အသငတ်ို  အာ်း "ဒနီ"် 

သာသနာနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ တိုက်ခုိက်ခ  ကကသညလ်ည််း မဟုတရ်ပ။ အသငတ်ို  အာ်း အသငတ်ို  ၏ ရနအိမ်မျာ်းမှ 

နငှထု်တ်ခ  ကကသညလ်ည််း မဟုတ်ရပ။ဧကနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် တ ာ်းမျှတရသာသူတို  အာ်း 

နစ်ှသက်ချစ်ရတာ်မူ၏။ 

စူ ဟ် မွမ်သဟိနဟ်-(၆၀:၈) 

အစစလာမ်သည ် သာသမီ်းတို  ကိ ု ရကာင််းမွနစွ်ာဖပ စုပျိ ်းရထာငရ်ပ်း န ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ 

၎င််းတို  အနကအ်ကက်ီးမာ်းဆ ု်းတာဝနမှ်ာ ြခငသ်ည် မိမိ၏သာ်းသမီ်းမျာ်းအာ်း ၎င််းတို  အရပေါ်တွငရ်ှိရသာ 

အရှငဖ်မတ်၏ဝတ္ ာ်းမျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ သငက်ကာ်းရပ်းဖခင််းဖြစ်သည်။ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိမိဘကကီ်း၏သာ်း 

အဗ်ဒလုလ ာဟ်ဗငန်အ်ဗဗာစ်( ဿွယိလလ ာဟုအနဟ်ုမာ)အာ်း ရဖပာကကာ်းသလိုမျိ ်းပင-် 

အို-ရကာငရ်လ်း သုိ  မဟုတ် အို-ကရလ်းရလ်း သင က်ို အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်အကျိ ်းရပ်းမည ်စကာ်း ပ်မျာ်းကို 

ငါကိုယ်ရတာ် မသငရ်ပ်း ဘူ်းလာဟု ရမ်းရတာ်မူခ  သည်။ ကျွနရ်တာက်သငရ်ပ်းပါ ဟုရလျှာက်ထာ်းခ  သည်။ 

ထုိအခါတမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ကအမိန  ရ်ှိသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန်  ရတာ်မျာ်းကို(လိကု်နာပပီ်း) ထိန််းသိမ််းပါရလ။ အရှငဖ်မတ်သည် သင အ်ာ်း 

ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ရတာ်မူမည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏အမိန်  ရတာ်မျာ်းကို(လိကု်နာပပီ်း) ထိန််းသိမ််းပါရလ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် သင အ်ာ်း ကညူီရတာ်မူလိမ ်မည်။ ရချာငလ်ည်ရသာအချိန၌် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ာ်း 



  

  

သတိ ပါ။ သငအ်ခက်အခ ဖြစ်ရနချိနတ်ွင ် အရငှဖ်မတ်သည ် သင အ်ာ်းသတိ ရတာ်မူလိမ ်မည်။ 

သငရ်တာင််းခ မည်ဆုိပါက အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ထ ရတာတ်ွငသ်ာရတာင််းခ ပါ။ သငအ်ကအူညီရတာင််းမည်ဆုိပါကလည််း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်တငွသ်ာအကူအညီရတာင််းခ ပါ။ 

(အဟ်မဒက်ျမ််း တွ -၄ /စာ-၂၈၇) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မိဘနစ်ှပါ်းအာ်း မိမိတို  ၏သာ်းသမီ်းမျာ်းကို သာသနာရ ်းနငှ်  ရလာကီရ ်းနစ်ှခုစလ ု်းတွင ်

အကျိ ်းဖြစ်ရစမည ်အ ာမျာ်းကိ ုသငက်ကာ်းရပ်း န ်အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူထာ်းသည်မှာ- 

အို-’မုအ်မငန်’် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည် မိမိတို  ကိုယ်မျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊ မိမိတို  ၏ 

အိမ်သူအိမ်သာ်းတို  ကိလုည််းရကာင််း၊ (င  )မီ်း (ရဘ်း)မှ ကင််းလတွ်ရစကကရလကုန။် ယင််း(င  )မီ်း၏ ရလာငစ်ာမျာ်းမှာ 

လူမျာ်းနငှ ရ်ကျာက်တ ်ုးမျာ်း ဖြစ်ကက၏။ ယင််း(င  )မီ်း၌ ညြှာတာမှုကင််းမ  ၊ စိတ်ဓာတ် ခက်ထနက်ကမ််းတမ််းရသာ၊ 

လွနစွ်ာဖပင််းထန ် ကက  ခုိငရ်သာ "မလာအကိဟ်" ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းသည ် (ရစာင က်ကပ်လျက်)ရှိကကကုန၏်။ ထုိ 

"မလာအကိဟ်" ရကာင််းကငတ်မနတ်ို  မှာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတအ်ာ်း ထုိအရှငဖ်မတက် ၎င််းတို  ကိ ု ရပ်းရတာ်မူရသာ 

အမိန  ရ်တာန်ငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ြီဆနက်ကသည် မရှိသည အ်ဖပင ် မိမိတို   အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူဖခင််း ခ ကက သညက်ို (မဆုိင််း မတွ) 

ဖပ လုပ် ရဆာင ွ်က်ရလ ရှိကကကုန၏်။ 

စူ ဟ် သဟ် ်ီးမ်-(၆၆:၆) 

အလီ( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်)ုက ရှင််းဖပခ  သည်မှာ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်ဖြစ်သည်  

(အသငတ်ို  သည်မိမိတို  ကိုယ်မျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ မိမိတို  ၏အိမ်သူအိမ်သာ်းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ 

(င  )မီ်း(ရဘ်း)မှကင််းလတွ်ရစကကရလကနု။်) 

၏အလိုသရဘာမှာ ၎င််းတို  အာ်း ဆ ု်းမသွနသ်ငပ်ါ၊ ပညာသငက်ကာ်းရပ်းပါ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) က သာ်းသမီ်းအာ်း ဆွလာသ်ရဆာကတ်ည်သည  ်

အရလ အထရပေါ်တွငက်ကီ်းဖပင််းလာရစ နအ်တကွ် ြခငအ်ာ်းမိမိ၏သာ်းသမီ်းကိ ု ဆွလာသ်နငှ် ပတ်သတ်၍ 

သငက်ကာ်းရပ်း န ်အမိန  ရ်ပ်းထာ်း သည်။ တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) မိန  က်ကာ်းထာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

သငတ်ို  ၏သာ်းသမီ်းမျာ်း အသက်ခုနစ်ှနစ်ှအ ွယ်ရ ာက်ရသာအခါ ၎င််းတို  အာ်း ဆွလာသ် ရဆာက်တည ်န ်

အမိန  ရ်ပ်းကကပါ။ 

(အဗူဒါဝူဒက်ျမ််း) 

တမနရ်တာ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

သငတ်ို  အာ်းလ ု်းသည် အုပ်ထိန််းသူမျာ်းဖြစ်ကကပပီ်း သငတ်ို  လက်ရအာက်ခ မျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည  ်

တာဝနခ် မျာ်းဖြစ်သည်။ ရခါင််းရဆာငသ်ည ် အုပ်ထိန််းသူဖြစ်ပပီ်း သူ၏လက်ရအာက်ငယ်သာ်းမျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည ် တာဝနခ် ဖြစ်သည်။ အမျိ ်းသာ်းသည် သူ၏မိသာ်းစုတွင ် အုပ်ထိန််းသူဖြစ်ပပီ်း 

သူ၏လက်ရအာက်ခ မိသာ်းစုနငှ ပ်တ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည  ် တာဝနခ် ဖြစ်သည်။ အမျိ ်းသမီ်းသည ်

သူမခငပွ်န််း၏အိမ်တွင ် အုပ်ထိန််းသူဖြစ်ပပီ်းသူမအုပ်ထိန််းခ မျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည  ်



  

  

တာဝနခ် ဖြစ်သည်။အခုိင််းအရစသည ် မိမိသခင၏်ဥစစာပစစည််းမျာ်းကိ ု အုပ်ထိန််းသူဖြစ်ပပီ်း 

သူအုပ်ထိန််းသည ်အ ာမျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည ် တာဝနခ် ဖြစ်သည်။ အသငတ်ို  အာ်းလ ်ုးသည် 

အုပ်ထိန််းသူမျာ်းဖြစ်ကကပပီ်း သငတ်ို  လက်ရအာက်ခ မျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ရမ်းဖမန််းဖခင််းခ  မည  ်တာဝနခ် မျာ်းဖြစ်ကကသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် အိစ်ဗ်နဟုဗိဗာနက်ျမ််း-၄၄၉၀) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ြခငအ်ာ်းမိမိ၏သာ်းသမီ်းနငှ မိ်သာ်းစုအရပေါ် သ ု်းစွ  နအ်မိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ 

ထုိအရကကာင််းအ ာအနက ် အချိ ွံ့ကိုစာပုိဒ(်၁၈)တငွ ် ရြာ်ဖပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည် သာ်းသမီ်းမျာ်းအရပေါ်သ ု်းစွ ဖခင််း၏ ထွတ်ဖမတ်မှုကို ရှင််းဖပခ  သည်။ 

ကိုယ်ရတာက်မိန  က်ကာ်းခ  သည်မှာ- လတူစ်ဦ်းသ ု်းစွ လိုက်သည  ် ဒနီာ ်(ရငရွကက်း )တို  အနက်အဖမတ်ဆ ု်းမှာ မိမိ 

မိသာ်းစုအတကွ်သ ု်းစွ လိုက်သည ် ဒနီာ ၊် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏လမ််းရတာတ်ွင ် မိမိ၏အစီ်းအနင််းအတွက ်

သ ု်းစွ လိုက်သည်  သူ၏ ဒနီာ  ် နငှ အ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏လမ််းရတာ်တငွ ် မိမိ၏မိတ်ရဆွမျာ်းအတကွ် သ ်ုးစွ လိုက်သည  ်

သူ၏ဒနီာ တ်ို  ဖြစ်သည်။ အဘူကလိာဗဟက်(ဟဒ်ီးစ်ရတာတ်ငွ)် မိသာ်းစုဖြင စ်တငထ်ာ်းသည်ဟုရဖပာဖပခ  ပပီ်းရနာက ်

ဆက်လက်ရဖပာသည်မှာ မိမိ၏ငယ် ွယ်သည ်သာ်းသမီ်းမျာ်းအရပေါ်သ ု်းစွ သူထက် ပုိ၍မည်သူသည် 

ကုသုိလ်အကျိ ်းကကီ်းမာ်းနိငုမ်ည်နည််း။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်ထုိအ ာဖြင ၎်င််းတို  အာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းရသာအ ာမျာ်းမှ 

ရရှာငရ်ာှ်းရစပပီ်း၊ အကျိ ်းဖြစ်ထွန််းရစကာ ကကယ်ဝရစရတာ်မူသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၉၉၄) 

၃၀။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် ရန်သမူျာ်းနငှ့်ပ်ငမ် စ္်တစ္ 

အတမပာနငှ့်အ်လုပ် ငွ ်ရာ်းမျှ မှုရှှိရန် 

အမှိန ့််တပ်းထာ်းသည်။ 

ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငပ်ပီ်း ကကီ်းကျယ်ဖမင မ်ာ်းရတာ်မူရသာအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိ၏ရကျ်းကျွနမ်ျာ်းအကကာ်း မိမိ၏လုပ်ရဆာငမ်ှုနငှ  ် စီမ ခန်  ခွ မှုတို  အာ်းတ ာ်းမျှတစွာပင ် ရဆာင ွ်က်ရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်ြစ်သည်။ ထုိ  ရကကာင ပ်င ် အရှငဖ်မတ်အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည ်အ ာ၊ တာ်းဖမစ်ထာ်းသည ်အ ာ၊ 

ြနဆ်င််းထာ်းသည ်အ ာနငှ  ် သတ်မှတ်ထာ်းသည အ် ာတို  တွင ် အရှငဖ်မတ်သည ် မှနက်နရ်ဖြာင မ်တ်မှနက်နမ်ှုအရပေါ်တွင ်

ရှိရတာ်မူသည်။ အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ် မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်မိမိမှတပါ်းအဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာအရငှမ်ရှိရကကာင််း(မိမိကိယု်ရတာ်တိုင)်သက်ရသခ ရတာ်မူ

၏။ထုိနည််းတူစွာ၊မလာအိကဟ်ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းနငှ ပ်ညာရငှသု်ခမိနအ်ရပါင််းတို  သညလ်ည််း(မိမိတို  ၏အကျင အ်မူ

မျာ်းဖြင သ်က်ရသခ ခ  ကကရလပပီ)ထုိအရှငဖ်မတ်သညတ် ာ်းမျှတစွာစီမ အုပ်ချ ပ်လျကရ်ှိရတာ်မူ၏။ထုိအရငှဖ်မတ်သည်သာ

လျှငခ်ဝပ်ကို်းကယွ် ာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၍ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းခဝပ်ကို်းကယွ် ာအရှငဟ်ူ၍အလျင််းမရှိပပီ။(ထုိအရှငဖ်မ

တ်သည်)တနခုိ််းအာနရုဘာ်ဖြင လ်ွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာအရှင၊်အကျိ ်းအရကကာင််းဆငဖ်ခငတ် ုတ ာ်းနငှ ဖ်ပည ်စ ုရတာ်မူရသာအ

ရှငဖ်မတ်ပငတ်ည််း။စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၁၈)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် တ ာ်းမျှတ န ်

အမိန  ရ်ပ်းထာ်းရတာ်မူသည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသညမှ်ာ-အို-နဗတီမနရ်တာ် 



  

  

အသငသ်ည်(၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။ကျွန်ပ်ု၏အရှငဖ်မတ်သညတ် ာ်းမျှတ နအ်မိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။

စူ ဟ် အအ ်ာြ်-(၇:၂၉)နဗီ၊ စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တိုင််းသည ်

တ ာ်းမျှတမှုနငှ တ်ကွရ ာက်ရှလိာခ  ကကသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည် 

မိမိ  စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းအာ်း ထငရ်ှာ်းစွာရသာ သက်ရသ လကခဏာမျာ်းနငှ တ်ကွ ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  ၏။ ထုိမှတစ်ပါ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်သည် ထုိ စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းနငှ အ်တူ လူတို  သည် တ ာ်းမျှတမှုရပေါ်၌  ပ်တည်ကကအ  ရသာငာှ 

ကျမ််းဂနက်ိုလည််းရကာင််း၊ တ ာ်းမျှတမှုကိလုည််းရကာင််း ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ၏။စူ ဟ် ဟဒဒီ-်

(၅၇:၂၅)(الميزان)ဟူသည် အရဖပာနငှ အ်လုပ်တငွတ် ာ်းမျှတမှုရှိဖခင််းကိ ု ဆုိလိုသည်။အစစလာမ်သာသနာသည ်

 နသူ်မျာ်းနငှ် ပငဖ်ြစ်ရစ အရဖပာနငှ အ်လုပ်တွငတ် ာ်းမျှတမှုရှိ န ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-အို-‘မုအ်မငန်’် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ်

(မည်သည က်ိစစမျိ ်း၌မဆုိ) တ ာ်းမျှတမှုကိ ု ထာဝစဉတည်တ  ရစသူမျာ်း (တနည််း) တ ာ်းမျှတမှုအရပေါ်၌ ပမ ဖမ စွာ 

တညတ်  သူမျာ်း ဖြစ်ကကရလကနု။် (သက်ရသခ  ာ၌လည််း) မိမိတို  ကိယု်ကျ ိ်းနငှ  ် ဆန  က်ျငသ်ည်ဖြစ်ရစ၊ မိဘနစ်ှပါ်းနငှ  ်

ဆန  က်ျငသ်ည်ဖြစ်ရစ၊ ရဆွမျိ ်းန်ီးစပ်တို  နငှ  ် ဆန  က်ျငသ်ည်ဖြစ်ရစ၊ (အသငတ်ို  သည်) အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုသာ 

ရထာက်ထာ်း၍ (တိကျမှနက်နစွ်ာ) သက်ရသခ သူမျာ်းပင ် ဖြစ်ကကရလကုန။် အကယ်၍ (အသငတ်ို  က) ဆန  က်ျင၍် 

သက်ရသထွက်ဆုိ မည ်သူသည် ချမ််းသာကကယ်ဝသူပငဖ်ြစ်ရစ၊ ဆင််း  သူပငဖ်ြစ်ရစ (မည်သုိ  ပငဖ်ြစ်ရစကာမူ) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် (အသငတ်ို  ထက်) ၎င််းတို  နစ်ှဦ်းလ ု်းနငှ  ် အန်ီးစပ်ဆ ု်းရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပ၏။ 

သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည် တ ာ်းမျှတမှုမှ တိမ််းရစာင််းမသွာ်းကက န ် စိတ်၏ အလိုဆနဒကို မလိုက်စာ်းကကကုနလ်င ။် 

သုိ   ာတငွ ်အကယ်၍ အသငတ်ို  သည ်(သက်ရသခ  ာတွင ်လိမ်လည်) ရကွွံ့ရကာက်ရဖပာဆကကပါလျှင၊် သုိ  တည််းမဟတု ်

(သက်ရသခ ဖခင််းမှလ ု်းဝ) လွှ ြယ ်တိမ််းရရာှငက်ကပါလျှင ်ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်အသငတ်ို  ဖပ မူသမျှတို  ကိ ု

အကကင််းမ   သိဖမငရ်တာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် နစိာအ်-

(၄:၁၃၅)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် အသငတ်ို  သည် အကကငလ်ူမျိ ်းတစ်မျိ ်းကို မုန််းတီ်းဖခင််းသည ်

အသငတ်ို  အာ်း (တ ာစည််းမျဉ်းကို) ကျြူ်းလနွရ်ြာကြ်ျက ်န ် လှု ွံ့ရဆာ် နသ်ည် မရှိရစ ။ ထုိလူမျိ ်းသည ်

(ဟုဒိငုဗ်ီယဟ်တငွ ် စစ်ရဖပပငမ်ိ်းရ ်းစာချ ပ် ချ ပ်ဆုိရသာနစ်ှတွင)် အသငတ်ို  အာ်း ကအဗ်ဟ်ရကျာင််းရတာ်သုိ   

(သွာ်းရ ာက်ဖခင််း) မှ ပိတ်ပငတ်ာ်းဆီ်းခ  ကကရလသည်။ ထုိ  ဖပငတ်ဝ အသငတ်ို  သည ်

ရကာင််းမှုကုသုိလ်ဖပ  ာ၌လည််းရကာင််း၊ မရကာင််းမှုဒစုရိုက်မှ ကကဉရရာှင ်ာ၌ လည််းရကာင််း၊ အချင််းချင််း 

ကူညယီိုင််းပင််းကကရလကုန။် သုိ   ာတွင ် ဖပစ်မှုဒစုရိုက်ကို ဖပ ကျင  ်ာတွငလ်ည််းရကာင််း၊ 

ကျြူ်းရကျာ်ရစာ်ကာ်း ာတွငလ်ည််းရကာင််း၊ အချင််းချင််း ယိငု််းပင််းကညူီ ဖခင််းကိ ု မဖပ ကကကုနလ်င ။် ထုိမှတစ်ပါ်း 

အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ကိ ု ရကကာက ွ် ွံ့ ကကရလကုန။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် မလွ ဧကန ်

ဖပင််းထနစွ်ာအဖပစ်ရပ်းရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပငတ်ည််း။စူ ဟ ် မာအဒိဟ်-

(၅:၂)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို-‘မုအ်မငန်’် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ် (၏ နစ်ှသက်မှု ယ ူန)် အလို  ငာှ ရဖြာင မ်တ်တည်ကကည်ရသာသူမျာ်း၊ (သက်ရသခ  ာတငွ)် 

တ ာ်းမျှတစွာ သက်ရသခ သူမျာ်း ဖြစ်ကကရလကုန။် ၎င််းဖပင ် မည်သည ်လူမျိ ်းတစ်မျိ ်းကိုမဆုိ မုန််းတ်ီးဖခင််းသည ်

အသငတ်ို  အာ်း တ ာ်းမျှတမှုကိုမဖပ ဘ ရနကက န ် လှု ွံ့ရဆာ်သည်မရှိရစ ။ အသငတ်ို  သည် (မည်သည က်ိစစမျိ ်း၌မဆုိ) 

တ ာ်းမျှတကကရလကုန။် ယင််းတ ာ်းမျှတမှုသညက်ာ်း ဖပစ်မှုဒစုရိုကတ်ို  မှကကဉရရာှငဖ်ခင််းနငှ  ်

အန်ီးစပ်ဆ ု်းပငတ်ည််း။စူ ဟ် မာအိဒဟ်-(၅:၈)မျက်ရမှာက်ရခတ် လူသာ်းတို  ရ ်းဆွ ထာ်းသည  ် ဥပရဒမျာ်းနငှ  ်

လူတို  လက်ခ ထာ်းသည ်အဖခာ်းဘာသာတ ာ်းတို  တွင ် မိမိအတွက်ဖြစ်ရစ၊ မိဘနစ်ှပါ်းအတကွ်ဖြစ်ရစ၊ 



  

  

ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းတို  အတကွ်ဖြစ်ရစ မှနက်နစွ်ာသက်ရသခ  န၊် မှနက်နသ်ည ်စကာ်းကိုသာရဖပာဆုိ နန်ငှ  ်

မိတ်ရဆွနငှ ဖ်ြစ်ရစ၊  နသူ်နငှ ဖ်ြစ်ရစ တ ာ်းမျှတမှုရှိ န ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းဖခင််းမျိ ်း 

သငရ်တွွံ့ နိငုပ်ါမည်ရလာ။တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ်

သာ်းသမီ်းမျာ်းကကာ်းတွငတ် ာ်းမျှတမှုရှိ န ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းရတာ်မူသည်။အာမိ က် ဆင ဖ်ပနခ်  သည ်

နအု်မာနဗ်ငန်ဗ်ရှီ်း ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ုမာ)သညတ် ာ်းရဟာစငဖ်မင ရ်ပေါ်တွင ် ရဖပာကကာ်းသည်ကိ ု

ကျွနရ်တာ်ကကာ်းသိခ   သည်။ ၎င််းကရဖပာသည်မှာ- ကျွနရ်တာ်၏ြခငသ်ည ် ကျွနရ်တာ ်အာ်း 

လက်ရဆာငပ်စစည််းတစ်ခုရပ်းခ  သည်။ (ကျွနရ်တာ်း  မိခင)် အမ် ဟ်ဗငသိ် ဝါဟဟ်က (ြခငအ်ာ်း) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာအ်ာ်း သက်ရသမထာ်းသ၍ ကျွနမ် မရကျနပ်ပါ ဟုရဖပာခ  သည။်ထုိ  ရကကာင  ်

၎င််းကအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်ထ သွာ်း၍ ကျွနရ်တာ်သည် အမ် ဟ်ဘငသိ် ဝါဟဟ်နငှ  ်

 ခ  သည က်ျွနရ်တာ ်သာ်းအာ်းလက်ရဆာငပ်စစည််းရပ်းခ  သည်။ ထုိအခါသူမက ကိယု်ရတာ ်အာ်းသက်ရသထာ်း န ်

ကျွနရ်တာ ်အာ်းရဖပာကကာ်းခ  ပါသညဟ်ု ရလျှာက်ထာ်းခ  သည်။ ကိုယ်ရတာက် သင၏်သာ်းသမီ်းအာ်းလ ု်းအာ်း 

ဤသုိ  လက်ရဆာငမ်ျ ိ်းရပ်းခ  ပါသလာ်းဟု ရမ်းဖမန််းရတာ်မူသည်။ ၎င််းကမရပ်းခ  ပါဟု ရဖြကကာ်းခ  သည်။ 

ထုိအခါကိုယ်ရတာ်ဖမတ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က သငတ်ို  အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ို ရကကာက်ကကပါ၊ 

သငတ်ို  ၏သာ်းသမီ်းမျာ်းကကာ်းတွင ် တ ာ်းမျှတစွာရဆာင ွ်ကက်ကပါဟု မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်။ 

နအု်မာနက်ဆက်လက်ရဖပာကကာ်းသည်မှာ ြခငသ်ည်ဖပနလ်ာပပီ်း သူ၏လက်ရဆာငပ်စစည််းအာ်း 

ဖပနယ်ူလိကု်သည။်(ဆွဟ်ီးဟ ်ဗုခါ ကီျမ််း - ၂၅၈၇) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်မိမိမှတပါ်းအဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာအရငှမ်ရှိရကကာင််း(မိမိကိယု်ရတာ်တိုင)်သက်ရသခ ရတာ်မူ

၏။ထုိနည််းတူစွာ၊မလာအိကဟ်ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းနငှ ပ်ညာရငှသု်ခမိနအ်ရပါင််းတို  သညလ်ည််း(မိမိတို  ၏အကျင အ်မူ

မျာ်းဖြင သ်က်ရသခ ခ  ကကရလပပီ)ထုိအရှငဖ်မတ်သညတ် ာ်းမျှတစွာစီမ အုပ်ချ ပ်လျက်ရှိရတာ်မူ၏။ထုိအရငှဖ်မတ်သည်သာ

လျှငခ်ဝပ်ကို်းကယွ် ာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၍ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းခဝပ်ကို်းကယွ် ာအရှငဟ်ူ၍အလျင််းမရှိပပီ။(ထုိအရှငဖ်မ

တ်သည်)တနခုိ််းအာနရုဘာ်ဖြင လ်ွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာအရှင၊်အကျိ ်းအရကကာင််းဆငဖ်ခငတ် ုတ ာ်းနငှ ဖ်ပည ်စ ုရတာ်မူရသာအ

ရှငဖ်မတ်ပငတ်ည််း။ 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၁၈) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် တ ာ်းမျှတ န ်အမိန  ရ်ပ်းထာ်းရတာ်မူသည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အို-နဗတီမနရ်တာ် 

အသငသ်ည်(၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။ကျွန်ပ်ု၏အရှငဖ်မတ်သညတ် ာ်းမျှတ နအ်မိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။ 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၂၉) 

နဗီ၊ စူလတ်မနရ်တာ(်အလိငုဟ်ိမုစစလာမ်)တိုင််းသည ် တ ာ်းမျှတမှုနငှ တ်ကွရ ာက်ရှလိာခ  ကကသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည် မိမိ  စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းအာ်း ထငရ်ှာ်းစွာရသာ သက်ရသ လကခဏာမျာ်းနငှ တ်က ွ

ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  ၏။ ထုိမှတစ်ပါ်း ငါအရှငဖ်မတ်သည ်ထုိ စူလတ်မနရ်တာ်မျာ်းနငှ အ်တူ လူတို  သည ်တ ာ်းမျှတမှုရပေါ်၌ 

 ပ်တည်ကကအ  ရသာငာှ ကျမ််းဂနက်ိလုည််းရကာင််း၊ တ ာ်းမျှတမှုကိုလည််းရကာင််း ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ၏။ 



  

  

စူ ဟ် ဟဒဒီ-်(၅၇:၂၅) 

 ဟူသည် အရဖပာနငှ အ်လုပ်တငွတ် ာ်းမျှတမှုရှိဖခင််းကိ ုဆုိလိုသည်။(الميزان )

အစစလာမ်သာသနာသည ်  နသူ်မျာ်းနငှ် ပငဖ်ြစ်ရစ အရဖပာနငှ အ်လုပ်တငွတ် ာ်းမျှတမှုရှ ိန ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

အို-‘မုအ်မငန်’် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည် (မည်သည ်ကိစစမျိ ်း၌မဆုိ) တ ာ်းမျှတမှုကိ ု

ထာဝစဉတညတ်  ရစသူမျာ်း (တနည််း) တ ာ်းမျှတမှုအရပေါ်၌ ပမ ဖမ စွာ တည်တ  သူမျာ်း ဖြစ်ကကရလကုန။် 

(သက်ရသခ  ာ၌လည််း) မိမိတို  ကိုယက်ျိ ်းနငှ  ် ဆန  က်ျငသ်ည်ဖြစ်ရစ၊ မိဘနစ်ှပါ်းနငှ  ် ဆန  က်ျငသ်ည်ဖြစ်ရစ၊ 

ရဆွမျိ ်းန်ီးစပ်တို  နငှ  ် ဆန  က်ျငသ်ည်ဖြစ်ရစ၊ (အသငတ်ို  သည်) အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုသာ ရထာက်ထာ်း၍ 

(တိကျမှနက်နစွ်ာ) သက်ရသခ သူမျာ်းပင ် ဖြစ်ကကရလကနု။် အကယ်၍ (အသငတ်ို  က) ဆန  က်ျင၍် 

သက်ရသထွက်ဆုိ မည ်သူသည် ချမ််းသာကကယ်ဝသူပငဖ်ြစ်ရစ၊ ဆင််း  သူပငဖ်ြစ်ရစ (မည်သုိ  ပငဖ်ြစ်ရစကာမူ) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် (အသငတ်ို  ထက်) ၎င််းတို  နစ်ှဦ်းလ ု်းနငှ  ် အန်ီးစပ်ဆ ု်းရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပ၏။ 

သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည် တ ာ်းမျှတမှုမှ တိမ််းရစာင််းမသွာ်းကက န ် စိတ်၏ အလိုဆနဒကို မလိုက်စာ်းကကကုနလ်င ။် 

သုိ   ာတငွ ်အကယ်၍ အသငတ်ို  သည ်(သက်ရသခ  ာတွင ်လိမ်လည်) ရကွွံ့ရကာက်ရဖပာဆကကပါလျှင၊် သုိ  တည််းမဟတု ်

(သက်ရသခ ဖခင််းမှလ ု်းဝ) လွှ ြယ ်တိမ််းရရာှငက်ကပါလျှင ်ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်အသငတ်ို  ဖပ မူသမျှတို  ကိ ု

အကကင််းမ   သိဖမငရ်တာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၁၃၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းဖပင ် အသငတ်ို  သည် အကကငလ်ူမျ ိ်းတစ်မျိ ်းကို မုန််းတီ်းဖခင််းသည် အသငတ်ို  အာ်း (တ ာစည််းမျဉ်းကို) 

ကျြူ်းလွနရ်ြာက်ြျက ်န ် လှု ွံ့ရဆာ် နသ်ည် မရှိရစ ။ ထုိလမူျိ ်းသည် (ဟဒုိငုဗ်ီယဟ်တငွ ် စစ်ရဖပပငမ်ိ်းရ ်းစာချ ပ် 

ချ ပ်ဆုိရသာနစ်ှတွင)် အသငတ်ို  အာ်း ကအဗ်ဟ်ရကျာင််းရတာ်သုိ   (သွာ်းရ ာက်ဖခင််း) မှ ပိတ်ပငတ်ာ်းဆီ်းခ  ကကရလသည်။ 

ထုိ  ဖပငတ်ဝ အသငတ်ို  သည် ရကာင််းမှုကုသုိလ်ဖပ  ာ၌လည််းရကာင််း၊ မရကာင််းမှုဒစုရိုက်မှ ကကဉရရှာင ်ာ၌ 

လည််းရကာင််း၊ အချင််းချင််း ကူညယီိုင််းပင််းကကရလကုန။် သုိ   ာတွင ် ဖပစ်မှုဒစုရိုက်ကိ ု ဖပ ကျင  ်ာတွငလ်ည််းရကာင််း၊ 

ကျြူ်းရကျာ်ရစာ်ကာ်း ာတွငလ်ည််းရကာင််း၊ အချင််းချင််း ယိငု််းပင််းကညူီ ဖခင််းကိ ု မဖပ ကကကုနလ်င ။် ထုိမှတစ်ပါ်း 

အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ကိ ု ရကကာက ွ် ွံ့ ကကရလကုန။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် မလွ ဧကန ်

ဖပင််းထနစွ်ာအဖပစ်ရပ်းရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပငတ်ည််း။ 

စူ ဟ် မာအိဒဟ်-(၅:၂) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အို-‘မုအ်မငန်’် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် (၏ နစ်ှသက်မှု ယ ူန)် အလို  ငာှ 

ရဖြာင မ်တတ်ည်ကကည်ရသာသူမျာ်း၊ (သက်ရသခ  ာတွင)် တ ာ်းမျှတစွာ သက်ရသခ သူမျာ်း ဖြစ်ကကရလကနု။် ၎င််းဖပင ်

မည်သည လ်ူမျိ ်းတစ်မျိ ်းကိုမဆုိ မုန််းတ်ီးဖခင််းသည ် အသငတ်ို  အာ်း တ ာ်းမျှတမှုကိုမဖပ ဘ ရနကက န ်

လှု ွံ့ရဆာ်သည်မရှိရစ ။ အသငတ်ို  သည် (မညသ်ည ်ကိစစမျိ ်း၌မဆုိ) တ ာ်းမျှတကကရလကုန။် 

ယင််းတ ာ်းမျှတမှုသညက်ာ်း ဖပစ်မှုဒစုရိုကတ်ို  မှကကဉရရှာငဖ်ခင််းနငှ  ်အန်ီးစပ်ဆ ု်းပငတ်ည််း။ 



  

  

စူ ဟ် မာအိဒဟ်-(၅:၈) 

မျက်ရမှာက်ရခတ ် လူသာ်းတို  ရ ်းဆွ ထာ်းသည  ် ဥပရဒမျာ်းနငှ  ် လူတို  လက်ခ ထာ်းသည ်အဖခာ်းဘာသာတ ာ်းတို  တွင ်

မိမိအတွက်ဖြစ်ရစ၊ မိဘနစ်ှပါ်းအတွက်ဖြစ်ရစ၊ ရဆွမျ ိ်းသာ်းချင််းတို  အတကွ်ဖြစ်ရစ မှနက်နစွ်ာသက်ရသခ  န၊် 

မှနက်နသ်ည ်စကာ်းကိုသာရဖပာဆုိ နန်ငှ  ်မိတ်ရဆွနငှ ဖ်ြစ်ရစ၊  နသူ်နငှ ဖ်ြစ်ရစ တ ာ်းမျှတမှုရှ ိန ်အမိန  ရ်ပ်းထာ်းဖခင််းမျိ ်း 

သငရ်တွွံ့ နိငုပ်ါမည်ရလာ။ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် သာ်းသမီ်းမျာ်းကကာ်းတွငတ် ာ်းမျှတမှုရှိ န ်

အမိန  ရ်ပ်းထာ်းရတာ်မူသည်။ 

အာမိ ်က ဆင ဖ်ပနခ်  သည ် နအု်မာနဗ်ငန်ဗ်ရှီ်း ်( ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ုမာ)သည်တ ာ်းရဟာစငဖ်မင ရ်ပေါ်တွင ်

ရဖပာကကာ်းသညက်ို ကျွနရ်တာ်ကကာ်းသိခ   သည်။ ၎င််းကရဖပာသည်မှာ- ကျွနရ်တာ်၏ြခငသ်ည် ကျွနရ်တာ ်အာ်း 

လက်ရဆာငပ်စစည််းတစ်ခုရပ်းခ  သည်။ (ကျွနရ်တာ်း  မိခင)် အမ် ဟ်ဗငသိ် ဝါဟဟ်က (ြခငအ်ာ်း) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာအ်ာ်း သက်ရသမထာ်းသ၍ ကျွနမ် မရကျနပ်ပါ ဟုရဖပာခ  သည။်ထုိ  ရကကာင  ်

၎င််းကအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်ထ သွာ်း၍ ကျွနရ်တာ်သည် အမ် ဟ်ဘငသိ် ဝါဟဟ်နငှ  ်

 ခ  သည က်ျွနရ်တာ ်သာ်းအာ်းလက်ရဆာငပ်စစည််းရပ်းခ  သည်။ ထုိအခါသူမက ကိယု်ရတာ ်အာ်းသက်ရသထာ်း န ်

ကျွနရ်တာ ်အာ်းရဖပာကကာ်းခ  ပါသညဟ်ု ရလျှာက်ထာ်းခ  သည်။ ကိုယ်ရတာက် သင၏်သာ်းသမီ်းအာ်းလ ု်းအာ်း 

ဤသုိ  လက်ရဆာငမ်ျ ိ်းရပ်းခ  ပါသလာ်းဟု ရမ်းဖမန််းရတာ်မူသည်။ ၎င််းကမရပ်းခ  ပါဟု ရဖြကကာ်းခ  သည်။ 

ထုိအခါကိုယ်ရတာ်ဖမတ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က သငတ်ို  အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ို ရကကာက်ကကပါ၊ 

သငတ်ို  ၏သာ်းသမီ်းမျာ်းကကာ်းတွင ် တ ာ်းမျှတစွာရဆာင ွ်ကက်ကပါဟု မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်။ 

နအု်မာနက်ဆက်လက်ရဖပာကကာ်းသည်မှာ ြခငသ်ည်ဖပနလ်ာပပီ်း သူ၏လက်ရဆာငပ်စစည််းအာ်း ဖပနယ်လူိကု်သည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၂၅၈၇) 

ထုိရကကာင  ် တ ာ်းမျှတမှုဖြင သ်ာ လူမျာ်းနငှ် တိုင််းဖပည်မျာ်း၏ အရ ်းကိစစတို  ကိုရဆာင ွ်ကန်ိငုမ်ည်ဖြစ်သည်။ 

တ ာ်းမျှတမှုမရှိဘ  လူတို  သည် ၎င််းတို  ၏ ဘာသာတ ာ်းမျာ်း၊ အသက်မျာ်း၊ သာ်းသမီ်းမျာ်း၊ ဂုဏသိ်ကခာမျာ်း၊ 

ဥစစာပစစည််းမျာ်းနငှ  ် အ ပ်ရဒသမျာ်းတွင ် လ ုဖခ  ရအ်းချမ််းမှုကိုခ စာ်း မည ် မဟုတ်ရပ။ ထုိ  ရကကာင ပ်င ်

မကက ဟ်ရှကိာြိ ်မျာ်းက မကက ဟ်ရှိမွတ်စ်လငမ်ျာ်းအာ်း အကျပ်အတည််းဒကုခရ ာက်ရအာငလ်ုပ်ခ  သည အ်ခါတငွ ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ကမွတ်စ်လငတ်ို  အာ်း 

ဟဗရ်ှဟ်နိငုင် သုိ  (ဟိဂျ သ်)ရရွှွံ့ရဖပာင််းကက နအ်မိန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  ရကကာင််း ကျွန်ပ်ုတို  ရတွွံ့ ရပသည်။ 

ထုိနိငုင် ကိုရ ွ်းချယ်ခ   ဖခင််းမှာ ယင််းနိငုင် တွင ် တ ာ်းမျှတသည ်ဘု ငတ်စ်ပါ်းရှိပပီ်း ၎င််းထ တွငမ်ည်သူမျှ 

မတ ာ်းဖပ ဖခင််းမခ  သည အ်တကွ်ရကကာင ပ်ငဖ်ြစ်သည်။ 

၃၁။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် အ န် င််းခံအာ်းလံ်ုးအာ်း 

တကာင််းမွန်စ္ွာကျင့်မူ် က ်ရံန်အမှိန ့််တပ်းထာ်းပပ ်း၊ 

မမင့််မမ တ်သာကှိယုက်ျင့် ်ရာ်းနငှ့် ်



  

  

တကာင််းမမ သ်ည့််အကျင့်သ် လဘက်သှို ့် 

 ှိ တ်ခေါ်ထာ်းသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် အြနဆ်င််းခ အာ်းလ ်ုးအာ်း ရကာင််းမွနစွ်ာကျင မူ်ဆက်ဆ  နအ်မိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် မျှတ နလ်ည််းရကာင််း၊ 

ရကာင််းမွနစွ်ာကျင မူ်ဆက်ဆ  နလ်ည််းရကာင််း၊ ရဆွမျိ ်းန်ီးစပ်တို  ကိ ု ရပ်းကမ််း နလ်ည််းရကာင််း 

အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူရလသည်။စူ ဟ ် နဟလ််-(၁၆:၉၀)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိသူရတာ်စငမ်ျာ်းသည ်

စီ်းပွာ်းတိ်ုးတက်ရချာငလ်ည်စွာရှိရသာအချိနအ်ခါမျာ်း၌လည််းရကာင််း၊ဆင််း  ဒကုခရ ာကရ်ှိရသာအခါမျာ်း၌လည််းရကာ

င််း (အချိနအ်ခါမရ ွ်း)ရပ်းကမ််းစွန  က်က လှူဒါန််းကကကုန၏်။(ထုိသူရတာ်စငမ်ျာ်းသည်) အမျက်ရဒါသကိ ု

ချ ပ်တည််းမျိ သိပ်ရသာသူမျာ်းလည််းဖြစ်ကကကုန၏်။လူသာ်းတို  အာ်းခွင လ်ွှတ်သူမျာ်းလည််းဖြစ်ကကကနု၏်။စငစ်စ်အလလ ာ

ဟ်အရငှဖ်မတ်သည်(ယင််းသုိ  )ရကာင််းမှုဖပ လုပ်ရသာသူမျာ်းအာ်း နစ်ှသက်ရတာ်မူရချသတည််း။စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်

(၃:၁၃၄) စူလ်တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ကိစစ ပ်တိုင််းတွင ် ရကာင််းမွနစွ်ာကျင မူ် နသ်တ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည်။ ထုိ  ရကကာင  ်

သငတ်ို  သည် သတ်သည ်အခါ ရကာင််းမွနစွ်ာဖြင သ်တ်ပါ။ သငတ်ို  (ဇဗဟ်)လှီ်းဖြတ်သည အ်ခါ 

ရကာင််းမွနစွ်ာဖြင် လှီ်းဖြတ်ပါ။ အသငတ်ို  အနက်မှတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်သည ် မိမိ၏ဓါ်းသွာ်းကိ ု

ထက်ဖမရအာငဖ်ပ ပါ၊၎င််း၏သာ်းရကာငအ်ာ်းနာကျငမ်ှု သက်သာရအာငဖ်ပ လုပ်ပါ။(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - 

၁၉၅၅)အစစလာမ်သာသနာသည် ဖမင် ဖမတ်ရသာကိုယက်ျင တ် ာ်းနငှ  ် ရကာင််းဖမတ်သည ်အကျင သီ်လဘက်သုိ   

ြိတ်ရခေါ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် လွနရ်လပပီ်းရသာကျမ််းဂနမ်ျာ်းတွင ်

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ၏ဂုဏအ် ညအ်ချင််းနငှ ပ်တ်သတ်၍ မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-

အကကငသူ်တို  သည်မည်သည ် လူသာ်း တစ်ဦ်းထ ကမျှ စာရပပညာ သငယ်ူဖခင််း မရှိခ  သူ ဖြစ်ရသာ 

 စူလ်၊နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်၏(အမိန  ရ်တာ်မျာ်း)ကိ ု လိုက်နာကကကုန၏်။ ထုိသူတို  သည် 

ထုိ စူလ်၊နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်(၏ဝိရသသဂုဏထူ််းမျာ်း)ကိုမိမိတို  ထ ရှိရတာင ်ာတ်ကျမ််းရတာ်တွငလ်ည််းရကာင််း၊အင(်န)်

ဂျီလ်ကျမ််းရတာတ်ွငလ်ည််းရကာင််း၊ရ ်းသာ်းပပီ်းဖြစ်သညက်ိုရတွွံ့ ရှိကကရလသည်။ယင််း စူလ၊်နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်သည်

ထုိသူတို  အာ်းရကာင််းမှုသုစရိုက်မျာ်းကို(ဖပ လုပ်ကက န)်ညွှနက်ကာ်းသည ်အဖပငမ်ရကာင််းမှုဒစုရိုက်မျာ်းမှကကဉရရှာငက်က န်

ဖမစ်တာ်းရလသည်။၎င််းဖပငထုိ်သူတို  အြို  စငက်ကယ်ရသာအ ာမျာ်းကို(စာ်းသ ်ုး)ခွင ဖ်ပ ကာမသန  စ်ငရ်သာအ ာမျာ်းကို၎င််း

တို  အရပေါ်၌(စာ်းသ ်ုးဖခင််းမဖပ ကက န)်တာ်းဖမစ်ရလသည်။ထုိမှတစ်ပါ်းထုိသူတို  အရပေါ်၌(ယခုတိုငရ်အာင)်တညရ်ှိရနရသာဝ

နန်ငှ လ်ညက်ွင််းမျာ်း(အတုပ်အရနာှငမ်ျာ်း)ကိုလည််း၎င််းတို  အရပေါ်မှချ၍ရပ်းရလသည်။သုိ  ဖြစ်ရပ ာအကကငသူ်တို  သည်ထုိ

 စူလ်နဗတီမနရ်တာ်ဖမတအ်ာ်းယ ုကကည်ခ  ကကရလသည်။၎င််းဖပငထုိ် စူလ်နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်းကာကွယ်ရစာင ရ်ရှာ

က်ခ  ကကရလသည။်ထုိမှတစ်ပါ်းထုိ စူလ်နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်းကူညရီိုင််းပင််းခ  ကကရလသည်။ထုိ  ဖပငထုိ် စူလန်ဗတီမန်

ရတာ်ဖမတ်နငှ အ်တူကျရ ာက်လာရသာ(ကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်တည််းဟူရသာ)လင််းရ ာငဖ်ခညက်ိလုည််းလိကု်နာခ  

ကကရလသည်။ထုိသူတို  သည်သာလျှငရ်အာငဖ်မငရ်သာသူမျာ်းဖြစ်ကကကုနသ်တည််း။စူ ဟ ် အအ် ာြ်-

(၇:၁၅၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -အို- 

အာအရိှာဟ(် ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ာ) ဧကနအ်မှန ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သညန််ူးည  သိမ်ရမွွံ့ရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၍ န်ူးည  သိမ ်ရမွွံ့ မှုကို နစ်ှသက်ရတာ်မူသည်။ န်ူးည  သိမ်ရမွွံ့ မှုအရပေါ်ချီ်းဖမြှင ထ်ာ်းသည ် 



  

  

အကျိ ်းကုသုိလ်အာ်း ခက်ထနက်ကမ််းတမ််းမှုနငှ  ် အဖခာ်းမည်သည ်အ ာအတွက်မျှ ထုိက  သုိ  ချီ်းဖမြှင ထ်ာ်းဖခငမ်ျိ ်း 

မရှိရပ။(ဆွဟီ်းဟ် မွတစ််လငမ််ကျမ််း - 

၂၅၃၉)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

ဧကနအ်မှနပ်င ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အရပေါ်တွင ် မိခငတ်ို  ၏အမိန  က်ိုြီဆနဖ်ခင််း၊ 

သမီ်းမျာ်းကိုအရှငလ်တ်လတ်ရဖမဖမြှ ပ်ဖခင််း၊ ရပ်း နတ်ာဝနရ်ှိသည်ကိုမရပ်းဖခင််း၊ မ ထုိက်သည်ကိုရတာင််းဆုိဖခင််းတို  အာ်း 

(ဟ ာမ်)တာ်းဖမစ်ထာ်းရတာ်မူထာ်းသည်။ ထုိ  ဖပငအ်ကျ ိ်းမ  စကာ်းရဖပာဆုိဖငင််းခ ုဖခင််း၊ အရမ်းအဖမန််းထူဖခင််းနငှ  ်

ဥစစာပစစည််းတို  အာ်းဖြ န််းတီ်းပစ်ဖခင််းတို  ကိုလည််း အရှငဖ်မတက်သငတ်ို  အတွက်မနစ်ှပမိ ွံ့ရပ။(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ကီျမ််း - 

၂၄၀၈)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အသငတ်ို  သည် အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုမရှိရသ်းသမျှကာလပတ်လ ု်း ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာက ်မည်မဟတု်ရပ။ 

အသငတ်ို  သည် အချင််းချင််း ချစ်ခငမ်ှုမရှိရသ်းသမျှကာလပတလ် ု်း (ဖပည ်ဝသည ်)မုိ  အ်မငန်မ်ဖြစ်နိငုရ်ပ။ 

ငါကိုယ်ရတာ်သည်အသငတ်ို  အာ်း ကိစစ ပ်တစ်ခုအာ်း ညွှနဖ်ပ မည်ရလာ၊ ၎င််းကိုဖပ လုပ်ပါက အသငတ်ို  အချင််းချင််း 

ချစ်ခငမ်ှုရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ အသငတ်ို  ၏ကကာ်းတငွ ်စလာမ်ကိုဖြန  ခ်ျိကကပါ။(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၅၄) 

ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မျှတ နလ်ည််းရကာင််း၊ ရကာင််းမွနစွ်ာကျင မူ်ဆက်ဆ  နလ်ည််းရကာင််း၊ 

ရဆွမျိ ်းန်ီးစပ်တို  ကို ရပ်းကမ််း နလ်ည််းရကာင််း အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူရလသည်။ 

စူ ဟ် နဟ်လ-်(၁၆:၉၀) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိသူရတာ်စငမ်ျာ်းသည ်

စီ်းပွာ်းတိ်ုးတက်ရချာငလ်ည်စွာရှိရသာအချိနအ်ခါမျာ်း၌လည််းရကာင််း၊ဆင််း  ဒကုခရ ာကရ်ှိရသာအခါမျာ်း၌လည််းရကာ

င််း (အချိနအ်ခါမရ ွ်း)ရပ်းကမ််းစွန  က်က လှူဒါန််းကကကုန၏်။(ထုိသူရတာ်စငမ်ျာ်းသည်) အမျက်ရဒါသကိ ု

ချ ပ်တည််းမျိ သိပ်ရသာသူမျာ်းလည််းဖြစ်ကကကုန၏်။လူသာ်းတို  အာ်းခွင လ်ွှတ်သူမျာ်းလည််းဖြစ်ကကကနု၏်။စငစ်စ်အလလ ာ

ဟ်အရငှဖ်မတ်သည်(ယင််းသုိ  )ရကာင််းမှုဖပ လုပ်ရသာသူမျာ်းအာ်း နစ်ှသက်ရတာ်မူရချသတည််း။ 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၁၃၄) 

 စူလ်တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ကိစစ ပ်တိုင််းတွင ် ရကာင််းမွနစွ်ာကျင မူ် နသ်တ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည်။ ထုိ  ရကကာင  ်

သငတ်ို  သည် သတ်သည ်အခါ ရကာင််းမွနစွ်ာဖြင သ်တ်ပါ။ သငတ်ို  (ဇဗဟ်)လှီ်းဖြတ်သည အ်ခါ 

ရကာင််းမွနစွ်ာဖြင် လှီ်းဖြတ်ပါ။ အသငတ်ို  အနက်မှတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်သည ် မိမိ၏ဓါ်းသွာ်းကိ ု

ထက်ဖမရအာငဖ်ပ ပါ၊၎င််း၏သာ်းရကာငအ်ာ်းနာကျငမ်ှု သက်သာရအာငဖ်ပ လုပ်ပါ။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၁၉၅၅) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ဖမင် ဖမတ်ရသာကိယု်ကျင တ် ာ်းနငှ  ် ရကာင််းဖမတ်သည ်အကျင သီ်လဘက်သုိ   

ြိတ်ရခေါ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် လွနရ်လပပီ်းရသာကျမ််းဂနမ်ျာ်းတွင ်

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ၏ဂုဏအ် ည်အချင််းနငှ ပ်တ်သတ်၍ မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 



  

  

အကကငသူ်တို  သည်မည်သည ် လူသာ်း တစ်ဦ်းထ ကမျှ စာရပပညာ သငယ်ူဖခင််း မရှိခ  သူ ဖြစ်ရသာ 

 စူလ်၊နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်၏(အမိန  ရ်တာ်မျာ်း)ကိ ု လိုက်နာကကကုန၏်။ ထုိသူတို  သည် 

ထုိ စူလ်၊နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်(၏ဝိရသသဂုဏထူ််းမျာ်း)ကိုမိမိတို  ထ ရှိရတာင ်ာတ်ကျမ််းရတာ်တွငလ်ည််းရကာင််း၊အင(်န)်

ဂျီလ်ကျမ််းရတာတ်ွငလ်ည််းရကာင််း၊ရ ်းသာ်းပပီ်းဖြစ်သညက်ိုရတွွံ့ ရှိကကရလသည်။ယင််း စူလ၊်နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်သည်

ထုိသူတို  အာ်းရကာင််းမှုသုစရိုက်မျာ်းကို(ဖပ လုပ်ကက န)်ညွှနက်ကာ်းသည ်အဖပငမ်ရကာင််းမှုဒစုရိုက်မျာ်းမှကကဉရရှာငက်က န်

ဖမစ်တာ်းရလသည်။၎င််းဖပငထုိ်သူတို  အြို  စငက်ကယ်ရသာအ ာမျာ်းကို(စာ်းသ ်ုး)ခွင ဖ်ပ ကာမသန  စ်ငရ်သာအ ာမျာ်းကို၎င််း

တို  အရပေါ်၌(စာ်းသ ်ုးဖခင််းမဖပ ကက န)်တာ်းဖမစ်ရလသည်။ထုိမှတစ်ပါ်းထုိသူတို  အရပေါ်၌(ယခုတိုငရ်အာင)်တညရ်ှိရနရသာဝ

နန်ငှ လ်ညက်ွင််းမျာ်း(အတုပ်အရနာှငမ်ျာ်း)ကိုလည််း၎င််းတို  အရပေါ်မှချ၍ရပ်းရလသည်။သုိ  ဖြစ်ရပ ာအကကငသူ်တို  သည်ထုိ

 စူလ်နဗတီမနရ်တာ်ဖမတအ်ာ်းယ ုကကည်ခ  ကကရလသည်။၎င််းဖပငထုိ် စူလ်နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်းကာကွယ်ရစာင ရ်ရှာ

က်ခ  ကကရလသည။်ထုိမှတစ်ပါ်းထုိ စူလ်နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်အာ်းကူညရီိုင််းပင််းခ  ကကရလသည်။ထုိ  ဖပငထုိ် စူလန်ဗတီမန်

ရတာ်ဖမတ်နငှ အ်တူကျရ ာက်လာရသာ(ကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်တည််းဟူရသာ)လင််းရ ာငဖ်ခညက်ိလုည််းလိကု်နာခ  

ကကရလသည်။ထုိသူတို  သည်သာလျှငရ်အာငဖ်မငရ်သာသူမျာ်းဖြစ်ကကကုနသ်တည််း။ 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၁၅၇) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အို- အာအရိှာဟ(် ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ာ) ဧကနအ်မှန ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သညန််ူးည  သိမ်ရမွွံ့ရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၍ န်ူးည  သိမ ်ရမွွံ့ မှုကို နစ်ှသက်ရတာ်မူသည်။ န်ူးည  သိမ်ရမွွံ့ မှုအရပေါ်ချီ်းဖမြှင ထ်ာ်းသည ် 

အကျိ ်းကုသုိလ်အာ်း ခက်ထနက်ကမ််းတမ််းမှုနငှ  ်အဖခာ်းမည်သည အ် ာအတကွ်မျှ ထုိက  သုိ  ချီ်းဖမြှင ထ်ာ်းဖခငမ်ျိ ်း မရှိရပ။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၂၅၃၉) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

ဧကနအ်မှနပ်င ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အရပေါ်တွင ် မိခငတ်ို  ၏အမိန  က်ိုြီဆနဖ်ခင််း၊ 

သမီ်းမျာ်းကိုအရှငလ်တ်လတ်ရဖမဖမြှ ပ်ဖခင််း၊ ရပ်း နတ်ာဝနရ်ှိသည်ကိုမရပ်းဖခင််း၊ မ ထုိက်သည်ကိုရတာင််းဆုိဖခင််းတို  အာ်း 

(ဟ ာမ်)တာ်းဖမစ်ထာ်းရတာ်မူထာ်းသည်။ ထုိ  ဖပငအ်ကျ ိ်းမ  စကာ်းရဖပာဆုိဖငင််းခ ုဖခင််း၊ အရမ်းအဖမန််းထူဖခင််းနငှ  ်

ဥစစာပစစည််းတို  အာ်းဖြ န််းတီ်းပစ်ဖခင််းတို  ကိုလည််း အရှငဖ်မတက်သငတ်ို  အတွက်မနစ်ှပမိ ွံ့ရပ။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၂၄၀၈) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အသငတ်ို  သည် အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုမရှိရသ်းသမျှကာလပတ်လ ု်း ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာက ်မည်မဟတု်ရပ။ 

အသငတ်ို  သည် အချင််းချင််း ချစ်ခငမ်ှုမရှိရသ်းသမျှကာလပတလ် ု်း (ဖပည ်ဝသည ်)မုိ  အ်မငန်မ်ဖြစ်နိငုရ်ပ။ 

ငါကိုယ်ရတာ်သည်အသငတ်ို  အာ်း ကိစစ ပ်တစ်ခုအာ်း ညွှနဖ်ပ မည်ရလာ၊ ၎င််းကိုဖပ လုပ်ပါက အသငတ်ို  အချင််းချင််း 

ချစ်ခငမ်ှုရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ အသငတ်ို  ၏ကကာ်းတငွ ်စလာမ်ကိုဖြန  ခ်ျိကကပါ။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၅၄) 



  

  

၃၂။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် ချ ်းမွမ််းထှိကုတ်သာ 

ကှိယုက်ျင့် ်ရာ်းမျာ်းမ စ္်သည့််အမှန် ရာ်းတမပာ ှိမုခင််း၊ 

သစ္စာရှှိမခင််း၊ 

မတကာင််းမှုမှစ္ငသ်ကယ်သန ့််ရှင််းမခင််း၊အရှက် ရာ်းရှှိမခင််း၊ 

သ တ ှိရှှိမခင််း၊ တပ်းကမ််းမခင််း၊ ရကတ်ရာမခင််း၊ 

လှိအုပ်သကူှိကုညူ မခင််း၊ ဒကုခတရာကသ်ကူှိကုယ် ငမ်ခင််း၊ 

 ာတလာငသ်ကူှိုတကျွ်းတမွ်းမခင််း၊ အှိမ်န ်းချင််းမျာ်းအာ်း 

တကာင််းမွန်စ္ွာ က ်မံခင််း၊ 

တ မွျှိျု်းသာ်းချင််းအ ကအ်သယွထ်ာ်းမခင််း၊ 

 ှိရစ္ဆာန်မျာ်းကှိနု်ူးညံ့်စ္ွာ က ်မံခင််း 

အစ္ရှှိသည် ှို ့်နငှ့်ပ် သ်က၍်အမှိန ့််တပ်းထာ်းသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ချ်ီးမွမ််းထုိက်သည က်ိုယက်ျင တ် ာ်းမျာ်းရှ ိန ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်) ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနအ်မှနပ်င ်

ငါကိုယ်ရတာ်သည ် ရကာင််းဖမတ်သည က်ိုယက်ျင တ် ာ်းမျာ်းကိ ု ဖပည် စ ုရအာငဖ်ပ လုပ် နအ်တွက ်

ရစလွှတ်ဖခင််းခ  သည်။(ဆွဟ်ီးဟ်အဒဗွလ်မုြ် ဒက်ျမ််း-

၂၀၇)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အသငတ်ို  အနက ်ငါကိုယ်ရတာအ်နစ်ှသက်ဆ ု်းနငှ  ်ကယိာမသ်ရန  တွင ်ငါကိယု်ရတာ်နငှ  ်အန်ီးဆ ု်းရန ာတွငရ်ှိမည ်သူသည ်

သငတ်ို  ထ တွငက်ိုယက်ျင တ် ာ်းအရကာင််းဆ ်ုးသူဖြစ်သည်။ အသငတ်ို  အနက် ငါကိယု်ရတာအ်မုန််းဆ ်ုးနငှ  ်

ကိယာမသ်ရန  တွင ် ငါကိုယ်ရတာန်ငှ အ်ရဝ်းဆ ်ုးရန ာတွငရ်ှိမည ်သူသည ် အလနွစ်ကာ်းမျာ်းသူမျာ်း၊ 

လူအထငက်ကီ်းရအာငရ်ဖပာဆုိသူမျာ်းနငှ  ် မုသြိုင််းဟိက်ူးနတ်ို   ဖြစ်ကကသည်။သာဝကကကီ်းမျာ်းက ကျွနရ်တာ်တို  သည ်

အလွနစ်ကာ်းမျာ်းသူမျာ်းနငှ  ် လူအထငက်က်ီးရအာငရ်ဖပာဆုိသူမျာ်းဟူသညက်ို နာ်းလည်ကကပါသည်။ 

မုသြိုင််းဟကိ်ူးနဆုိ်သည်မှာ အဘယ်ပါနည််းဟု ရမ်းဖမန််းခ  ကကသည်။ ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က 

မာနရထာငလ်ွှာ်းသူမျာ်းဖြစ်သည ် ဟုရဖြကကာ်းရတာ်မူခ  သည်။(စိလ်စိလသွလ်ဆွဟီ်းဟဟက်ျမ််း-



  

  

၇၉၁)အဗ်ဒလုလ ာဟ်ဗငန်အ်မ ်( ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ုမာ)ကရဖပာဖပခ  သည် 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် အရှကသိ်ကခာကင််းမ  သူ မဟုတ်သလိညုစ်ညမ််းသည ်စကာ်းကိ ု

ရဖပာဆုိသူလည််းမဟတု်ရပ။ ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်) မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ 

အသငတ်ို  အနကအ်ရကာင််းဆ ်ုးသူသည ် ကိယုက်ျင တ် ာ်းအရကာင််းဆ ု်းသူပငဖ်ြစ်သည်။(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ကီျမ််း - 

၃၅၅၉)ထုိ  ဖပင ် အစစလာမ်သာသနာသည ် ဖမင် ဖမတ်သည က်ိုယက်ျင တ် ာ်းနငှ  ် ရကာင််းဖမတ်သည  ်

အကျင သီ်လအာ်းလ ု်းတို  အရပေါ်တိုကတ်ွန််းထာ်းရသာ အဖခာ်းရသာအာယသ်ရတာ်မျာ်းနငှ  ် ဟဒ်ီးစ်ဩဝါဒရတာ်မျာ်းလည််း 

ရဖမာက်မျာ်းစွာရှိသည်။အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနက်တစ်ချက်မှာ 

အမှနတ် ာ်းရဖပာဆုိဖခင််းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်) 

ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-သငတ်ို  သည ် အမှနတ် ာ်းရဖပာဆုိဖခင််းကို ဆုပ်ကိုငထ်ာ်းကကပါ။ 

အမှနတ် ာ်းသည်ရကာင််းမှုဘက်သုိ   လမ််းညွှနရ်ပ်းသည။် ရကာင််းမှုသည ် ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ   လမ််းညွှနရ်ပ်းသည်။ 

လူတစ်ဦ်းသည ် အပမ မှနက်နစွ်ာရဖပာဆုိပပီ်း၊ အမှနတ် ာ်းကိုရဖပာဆုိဖခင််းကိ ု သူ၏အရလ အထအဖြစ်ဖပ လုပ်လိုက ်ာ 

ရနာက်ဆ ်ုးအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ထ ရတာတ်ွင ် အလွနအ်မှနရ်ဖပာသူဟူ၍ ရ ်းမှတ်ဖခင််းခ  သည။်(ဆွဟ်ီးဟ ်

မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၂၆၀၇)အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနက် တစ်ချက်မှာ သစစာရှိဖခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ -(အို- မွတ်စ်လငမ််အရပါင််းတို  ) အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်သည် ဧကနစ်ငစ်စ် 

အသငတ်ို  အာ်း (မိမိတို  ထ  သူတစ်ပါ်းက) အပ်နှ ထာ်းရသာပစစည််းမျာ်းကို ထုိပစစည််းရှငမ်ျာ်းသုိ   (ဖပနလ်ည်) 

ရပ်းဆပ်ကက နလ်ည််းရကာင််းအမိန  ရ်တာ်ရပ်းရတာ်မူရလသည်။စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၅၈)အစစလာမ်သာသနာက 

အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနကတ်စ်ချက်မှာ မရကာင််းမှုမျာ်းမှ ကင််းရှင််းစွာရနထုိငဖ်ခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-

သ ု်းဦ်းရသာသူအာ်း ကူည ီနအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် တာဝနယ်ူထာ်းရတာ်မူသည်။ 

၎င််းတို  ထ တွငရ်ြာ်ဖပထာ်းသည်မှာ(ကာရမသုမိစဆာစာ )မရကာင််းမှုမှ ရရှာငက်ျဉ နအ်တွက် (နကိာဟ်) 

ထိမ််းဖမာ်းမှုဖပ ရသာသူဖြစ်သည်။(စုနနသိ် ်မိဇီကျမ််း-၁၆၅၅)ကိယု်ရတာဖ်မတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) 

ရတာင််းခ  သည  ် ဒအုာဆုမွနမ်ျာ်းထ တငွ ် ထုိအချက်ပါဝငသ်ည်။ ကိယု်ရတာ်သည ် ဤသုိ  ရတာင််းဆုိရလ ရှိသည။်အို-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ် ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းသည် အရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်မှ လမ််းမှနတ် ာ်း၊ သကက ဝါအမိန်  နာခ ပပီ်း 

အဖပစ်ရရှာငက်ကညန်ိငုစွ်မ််း၊ မရကာင််းမှုမှစငက်ကယ်သန  ရ်ှင််းမှု၊ (အြနဆ်င််းခ မျာ်းထ မှ)လိုလာ်းရတာင တ်မှုကင််းဖခင််း 

တို  အာ်းရတာင််းခ ပါသည်။(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၂၇၂၁)အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနက ်

တစ်ချက်မှာ အရှကတ် ာ်းရှိဖခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-

အရှကတ် ာ်းသည ် ရကာင််းဖခင််းကိုသာ ရဆာငက်ကဉ်းရပ်းသည်။(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ကီျမ််း - 

၆၁၁၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

သာသနာတိုင််းတွင ် ကိယုက်ျင တ် ာ်းကိယု်စီရှိကကသည်။ အစစလာမ်သာသနာ၏ ကိယု်ကျင တ် ာ်းသည ်

အရှကတ် ာ်းပငဖ်ြစ်သည်။(ဗိုငဟ်ကီ၏ရှုိ ွံ့အဗွလ်အီမာနက်ျမ််း အတွ  ၆/စာ၂၆၁၉)အစစလာမ်သာသနာက 

အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနက ် တစ်ချက်မှာ သတ္ိရှဖိခင််းဖြစ်သည်။ 

အနပ်စ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)ကဆင ဖ်ပနခ်  သည်။တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)သည် 

လူတို  အနကအ်ရကာင််းဆ ်ုး၊ သတ္ိအရှိဆ ု်းနငှ်  အ က်ရ ာဆ ု်းဖြစ်သည်။ မဒနီဟ်ပမိ ွံ့သာ်းတို  သည ်

ထိန  လ်န  စ် ာကိစစတစ်ခုဖြစ်ရပေါ် ခ  သည ်အခါတွင ် ကိယု်ရတာ်သညဖ်မင််းစီ်း၍ 



  

  

အာ်းလ ု်းထက်အလျငရ်ရှ ွံ့ မှသွာ်းရတာ်မူခ  သည်။(ဆွဟ်ီးဟ ် ဗုခါ ကီျမ််း - 

၂၈၂၀)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ထ ရတာ်၌ 

သူ  ရဘာရကကာငဖ်ခင််းမှ ခုိလှု ခွင ရ်တာင််းခ ခ  သည။် ကိုယ်ရတာ်သည ် ဤသုိ  ရတာင််းဆုိရလ ရှိသည်။အိ-ု

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ ် ကျွနရ်တာ်မျိ ်းသည ် သူ  ရဘာရကကာငဖ်ခင််းမှ ကင််းရဝ်း နအ်ရှငဖ်မတ်ထ ခုိလှု ပါ၏။(ဆွဟ်ီးဟ ်

ဗုခါ ီကျမ််း - ၆၃၇၄)အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနက်တစ်ချက်မှာ 

ရပ်းကမ််းဖခင််းနငှ်  က်ရ ာဖခင််းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-မိမိတို  ၏ ဥစစာပစစည််းမျာ်းကိ ု

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏လမ််းရတာ်၌ ရပ်းကမ််းလှူဒါန််း သ ု်းစွ သူတို  ၏ (အလှူပစစည််းမျာ်းသည်) အကကငမ်ျိ ်းရစ  

နငှ အ်လာ်းတူ၏။ ယင််းမျိ ်းရစ သည် ရကာက်နှ ခုနစ်ှနှ ကိ ု ရပါက်ရ ာက်ရစ၏။ ထုိရကာက်နှ အသီ်းသီ်းတို  တွင ်

အရစ ရပါင််း တစ် ာစီပါရှိရလသည်။ စငစ်စ်မူကာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် မိမိနစ်ှလိုရတာ်မူရသာ သူတို  အြို   

(ယင််းက  သုိ  ပင)် ဆထက်ထမ််းပုိ်း တို်းပွာ်းရစရတာ်မူရလသည်။ အရကကာင််းရသာက်ာ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

 က်ရ ာစွာ ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာအရငှ၊် အ ာခပ်သိမ််း တို  ကိုကအကင််းမရှ ိ သိရတာ်မူရသာအရှင ်

ဖြစ်ရတာ်မူရလသတည််း။စူ ဟ ် ဗက ဟ-်(၂:၂၆၁) က်ရ ာဖခင််းသည ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏ ကိုယ က်ျင တ် ာ်းပငဖ်ြစ်သည်။ 

အစ်ဗနအုဗဗာစ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ုမာ)က ဆင ဖ်ပနခ်  သည်။တမနရ်တာ်ဖမတ ် (ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည ်

ရကာင််းမှုနငှ ပ်တ်သက်၍ လတူို  အနက်အ က်ရ ာဆ ု်း ပုဂိ္ လ်ဖြစ်သည်။ 

 ာမ်ဿွနလ်တွငဂ်ျိဗ ်ီလ်(အလိငုဟ်ိစစလာမ်)သည ် ကိယု်ရတာ အာ်း လာရ ာက်ရတွွံ့ဆ ုသည ်အခါကိယု်ရတာ်သည ်

(အဖခာ်းအချိနမ်ျာ်းထက်) အ က်ရ ာဆ ု်း ဖြစ်ရတာ်မူသည်။ ဂျဗိ် လီ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည်  မ်ဿွနလ်တစ်လလ ်ုး 

ညတိငု််းတွင ် ကိယု်ရတာ ်အာ်း ရတွွံ့ဆ ုပပီ်း ကိယု်ရတာ်သည် ၎င််းအာ်း ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနက်ို ြတ်ဖပရတာ်မူသည်။ 

ဂျိဗ် ီလ(်အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည ် ကိုယ်ရတာ အာ်း လာရ ာက်ရတွွံ့ဆ ုသည အ်ခါကိယု်ရတာ်သည ်

(လူသာ်းအကျိ ်းဖပ )ရကာင််းမှုနငှ ပ်တ်သက်၍ (အရှိနအ်ဟုနဖ်ြင )်ရစလွှတ်ဖခင််းခ  သည ်ရလထက်ပငပုိ်၍ 

 က်ရ ာရတာ်မူသည်။(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ကီျမ််း - ၁၉၀၂)အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည် အချက်မျာ်းတွင ်

လိုအပ်သူကို ကညူီဖခင််း၊ ဒကုခရ ာက်သူကိုကယတ်ငဖ်ခင််း၊ ဆာရလာငသူ်ကိုရကျွ်းရမွ်းဖခင််း၊ အိမ်န်ီးချင််းမျာ်းအာ်း 

ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ ဖခင််း၊ ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းအဆက်အသွယ်ထာ်းဖခင််းနငှ်  တိ စဆာနမ်ျာ်းကိ ု

န်ူးည  စွာဆက်ဆ ဖခင််းတို  ပါဝငသ်ည်။အဗ်ဒလုလ ာဗငန်အ်မ် ်( ဿွယိလလ ာဟုအနဟ်ုမာ)ကဆင ဖ်ပနခ်  သည်။ 

ပုဂိ္ လ်တစ်ဦ်းသည ် တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)အာ်း 

အဘယ်အစစလာမ်သညအ်ရကာင််းဆ ်ုးပါနည််းဟု 

ရမ်းဖမန််းရလျှာက်ခ  သည်။ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က အစာ်းအစာရကျွ်းရမွ်းဖခင််း၊ 

မိမိသိသူဖြစ်ရစ မသိသူဖြစ်ရစ စလာမ်ရမတ္ာပုိ  သဖခင််းဖြစ်သည်ဟ ု ရဖြကကာ်းရတာ်မူခ  သည်။(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ကီျမ််း - 

၁၂)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

လူတစ်ဦ်းသညလ်မ််းရပေါ်တွင ် လမ််းရလျှာက်ရနစဉအလွနအ်မင််း ရ ငတလ်ာခ  သည်။ ၎င််းသည်ရ တငွ််းကိုရတွသဖြင  ်

ထုိထ သုိ  ဆင််းကာရ ရသာက်ခ  သည။် ထုိ  ရနာက်ဖပနထွ်က်လာသည ်အခါ 

ရ ငတ်ရသာရကကာင် စုိစွတ်ရနသည ်ရဖမကက်ီးအာ်းလျှာဖြင လ်ျက်စာ်းရနသည  ် ရခွ်းတစ်ရကာငက်ိုရတွွံ့လိကု်သဖြင  ်

၎င််းကဤရခွ်းသည် ငါရ ငတ်သက  သုိ  ပင ် အလွနအ်မင််းရ ငတ်ရနသညဟ်ုရဖပာကာ ရ တွင််းထ သုိ  ဆင််းပပီ်း 

သူ၏(သာ်းရ )ရဖခစွပ်အာ်းရ ဖြည ်ပပီ်းပါ်းစပ်ဖြင က်ိကု်ကာ(အရပေါ်တက်လာပပီ်း)ရခွ်းအာ်း 



  

  

ရ တိကု်ခ  သည်။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် သူ၏လုပ် ပ်ကိနုစ်ှသက်ရတာ်မူပပီ်း 

၎င််းအာ်းခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာရပ်းရတာ်မူလိကု်သည်။ သာဝကကက်ီးမျာ်းက အိုအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကျွနရ်တာတ်ို  သည ် တ ိ စဆာနမ်ျာ်း(ကိုရကာင််းကျိ ်းဖပ ဖခင််း)တွင ်

ကုသုိလ်အကျိ ်း ရှိပါသလာ်းဟု ရမ်းဖမန််းခ  ကက ာ ကိယု်ရတာဖ်မတ် (ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က 

ဟုတ်သည်စုိစွတ်သည ်အသ ရှိရသာ (သတ္ဝါ) တိငု််းအတွက ် အကျ ိ်းကုသုိလ ်မညဟ်ု ရဖြကကာ်းခ  သည်။(ဆွဟီ်းဟ ်

အိစ်ဗ်နဟုဗိဗာနက်ျမ််း-

၅၄၄)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -မုဆုိ်းမနငှ  ်

သူဆင််း  တို  အရပေါ် (ရပ်းကမ််းသ ု်းစွ  န)်ကက ိ်းပမ််းရဆာင ွ်က်သူသည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏လမ််းရတာတ်ွင ်

စစ်မက်ပပိ ငဆုိ်ငတ်ိုက်ခုိက်သူ သုိ  မဟုတည်တွငဆွ်လာသ်ရဆာက်တည်ကာ 

ရန  တွင(်ဆိွယာမ်)ဥပုသ်ရစာင ထိ်န််းသူက  သုိ  ဖြစ်သည်။(ဆွဟီ်းဟ ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၅၃၅၃)အစစလာမ်သာသနာသည ်

ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းတို  ၏အခွင အ်ရ ်းမျာ်းကိ ု အရလ်းအနက်ထာ်းပပီ်း ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းတို  နငှ  ်

အဆက်အသွယ်ထာ်းဖခင််းအာ်း တာဝနတ်စ် ပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်သည ် မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူတို  နငှ  ် ၎င််းတို  ကိယု်တိငုထ်က်ပင ် ပုိမုိ၍န်ီးစပ်၏။၎င််းဖပင ်

ထုိနဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်၏ ကကင ်ာရတာ်မျာ်းသည်မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူတို  ၏ မိခငမ်ျာ်းပင ် ဖြစ်ကကကနု၏်။ 

ထုိမှတစ်ပါ်း အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်၏ကျမ််းဂန၌် ရသွ်း င််းသာ်း င််း ရတာ်စပ်သူတို  မှာ အချင််းချင််း 

တစ်ဦ်းနငှ တ်စ်ဦ်းအဖခာ်း မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူ တို  ထက်လည််းရကာင််း၊မုဟာဂျ ိီန ်

မိမိတို  ၏အို်းအိမ်စည််းစိမ်မျာ်းကိုစွန  က်ာ (မကက ာပမိ ွံ့ မှ) ရရွှွံ့ရဖပာင််းခ  ကကကုနရ်သာ 

သူတို  ထက်လည််းရကာင််း၊ပုိမုိ၍န်ီးစပ်သူမျာ်း ဖြစ်ကကကုန၏်။ သုိ   ာတငွ ် အသငတ်ို  သည်မိမိတို  ၏အရဆွခငပွ်န််းမျာ်းအာ်း 

တစ်စ ုတစ် ာ ရကျ်းဇူ်းဖပ လိုကကသည်ရှိရသာ်(ဖပ နိငုခွ်င ရ်ှိ၏)။ ဤသည်ကာ်း အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်၏ မှတတ်မ််းရတာ်၌ 

ရ ်းသာ်းပပီ်းဖြစ်ရချသတည််း။စူ ဟ ် အဟဇ်ာဗ်-(၃၃:၆)ထုိ  ဖပင ် ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းအဆကအ်သွယ်ဖြတ်ဖခင််းအာ်း 

သတိရပ်းပခိမ််းရဖခာက်ထာ်းပပီ်း ထုိလုပ် ပ်အာ်း ကမဘာရဖမရပေါ်တွငပ်ျက်ဆီ်းမှုမျာ်းဖြစ်ရစသည  ် ဖပစ်မှုတို  နငှ် အတူတွ ၍ 

တငဖ်ပထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အကယ်၍ အသငတ်ို  သည် 

(စစ်မက်တိုက်ခုိက်ဖခင််းမှ) လွှ ရရှာငခ်  ကကသည်ရှိရသာ ် ကမဘာရဖမဝယ် ဆူပူရသာင််းကျန််းနိငုက်ကမည် ဟူ၍လည််းရကာင််း၊ 

မိမိတို   အချင််းချင််း သာ်းချင််းရတာ်စပ်မှုကိ ု ဖြတ်ရတာက်နိငုက်က မညဟ်ူ၍လည််းရကာင််း၊ 

ရမျှာ်လင က်ကရလသရလာ။(၂၂)ထုိသူတို  သည ်အကကငသူ်မျာ်းပင။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်း ကရဏုာရတာ်မှ 

ကင််းရဝ်းရစရတာ်မူခ  ၏။ တစ်ြန ် ၎င််းတို  အာ်း နာ်းပင််းရစရတာ်မူခ  ၏။ထုိ  ဖပင ် ၎င််းတို  ၏မျက်စိမျာ်းကိ ု

ကန််းရစရတာ်မူခ  ၏။(၂၃)စူ ဟ ် မုဟမမဒ-်(၄၇:၂၂-

၂၃)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းအဆက်ဖြတ်သူသည ် ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာက် မည်မဟုတ်ရပ။(ဆွဟီ်းဟ ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - 

၂၅၅၆)အဆက်အသွယ်ထာ်း န ် တာဝနရ်ှိသည ် သာ်းချင််းတို  မှာ မိဘ၊ ညအီစ်ကိ၊ု အစ်မနမှ၊ ဘကကီ်းမျာ်း၊ အ ီ်းမျာ်း၊ 

ဦ်းရလ်းမျာ်းနငှ်  အရဒေါ်မျာ်းဖြစ်သည်။အစစလာမ်သာသနာသည ် အိမ်န်ီးချင််း၏ အခွင အ်ရ ်းအာ်း ကာြ ိ် (ဘာသာဖခာ်း) 

ပငဖ်ြစ်လင် ကစာ်း အရလ်းအနက်ထာ်း န ် တိကုတ်ွန််းထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ထုိ  ဖပငအ်သငတ်ို  သည်အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်အာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဆည််းကပ်ကကရလကုန။်၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သည်မည်သည ်

တစ်စ ုတစ် ာကိုမျှထုိအရှငဖ်မတ်နငှ တ်ွ ြက်နှုငိ််းယှဉဖခင််းကိုမဖပ ကကကုနလ်င ။်ထုိမှတစ်ပါ်းတ ုအသငတ်ို  သည်အမိအဘနစ်ှ

ပါ်းတို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ရဆွမျိ ်းန်ီးစပ်တို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ြမ  ကရလ်းတို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊အထီ်းကျနသူ်ဆင််း  တို  နငှ လ်



  

  

ည််းရကာင််း၊(အိမ်ချင််း)န်ီးကပ်ရသာ(တစ်နည််း)ရဆွမျိ ်းရတာ်စပ်ရသာအိမ်န်ီးချင််းတို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊(အိမ်ချင််း)ရဝ်းလ 

ရသာ(တစ်နည််း)ရဆွမျ ိ်းရတာ်စပ်ဖခင််းမရှိရသာအိမ်န်ီးချင််းတို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊(မိမိတို  နငှ အ်တူရနထုိငသွ်ာ်းလာကကကုန်

ရသာ)အရပါင််းအရြေါ်တို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ခ ်ီးသညတ်ို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊မိမိတို  ၏လက်ရအာက်ဖြစ်ရသာ(ဝါ)မိမိတို  ပုိင်

ဆုိငရ်သာရကက်းကျွနတ်ို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ရကာင််းစွာဆက်ဆ ဖပ စုကကရလကုန။်ဧကနစ်ငစ်စ်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည်မာ

နရထာငလ်ွှာ်းရသာသူ၊ဝါကကာ်းရဖပာဆုိရသာသူကိုနစ်ှသက်ရတာ်မူသည်မဟတု်ရပ။စူ ဟ် နစိာအ်-

(၄:၃၆)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

ရကာင််းကငတ်မနဂ်ျိဗ ်ီလ်(အလိငုဟ်ိစစလာမ်)က ငါကိုယ်ရတာ်အာ်း အိမ်န်ီးချင််းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

(ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ  န)်အပမ မှာကကာ်းရလ ရှိ ာ ရနာက်ဆ ု်းငါကိုယ်ရတာ်သည် ၎င််း(ဂျိဗ ်ီလ်)က အိမ်န်ီးချင််းကိုပါ 

အရမွဆက်ဆက်ခ သူအဖြစ်သတ်မှတ်ရတာ မည်ဟူ၍ပင ်ထငခ်  မိသည်။(ဆွဟ်ီးဟ်အဗဒူါဝူဒက်ျမ််း ၅၁၅၂) 

ဧကနအ်မှနပ်င ် ငါကိယု်ရတာ်သည် ရကာင််းဖမတ်သည က်ိယု်ကျင တ် ာ်းမျာ်းကိ ု ဖပည် စ ုရအာငဖ်ပ လုပ် နအ်တွက ်

ရစလွှတ်ဖခင််းခ  သည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ်အဒဗွလ်မုြ် ဒက်ျမ််း-၂၀၇) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အသငတ်ို  အနက ်ငါကိုယ်ရတာအ်နစ်ှသက်ဆ ု်းနငှ  ်ကယိာမသ်ရန  တွင ်ငါကိယု်ရတာ်နငှ  ်အန်ီးဆ ု်းရန ာတွငရ်ှိမည ်သူသည ်

သငတ်ို  ထ တွငက်ိုယက်ျင တ် ာ်းအရကာင််းဆ ်ုးသူဖြစ်သည်။ အသငတ်ို  အနက် ငါကိယု်ရတာအ်မုန််းဆ ်ုးနငှ  ်

ကိယာမသ်ရန  တွင ် ငါကိုယ်ရတာန်ငှ အ်ရဝ်းဆ ်ုးရန ာတွငရ်ှိမည ်သူသည ် အလနွစ်ကာ်းမျာ်းသူမျာ်း၊ 

လူအထငက်ကီ်းရအာငရ်ဖပာဆုိသူမျာ်းနငှ  ် မုသြိုင််းဟိက်ူးနတ်ို   ဖြစ်ကကသည်။သာဝကကကီ်းမျာ်းက ကျွနရ်တာ်တို  သည ်

အလွနစ်ကာ်းမျာ်းသူမျာ်းနငှ  ် လူအထငက်က်ီးရအာငရ်ဖပာဆုိသူမျာ်းဟူသညက်ို နာ်းလည်ကကပါသည်။ 

မုသြိုင််းဟကိ်ူးနဆုိ်သည်မှာ အဘယ်ပါနည််းဟု ရမ်းဖမန််းခ  ကကသည်။ ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က 

မာနရထာငလ်ွှာ်းသူမျာ်းဖြစ်သည ်ဟုရဖြကကာ်းရတာ်မူခ  သည်။ 

(စိလ်စိလသွလ်ဆွဟီ်းဟဟက်ျမ််း-၇၉၁) 

အဗ်ဒလုလ ာဟ်ဗငန်အ်မ ်( ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ုမာ)ကရဖပာဖပခ  သည် 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် အရှကသိ်ကခာကင််းမ  သူ မဟုတ်သလိညုစ်ညမ််းသည ်စကာ်းကိ ု

ရဖပာဆုိသူလည််းမဟတု်ရပ။ ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်) မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ 

အသငတ်ို  အနကအ်ရကာင််းဆ ်ုးသူသည ်ကိယုက်ျင တ် ာ်းအရကာင််းဆ ်ုးသူပငဖ်ြစ်သည။် 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၃၅၅၉) 

ထုိ  ဖပင ် အစစလာမ်သာသနာသည် ဖမင် ဖမတသ်ည ်ကိယု်ကျင တ် ာ်းနငှ  ် ရကာင််းဖမတ်သည  ်

အကျင သီ်လအာ်းလ ု်းတို  အရပေါ်တိုကတ်ွန််းထာ်းရသာ အဖခာ်းရသာအာယသ်ရတာ်မျာ်းနငှ  ် ဟဒ်ီးစ်ဩဝါဒရတာ်မျာ်းလည််း 

ရဖမာက်မျာ်းစွာရှိသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနကတ်စ်ချက်မှာ အမှနတ် ာ်းရဖပာဆုိဖခင််းဖြစ်သည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်) ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 



  

  

သငတ်ို  သည် အမှနတ် ာ်းရဖပာဆုိဖခင််းကိ ုဆုပ်ကိုငထ်ာ်းကကပါ။ အမှနတ် ာ်းသည်ရကာင််းမှုဘက်သုိ   လမ််းညွှနရ်ပ်းသည်။ 

ရကာင််းမှုသည ် ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ   လမ််းညွှနရ်ပ်းသည်။ လတူစ်ဦ်းသည် အပမ မှနက်နစွ်ာရဖပာဆုိပပီ်း၊ 

အမှနတ် ာ်းကိုရဖပာဆုိဖခင််းကိ ု သူ၏အရလ အထအဖြစ်ဖပ လုပ်လိုက ်ာ ရနာက်ဆ ်ုးအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်တငွ ်

အလွနအ်မှနရ်ဖပာသူဟူ၍ ရ ်းမှတ်ဖခင််းခ  သည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၂၆၀၇) 

အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနက ် တစ်ချက်မှာ သစစာရှိဖခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ - 

(အို- မွတ်စ်လငမ််အရပါင််းတို  ) အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် ဧကနစ်ငစ်စ် အသငတ်ို  အာ်း (မိမိတို  ထ  သူတစ်ပါ်းက) 

အပ်နှ ထာ်းရသာပစစည််းမျာ်းကို ထုိပစစည််းရှငမ်ျာ်းသုိ   (ဖပနလ်ည်) 

ရပ်းဆပ်ကက နလ်ည််းရကာင််းအမိန  ရ်တာ်ရပ်းရတာ်မူရလသည်။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၅၈) 

အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနက်တစ်ချကမှ်ာ မရကာင််းမှုမျာ်းမှ ကင််းရှင််းစွာရနထုိငဖ်ခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

သ ု်းဦ်းရသာသူအာ်း ကူည ီနအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် တာဝနယ်ူထာ်းရတာ်မူသည်။ 

၎င််းတို  ထ တွငရ်ြာ်ဖပထာ်းသည်မှာ(ကာရမသုမိစဆာစာ )မရကာင််းမှုမှ ရရှာငက်ျဉ နအ်တွက် (နကိာဟ်) 

ထိမ််းဖမာ်းမှုဖပ ရသာသူဖြစ်သည်။ 

(စုနနသိ် ်မိဇီကျမ််း-၁၆၅၅) 

ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ရတာင််းခ  သည ် ဒအုာဆုမွနမ်ျာ်းထ တငွ ် ထုိအချက်ပါဝငသ်ည။် 

ကိုယ်ရတာ်သည် ဤသုိ  ရတာင််းဆုိရလ ရှိသည။် 

အို-အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် ကျွနရ်တာ်မျိ ်းသည် အရှငဖ်မတထ် ရတာ်မှ လမ််းမှနတ် ာ်း၊ သကက ဝါအမိန်  နာခ ပပီ်း 

အဖပစ်ရရှာငက်ကညန်ိငုစွ်မ််း၊ မရကာင််းမှုမှစငက်ကယ်သန  ရ်ှင််းမှု၊ (အြနဆ်င််းခ မျာ်းထ မှ)လိုလာ်းရတာင တ်မှုကင််းဖခင််း 

တို  အာ်းရတာင််းခ ပါသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၂၇၂၁) 

အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနက ် တစ်ချက်မှာ အရကှ်တ ာ်းရှိဖခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

အရှကတ် ာ်းသည ်ရကာင််းဖခင််းကိုသာ ရဆာငက်ကဉ်းရပ်းသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၆၁၁၇) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 



  

  

သာသနာတိုင််းတွင ် ကိယုက်ျင တ် ာ်းကိယု်စီရှိကကသည်။ အစစလာမ်သာသနာ၏ ကိယု်ကျင တ် ာ်းသည ်

အရှကတ် ာ်းပငဖ်ြစ်သည်။ 

(ဗိုငဟ်ကီ၏ရှုိ ွံ့အဗလွ်အီမာနက်ျမ််း အတွ  ၆/စာ၂၆၁၉) 

အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနက ် တစ်ချက်မှာ သတ္ိရှဖိခင််းဖြစ်သည်။ 

အနပ်စ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)ကဆင ဖ်ပနခ်  သည်။ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် လူတို  အနကအ်ရကာင််းဆ ်ုး၊ သတ္ိအရှိဆ ်ုးနငှ်  

အ က်ရ ာဆ ်ုးဖြစ်သည်။ မဒနီဟ်ပမိ ွံ့သာ်းတို  သည ် ထိန  လ်န  စ် ာကိစစတစ်ခုဖြစ်ရပေါ် ခ  သည အ်ခါတွင ်

ကိုယ်ရတာ်သည်ဖမင််းစီ်း၍ အာ်းလ ု်းထကအ်လျငရ်ရှ ွံ့ မှသွာ်းရတာမူ်ခ  သည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၂၈၂၀) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ထ ရတာ်၌ 

သူ  ရဘာရကကာငဖ်ခင််းမှ ခုိလှု ခွင ရ်တာင််းခ ခ  သည်။ ကိယု်ရတာ်သည် ဤသုိ  ရတာင််းဆုိရလ ရှိသည်။ 

အို-အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ် ကျွနရ်တာ်မျိ ်းသည် သူ  ရဘာရကကာငဖ်ခင််းမှ ကင််းရဝ်း နအ်ရှငဖ်မတ်ထ ခုိလှု ပါ၏။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၆၃၇၄) 

အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်မျာ်းအနက်တစ်ချက်မှာ ရပ်းကမ််းဖခင််းနငှ်  က်ရ ာဖခင််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

မိမိတို  ၏ ဥစစာပစစည််းမျာ်းကို အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏လမ််းရတာ်၌ ရပ်းကမ််းလှူဒါန််း သ ်ုးစွ သူတို  ၏ 

(အလှူပစစည််းမျာ်းသည)် အကကငမ်ျိ ်းရစ  နငှ အ်လာ်းတူ၏။ ယင််းမျိ ်းရစ သည ် ရကာက်နှ ခုနစ်ှနှ ကို ရပါက်ရ ာက်ရစ၏။ 

ထုိရကာကန်ှ အသီ်းသီ်းတို  တွင ် အရစ ရပါင််း တစ် ာစီပါရှိရလသည်။ စငစ်စ်မူကာ်း အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်သည ်

မိမိနစ်ှလိုရတာ်မူရသာ သူတို  အြို   (ယင််းက  သုိ  ပင)် ဆထက်ထမ််းပုိ်း တို်းပွာ်းရစရတာ်မူရလသည်။ အရကကာင််းရသာ်ကာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်  က်ရ ာစွာ ရပ်းသနာ်းရတာမူ်ရသာအရှင၊် အ ာခပ်သိမ််း တို  ကိုကအကင််းမရှ ိ

သိရတာ်မူရသာအရှင ်ဖြစ်ရတာ်မူရလသတည််း။ 

စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၆၁) 

 က်ရ ာဖခင််းသည ် တမနရ်တာ်ဖမတ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)၏ ကိယု ်ကျင တ် ာ်းပငဖ်ြစ်သည်။ 

အစ်ဗနအုဗဗာစ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ုမာ)က ဆင ဖ်ပနခ်  သည။် 

တမနရ်တာ်ဖမတ် (ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည် ရကာင််းမှုနငှ ပ်တ်သက်၍ လတူို  အနက်အ က်ရ ာဆ ်ုး 

ပုဂိ္ လ်ဖြစ်သည်။  ာမ်ဿွနလ်တွငဂ်ျိဗ ်ီလ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည ် ကိုယ်ရတာ အာ်း 

လာရ ာက်ရတွွံ့ဆ ုသည အ်ခါကိယု်ရတာ်သည် (အဖခာ်းအချိနမ်ျာ်းထက်) အ က်ရ ာဆ ု်း ဖြစ်ရတာ်မူသည်။ 

ဂျိဗ် ီလ(်အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည ်  မ်ဿွနလ်တစ်လလ ်ုး ညတိငု််းတွင ် ကိယု်ရတာ ်အာ်း ရတွွံ့ဆ ုပပီ်း ကိယု်ရတာ်သည ်

၎င််းအာ်း ကျမ််းဖမတ်က ု်အာနက်ို ြတဖ်ပရတာ်မူသည်။ ဂျိဗ် လီ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည် ကိုယ်ရတာ အာ်း 



  

  

လာရ ာက်ရတွွံ့ဆ ုသည အ်ခါကိယု်ရတာ်သည ် (လူသာ်းအကျိ ်းဖပ )ရကာင််းမှုနငှ ပ်တ်သက်၍ 

(အရှိနအ်ဟုနဖ်ြင )်ရစလွှတ်ဖခင််းခ  သည ်ရလထက်ပငပုိ်၍  က်ရ ာရတာ်မူသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၁၉၀၂) 

အစစလာမ်သာသနာက အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည် အချက်မျာ်းတွင ် လိအုပ်သူကို ကူညဖီခင််း၊ ဒကုခရ ာက်သူကိကုယတ်ငဖ်ခင််း၊ 

ဆာရလာငသူ်ကိုရကျွ်းရမွ်းဖခင််း၊ အိမ်န်ီးချင််းမျာ်းအာ်း ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ ဖခင််း၊ 

ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းအဆကအ်သွယ်ထာ်းဖခင််းနငှ်  တ ိ စဆာနမ်ျာ်းကိ ုန်ူးည  စွာဆက်ဆ ဖခင််းတို  ပါဝငသ်ည။် 

အဗ်ဒလုလ ာဗငန်အ်မ် ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ုမာ)ကဆင ဖ်ပနခ်  သည်။ ပုဂိ္ လတ်စ်ဦ်းသည ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)အာ်း အဘယအ်စစလာမ်သည်အရကာင််းဆ ု်းပါနည််းဟ ု

ရမ်းဖမန််းရလျှာက်ခ  သည်။ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က အစာ်းအစာရကျွ်းရမွ်းဖခင််း၊ 

မိမိသိသူဖြစ်ရစ မသိသူဖြစ်ရစ စလာမ်ရမတ္ာပုိ  သဖခင််းဖြစ်သညဟ်ု ရဖြကကာ်းရတာ်မူခ  သည။် 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၁၂) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

လူတစ်ဦ်းသညလ်မ််းရပေါ်တွင ် လမ််းရလျှာက်ရနစဉအလွနအ်မင််း ရ ငတလ်ာခ  သည်။ ၎င််းသည်ရ တငွ််းကိုရတွသဖြင  ်

ထုိထ သုိ  ဆင််းကာရ ရသာက်ခ  သည။် ထုိ  ရနာက်ဖပနထွ်က်လာသည ်အခါ 

ရ ငတ်ရသာရကကာင် စုိစွတ်ရနသည ်ရဖမကက်ီးအာ်းလျှာဖြင လ်ျက်စာ်းရနသည  ် ရခွ်းတစ်ရကာငက်ိုရတွွံ့လိကု်သဖြင  ်

၎င််းကဤရခွ်းသည် ငါရ ငတ်သက  သုိ  ပင ် အလွနအ်မင််းရ ငတ်ရနသညဟ်ုရဖပာကာ ရ တွင််းထ သုိ  ဆင််းပပီ်း 

သူ၏(သာ်းရ )ရဖခစွပ်အာ်းရ ဖြည ်ပပီ်းပါ်းစပ်ဖြင က်ိကု်ကာ(အရပေါ်တက်လာပပီ်း)ရခွ်းအာ်း 

ရ တိကု်ခ  သည်။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် သူ၏လုပ် ပ်ကိနုစ်ှသက်ရတာ်မူပပီ်း 

၎င််းအာ်းခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာရပ်းရတာ်မူလိကု်သည်။ သာဝကကက်ီးမျာ်းက အိုအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကျွနရ်တာတ်ို  သည ် တ ိ စဆာနမ်ျာ်း(ကိုရကာင််းကျိ ်းဖပ ဖခင််း)တွင ်

ကုသုိလ်အကျိ ်း ရှိပါသလာ်းဟု ရမ်းဖမန််းခ  ကက ာ ကိယု်ရတာဖ်မတ် (ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က 

ဟုတ်သည်စုိစွတ်သည ်အသ ရှိရသာ (သတ္ဝါ) တိုင််းအတကွ် အကျိ ်းကုသုိလ် မည်ဟ ုရဖြကကာ်းခ  သည။် 

(ဆွဟီ်းဟ် အိစ်ဗ်နဟုဗိဗာနက်ျမ််း-၅၄၄) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

မုဆုိ်းမနငှ  ် သူဆင််း  တို  အရပေါ် (ရပ်းကမ််းသ ု်းစွ  န)်ကကိ ်းပမ််းရဆာင ွ်က်သူသည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏လမ််းရတာတ်ွင ်

စစ်မက်ပပိ ငဆုိ်ငတ်ိုက်ခုိက်သူ သုိ  မဟုတည်တွငဆွ်လာသ်ရဆာက်တည်ကာ 

ရန  တွင(်ဆိွယာမ်)ဥပုသ်ရစာင ထိ်န််းသူက  သုိ  ဖြစ်သည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၅၃၅၃) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းတို  ၏အခွင အ်ရ ်းမျာ်းကိ ု အရလ်းအနက်ထာ်းပပီ်း ရဆွမျ ိ်းသာ်းချင််းတို  နငှ  ်

အဆက်အသွယ်ထာ်းဖခင််းအာ်း တာဝနတ်စ် ပ်အဖြစ် သတ်မှတထ်ာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 



  

  

နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်သည ် မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူတို  နငှ  ် ၎င််းတို  ကိယု်တိငုထ်က်ပင ် ပုိမုိ၍န်ီးစပ်၏။၎င််းဖပင ်

ထုိနဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်၏ ကကင ်ာရတာ်မျာ်းသည်မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူတို  ၏ မိခငမ်ျာ်းပင ် ဖြစ်ကကကနု၏်။ 

ထုိမှတစ်ပါ်း အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်၏ကျမ််းဂန၌် ရသွ်း င််းသာ်း င််း ရတာ်စပ်သူတို  မှာ အချင််းချင််း 

တစ်ဦ်းနငှ တ်စ်ဦ်းအဖခာ်း မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူ တို  ထက်လည််းရကာင််း၊မုဟာဂျ ိီန ်

မိမိတို  ၏အို်းအိမ်စည််းစိမ်မျာ်းကိုစွန  က်ာ (မကက ာပမိ ွံ့ မှ) ရရွှွံ့ရဖပာင််းခ  ကကကုနရ်သာ 

သူတို  ထက်လည််းရကာင််း၊ပုိမုိ၍န်ီးစပ်သူမျာ်း ဖြစ်ကကကုန၏်။ သုိ   ာတငွ ် အသငတ်ို  သည်မိမိတို  ၏အရဆွခငပွ်န််းမျာ်းအာ်း 

တစ်စ ုတစ် ာ ရကျ်းဇူ်းဖပ လိုကကသည်ရှိရသာ်(ဖပ နိငုခွ်င ရ်ှိ၏)။ ဤသည်ကာ်း အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်၏ မှတတ်မ််းရတာ်၌ 

ရ ်းသာ်းပပီ်းဖြစ်ရချသတည််း။ 

စူ ဟ် အဟဇ်ာဗ်-(၃၃:၆) 

ထုိ  ဖပင ် ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းအဆက်အသွယဖ်ြတ်ဖခင််းအာ်း သတိရပ်းပခိမ််းရဖခာက်ထာ်းပပီ်း ထုိလုပ် ပ်အာ်း 

ကမဘာရဖမရပေါ်တွငပ်ျက်ဆီ်းမှုမျာ်းဖြစ်ရစသည  ် ဖပစ်မှုတို  နငှ် အတတူွ ၍ တငဖ်ပထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အကယ်၍ အသငတ်ို  သည် (စစ်မက်တိကု်ခုိက်ဖခင််းမှ) လွှ ရရာှငခ်  ကကသညရ်ှိရသာ ် ကမဘာရဖမဝယ ်

ဆူပူရသာင််းကျန််းနိငုက်ကမည ် ဟူ၍လည််းရကာင််း၊ မိမိတို   အချင််းချင််း သာ်းချင််းရတာ်စပ်မှုကိ ု ဖြတ်ရတာကန်ိငုက်က 

မည်ဟူ၍လည််းရကာင််း၊ ရမျှာ်လင က်ကရလသရလာ။(၂၂) 

ထုိသူတို  သည ် အကကငသူ်မျာ်းပင။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်း ကရဏုာရတာ်မှ ကင််းရဝ်းရစရတာ်မူခ  ၏။ 

တစ်ြန ်၎င််းတို  အာ်း နာ်းပင််းရစရတာ်မူခ  ၏။ထုိ  ဖပင ်၎င််းတို  ၏မျက်စိမျာ်းကို ကန််းရစရတာ်မူခ  ၏။(၂၃) 

စူ ဟ် မုဟမမဒ-်(၄၇:၂၂-၂၃) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းအဆက်ဖြတ်သူသည ်ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာက် မည်မဟုတ်ရပ။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၂၅၅၆) 

အဆက်အသွယ်ထာ်း န ် တာဝနရ်ှိသည  ် သာ်းချင််းတို  မှာ မိဘ၊ ညီအစ်ကို၊ အစ်မနမှ၊ ဘကက်ီးမျာ်း၊ အ ီ်းမျာ်း၊ 

ဦ်းရလ်းမျာ်းနငှ်  အရဒေါ်မျာ်းဖြစ်သည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် အိမ်န်ီးချင််း၏ အခွင အ်ရ ်းအာ်း ကာြ ိ် (ဘာသာဖခာ်း) ပငဖ်ြစ်လင် ကစာ်း 

အရလ်းအနက်ထာ်း န ်တိကု်တွန််းထာ်းသည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိ  ဖပငအ်သငတ်ို  သည်အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်အာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဆည််းကပ်ကကရလကုန။်၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သည်မည်သည ်

တစ်စ ုတစ် ာကိုမျှထုိအရှငဖ်မတ်နငှ တ်ွ ြက်နှုငိ််းယှဉဖခင််းကိုမဖပ ကကကုနလ်င ။်ထုိမှတစ်ပါ်းတ ုအသငတ်ို  သည်အမိအဘနစ်ှ

ပါ်းတို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ရဆွမျိ ်းန်ီးစပ်တို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ြမ  ကရလ်းတို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊အထီ်းကျနသူ်ဆင််း  တို  နငှ လ်

ည််းရကာင််း၊(အိမ်ချင််း)န်ီးကပ်ရသာ(တစ်နည််း)ရဆွမျိ ်းရတာ်စပ်ရသာအိမ်န်ီးချင််းတို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊(အိမ်ချင််း)ရဝ်းလ 

ရသာ(တစ်နည််း)ရဆွမျ ိ်းရတာ်စပ်ဖခင််းမရှိရသာအိမ်န်ီးချင််းတို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊(မိမိတို  နငှ အ်တူရနထုိငသွ်ာ်းလာကကကုန်

ရသာ)အရပါင််းအရြေါ်တို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ခ ်ီးသညတ်ို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊မိမိတို  ၏လက်ရအာက်ဖြစ်ရသာ(ဝါ)မိမိတို  ပုိင်



  

  

ဆုိငရ်သာရကက်းကျွနတ်ို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ရကာင််းစွာဆက်ဆ ဖပ စုကကရလကုန။်ဧကနစ်ငစ်စ်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည်မာ

နရထာငလ်ွှာ်းရသာသူ၊ဝါကကာ်းရဖပာဆုိရသာသူကိုနစ်ှသက်ရတာ်မူသည်မဟတု်ရပ။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၃၆) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

ရကာင််းကငတ်မနဂ်ျိဗ ်ီလ်(အလိငုဟ်ိစစလာမ်)က ငါကိုယ်ရတာ်အာ်း အိမ်န်ီးချင််းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

(ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ  န)်အပမ မှာကကာ်းရလ ရှိ ာ ရနာက်ဆ ု်းငါကိုယ်ရတာ်သည် ၎င််း(ဂျိဗ ်ီလ်)က အိမ်န်ီးချင််းကိုပါ 

အရမွဆက်ဆက်ခ သူအဖြစ်သတ်မှတ်ရတာ မည်ဟူ၍ပင ်ထငခ်  မိသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ်အဗဒူါဝူဒက်ျမ််း ၅၁၅၂) 

၃၃။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် တကာင််းမမ သ်ည့်် 

စ္ာ်းစ္ရာနငှ့်် တသာကစ်္ရာမျာ်းကှိစု္ာ်းသံ်ုးခွင့်မ်ပျုထာ်းသည်။ 

ထှို ့်မပငစ်္ှိ န်လှံ်ုးသာ်း၊ ခနဓာကှိယု်နငှ့် ်

အှိမ် ှို ့်အာ်းသန ့််ရှင််းစ္ငသ်ကယမ်ှုရှှိရန် အမှိန ့််တပ်းထာ်းသည်။ 

ထှို ့်တသကာင့်ပ်င(်နှိကာဟ)်ထှိမ််းမမာ်းမခင််းအာ်းခွင့်မ်ပျုထာ်းမခင််း

မ စ္်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

နဗ  မန်တ ာ်(အလှိငုဟ်ှိမုစ္စလာမ်)မျာ်းအာ်း 

ထှိကုှိစ္စရပ် ှို ့်ကှိအုမှိန ့််တပ်းတ ာ်မူထာ်းသည့််အ ှိငု််း 

၎င််း ှို ့်ကလည််းတကာင််းမမ သ်ည့််အရာ ှိငု််းအာ်း 

အမှိန ့််တပ်းညွှန်သကာ်းတ ာ်မူသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ရကာင််းဖမတ်သည ် စာ်းစ ာနငှ်  ရသာက်စ ာမျာ်းကို စာ်းသ ု်း နခွ်င ဖ်ပ ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏  စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-အို-

လူသာ်းအရပါင််းတို   အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် သန  ဖ်ပန်  စငက်ကယ်ရတာ်မူရသာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူပပီ်း 

သန  ဖ်ပန်  စငက်ကယ်သည ်အ ာကိုသာ လက်ခ ရတာ်မူသည။် အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်သည ်



  

  

 စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းအာ်း အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည် အ ာကိုပင ်

မုိ  အ်မငသ်က်ဝငယ် ုကကည်သူတို  ကိလုည််း အမိန  ရ်ပ်းရတာမူ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-

(အို စူလတ်မနရ်တာ်အရပါင််းတို  ၊အသငတ်ို  သည်(ဟလာလ်) စငက်ကယ်သန  ရ်ှင််းရသာအ ာမျာ်းကို စာ်းသ ်ုးကကရလကုန။် 

၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သည် ရကာင််းဖမတ်ရသာ အကျင သီ်လကိကုျင မူ်ရဆာက်တည်ကကရလကနု။် ဧကနအ်မှန ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည ်အသငတ်ို  ကျင မူ်ကကသည်တို  ကို အကကင််းမ  သိရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူ၏။) ကု အ်ာန ်

(၂၃:၅၁) အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အိ-ုမုအမ်ငန် ် ယ ုကကည်သူအရပါင််းတို   အသငတ်ို  အာ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာ ရကာင််းမွန ် သန  ဖ်ပန  ရ်သာ အာဟာ မျာ်းအနက်မှ အသငတ်ို  သည် (ကကိ က ်

နစ်ှသက် ာကို) စာ်းသ ်ုးကကကုန။် ၎င််းအဖပင ် အကယ်၍ အသင ် တို  သည ် ထုိအရငှဖ်မတ်အာ်းသာလျှင ်

ခဝပ်ကို်းကယွ်ကကပါလျှင ် အသငတ်ို  သည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အာ်း ရကျ်းဇ်ူးတငက်ကကုန။်) က ု်အာန(်၂:၁၇၂) 

ထုိ  ရနာကက်ိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် လူတစ်ဦ်းအရကကာင််းတငဖ်ပခ  သည်။ 

၎င််းသည်ခ ီ်းသွာ်းရန ာ ဆ ပငမ်ျာ်းြွာလနက်က ရနပပီ်း ကိုယတ်ွငြ်နုမ်ျာ်းလည််းလူ်းရပရနသည်။ 

ထုိသူသည်သူ၏လက်နစ်ှြက်အာ်းမုိ်းရပေါ်သုိ  ရဖမြှာက်၍ အို-ရမွ်းဖမြူ်းြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှင၊်အို-

ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှငဟ် ု ရတာင််းဆုဒအုာဖပ ရနသည်။သုိ  ရသာ် သူ၏အစာ်းအစာသညဟ် ာမ်၊ 

သူ၏အဝတ်အစာ်းသညဟ် ာမ်၊သူရသာက်တာသည်ဟ ာမ်ဖြစ်ပပီ်း 

ဟ ာမ်ဖြင ပ်ငြ်ွ ွံ့ ပြိ ်းလာသည်ဖြစ် ာသူ၏ရတာင််းဆုသည ် အဘယ်သုိ  လက်ခ ဖခင််းခ  မည်နည််း။(ဆွဟ်ီးဟ ်

မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၁၀၁၅)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီတမနရ်တာ်)အသငသ်ည်(၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  )ရမ်းဖမန််းပါရလ။(အချင််းတို  )အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်မိမိ၏ကျွနမ်ျာ်းအ

ြို  ြနဆ်င််းထာ်းရတာ်မူရသာတနဆ်ာမျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊သန  စ်င၍်( သာအပမိ က်နငှ ဖ်ပည ်စ ု)ရသာစာ်းရသာကြ်ွယ ်ာ

မျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊မည်သူကဟ ာမ်ဟူ၍တာ်းဖမစ်ခ  ပါသနည််း။(၎င််းဖပငအ်ို-

နဗီတမနရ်တာ်)အသငသ်ည်(၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။(အချင််းတို  )ဤသညတ်ို  သညအ်ီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်

သူတို  အြို  ဤပစစ ပပနရ်လာကီဘဝ၌ရှိ၏။ရငှဖ်ပနထ်မည ်ရန  တွငမူ်ကာ်း(၎င််းတို  အြို  သာ)သီ်းသန  ဖ်ြစ်၏။ငါအရှငဖ်မတ်သည်

ဤနည််းအတိုင််းပင(်မိမိ)ရဒသနာရတာ်မျာ်းကိုသိနာ်းလည်သူမျာ်းအြို  အရသ်းစိတ်၍ရြာ်ဖပရတာ်မူရလသတည််း။စူ ဟ ်

အအ် ာြ်-(၇:၃၂)အစစလာမ်သာသနာသည ် စိတ်နလှ ု်းသာ်း၊ ခနဓာကိယု်နငှ  ် အိမ်တို  အာ်း သန  ရ်ှင််းစငက်ကယ်မှုရှိ န ်

အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ ထုိ  ရကကာင ပ်င(်နကိာဟ်)ထိမ််းဖမာ်းဖခင််းအာ်းခွင ဖ်ပ ထာ်းဖခင််းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် 

နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းအာ်း ထုိကိစစ ပ်တို  ကိ ု အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူထာ်းသည် အတိုင််း ၎င််းတို  ကလည််း 

ရကာင််းဖမတ်သည ်အ ာတိငု််းအာ်း အမိန  ရ်ပ်းညွှနက်ကာ်းရတာ်မူသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိမှတပါ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အြို   အသငတ်ို   (အမျိ ်းအစာ်းထ )မှပင ် ဇန်ီးကကင ်ာ 

မျာ်းကိုဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  ရလသည်။ ထုိနည််းတူစွာ ထုိအရှငဖ်မတသ်ည်အသငတ်ို  အြို   အသငတ်ို  ၏ ဇန်ီး ကကင ်ာမျာ်းမှ 

သာ်း၊ ရဖမ်းတို  ကိုဖပ လုပ်(ထွန််းကာ်း) ရစရတာ်မူခ  ရလသည်။ ထုိ  ဖပင ် အရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို   စာ်းသ ု်းကက န ်

ရကာင််းမွနရ်သာအ ာမျာ်းကို ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။ သုိ  ပါလျက် ၎င််းတို  သည ်အချည််းအနှ်ီးရသာအ ာကိ ု

သက်ဝငယ် ုကကည်၍အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ ရကျ်းဇ်ူးရတာ်မျာ်းကို ဖငင််းပယ်လျက်ရှိရနကကမည်ရလာ။စူ ဟ ် နဟလ််-

(၁၆:၇၂)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် အသငသ်ည ် မိမိအဝတ်မျာ်းကို(အညစ်အရကက်းတို  မှ) 

စငက်ကယ်သန  ရ်ှင််းရစပါရလ၊(၄)ထုိ  ဖပင ် အသငသ်ည် ရုပ်တုမျာ်းမှ လတွ်ကင််းစွာရနပါရလ။(၅)စူ ဟ ် မုဒဒ်ဆ်ဆိ ်-

(၇၄:၄-၅)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အကကငသူ်၏ နလှ ု်းသာ်းထ တွငဖ်မြူမှုနခ်န  မ်ျှ မာနတ ာ်းရှလိျှင ် ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာက် မည်မဟုတ်ရပ။ 



  

  

ထုိအခါပုဂိ္ လ်တစ်ဦ်းက လတူစ်ဦ်းသည် သူ၏ အဝတ်အစာ်းနငှ်  ြနိပ်တို  ကိုရကာင််းမွနစွ်ာဝတ်ဆငဖ်ခင််းကိ ု

နစ်ှသက်ပါသည်ဟုရလျှာကတ်င ်ာ ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနအ်မှနပ်ငအ်လလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် လှပတင် တယသ်ည ်အရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူပပီ်း လှပတင် တယ်ဖခင််းကိ ု

နစ်ှသက်ရတာ်မူသည်။ မာနဟူသည်အမှနက်ိုလက်မခ ဖခင််းနငှ  ် လူတို  အာ်းအထငအ်ဖမငရ်သ်းဖခင််းပငဖ်ြစ်သည်။(ဆွဟ်ီးဟ ်

မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၉၁) 

အို-လူသာ်းအရပါင််းတို   အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် သန  ဖ်ပန်  စငက်ကယ်ရတာ်မူရသာအရငှဖ်ြစ်ရတာ်မူပပီ်း 

သန  ဖ်ပန်  စငက်ကယ်သည ်အ ာကိုသာ လက်ခ ရတာ်မူသည။် အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်သည ်

 စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းအာ်း အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည် အ ာကိုပင ်

မုိ  အ်မငသ်က်ဝငယ် ုကကည်သူတို  ကိလုည််း အမိန  ရ်ပ်းရတာမူ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-

(အို စူလတ်မနရ်တာ်အရပါင််းတို  ၊အသငတ်ို  သည်(ဟလာလ်) စငက်ကယ်သန  ရ်ှင််းရသာအ ာမျာ်းကို စာ်းသ ်ုးကကရလကုန။် 

၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သည် ရကာင််းဖမတ်ရသာ အကျင သီ်လကိကုျင မူ်ရဆာက်တည်ကကရလကနု။် ဧကနအ်မှန ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည ်အသငတ်ို  ကျင မူ်ကကသည်တို  ကို အကကင််းမ  သိရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူ၏။) ကု အ်ာန ်

(၂၃:၅၁) အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အိ-ုမုအမ်ငန် ် ယ ုကကည်သူအရပါင််းတို   အသငတ်ို  အာ်း 

ငါအရှငဖ်မတ်ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာ ရကာင််းမွန ် သန  ဖ်ပန  ရ်သာ အာဟာ မျာ်းအနက်မှ အသငတ်ို  သည် (ကကိ က ်

နစ်ှသက် ာကို) စာ်းသ ်ုးကကကုန။် ၎င််းအဖပင ် အကယ်၍ အသင ် တို  သည ် ထုိအရငှဖ်မတ်အာ်းသာလျှင ်

ခဝပ်ကို်းကယွ်ကကပါလျှင ် အသငတ်ို  သည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အာ်း ရကျ်းဇ်ူးတငက်ကကုန။်) က ု်အာန(်၂:၁၇၂) 

ထုိ  ရနာကက်ိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် လူတစ်ဦ်းအရကကာင််းတငဖ်ပခ  သည်။ 

၎င််းသည်ခ ီ်းသွာ်းရန ာ ဆ ပငမ်ျာ်းြွာလနက်က ရနပပီ်း ကိုယတ်ွငြ်နုမ်ျာ်းလည််းလူ်းရပရနသည်။ 

ထုိသူသည်သူ၏လက်နစ်ှြက်အာ်းမုိ်းရပေါ်သုိ  ရဖမြှာက်၍ အို-ရမွ်းဖမြူ်းြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှင၊်အို-

ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှငဟ် ု ရတာင််းဆုဒအုာဖပ ရနသည်။သုိ  ရသာ် သူ၏အစာ်းအစာသညဟ် ာမ်၊ 

သူ၏အဝတ်အစာ်းသညဟ် ာမ်၊သူရသာက်တာသည်ဟ ာမ်ဖြစ်ပပီ်း 

ဟ ာမ်ဖြင ပ်ငြ်ွ ွံ့ ပြိ ်းလာသည်ဖြစ် ာသူ၏ရတာင််းဆုသည် အဘယ်သုိ  လက်ခ ဖခင််းခ  မညန်ည််း။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၁၀၁၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

(အို-

နဗီတမနရ်တာ်)အသငသ်ည်(၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  )ရမ်းဖမန််းပါရလ။(အချင််းတို  )အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်မိမိ၏ကျွနမ်ျာ်းအ

ြို  ြနဆ်င််းထာ်းရတာ်မူရသာတနဆ်ာမျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊သန  စ်င၍်( သာအပမိ က်နငှ ဖ်ပည ်စ ု)ရသာစာ်းရသာကြ်ွယ ်ာ

မျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊မည်သူကဟ ာမ်ဟူ၍တာ်းဖမစ်ခ  ပါသနည််း။(၎င််းဖပငအ်ို-

နဗီတမနရ်တာ်)အသငသ်ည်(၎င််းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။(အချင််းတို  )ဤသညတ်ို  သညအ်ီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်

သူတို  အြို  ဤပစစ ပပနရ်လာကီဘဝ၌ရှိ၏။ရငှဖ်ပနထ်မည ်ရန  တွငမူ်ကာ်း(၎င််းတို  အြို  သာ)သီ်းသန  ဖ်ြစ်၏။ငါအရှငဖ်မတ်သည်

ဤနည််းအတိုင််းပင(်မိမိ)ရဒသနာရတာ်မျာ်းကိုသိနာ်းလည်သူမျာ်းအြို  အရသ်းစိတ်၍ရြာ်ဖပရတာ်မူရလသတည််း။ 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၃၂) 



  

  

အစစလာမ်သာသနာသည ် စိတန်လှ ်ုးသာ်း၊ ခနဓာကိယု်နငှ  ် အိမ်တို  အာ်း သန  ရ်ှင််းစငက်ကယ်မှုရှ ိန ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းသည်။ 

ထုိ  ရကကာင ပ်င(်နကိာဟ်)ထိမ််းဖမာ်းဖခင််းအာ်းခွင ဖ်ပ ထာ်းဖခင််းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းအာ်း ထုိကိစစ ပ်တို  ကိ ု အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူထာ်းသည် အတိုင််း ၎င််းတို  ကလည််း 

ရကာင််းဖမတ်သည ်အ ာတိငု််းအာ်း အမိန  ရ်ပ်းညွှနက်ကာ်းရတာ်မူသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိမှတပါ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အြို   အသငတ်ို   (အမျိ ်းအစာ်းထ )မှပင ် ဇန်ီးကကင ်ာ 

မျာ်းကိုဖပ လုပ်ရတာ်မူခ  ရလသည်။ ထုိနည််းတူစွာ ထုိအရှငဖ်မတသ်ည်အသငတ်ို  အြို   အသငတ်ို  ၏ ဇန်ီး ကကင ်ာမျာ်းမှ 

သာ်း၊ ရဖမ်းတို  ကိုဖပ လုပ်(ထွန််းကာ်း) ရစရတာ်မူခ  ရလသည်။ ထုိ  ဖပင ် အရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို   စာ်းသ ု်းကက န ်

ရကာင််းမွနရ်သာအ ာမျာ်းကို ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။ သုိ  ပါလျက် ၎င််းတို  သည ်အချည််းအနှ်ီးရသာအ ာကိ ု

သက်ဝငယ် ုကကည်၍အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ ရကျ်းဇူ်းရတာ်မျာ်းကိ ုဖငင််းပယ်လျက်ရှိရနကကမည်ရလာ။ 

စူ ဟ် နဟ်လ-်(၁၆:၇၂) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းဖပင ်အသငသ်ည ်မိမိအဝတ်မျာ်းကို(အညစ်အရကက်းတို  မှ) စငက်ကယ်သန  ရ်ှင််းရစပါရလ၊(၄) 

ထုိ  ဖပင ်အသငသ်ည် ရုပ်တုမျာ်းမှ လတွ်ကင််းစွာရနပါရလ။(၅) 

စူ ဟ် မုဒဒ်ဆ်ဆိ ်-(၇၄:၄-၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အကကငသူ်၏ နလှ ု်းသာ်းထ တွငဖ်မြူမှုနခ်န  မ်ျှ မာနတ ာ်းရှလိျှင ် ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာက် မည်မဟုတ်ရပ။ 

ထုိအခါပုဂိ္ လ်တစ်ဦ်းက လတူစ်ဦ်းသည် သူ၏ အဝတ်အစာ်းနငှ်  ြနိပ်တို  ကိုရကာင််းမွနစွ်ာဝတ်ဆငဖ်ခင််းကိ ု

နစ်ှသက်ပါသည်ဟုရလျှာကတ်င ်ာ ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနအ်မှနပ်ငအ်လလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် လှပတင် တယသ်ည ်အရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူပပီ်း လှပတင် တယ်ဖခင််းကိ ု

နစ်ှသက်ရတာ်မူသည်။ မာနဟူသညအ်မှနက်ိလုက်မခ ဖခင််းနငှ  ်လတူို  အာ်းအထငအ်ဖမငရ်သ်းဖခင််းပငဖ်ြစ်သည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၉၁) 

၃၄။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် 

မတကာင််းမှု ှို ့်၏ဇစ္်မမစ္်မ စ္်သည့်် 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ အ်ာ်း(ရှှိရ်က)် ကစ်္ပ်ယဉှ် ွြဲကှိ်ုးကယွမ်ှု

မပျုမခင််း၊ 

တသ ွည်မငင််းပယမ်ခင််း၊ရုပ် မုျာ်းကှိခုဝပ်ကှိ်ုးကယွမ်ခင််း၊ 



  

  

အသှိပညာမရှှိဘြဲ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ န်ငှ့်ပ် သ်က၍် 

တမပာ ှိမုခင််း၊ သာ်းသမ ်း ှို ့်ကှိသု မ်ခင််း၊ တလ်းစ္ာ်းအပ်သည့်် 

အသက်ဇ ဝန်ကှိုသ မ်  မ်ခင််း၊ 

တမမပထဝ ၌ပျကစ်္ ်းရာပျကစ်္ ်းတသကာင််းမပျုလပ်ုမခင််း၊ 

စ္ုန််းပတယာဂမပျုစ္ာ်းမခင််း၊ ထငရှ်ာ်းတသာ သှို ့်မဟု  ်

လျှှိျု ွေ့ ဝှကတ်သာ စ္က ်ပ်ုရံွရှာ ွယရ်ာမျာ်းမပျုမခင််း၊ 

ကာတမသမုှိစ္ဆာစ္ာရကျြူ်းလန်ွမခင််းနငှ့်် 

လှိင ် ူက် မံခင််း ှို ့်ကှိ ု ာ်းမမစ္်ထာ်းသည်။ ထှို ့်မပင ်

အ ှိ်ုး၊ အတသသာ်းစ္ာ်းမခင််း၊ 

ရုပ်  ုင််း မုျာ်းအ ကွရ်ည်ရွယ၍် 

လှ ်းမ  ထ်ာ်းသည့််အရာမျာ်း၊ ဝကသ်ာ်းနငှ့်် 

အမခာ်းတသာမသန ့််သည့််ညစ္်ညမ််းသည့််အရာအာ်းလံ်ုး ှို ့်မှ 

 ာ်းမမစ္်ထာ်းသည်။ 

၎င််းအမပငအ် မြဲ့်ကတလ်း၏ပစ္စည််းကှိစု္ာ်းမခင််း၊ 

အမခငအ် ယွန်ငှ့် ်အတလ်းခှို်းမခင််း၊ 

တ မွျှိျု်းသာ်းချင််းအ ကမ်  မ်ခင််း ှို ့်အာ်း 

 ာ်းမမစ္်ထာ်းသည်။ 



  

  

ယင််း ာ်းမမစ္်ထာ်းသည့််ကှိစ္စရပ်အာ်းလံ်ုး ှို ့်သည် 

(ဟရာမ်)မမပျုပှိုငတ်သကာင််းကှိ ု

နဗ ၊ရစ္ူလ ်မန်တ ာ်(အလှိငုဟ်ှိမုစ္စလာမ်)မျာ်းအာ်းလံ်ုးထံ

 ငွ ် စ္်ည  စ္်ညွ  ်ည််းပငမ် စ္်သည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် မရကာင််းမှုတို  ၏ဇစ်ဖမစ်ဖြစ်သည  ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်း(ရှိ က််)ြက်စပ်ယှဉတွ ကိ်ုးကယွ်မှုဖပ ဖခင််း၊ ရသွြည်ဖငင််းပယ်ဖခင််း၊ 

ရုပ်တုမျာ်းကိုခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််း၊ အသိပညာမရှိဘ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ ပ်တ်သက်၍ ရဖပာဆုိဖခင််း၊ 

သာ်းသမီ်းတို  ကိုသတ်ဖခင််းတို  အာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗတီမနရ်တာ်) 

အသငသ်ည ် (ထုိသူမျာ်းအာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းကကပါရလ။ အသငတ်ို  လာကကကုန၊် အသငတ်ို  ၏အရငှက် 

အသငတ်ို  ၏အရပေါ်၌ ဟ ာမ်ဟူ၍ တာ်းဖမစ်ထာ်းရတာ်မူရသာ အ ာမျာ်းကို ကျွန်ပ်ု ွတ်ြတ်ဖပအ  ။ (ထုိအ ာမျာ်း အာ်း) 

အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတန်ငှ  ် ယှဉတွ ၍မည်သည ် အ ာကိုမျှ မကိ်ုးကယွ်ကကကုနလ်င ။် 

၎င််းဖပင(်အသငတ်ို  သည်) မိဘနစ်ှပါ်းနငှ  ် ရကာင််းစွာဆက်ဆ ဖခင််း(ဖပ ကကကနု)်။၎င််းဖပင ် (အသငတ်ို  သည်) 

မိမိတို  ၏သာ်းသမီ်းမျာ်းကိ ု ဆင််း  မှုရကကာင  ် မသတ်ဖြတ်ကကကနုလ်င ။် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  ကိလုည််းရကာင််း၊ 

ထုိသူမျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ စာ်းနပ် ိကခာရပ်းရတာ်မူသည။် ၎င််းဖပင ် အသငတ်ို  သည် ထငရ်ှာ်းရသာသုိ  မဟတု် 

လျှိ ွံ့ ဝှက်ရသာ စက်ဆုပ် ွ ရာှရကှ်ြယွ် ာ ယတု်မာမှုမျာ်း၏အန်ီးသုိ  ပင ်မချဉ်းကပ်ကကကုနလ်င ။် ၎င််းဖပင ်အသငတ်ို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် (သတ်ဖြတ်ဖခင််းမဖပ  န)် ဟ ာမ်ဟူ ၍တာ်းဖမစ်ထာ်းရတာ်မူရသာ အသကဇီ်ဝိနက်ိ ု

မသတ်ဖြတ်ကကကနုလ်င ။် သုိ   ာတွင ် (အစစလာမ်) တ ာ်းရတာ်နငှ အ်ညီ(သတ်ဖြတ်ပုိငခွ်င  ် ချွင််းချကရ်ှိရပသည်)။ 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်အသငတ်ို   သိနာ်းလည်ကက နအ်လို  ငာှ အသငတ်ို  အာ်း ဤသညတ်ို  ကို ရလ်းနက်စွာ 

အမိန  ခ်ျမှတ်ရတာ်မူသည်။(၁၅၁)ထုိ  ဖပင ် အသငတ်ို  သည ် ရကာင််းမွနရ်သာ နည််းလမ််းမှတစ်ပါ်း 

မိဘမ  ကရလ်းသူငယ်တို  ၏ ဥစစာပစစည််း၏အပါ်းသုိ  ပင၊် ၎င််းတို  လူလာ်းရဖမာက်၊ အ ွယ်ရ ာက်သည်အထိ မချဉ်းကပ် ၊ 

ထုိမှတစ်ပါ်း အသငတ်ို  သည ် ရတာင််း၊ တင််းနငှ အ်ရလ်းမျာ်းကိ ု တ ာ်းမျှတစွာဖြင  ် အဖပည ်ချိနတ်ယွ်၍ 

ရပ်းကက မည်။ငါအရှငဖ်မတ်သည ် မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာကက်ိုမျှ ထုိသူတတ်စွမ််းနိငုသ်ည်ထက ်

ပုိ၍ဝနတ်ငရ်တာ်မူသည်မဟုတ။် ထုိနည််းတ ူ အသငတ်ို  သည် (တစ်စ ုတစ် ာကိ ု သက်ရသခ   ာ၌ဖြစ်ရစ၊ 

စီ ငဆ် ု်းဖြတ် ာ၌ဖြစ်ရစ) စကာ်းရဖပာဆုိရသာအခါ(အရဖပာခ  ရသာသူသည် မိမိ)ရဆွ င််းသာ်း င််း 

ဖြစ်သည တ်ိုငရ်အာင ် တ ာ်းမျှတစွာ ရဖပာဆုိကက မည်။ ထုိ  အတ ူ အသငတ်ို  သည် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ ထ်ာ်းရှိရသာကတိ သစစာကိလုည််းတည်ကက မည်(ဖြစ်ရပသည်။) ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  မှတ်သာ်းနိငုဖ်ခင််းငာှ ဤသည ်(အချက)်တို  နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အမိန  ခ်ျမှတ်ရတာ်မူရလသတည််း။(၁၅၂)စူ ဟ ်

အနနအာမ်-(၆:၁၅၁-၁၅၂)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီတမနရ်တာ်)အသငသ်ည်(ထုိသူတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါဦ်း။(ဟယ်-

အချင််းတို  )ငါ  အာ်းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်သည်စက်ဆုပ်ြယွ် ာမျာ်းအနက်မှထငရ်ှာ်းရသာအ ာမျာ်းကိုလည််း

ရကာင််း၊ြ ု်းအုပ်၍ရနရသာအ ာမျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ဖပစ်မှုဒစုရိုက်မျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊တို  အြို  သာ)သီ်းသန  ဖ်ြစ်၏။ငါ



  

  

အရှငဖ်မတ်သည်ဤနည််းအတိုင််းမတ ာ်းသဖြင ည်ြှဉ်းဆ ဖခင််းကိလုည််းရကာင််း၊အသငတ်ို  သည်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်မ

ည်သည ်သက်ရသသာဓကတစ်စ ုတစ် ာမျှချရပ်းရတာ်မူဖခင််းမရှခိ  ရသာအ ာကိုထုိအရှငဖ်မတန်ငှ တ်ွ ြကန်ှုငိ််းယှဉ(ကို်းကွ

ယ်)ဖခင််းကိုလည််းရကာင််း၊အသငတ်ို  သည်မိမိတို  မသိနာ်းမလည်ရသာအရကကာင််းအ ာမျာ်းကိုထုိအရှငဖ်မတအ်ရပေါ်၌လီဆ

ယ်ရဖပာဆုိဖခင််းကိုလည််းရကာင််း၊ဟ ာမ်ဟူ၍တာ်းဖမစ်ရတာ်မူခ  သည်သာတည််း။စူ ဟ် အအ် ာြ်-

(၇:၃၃)အစစလာမ်သာသနာသည် ရလ်းစာ်းအပ်သည ် အသက်ဇီဝနက်ို သတ်ဖြတ်ဖခင််းအာ်းတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်က 

တာ်းဖမစ်ပညတ်ထာ်းရတာ်မူရသာ အသကဇီ်ဝိနက်ို မှနက်နရ်သာ အရကကာင််းမရှိဘ လျက ် သတ်ဖြတ်ဖခင််း 

မဖပ ကက ရချ။စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း မတ ာ်းသဖြင  ် သတ်ဖြတ်ဖခင််း ခ  ရသာသူ၏ 

ရဖပာရ ်းဆုိခွင ရ်ှိရသာအရမွစာ်းအရမွခ အာ်း ဧကနစ်ငစ်စ်ငါအရှငဖ်မတ်သည် အခွင အ်ာဏာကိ ု

ချီ်းဖမြှင ၍်ထာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။ သုိ   ာတွင ် ယင််းအရမွစာ်းအရမွခ သည် သတ်ဖြတ်မှုနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ စည််းကမ််းကိ ု

မကျြူ်းလွန ်ရချ။ အရကကာင််းရသာ်ကာ်း ထုိအရမွ စာ်းအရမွခ သည် (အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏)ကညူီရထာက်ခ မှုကိ ု

 ရှိပပီ်းဖြစ်ရသာရကကာင ပ်ငတ်ည််း။စူ ဟ် အစစ ာအ်-(၁၇:၃၃)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ်

အကကငသူ်မျာ်းပင။် ထုိသူတို  သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ (်တွ ြက်၍)အဖခာ်းကိ်ုးကယွ် ာ တစ်စ ုတစ် ာကိုမျှ ဟစ်ရခေါ်တ 

သ(ကို်းကွယ်ဆည််းကပ်)ကကသည်မဟတု်ရပ။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူမျာ်းသည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်က ‘ဟ ာမ်’ ဟူ၍ 

တာ်းဖမစ်ထာ်းရတာ်မူရသာ အသကဇီ်ဝိနက်ိလုည််း တ ာ်းသဖြင မှ်တစ်ပါ်း သတ်ဖြတ်ဖခင််း မဖပ ကကရပ။ ထုိမှတစ်ပါ်း 

၎င််းတို  သည ် ကာရမသုမိစဆာစာ ကိလုည််း ကျြူ်းလနွ််းကကသည်မဟတု်ရပ။ စငစ်စ်ရသာက်ာ်း မည်သူမဆုိ 

ထုိသည် ဖပစ်မှုမျာ်းကိကုျြူ်းလနွပ်ါမူ ထုိသူသည် (အလနွက်က်ီးရလ်းရသာ) ဖပစ်ဒဏန်ငှ် ရတွွံ့ ကက   မည်သာ။စူ ဟ် ြ ွ်ကာန-်

(၂၅:၆၈)အစစလာမ်သာသနာသည ် ရဖမပထဝီ၌ပျက်စီ်း ာပျက်စီ်းရကကာင််းဖပ လုပ်ဖခင််းကိတုာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သည ် ကမဘာရဖမဖပငက်ိ ု

တင တ်ယ်ရကာင််းမွနရ်အာငဖ်ပ လုပ်ပပီ်းသည ်ရနာက် ထုိကမဘာရဖမဖပင၌် ပျက်စီ်း ာပျက်စီ်းရကကာင််းကိ ု

မဖပ လုပ်ကကကုနလ်င ။်စူ ဟ ် အအ် ာြ်-(၇:၅၆)ရှုအိကု်ဗ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည ်

မိမိအမျိ ်းသာ်းတို  အာ်းရဖပာကကာ်းခ  သည်ကိ ု အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတက် ဖပနလ်ညအ်သိရပ်း မိန  က်ကာ်းရတာ်မူထာ်းသည်မှာ-

(နဗီတမနရ်တာ်)ရှုအိကု်ဗ်သည် (မိမိတို  အမျိ ်းသာ်းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းခ  ရလ၏။ အို-ငါ၏အမျ ိ်းသာ်းတို  ၊ 

အသငတ်ို  သည်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုသာလျှင ် ခဝပ်ကိ်ုးကွယ်ကကရလကုန။် အသငတ်ို  ၌ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အဖပင ်

အဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာဟူ၍အလျင််းမရှိပပီ။ အသငတ်ို  အာ်းြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်မှ 

ထငရ်ှာ်းလှစွာရသာသက်ရသသာဓကသည် အသငတ်ို  ထ ရ ာကရ်ှိလာခ  ရချပပီ။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာအသငတ်ို  သည ်

(ခွက်၊စလယ၊်ရတာင််းစရသာ)ပမာဏအဖခငအ်တယွ်(မျာ်း) ကိုလည််းရကာင််း၊ အရလ်းချိန(်မျာ်း)ကိုလည်ရကာင််း၊ 

ချိနတ်ယွ် ာတွင ် တ ာ်းမျှတစွာဖြင အ်ဖပည ်(ချိနတ်ွယ်၍) ရပ်းကကရလကုန။်၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သည ် လတူို  အာ်း၎င််းတို  ၏ 

ဥစစာပစစည််းမျာ်းကို မတ ာ်းသဖြင ရ်လျှာ ၍ရပ်းဖခင််းကိလုည််း မဖပ ကကကနုလ်င ။် ထုိ  ဖပငအ်သငတ်ို  သည ်

ကမဘာရဖမဖပငတ်င တ်ယ်ရကာင််းမွနလ်ာပပီ်းရနာက် ထုိကမဘာရဖမဖပငဝ်ယ် ပျက်စီ်း ာပျက်စီ်းရကကာင််းမျာ်းကိ ု

အသငမ်ဖပ လုပ်ကကကုနလ်င ။် ဤသညက်ာ်းအကယ်၍သာ အသငတ်ို  သည ်

မုအ်မငန်သ်က်ဝငယ် ုကကည်သူမျာ်းဖြစ်ကကပါလျှင ် အသငတ်ို  အြို  အရကာင််းဆ ု်းပင ် ဖြစ်ရချသတည််း။စူ ဟ် အအ ်ာြ်-

(၇:၈၅)အစစလာမ်သာသနာသည ် စုန််းပရယာဂဖပ စာ်းဖခင််းအာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-၎င််းအဖပင ် အသငသ်ည် မိမိလက်ယာလက်ထ ၌ရှိရသာ(ရတာငရ်ဝှ်း)ကို 

ပစ်ချပါရလ။ ယင််း(ရတာငရ်ဝှ်း)သည်ထုိပဉ္စလက်ဆ ာတို   ကက စည်ဖပ လုပ်ထာ်း သည်တို  ကိုဝါ်းမျိ လိမ ်မည်။ စငစ်စ် 



  

  

၎င််းတို  ကက စည် ဖပ လုပ်ခ  သမျှတို  သည် ပဉ္စလက်ဆ ာ(တို  )၏ပ ယိာယ် မျှသာဖြစ်ရချသည်။ 

အမှနစ်ငစ်စ်ပဉ္စလက်ဆ ာဟူ သည်မည်သည ်ရန ာသုိ   သွာ်းခ  ရစကာမူရအာငဖ်မင ် သညဟ်ူ၍ကာ်း မရှိရချ။စူ ဟ ်

သွာဟာ-(၂၀:၆၉)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ 

-အသငတ်ို  သည ် ပျက်စီ်းဆ ်ုးရှု  ်းရစမည ်အဖပစ်ခုနစ်ှမျ ိ်းမှရရှာငက်ကဉကကပါ။ သာဝကကက်ီးမျာ်းက 

ထုိအဖပစ်မျာ်းသညအ်ဘယအ် ာမျာ်းပါနည််းဟ ု ရမ်းရလျှာက်ခ  ကကသည်။ 

ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းသညမှ်ာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ် တစ်စ ုတစ် ာကိယုှဥ်တွ ကို်းကွယ်ဖခင််း၊ စုန််းပရယာဂဖြင် ဖပ စာ်းဖခင််း၊ 

အသက်တစ်ရချာင််းအာ်းမတ ာ်းသဖြင သ်တ်ဖြတ်ဖခင််း၊ အတို်းစာ်းဖခင််း၊ 

အြမ  ကရလ်း၏ပစစည််းဥစစာကိုစာ်းဖခင််း၊စစ်ရဖမဖပငမှ်ထွက်ရဖပ်းဖခင််းနငှ  ်

(မရကာင််းမှုအရပေါ်)အာရ ုမထာ်းရသာအဖပစ်ကင််းစငသ်ည  ် မုအ်မငန်အ်မျိ ်းသမီ်းအာ်း 

(တ ာ်းမဝငက်ာမကျြူ်းလနွသ်ညဟ်ု) စွပ်စွ ဖခင််းတို  ဖြစ်သည်။(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၆၈၅၇)အစစလာမ်သာသနာသည ်

ထငရ်ှာ်းရသာ သုိ  မဟုတ ် လျှိ ွံ့ ဝှက်ရသာစက်ဆုပ် ွ ရာှြယွ် ာမျာ်းဖပ ဖခင််း၊ ကာရမသုမိစဆာစာ ကျြူ်းလနွဖ်ခင််း၊ 

လိငတ်ူဆက်ဆ ဖခင််းတို  အာ်းတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ ထုိအရကကာင််းအာ်း ဤစာပုိဒ၏်အစပုိင််းတွင ် တငဖ်ပထာ်းပပီ်း 

၎င််းတို  အာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းရကကာင််း ရြာ်ဖပထာ်းရသာအာယသ်ရတာ်မျာ်းကိုလည််း တငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် အတို်းအာ်း တာ်းဖမစ်ပိတ်ပငထ်ာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို-

ယ ုကကည်သူ အရပါင််းတို  ၊ အကယ်၍ အသငတ်ို  သည် ယ ုကကည်သူမျာ်းဖြစ်ကကပါမူ၊ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုရကကာက ွ် ွံ့ရလ်းစာ်း ရိုရသ ခန  ည်ာ်းကကကုန၊် ၎င််းဖပင ် ကကင််းကျနလ်ျကရ်ှိရသာ 

အတို်းအညွန  မ်ျာ်းကိလုည််း စွန  လ်ွှတ်ကကကနု။်(၂၇၈)တြန ် အကယ်၍သာ အသငတ်ို  သည် (အတို်းအညနွ   ်

မစာ်းသ ု်းအပ်ဖခင််းနငှ  ် စပ်လျဉ်း၍ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို မလိုကန်ာ) မဖပ လုပ်ခ  ကကပါမူ 

အလလ ာဟ်ရှငဖ်မတ်နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ ထုိ အရှငဖ်မတ်၏  စူလတ်မနရ်တာ(်မုဟမမဒ ်

ဆွာလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ ာမ်)နငှ လ်ည််းရကာင််း၊စစ်မက ်ပပိ ငဆုိ်ငတ်ို က်ခုိက်ကက န ်အဆငသ်င ရ်ှိကကကုန။် သုိ   ာတွင ်

အကယ်၍သာ၊ အသငတ်ို  သည် ရနာငတ် တ ာ်း ရှိကာ(အတိ်ုးအညွန   ် စာ်းသ ု်းဖခင််းကိ ု စွန  လ်ွှတ်၍ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ဘက်သုိ  ) ဖပနလ်ညှ ်ကကပါလျှင ် အသငတ်ို  သည ် မိမိတို  (ရချ်းငာှ်းထာ်းရသာ) ရင ွင််းမျာ်းကိ ု

ပုိငဆုိ်ငခွ်င ရ်ှိကကကုန၏်။(မတည်ရင ွင််းမျာ်းထက် ပုိမုိ၍ အတို်းအညွန   ် မယူဖခင််းအာ်းဖြင )် အသငတ်ို  သည ်

(သူတစ်ပါ်းကို) မတ ာ်း ဆ ်ုးရှု  ်းနစ်နာရစကကမညလ်ည််းမဟတု်၊ (မိမိတို  ၏ မတည်ရင ွင််းမျာ်းကိ ု ဖပနလ်ည် ရှိဖခင််း 

အာ်းဖြင  ်သူတစ်ပါ်းတို  ၏) မတ ာ်းဆ ်ုးရှု  ်း နစ်နာရစဖခင််းကိုလည််း ခ ကက မည်မဟတု်ရပ။(၂၇၉)စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၇၈-

၂၇၉)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် အတို်းစာ်းသူအာ်း စစ်ရကကညာမည်ဟု ပခိမ််းရဖခာက်ထာ်းသက  သုိ   အဖခာ်းဖပစ်မှုမျာ်းကိ ု

ကျြူ်းလွနသူ်အာ်း ထုိသုိ   ပခိမ််းရဖခာက်ထာ်းဖခင််းမျ ိ်းမရှိရပ။ အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ် အတို်းတွင ် ဘာသာတ ာ်းမျာ်း၊ 

နိငုင် မျာ်း၊ ဥစစာပစစည််းမျာ်းနငှ  ် လမူျာ်းကိ ု ထိခုိက်ပျက်စီ်းဖခင််းမျာ်းရှိသည  ်

အတွက်ရကကာင ဖ်ြစ်သည်။အစစလာမ်သာသနာသည ် အရသသာ်းစာ်းဖခင််း၊ ရုပ်တုဆင််းတုမျာ်းအတကွ် ည် ွယ်၍ 

လှီ်းဖြတ်ထာ်းသည် အ ာမျာ်းနငှ်  ဝက်သာ်းတို  ကိုတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

အလိုအရလျာက်ရသရသာ တိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ ရသွ်းသည်လည််းရကာင််း၊ ဝက်တ ိ စဆာန၏် 

အသာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း အဖခာ်းကိ ုည်စူ်းထာ်းရသာ တိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ 

လည်မျ ိ (ညြှစ်၍ဖြစ်ရစ၊ လိမ်၍ဖြစ်ရစ) ရသ ရသာ တ ိ စဆာနသ်ည်လည််းရကာင််း၊ ရိုက်နကှ်၍ဖြစ်ရစ၊ ထိခုိက်၍ဖြစ်ရစ 

ရသရသာတိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ ဖမင  ်ာမှကျ၍ရသရသာ တိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ 



  

  

ဦ်းချိ ဖြင ရ်ဝှ  ခတ်ဖခင််းခ  ၍ရသရသာ တိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ (အသက်မထွက်မီ တ ာ်းရတာ်နငှ အ်ညီ) အသငတ်ို   

‘ဇဗဟ်’လှီ်းဖြတန်ိငုခ်  ရသာ တိ စဆာနမ်ျာ်းမှအပ သာ်း  တိ စဆာနမ်ျာ်း ကိုက်ခ သတ်ဖြတ်ထာ်းရသာ 

တိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  အရပေါ်၌ ဟ ာမ်ဟူ၍ တာ်းဖမစ်ထာ်းပပီ်းဖြစ်ရလပပီ။ 

ရုပ်ပွာ်းဆင််းတုမျာ်းထာ်းရှ ိာဌာနမျာ်းတွင ် ပူရဇာ်သကက ာဖပ  န ် လှီ်းဖြတ်ထာ်းရသာ တ ိ စဆာနမ်ျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ 

မ ဖမြှာ်းတို  ဖြင  ် အသငတ်ို   ရဝစုရဝပ ုခွ ဖခင််းသညလ်ည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  အြို   (စာ်းသ ု်းဖခင််းမဖပ ကက န)် ‘ဟ ာမ်’ 

တာ်းဖမစ်ထာ်းပပီ်း ဖြစ်ရချသည်။ ဤသညတ်ို  ကာ်း ဖပစ်မှုဒစုရိုက်မျာ်းပငတ်ည််း။စူ ဟ ် မာအိဒဟ်-

(၅:၃)အစစလာမ်သာသနာသည် အ က်ရသာက်ဖခင််းနငှ  ် အဖခာ်းမသန  ရ်ှင််းရသာ၊ညစ်ညမ််းရသာအ ာအာ်းလ ်ုးမှ 

တာ်းဖမစ်ထာ်းသည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အိ-ု‘မုအ်မငန်’်သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို   မုချဧကန ်

ရသစာအ က်သညလ်ည််းရကာင််း၊ ရလာင််းတမ််းကစာ်းဖခင််းသည်လည််းရကာင််း၊ ရုပ်ထု၊ ဆင််းတု (အစရှိသည အ် ာ) 

မျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ ဖမြှာ်း (ဖြင က် စမ််းဖခင််း) သညလ်ည််းရကာင််း အလွန ် ဆုိ်း ွာ်းညစ်ညမ််းလှရသာ 

အမှုကိစစမျာ်း၊‘ရှုိငတ်ွာန’် အဖပ အမူမျာ်းသာလျှငဖ်ြစ်၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည် ထုိ (ဆုိ်း ွာ်းညစ်ညမ််းရသာအ ာ) 

ကို ရရာှငက်ကဉကကကုနရ်လာ ။ သုိ  မှသာလျှင ် အသငတ်ို  သည် ရအာငဖ်မငက်ကရပမည်။(၉၀)မုချဧကန ် ‘ရှုိငတ်ွာန’် 

မိစဆာရကာငသ်ည် ရသစာအ က် (ကိ ု ရသာက်စာ်းရစဖခင််း) ဖြင် လည််းရကာင််း၊ 

ရလာင််းတမ််းကစာ်းရစဖခင််းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  ၏စပ်ကကာ်းဝယ ်  နပ်င ိ်းပွာ်းမှုကိလုည််းရကာင််း၊ 

မုန််းတ်ီးမှုကိုလည််းရကာင််း ြနတ်ီ်း နန်ငှ  ် အသငတ်ို  ကို အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အာ်း 

ရအာက်ရမ သတိ ဖခင််းမှလည််းရကာင််း၊ ‘ဆွလာသ်’ ဝတ်ဖပ ဖခင််းမှလည််းရကာင််း၊ ပိတ်ပငတ်ာ်းဆီ်း နသ်ာလျှင ်

ကက စညလ်ျကရ်ှိရလ၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည ် (ရသစာအ က်ရသာက်စာ်းဖခင််းနငှ  ် ရလာင််းတမ််းကစာ်းဖခင််းမှ) 

 ပ်စ ကကပါမည်ရလာ။ (တစ်နည််း) ဤမှတစ်ပါ်း အဖခာ်းမဟတု် ‘ရှုိငတ်ာွန’် မိစဆာရကာငသ်ည ်

ရသ ည်ရသ က်ဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ အရလာင််းအစာ်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  စပ်ကကာ်းတွင ်  နပ်င ိ်းပွာ်းမှု၊ 

မုန််းထာ်းမှုမျာ်းကိုဖြစ်ရစလို၏။ ၎င််းဖပင ် (ရှုိငတ်ာွနသ်ည်) အသငတ်ို  ကိ ု အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်အာ်း 

ရအာက်ရမ တသသတ ိဖခင််းမှလည််းရကာင််း၊ ‘ဆွလာသ်’ ဝတ်ဖပ ဖခင််းမှလည််းရကာင််း ပိတ်ပငတ်ာ်းဆီ်းလို၏။ 

သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည ်  ပ်တ  ကကမည်သူမျာ်း ဖြစ်ကကသရလာ။ ( ပ်တန  က်ကမည်ရလာ) (ဝါ) 

 ပ်တန  က်ကရလကုန။်(၉၁)စူ ဟ ် မာအိဒဟ-်(၅:၉၀-၉၁)ရသာင ်သ်ကျမ််းတွင ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏ ဂုဏအ် ည်အချင််းမျာ်း အနကအ်ချိ ွံ့ကို အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် 

တငဖ်ပထာ်းသည်မှာ ထုိတမနရ်တာ်သည ်ရနာက်လိကုတ်ို  အာ်း ညစ်ညမ််းသည အ် ာမျာ်းမှ ပိတ်ပငတ်ာ်းဆီ်းရတာ်မူသည်။ 

ဤအရကကာင််းအာ်း စာပုိဒ(်၃၁)တငွ ် တငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

အကကငသူ်တို  သည်မည်သည ် လူသာ်း တစ်ဦ်းထ ကမျှ စာရပပညာ သငယ်ူဖခင််း မရှိခ  သူ ဖြစ်ရသာ 

 စူလ်၊နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်၏(အမိန  ရ်တာ်မျာ်း)ကို 

လိုက်နာကကကုန၏်။ထုိသူတို  သည်ထုိ စူလ်၊နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်(၏ဝိရသသဂုဏထူ််းမျာ်း)ကိုမိမိတို  ထ ရှိရတာင ်ာတ်ကျ

မ််းရတာတ်ွငလ်ည််းရကာင််း၊အင(်န)်ဂျီလက်ျမ််းရတာတ်ွငလ်ည််းရကာင််း၊ရ ်းသာ်းပပီ်းဖြစ်သညက်ိုရတွွံ့ ရှိကကရလသည်။ယ

င််း စူလ၊်နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်သည်ထုိသူတို  အာ်းရကာင််းမှုသုစရိုက်မျာ်းကို(ဖပ လုပ်ကက န)်ညွှနက်ကာ်းသည ်အဖပငမ်ရကာ

င််းမှုဒစုရိုက်မျာ်းမှကကဉရရာှငက်က နဖ်မစ်တာ်းရလသည်။၎င််းဖပငထုိ်သူတို  အြို  စငက်ကယ်ရသာအ ာမျာ်းကို(စာ်းသ ်ုး)ခွင ဖ်ပ 

ကာမသန  စ်ငရ်သာအ ာမျာ်းကို၎င််းတို  အရပေါ်၌(စာ်းသ ု်းဖခင််းမဖပ ကက န)်တာ်းဖမစ်ရလသည်။ထုိမှတစ်ပါ်းထုိသူတို  အရပေါ်၌(

ယခုတိုငရ်အာင)်တည်ရှိရနရသာဝနန်ငှ လ်ညက်ွင််းမျာ်း(အတုပ်အရနာှငမ်ျာ်း)ကိလုည််း၎င််းတို  အရပေါ်မှချ၍ရပ်းရလသည။်

စူ ဟ် အအ ်ာြ-်(၇:၁၅၇)အစစလာမ်သာသနာသည် အြမ  ကရလ်း၏ 



  

  

ဥစစာပစစည််းအာ်းစာ်းရသာက်ဖခင််းမှတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိ  ဖပငတ်ဝ 

အသငတ်ို  သည် အြမ  ကရလ်းတို  အာ်း ထုိသူတို  ၏ ဥစစာပစစည််းမျာ်းကိ ု (သစစာရှိစွာဖြင )် ဖပန၍်ရပ်းကကကုနရ်လာ ။ ၎င််းဖပင ်

အသငတ်ို  သည် (မိမိတို  ၏ပစစည််း) အည  ကိ ု (အြမ  တို  ၏ပစစည််း) အရကာင််းနငှ လ် လယှ်ဖခင််း မဖပ ကကကုနလ်င ။် 

၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သည် ထုိအြမ  ကရလ်းတို  ၏ ဥစစာပစစည််းမျာ်းကိ ု မိမိတို  ၏ဥစစာပစစည််းမျာ်းနငှ  ်

ရ ာရနာှစာ်းသ ်ုးဖခင််းကိုလည််း မဖပ ကကကုနလ်င ။် ယင််းက  သုိ  ဖပ မူဖခင််းသည် စငစ်စ်ဧကနက်ကီ်းစွာရသာ 

အဖပစ်ပငဖ်ြစ်ရချ၏။စူ ဟ ် နစိာအ်-(၄:၂)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မုချဧကနအ်ကကငသူ်မျာ်းသည ်

ြမ  ကရလ်းမျာ်း၏ ဥစစာပစစည််းမျာ်းကိုမတ ာ်းသဖြင စ်ာ်းသ ု်းကက၏။ မုချဧကနထုိ်သူမျာ်းသည ် မိမိတို  ဝမ််းတွင််းသုိ  မီ်း 

(ကျီမီ်းခ )ကိုသာလျှင ် (ထည ်သွင််း)စာ်းသ ်ုးကက၏။၎င််းဖပငထုိ်သူမျာ်းသည ် မကကာဖမင မီ်အတွင််း 

အလျှ ရဖပာငရ်ဖပာငရ်တာက်ရလာငလ်ျက်ရှိရသာ င  သုိ  သက်ဆင််းဝငရ် ာကလ်ာကက ရပမည်။စူ ဟ ် နစိာအ်-

(၄:၁၀)အစစလာမ်သာသနာသည ် အဖခငအ်တယွ်နငှ  ် အရလ်းခုိ်းဖခင််းတို  အာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အရလ်း၊ တင််းရတာင််း၊ ခွက်၊ စသညက်ို စဉ်းလ သူတို  သည ်

ပျက်စီ်းကက ရပမည်။(၁)အကကငသူ်တို  သည ် သူတစ်ပါ်းထ မှ ဖခငတ်ယွ်၍ ယူကက ရသာအခါ 

အဖပည ်(ဖခင၍်) ယူကကရလသည်။(၂)သုိ   ာတွင ် ၎င််းတို  သည ် သူတစ်ပါ်းတို  အာ်း ဖခငတ်ယွ်၍ရသာလ်ည််းရကာင််း၊ 

သူတစ်ပါ်းတို  အာ်း ချိနတ်ွယ်၍ရသာလ်ည််းရကာင််း၊ ရပ်းကကရသာအခါ ရလျှာ ၍ရပ်းကကရလသည်။(၃)၎င််းတို  သည် 

မိမိတို  မှာ ဧကနအ်မှန ် ရှငဖ်ပနထ်ကက မည ်သူမျာ်း ဖြစ်ကကသညက်ို မယ ုကကည်ကက ရလသရလာ။(၄)စူ ဟ် မုတြွ်ြြိီန-်

(၈၃:၁-၄) 

(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည် (ထုိသူမျာ်းအာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းကကပါရလ။ အသငတ်ို  လာကကကုန၊် 

အသငတ်ို  ၏အရှငက် အသငတ်ို  ၏အရပေါ်၌ ဟ ာမ်ဟူ၍ တာ်းဖမစ်ထာ်းရတာ်မူရသာ အ ာမျာ်းကို ကျွန်ပ်ု ွတြ်တ်ဖပအ  ။ 

(ထုိအ ာမျာ်း အာ်း) အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ  ် ယှဉတွ ၍မည်သည ် အ ာကိုမျှ မကိ်ုးကယွ်ကကကုနလ်င ။် 

၎င််းဖပင(်အသငတ်ို  သည်) မိဘနစ်ှပါ်းနငှ  ် ရကာင််းစွာဆက်ဆ ဖခင််း(ဖပ ကကကနု)်။၎င််းဖပင ် (အသငတ်ို  သည်) 

မိမိတို  ၏သာ်းသမီ်းမျာ်းကိ ု ဆင််း  မှုရကကာင  ် မသတ်ဖြတ်ကကကနုလ်င ။် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  ကိလုည််းရကာင််း၊ 

ထုိသူမျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ စာ်းနပ် ိကခာရပ်းရတာ်မူသည။် ၎င််းဖပင ် အသငတ်ို  သည် ထငရ်ှာ်းရသာသုိ  မဟတု် 

လျှိ ွံ့ ဝှက်ရသာ စက်ဆုပ် ွ ရာှရကှ်ြယွ် ာ ယတု်မာမှုမျာ်း၏အန်ီးသုိ  ပင ်မချဉ်းကပ်ကကကုနလ်င ။် ၎င််းဖပင ်အသငတ်ို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် (သတ်ဖြတ်ဖခင််းမဖပ  န)် ဟ ာမ်ဟူ ၍တာ်းဖမစ်ထာ်းရတာ်မူရသာ အသကဇီ်ဝိနက်ိ ု

မသတ်ဖြတ်ကကကနုလ်င ။် သုိ   ာတွင ် (အစစလာမ်) တ ာ်းရတာ်နငှ အ်ညီ(သတ်ဖြတ်ပုိငခွ်င  ် ချွင််းချကရ်ှိရပသည်)။ 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်အသငတ်ို   သိနာ်းလည်ကက နအ်လို  ငာှ အသငတ်ို  အာ်း ဤသညတ်ို  ကို ရလ်းနက်စွာ 

အမိန  ခ်ျမှတ်ရတာ်မူသည်။(၁၅၁) 

ထုိ  ဖပင ် အသငတ်ို  သည် ရကာင််းမွနရ်သာ နည််းလမ််းမှတစ်ပါ်း မိဘမ  ကရလ်းသူငယ်တို  ၏ ဥစစာပစစည််း၏အပါ်းသုိ  ပင၊် 

၎င််းတို  လူလာ်းရဖမာက်၊ အ ွယ်ရ ာက်သညအ်ထိ မချဉ်းကပ် ၊ ထုိမှတစ်ပါ်း အသငတ်ို  သည် ရတာင််း၊ 

တင််းနငှ အ်ရလ်းမျာ်းကို တ ာ်းမျှတစွာဖြင  ် အဖပည ်ချိနတ်ွယ်၍ ရပ်းကက မည်။ငါအရငှဖ်မတ်သည ်

မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာကက်ိုမျှ ထုိသူတတ်စွမ််းနိငုသ်ည်ထက် ပုိ၍ဝနတ်ငရ်တာ်မူသည်မဟုတ။် ထုိနည််းတ ူ

အသငတ်ို  သည် (တစ်စ ုတစ် ာကိ ု သက်ရသခ   ာ၌ဖြစ်ရစ၊ စီ ငဆ် ်ုးဖြတ် ာ၌ဖြစ်ရစ) 

စကာ်းရဖပာဆုိရသာအခါ(အရဖပာခ  ရသာသူသည် မိမိ)ရဆွ င််းသာ်း င််း ဖြစ်သည တ်ိုငရ်အာင ် တ ာ်းမျှတစွာ 

ရဖပာဆုိကက မည်။ ထုိ  အတူ အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ ထ်ာ်းရှိရသာကတ ိ



  

  

သစစာကိုလည််းတည်ကက မည်(ဖြစ်ရပသည်။) ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  မှတ်သာ်းနိငုဖ်ခင််းငာှ 

ဤသည ်(အချက်)တို  နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အမိန  ခ်ျမှတ်ရတာ်မူရလသတည််း။(၁၅၂) 

စူ ဟ် အနနအာမ်-(၆:၁၅၁-၁၅၂) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

(အို-နဗတီမနရ်တာ်)အသငသ်ည်(ထုိသူတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါဦ်း။(ဟယ်-

အချင််းတို  )ငါ  အာ်းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်သည်စက်ဆုပ်ြယွ် ာမျာ်းအနက်မှထငရ်ှာ်းရသာအ ာမျာ်းကိုလည််း

ရကာင််း၊ြ ု်းအုပ်၍ရနရသာအ ာမျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ဖပစ်မှုဒစုရိုက်မျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊တို  အြို  သာ)သီ်းသန  ဖ်ြစ်၏။ငါ

အရှငဖ်မတ်သည်ဤနည််းအတိုင််းမတ ာ်းသဖြင ည်ြှဉ်းဆ ဖခင််းကိလုည််းရကာင််း၊အသငတ်ို  သည်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်မ

ည်သည ်သက်ရသသာဓကတစ်စ ုတစ် ာမျှချရပ်းရတာ်မူဖခင််းမရှခိ  ရသာအ ာကိုထုိအရှငဖ်မတန်ငှ တ်ွ ြကန်ှုငိ််းယှဉ(ကို်းကွ

ယ်)ဖခင််းကိုလည််းရကာင််း၊အသငတ်ို  သည်မိမိတို  မသိနာ်းမလည်ရသာအရကကာင််းအ ာမျာ်းကိုထုိအရှငဖ်မတအ်ရပေါ်၌လီဆ

ယ်ရဖပာဆုိဖခင််းကိုလည််းရကာင််း၊ဟ ာမ်ဟူ၍တာ်းဖမစ်ရတာ်မူခ  သည်သာတည််း။ 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၃၃) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ရလ်းစာ်းအပ်သည  ် အသက်ဇီဝနက်ိ ု သတ်ဖြတ်ဖခင််းအာ်းတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းဖပင ် အသငတ်ို  သည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် တာ်းဖမစ်ပညတ်ထာ်းရတာ်မူရသာ အသကဇီ်ဝိနက်ိ ု မှနက်နရ်သာ 

အရကကာင််းမရှိဘ လျက် သတ်ဖြတ်ဖခင််း မဖပ ကက ရချ။စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း မတ ာ်းသဖြင  ် သတ်ဖြတ်ဖခင််း ခ  ရသာသူ၏ 

ရဖပာရ ်းဆုိခွင ရ်ှိရသာအရမွစာ်းအရမွခ အာ်း ဧကနစ်ငစ်စ်ငါအရှငဖ်မတ်သည် အခွင အ်ာဏာကိ ု

ချီ်းဖမြှင ၍်ထာ်းရတာ်မူခ  ရလသည်။ သုိ   ာတွင ် ယင််းအရမွစာ်းအရမွခ သည် သတ်ဖြတ်မှုနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ စည််းကမ််းကိ ု

မကျြူ်းလွန ်ရချ။ အရကကာင််းရသာ်ကာ်း ထုိအရမွ စာ်းအရမွခ သည် (အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏)ကညူီရထာက်ခ မှုကိ ု

 ရှိပပီ်းဖြစ်ရသာရကကာင ပ်ငတ်ည််း။ 

စူ ဟ် အစစ ာအ-်(၁၇:၃၃) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းဖပင ် အကကငသူ်မျာ်းပင။် ထုိသူတို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ (်တွ ြက်၍)အဖခာ်းကိ်ုးကွယ ်ာ တစ်စ ုတစ် ာကိုမျှ 

ဟစ်ရခေါ်တ သ(ကို်းကယွ်ဆည််းကပ်)ကကသည်မဟုတ်ရပ။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူမျာ်းသည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် ‘ဟ ာမ်’ 

ဟူ၍ တာ်းဖမစ်ထာ်းရတာ်မူရသာ အသကဇီ်ဝိနက်ိလုည််း တ ာ်းသဖြင မှ်တစ်ပါ်း သတ်ဖြတ်ဖခင််း မဖပ ကကရပ။ 

ထုိမှတစ်ပါ်း ၎င််းတို  သည ် ကာရမသုမိစဆာစာ ကိလုည််း ကျြူ်းလွန််းကကသည်မဟုတ်ရပ။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း မည်သူမဆုိ 

ထုိသည် ဖပစ်မှုမျာ်းကိကုျြူ်းလနွပ်ါမူ ထုိသူသည ်(အလွနက်က်ီးရလ်းရသာ) ဖပစ်ဒဏန်ငှ် ရတွွံ့ ကက   မည်သာ။ 

စူ ဟ် ြွ က်ာန-်(၂၅:၆၈) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ရဖမပထဝီ၌ပျက်စီ်း ာပျက်စီ်းရကကာင််းဖပ လုပ်ဖခင််းကိတုာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 



  

  

၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သည် ကမဘာရဖမဖပငက်ို တင တ်ယ်ရကာင််းမွနရ်အာငဖ်ပ လုပ်ပပီ်းသည ်ရနာက ် ထုိကမဘာရဖမဖပင၌် 

ပျက်စီ်း ာပျက်စီ်းရကကာင််းကို မဖပ လုပ်ကကကုနလ်င ။် 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၅၆) 

ရှုအိုကဗ််(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည် မိမိအမျိ ်းသာ်းတို  အာ်းရဖပာကကာ်းခ  သည်ကို အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတက် ဖပနလ်ညအ်သိရပ်း 

မိန  က်ကာ်းရတာ်မူထာ်းသည်မှာ- 

(နဗီတမနရ်တာ်)ရှုအိကု်ဗ်သည် (မိမိတို  အမျိ ်းသာ်းတို  အာ်းဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းခ  ရလ၏။ အို-ငါ၏အမျ ိ်းသာ်းတို  ၊ 

အသငတ်ို  သည်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုသာလျှင ် ခဝပ်ကိ်ုးကွယ်ကကရလကုန။် အသငတ်ို  ၌ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အဖပင ်

အဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာဟူ၍အလျင််းမရှိပပီ။ အသငတ်ို  အာ်းြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်မှ 

ထငရ်ှာ်းလှစွာရသာသက်ရသသာဓကသည် အသငတ်ို  ထ ရ ာကရ်ှိလာခ  ရချပပီ။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာအသငတ်ို  သည ်

(ခွက်၊စလယ၊်ရတာင််းစရသာ)ပမာဏအဖခငအ်တယွ်(မျာ်း) ကိုလည််းရကာင််း၊ အရလ်းချိန(်မျာ်း)ကိုလည်ရကာင််း၊ 

ချိနတ်ယွ် ာတွင ် တ ာ်းမျှတစွာဖြင အ်ဖပည ်(ချိနတ်ွယ်၍) ရပ်းကကရလကုန။်၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သည ် လတူို  အာ်း၎င််းတို  ၏ 

ဥစစာပစစည််းမျာ်းကို မတ ာ်းသဖြင ရ်လျှာ ၍ရပ်းဖခင််းကိလုည််း မဖပ ကကကနုလ်င ။် ထုိ  ဖပငအ်သငတ်ို  သည ်

ကမဘာရဖမဖပငတ်င တ်ယ်ရကာင််းမွနလ်ာပပီ်းရနာက် ထုိကမဘာရဖမဖပငဝ်ယ် ပျက်စီ်း ာပျက်စီ်းရကကာင််းမျာ်းကိ ု

အသငမ်ဖပ လုပ်ကကကုနလ်င ။် ဤသညက်ာ်းအကယ်၍သာ အသငတ်ို  သည ်

မုအ်မငန်သ်က်ဝငယ် ုကကည်သူမျာ်းဖြစ်ကကပါလျှင ်အသငတ်ို  အြို  အရကာင််းဆ ု်းပင ်ဖြစ်ရချသတည််း။ 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၈၅) 

အစစလာမ်သာသနာသည ်စုန််းပရယာဂဖပ စာ်းဖခင််းအာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းအဖပင ် အသငသ်ည် မိမိလက်ယာလက်ထ ၌ရှိရသာ(ရတာငရ်ဝှ်း)ကို ပစ်ချပါရလ။ 

ယင််း(ရတာငရ်ဝှ်း)သည်ထုိပဉ္စလက်ဆ ာတို   ကက စည်ဖပ လုပ်ထာ်း သည်တို  ကိုဝါ်းမျိ လိမ ်မည်။ စငစ်စ် ၎င််းတို  ကက စည် 

ဖပ လုပ်ခ  သမျှတို  သည် ပဉ္စလက်ဆ ာ(တို  )၏ပ ယိာယ် မျှသာဖြစ်ရချသည်။ အမှနစ်ငစ်စ်ပဉ္စလက်ဆ ာဟ ူ

သည်မည်သည ်ရန ာသုိ   သွာ်းခ  ရစကာမူရအာငဖ်မင ်သည်ဟူ၍ကာ်း မရှိရချ။ 

စူ ဟ် သွာဟာ-(၂၀:၆၉) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အသငတ်ို  သည ် ပျက်စီ်းဆ ်ုးရှု  ်းရစမည ်အဖပစ်ခုနစ်ှမျ ိ်းမှရရှာငက်ကဉကကပါ။ သာဝကကက်ီးမျာ်းက 

ထုိအဖပစ်မျာ်းသညအ်ဘယအ် ာမျာ်းပါနည််းဟ ု ရမ်းရလျှာက်ခ  ကကသည်။ 

ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းသညမှ်ာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ် တစ်စ ုတစ် ာကိယုှဥ်တွ ကို်းကွယ်ဖခင််း၊ စုန််းပရယာဂဖြင် ဖပ စာ်းဖခင််း၊ 

အသက်တစ်ရချာင််းအာ်းမတ ာ်းသဖြင သ်တ်ဖြတ်ဖခင််း၊ အတို်းစာ်းဖခင််း၊ 

အြမ  ကရလ်း၏ပစစည််းဥစစာကိုစာ်းဖခင််း၊စစ်ရဖမဖပငမှ်ထွက်ရဖပ်းဖခင််းနငှ  ်

(မရကာင််းမှုအရပေါ်)အာရ ုမထာ်းရသာအဖပစ်ကင််းစငသ်ည  ် မုအ်မငန်အ်မျိ ်းသမီ်းအာ်း 

(တ ာ်းမဝငက်ာမကျြူ်းလနွသ်ညဟ်ု) စွပ်စွ ဖခင််းတို  ဖြစ်သည်။ 



  

  

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၆၈၅၇) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ထငရ်ာှ်းရသာ သုိ  မဟတု ် လျှိ ွံ့ ဝှက်ရသာစက်ဆုပ် ွ ရှာြွယ ်ာမျာ်းဖပ ဖခင််း၊ 

ကာရမသုမိစဆာစာ ကျြူ်းလွနဖ်ခင််း၊ လငိတ်ူဆက်ဆ ဖခင််းတို  အာ်းတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ ထုိအရကကာင််းအာ်း 

ဤစာပုိဒ၏်အစပုိင််းတွင ် တငဖ်ပထာ်းပပီ်း ၎င််းတို  အာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းရကကာင််း 

ရြာ်ဖပထာ်းရသာအာယသ်ရတာ်မျာ်းကိလုည််း တငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ အစစလာမ်သာသနာသည် အတိ်ုးအာ်း 

တာ်းဖမစ်ပိတ်ပငထ်ာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသညမှ်ာ- 

အို-ယ ုကကည်သူ အရပါင််းတို  ၊ အကယ်၍ အသငတ်ို  သည ် ယ ကုကည်သူမျာ်းဖြစ်ကကပါမူ၊ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုရကကာက ွ် ွံ့ရလ်းစာ်း ရိုရသ ခန  ည်ာ်းကကကုန၊် ၎င််းဖပင ် ကကင််းကျနလ်ျကရ်ှိရသာ 

အတို်းအညွန  မ်ျာ်းကိလုည််း စွန  လ်ွှတ်ကကကုန။်(၂၇၈) 

တြန ် အကယ်၍သာ အသငတ်ို  သည ် (အတိ်ုးအညွန   ် မစာ်းသ ်ုးအပ်ဖခင််းနငှ  ် စပ်လျဉ်း၍ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို မလိုက်နာ) မဖပ လပ်ုခ  ကကပါမူ အလလ ာဟရ်ှငဖ်မတ်နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ ထုိ 

အရှငဖ်မတ်၏  စူလတ်မနရ်တာ်(မုဟမမဒ ် ဆွာလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ ာမ်)နငှ လ်ည််းရကာင််း၊စစ်မက် ပပိ ငဆုိ်ငတ်ိ ု

က်ခုိက်ကက န ် အဆငသ်င ရ်ှိကကကုန။် သုိ   ာတွင ် အကယ်၍သာ၊ အသငတ်ို  သည ် ရနာငတ် တ ာ်း ရှိကာ(အတို်းအညနွ   ်

စာ်းသ ု်းဖခင််းကိ ု စွန  လ်ွှတ်၍ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ဘက်သုိ  ) ဖပနလ်ညှ ်ကကပါလျှင ် အသငတ်ို  သည ်

မိမိတို  (ရချ်းငာှ်းထာ်းရသာ) ရင ွင််းမျာ်းကိ ု ပုိငဆုိ်ငခွ်င ရ်ှိကကကနု၏်။(မတည်ရင ွင််းမျာ်းထက ် ပုိမုိ၍ အတို်းအညွန   ်

မယူဖခင််းအာ်းဖြင )် အသငတ်ို  သည် (သူတစ်ပါ်းကိ)ု မတ ာ်း ဆ ု်းရှု  ်းနစ်နာရစကကမညလ်ည််းမဟတု၊် (မိမိတို  ၏ 

မတည်ရင ွင််းမျာ်းကို ဖပနလ်ည် ရှိဖခင််း အာ်းဖြင  ် သူတစ်ပါ်းတို  ၏) မတ ာ်းဆ ု်းရှု  ်း နစ်နာရစဖခင််းကိလုည််း 

ခ ကက မည်မဟုတ်ရပ။(၂၇၉) 

စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၇၈-၂၇၉) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် အတို်းစာ်းသူအာ်း စစ်ရကကညာမည်ဟ ု ပခိမ််းရဖခာက်ထာ်းသက  သုိ   အဖခာ်းဖပစ်မှုမျာ်းကိ ု

ကျြူ်းလွနသူ်အာ်း ထုိသုိ   ပခိမ််းရဖခာက်ထာ်းဖခင််းမျ ိ်းမရှိရပ။ အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ် အတို်းတွင ် ဘာသာတ ာ်းမျာ်း၊ 

နိငုင် မျာ်း၊ ဥစစာပစစည််းမျာ်းနငှ  ်လူမျာ်းကို ထိခုိက်ပျက်စီ်းဖခင််းမျာ်းရှသိည ် အတကွ်ရကကာင ဖ်ြစ်သည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် အရသသာ်းစာ်းဖခင််း၊ ရုပ်တုဆင််းတုမျာ်းအတွက ်ည် ွယ်၍ လှ်ီးဖြတ်ထာ်းသည် အ ာမျာ်းနငှ်  

ဝက်သာ်းတို  ကိတုာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာမူ်သည်မှာ- 

အလိုအရလျာက်ရသရသာ တိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ ရသွ်းသည်လည််းရကာင််း၊ ဝက်တ ိ စဆာန၏် 

အသာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း အဖခာ်းကိ ုည်စူ်းထာ်းရသာ တိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ 

လည်မျ ိ (ညြှစ်၍ဖြစ်ရစ၊ လိမ်၍ဖြစ်ရစ) ရသ ရသာ တ ိ စဆာနသ်ည်လည််းရကာင််း၊ ရိုက်နကှ်၍ဖြစ်ရစ၊ ထိခုိက်၍ဖြစ်ရစ 

ရသရသာတိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ ဖမင  ်ာမှကျ၍ရသရသာ တိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ 

ဦ်းချိ ဖြင ရ်ဝှ  ခတ်ဖခင််းခ  ၍ရသရသာ တိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ (အသက်မထွက်မီ တ ာ်းရတာ်နငှ အ်ညီ) အသငတ်ို   

‘ဇဗဟ်’လှီ်းဖြတန်ိငုခ်  ရသာ တိ စဆာနမ်ျာ်းမှအပ သာ်း  တိ စဆာနမ်ျာ်း ကိုက်ခ သတ်ဖြတ်ထာ်းရသာ 

တိ စဆာနသ်ညလ်ည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  အရပေါ်၌ ဟ ာမ်ဟူ၍ တာ်းဖမစ်ထာ်းပပီ်းဖြစ်ရလပပီ။ 

ရုပ်ပွာ်းဆင််းတုမျာ်းထာ်းရှ ိာဌာနမျာ်းတွင ် ပူရဇာ်သကက ာဖပ  န ် လှီ်းဖြတ်ထာ်းရသာ တ ိ စဆာနမ်ျာ်းသည်လည််းရကာင််း၊ 



  

  

မ ဖမြှာ်းတို  ဖြင  ် အသငတ်ို   ရဝစုရဝပ ုခွ ဖခင််းသညလ်ည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  အြို   (စာ်းသ ု်းဖခင််းမဖပ ကက န)် ‘ဟ ာမ်’ 

တာ်းဖမစ်ထာ်းပပီ်း ဖြစ်ရချသည်။ ဤသညတ်ို  ကာ်း ဖပစ်မှုဒစုရိုက်မျာ်းပငတ်ည််း။ 

စူ ဟ် မာအိဒဟ်-(၅:၃) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် အ က်ရသာက်ဖခင််းနငှ  ် အဖခာ်းမသန  ရ်ှင််းရသာ၊ညစ်ညမ််းရသာအ ာအာ်းလ ်ုးမှ 

တာ်းဖမစ်ထာ်းသည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အို-‘မုအ်မငန်’်သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို   မုချဧကန ် ရသစာအ က်သညလ်ည််းရကာင််း၊ 

ရလာင််းတမ််းကစာ်းဖခင််းသညလ်ည််းရကာင််း၊ ရုပ်ထု၊ ဆင််းတ ု (အစရှိသည ်အ ာ) မျာ်းသညလ်ည််းရကာင််း၊ ဖမြှာ်း 

(ဖြင က် စမ််းဖခင််း) သည်လည််းရကာင််း အလနွ ် ဆုိ်း ွာ်းညစ်ညမ််းလှရသာ အမှုကိစစမျာ်း၊‘ရှုိငတ်ာွန’် 

အဖပ အမူမျာ်းသာလျှငဖ်ြစ်၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည် ထုိ (ဆုိ်း ွာ်းညစ်ညမ််းရသာအ ာ) ကိ ု

ရရှာငက်ကဉကကကုနရ်လာ ။ သုိ  မှသာလျှင ်အသငတ်ို  သည် ရအာငဖ်မငက်ကရပမည်။(၉၀) 

မုချဧကန ် ‘ရှုိငတ်ွာန’် မိစဆာရကာငသ်ည ် ရသစာအ က ် (ကိ ု ရသာက်စာ်းရစဖခင််း) ဖြင် လည််းရကာင််း၊ 

ရလာင််းတမ််းကစာ်းရစဖခင််းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  ၏စပ်ကကာ်းဝယ ်  နပ်င ိ်းပွာ်းမှုကိလုည််းရကာင််း၊ 

မုန််းတ်ီးမှုကိုလည််းရကာင််း ြနတ်ီ်း နန်ငှ  ် အသငတ်ို  ကို အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အာ်း 

ရအာက်ရမ သတိ ဖခင််းမှလည််းရကာင််း၊ ‘ဆွလာသ်’ ဝတ်ဖပ ဖခင််းမှလည််းရကာင််း၊ ပိတ်ပငတ်ာ်းဆီ်း နသ်ာလျှင ်

ကက စညလ်ျကရ်ှိရလ၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည ် (ရသစာအ က်ရသာက်စာ်းဖခင််းနငှ  ် ရလာင််းတမ််းကစာ်းဖခင််းမှ) 

 ပ်စ ကကပါမည်ရလာ။ (တစ်နည််း) ဤမှတစ်ပါ်း အဖခာ်းမဟတု် ‘ရှုိငတ်ာွန’် မိစဆာရကာငသ်ည ်

ရသ ည်ရသ က်ဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ အရလာင််းအစာ်းဖြင လ်ည််းရကာင််း၊ အသငတ်ို  စပ်ကကာ်းတွင ်  နပ်င ိ်းပွာ်းမှု၊ 

မုန််းထာ်းမှုမျာ်းကိုဖြစ်ရစလို၏။ ၎င််းဖပင ် (ရှုိငတ်ာွနသ်ည်) အသငတ်ို  ကိ ု အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်အာ်း 

ရအာက်ရမ တသသတ ိဖခင််းမှလည််းရကာင််း၊ ‘ဆွလာသ်’ ဝတ်ဖပ ဖခင််းမှလည််းရကာင််း ပိတ်ပငတ်ာ်းဆီ်းလို၏။ 

သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အသငတ်ို  သည ်  ပ်တ  ကကမည်သူမျာ်း ဖြစ်ကကသရလာ။ ( ပ်တန  က်ကမည်ရလာ) (ဝါ) 

 ပ်တန  က်ကရလကုန။်(၉၁) 

စူ ဟ် မာအိဒဟ်-(၅:၉၀-၉၁) 

ရသာင ်သ်ကျမ််းတွင ် တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)၏ ဂုဏအ် ညအ်ချင််းမျာ်း အနကအ်ချိ ွံ့ကိ ု

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် တငဖ်ပထာ်းသည်မှာ ထုိတမနရ်တာသ်ည် ရနာကလ်ိကု်တို  အာ်း ညစ်ညမ််းသည အ် ာမျာ်းမှ 

ပိတ်ပငတ်ာ်းဆီ်းရတာ်မူသည။် ဤအရကကာင််းအာ်း စာပုိဒ(်၃၁)တငွ ် တငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အကကငသူ်တို  သည်မည်သည ် လူသာ်း တစ်ဦ်းထ ကမျှ စာရပပညာ သငယ်ူဖခင််း မရှိခ  သူ ဖြစ်ရသာ 

 စူလ်၊နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်၏(အမိန  ရ်တာ်မျာ်း)ကို 

လိုက်နာကကကုန၏်။ထုိသူတို  သည်ထုိ စူလ်၊နဗတီမနရ်တာ်ဖမတ်(၏ဝိရသသဂုဏထူ််းမျာ်း)ကိုမိမိတို  ထ ရှိရတာင ်ာတ်ကျ

မ််းရတာတ်ွငလ်ည််းရကာင််း၊အင(်န)်ဂျီလက်ျမ််းရတာတ်ွငလ်ည််းရကာင််း၊ရ ်းသာ်းပပီ်းဖြစ်သညက်ိုရတွွံ့ ရှိကကရလသည်။ယ

င််း စူလ၊်နဗီတမနရ်တာ်ဖမတ်သည်ထုိသူတို  အာ်းရကာင််းမှုသုစရိုက်မျာ်းကို(ဖပ လုပ်ကက န)်ညွှနက်ကာ်းသည ်အဖပငမ်ရကာ

င််းမှုဒစုရိုက်မျာ်းမှကကဉရရာှငက်က နဖ်မစ်တာ်းရလသည်။၎င််းဖပငထုိ်သူတို  အြို  စငက်ကယ်ရသာအ ာမျာ်းကို(စာ်းသ ်ုး)ခွင ဖ်ပ 



  

  

ကာမသန  စ်ငရ်သာအ ာမျာ်းကို၎င််းတို  အရပေါ်၌(စာ်းသ ု်းဖခင််းမဖပ ကက န)်တာ်းဖမစ်ရလသည်။ထုိမှတစ်ပါ်းထုိသူတို  အရပေါ်၌(

ယခုတိုငရ်အာင)်တည်ရှိရနရသာဝနန်ငှ လ်ညက်ွင််းမျာ်း(အတုပ်အရနာှငမ်ျာ်း)ကိလုည််း၎င််းတို  အရပေါ်မှချ၍ရပ်းရလသည။် 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၁၅၇) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် အြမ  ကရလ်း၏ 

ဥစစာပစစည််းအာ်းစာ်းရသာက်ဖခင််းမှတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိ  ဖပငတ်ဝ အသငတ်ို  သည ် အြမ  ကရလ်းတို  အာ်း ထုိသူတို  ၏ ဥစစာပစစည််းမျာ်းကို (သစစာရှိစွာဖြင )် 

ဖပန၍်ရပ်းကကကုနရ်လာ ။ ၎င််းဖပင ် အသငတ်ို  သည် (မိမိတို  ၏ပစစည််း) အည  ကို (အြမ  တို  ၏ပစစည််း) 

အရကာင််းနငှ လ် လယှ်ဖခင််း မဖပ ကကကုနလ်င ။် ၎င််းဖပငအ်သငတ်ို  သည ် ထုိအြမ  ကရလ်းတို  ၏ ဥစစာပစစည််းမျာ်းကိ ု

မိမိတို  ၏ဥစစာပစစည််းမျာ်းနငှ  ် ရ ာရနာှစာ်းသ ်ုးဖခင််းကိလုည််း မဖပ ကကကုနလ်င ။် ယင််းက  သုိ  ဖပ မူဖခင််းသည ်

စငစ်စ်ဧကနက်က်ီးစွာရသာ အဖပစ်ပငဖ်ြစ်ရချ၏။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၂) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

မုချဧကနအ်ကကငသူ်မျာ်းသည ် ြမ  ကရလ်းမျာ်း၏ ဥစစာပစစည််းမျာ်းကိုမတ ာ်းသဖြင စ်ာ်းသ ု်းကက၏။ 

မုချဧကနထုိ်သူမျာ်းသည ် မိမိတို  ဝမ််းတွင််းသုိ  မီ်း (ကျီမီ်းခ )ကိုသာလျှင ် (ထည ်သွင််း)စာ်းသ ု်းကက၏။၎င််းဖပငထုိ်သူမျာ်းသည ်

မကကာဖမင မီ်အတွင််း အလျှ ရဖပာငရ်ဖပာငရ်တာက်ရလာငလ်ျက်ရှိရသာ င  သုိ  သက်ဆင််းဝငရ် ာက်လာကက ရပမည်။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၁၀) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် အဖခငအ်တယွ်နငှ  ် အရလ်းခုိ်းဖခင််းတို  အာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းသည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အရလ်း၊ တင််းရတာင််း၊ ခွက်၊ စသညက်ို စဉ်းလ သူတို  သည ်ပျကစီ််းကက ရပမည်။(၁) 

အကကငသူ်တို  သည ်သူတစ်ပါ်းထ မှ ဖခငတ်ယွ်၍ ယူကက ရသာအခါ အဖပည ်(ဖခင၍်) ယူကကရလသည်။(၂) 

သုိ   ာတငွ ် ၎င််းတို  သည် သူတစ်ပါ်းတို  အာ်း ဖခငတ်ွယ်၍ရသာလ်ည််းရကာင််း၊ သူတစ်ပါ်းတို  အာ်း 

ချိနတ်ယွ်၍ရသာ်လည််းရကာင််း၊ ရပ်းကကရသာအခါ ရလျှာ ၍ရပ်းကကရလသည်။(၃) 

၎င််းတို  သည် မိမိတို  မှာ ဧကနအ်မှန ်ရှငဖ်ပနထ်ကက မည ်သူမျာ်း ဖြစ်ကကသညက်ို မယ ုကကည်ကက ရလသရလာ။(၄) 

စူ ဟ် မုတြွ်ြြိီန-်(၈၃:၁-၄) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််း အဆက်ဖြတ်ဖခင််းအာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းသည။် 

ဤသုိ  တာ်းဖမစ်ရကကာင််းညွှနဖ်ပထာ်းသည ် အာယသ်ရတာ်မျာ်းနငှ  ် ဟဒ်ီးစ်ဩဝါဒရတာ်မျာ်းကိ ု စာပုိဒ(်၃၁)တွင ်

တငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ ဤတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်  ကိစစ ပ်အာ်းလ ်ုးတို  သည ် (ဟ ာမ်)မဖပ ပုိငရ်ကကာင််းကိ ု

နဗီ၊ စူလတ်မနရ်တာ(်အလိငုဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်း အာ်းလ ်ုးထ တငွ ်တစ်ညတီစ်ညတွ်တည််းပငဖ်ြစ်သည။် 



  

  

၃၅။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် မတကာင််းသည့်် 

ကှိယုက်ျင့် ်ရာ်းမ စ္်တသာ မုသာ်းတမပာမခင််း၊ 

လှိမ်လည်လညှ့််စ္ာ်းမခင််း၊ က ှိ ျကမ်ခင််း၊ 

အလွြဲသံ်ုးစ္ာ်းမပျုမခင််း၊ လှည့််မ ာ်းမခင််း၊ မနာလှိမု စ္်မခင််း၊ 

မတကာင််းသကစံ္ည်မခင််း၊ ခှို်းမခင််း၊ ကျြူ်းတကျာ်တစ္ာ်ကာ်းမခင််း၊ 

မ ရာ်းမှုမပျုမခင််းနငှ့် ်အမခာ်းမတကာင််းသည့်် 

ကှိယုက်ျင့် ်ရာ်း ှိငု််းမှ  ာ်းမမစ္်ထာ်းသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် မရကာင််းသည  ် ကိယု်ကျင တ် ာ်းအာ်းလ ်ုးမှ တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် (အို-ချစ်သာ်း) အသငသ်ည် လူတို  ရရှ ွံ့ဝယ ် မိမိမျက်နာှကိ ု

စူ၍မထာ်းရလနငှ ။် (လူတို  ဘက်မှ မိမိမျက်နာှကိ ု မလွှ ပါရလနငှ ၊်) ထုိ  ဖပင ် အသငသ်ည ်

ပထဝီရဖမဝယ်ရမာ်ကကာ်းလျကလ်မ််းမရလျှာက်ရလနငှ ။် ဧကနအ်မှနအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မည်သည ်စိတ် ရနဖမင သူ်၊ 

အထငက်က်ီးသူ၊ ဝါကကာ်းသူ၊ ဂုဏရ်မာက်သူ တို  ကိ ု နစ်ှသက်ရတာ်မူသည်မဟုတ်ရပ။စူ ဟ ် လတွ်က်မာန-်

(၃၁:၁၈)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အသငတ်ို  အနက်ငါကိုယ်ရတာ ်အနစ်ှသက်ဆ ု်းနငှ  ်ကယိာမသ်ရန  တွင ်ငါကိယု်ရတာ်နငှ  ်အန်ီးဆ ု်းရန ာတွငရ်ှိမည ်သူသည ်

သငတ်ို  ထ တွင ် ကိုယက်ျင တ် ာ်းအရကာင််းဆ ု်းသူဖြစ်သည။် အသငတ်ို  အနက ် ငါကိယု်ရတာ်အမုန််းဆ ု်းနငှ  ်

ကိယာမသ်ရန  တွင ် ငါကိုယ်ရတာန်ငှ အ်ရဝ်းဆ ်ုးရန ာတွငရ်ှိမည ်သူသည ် အလနွစ်ကာ်းမျာ်းသူမျာ်း၊ 

လူအထငက်ကီ်းရအာငရ်ဖပာဆုိသူမျာ်းနငှ  ် မုသြိုင််းဟကိူ်းန ် တို  ဖြစ်ကကသည်။ သာဝကကကီ်းမျာ်းက ကျွနရ်တာ်တို  သည ်

အလွနစ်ကာ်းမျာ်းသူမျာ်းနငှ  ် လူအထငက်က်ီးရအာငရ်ဖပာဆုိသူမျာ်းဟူသညက်ို နာ်းလည်ကကပါသည်။ 

မုသြိုင််းဟကိ်ူးနဆုိ်သည်မှာ အဘယ်ပါနည််းဟုရမ်းဖမန််းခ  ကကသည်။ကိယု်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က 

မာနရထာငလ်ွှာ်းသူမျာ်းဖြစ်သညဟ်ု ရဖြကကာ်းရတာ်မူခ  သည်။(စိလ်စိလသွလ်ဆွဟီ်းဟဟက်ျမ််း-

၇၉၁)အစစလာမ်သာသနာသည ် မုသာ်းရဖပာဖခင််းအာ်းတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

အမှနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်စည််းကမ််းကျြူ်းလွနရ်သာ လနွစွ်ာ မုသာ်းရဖပာဆုိရသာသူအာ်း တ ာ်းလမ််းမှနက်ိ ု

ညွှနဖ်ပရတာ်မူသည ် မဟတုရ်ပ။စူ ဟ် ဂါြိ ်-

(၄၀:၂၈)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အသငတ်ို  သည် မုသာ်းမှရရှာငက်ကဉကကပါ။ အမှနပ်င ် မုသာ်းသည်မရကာင််းမှုဘက်သုိ  လမ််းဖပပပီ်း မရကာင််းမှုသည ်

ဂျဟနနမ်င  သုိ  လမ််းဖပသည။် လတူစ်ဦ်းသည်အပမ မုသာ်းရဖပာပပီ်း မုသာ်းရဖပာဖခင််းအာ်း အရလ အထအဖြစ်ဖပ လုပ်ခ   ာ 

ရနာက်ဆ ်ုးအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ထ တွင ် အလနွမု်သာ်းရဖပာသူဟု ရ ်းမှတ်ဖခင််းခ  သည်။(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - 



  

  

၂၆၀၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

(မုနာြကိ်) မွတ်စ်လငမ််အရယာငရ်ဆာင၏် လကခဏာသ ု်းခုရှိသည်။(၁)စကာ်းရဖပာသည ်အခါ လိမ်လည်သည်။ 

(၂)ကတိဖပ သည် အခါ ရြာက်ြျက်သည်။ (၃)ယ ုကကည်အပ်နှ ဖခင််းခ  သည အ်ခါ အလွ သ ု်းစာ်းဖပ သည်။(ဆွဟ်ီးဟ ်

ဗုခါ ီကျမ််း - ၆၀၉၅)အစစလာမ်သာသနာသည် လိမ်လည်လညှ ်စာ်းဖခင််းအာ်း 

တာ်းဖမစ်ထာ်းသည။်ဟဒ်ီးစ်ရတာ်တွငလ်ာရှိသည်မှာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)သည် 

အသီ်းအနှ ရစ အပ ုအနာ်းမှဖြတ်သွာ်းခ  သည။်ကိယု်ရတာ်သည ် မိမိလက်ရတာ်ကိုထုိ(သီ်းနှ ရစ အပ ု)သုိ   

ထည ်ကကည လ်ိုက ်ာလက်ရချာင််းမျာ်းစုိစွတ်သွာ်းသဖြင  ်ဆုိငရ်ှငအ်ာ်း ဒါဘာဖြစ်တာလ ဟု ရမ်းရတာ်မူခ  သည်။၎င််းက အိ-ု

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ ် မုိ်းရ စုိသွာ်းဖခင််းဖြစ်ပါသညဟ်ု 

ရဖြကကာ်းခ  သည်။ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က သငသ်ည်၎င််း(စုိရနသညအ်ရစ )တို  ကိ ု

လူတို  ဖမငန်ိငု ်န ် သီ်းနှ ရစ မျာ်း၏အရပေါ်တွင ် အဘယ်ရကကာင  ် မထာ်းသနည််း။ မည်သူမဆုိ လိမ်လည်လညှ ်စာ်းပါ 

ထုိသူသည် ငါကိယု်ရတာ်၏ (ရနာက်လိကု်သာ်းတို  ) အနက်မှမဟုတ်ရပ ဟုမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်။(ဆွဟီ်းဟ ်

မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၁၀၂)အစစလာမ်သာသနာသည် ကတြိျက်ဖခင််း၊ အလွ သ ု်းစာ်းဖပ ဖခင််းနငှ  ် လညှ ်ဖြာ်းဖခင််းတို  အာ်း 

တာ်းဖမစ်ထာ်းသည။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို-မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ 

အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ပတ်သက်၍ ရစာင ထိ်မ််းအပ်ရသာ တာဝနဝ်တ္ ာ်းမျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊ 

 စူလ်တမနရ်တာ်နငှ ပ်တ်သက်၍ ရစာင ထိ်မ််းအပ်ရသာ တာဝနဝ်တ္ ာ်းမျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊ 

အလွ သ ု်းစာ်းမဖပ ကကကုနလ်င ။်ထုိနည််းတ ူ စွာ အသငတ်ို  သည် မိမိတို  ယ ုကကညအ်ပ်နှ ဖခင််း ခ ကက ရသာကိစစမျာ်းကိလုည််း 

သစစာအလွ သ ်ုးစာ်းမဖပ ကကကုနလ်င ။်အမှနမှ်ာ အသငတ်ို  သည် (အလွ သ ု်းစာ်းဖပ ဖခင််းဖြင  ် ဖြစ်ရပေါ်လာမည ်ဆ ု်းရှု  ်းမှုမျာ်းနငှ  ်

အလွ သ ု်းစာ်းဖပ ဖခင််းသည် ဟ ာမ်ဖြစ်သညက်ို)အသိပင ် ဖြစ်ကကရပသည်။စူ ဟ် အနြ်ာလ်-

(၈:၂၇)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(ထုိပညာရှငမ်ျာ်းကာ်း) အကကငသူ်မျာ်းတည််း၊ထုိသူတို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ ထ်ာ်းရှိရသာ ပဋညိာဉခ ဝနခ်ျက်ကိ ု ရကျမပနစွ်ာရဆာင ွ်ကက်ကရပသည်။ ထုိ  ဖပင ်

(ယင််း)ပဋညိာဉခ ဝနခ်ျကက်ို မရြာကြ်ျက်ကကရပ။ မချိ ်းရြာက်ကကရပ။စူ ဟ်  အဒ-်

(၁၃:၂၀)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ်

စစ်တပ်မျာ်းထွက်ခွါသည ်အခါတွင ် မှာကကာ်းရလ ရှိသည်မှာ-

သငတ်ို  သည်တိကု်ခုိက်ကကပါ၊(သ ု  ပန််းပစစည််းမျာ်းကို)အလွ သ ု်းစာ်းမဖပ ကကနငှ ၊် ကတိမချိ ်းြျက်ကကနငှ ၊် 

ကိုယလ်ကအ်စိတ်အပုိင််းမျာ်းကိ ု ဖြတ်ရတာက်ဖခင််းမဖပ ကကနငှ ၊် 

ကရလ်းသူငယ်မျာ်းကိုသတ်ဖြတ်ဖခင််းမဖပ ကကနငှ ။်(ဆွဟီ်းဟ ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - 

၁၇၃၁)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

လူတစ်ဦ်းတွင ် အကျင စ်ရိုက်ရလ်းခုရှလိျှင ် ၎င််းသည် မွတ်စ်လငမ််အရယာငရ်ဆာင(်မုနာြကိ်) အစစ်ပငဖ်ြစ်သည်။ 

ထုိအကျင စ်ရိုက်မျာ်းအနက ် အကျင စ်ရိုက်တစ်ခုရှိသူသည ် ယင််းအာ်းမစွန  လ်ွှတ်ရသ်းအမျှ သူ  တွငမု်နာြကိ်၏ 

အကျင စ်ရိုကတ်စ်ခုရှိရနမည်ဖြစ်သည်။ (၎င််းတို  မှာ)ယ ုကကည်အပ်နှ ဖခင််းခ  သည အ်ခါအလွ သ ု်းစာ်းဖပ သည်၊ 

စကာ်းရဖပာသည ်အခါလိမ်လည်သည်၊ ကတိဖပ သည် အခါ ရြာကြ်ျက်သည၊် 

ခုိက် နဖ်ြစ်သည အ်ခါရုန   ်င််းကကမ််းတမ််းစွာဆ ဆုိသည်။(ဆွဟီ်းဟ ် ဗုခါ ကီျမ််း - ၃၄)အစစလာမ်သာသနာသည် 

မနာလိုဖခင််းကိတုာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-သုိ  တည််းမဟတု်၊ ၎င််း (ယဟဒူတီို  သည်) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် မိမိရကျ်းဇ်ူးရတာ်အနက်မှ အဖခာ်းသူတို  အာ်း ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာ 



  

  

အ ာမျာ်းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ မနာလိုကကရလသရလာ။ သုိ  ဖြစ်လျှင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် (နဗတီမနရ်တာ)် အစ်ဗ ်ာဟီမ်၏ 

အဆက်အနယွ်အာ်း ကျမ််းဂနက်ိုလည််းရကာင််း၊ ဉာဏပ်ညာကိလုည််းရကာင််း၊ ချ်ီးဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  သည အ်ဖပင၊် 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််းတို  အာ်း ကက်ီးကျယလ်ှစွာရသာ (အုပ်ချ ပ်မှု) ဩဇာအာဏာကိလုည််း 

ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလသတည််း။စူ ဟ ် နစိာအ်-(၄:၅၄)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်မှာမူကာ်း 

ကျမ််းဂန ် ရှိကကကုနရ်သာ(ယဟဒူဘီာသာဝငမ်ျာ်း) အနက်မှရဖမာက်ဖမာ်းစွာရသာ သူတို  သည၊် ထငရ်ှာ်းခ  ပပီ်း အမှနသ်ည ်

ယင််းသူတို  အဘုိ   ရနာက်ရသာ်မှပင ်မိမိတို  စိတတ်ွင််း၌ ထာ်းရှိကကကုနရ်သာ မနာလိ ုဝနတ်ိ ု ဖငြူစူဖခင််း သရဘာမျာ်းရကကာင  ်

အသငတ်ို  အာ်း ‘မုစ်လငမ််’ဘဝမှတြန ် ကာြိ ်ဘဝသုိ   ဖပနလ်ည် ပုိ  ရဆာငလ်ိုကကသည်။ သုိ  ဖြစ်ဖငာ်းရသာ် လည််း၊ 

အလလ ာဟ် အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်မှ အမိန  ရ်တာ် ကျရ ာကလ်ာသည ်တိုငရ်အာင ် အသငတ်ို  သည၊် ခန္ ီ တ ာ်းကို 

အပမ ထာ်း၍ ယင််းသူတို  အာ်း လျစ်လျြူရှုကာ ခွင လ်ွှတ်ရနကကကုန။် ဧကနမု်ချ အလလ ာဟ် အရှငဖ်မတ ် သည် 

အ ာခပ်သိမ််းတို   အရပေါ်ဝယ် စွမ််းရဆာင ် နိငုရ်တာ်မူရသာ အနနတ္နခုိ််းရတာရ်ှငတ်ည််း။စူ ဟ ် ဗက ဟ်-

(၂:၁၀၉)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ-

အသငတ်ို  အလျငရ်ှိခ  ကကရသာ အွမမသ်သာ်းတို  ၏ရ ာဂါဖြစ်သည ် မနာလိုဖခင််းနငှ  ်  နပ်င ိ်းထာ်းဖခင််းတို  သည ်

သငတ်ို  ထ သုိ  တဖြည််းဖြည််းဝငရ် ာကလ်ာမည်။ ထုိရ ာဂါသည် ရဖပာငစ်ငရ်အာငဖ်ပ လုပ်ပစ်သည် အ ာဖြစ်သည်။ 

၎င််းသည်ဆ ပငက်ို ရဖပာငစ်ငရ်အာငဖ်ပ သညဟ် ု ငါကိုယ်ရတာ်ရဖပာလိုဖခင််းမဟတု်ဘ  

သာသနာအာ်း(ြျက်ဆီ်းပစ်ဖခင််း)ကိုဆုိလိုသည်။ အကကငအ်ရှငဖ်မတ်၏လက်ရတာ်တငွ ်

ငါကိုယ်ရတာ်၏အသကဇီ်ဝိနရ်ှိသည် ထုိအရှငဖ်မတအ်ာ်းတိုငတ်ည်၍ရဖပာမည်။အသငတ်ို  သည ်

အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုမရှိရသ်းသမျှ ကာလပတလ် ု်း ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာက ်မည်မဟတု်ရပ။ အသငတ်ို  သည ်

အချင််းချင််း ချစ်ခငမ်ှုမရှိရသ်းသမျှကာလပတလ် ု်း (ဖပည ်ဝသည ်)မုအ်မငန် ် မဖြစ်နိငုရ်ပ။ ငါကိယု်ရတာ်သည ်

အသငတ်ို  အာ်း ကိစစ ပ်တစ်ခုကို အသိရပ်း မည်ရလာ၊ ၎င််းအာ်းဖပ လုပ်ပါက အသငတ်ို  အချင််းချင််း 

ချစ်ခငမ်ှုကိုခုိငမ်ာရစမည်ဖြစ်သည်။ ၎င််းမှာ အသငတ်ို  ကကာ်းတွင ် စလာမ် ကိုဖြန  ခ်ျီကကပါ။(စုနနသိ် ်မိဇီကျမ််း-

၂၅၁၀)အစစလာမ်သာသနာသည် မရကာင််းကက စည်ဖခင််းကို တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

၎င််းဖပင ် ထုိနည််းနငှန်ငှ ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် ပမိ ွံ့  ွာတိုင််းတွင ် ထုိပမိ ွံ့  ွာမျာ်း၏ အကက်ီးအက မျာ်းကိ ု

မရကာင််းကက စည်ကက န ် ဖပစ်မှုကျြူ်းလွနသူ်မျာ်း ဖြစ်ရစရတာ်မူခ  ၏။အမှနရ်သာက်ာ်း ယင််းသူတို  သည် မိမိတို   

ကိုယ်နငှ ဆ်န  က်ျင၍်သာ မရကာင််းကက စည်ကကသည်။ သုိ   ာတွင ် ယင််းသူတို  သည်(ဤသည်ကိုပင)် 

မသိနာ်းမလည်ကကရချ။စူ ဟ် အနနအာမ်-(၆:၁၂၃)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်က အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းထာ်းသည်မှာ  ဟဒူတီို  သည ်

မစီ်းဟ်(အလိငုဟ်ိစစလာမ်)ရယရှုအာ်း သတ် နက်ကိ ်းစာ်းခ  ကကပပီ်း အကက စည်မျာ်းဖပ လုပ်ခ  ကကသည်။ 

သုိ  ရသာ်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် မစီ်းဟ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)အာ်းလွတ်ရဖမာက် န ်

၎င််းတို  အရပေါ် ဖပနလ်ည်ကက စည်ရတာ်မူခ  သည်။မရကာင််းသည် အကက အစည်သည ် ထုိသုိ  မရကာင််းကက စည်သူမှလွ ၍ 

မည်သူမျှမထိခုိက်ရကကာင််းကိ ု အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် 

ရှင််းလင််းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူထာ်းသည်။တြန(်နဗတီမနရ်တာ်)အီစာ(အလိုငဟ်စစလာမ်)သည် 

ယင််း(အစစ ာအီလီမျိ ်းနယွ်)မျာ်းဘက်မှ ရသွြည်ဖငင််းဆနမ်ှုကို ရတွွံ့သိ ရသာအခါ 

အကျွန်ပ်ုအာ်းအလလ ာဟအ်သျှငဖ်မတ်၏ လမ််းစဉ၌ကညူီရစာငမ်မည ်သူမည်သူမျာ်းရှိကကပါသနည််းဟ ု

ရမ်းဖမန််းရလသည်။(ထုိရ ာကာလ)ဟဝါ ီမျာ်းက ကျွနတ်ာ်မျိ ်းတို  သညအ်လလ ာဟ်အရှင(်၏သာသနာရတာက်ို) 

ကူညီရသာသူမျာ်းဖြစ်ကကပါသည်။ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတက်ိ ု

ယ ုကကည်ကကပါပပီ။သုိ  ဖြစ်ပါ၍အသင(်နဗတီမနရ်တာ်ကိယု်တိုင)်ပငက်ျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည ်



  

  

အမိန  န်ာခ ရသာသူမျာ်းဖြစ်ရကကာင််း သက်ရသခ ရတာ်မူပါဟုရဖပာဆုိကကကနု၏်။(၅၂)(ထုိ  ရနာက်ယင််းဟဝါ ီတို  က) အိ-ု

ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  ၏အရှငဖ်မတ်၊ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည ် အရှငဖ်မတ်ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူရသာ အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကိ ု

ယ ုကကည်၍(အရှငဖ်မတ်ရစလွှတ်ရတာ်မူရသာ)  စူလ်တမနရ်တာ်[အီစာ(အလိုငဟ်စစလာမ်)၏ 

ဩဝါဒမျာ်းကို(လည််းတရသွမတိမ််း)] လိုက်နာကကပါပပီ။ သုိ  ဖြစ်ပါ၍အရငှဖ်မတ်သည်ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  အာ်း 

သက်ရသခ သူအရပါင််းနငှ အ်တူ ရ ်းမှတ်ရတာ်မူပါ(ဟအုလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်၌ ဆက်လက်၍ 

ဆုရတာင််းပတထ နာဖပ ကကကုနသ်တည််း)။(၅၃)ယင််း(အစစ ာအီလီမျိ ်းနယွ်တို  အနက် 

တမနရ်တာအ်ီစာအာ်းမယ ုကကည်ရသာ) သူတို  သညလ်ည််း 

[နဗတီမနရ်တာ်အီစာ(အလိုငဟ်စစလာမ်)ကိုသတ်ဖြတ်ကက နအ်လို  ငာှ ပ ိယာယ်မာယာရဝဝုစ်အာ်းဖြင ]် 

လိမမာပါ်းနပ်စွာကက စည်ခ  ကက၏။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သညလ်ည််း [နဗတီမနရ်တာ်အီစာ(အလိငုဟ်စစလာမ်)အာ်း 

ယင််းသူတို  ၏ရဘ်း နခ်ပ်သိမ််းတို  မှ ကင််းလတွ်ရစရတာ်မူဖခင််းငာှ] ပ ယိာယ်ရဝဝုစ်ဖြင ပ်င ်

ကက ရဆာငရ်တာ်မူခ  ရလသည်။ အမှနရ်သာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ပ ယိာယ်ရဝဝုစ်ဖြင က်က ရဆာငသူ်မျာ်းထက ်

အရကာင််းဆ ု်း ကက ရဆာငရ်တာ်မူနိငုရ်သာအသျှငဖ်မတ်ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။(၅၄)တ  ရ ာအခါဝယ ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် အို-အီစာ(အသငသ်ည်မည်သုိ  မျှစုိ်း ိမ်ရကကာင က်ကဖခင််းမရှိရလနငှ )် 

မုချဧကနင်ါအရငှဖ်မတ်သည်အသင က်ိုသတ်မှတ်ထာ်းရသာအချနိ၌်) ရသရစရတာ်မူအ  ။ 

၎င််းဖပငအ်သင အ်ာ်းမိမိအထ ရတာ်(ရကာင််းကငဘ် ု)သုိ   ပင မ်ယူရတာ်မူအ  ။၎င််းဖပငမ်ယ ုမကကည်ရသွြည်ဖငင််းပယ်ရသာ 

ကာြ ိ်တို  (၏စွပ်စွ ချက်တို  )မှ သန  ရ်ှင််းစငက်ကယ်၍ လွတက်င််းရစရတာ်မူအ  ။ 

၎င််းဖပငအ်သင၏်ဩဝါဒကိလုိုက်နာသူတို  အာ်း (အသင က်ို)မယ ုမကကည်ဖငင််းဆနရ်သာ ကာြ ိ်တို  အထက်ဝယ ်

ကိယာမတ်ရန  အထိလွှမ််းမုိ်းရစရတာ်မူအ  ။ ပပီ်းရနာကတ်ြနအ်သငတ်ို  ၏(ရနာက်ဆ ်ုး) ဖပနလ်ည် ာစခန််းသည ်

ငါအရှငဖ်မတ်၏အထ ရတာ်တွင ် ရှိရနရပ ာငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အချင််းချင််း 

အကွ အလွ ရှိခ  ရသာကိစစမျာ်းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ စီ ငဆ် ်ုးဖြတရ်တာ်မူအ  ။(၅၅)စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၅၂-

၅၅)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်က အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းထာ်းသည်မှာ တမနရ်တာ် ဆွာရလဟ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်) 

၏အမျိ ်းသာ်းတို  သည် ၎င််းအာ်းသတ် န ်  ည် ွယ်ကာကက စည်ခ  ကကသည်။ ထုိ  ရကကာင အ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

၎င််းတို  အရပေါ် ဖပနလ်ည်ကက စည်ရတာ်မူခ  ပပီ်း ၎င််းတို  နငှ်  ၎င််းတို  ၏အမျိ ်းသာ်းမျာ်းအာ်းလ ်ုးကိ ု

ရသရကကပျက်စီ်းရစရတာ်မူခ  သည။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းတို  က ရဖပာဆုိ(တိုငပ်င)်ခ  ကကကုန၏်။ 

အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ာ်း တိုငတ်ည်၍ ထုိဆွာလဟိ်အာ်းလည််းရကာင််း၊ ထုိဆွာလိဟန်ငှ  ်ပတ်သက်ရသာ 

သူတို  အာ်းလည််းရကာင််း၊ ညဉ အချိန၌် သွာ်းရ ာက်သတ်ဖြတ ်န ် ကျိနဆုိ်ခ  ကကရလသည်။ ပပီ်းရနာက ် ထုိဆွာလိဟ်၏ 

အရမွစာ်းအရမွခ တို  အာ်း ၎င််းနငှ ပ်က်သက်ရသာသူမျာ်း အသတ်ခ ကက ရသာအချိနတ်ငွ ် ကျွန်ပ်ုတို   ရတွွံ့ ဖမငခ်  ကကသည ်

မဟုတ်ရပ။ ထုိ  ဖပင ်ဧကနမ်လွ  ကျွန်ပ်ုတို  သည် သစစာဝါဒမီျာ်းပင ်ဖြစ်ကကသည်ဟ ုရဖပာဆုိကကမည ်အရကကာင််း အချင််းချင််း 

ရဖပာဆုိခ  ကကရလသည်။(၄၉)စငစ်စ် ၎င််းတို  သည် အကက အစညတ်စ်ခုကို လျှိ ွံ့ ဝှက်ကက စည်ခ  ကကကနု၏်။ ထုိနည််းတူစွာ 

ငါအရှငဖ်မတ်သညလ်ည််း အကက အစည်တစ်ခုကိ ု ကက စညရ်တာ်မူခ  ၏။ စငစ်စ်၎င််းတို  သည် (ဤသညက်ို) 

မသိကကရပ။(၅၀)သုိ  ဖြစ်ရပ ာ (အို-နဗီတမနရ်တာ်၊)အသငသ်ည် ၎င််းတို  ၏အကက အစည်၏ ရနာက်ဆ ု်းအကျ ိ်းသည ်

မည်သုိ  မည်ပ ုဖြစ်ခ  သည်ကိ ု ရှုပါရလ။ ဧကနမု်ချ ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ထုိသူတို  အာ်းလည််းရကာင််း၊ 

ထုိသူတို  ၏အမျိ ်းသာ်းတို  အာ်းလည််းရကာင််း၊ အာ်းလ ု်းကိုပင ် ြျက်ဆီ်းရတာ်မူခ  ရပသည်။(၅၁)စူ ဟ ် နမ်လ်-(၂၇:၄၉-

၅၁)အစစလာမ်သာသနာသည ် ခုိ်းဖခင််းအာ်းတာ်းဖမစ်ထာ်းသည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-



  

  

(ဇိနာ)တ ာ်းမဝငက်ာမကျြူ်းလွနသူ်သည် ၎င််းဇိနာကျြူ်းလနွရ်နချိနတ်ငွ ် မုအ်မငန်မ်ဟတု်ရပ၊ ခုိ်းသူသည် 

၎င််းခုိ်းမှုကျြူ်းလွနရ်နချိနတ်ွင ် မုအ်မငန်မ်ဟတု်ရပ၊ အ က်ရသာက်သူသည ် ၎င််းအ က်ရသာက်ရနချိနတ်ငွ ်

မုအ်မငန်မ်ဟုတ်ရပ၊ထုိ  ရနာကတ်ွင(်ရသာငဗ်ဟ်)အမှာ်းဝနခ်ျ န ် အခွင အ်လမ််းရှိရနရသ်းသည်။(ဆွဟ်ီးဟ ် ဗုခါ ီကျမ််း -

၆၈၁၀)အစစလာမ်သာသနာသည် ကျြူ်းရကျာ်ရစာ်ကာ်းမှုမှ တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မျှတ နလ်ည််းရကာင််း၊ ရကာင််းမွနစွ်ာကျင မူ်ဆက်ဆ  နလ်ည််း 

ရကာင််း၊ရဆွမျိ ်းန်ီးစပ်တို  ကိ ု ရပ်းကမ််း နလ်ည််းရကာင််း၊ အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူရလသည်။ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိအရငှဖ်မတ်သည ်

ထငရ်ှာ်းစွာရသာစက်ဆုပ် ွ ွံ့ ရှာြွယ်မျာ်းမှလည််းရကာင််း၊ မရကာင််းမှုမျာ်းမှလည််းရကာင််း၊ 

မတ ာ်းမှုမျာ်းမှလည််းရကာင််း၊ ဖမစ်တာ်းရတာ်မူရလသည်။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အာ်း အသငတ်ို   

သတိ ကကအ  ရသာငာှ သတိရပ်း နှု်ိးရဆာ်ရတာ် မူရပသတည််း။စူ ဟ် နဟ်လ်-

(၁၆:၉၀)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  တစ်ဦ်းကိုတစ်ဦ်း ကျြူ်းရကျာ်ရစာ်ကာ်းဖခင််းနငှ  ်ဝါကကာ်းဖခင််း မရှိကကရတာ သည်အထိ 

အဖပနအ်လနှရ်ိုကျိ ်းမှုထာ်းကက န ် ငါကိယု်ရတာအ်ာ်းဗျာဒတိ်ရတာ်ပုိ  ချခ  သည်။(ဆွဟီ်းဟ်အဗူဒါဝူဒက်ျမ််း 

၄၈၉၅)အစစလာမ်သာသနာသည် မတ ာ်းမှုမှတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

၎င််းဖပငအ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် မရတာ်မတ ာ်းကျြူ်းလွနရ်စာက်ာ်းသူတို  အာ်း နစ်ှသက်ရတာ်မူသည်မဟတု်ရချ။စူ ဟ ်

အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၅၇)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း (ထုိက  သုိ  ရသာ) မတ ာ်းရသာ 

သူတို  သည် (မည်သည ်အခါမျှ) ရအာငဖ်မငက်ကမည် မဟတု်ရပ။စူ ဟ ် အနနအာမ်-

(၆:၂၁)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-သုိ   ာတငွ ် မတ ာ်းရသာ သူတို  အြို  မှာမူကာ်း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

နာကျငြ်ယွ်ဖြစ်ရသာ ဖပစ်ဒဏရ်တာက်ိ ု အဆငသ်င ဖ်ပ လုပ်၍ ထာ်းရှိရတာ်မူပပီ်း ဖြစ်ရပသည်တကာ်း။စူ ဟ ် အငန်စ်ာန-်

(၇၆:၃၁)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

သ ု်းဦ်းရသာသူ၏ ရတာင််းဆုဒအုာသည ် ပယ်ချဖခင််းမခ  ရပ (၁)တ ာ်းမျှတသည ်ရခါင််းရဆာင ်

(၂)ဆီွယာမ်ဥပုသ်ရစာင ထိ်န််းသူ ဥပုသ်ထွက်သည်အထိ၊(၃)မတ ာ်းညြှင််းပန််းဖခင််းခ  သူ ၎င််းသူ၏ရတာင််းဆုသည ်

မုိ်းတိမ်မျာ်းရပေါ်သုိ  ယူရဆာငဖ်ခင််းခ  ပပီ်း ၎င််းရတာင််းဆုအတွကမုိ််းရကာင််းကင၏် 

တ ခါ်းမျာ်းြငွ ထ်ာ်းမည်။ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတက် မိမိ၏ဂုဏသိ်ကခာအာ်း 

သက်ရသထာ်းရတာ်မူပပီ်းမိန  က်ကာ်းမည်မှာ အချိနက်ာလအနည််းငယ်ကကာပပီ်းလျှငဖ်ြစ်ရစ ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

သင အ်ာ်းမုချကညူီရစာငမ်ရတာ်မူမည်။(မွတ်စ်လငမ််ကျမ််းတွငစ်ာသာ်းအနည််းငယ်ကွ ဖပာ်း၍အတိုချ  ်းလာရှိသည်-

၂၇၄၉)(သိ ်မိဇီကျမ််း-၂၅၂၆)စာသာ်းအနည််းငယက်ွ ဖပာ်းသည။်(အဟ်မဒက်ျမ််း-၈၀၄၃) 

၎င််းကျမ််းပါစာသာ်းအတိုင််းဖြစ်သည်။တမနရ်တာ်မုဟမမဒ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည် 

မုအာဇ်( ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ု)အာ်း ယီမငန်ိငုင် သုိ  ရစလွှတ်သည အ်ခါ မှာကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-သငသ်ည ်

မတ ာ်းညြှင််းပန််းနှပ်ိစက်ဖခင််းခ  သူ၏ မရကာင််းဆုရတာငဖ်ခင််း ကို ရကကာက ွ် ွံ့ပါ။ အမှနတ်ကယ်ပင ် ၎င််းရတာင််းဆုနငှ  ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ကကာ်းတွငမ်ည်သည ် အတာ်းအဆီ်းမျှမရှိရပ။(ဆွဟ်ီးဟ် ဗုခါ ကီျမ််း - 

၁၄၉၆)အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

ရကာင််းစွာသတိဖပ ကကရလကုန၊် မည်သူမဆုိကတိဖပ လုပ်ထာ်းသူအာ်း မတ ာ်းဖပ မည ်

သုိ  မဟုတ်(၎င််း၏အခွင အ်ရ ်းအာ်း)ရလျာ နည််းရအာငဖ်ပ မည်။သုိ  မဟုတ် ၎င််းအာ်း သူတတ်စွမ််းနိငုသ်ည်ထက ်

ပုိ၍တာဝနရ်ပ်းမည်။ သုိ  မဟတု ် ၎င််းမရကျနပ်ဘ  သူ  ထ မှတစ်စ ုတစ် ာ ယူမည်ဆုိလျင ် ကယိာမသ်ရန  ၌ 

ငါကိုယ်ရတာ်သည ် ထုိသူအတွက်အဖငင််းဝငရ်ပ်းမည ်သူဖြစ်သည်။(စုနနအ်ဗူဒါဝုဒက်ျမ််း -



  

  

၃၀၅၂)သငဖ်မငရ်တွွံ့သည ်အတိုင််းပင ် အစစလာမ်သာသနာသည ် မရကာင််းသည ်ကိယုက်ျင တ် ာ်းနငှ  ်

မတ ာ်းသည် ဆက်ဆ ရ ်းတိုင််းမှ တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

၎င််းဖပင ် (အို-ချစ်သာ်း) အသငသ်ည ် လတူို  ရရှ ွံ့ဝယ် မိမိမျက်နာှကို စူ၍မထာ်းရလနငှ ။် (လတူို  ဘက်မှ မိမိမျက်နာှကိ ု

မလွှ ပါရလနငှ ၊်) ထုိ  ဖပင ် အသငသ်ည ် ပထဝီရဖမဝယ်ရမာ်ကကာ်းလျကလ်မ််းမရလျှာက်ရလနငှ ။် 

ဧကနအ်မှနအ်လလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ် မည်သည ်စိတ ် ရနဖမင သူ်၊ အထငက်က်ီးသူ၊ ဝါကကာ်းသူ၊ ဂုဏရ်မာက်သူ တို  ကိ ု

နစ်ှသက်ရတာ်မူသည်မဟတု်ရပ။ 

စူ ဟ် လွတက််မာန-်(၃၁:၁၈) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အသငတ်ို  အနက်ငါကိုယ်ရတာ ်အနစ်ှသက်ဆ ု်းနငှ  ်ကယိာမသ်ရန  တွင ်ငါကိယု်ရတာ်နငှ  ်အန်ီးဆ ု်းရန ာတွငရ်ှိမည ်သူသည ်

သငတ်ို  ထ တွင ် ကိုယက်ျင တ် ာ်းအရကာင််းဆ ု်းသူဖြစ်သည။် အသငတ်ို  အနက ် ငါကိယု်ရတာ်အမုန််းဆ ု်းနငှ  ်

ကိယာမသ်ရန  တွင ် ငါကိုယ်ရတာန်ငှ အ်ရဝ်းဆ ်ုးရန ာတွငရ်ှိမည ်သူသည ် အလနွစ်ကာ်းမျာ်းသူမျာ်း၊ 

လူအထငက်ကီ်းရအာငရ်ဖပာဆုိသူမျာ်းနငှ  ် မုသြိုင််းဟကိူ်းန ် တို  ဖြစ်ကကသည်။ သာဝကကကီ်းမျာ်းက ကျွနရ်တာ်တို  သည ်

အလွနစ်ကာ်းမျာ်းသူမျာ်းနငှ  ် လူအထငက်က်ီးရအာငရ်ဖပာဆုိသူမျာ်းဟူသညက်ို နာ်းလည်ကကပါသည်။ 

မုသြိုင််းဟကိ်ူးနဆုိ်သည်မှာ အဘယ်ပါနည််းဟုရမ်းဖမန််းခ  ကကသည်။ကိယု်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က 

မာနရထာငလ်ွှာ်းသူမျာ်းဖြစ်သညဟ်ု ရဖြကကာ်းရတာ်မူခ  သည်။ 

(စိလ်စိလသွလ်ဆွဟီ်းဟဟက်ျမ််း-၇၉၁) 

အစစလာမ်သာသနာသည ်မုသာ်းရဖပာဖခင််းအာ်းတာ်းဖမစ်ထာ်းသည။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အမှနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်စည််းကမ််းကျြူ်းလွနရ်သာ လနွစွ်ာ မုသာ်းရဖပာဆုိရသာသူအာ်း တ ာ်းလမ််းမှနက်ိ ု

ညွှနဖ်ပရတာ်မူသည ်မဟုတ်ရပ။ 

စူ ဟ် ဂါြ ိ်-(၄၀:၂၈) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အသငတ်ို  သည် မုသာ်းမှရရှာငက်ကဉကကပါ။ အမှနပ်င ် မုသာ်းသည်မရကာင််းမှုဘက်သုိ  လမ််းဖပပပီ်း မရကာင််းမှုသည ်

ဂျဟနနမ်င  သုိ  လမ််းဖပသည။် လတူစ်ဦ်းသည်အပမ မုသာ်းရဖပာပပီ်း မုသာ်းရဖပာဖခင််းအာ်း အရလ အထအဖြစ်ဖပ လုပ်ခ   ာ 

ရနာက်ဆ ်ုးအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ထ တွင ်အလွနမု်သာ်းရဖပာသူဟ ုရ ်းမှတ်ဖခင််းခ  သည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၂၆၀၇) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

(မုနာြကိ်) မွတ်စ်လငမ််အရယာငရ်ဆာင၏် လကခဏာသ ု်းခုရှိသည်။(၁)စကာ်းရဖပာသည ်အခါ လိမ်လည်သည်။ 

(၂)ကတိဖပ သည် အခါ ရြာကြ်ျက်သည်။ (၃)ယ ကုကည်အပ်နှ ဖခင််းခ  သည အ်ခါ အလွ သ ု်းစာ်းဖပ သည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၆၀၉၅) 



  

  

အစစလာမ်သာသနာသည ်လိမ်လညလ်ညှ ်စာ်းဖခင််းအာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

ဟဒ်ီးစ်ရတာတ်ွငလ်ာရှိသည်မှာ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ်

အသီ်းအနှ ရစ အပ ုအနာ်းမှဖြတ်သွာ်းခ  သည။်ကိယု်ရတာ်သည ် မိမိလက်ရတာ်ကိုထုိ(သီ်းနှ ရစ အပ ု)သုိ   

ထည ်ကကည လ်ိုက ်ာလက်ရချာင််းမျာ်းစုိစွတ်သွာ်းသဖြင  ်ဆုိငရ်ှငအ်ာ်း ဒါဘာဖြစ်တာလ ဟု ရမ်းရတာ်မူခ  သည်။၎င််းက အိ-ု

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ ် မုိ်းရ စုိသွာ်းဖခင််းဖြစ်ပါသညဟ်ု 

ရဖြကကာ်းခ  သည်။ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က သငသ်ည်၎င််း(စုိရနသညအ်ရစ )တို  ကိ ု

လူတို  ဖမငန်ိငု ်န ် သီ်းနှ ရစ မျာ်း၏အရပေါ်တွင ် အဘယ်ရကကာင  ် မထာ်းသနည််း။ မည်သူမဆုိ လိမ်လည်လညှ ်စာ်းပါ 

ထုိသူသည် ငါကိုယ်ရတာ်၏ (ရနာက်လိကု်သာ်းတို  ) အနက်မှမဟတု်ရပ ဟုမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၁၀၂) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ကတိြျက်ဖခင််း၊ အလွ သ ်ုးစာ်းဖပ ဖခင််းနငှ  ် လညှ ်ဖြာ်းဖခင််းတို  အာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အို-မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတန်ငှ  ် ပတ်သက်၍ 

ရစာင ထိ်မ််းအပ်ရသာ တာဝနဝ်တ္ ာ်းမျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊  စူလ်တမနရ်တာ်နငှ ပ်တ်သက်၍ ရစာင ထိ်မ််းအပ်ရသာ 

တာဝနဝ်တ္ ာ်းမျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊ အလွ သ ်ုးစာ်းမဖပ ကကကုနလ်င ။်ထုိနည််းတ ူ စွာ အသငတ်ို  သည ်

မိမိတို  ယ ုကကည်အပ်နှ ဖခင််း ခ ကက ရသာကိစစမျာ်းကိလုည််း သစစာအလွ သ ု်းစာ်းမဖပ ကကကုနလ်င ။်အမှနမှ်ာ အသငတ်ို  သည ်

(အလွ သ ်ုးစာ်းဖပ ဖခင််းဖြင  ် ဖြစ်ရပေါ်လာမည ်ဆ ်ုးရှု  ်းမှုမျာ်းနငှ  ် အလွ သ ု်းစာ်းဖပ ဖခင််းသည ် ဟ ာမ်ဖြစ်သညက်ို)အသိပင ်

ဖြစ်ကကရပသည။် 

စူ ဟ် အနြ်ာလ်-(၈:၂၇) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

(ထုိပညာရငှမ်ျာ်းကာ်း) အကကငသူ်မျာ်းတည််း၊ထုိသူတို  သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ ထ်ာ်းရှိရသာ ပဋညိာဉခ ဝနခ်ျကက်ိ ု

ရကျမပနစွ်ာရဆာင ွ်က်ကကရပသည။် ထုိ  ဖပင ်(ယင််း)ပဋညိာဉခ ဝနခ်ျက်ကိ ုမရြာက်ြျက်ကကရပ။ မချိ ်းရြာက်ကကရပ။ 

စူ ဟ်  အဒ-်(၁၃:၂၀) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)သည် စစ်တပ်မျာ်းထွက်ခွါသည အ်ခါတွင ်

မှာကကာ်းရလ ရှိသည်မှာ- 

သငတ်ို  သည်တိကု်ခုိက်ကကပါ၊(သ ု  ပန််းပစစည််းမျာ်းကို)အလွ သ ု်းစာ်းမဖပ ကကနငှ ၊် ကတိမချိ ်းြျက်ကကနငှ ၊် 

ကိုယလ်ကအ်စိတ်အပုိင််းမျာ်းကို ဖြတ်ရတာက်ဖခင််းမဖပ ကကနငှ ၊် ကရလ်းသူငယ်မျာ်းကိုသတ်ဖြတ်ဖခင််းမဖပ ကကနငှ ။် 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၁၇၃၁) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

လူတစ်ဦ်းတွင ် အကျင စ်ရိုက်ရလ်းခုရှလိျှင ် ၎င််းသည် မွတ်စ်လငမ််အရယာငရ်ဆာင(်မုနာြကိ်) အစစ်ပငဖ်ြစ်သည်။ 

ထုိအကျင စ်ရိုက်မျာ်းအနက ် အကျင စ်ရိုက်တစ်ခုရှိသူသည ် ယင််းအာ်းမစွန  လ်ွှတ်ရသ်းအမျှ သူ  တွငမု်နာြကိ်၏ 



  

  

အကျင စ်ရိုကတ်စ်ခုရှိရနမည်ဖြစ်သည်။ (၎င််းတို  မှာ)ယ ုကကည်အပ်နှ ဖခင််းခ  သည အ်ခါအလွ သ ု်းစာ်းဖပ သည်၊ 

စကာ်းရဖပာသည ်အခါလိမ်လည်သည်၊ ကတိဖပ သည် အခါ ရြာကြ်ျက်သည၊် 

ခုိက် နဖ်ြစ်သည အ်ခါရုန   ်င််းကကမ််းတမ််းစွာဆ ဆုိသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၃၄) 

အစစလာမ်သာသနာသည ်မနာလိုဖခင််းကိတုာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

သုိ  တည််းမဟတု်၊ ၎င််း (ယဟူဒတီို  သည်) အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်က မိမိရကျ်းဇ်ူးရတာ်အနက်မှ အဖခာ်းသူတို  အာ်း 

ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာ အ ာမျာ်းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ မနာလိုကကရလသရလာ။ သုိ  ဖြစ်လျှင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

(နဗီတမနရ်တာ်) အစ်ဗ ်ာဟီမ်၏ အဆကအ်နယွအ်ာ်း ကျမ််းဂနက်ိုလည််းရကာင််း၊ ဉာဏပ်ညာကိလုည််းရကာင််း၊ 

ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  သည ်အဖပင၊် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််းတို  အာ်း ကကီ်းကျယ်လှစွာရသာ (အုပ်ချ ပ်မှု) 

ဩဇာအာဏာကိုလည််း ချ်ီးဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရလသတည််း။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၅၄) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

စငစ်စ်မှာမူကာ်း ကျမ််းဂန ်  ရှိကကကုနရ်သာ(ယဟဒူဘီာသာဝငမ်ျာ်း) အနက်မှရဖမာက်ဖမာ်းစွာရသာ သူတို  သည်၊ 

ထငရ်ှာ်းခ  ပပီ်း အမှနသ်ည ် ယင််းသူတို  အဘုိ   ရနာက်ရသာ်မှပင ် မိမိတို  စိတ်တွင််း၌ ထာ်းရှိကကကနုရ်သာ မနာလိ ု ဝနတ်ိ ု

ဖငြူစူဖခင််း သရဘာမျာ်းရကကာင  ် အသငတ်ို  အာ်း ‘မုစ်လငမ််’ဘဝမှတြန ် ကာြ ိ်ဘဝသုိ   ဖပနလ်ည် ပုိ  ရဆာငလ်ိုကကသည်။ 

သုိ  ဖြစ်ဖငာ်းရသာ် လည််း၊ အလလ ာဟ် အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်မှ အမိန  ရ်တာ ် ကျရ ာက်လာသည ်တိုငရ်အာင ်

အသငတ်ို  သည်၊ ခန္ ီ တ ာ်းကိ ု အပမ ထာ်း၍ ယင််းသူတို  အာ်း လျစ်လျြူရှုကာ ခွင လ်ွှတ်ရနကကကနု။် ဧကနမု်ချ အလလ ာဟ ်

အရှငဖ်မတ ်သည် အ ာခပ်သိမ််းတို   အရပေါ်ဝယ် စွမ််းရဆာင ်နိငုရ်တာ်မူရသာ အနနတ္နခုိ််းရတာ်ရှငတ်ည််း။ 

စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၁၀၉) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ- 

အသငတ်ို  အလျငရ်ှိခ  ကကရသာ အွမမသ်သာ်းတို  ၏ရ ာဂါဖြစ်သည ် မနာလိုဖခင််းနငှ  ်  နပ်င ိ်းထာ်းဖခင််းတို  သည ်

သငတ်ို  ထ သုိ  တဖြည််းဖြည််းဝငရ် ာကလ်ာမည်။ ထုိရ ာဂါသည် ရဖပာငစ်ငရ်အာငဖ်ပ လုပ်ပစ်သည် အ ာဖြစ်သည်။ 

၎င််းသည်ဆ ပငက်ို ရဖပာငစ်ငရ်အာငဖ်ပ သညဟ် ု ငါကိုယ်ရတာ်ရဖပာလိုဖခင််းမဟတု်ဘ  

သာသနာအာ်း(ြျက်ဆီ်းပစ်ဖခင််း)ကိုဆုိလိုသည်။ အကကငအ်ရှငဖ်မတ်၏လက်ရတာ်တငွ ်

ငါကိုယ်ရတာ်၏အသကဇီ်ဝိနရ်ှိသည် ထုိအရှငဖ်မတအ်ာ်းတိုငတ်ည်၍ရဖပာမည်။အသငတ်ို  သည ်

အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုမရှိရသ်းသမျှ ကာလပတလ် ု်း ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာက ်မည်မဟတု်ရပ။ အသငတ်ို  သည ်

အချင််းချင််း ချစ်ခငမ်ှုမရှိရသ်းသမျှကာလပတလ် ု်း (ဖပည ်ဝသည ်)မုအ်မငန် ် မဖြစ်နိငုရ်ပ။ ငါကိယု်ရတာ်သည ်

အသငတ်ို  အာ်း ကိစစ ပ်တစ်ခုကို အသိရပ်း မည်ရလာ၊ ၎င််းအာ်းဖပ လုပ်ပါက အသငတ်ို  အချင််းချင််း 

ချစ်ခငမ်ှုကိုခုိငမ်ာရစမည်ဖြစ်သည်။ ၎င််းမှာ အသငတ်ို  ကကာ်းတွင ်စလာမ် ကိုဖြန  ခ်ျီကကပါ။ 

(စုနနသိ် ်မိဇီကျမ််း-၂၅၁၀) 

အစစလာမ်သာသနာသည ်မရကာင််းကက စည်ဖခင််းကို တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 



  

  

၎င််းဖပင ် ထုိနည််းနငှန်ငှ ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် ပမိ ွံ့  ွာတိုင််းတွင ် ထုိပမိ ွံ့  ွာမျာ်း၏ အကက်ီးအက မျာ်းကိ ု

မရကာင််းကက စည်ကက န ် ဖပစ်မှုကျြူ်းလွနသူ်မျာ်း ဖြစ်ရစရတာ်မူခ  ၏။အမှနရ်သာက်ာ်း ယင််းသူတို  သည် မိမိတို   

ကိုယ်နငှ ဆ်န  က်ျင၍်သာ မရကာင််းကက စည်ကကသည်။ သုိ   ာတွင ် ယင််းသူတို  သည်(ဤသည်ကိုပင)် 

မသိနာ်းမလည်ကကရချ။ 

စူ ဟ် အနနအာမ်-(၆:၁၂၃) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းထာ်းသည်မှာ  ဟူဒတီို  သည် မစီ်းဟ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)ရယရှုအာ်း 

သတ် နက်ကိ ်းစာ်းခ  ကကပပီ်း အကက စည်မျာ်းဖပ လုပ်ခ  ကကသည်။ သုိ  ရသာ်အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် 

မစီ်းဟ်(အလိငုဟ်ိစစလာမ်)အာ်းလတွ်ရဖမာက် န ်

၎င််းတို  အရပေါ် ဖပနလ်ည်ကက စည်ရတာ်မူခ  သည်။မရကာင််းသည် အကက အစည်သည ် ထုိသုိ  မရကာင််းကက စည်သူမှလွ ၍ 

မည်သူမျှမထိခုိက်ရကကာင််းကို အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် ရှင််းလင််းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူထာ်းသည်။ 

တြန(်နဗတီမနရ်တာ်)အီစာ(အလိုငဟ်စစလာမ်)သည ် ယင််း(အစစ ာအီလီမျ ိ်းနယွ်)မျာ်းဘက်မှ ရသွြည်ဖငင််းဆနမ်ှုကို 

ရတွွံ့သိ ရသာအခါ အကျွန်ပ်ုအာ်းအလလ ာဟအ်သျှငဖ်မတ်၏ လမ််းစဉ၌ကညူီရစာငမ်မည ်သူမည်သူမျာ်းရှိကကပါသနည််းဟ ု

ရမ်းဖမန််းရလသည်။(ထုိရ ာကာလ)ဟဝါ ီမျာ်းက ကျွနတ်ာ်မျိ ်းတို  သညအ်လလ ာဟ်အရှင(်၏သာသနာရတာက်ို) 

ကူညီရသာသူမျာ်းဖြစ်ကကပါသည်။ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတက်ိ ု

ယ ုကကည်ကကပါပပီ။သုိ  ဖြစ်ပါ၍အသင(်နဗတီမနရ်တာ်ကိယု်တိုင)်ပငက်ျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည ်

အမိန  န်ာခ ရသာသူမျာ်းဖြစ်ရကကာင််း သက်ရသခ ရတာ်မူပါဟုရဖပာဆုိကကကုန၏်။(၅၂) 

(ထုိ  ရနာကယ်င််းဟဝါ တီို  က) အို-ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  ၏အရှငဖ်မတ၊်ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည ်

အရှငဖ်မတ်ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူရသာ အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကိ ု ယ ုကကည်၍(အရှငဖ်မတ်ရစလွှတ်ရတာ်မူရသာ) 

 စူလ်တမနရ်တာ[်အီစာ(အလိုငဟ်စစလာမ်)၏ ဩဝါဒမျာ်းကိ(ုလည််းတရသွမတိမ််း)] လိကု်နာကကပါပပီ။ 

သုိ  ဖြစ်ပါ၍အရှငဖ်မတ်သည်ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  အာ်း သက်ရသခ သူအရပါင််းနငှ အ်တ ူ

ရ ်းမှတ်ရတာ်မူပါ(ဟအုလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ၌် ဆကလ်က်၍ ဆုရတာင််းပတထ နာဖပ ကကကနုသ်တည််း)။(၅၃) 

ယင််း(အစစ ာအီလီမျိ ်းနယွ်တို  အနက် တမနရ်တာအ်စီာအာ်းမယ ုကကည်ရသာ) သူတို  သညလ်ည််း 

[နဗတီမနရ်တာ်အီစာ(အလိုငဟ်စစလာမ်)ကိုသတ်ဖြတ်ကက နအ်လို  ငာှ ပ ိယာယ်မာယာရဝဝုစ်အာ်းဖြင ]် 

လိမမာပါ်းနပ်စွာကက စည်ခ  ကက၏။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သညလ်ည််း [နဗတီမနရ်တာ်အီစာ(အလိငုဟ်စစလာမ်)အာ်း 

ယင််းသူတို  ၏ရဘ်း နခ်ပ်သိမ််းတို  မှ ကင််းလတွ်ရစရတာ်မူဖခင််းငာှ] ပ ယိာယ်ရဝဝုစ်ဖြင ပ်င ်

ကက ရဆာငရ်တာ်မူခ  ရလသည်။ အမှနရ်သာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ပ ယိာယ်ရဝဝုစ်ဖြင က်က ရဆာငသူ်မျာ်းထက ်

အရကာင််းဆ ု်း ကက ရဆာငရ်တာ်မူနိငုရ်သာအသျှငဖ်မတ်ပငဖ်ြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။(၅၄) 

တ  ရ ာအခါဝယ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတက် အို-အီစာ(အသငသ်ည်မည်သုိ  မျှစုိ်း ိမ်ရကကာင က်ကဖခင််းမရှိရလနငှ )် 

မုချဧကနင်ါအရငှဖ်မတ်သည်အသင က်ိုသတ်မှတ်ထာ်းရသာအချနိ၌်) ရသရစရတာ်မူအ  ။ 

၎င််းဖပငအ်သင အ်ာ်းမိမိအထ ရတာ်(ရကာင််းကငဘ် ု)သုိ   ပင မ်ယူရတာ်မူအ  ။၎င််းဖပငမ်ယ ုမကကည်ရသွြည်ဖငင််းပယ်ရသာ 

ကာြ ိ်တို  (၏စွပ်စွ ချက်တို  )မှ သန  ရ်ှင််းစငက်ကယ်၍ လွတက်င််းရစရတာ်မူအ  ။ 

၎င််းဖပငအ်သင၏်ဩဝါဒကိလုိုက်နာသူတို  အာ်း (အသင က်ို)မယ ုမကကည်ဖငင််းဆနရ်သာ ကာြ ိ်တို  အထက်ဝယ ်

ကိယာမတ်ရန  အထိလွှမ််းမုိ်းရစရတာ်မူအ  ။ ပပီ်းရနာကတ်ြနအ်သငတ်ို  ၏(ရနာက်ဆ ်ုး) ဖပနလ်ည် ာစခန််းသည ်



  

  

ငါအရှငဖ်မတ်၏အထ ရတာ်တွင ် ရှိရနရပ ာငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အချင််းချင််း 

အကွ အလွ ရှိခ  ရသာကိစစမျာ်းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ စီ ငဆ် ု်းဖြတ်ရတာ်မူအ  ။(၅၅) 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၅၂-၅၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းထာ်းသည်မှာ တမနရ်တာ် ဆွာရလဟ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်) 

၏အမျိ ်းသာ်းတို  သည် ၎င််းအာ်းသတ် န ်  ည် ွယ်ကာကက စည်ခ  ကကသည်။ ထုိ  ရကကာင အ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

၎င််းတို  အရပေါ် ဖပနလ်ည်ကက စည်ရတာ်မူခ  ပပီ်း ၎င််းတို  နငှ်  ၎င််းတို  ၏အမျိ ်းသာ်းမျာ်းအာ်းလ ်ုးကိ ု

ရသရကကပျက်စီ်းရစရတာ်မူခ  သည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းတို  က ရဖပာဆုိ(တိငုပ်င)်ခ  ကကကုန၏်။ အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်အာ်း တိုငတ်ည်၍ 

ထုိဆွာလိဟအ်ာ်းလည််းရကာင််း၊ ထုိဆွာလိဟန်ငှ  ် ပတ်သက်ရသာ သူတို  အာ်းလည််းရကာင််း၊ ညဉ အချိန၌် 

သွာ်းရ ာက်သတ်ဖြတ် န ် ကျိနဆုိ်ခ  ကကရလသည်။ ပပီ်းရနာက ် ထုိဆွာလဟိ်၏ အရမွစာ်းအရမွခ တို  အာ်း 

၎င််းနငှ ပ်က်သက်ရသာသူမျာ်း အသတ်ခ ကက ရသာအချိနတ်ွင ် ကျွန်ပ်ုတို   ရတွွံ့ ဖမငခ်  ကကသည ် မဟတု်ရပ။ ထုိ  ဖပင ်

ဧကနမ်လွ  ကျွန်ပ်ုတို  သည် သစစာဝါဒမီျာ်းပင ် ဖြစ်ကကသည်ဟု ရဖပာဆုိကကမည ်အရကကာင််း အချင််းချင််း 

ရဖပာဆုိခ  ကကရလသည်။(၄၉) 

စငစ်စ် ၎င််းတို  သည ် အကက အစညတ်စ်ခုကို လျှိ ွံ့ ဝှက်ကက စညခ်  ကကကုန၏်။ ထုိနည််းတူစွာ ငါအရှငဖ်မတ်သည်လည််း 

အကက အစည်တစ်ခုကို ကက စည်ရတာ်မူခ  ၏။ စငစ်စ်၎င််းတို  သည် (ဤသည်ကို) မသိကကရပ။(၅၀) 

သုိ  ဖြစ်ရပ ာ (အို-နဗီတမနရ်တာ၊်)အသငသ်ည် ၎င််းတို  ၏အကက အစည်၏ ရနာက်ဆ ်ုးအကျိ ်းသည ်

မည်သုိ  မည်ပ ုဖြစ်ခ  သည်ကိ ု ရှုပါရလ။ ဧကနမု်ချ ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ထုိသူတို  အာ်းလည််းရကာင််း၊ 

ထုိသူတို  ၏အမျိ ်းသာ်းတို  အာ်းလည််းရကာင််း၊ အာ်းလ ်ုးကိုပင ်ြျက်ဆီ်းရတာ်မူခ  ရပသည်။(၅၁) 

စူ ဟ် နမ်လ်-(၂၇:၄၉-၅၁) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ခုိ်းဖခင််းအာ်းတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

(ဇိနာ)တ ာ်းမဝငက်ာမကျြူ်းလွနသူ်သည် ၎င််းဇိနာကျြူ်းလနွရ်နချိနတ်ငွ ် မုအ်မငန်မ်ဟတု်ရပ၊ ခုိ်းသူသည် 

၎င််းခုိ်းမှုကျြူ်းလွနရ်နချိနတ်ွင ် မုအ်မငန်မ်ဟတု်ရပ၊ အ က်ရသာက်သူသည ် ၎င််းအ က်ရသာက်ရနချိနတ်ငွ ်

မုအ်မငန်မ်ဟုတ်ရပ၊ထုိ  ရနာကတ်ွင(်ရသာငဗ်ဟ်)အမှာ်းဝနခ်ျ န ်အခွင အ်လမ််းရှိရနရသ်းသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း -၆၈၁၀) 

အစစလာမ်သာသနာသည ်ကျြူ်းရကျာ်ရစာ်ကာ်းမှုမှ တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မျှတ နလ်ည််းရကာင််း၊ ရကာင််းမွနစွ်ာကျင မူ်ဆက်ဆ  နလ်ည််း 

ရကာင််း၊ရဆွမျိ ်းန်ီးစပ်တို  ကိ ု ရပ်းကမ််း နလ်ည််းရကာင််း၊ အမိန  ရ်ပ်းရတာ်မူရလသည်။ ထုိမှတစ်ပါ်း ထုိအရငှဖ်မတ်သည ်

ထငရ်ှာ်းစွာရသာစက်ဆုပ် ွ ွံ့ ရှာြွယ်မျာ်းမှလည််းရကာင််း၊ မရကာင််းမှုမျာ်းမှလည််းရကာင််း၊ 

မတ ာ်းမှုမျာ်းမှလည််းရကာင််း၊ ဖမစ်တာ်းရတာ်မူရလသည်။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အာ်း အသငတ်ို   

သတိ ကကအ  ရသာငာှ သတိရပ်း နှု်ိးရဆာ်ရတာ ်မူရပသတည််း။ 



  

  

စူ ဟ် နဟ်လ-်(၁၆:၉၀) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  တစ်ဦ်းကိုတစ်ဦ်း ကျြူ်းရကျာ်ရစာ်ကာ်းဖခင််းနငှ  ်ဝါကကာ်းဖခင််း မရှိကကရတာ သည်အထိ 

အဖပနအ်လနှရ်ိုကျိ ်းမှုထာ်းကက န ်ငါကိုယ်ရတာ်အာ်းဗျာဒတိ်ရတာပုိ်  ချခ  သည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ်အဗဒူါဝူဒက်ျမ််း ၄၈၉၅) 

အစစလာမ်သာသနာသည ်မတ ာ်းမှုမှတာ်းဖမစ်ထာ်းသည။် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းဖပငအ်လလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် မရတာ်မတ ာ်းကျြူ်းလနွရ်စာက်ာ်းသူတို  အာ်း နစ်ှသက်ရတာ်မူသည်မဟုတ်ရချ။ 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၅၇) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း (ထုိက  သုိ  ရသာ) မတ ာ်းရသာ သူတို  သည် (မည်သည ်အခါမျှ) ရအာငဖ်မငက်ကမည ်မဟတု်ရပ။ 

စူ ဟ် အနနအာမ်-(၆:၂၁) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

သုိ   ာတငွ ် မတ ာ်းရသာ သူတို  အြို  မှာမူကာ်း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်သည် နာကျငြ်ယွ်ဖြစ်ရသာ ဖပစ်ဒဏရ်တာက်ိ ု

အဆငသ်င ဖ်ပ လုပ်၍ ထာ်းရှိရတာ်မူပပီ်း ဖြစ်ရပသညတ်ကာ်း။ 

စူ ဟ် အငန်စ်ာန-်(၇၆:၃၁) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

သ ု်းဦ်းရသာသူ၏ ရတာင််းဆုဒအုာသည ် ပယ်ချဖခင််းမခ  ရပ (၁)တ ာ်းမျှတသည ်ရခါင််းရဆာင ်

(၂)ဆီွယာမ်ဥပုသ်ရစာင ထိ်န််းသူ ဥပုသ်ထွက်သည်အထိ၊(၃)မတ ာ်းညြှင််းပန််းဖခင််းခ  သူ ၎င််းသူ၏ရတာင််းဆုသည ်

မုိ်းတိမ်မျာ်းရပေါ်သုိ  ယူရဆာငဖ်ခင််းခ  ပပီ်း ၎င််းရတာင််းဆုအတွကမုိ််းရကာင််းကင၏် 

တ ခါ်းမျာ်းြငွ ထ်ာ်းမည်။ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတက် မိမိ၏ဂုဏသိ်ကခာအာ်း 

သက်ရသထာ်းရတာ်မူပပီ်းမိန  က်ကာ်းမည်မှာ အချိနက်ာလအနည််းငယ်ကကာပပီ်းလျှငဖ်ြစ်ရစ ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

သင အ်ာ်းမုချကညူီရစာငမ်ရတာ်မူမည်။ 

(မွတ်စ်လငမ််ကျမ််းတွငစ်ာသာ်းအနည််းငယ်ကွ ဖပာ်း၍အတိုချ  ်းလာရှိသည်-၂၇၄၉)(သိ ်မိဇီကျမ််း-

၂၅၂၆)စာသာ်းအနည််းငယ်ကွ ဖပာ်းသည်။(အဟ်မဒက်ျမ််း-၈၀၄၃) ၎င််းကျမ််းပါစာသာ်းအတိုင််းဖြစ်သည်။ 

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည် မုအာဇ်( ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ု)အာ်း 

ယီမငန်ိငုင် သုိ  ရစလွှတ်သည ်အခါ မှာကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

သငသ်ည် မတ ာ်းညြှင််းပန််းနှပ်ိစက်ဖခင််းခ  သူ၏ မရကာင််းဆုရတာငဖ်ခင််း ကို ရကကာက် ွ ွံ့ပါ။ အမှနတ်ကယ်ပင ်

၎င််းရတာင််းဆုနငှ  ်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ကကာ်းတွငမ်ည်သည ် အတာ်းအဆီ်းမျှမရှိရပ။ 



  

  

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၁၄၉၆) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

ရကာင််းစွာသတိဖပ ကကရလကုန၊် မည်သူမဆုိကတိဖပ လုပ်ထာ်းသူအာ်း မတ ာ်းဖပ မည ်

သုိ  မဟုတ်(၎င််း၏အခွင အ်ရ ်းအာ်း)ရလျာ နည််းရအာငဖ်ပ မည်။သုိ  မဟုတ် ၎င််းအာ်း သူတတ်စွမ််းနိငုသ်ည်ထက ်

ပုိ၍တာဝနရ်ပ်းမည်။ သုိ  မဟတု ် ၎င််းမရကျနပ်ဘ  သူ  ထ မှတစ်စ ုတစ် ာ ယူမည်ဆုိလျင ် ကယိာမသ်ရန  ၌ 

ငါကိုယ်ရတာ်သည် ထုိသူအတကွ်အဖငင််းဝငရ်ပ်းမည ်သူဖြစ်သည။် 

(စုနနအ်ဗဒူါဝုဒက်ျမ််း -၃၀၅၂) 

သငဖ်မငရ်တွွံ့သည အ်တိငု််းပင ် အစစလာမ်သာသနာသည် မရကာင််းသည က်ိယု်ကျင တ် ာ်းနငှ  ်

မတ ာ်းသည် ဆက်ဆ ရ ်းတိုင််းမှ တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

၃၆။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် 

တငတွသက်းမ င့်တ်ရာင််းဝယမ်ှုကဏ္ဍ ငွ ်အ ှိ်ုးစ္ာ်းမခင််း၊ 

လညှ့်် ျာ်းမခင််း၊ မ ရာ်းမပျုမခင််း၊ လှိမ်လည်လှည့််စ္ာ်းမခင််း၊ 

လူ ့်အ ွြဲွေ့အစ္ည််းမျာ်း၊ လမူျာ်း၊ လ ူစ္်ဦ်းချင််း၏ 

အတထတွထထွှိခှိုကန်စ္်နာမှုနငှ့် ်

တဘ်းအနတရာယမ် စ္်တစ္တသာအရာမျာ်းကှို 

 ာ်းမမစ္်ထာ်းသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် ရငရွကက်းဖြင ရ် ာင််းဝယ်မှုကဏ္ဍတငွ ် အတို်းစာ်းဖခင််း၊လှည ြ်ျာ်းဖခင််း၊ မတ ာ်းဖပ ဖခင််း၊ 

လိမ်လည်လညှ် စာ်းဖခင််း၊ လူ  အြွ ွံ့အစည််းမျာ်း၊ လူမျာ်း၊ လူတစ်ဦ်းချင််း၏ အရထွရထွထိခုိက်နစ်နာမှုနငှ  ်

ရဘ်းအန ္ာယ်ဖြစ်ရစရသာအ ာမျာ်းကိုတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ဤစာပုိဒ၏်အစပုိင််းတွငရ်ြာ်ဖပခ  ရသာ 

အာယသ်ရတာ်မျာ်းနငှ  ် ဟဒ်ီးစ်ဩဝါဒရတာ်မျာ်းတွင ် အတို်းစာ်းဖခင််း၊ မတ ာ်းဖပ ဖခင််း၊ လိမ်လည်လညှ ်စာ်းဖခင််း၊ 

ကမဘာရဖမဖပငတ်ွငပ်ျက်စီ်း ာပျက်စီ်းရကကာင််းဖပ လုပ်ဖခင််းတို  အာ်း တာ်းဖမစ်ထာ်းရကကာင််းတငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူ ရယာက်ျာ်း၊မိန််းမမျာ်းအာ်း၊ 

၎င််းတို  တစ်စ ုတစ် ာကို ကျြူ်းလွနက်ကသည် မရှဘိ လျက် စိတဒ်ကုခရပ်းကကရသာသူတို  မှာမူကာ်း 

မတ ာ်းယိ်ုးစွပ်မှုကိုလည််းရကာင််း၊ ထငရ်ာှ်းစွာရသာ ဖပစ်မှုကိုလည််းရကာင််း၊ထမ််းရဆာငခ်  ကကကုနသ်တည််း၊စူ ဟ် 

အဟဇ်ာဗ-်(၃၃:၅၈)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မညသူ်မဆုိ 



  

  

ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လကိုကျင မူ်ရဆာကတ်ည်ပါလျှင ် မိမိအကျိ ်းငာှကျင မူ် ရဆာက်တည်ဖခင််းပင ်

ဖြစ်ရပသည်။ ထုိနည််းတူစွာ မည်သူမဆုိ မရကာင််းမှုကိုဖပ လုပ်သည်ရှိရသာ(်ယင််းမရကာင််းမှု၏ဆုိ်းကျိ ်းမှာ) 

၎င််း၏အရပေါ်၌သာကျရ ာက်မည်ဖြစ်၏။ အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အသင အ်ာ်း ြနဆ်င််း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်မတ်သညက်ျွနတ်ို  အရပေါ်ဝယ် နှပ်ိစက်ကလူ ဖပ ရတာ်မူရသာအရှင ် မဟတု်ရပတကာ်း။စူ ဟ ် ြွတ်စ်စိွလသ်-

(၄၁:၄၆)ဟဒ်ီးစ်ရတာ်တွငလ်ာရှိသည်မှာ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ်

မိမိကိုယ်မိမိ ထိခုိက်နစ်နာရအာငဖ်ပ ဖခင််းနငှ  ် အဖခာ်းသူကို ထိခုိက်နစ်နာရအာငဖ်ပ ဖခင််းတို   မဖပ လုပ် ဟ ု

ဆ ု်းဖြတ်ထာ်းရတာ်မူသည်။(စုနနအ်ဗဒူါဝုဒက်ျမ််း 

)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အကကငသူ်သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ရနာငတ်မလွနဘ်ဝအရပေါ် သက်ဝငယ် ုကကည်လျှင ်

ထုိသူသည်မိမိ၏အိမ်နာ်းန်ီးချင််းအာ်း ဒကုခမရပ်း ၊အကကငသူ်သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ်

ရနာငတ်မလွနဘ်ဝအရပေါ်သက်ဝငယ် ုကကည်လျှင ် ထုိသူသည်မိမိ၏ဧည ်သညက်ို ဂုဏရ်ပ်း၍ဆက်ဆ ပါ၊ အကကငသူ်သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ်  ရနာငတ်မလနွဘ်ဝအရပေါ် သက်ဝငယ် ုကကညလ်ျှင ် ထုိသူသည ် ရကာင််းရသာစကာ်းကိုရဖပာပါ 

(သုိ  မဟုတ်)တိတတ်ိတ်ရနပါ၊ အဖခာ်းဆင ဖ်ပနခ်ျက်တစ် ပ်တွင ် မိမိ၏အိမ်န်ီးချင််းအာ်း 

ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ ပါဟလုာရှိသည်။(ဆွဟ်ီးဟ ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - 

၄၇)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

ရကကာငတ်စ်ရကာငအ်တကွ်ရကကာင်  အမျိ ်းသမီ်းတစ်ဦ်းသညအ်ဖပစ်ရပ်းဖခင််းခ ခ   သည။် သူမသည ်

ထုိရကကာင််းအာ်းရသဆ ု်းသည်အထိ 

ချ ပ်ရနာှငထ်ာ်းသည ်အတွက်(ဂျဟနနမ်)င  သုိ  ဝငခ်   ရလသည်။၎င််းအာ်းချ ပ်ရနာှငထ်ာ်းစဉ 

အစာရ စာတိုက်ရကျွ်းဖခင််းမဖပ သလိ ု ရဖမကကီ်းမှပုိ်းမ ွှာ်းမျာ်းအာ်းစာ်းနိငု ်နအ်တွကလ်ည််း မလွှတ်ရပ်းခ  ရပ။(ဆွဟ်ီးဟ ်

ဗုခါ ီကျမ််း - ၃၄၈၂)ဤသည် ရကကာငတ်စ်ရကာငအ်ာ်း ဒကုခရ ာက်ရအာငဖ်ပ သူ၏ ဖပစ်ဒဏဖ်ြစ်လျှင ် လူသာ်းအာ်း 

ဒကုခရ ာက်ရအာငဖ်ပ လုပ်သူ၏ အဖပစ်သည ် အဘယ်သုိ  ဖြစ်မညန်ည််း။အဗိ်နအုုမ ်က ဆင ဖ်ပနခ်  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)သည် 

(မငန်ဗ် ်)တ ာ်းရဟာစငဖ်မင ရ်ပေါ်တက်၍ အသ ကျယ်ကျယ်ဖြင ဟ်စ်ရခေါ် ပပီ်းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-အို-

နတု်လျှာဖြင သ်ာ အစစလာမ်ကိုလက်ခ ပပီ်း နလှ ်ုးထ ၌(အီမာန)်မရ ာက်ရသ်းသူအရပါင််းတို   

မွတ်စ်လငမ််တို  အာ်းဒကုခမရပ်းရလနငှ  ် အရကှ်မခွ ကကရလနငှ  ် ၎င််းတို  ၏ ချွတ်ယွင််းချက် အာ်းနည််းချက်တို  ကိ ု

ရှာရြွရြာ်ထုတ်ဖခင််း မဖပ ကကရလနငှ  ် အဘယ်ရကကာင် ဆုိရသာ ် ဧကနမု်ချအကကငသူ်သည် မိမိမွတ်စ်လငမ််ညီရနာင၏် 

ချွတ်ယငွ််းချက်တို  ကိ ု ရာှရြွရြေါ်ထုတ်လျှင ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် ထုိသူ၏ ချွတယ်ွင််းချက်မျာ်းကို 

ရှာရြွရြေါ်ထုတ်ရတာ်မူလိမ ်မည်။ အရှငဖ်မတ်ကအကကငသူ်၏ ချွတ်ယွင််းချက်မျာ်းကိရုှာရြွရြေါ်ထုတ်ပပီဆုိလျှင ်

ထုိသူသည်အိမ်တွင််းပုန််းရနလျှက်ပင ် အရကှ်တကွ အကျိ ်းနည််း ဖြစ်ရပလိမ ်မည်။ တစ်ရန  တွငအ်ဗိ်နအုုမ ်က 

ကအ်ဗဟ်ရကျာင််းရတာ်ဘက်သုိ   ကကည ်ပပီ်းရဖပာသည်မှာ သငသ်ည် အဘယ်မျှကက်ီးကျယ်ပပီ်း ဖမင ဖ်မတ်လိကု်ပါသနည််း။ 

သုိ  ရသာ်(မုအ်မငန်)်သက်ဝငယ် ုကကည်သူသည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ထ ရတာတ်ွင ် သင ထ်က်ပုိ၍ 

ကကီ်းကျယဖ်မင ဖ်မတ်လှရပသည်။(သိ ်မိဇီကျမ််း-၂၀၃၂၊အဗိ်နဟုဗိဗာနက်ျမ််း-

၅၇၆၃)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

အကကငသူ်သည်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ရနာငတ်မလွနဘ်ဝအရပေါ်သက်ဝငယ် ုကကည်လျှင ် ထုိသူသည်မိမိ၏ 

အိမ်နာ်းန်ီးချင််းအာ်း ဒကုခမရပ်း ၊ အကကငသူ်သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ရနာငတ်မလနွဘ်ဝအရပေါ် 



  

  

သက်ဝငယ် ုကကညလ်ျှင ် ထုိသူသည်မိမိ၏ဧည ်သညက်ို ဂုဏရ်ပ်း၍ဆက်ဆ ပါ၊ အကကငသူ်သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ်  

ရနာငတ်မလွနဘ်ဝအရပေါ် သက်ဝငယ် ုကကည်လျှင ် ထုိသူသည် ရကာင််းရသာစကာ်းကိုရဖပာပါ (သုိ  မဟတု်) 

တိတတ်ိတ်ရနပါ။(ဆွဟီ်းဟ ် ဗုခါ ီကျမ််း - 

၆၀၁၈)အဗဟူူရိုင ်ဟ်( ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ု)ကဆင ဖ်ပနခ်  သညတ်မနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  ်

ကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ မရှိဆင််း  နမ်ွ်းပါ်းသူ မည်သူဖြစ်သနည််းဆုိသညက်ို အသငတ်ို  သိကကပါသရလာ၊ 

သာဝကကက်ီးမျာ်းက ရလျှာကတ်ငက်ကသည်မှာ ကျွန်ပ်ုတို  ထ ၌ရလာကီ၏ဥစစာပစစည််းနငှ  ်

ပုိက်ဆ ရငရွကက်းမရှိသူကိုရခေါ် ကကပါသည်။ထုိအခါတမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)က 

ကျွန်ပ်ု၏(အွမမသ်)ရနာကလ်ိုက်သာ်းတို  အနက ် မရှိဆင််း  နမ်ွ်းပါ်းသူသည် ထုိသူဖြစ်သည ် အကကငသူ်သည ်

ကိယာမသ်ရန  ၌ရဖမာက်ဖမာ်းစွာရသာ ဆိွယာမ်ဥပုသ်၊ ဆွလာသ်၊ ဇကာသ််းစသညတ်ို  အဖပင ်

အဖခာ်းရသာရကာင််းမှုမျာ်းကိလုည််း ယူရဆာငလ်ာမည်။ (သုိ   ာတွင၎်င််းသူ၏ အရဖခအရနသည ်

ဤသုိ  ဖြစ်မည်။)ထုိသူသည် တစ်ဦ်းဦ်းကိုမတ ာ်းဆ ဆုိခ  သည်။ တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်အာ်း စွပ်စွ ခ  သည၊် 

တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ ဥစစာပစစည််းကိုမတ ာ်းယူခ  သညဖ်ြစ် ာ ထုိသူ  အာ်းထုိငရ်စရတာ်မူပပီ်း မတ ာ်းဖပ ခ ခ   သူအထ မှ 

တစ်ဦ်းကိုရခေါ်၍ ၎င််းခ ခ   သည်နငှ် အညအီမျှဖြစ်ရသာ ရကာင််းမှုကို မတ ာ်းဖပ သူ၏ ရကာင််းမှုမှ 

အစာ်းရပ်းရလျှာ်ရစမည်ဖြစ်သည်။ ၎င််းသူသည်အဖခာ်းသူမျာ်းကိလုည််း ထုိအတိငု််းပင ်အစာ်းရပ်း ရလျာ ်မည်ဖြစ်သည်။ 

သုိ  ရှိ ာ ၎င််းသူသည်အဖခာ်းသူမျာ်းကို ထုိသုိ  အစာ်းရပ်းရလျှာ်ဖခင််းမပပီ်းဆ ု်းမီ မိမိ၏ ရကာင််းမှုမျာ်း ကုနခ်မ််းသွာ်းပါက 

၎င််းမတ ာ်းဖပ ကျင ခ်  သူမျာ်း၏ အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကို လက်ခ ယူဖခင််းအာ်းဖြင  ် ထပ်မ ၍ 

အစာ်းရပ်းရလျာ်ဖခင််းဖပ  မည်။အဆ ု်းတွင ် ထုိသူသည် ဂျဟနနမ်င  သုိ   ဖပစ်ချဖခင််းခ  မည်။(မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း-

၂၅၈၁)(သိ ်မိဇီကျမ််း-၂၄၁၈)(အဟ်မဒက်ျမ််း-

၈၀၂၉)၎င််း၏စာသာ်းအတိငု််းဖြစ်သည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)မိန်  

ကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-သစ်ကိငု််းတစ်ကိုင််းသည ်လမ််းရပေါ်တွငရ်ှပိပီ်း လူတို  အာ်း ဒကုခဖြစ်ရစသည်။ သုိ  ရှိ ာလတူစ်ဦ်းသည် 

၎င််းအာ်း ြယ်ရာှ်းလိုက်သည ်အတကွ် ထုိသူသည ် ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ   ဝငရ် ာက်ခွင  ်ခ  သည်။(ဗုခါ ကီျမ််း-

၆၅၂)၎င််း၏အဓိပပါယ်အတိုင််းဖြစ်သည်။ (မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း-

၁၉၁၄)၎င််းကျမ််းတငွလ် အလာ်းတလူာရှိသည်။(အဗိ်နမုာဂျဟ်-၃၆၈၂)(အဟ်မဒက်ျမ််း-

၁၀၄၃၂)၎င််းနစ်ှကျမ််း၏စာသာ်းအတိုင််းဖြစ်သည်။ လမ််းရပေါ် ရှဒိကုခဖြစ်ရစသည အ် ာကိုြယ်ရာှ်းဖခင််းဖြင  ်

ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာက်ခွင  ်သည်ဆုိလျှင၊် လတူို  အာ်းဒကုခရပ်းသူ်းနငှ  ် လတူို  ၏ဘဝကိုြျက်ဆီ်းသူအာ်း 

မည်မျှအဖပစ်ရပ်းသင သ်ည်ဟ ုသငထ်ငပ်ါသနည််း။ 

ဤစာပုိဒ၏်အစပုိင််းတွငရ်ြာ်ဖပခ  ရသာ အာယသ်ရတာ်မျာ်းနငှ  ် ဟဒ်ီးစ်ဩဝါဒရတာ်မျာ်းတွင ် အတို်းစာ်းဖခင််း၊ 

မတ ာ်းဖပ ဖခင််း၊ လိမ်လညလ်ညှ ်စာ်းဖခင််း၊ ကမဘာရဖမဖပငတ်ွငပ်ျက်စီ်း ာပျက်စီ်းရကကာင််းဖပ လုပ်ဖခင််းတို  အာ်း 

တာ်းဖမစ်ထာ်းရကကာင််းတငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတမိ်န  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူ ရယာက်ျာ်း၊မိန််းမမျာ်းအာ်း၊ ၎င််းတို  တစ်စ ုတစ် ာကိ ု ကျြူ်းလွနက်ကသည ် မရှိဘ လျက ်

စိတ်ဒကုခရပ်းကကရသာသူတို  မှာမူကာ်း မတ ာ်းယို်းစွပ်မှုကိုလည််းရကာင််း၊ ထငရ်ှာ်းစွာရသာ 

ဖပစ်မှုကိုလည််းရကာင််း၊ထမ််းရဆာငခ်  ကကကနုသ်တည််း၊ 

စူ ဟ် အဟဇ်ာဗ်-(၃၃:၅၈) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 



  

  

မည်သူမဆုိ ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လကိုကျင မူ်ရဆာကတ်ည်ပါလျှင ် မိမိအကျိ ်းငာှကျင မူ် ရဆာက်တည်ဖခင််းပင ်

ဖြစ်ရပသည်။ ထုိနည််းတူစွာ မည်သူမဆုိ မရကာင််းမှုကိုဖပ လုပ်သည်ရှိရသာ(်ယင််းမရကာင််းမှု၏ဆုိ်းကျိ ်းမှာ) 

၎င််း၏အရပေါ်၌သာကျရ ာက်မည်ဖြစ်၏။ အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အသင အ်ာ်း ြနဆ်င််း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်မတ်သညက်ျွနတ်ို  အရပေါ်ဝယ် နှပ်ိစကက်လ ူဖပ ရတာ်မူရသာအရှင ်မဟတု်ရပတကာ်း။ 

စူ ဟ် ြွတ်စ်စိွလသ်-(၄၁:၄၆) 

ဟဒ်ီးစ်ရတာတ်ွငလ်ာရှိသည်မှာ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ်

မိမိကိုယ်မိမိ ထိခုိက်နစ်နာရအာငဖ်ပ ဖခင််းနငှ  ် အဖခာ်းသူကို ထိခုိက်နစ်နာရအာငဖ်ပ ဖခင််းတို   မဖပ လုပ် ဟ ု

ဆ ု်းဖြတ်ထာ်းရတာ်မူသည်။ 

(စုနနအ်ဗဒူါဝုဒက်ျမ််း ) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အကကငသူ်သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ရနာငတ်မလွနဘ်ဝအရပေါ် သက်ဝငယ် ုကကည်လျှင ်

ထုိသူသည်မိမိ၏အိမ်နာ်းန်ီးချင််းအာ်း ဒကုခမရပ်း ၊အကကငသူ်သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ်

ရနာငတ်မလွနဘ်ဝအရပေါ်သက်ဝငယ် ုကကည်လျှင ် ထုိသူသည်မိမိ၏ဧည ်သညက်ို ဂုဏရ်ပ်း၍ဆက်ဆ ပါ၊ အကကငသူ်သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ်  ရနာငတ်မလနွဘ်ဝအရပေါ် သက်ဝငယ် ုကကညလ်ျှင ် ထုိသူသည ် ရကာင််းရသာစကာ်းကိုရဖပာပါ 

(သုိ  မဟုတ်)တိတတ်ိတ်ရနပါ၊ အဖခာ်းဆင ဖ်ပနခ်ျက်တစ် ပ်တွင ် မိမိ၏အိမ်န်ီးချင််းအာ်း 

ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ ပါဟလုာရှိသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၄၇) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

ရကကာငတ်စ်ရကာငအ်တကွ်ရကကာင်  အမျိ ်းသမီ်းတစ်ဦ်းသညအ်ဖပစ်ရပ်းဖခင််းခ ခ   သည။် သူမသည ်

ထုိရကကာင််းအာ်းရသဆ ု်းသည်အထိ 

ချ ပ်ရနာှငထ်ာ်းသည ်အတွက်(ဂျဟနနမ်)င  သုိ  ဝငခ်   ရလသည်။၎င််းအာ်းချ ပ်ရနာှငထ်ာ်းစဉ 

အစာရ စာတိုက်ရကျွ်းဖခင််းမဖပ သလိ ုရဖမကက်ီးမှပုိ်းမ ွှာ်းမျာ်းအာ်းစာ်းနိငု ်နအ်တကွ်လည််း မလွှတ်ရပ်းခ  ရပ။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၃၄၈၂) 

ဤသည် ရကကာငတ်စ်ရကာငအ်ာ်း ဒကုခရ ာက်ရအာငဖ်ပ သူ၏ ဖပစ်ဒဏဖ်ြစ်လျှင ် လူသာ်းအာ်း 

ဒကုခရ ာက်ရအာငဖ်ပ လုပ်သူ၏ အဖပစ်သည ် အဘယ်သုိ  ဖြစ်မညန်ည််း။အဗိ်နအုုမ ်က ဆင ဖ်ပနခ်  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)သည် 

(မငန်ဗ် ်)တ ာ်းရဟာစငဖ်မင ရ်ပေါ်တက်၍ အသ ကျယက်ျယ်ဖြင ဟ်စ်ရခေါ် ပပီ်းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

အို-နတုလ်ျှာဖြင သ်ာ အစစလာမ်ကိလုက်ခ ပပီ်း နလှ ်ုးထ ၌(အီမာန)်မရ ာက်ရသ်းသူအရပါင််းတို   

မွတ်စ်လငမ််တို  အာ်းဒကုခမရပ်းရလနငှ  ် အရကှ်မခွ ကကရလနငှ  ် ၎င််းတို  ၏ ချွတ်ယွင််းချက် အာ်းနည််းချက်တို  ကိ ု

ရှာရြွရြာ်ထုတ်ဖခင််း မဖပ ကကရလနငှ  ် အဘယ်ရကကာင် ဆုိရသာ ် ဧကနမု်ချအကကငသူ်သည် မိမိမွတ်စ်လငမ််ညီရနာင၏် 

ချွတ်ယငွ််းချက်တို  ကိ ု ရာှရြွရြေါ်ထုတ်လျှင ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် ထုိသူ၏ ချွတယ်ွင််းချက်မျာ်းကို 



  

  

ရှာရြွရြေါ်ထုတ်ရတာ်မူလိမ ်မည်။ အရှငဖ်မတ်ကအကကငသူ်၏ ချွတ်ယွင််းချက်မျာ်းကိရုှာရြွရြေါ်ထုတ်ပပီဆုိလျှင ်

ထုိသူသည်အိမ်တွင််းပုန််းရနလျှက်ပင ် အရကှ်တကွ အကျိ ်းနည််း ဖြစ်ရပလိမ ်မည်။ တစ်ရန  တွငအ်ဗိ်နအုုမ ်က 

ကအ်ဗဟ်ရကျာင််းရတာ်ဘက်သုိ   ကကည ်ပပီ်းရဖပာသည်မှာ သငသ်ည် အဘယ်မျှကက်ီးကျယ်ပပီ်း ဖမင ဖ်မတ်လိကု်ပါသနည််း။ 

သုိ  ရသာ်(မုအ်မငန်)်သက်ဝငယ် ုကကည်သူသည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ထ ရတာတ်ွင ် သင ထ်က်ပုိ၍ 

ကကီ်းကျယဖ်မင ဖ်မတ်လှရပသည်။ 

(သိ ်မိဇီကျမ််း-၂၀၃၂၊အဗိ်နဟုိဗဗာနက်ျမ််း-၅၇၆၃) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

အကကငသူ်သည်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ရနာငတ်မလွနဘ်ဝအရပေါ်သက်ဝငယ် ုကကည်လျှင ် ထုိသူသည်မိမိ၏ 

အိမ်နာ်းန်ီးချင််းအာ်း ဒကုခမရပ်း ၊ အကကငသူ်သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ရနာငတ်မလနွဘ်ဝအရပေါ် 

သက်ဝငယ် ုကကညလ်ျှင ် ထုိသူသည်မိမိ၏ဧည ်သညက်ို ဂုဏရ်ပ်း၍ဆက်ဆ ပါ၊ အကကငသူ်သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ်  

ရနာငတ်မလွနဘ်ဝအရပေါ် သက်ဝငယ် ုကကည်လျှင ် ထုိသူသည် ရကာင််းရသာစကာ်းကိုရဖပာပါ (သုိ  မဟတု်) 

တိတတ်ိတ်ရနပါ။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၆၀၁၈) 

အဗူဟရူိုင ်ဟ(် ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)ကဆင ဖ်ပနခ်  သညတ်မနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်း

ရတာ်မူသည်မှာ မရှိဆင််း  နမ်ွ်းပါ်းသူ မည်သူဖြစ်သနည််းဆုိသည်ကိ ု အသငတ်ို  သိကကပါသရလာ၊ သာဝကကကီ်းမျာ်းက 

ရလျှာက်တငက်ကသည်မှာ ကျွန်ပ်ုတို  ထ ၌ရလာကီ၏ဥစစာပစစည််းနငှ  ်

ပုိက်ဆ ရငရွကက်းမရှိသူကိုရခေါ် ကကပါသည်။ထုိအခါတမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)က 

ကျွန်ပ်ု၏(အွမမသ်)ရနာကလ်ိုက်သာ်းတို  အနက ် မရှိဆင််း  နမ်ွ်းပါ်းသူသည် ထုိသူဖြစ်သည ် အကကငသူ်သည ်

ကိယာမသ်ရန  ၌ရဖမာက်ဖမာ်းစွာရသာ ဆိွယာမ်ဥပုသ်၊ ဆွလာသ်၊ ဇကာသ််းစသညတ်ို  အဖပင ်

အဖခာ်းရသာရကာင််းမှုမျာ်းကိလုည််း ယူရဆာငလ်ာမည်။ (သုိ   ာတွင၎်င််းသူ၏ အရဖခအရနသည ်

ဤသုိ  ဖြစ်မည်။)ထုိသူသည် တစ်ဦ်းဦ်းကိုမတ ာ်းဆ ဆုိခ  သည်။ တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်အာ်း စွပ်စွ ခ  သည၊် 

တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ ဥစစာပစစည််းကိုမတ ာ်းယူခ  သညဖ်ြစ် ာ ထုိသူ  အာ်းထုိငရ်စရတာ်မူပပီ်း မတ ာ်းဖပ ခ ခ   သူအထ မှ 

တစ်ဦ်းကိုရခေါ်၍ ၎င််းခ ခ   သည်နငှ် အညအီမျှဖြစ်ရသာ ရကာင််းမှုကို မတ ာ်းဖပ သူ၏ ရကာင််းမှုမှ 

အစာ်းရပ်းရလျှာ်ရစမည်ဖြစ်သည်။ ၎င််းသူသည်အဖခာ်းသူမျာ်းကိလုည််း ထုိအတိငု််းပင ်အစာ်းရပ်း ရလျာ ်မည်ဖြစ်သည်။ 

သုိ  ရှိ ာ ၎င််းသူသည်အဖခာ်းသူမျာ်းကို ထုိသုိ  အစာ်းရပ်းရလျှာ်ဖခင််းမပပီ်းဆ ု်းမီ မိမိ၏ ရကာင််းမှုမျာ်း ကုနခ်မ််းသွာ်းပါက 

၎င််းမတ ာ်းဖပ ကျင ခ်  သူမျာ်း၏ အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကို လက်ခ ယူဖခင််းအာ်းဖြင  ် ထပ်မ ၍ 

အစာ်းရပ်းရလျာ်ဖခင််းဖပ  မည်။အဆ ု်းတွင ်ထုိသူသည် ဂျဟနနမ်င  သုိ   ဖပစ်ချဖခင််းခ  မည။် 

(မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း-၂၅၈၁)(သိ ်မိဇီကျမ််း-၂၄၁၈)(အဟ်မဒက်ျမ််း-၈၀၂၉)၎င််း၏စာသာ်းအတိငု််းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)မိန်  ကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

သစ်ကိုင််းတစ်ကိုင််းသည် လမ််းရပေါ်တွငရ်ှိပပီ်း လူတို  အာ်း ဒကုခဖြစ်ရစသည်။ သုိ  ရှိ ာလူတစ်ဦ်းသည ် ၎င််းအာ်း 

ြယရ်ှာ်းလိုက်သည အ်တကွ် ထုိသူသည် ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ   ဝငရ် ာက်ခွင  ်ခ  သည်။ 



  

  

(ဗုခါ ကီျမ််း-၆၅၂)၎င််း၏အဓိပပါယ်အတိငု််းဖြစ်သည်။ (မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း-

၁၉၁၄)၎င််းကျမ််းတငွလ် အလာ်းတလူာရှိသည်။(အဗိ်နမုာဂျဟ်-၃၆၈၂)(အဟ်မဒက်ျမ််း-

၁၀၄၃၂)၎င််းနစ်ှကျမ််း၏စာသာ်းအတိုင််းဖြစ်သည်။ လမ််းရပေါ် ရှဒိကုခဖြစ်ရစသည အ် ာကိုြယ်ရာှ်းဖခင််းဖြင  ်

ဂျနနသ်သုခဘ ုသုိ  ဝငရ် ာက်ခွင  ်သည်ဆုိလျှင၊် လတူို  အာ်းဒကုခရပ်းသူ်းနငှ  ် လတူို  ၏ဘဝကိုြျက်ဆီ်းသူအာ်း 

မည်မျှအဖပစ်ရပ်းသင သ်ည်ဟ ုသငထ်ငပ်ါသနည််း။ 

၃၇။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် 

အသှိဉာဏ်အာ်းထှိန််းသှိမ််းရန်နငှ့် ်အရကတ်သာကမ်ခင််းကြဲ့်သှို ့် 

အသှိဉာဏ်အာ်း  ျကစ်္ ်းမပစ္်သည့််အရာ ှိငု််းကှို 

 ာ်းမမစ္်ရန်အ ကွ်တရာကရှ်ှိလာခြဲ့်သည်။ 

အစ္စလာမ်သာသနာသည် အသှိဉာဏ်၏အ င့်အ် န််းကှိ ု

မမြှင့် ်ငတ်ပ်းခြဲ့်ပပ ်း ၎င််းကှိ ုသာသနာအာ်း 

လှိကုန်ာကျင့််သံ်ုးရန်  ာဝန်တပ်းအပ််းမခင််းခံရမှု၏ 

ပငမ်ဝငရ်ှို ်းအမ စ္်သ မှ် ထ်ာ်းသည်။ 

ထှို ့်မပငအ်သှိဉာဏ်အာ်း ဒဏ္ဍာရ ယံ ုမ််းနငှ့် ်

ရုပ်  ုင််း ကုှိ်ုးကယွမ်ှု ှို ့်၏ 

ချျုပ်တနာှငပ်ှိ ပ်ငထ်ာ်းမှုမျာ်းမှ လ ွတ်မမာက်တစ္ခြဲ့်သည်။ 

အစ္စလာမ်သာသနာ ငွ ်သ ်းမခာ်းလ ူန််းစ္ာ်း စ္်ခုနငှ့်သ်ာ 

သက ်ှိငုသ်ည့်် လျှှိျု ွေ့ ဝှက်ချကမ်ျာ်း သှို ့်မဟ ု ်

အမှိန ့််မပ ာန််းချကမ်ျာ်း ဟ၍ူမရှှိပါ။ ၎င််းမပငအ်စ္စလာမ်၏ 



  

  

အမှိန ့််ပည ခ်ျကမ်ျာ်းနငှ့် ်ဥပတဒမပ ာန််းချကမ်ျာ်း 

အာ်းလံ်ုးသည် မှန်ကန်တသာ အသှိဉာဏ်နငှ့် ်ကှိကု်ည မှုရှှိပပ ်း၊ 

၎င််းသည်  ရာ်းမျှ မှုနငှ့် ်

ဥာဏ်အတမမာ်အမမငရှ်ှိမှု ှို ့်နငှ့်လ်ည််း ကှိကုည် သည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် အသိဉာဏအ်ာ်း ထိန််းသိမ််း နန်ငှ  ် ထုိအသိဉာဏ၏် အဆင အ်တန််းကိ ု ဖမြှင တ်ငရ်ပ်း န ်

ရ ာကရ်ှိလာခ  သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနမ်လွ  နာ်း၊ မျက်စိ၊စိတန်လှ ်ုး ဤအသီ်းသီ်းတို  သည ်

၎င််းအသီ်းသီ်းတို  နငှ  ် စပ်လျဉ်း၍စ ုစမ််းရမ်းဖမန််းဖခင််းကိ ု ခ  မည်သာတည််း။စူ ဟ ် အစစ ာအ်-

(၁၇:၃၆)လူသာ်းတို  အရပေါ်တွင ် မိမိ၏အသိဉာဏက်ိုထိန််းသိမ််း နတ်ာဝနရ်ှိသည။် ထုိ  ရကကာင  ် အစစလာမ်သာသနာသည ်

အ ကန်ငှ မူ််းယစ်ရဆ်းဝါ်းမျာ်းကိ ု တာ်းဖမစ်ပိတ်ပငခ်  သည်။ 

အ က်သည်(ဟ ာမ်)တာ်းဖမစ်ပိတ်ပငထ်ာ်းရကကာင််းစာပုိဒ(်၃၄)တွင ် တငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည။် 

ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာန၏်ရဖမာက်မျာ်းစွာရသာ အာယသ်ရတာ်မျာ်းတငွ ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏မိန  က်ကာ်းချက်ဖြစ်သည် (သုိ  မှသာလျှင ် အသငတ်ို  သည် 

သိနာ်းလညက်ကရပမည်။)ဖြင် အဆ ု်းသတ်ထာ်းသည်။စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၄၂)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း မျက်ရမှာက်ရလာကီဘဝ၏အသကတ်ာသည ် (စိတ်ရဖပလက်ရပျာက်) ကစာ်းခုနစ်ာ်းမှုသာဖြစ်၏။ 

သုိ   ာတငွ ် ရနာငတ်မလွနဘ်ဝ၏ ဘ ဗုိမာနသ်ညက်ာ်း(ရနာငတ်မလွနဘ်ဝ၌ရှိရသာဘ ုဗိမာနသ်ညက်ာ်း)ဖပစ်မှုဒစုရိုကတ်ို  မှ 

ကကဉရရှာငရ်သာ သူတို  အြို   အလွနရ်ကာင််းရပသည်။အသင ် တို  သည ် (ဤမျှပင)် နာ်းမလည်ကကရလသရလာ။စူ ဟ ်

အနနအာမ်-(၆:၃၂)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

ယင််းကျမ််းဂနက်ိုအသငတ်ို  နာ်းလညအ်  ရသာငာှ (စကာ်းအြွ ွံ့အနွ ွံ့ အသ ု်းအနှုန််းအလွနရ်ကာင််းရသာ) 

ကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတအ်ဖြစ် အ ဗီဘာသာစာရပဖြင  ် ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ၏။စူ ဟ် ယူဆွြ-်(၁၂:၂)ထုိ  ဖပင ်

အသိဉာဏရ်ှိသူမျာ်းသာ လမ််းမှနတ် ာ်းနငှ  ် ဉာဏရ်ဖမာ်ဖမငမှ် အကျိ ်းခ စာ်း နိငုမ်ည်ဖြစ်ပပီ်း ၎င််းတို  သည ်

ဉာဏရ်ငှမ်ျာ်းဖြစ်ရကကာင််းကို အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်က ရှင််းလင််းတငဖ်ပထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိအရငှဖ်မတ်သည် မိမိနစ်ှလိုရတာ်မူရသာသူမျာ်း ကိုသာ ဉာဏပ်ညာ 

အရဖမာ်အဖမငက်ိ ု ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရလသည်။ အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ဉာဏပ်ညာ အရဖမာ်အဖမငက်ိ ု

ရပ်းသနာ်းရတာ်မူဖခင််း ခ  ရသာသူသည် အလွနတ် ာမျှ မျာ်းဖပာ်းလှရသာ ဂုဏရ်ကျ်းဇူ်းရတာက်ိ ု

ရပ်းသနာ်းရတာ်မူဖခင််းခ  ရသာ သူတည််း။ သုိ   ာတွင ် စူ်းစမ််းဆငဖ်ခငရ်သာ နသိမမ ဉာဏရ်ှငမ်ျာ်းမှအပ လူတိုင််း 

သတိသ ရဝဂတ ာ်း ရှိသည်မဟုတ်ရပ။စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၆၉)ထုိ  ရကကာင  ် အစစလာမ်သာသနာသည် အသိဉာဏအ်ာ်း 

သာသနာကို လိကု်နာကျင် သ ်ုး န ် တာဝနရ်ပ်းအပ်ဖခင််းခ  မှု၏ ပငမ်ဝငရ်ို်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ-

သ ု်းဦ်းရသာသူသည ် အဖပစ်အကုသုိလ်ရ ်းမှတ်ဖခင််းမခ  ရပ။ (၁)အိပ်ရပျာ်ရနသူသညအ်ိပ် ာမှနိ်ုးလာသညအ်ထိ၊ 

(၂)အ ွယ်မရ ာက်ရသ်းရသာသူသညအ် ွယ်ရ ာက်လာသည်အထိ၊ 

(၃)ရူ်းသွပ်ရနသူသည်အသိညဏရ်ကာင််းလာသညအ်ထိဖြစ်သည။်(ဗုခါ ကီျမ််း ဟဒ်ီးစ်အမှတ်- ၅၂၆၉ မတိုငမီ်တငွ ်



  

  

မုအလ်လက် အာ်းရဖပာသူကိုရြာ်ဖပသည် ပ ုစ ဖြင် တငဖ်ပထာ်းသည်။) (အဗဒူါဝူဒက်ျမ််း-၄၄၀၂တွင ်

ရမာငစူ်လ်အရနဖြင ဆ်င ဖ်ပနထ်ာ်းသည်။)၎င််း၏စာသာ်းအတိငု််းဖြစ်သည်။(သိ ်မိဇီကျမ််း-၁၄၂၃) 

(နစာအီ၏စုနနက်ုဗ ်ာကျမ််း -၇၃၄၆) (မွတ်စ်နဒအ်ဟ်မဒက်ျမ််း-

၉၅၆)တွငစ်ာသာ်းအနည််းငယ်ကွ ဖပာ်းသည်။(အဗိ်နမုာဂျဟ်ကျမ််း-၂၀၄၂)တွင ်

အကျဉ်းချ ပ်ရြာ်ဖပထာ်းသည်။အစစလာမ်သာသနာသည် အသိဉာဏအ်ာ်း အယူသီ်းမှုမျာ်းနငှ  ်

ရုပ်တုဆင််းတုကိ်ုးကယွ်မှု၏ချ ပ်ရနာှငပိ်တ်ပငထ်ာ်းမှုမှ လွှတ်ရဖမာက်ရစခ  သည်။ လွနရ်လပပီ်းရသာလူမျိ ်းစုမျာ်းသည ်

ဒဏ္ဍာ ယီ ုတမ််းမျာ်းကို ဆုပ်ကိုငထ်ာ်းပပီ်း၊ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ထ မှရ ာက်ရှလိာရသာ အမှနတ် ာ်းအာ်း 

ဖငင််းပယ်ဖခင််းတို  နငှ ပ်တ်သက်၍ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက် အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ် ထုိနည််းတူစွာ 

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် မည်သည ်ပမိ ွံ့  ွာ၌မဆုိ သတိရပ်းနှု်ိးရဆာ်သူ(နဗီတမနရ်တာ်)တစ်ပါ်းပါ်းကို ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  တိုင််း 

ယင််းပမိ ွံ့  ွာမှ စည််းစိမ်ရှငတ်ို  က(ဤသုိ  ) ရဖပာဆုိခ  ကက သည်သာ၊ "စငစ်စ်ဧကန ် ကျွန်ပ်ုတို  သည်မိမိတို  ၏အဘ၊ ဘုိ်း၊ 

ရဘ်းတို  အာ်း သာသနာ  လမ််းစဉတစ်ခုရပေါ်၌ ရတွွံ့ ရှိခ  ကကပါ၏။ မုချဧကန ် ကျွန်ပ်ုတို  သည် ၎င််းတို  ၏ ရဖခ ာမျာ်းရပေါ်၌ 

လိုက်ကကသူမျာ်းပင ် ဖြစ်ကကပါ၏"။စူ ဟ ် ဇုခ်ရုြ်-(၄၃:၂၃)အိဗ ်ာဟီမ်ခလီလ(်အလိငုဟ်ိစစလာမ်)သည ်

မိမိ၏အမျိ ်းသာ်းမျာ်းအာ်း ရဖပာကကာ်းခ  သညက်ို အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်က ဖပနလ်ည်အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-

အသငတ်ို   စွ လမ််းကိ်ုးကယွ်လျှက်ရှိကကကုနရ်သာ ဤရုပ်တုမျာ်းကာ်း 

အဘယ်သုိ  ရသာအ ာမျာ်းနည််း။(၅၂)ထုိအမျိ ်းသာ်းတို  က ကျွန်ပ်ုတို  သည ် မိမိတို  ၏အဘ၊ဘုိ်းရဘ်းတို  အာ်း 

ဤရုပ်တုမျာ်းကိကုို်းကွယ်သူမျာ်းအဖြစ် ရတွွံ့ ရှိခ  ကကသည်ဟ ု ရဖပာဆုိ(ရဖြကကာ်း) ခ  ကကရလသည်။(၅၃)စူ ဟ ်

အနဗ်ယိာအ-်(၂၁:၅၂-၅၃)အစစလာမ်သာသနာသည ် ရ ာကရ်ှိလာခ  ပပီ်း၊ လူသာ်းတို  အာ်း 

ရုပ်တုဆင််းတုမျာ်းကိုခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းနငှ  ် ဘုိ်းရဘ်းဘီဘငမ်ျာ်းထ မှအရမွဆကခ် ထာ်းသည  ်

ဒဏ္ဍာ ယီ ုတမ််းမျာ်းကိုစွန  လ်ွှတ်ကာ  စူလတ်မနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်း၏ လမ််းစဉကိ ု

ရလျှာက်လမ််း နအ်တကွ် အမိန  ရ်ပ်းခ  သည။်အစစလာမ်သာသနာတွင ် သီ်းဖခာ်းလတူန််းစာ်းတစ်ခုနငှ သ်ာ သက်ဆုိငသ်ည  ်

လျှိ ွံ့ ဝှက်ချက်မျာ်း သုိ  မဟတု် အမိန  ဖ်ပဌာန််းချက်မျာ်းဟူ၍ မရှရိပ။တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိငုဟ်ိဝစလလ မ်)၏ 

ညီဝမ််းကွ ရတာ်စပ်ရသာသမက်ဖြစ်သူ 

သာဝကကက်ီးအလီဗငန်အ်ဗီသွာလဗိ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)သညရ်မ်းဖမန််းဖခင််းခ  သည်မှာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်သည ် အသငတ်ို  အတကွ် သီ်းသန  တ်စ်စ ုတစ် ာချ်ီးဖမြှင ရ်ပ်းခ  ဖခင််းရှိပါသလာ်း။ 

ထုိအခါသာဝကကက်ီးအလီ( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)က အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်သည ်

လူသာ်းအာ်းလ ်ုးအတွက ် သတ်မှတ်ထာ်းသည ်အ ာမှလွ ၍ ကျွနရ်တာ်တို  အတကွ ်

သီ်းသန  သ်တ်မှတ်ချီ်းဖမြှင ခ်  သည ်အ ာဟူ၍မရှိပါ။ သုိ  ရသာက်ျွနရ်တာ်၏ဓါ်းရို်းထ တငွရ်ှိရသာ ဤအ ာသာရှိပါသညဟ်ူ၍ 

ရဖြကကာ်းခ  သည်။ ၎င််းရနာက် ထုိထ မှ စာရ ်းသာ်းထာ်းသည်  စာ ွကတ်စ်ပုိင််းကို ထုတ်လိကု်သည်။ 

၎င််းထ တွငပ်ါရှိသည်မှာ (၁) အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မှအပ အဖခာ်းတစ်စ ုတစ် ာအတကွ်သာ်းရကာငလ်ှ်ီးဖြတ်သူအာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် (လအ်နသ်) ကျိနဆ် ရတာ်မူ၏။ (၂) ရဖမယာနယ်နမိိတအ်မှတ်အသာ်းမျာ်းအာ်းခုိ်းသူကို 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်ကျိနဆ် ရတာ်မူ၏။ (၃) မိဘနစ်ှပါ်းကို ကျိနစ်ာပုိ  သူအရပေါ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

ကျိနဆ် ရတာ်မူ၏။ (၄) ဗိဒအ်သ်တ ာ်းသစ်တီထွငသူ်အာ်း ခုိလ ုခွင ရ်ပ်းသူအရပေါ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

ကျိနဆ် ရတာ်မူ၏။(ဆွဟ်ီးဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၁၉၇၈)အစစလာမ်၏အမိန  ပ်ညတ်ချက်မျာ်းနငှ  ်

ဥပရဒဖပဌာန််းချက်မျာ်းအာ်းလ ု်းသည်မှနက်နရ်သာအသိဉာဏန်ငှ  ် ကိုကည်ီမှုရှပိပီ်း၊ ၎င််းသည ် တ ာ်းမျှတမှုနငှ  ်

ဥာဏရ်ဖမာ်ဖမငရ်ှိမှုတို  ၏ရတာင််းဆုိချက်နငှ လ်ည််း ကိကုည်ီရပသည်။ 



  

  

ဧကနမ်လွ  နာ်း၊ မျက်စိ၊စိတ်နလှ ု်း ဤအသီ်းသီ်းတို  သည် ၎င််းအသီ်းသီ်းတို  နငှ  ် စပ်လျဉ်း၍စ ုစမ််းရမ်းဖမန််းဖခင််းကိ ု

ခ  မည်သာတည််း။ 

စူ ဟ် အစစ ာအ-်(၁၇:၃၆) 

လူသာ်းတို  အရပေါ်တွင ် မိမိ၏အသိဉာဏက်ိုထိန််းသိမ််း နတ်ာဝနရ်ှိသည်။ ထုိ  ရကကာင  ် အစစလာမ်သာသနာသည ်

အ ကန်ငှ မူ််းယစ်ရဆ်းဝါ်းမျာ်းကိ ု တာ်းဖမစ်ပိတ်ပငခ်  သည်။ 

အ က်သည်(ဟ ာမ်)တာ်းဖမစ်ပိတ်ပငထ်ာ်းရကကာင််းစာပုိဒ(်၃၄)တွင ် တငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည။် 

ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာန၏်ရဖမာက်မျာ်းစွာရသာ အာယသ်ရတာ်မျာ်းတွင ်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏မိန  က်ကာ်းချက်ဖြစ်သည်  

(သုိ  မှသာလျှင ်အသငတ်ို  သည ်သိနာ်းလည်ကကရပမည်။)ဖြင် အဆ ု်းသတ်ထာ်းသည်။ 

စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၄၂) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း မျက်ရမှာက်ရလာကီဘဝ၏အသကတ်ာသည ် (စိတ်ရဖပလက်ရပျာက်) ကစာ်းခုနစ်ာ်းမှုသာဖြစ်၏။ 

သုိ   ာတငွ ် ရနာငတ်မလွနဘ်ဝ၏ ဘ ဗုိမာနသ်ညက်ာ်း(ရနာငတ်မလွနဘ်ဝ၌ရှိရသာဘ ုဗိမာနသ်ညက်ာ်း)ဖပစ်မှုဒစုရိုကတ်ို  မှ 

ကကဉရရှာငရ်သာ သူတို  အြို   အလွနရ်ကာင််းရပသည။်အသင ်တို  သည ်(ဤမျှပင)် နာ်းမလည်ကကရလသရလာ။ 

စူ ဟ် အနနအာမ်-(၆:၃၂) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနမ်လွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည် ယင််းကျမ််းဂနက်ိအုသငတ်ို  နာ်းလည်အ  ရသာငာှ (စကာ်းအြွ ွံ့အနွ ွံ့ 

အသ ု်းအနှုန််းအလွနရ်ကာင််းရသာ) ကု ်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတအ်ဖြစ် အ ဗီဘာသာစာရပဖြင  ်ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ၏။ 

စူ ဟ် ယူဆွြ်-(၁၂:၂) 

ထုိ  ဖပင ် အသိဉာဏရ်ှိသူမျာ်းသာ လမ််းမှနတ် ာ်းနငှ  ် ဉာဏရ်ဖမာ်ဖမငမှ် အကျိ ်းခ စာ်း နိငုမ်ည်ဖြစ်ပပီ်း ၎င််းတို  သည ်

ဉာဏရ်ငှမ်ျာ်းဖြစ်ရကကာင််းကို အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်က ရှင််းလင််းတငဖ်ပထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် မိမိနစ်ှလိုရတာ်မူရသာသူမျာ်း ကိုသာ ဉာဏပ်ညာ အရဖမာ်အဖမငက်ိ ု ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရလသည်။ 

အမှနစ်ငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ဉာဏပ်ညာ အရဖမာ်အဖမငက်ို ရပ်းသနာ်းရတာ်မူဖခင််း ခ  ရသာသူသည ် အလွနတ် ာမျှ 

မျာ်းဖပာ်းလှရသာ ဂုဏရ်ကျ်းဇ်ူးရတာ်ကို ရပ်းသနာ်းရတာ်မူဖခင််းခ  ရသာ သူတည််း။ သုိ   ာတွင ်စူ်းစမ််းဆငဖ်ခငရ်သာ နသိမမ 

ဉာဏရ်ငှမ်ျာ်းမှအပ လတူိုင််း သတိသ ရဝဂတ ာ်း ရှိသည်မဟုတရ်ပ။ 

စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၆၉) 

ထုိ  ရကကာင  ်အစစလာမ်သာသနာသည် အသိဉာဏအ်ာ်း သာသနာကို လိကု်နာကျင် သ ု်း န ်တာဝနရ်ပ်းအပ်ဖခင််းခ  မှု၏ 

ပငမ်ဝငရ်ို်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ- 



  

  

သ ု်းဦ်းရသာသူသည ်အဖပစ်အကုသုိလ်ရ ်းမှတ်ဖခင််းမခ  ရပ။ (၁)အိပ်ရပျာ်ရနသူသညအ်ိပ် ာမှနိ်ုးလာသည်အထိ၊ 

(၂)အ ွယ်မရ ာက်ရသ်းရသာသူသညအ် ွယ်ရ ာက်လာသည်အထိ၊ 

(၃)ရူ်းသွပ်ရနသူသည်အသိညဏရ်ကာင််းလာသညအ်ထိဖြစ်သည။် 

(ဗုခါ ကီျမ််း ဟဒ်ီးစ်အမှတ-် ၅၂၆၉ မတိုငမီ်တွင ်မုအလလ်က ်အာ်းရဖပာသူကိုရြာ်ဖပသည် ပ ုစ ဖြင် တငဖ်ပထာ်းသည်။) 

(အဗူဒါဝူဒက်ျမ််း-၄၄၀၂တွင ်ရမာငစူ်လ်အရနဖြင ဆ်င ဖ်ပနထ်ာ်းသည်။)၎င််း၏စာသာ်းအတိုင််းဖြစ်သည်။(သိ ်မိဇီကျမ််း-

၁၄၂၃) (နစာအီ၏စုနနက်ဗု် ာကျမ််း -၇၃၄၆) (မွတ်စ်နဒအ်ဟ်မဒက်ျမ််း-

၉၅၆)တွငစ်ာသာ်းအနည််းငယ်ကွ ဖပာ်းသည်။(အဗိ်နမုာဂျဟ်ကျမ််း-၂၀၄၂)တွင ်အကျဉ်းချ ပ်ရြာ်ဖပထာ်းသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ်အသိဉာဏအ်ာ်း အယူသီ်းမှုမျာ်းနငှ  ်ရုပ်တုဆင််းတုကိ်ုးကယွ်မှု၏ချ ပ်ရနာှငပိ်တ်ပငထ်ာ်းမှုမှ 

လွှတ်ရဖမာက်ရစခ  သည်။ လနွရ်လပပီ်းရသာလူမျိ ်းစုမျာ်းသည ်ဒဏ္ဍာ ီယ တုမ််းမျာ်းကိ ုဆုပ်ကိုငထ်ာ်းပပီ်း၊ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ထ မှရ ာကရ်ှိလာရသာ အမှနတ် ာ်းအာ်း ဖငင််းပယ်ဖခင််းတို  နငှ ပ်တ်သက်၍ အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်က 

အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းဖပင ်ထုိနည််းတူစွာ ငါအရှငဖ်မတ်သည် မည်သည ်ပမိ ွံ့  ွာ၌မဆုိ သတိရပ်းနှု်ိးရဆာ်သူ(နဗီတမနရ်တာ်)တစ်ပါ်းပါ်းကိ ု

ရစလွှတ်ရတာ်မူခ  တိုင််း ယင််းပမိ ွံ့  ွာမှ စည််းစိမ်ရှငတ်ို  က(ဤသုိ  ) ရဖပာဆုိခ  ကက သည်သာ၊ "စငစ်စ်ဧကန ်

ကျွန်ပ်ုတို  သည်မိမိတို  ၏အဘ၊ ဘုိ်း၊ ရဘ်းတို  အာ်း သာသနာ  လမ််းစဉတစ်ခုရပေါ်၌ ရတွွံ့ ရှိခ  ကကပါ၏။ မုချဧကန ်

ကျွန်ပ်ုတို  သည ်၎င််းတို  ၏ ရဖခ ာမျာ်းရပေါ်၌ လိကု်ကကသူမျာ်းပင ်ဖြစ်ကကပါ၏"။ 

စူ ဟ် ဇုခ်ရြု်-(၄၃:၂၃) 

အိဗ် ာဟီမ်ခလလီ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)သည် မိမိ၏အမျိ ်းသာ်းမျာ်းအာ်း ရဖပာကကာ်းခ  သည်ကိ ုအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်က 

ဖပနလ်ညအ်သိရပ်းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

အသငတ်ို   စွ လမ််းကို်းကွယလ်ျှကရ်ှိကကကုနရ်သာ ဤရုပ်တုမျာ်းကာ်း အဘယ်သုိ  ရသာအ ာမျာ်းနည််း။(၅၂) 

ထုိအမျိ ်းသာ်းတို  က ကျွန်ပ်ုတို  သည် မိမိတို  ၏အဘ၊ဘုိ်းရဘ်းတို  အာ်း ဤရုပ်တုမျာ်းကိကုိ်ုးကယွ်သူမျာ်းအဖြစ် 

ရတွွံ့ ရှိခ  ကကသည်ဟု ရဖပာဆုိ(ရဖြကကာ်း) ခ  ကကရလသည်။(၅၃) 

စူ ဟ် အနဗ်ယိာအ်-(၂၁:၅၂-၅၃) 

အစစလာမ်သာသနာသည ်ရ ာကရ်ှိလာခ  ပပီ်း၊ လူသာ်းတို  အာ်း ရုပ်တုဆင််းတုမျာ်းကိုခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းနငှ  ်

ဘုိ်းရဘ်းဘီဘငမ်ျာ်းထ မှအရမွဆက်ခ ထာ်းသည ် ဒဏ္ဍာ ယီ ုတမ််းမျာ်းကိုစွန  လ်ွှတက်ာ 

 စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်း၏ လမ််းစဉကိ ုရလျှာက်လမ််း နအ်တွက ်အမိန  ရ်ပ်းခ  သည်။ 

အစစလာမ်သာသနာတွင ် သီ်းဖခာ်းလတူန််းစာ်းတစ်ခုနငှ သ်ာ သက်ဆုိငသ်ည  ် လျှိ ွံ့ ဝှက်ချက်မျာ်း သုိ  မဟတု ်

အမိန  ဖ်ပဌာန််းချက်မျာ်းဟူ၍ မရှိရပ။ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏ ညီဝမ််းကွ ရတာ်စပ်ရသာသမက်ဖြစ်သူ 

သာဝကကက်ီးအလီဗငန်အ်ဗီသွာလဗိ်( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)သညရ်မ်းဖမန််းဖခင််းခ  သည်မှာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်သည ် အသငတ်ို  အတကွ် သီ်းသန  တ်စ်စ ုတစ် ာချ်ီးဖမြှင ရ်ပ်းခ  ဖခင််းရှိပါသလာ်း။ 

ထုိအခါသာဝကကက်ီးအလီ( ဿွယိလလ ာဟအုနဟ်ု)က အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်သည ်



  

  

လူသာ်းအာ်းလ ်ုးအတွက ် သတ်မှတ်ထာ်းသည ်အ ာမှလွ ၍ ကျွနရ်တာ်တို  အတကွ ်

သီ်းသန  သ်တ်မှတ်ချီ်းဖမြှင ခ်  သည ်အ ာဟူ၍မရှိပါ။ သုိ  ရသာက်ျွနရ်တာ်၏ဓါ်းရို်းထ တငွရ်ှိရသာ ဤအ ာသာရှိပါသညဟ်ူ၍ 

ရဖြကကာ်းခ  သည်။ ၎င််းရနာက် ထုိထ မှ စာရ ်းသာ်းထာ်းသည်  စာ ွကတ်စ်ပုိင််းကို ထုတ်လိကု်သည်။ 

၎င််းထ တွငပ်ါရှိသည်မှာ (၁) အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မှအပ အဖခာ်းတစ်စ ုတစ် ာအတကွ်သာ်းရကာငလ်ှ်ီးဖြတ်သူအာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် (လအ်နသ်) ကျိနဆ် ရတာ်မူ၏။ (၂) ရဖမယာနယ်နမိိတအ်မှတ်အသာ်းမျာ်းအာ်းခုိ်းသူကို 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်ကျိနဆ် ရတာ်မူ၏။ (၃) မိဘနစ်ှပါ်းကို ကျိနစ်ာပုိ  သူအရပေါ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

ကျိနဆ် ရတာ်မူ၏။ (၄) ဗိဒအ်သ်တ ာ်းသစ်တီထွငသူ်အာ်း ခုိလ ုခွင ရ်ပ်းသူအရပေါ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

ကျိနဆ် ရတာ်မူ၏။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၁၉၇၈) 

အစစလာမ်၏အမိန  ပ်ညတ်ချက်မျာ်းနငှ  ် ဥပရဒဖပဌာန််းချက်မျာ်းအာ်းလ ်ုးသည်မှနက်နရ်သာအသိဉာဏန်ှင  ် ကိုကည်ီမှုရှိပပီ်း၊ 

၎င််းသည ်တ ာ်းမျှတမှုနငှ  ်ဥာဏရ်ဖမာ်ဖမငရ်ှိမှုတို  ၏ရတာင််းဆုိချက်နငှ လ်ည််း ကိုကည်ီရပသည်။ 

၃၈။ 

လမ််းမှာ်းတနတသာဘာသာ ရာ်း ှို ့်၏တနာကလ်ှိကုမ်ျာ်းသ

ည် ထှိဘုာသာ ရာ်း ှို ့်၌ရှှိတသာ 

တရှွေ့တနာကမ်ည ညွ မ်ှုမျာ်း၊ အသှိဉာဏ်က 

လကမ်ခံနှိငုသ်ည့််ကှိစ္စရပ်မျာ်းကှို 

တသချာနာ်းလည်သတဘာတပါကမ်ခင််းမရှှိလျှင ်

ဘာသာတရ်းတခါင််းတ ာငမ်ျာ်းသည် တနာကလ်ှိုက ်ှို ့်အာ်း 

သာသနာသည် အသှိဉာဏ်ထက်မမင့်မ်ာ်းသည်။ ထှိတုသကာင့် ်

သာသနာကှိုအသှိဉာဏ်မ င့််နာ်းလည်ရန် မမ စ္်နှိငုသ်လှိ ု

အတသ်းစ္ှိ သ်တဘာတပါကရ်န်လည််း မမ စ္်နှိငုဟ် ုှိကုာ 

ဇတဝဇဝါမ စ္်တအာငမ်ပျုလပ်ုသကသည်။ အစ္စလာမ်သည် 



  

  

ဘာသာ ရာ်းအာ်း 

အသှိဉာဏ်ကှိလုမ််း ွင့်တ်ပ်းသည့််အလင််းတရာငအ်မ စ္် 

သ မှ် ထ်ာ်းသည်။ 

လမ််းမှာ်းတနတသာဘာသာ ရာ်း ှို ့်၏တခါင််းတ ာငမ်ျာ်းသ

ည် လ ူှို ့်အာ်းအသှိဉာဏ်ကှိ ုအသံ်ုးချမခင််းမှ ာ်း  ်းကာ်း 

၎င််း ှို ့်ကှိုသာ မျကစ်္ှိစ္ံုမှှိ ပ်ပ ်း လှိကုန်ာတစ္ချငသ်ကသည်။ 

အစ္စလာမ်သာသနာသည် 

လသူာ်းအာ်းသတူ ာငရွ်ကတ်နသည့်် 

ကှိစ္စရပ်မျာ်း၏အရှှိ ရာ်းကှိသုှိနာ်းလည်တစ္ရန်အ ကွ် 

အသှိဉာဏ်အာ်းနှိ်ုးသကာ်းတစ္လှိသုည်။ 

လမ််းမှာ်းရနရသာဘာသာတ ာ်းတို  ၏ရနာကလ်ိုက်မျာ်းသည် ထုိဘာသာတ ာ်းတို  ၌ရှိရသာ ရရှ ွံ့ရနာက်မညီညတွ်မှုမျာ်း၊ 

အသိဉာဏက်လက်မခ နိငုသ်ည ်ကိစစ ပ်မျာ်းကိုရသချာနာ်းလညသ်ရဘာရပါက်ဖခင််းမရှိလျှင ်

ဘာသာရ ်းရခါင််းရဆာငမ်ျာ်းသည် ရနာက်လိကု်တို  အာ်းသာသနာသည ် အသိဉာဏထ်ကဖ်မင မ်ာ်းသည်။ထုိရကကာင  ်

သာသနာကိုအသိဉာဏဖ်ြင် နာ်းလည ်န ် မဖြစ်နိငုသ်လိ ု အရသ်းစိတ်သရဘာရပါက ်နလ်ည််း မဖြစ်နိငုဟ်ုဆုိကာ 

ဇရဝဇဝါဖြစ်ရအာငဖ်ပ လုပ်ကကသည်။ အစစလာမ်သည ် ဘာသာတ ာ်းအာ်း 

အသိဉာဏက်ိုလမ််းြွင ရ်ပ်းသည အ်လင််းရ ာငအ်ဖြစ် သတ်မှတ်ထာ်းသည်။ 

လမ််းမှာ်းရနရသာဘာသာတ ာ်းတို  ၏ရခါင််းရဆာငမ်ျာ်းသည် လူတို  အာ်းအသိဉာဏက်ိ ု အသ ု်းချဖခင််းမှတာ်းဆီ်းကာ 

၎င််းတို  ကိုသာမျက်စိစ ုမိှတ်ပပီ်း လိုက်နာရစချငက်ကသည်။ အစစလာမ်သာသနာသည ် လူသာ်းအာ်းသူရဆာင ွ်က်ရနသည  ်

ကိစစ ပ်မျာ်း၏အရှတိ ာ်းကို စဥ််းစာ်းရတွ်းရတာကာ နာ်းလညန်ိငုရ်စ နအ်တွက် အသိဉာဏအ်ာ်းနိ်ုးကကာ်းရစလိုသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိနည််းအတိုင််းပင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် မိမိအမိန  ရ်တာ်မျာ်းအနက်မှ 

ရူဟတ်ည််းဟူရသာ ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကိ ု ထုတ်ဖပနရ်တာ်မူခ  ၏။ အသငသ်ည ် ကျမ််းဂနရ်ဒသနာရတာ်ဟူသည ်

အဘယ်နည််းဟူ၍ လည််းရကာင််း၊အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုဟူသည် အဘယ်နည််းဟူ၍လည််းရကာင််း၊ 

သိရှိခ  သည်မဟတု်ရပ။ သုိ   ာတငွ ် ငါအရှငဖ်မတ်သညယ်င််းက ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကိ ု

လင််းရ ာငဖ်ခည်ဖပ လုပ်ရတာ်မူ၍ ထုိလင််းရ ာငဖ်ခည်ဖြင  ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် မိမိကျွနတ်ို   အနက်မှ 



  

  

မိမိအလိုရှိရတာ်မူရသာသူအာ်း တ ာ်းလမ််းမှနက်ို ညွှနရ်တာ်မူ၏။ ၎င််းဖပင ် ဧကနမ်လွ  သငသ်ည ်

ရဖြာင မ်တ်ရသာတ ာ်းလမ််းကို အမှနပ်င ် ညွှနဖ်ပလျက် ရှိ၏။စူ ဟ ် ရှု ာ-

(၄၂:၅၂)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏(ဝဟီ)ဗျာဒတိ်ရတာတ်ွင ် အရထာက်အထာ်းမျာ်း၊ သက် ရသမျာ်းပါရှိပပီ်း ၎င််းတို  သည ်

မှနက်နရ်ကာင််းမွနသ်ည အ်သိဉာဏက်ညွှနဖ်ပရနရသာယ ုကကည ်နန်ငှ  ် သိနာ်းလည ်န ်

လိုအပ်သည အ်မှနတ် ာ်းမျာ်းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို- လူခပ်သိမ််းတို  ၊ အသငတ်ို  အာ်း 

ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်၏အထ ရတာ်မှ အသငတ်ို  ထ သုိ   ခုိငလ် ုရသာသက်ရသသာဓကတစ် ပ် (ဖြစ်ရသာ 

နဗီတမနရ်တာ်မုဟမမဒ ် (ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည် ဧကနမ်လွ  ရ ာက်ရှလိာခ  ရချပပီ။ ၎င််းဖပင ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည ်အသငတ်ို  ထ သုိ   ထငရ်ာှ်းလှစွာရသာ အလင််းရ ာင ် (ဖြစ်ရသာ ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ)် ကိုလည််း 

ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရချပပီ။စူ ဟ ် နစိာအ်-(၄:၁၇၄)သုိ  ရှိ ာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် လူသာ်းမျာ်းကိုလမ််းမှနတ် ာ်း၊ 

အသိပညာနငှ အ်မှနတ် ာ်းတို  ၏အလင််းရ ာငတ်ွင ် ရှငသ်နရ်နထုိင ်နလ်ိုလာ်းရတာ်မူပပီ်း၊ ရှုငိတ်ာွနမိ်စဆာမျာ်းနငှ  ်

အဖခာ်းရသာခဝပ်ကို်းကွယ်ခ  ရသာအ ာမျာ်းသည် လူသာ်းမျာ်းကို(ကြု် ်)ရသွြည်ဖငင််းပယ်ဖခင််း၊ အသိဉာဏမ်  ဖခင််းနငှ  ်

လမ််းမှာ်းဖခင််း၏အမုိက်ရမှာငမ်ျာ်းတငွ ် ရှိရနရစလိုကကသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ယ ုကကည်ဖခင််း သဒဓါတ ာ်းထာ်းရှိသူ အရပါင််းတို  ကို (အထူ်း ကကည ်ရှုရစာငမ် 

ရတာ်မူရသာ)အရဆွခငပွ်န််းပငတ်ည််း။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ယင််းယ ုကကည်သူအရပါင််းတို  ကိ ု (“ကြု် ်”တည််းဟူရသာ) 

အမုိက်ရမှာငမ်ျာ်းအတွင််းမှ (အစစလာမ်တည််းဟူရသာ) အလင််းရ ာငသုိ်  ထုတယ်ူ ပုိ  ရဆာငရ်တာ်မူရလသည်။ သုိ   ာတွင ်

မယ ုမကကည်ရသွြည်ဖငင််းပယ်ရသာသူတို  ၏ အရဆွခငပွ်န််း မျာ်းမှာမူကာ်းရှု ိငတ်ာွနမ်ျာ်းပငတ်ည််း။ ယင််းရှု ိငတ်ာွနမ်ျာ်း 

သည ်ထုိသူတို  အာ်း(အစစလာမ်တည််းဟူရသာ) အလင််းရ ာငမှ် “ကုြ ််” တည််းဟူရသာ အဝိဇဇာ အမုိက်ရမှာငအ်တွင််းသုိ   

ပုိ  ရဆာငက်ကကနု၏်။က ု်အာန(်၂:၂၅၇) 

ထုိနည််းအတိငု််းပင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် မိမိအမိန  ရ်တာ်မျာ်းအနက်မှ ရူဟတ်ည််းဟူရသာ ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကိ ု

ထုတ်ဖပနရ်တာ်မူခ  ၏။ အသငသ်ည ် ကျမ််းဂနရ်ဒသနာရတာ်ဟူသည ် အဘယ်နည််းဟူ၍ 

လည််းရကာင််း၊အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုဟူသည် အဘယန်ည််းဟူ၍လည််းရကာင််း၊ သိရှိခ  သည်မဟတု်ရပ။ သုိ   ာတွင ်

ငါအရှငဖ်မတ်သညယ်င််းက ု်အာနက်ျမ််းရတာဖ်မတ်ကို လင််းရ ာငဖ်ခည်ဖပ လုပ်ရတာ်မူ၍ ထုိလင််းရ ာငဖ်ခည်ဖြင  ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် မိမိကျွနတ်ို   အနက်မှ မိမိအလိရုှိရတာ်မူရသာသူအာ်း တ ာ်းလမ််းမှနက်ိ ု ညွှနရ်တာ်မူ၏။ ၎င််းဖပင ်

ဧကနမ်လွ  သငသ်ည ်ရဖြာင မ်တ်ရသာတ ာ်းလမ််းကိ ုအမှနပ်င ်ညွှနဖ်ပလျက ်ရှိ၏။ 

စူ ဟ် ရှု ာ-(၄၂:၅၂) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏(ဝဟ)ီဗျာဒတိ်ရတာ်တွင ် အရထာက်အထာ်းမျာ်း၊ သက် ရသမျာ်းပါရှိပပီ်း ၎င််းတို  သည ်

မှနက်နရ်ကာင််းမွနသ်ည အ်သိဉာဏက်ညွှနဖ်ပရနရသာယ ုကကည ်နန်ငှ  ် သိနာ်းလည ်န ်

လိုအပ်သည အ်မှနတ် ာ်းမျာ်းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အို- လူခပ်သိမ််းတို  ၊ အသငတ်ို  အာ်း ရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်၏အထ ရတာ်မှ အသငတ်ို  ထ သုိ   

ခုိငလ် ုရသာသက်ရသသာဓကတစ် ပ် (ဖြစ်ရသာ နဗတီမနရ်တာ်မုဟမမဒ ် (ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည ်

ဧကနမ်လွ  ရ ာကရ်ှိလာခ  ရချပပီ။ ၎င််းဖပင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  ထ သုိ   ထငရ်ှာ်းလှစွာရသာ အလင််းရ ာင ်

(ဖြစ်ရသာ ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ)် ကိုလည််း ချရပ်းသနာ်းရတာ်မူခ  ရချပပီ။ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၁၇၄) 



  

  

သုိ  ရှိ ာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် လူသာ်းမျာ်းကိုလမ််းမှနတ် ာ်း၊ အသိပညာနငှ အ်မှနတ် ာ်းတို  ၏အလင််းရ ာငတ်ငွ ်

ရှငသ်နရ်နထုိင ်နလ်ိလုာ်းရတာ်မူပပီ်း၊ ရှုိငတ်ွာနမိ်စဆာမျာ်းနငှ  ် အဖခာ်းရသာခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ခ  ရသာအ ာမျာ်းသည ်

လူသာ်းမျာ်းကို(ကြု် )်ရသွြည်ဖငင််းပယ်ဖခင််း၊ အသိဉာဏမ်  ဖခင််းနငှ  ် လမ််းမှာ်းဖခင််း၏အမုိက်ရမှာငမ်ျာ်းတွင ်

ရှိရနရစလိုကကသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ယ ုကကည်ဖခင််း သဒဓါတ ာ်းထာ်းရှိသူ အရပါင််းတို  ကို (အထူ်း ကကည ်ရှုရစာငမ် 

ရတာ်မူရသာ)အရဆွခငပွ်န််းပငတ်ည််း။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ယင််းယ ုကကည်သူအရပါင််းတို  ကိ ု (“ကြု် ်”တည််းဟူရသာ) 

အမုိက်ရမှာငမ်ျာ်းအတွင််းမှ (အစစလာမ်တည််းဟူရသာ) အလင််းရ ာငသုိ်  ထုတယ်ူ ပုိ  ရဆာငရ်တာ်မူရလသည်။ သုိ   ာတွင ်

မယ ုမကကည်ရသွြည်ဖငင််းပယ်ရသာသူတို  ၏ အရဆွခငပွ်န််း မျာ်းမှာမူကာ်းရှု ိငတ်ာွနမ်ျာ်းပငတ်ည််း။ ယင််းရှု ိငတ်ာွနမ်ျာ်း 

သည ်ထုိသူတို  အာ်း(အစစလာမ်တည််းဟူရသာ) အလင််းရ ာငမှ် “ကုြ ််” တည််းဟူရသာ အဝိဇဇာ အမုိက်ရမှာငအ်တွင််းသုိ   

ပုိ  ရဆာငက်ကကနု၏်။ 

ကု ်အာန(်၂:၂၅၇) 

၃၉။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် မှန်ကန်တသာအသှိပညာကှိ ု

ဂုဏ်တပ်းထာ်းပပ ်းဘကလ်ှိုကမ်ှုကင််းတသာ 

သတု သနမပျုမခင််းကှိအုာ်းတပ်းသည်။ ထှိနုည််း  ူ

မှိမှိ ှို ့်ကှိယုန်ငှ့် ်မှိမှိ ှို ့်ပ ဝ်န််းကျငရှ်ှိအရာမျာ်းအာ်း 

စ္ဉ််းစ္ာ်းသံ်ုးသပ်မခင််း၊ စ္ူ်းစ္မ််းတလ့်လာမခင််း ှို ့်ကှိ ုမပျုလပ်ုရန် 

 ှိ တ်ခေါ်ထာ်းသည်။ 

မှန်ကန်သည့််သှိပပံ ှိငုရ်ာရလဒမ်ျာ်းသည် 

အစ္စလာမ်သာသနာနငှ့် ်န ့််ကျငတ်နမခင််းမရှှိတပ။ 

အစစလာမ်သာသနာသည ် မှနက်နရ်သာ အသိပညာကိုဂုဏရ်ပ်းထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အို-

မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ် "ရန ာချ ွံ့ရပ်းကကရလကနု"် ဟ ု ရဖပာဆုိဖခင််းကိ ု

ခ ကက ရလရသာအခါ ရန ာချ ၍ ရပ်းကကရလကုန။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အြို   ရန ာချ ွံ့ရပ်းရတာ်မူမည်။ 

ထုိနည််းတူစွာ အသငတ်ို  သည ် "မတတ်တ်ထကကရလကုန"် ဟ ု ရဖပာဆုိဖခင််းကိ ု ခ ကက ရလရသာအခါ 

မတ်တတ်ထကကရလကုန။် အရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အနက် မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူတို  အာ်း လည််းရကာင််း၊ 

အသိပညာ ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူဖခင််း ခ ခ  ကက ရသာသူတို  အာ်း လည််းရကာင််း၊ အဆင အ်တန််းမျာ်းစွာ 



  

  

ဖမြှင တ်ငရ်ပ်းရတာ်မူရပမည်။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် အသငတ်ို   ကျင မူ်သမျှတို  ကို အကကင််းမ   

ကကာ်းသိရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ် ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ် မုဂျာဒလဟ် (၅၈:၁၁)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

အကကီ်းကျယ်ဆ ု်းသက်ရသခ ချက်နငှ  ် ပတ်သက်၍ ပညာရှငသု်ခမိနတ်ို  ၏ သက်ရသခ ချက်ကိ ု

အရှငဖ်မတ်၏သက်ရသခ ချက်၊ အရှငဖ်မတ်၏ရကာင််းကငတ်မနတ်ို  ၏ သက်ရသခ ချက်တို  နငှ  ် အတူပူ်းတွ ၍ 

တငဖ်ပထာ်းသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိမှတပါ်းအဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာအရငှမ်ရှိရကကာင််း(မိမိကိုယ်ရတာ်တိငု)်သက်ရသခ ရတာ်မူ၏။ ထုိနည််းတူစွာ၊ 

မလာအကိဟ်ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းနငှ  ် ပညာရှငသု်ခမိနအ်ရပါင််းတို  သညလ်ည််း(မိမိတို  ၏အကျင အ်မူမျာ်းဖြင  ်

သက်ရသခ ခ  ကကရလပပီ) ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်တ ာ်းမျှတစွာစီမ အုပ်ချ ပ်လျက်ရှိရတာ်မူ၏။ ထုိအရငှဖ်မတ်သည်သာလျှင ်

ခဝပ်ကို်းကယွ် ာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၍ ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းခဝပ်ကို်းကွယ ်ာအရှငဟ်ူ၍အလျင််းမရှိပပီ။ 

(ထုိအရှငဖ်မတ်သည်)တနခုိ််းအာနရုဘာ်ဖြင လ်ွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် အကျ ိ်းအရကကာင််းဆငဖ်ခငတ် တု ာ်းနငှ  ်

ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ပငတ်ည််း။စူ ဟ ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၁၈)ဤသည ် အစစလာမ်သာသနာတွင ်

ပညာရငှမ်ျာ်း၏အဆင အ်တန််းကို တငဖ်ပထာ်းဖခင််းဖြစ်ပပီ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိ၏နဗီတမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)အာ်း (အိလ်မ်)ပညာမှလွ ၍ အဖခာ်းမည်သည ်အ ာကိုမျှ 

တို်းပွာ်းလာရအာငရ်တာင််းဆုိ န ် အမိန  ရ်ပ်းထာ်းဖခင််းမရှိရပ။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းဖပင ်

အသငသ်ည ် အို-ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းအာ်းြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်၊ အရှငဖ်မတ်သည် ကျွနရ်တာ်မျ ိ်း၌ 

အသိပညာကို တိ်ုးပွာ်းရစရတာ်မူပါ ဟ ု ရလျှာက်ထာ်း (အသနာ်းခ )ပါရလ။စူ ဟ် သွာဟာ-

(၂၀:၁၁၄)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ-

အကကငသူ်သည် အစစလာမ်သာသနာ အသိပညာမျာ်းကိုရာှရြွဆည််းပူ်း န ် အတွကလ်မ််းတစ်ခုရပေါ်ရလျှာကလ်မ််းလျှင ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််းသူအာ်း ဂျနနသ်သုိ  ဝငရ် ာက် နလ်မ််းကို လယွ်ကူရစမည်ဖြစ်သည်။ 

ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းကလည််း ဤသုိ  ပညာရှာရြဆွည််းပူ်းရနသူအာ်း ရကျနပ်နစ်ှသက်သဖြင  ်

၎င််းတို  ၏အရတာငပ် မျာ်းကိုခင််းရပ်းကကသည်။ ထုိအာလငမ််သာသနာ ပညာရငှအ်တကွ ်

မုိ်းနငှ ရ်ဖမပထဝီရှိအြနဆ်င််းခ မျာ်းနငှ  ် ရ ထ မှငါ်းမျာ်းပငမ်ကျနအ်ာ်းလ ု်းက ၎င််းသူအတွကလ်ွတ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ် န ်

ဆုရတာင််းရပ်းရနကကသည။် ဧကနမု်ချလမင််းသည် ကကယတ်ာ ာမျာ်းအာ်းလ ်ုးထက ် သာပုိမွနဖ်မတ်သက  သုိ  ပင ်

အာလငမ််သာသနာ ပညာရှငသ်ည ် အာဗစ်ဒတ် ာ်းအာ်းထုတသူ်ထက် ပုိ၍ထူ်းက မွနဖ်မတ်ကကရပသည။် ၎င််းဖပင ်

အာလငမ််သာသနာ ပညာရှငမ်ျာ်းသည ် နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်း၏ 

အရမွစာ်းအရမွခ မျာ်းဖြစ်ကကရပသည်။ ၎င််းနဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းသည် ရ ွှ၊ 

ရငကွိုအရမွအဖြစ်မထာ်းခ  ကကဘ  အလိ်မ်သာသနာ ပညာကိုသာ အရမွအဖြစ်ထာ်းခ  ကကရပသည်။ အကကငသူ်သည ်

အိလ်မ်သာသနာ အသိပညာကိ ု ရှာရြွစုရဆာင််းခ  ပါမူ ၎င််းသူသည် (ဤအရမွအနစ်ှမျာ်းကို) 

ရဝစုအဖပည ်အဝ လိကု်ဖခင််းပငဖ်ြစ်သည်။(အဗူဒါဝူဒက်ျမ််း-၃၆၄၁) (သိ ်မိဇီကျမ််း-၂၆၈၂) (အိဗ်နမုာဂျဟ်ကျမ််း-၂၂၃) 

၎င််း၏စာသာ်းအတိုင််းဖြစ်သည်။ (အဟ်မဒက်ျမ််း-၂၁၇၁၅)အစစလာမ်သာသနာသည ် မှနက်နရ်သာအသိပညာကိ ု

ဂုဏရ်ပ်းထာ်းပပီ်း ဘကလ်ိုက်မှုကင််းရသာသုရတသနဖပ ဖခင််းကို အာ်းရပ်းသည်။ ထုိနည််းတ ူ

မိမိတို  ကိုယ်နငှ မိ်မိပတ်ဝန််းကျငရ်ှ ိ အ ာမျာ်းအာ်း စဉ်းစာ်းသ ု်းသပ်ဖခင််း၊ 

စူ်းစမ််းရလ လာဖခင််းတို  ကိုဖပ လုပ် နြ်ိတ်ရခေါ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-မကကာဖမင မီ်ပင ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ထုိသူတို   အာ်းမုိ်းကုပ်စက်ဝုိင််းမျာ်း၌လည််းရကာင််း၊ ထုိသူတို  ၏ ကိယု်မျာ်း၌လည််းရကာင််း၊ 

မိမိသက်ရသလကခဏာရတာ်မျာ်းကိ ု ဖပရတာ်မူမည်။ ရနာက်ဆ ု်းတွင ် ၎င််းတို  ၌ ဧကနစ်ငစ်စ် 



  

  

ယင််း(ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်)မှနက်နရ်ကကာင််း သိသာထငရ်ှာ်း၍လာရပမည်။ (အို-နဗတီမနရ်တာ်၊)အသင အ်ာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် (အသင အ်ြို  ) လ ုရလာက်ရတာ်မူသည် မဟတု်ရလာ။ ဧကနမ်လွ  

ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု ဖမငရ်တာ်မူ ရသာ အသိသက်ရသပင ် ဖြစ်ရတာ်မူစူ ဟ ် ြတွ်စ်စိွလသ်-

(၄၁:၅၃)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ထုိသူတို  သည်မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ က်မဘာရဖမဝယ်(အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏)အာဏာစက်ရတာက်ိလုည််းရကာင််း၊အလလ ာ

ဟ်အရငှဖ်မတ်ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ(သက်ရှိသက်မ  )အ ာဝတထ  အလ ု်းစ ုတို  ကိုလည််းရကာင််း၊မိမိတို  (ရသဆ ု်း န)်သတ်မှတ်

ထာ်းပပီ်းဖြစ်ရသာကာလအပုိင််းအဖခာ်းသည်န်ီးကပ်လာပပီဖြစ်သည်ကိလုည််းရကာင််း၊မရတွ်းမဖမငမ်ဆငဖ်ခငမ်သ ု်းသပ်ကက

ရလသရလာ။၎င််းတို  သည်ဤ(က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကျရ ာက်ပပီ်း)ရနာက်မည်သည ်စကာ်းကိယု ုကကည်ကကပါဦ်းမည်

နည််း။စူ ဟ ် အအ် ာြ်-(၇:၁၈၅)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-၎င််းတို  သည် ကမဘာရဖမဝယ ်

လှည လ်ည်သွာ်းလာဖခင််း မဖပ ခ  ကကရလသရလာ၊ သုိ  လှည လ်ည် သွာ်းလာကကလျှင၊် ၎င််းတို  သည ်

မိမိတို  အလျငရ်ှိခ  ကကရသာ ရရှ်းလူရဟာင််းတို  ၏ ရနာက်ဆ ု်းအကျိ ်းသည် မည်သုိ  မည်ပ ုဖြစ်ခ  သညက်ိ ု

ရတွွံ့ ဖမငက်ကရပမည။် ထုိရရ်ှးလူရဟာင််းတို  သည် ၎င််းတို  ထက် ခွနအ်ာ်းဗလ ကက်ီးမာ်းရတာင တ်င််းသူမျာ်း 

ဖြစ်ခ  ကကသည ်ဖပင ် ၎င််းတို  သည်ရဖမကိ ု ဤသူမျာ်း စည်ပငသ်ာယာရအာင ် ဖပ လုပ်ကကသည်ထက ် အလွနမ်ျာ်းဖပာ်းစွာ 

ပုိမုိထွနယ်က် စုိက်ပျ ိ်း၍ စည်ပငသ်ာယာရအာငဖ်ပ လုပ်ခ  ကကကုန၏်။ ထုိမှတစ်ပါ်း ၎င််းတို  ထ သုိ  (လည််း) ၎င််းတို  ၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းသည ် ထငရ်ာှ်းလှစွာရသာ သက်ရသလကခဏာ တနခုိ််းဖပာဋဟိာမျာ်းနငှ တ်က ွ

ရ ာကရ်ှိလာခ  ကကကုန၏်။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်း မတ ာ်း 

နှပ်ိစက်ညြှဉ်းဆ ရတာ်မူခ  သည် မဟတု်ရပ။သုိ   ာတွင ် ၎င််းတို  ကိယု်တိုင ် မိမိတို  ကိယု်ကို မတ ာ်း 

နှပ်ိစက်ညြှဉ်းပမ််းခ  ကကရပသည်။စူ ဟ ် ရူ်းမ်-(၃၀:၉)မှနက်နသ်ည် သိပပ ဆုိင ်ာ လဒမ်ျာ်းသည ်

အစစလာမ်သာသနာနငှ ဆ်န  က်ျငရ်နဖခင််းမရှိရပ။ အရကကာင််းအ ာတစ်ခုကိ ု ပမာတငဖ်ပ ရသာ ် လွနခ်  ရသာနစ်ှရပါင််း 

(၁၄၀၀) မတိုငမီ်က ကျမ််းဖမတ်က ု်အာနက် အရသ်းစိတ်ရှင််းဖပခ  သည် ကိစစအာ်း ရခတ်သစ်သိပပ ပညာက 

ရနာက်မှသိလာခ  သည်။ သိပပ  လဒမ်ျာ်းသည ် ကက်ီးကျယလ်ှသည ်ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ု ်အာနန်ငှ  ် ကိုကည်ီမှုရှိရနသည်။ 

၎င််းအရကကာင််းအ ာမှာ မိခင၏်ဝမ််းဗိုကတ်ွင််း၌ သရနဓသာ်းကို ြနဆ်င််းဖခင််းဖြစ်သည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-မချွတ်မလွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည ် လူသာ်းကို ရွှ ွံ့ရဖမ ၏ 

အဆီအနစ်ှဖြင ြ်နဆ်င််းရတာ် မူခ  ၏။(၁၂)ထုိ  ရနာက ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် ထုိလူသာ်း(၏ အဆက်အနယွ်)ကိ ု

လ ုဖခ  ရသာရန ာတစ်ခု (သာ်းအိမ်တွင််း)၌ ကလလရ ကကည် ဖြစ်ရစရတာ်မူခ  ၏။(၁၃)ထုိ  ရနာက် ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

ယင််း ကလလရ ကကည်ကို ရသွ်းခ အဖြစ် ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ဖပန၏်။ တစ်ြန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် ယင််းရသွ်းခ ကိ ု

အသာ်းတ ု်းအဖြစ် ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ဖပန၏်။ တစ်ြန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် ယင််းအသာ်းတ ်ုးကိ ု အရို်းမျာ်းအဖြစ် 

ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ဖပန၏်။ ထုိ  ရနာက ် ငါအရှင ် ဖမတ်သည ် ယင််းအရို်းမျာ်းကို အသာ်းဖြင  ် တနဆ်ာဆငဖ်မန််း၍ 

ရပ်းရတာ်မူခ  ၏။ ထုိ  ရနာက ် ငါအရငှဖ်မတ်သည် ယင််း(အသာ်းဖြင  ် ဆငဖ်မန််းပပီ်းဖြစ်ရသာအရို်းမျာ်း)ကိ ု

အဖခာ်းြနဆ်င််းအပ်ရသာ အ ာတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်ရပေါ်၍လာရစရတာ်မူခ  ၏။ သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အရကာင််းဆ ်ုးရသာ 

ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အဘယ်မျှ ထူ်းက ဖမင ဖ်မတလ်ှဘိပါသနည််း။(၁၄)စူ ဟ် မုအ်မိန်ူးန-်

(၂၃:၁၂-၁၄) 

အို-မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ် "ရန ာချ ွံ့ရပ်းကကရလကုန"် ဟ ု ရဖပာဆုိဖခင််းကိ ု

ခ ကက ရလရသာအခါ ရန ာချ ၍ ရပ်းကကရလကုန။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် အသငတ်ို  အြို   ရန ာချ ွံ့ရပ်းရတာ်မူမည်။ 

ထုိနည််းတူစွာ အသငတ်ို  သည ် "မတတ်တ်ထကကရလကုန"် ဟ ု ရဖပာဆုိဖခင််းကိ ု ခ ကက ရလရသာအခါ 



  

  

မတ်တတ်ထကကရလကုန။် အရှငဖ်မတ်သည ် အသငတ်ို  အနက် မုအ်မငန် ် သက်ဝငယ် ုကကည်သူတို  အာ်း လည််းရကာင််း၊ 

အသိပညာ ချီ်းဖမြှင ရ်ပ်းသနာ်းရတာ်မူဖခင််း ခ ခ  ကက ရသာသူတို  အာ်း လည််းရကာင််း၊ အဆင အ်တန််းမျာ်းစွာ 

ဖမြှင တ်ငရ်ပ်းရတာ်မူရပမည်။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် အသငတ်ို   ကျင မူ်သမျှတို  ကို အကကင််းမ   

ကကာ်းသိရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ်ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။ 

စူ ဟ် မုဂျာဒလဟ် (၅၈:၁၁) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အကကီ်းကျယ်ဆ ု်းသက်ရသခ ချကန်ငှ  ်ပတ်သက်၍ ပညာရှငသု်ခမိနတ်ို  ၏ သက်ရသခ ချက်ကိ ု

အရှငဖ်မတ်၏သက်ရသခ ချက်၊ အရှငဖ်မတ်၏ရကာင််းကငတ်မနတ်ို  ၏ သက်ရသခ ချက်တို  နငှ  ် အတူပူ်းတွ ၍ 

တငဖ်ပထာ်းသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် 

မိမိမှတပါ်းအဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာအရငှမ်ရှိရကကာင််း(မိမိကိုယ်ရတာ်တိငု)်သက်ရသခ ရတာ်မူ၏။ ထုိနည််းတူစွာ၊ 

မလာအကိဟ်ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းနငှ  ် ပညာရှငသု်ခမိနအ်ရပါင််းတို  သညလ်ည််း(မိမိတို  ၏အကျင အ်မူမျာ်းဖြင  ်

သက်ရသခ ခ  ကကရလပပီ) ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်တ ာ်းမျှတစွာစီမ အုပ်ချ ပ်လျက်ရှိရတာ်မူ၏။ ထုိအရငှဖ်မတ်သည်သာလျှင ်

ခဝပ်ကို်းကယွ် ာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူ၍ ထုိအရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းခဝပ်ကို်းကွယ ်ာအရှငဟ်ူ၍အလျင််းမရှိပပီ။ 

(ထုိအရှငဖ်မတ်သည်)တနခုိ််းအာနရုဘာ်ဖြင လ်ွှမ််းမုိ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် အကျ ိ်းအရကကာင််းဆငဖ်ခငတ် တု ာ်းနငှ  ်

ဖပည ်စ ုရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ပငတ်ည််း။ 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၁၈) 

ဤသည် အစစလာမ်သာသနာတငွ ် ပညာရှငမ်ျာ်း၏အဆင အ်တန််းကို တငဖ်ပထာ်းဖခင််းဖြစ်ပပီ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

မိမိ၏နဗီတမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)အာ်း (အိလ်မ်)ပညာမှလွ ၍ အဖခာ်းမည်သည ်အ ာကိုမျှ 

တို်းပွာ်းလာရအာငရ်တာင််းဆုိ န ်အမိန  ရ်ပ်းထာ်းဖခင််းမရှိရပ။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းဖပင ် အသငသ်ည ် အို-ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းအာ်းြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်၊ အရှငဖ်မတ်သည် ကျွနရ်တာ်မျ ိ်း၌ 

အသိပညာကို တို်းပွာ်းရစရတာ်မူပါ ဟ ုရလျှာက်ထာ်း (အသနာ်းခ )ပါရလ။ 

စူ ဟ် သွာဟာ-(၂၀:၁၁၄) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ- 

အကကငသူ်သည် အစစလာမ်သာသနာ အသိပညာမျာ်းကိုရာှရြွဆည််းပူ်း န ် အတွကလ်မ််းတစ်ခုရပေါ်ရလျှာကလ်မ််းလျှင ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််းသူအာ်း ဂျနနသ်သုိ  ဝငရ် ာက် နလ်မ််းကို လယွ်ကူရစမည်ဖြစ်သည်။ 

ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းကလည််း ဤသုိ  ပညာရှာရြဆွည််းပူ်းရနသူအာ်း ရကျနပ်နစ်ှသက်သဖြင  ်

၎င််းတို  ၏အရတာငပ် မျာ်းကိုခင််းရပ်းကကသည်။ ထုိအာလငမ််သာသနာ ပညာရငှအ်တကွ ်

မုိ်းနငှ ရ်ဖမပထဝီရှိအြနဆ်င််းခ မျာ်းနငှ  ် ရ ထ မှငါ်းမျာ်းပငမ်ကျနအ်ာ်းလ ု်းက ၎င််းသူအတွကလ်ွတ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ် န ်

ဆုရတာင််းရပ်းရနကကသည။် ဧကနမု်ချလမင််းသည် ကကယတ်ာ ာမျာ်းအာ်းလ ်ုးထက ် သာပုိမွနဖ်မတ်သက  သုိ  ပင ်

အာလငမ််သာသနာ ပညာရှငသ်ည ် အာဗစ်ဒတ် ာ်းအာ်းထုတသူ်ထက် ပုိ၍ထူ်းက မွနဖ်မတ်ကကရပသည။် ၎င််းဖပင ်

အာလငမ််သာသနာ ပညာရှငမ်ျာ်းသည ် နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်း၏ 

အရမွစာ်းအရမွခ မျာ်းဖြစ်ကကရပသည်။ ၎င််းနဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းသည် ရ ွှ၊ 



  

  

ရငကွိုအရမွအဖြစ်မထာ်းခ  ကကဘ  အလိ်မ်သာသနာ ပညာကိုသာ အရမွအဖြစ်ထာ်းခ  ကကရပသည်။ အကကငသူ်သည ်

အိလ်မ်သာသနာ အသိပညာကိ ု ရှာရြွစုရဆာင််းခ  ပါမူ ၎င််းသူသည် (ဤအရမွအနစ်ှမျာ်းကို) 

ရဝစုအဖပည ်အဝ လိကု်ဖခင််းပငဖ်ြစ်သည်။ 

(အဗူဒါဝူဒက်ျမ််း-၃၆၄၁) (သိ ်မိဇီကျမ််း-၂၆၈၂) (အဗိ်နမုာဂျဟ်ကျမ််း-၂၂၃) ၎င််း၏စာသာ်းအတိုင််းဖြစ်သည်။ 

(အဟ်မဒက်ျမ််း-၂၁၇၁၅) 

အစစလာမ်သာသနာသည ် မှနက်နရ်သာအသိပညာကိ ု ဂုဏရ်ပ်းထာ်းပပီ်း ဘကလ်ိုက်မှုကင််းရသာသုရတသနဖပ ဖခင််းကိ ု

အာ်းရပ်းသည်။ ထုိနည််းတ ူ မိမိတို  ကိယု်နငှ မိ်မိပတ်ဝန််းကျငရ်ှ ိ အ ာမျာ်းအာ်း စဉ်းစာ်းသ ု်းသပ်ဖခင််း၊ 

စူ်းစမ််းရလ လာဖခင််းတို  ကိုဖပ လုပ် နြ်ိတ်ရခေါ်ထာ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

မကကာဖမင မီ်ပင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ထုိသူတို   အာ်းမုိ်းကုပ်စက်ဝုိင််းမျာ်း၌လည််းရကာင််း၊ ထုိသူတို  ၏ 

ကိုယ်မျာ်း၌လည််းရကာင််း၊ မိမိသက်ရသလကခဏာရတာ်မျာ်းကိ ု ဖပရတာ်မူမည်။ ရနာက်ဆ ု်းတွင ် ၎င််းတို  ၌ ဧကနစ်ငစ်စ် 

ယင််း(ကု အ်ာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်)မှနက်နရ်ကကာင််း သိသာထငရ်ှာ်း၍လာရပမည်။ (အို-နဗတီမနရ်တာ်၊)အသင အ်ာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် (အသင အ်ြို  ) လ ုရလာက်ရတာ်မူသည် မဟတု်ရလာ။ ဧကနမ်လွ  

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကို ဖမငရ်တာ်မူ ရသာ အသိသက်ရသပင ်ဖြစ်ရတာ်မူ 

စူ ဟ် ြွတ်စ်စိွလသ်-(၄၁:၅၃) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိသူတို  သည်မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ က်မဘာရဖမဝယ်(အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏)အာဏာစက်ရတာက်ိလုည််းရကာင််း၊အလလ ာ

ဟ်အရငှဖ်မတ်ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ(သက်ရှိသက်မ  )အ ာဝတထ  အလ ု်းစ ုတို  ကိုလည််းရကာင််း၊မိမိတို  (ရသဆ ု်း န)်သတ်မှတ်

ထာ်းပပီ်းဖြစ်ရသာကာလအပုိင််းအဖခာ်းသည်န်ီးကပ်လာပပီဖြစ်သည်ကိလုည််းရကာင််း၊မရတွ်းမဖမငမ်ဆငဖ်ခငမ်သ ု်းသပ်ကက

ရလသရလာ။၎င််းတို  သည်ဤ(က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကျရ ာက်ပပီ်း)ရနာက်မည်သည ်စကာ်းကိယု ုကကည်ကကပါဦ်းမည်

နည််း။ 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၁၈၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

၎င််းတို  သည် ကမဘာရဖမဝယ် လညှ ်လည်သွာ်းလာဖခင််း မဖပ ခ  ကကရလသရလာ၊ သုိ  လညှ လ်ည ် သွာ်းလာကကလျှင၊် 

၎င််းတို  သည ် မိမိတို  အလျငရ်ှိခ  ကကရသာ ရရ်ှးလူရဟာင််းတို  ၏ ရနာက်ဆ ု်းအကျ ိ်းသည် မည်သုိ  မည်ပ ုဖြစ်ခ  သညက်ိ ု

ရတွွံ့ ဖမငက်ကရပမည။် ထုိရရ်ှးလူရဟာင််းတို  သည် ၎င််းတို  ထက် ခွနအ်ာ်းဗလ ကက်ီးမာ်းရတာင တ်င််းသူမျာ်း 

ဖြစ်ခ  ကကသည ်ဖပင ် ၎င််းတို  သည်ရဖမကိ ု ဤသူမျာ်း စည်ပငသ်ာယာရအာင ် ဖပ လုပ်ကကသည်ထက ် အလွနမ်ျာ်းဖပာ်းစွာ 

ပုိမုိထွနယ်က် စုိက်ပျ ိ်း၍ စည်ပငသ်ာယာရအာငဖ်ပ လုပ်ခ  ကကကုန၏်။ ထုိမှတစ်ပါ်း ၎င််းတို  ထ သုိ  (လည််း) ၎င််းတို  ၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းသည ် ထငရ်ာှ်းလှစွာရသာ သက်ရသလကခဏာ တနခုိ််းဖပာဋဟိာမျာ်းနငှ တ်က ွ

ရ ာကရ်ှိလာခ  ကကကုန၏်။ စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အာ်း မတ ာ်း 

နှပ်ိစက်ညြှဉ်းဆ ရတာ်မူခ  သည် မဟတု်ရပ။သုိ   ာတွင ် ၎င််းတို  ကိယု်တိုင ် မိမိတို  ကိယု်ကို မတ ာ်း 

နှပ်ိစက်ညြှဉ်းပမ််းခ  ကကရပသည်။ 



  

  

စူ ဟ် ရူ်းမ်-(၃၀:၉) 

မှနက်နသ်ည် သိပပ ဆုိင ်ာ လဒမ်ျာ်းသည ် အစစလာမ်သာသနာနငှ ဆ်န  က်ျငရ်နဖခင််းမရှိရပ။ အရကကာင််းအ ာတစ်ခုကိ ု

ပမာတငဖ်ပ ရသာ် လွနခ်  ရသာနစ်ှရပါင််း (၁၄၀၀) မတိုငမီ်က ကျမ််းဖမတ်က ု်အာနက် 

အရသ်းစိတရ်ှင််းဖပခ  သည် ကိစစအာ်း ရခတ်သစ်သိပပ ပညာက ရနာက်မှသိလာခ  သည။် သိပပ  လဒမ်ျာ်းသည ်

ကကီ်းကျယလ်ှသည ်ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ု ်အာနန်ငှ  ် ကိုကည်ီမှုရှိရနသည်။ ၎င််းအရကကာင််းအ ာမှာ မိခင၏်ဝမ််းဗိုကတ်ွင််း၌ 

သရနဓသာ်းကို ြနဆ်င််းဖခင််းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

မချွတ်မလွ  ငါအရှငဖ်မတ်သည ်လူသာ်းကို ရွှ ွံ့ရဖမ ၏ အဆီအနစ်ှဖြင ြ်နဆ်င််းရတာ် မူခ  ၏။(၁၂) 

ထုိ  ရနာက် ငါအရငှဖ်မတ်သည် ထုိလူသာ်း(၏ အဆကအ်နယွ်)ကိ ု လ ုဖခ  ရသာရန ာတစ်ခု (သာ်းအိမ်တွင််း)၌ 

ကလလရ ကကည ်ဖြစ်ရစရတာ်မူခ  ၏။(၁၃) 

ထုိ  ရနာက် ငါအရှငဖ်မတ်သည် ယင််း ကလလရ ကကည်ကိ ု ရသွ်းခ အဖြစ် ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ဖပန၏်။ တစ်ြန ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််းရသွ်းခ ကိ ု အသာ်းတ ု်းအဖြစ် ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ဖပန၏်။ တစ်ြန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ်

ယင််းအသာ်းတ ်ုးကို အရို်းမျာ်းအဖြစ် ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ဖပန၏်။ ထုိ  ရနာက် ငါအရှင ် ဖမတ်သည် ယင််းအရို်းမျာ်းကိ ု

အသာ်းဖြင  ် တနဆ်ာဆငဖ်မန််း၍ ရပ်းရတာ်မူခ  ၏။ ထုိ  ရနာက ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််း(အသာ်းဖြင  ်

ဆငဖ်မန််းပပီ်းဖြစ်ရသာအရို်းမျာ်း)ကို အဖခာ်းြနဆ်င််းအပ်ရသာ အ ာတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်ရပေါ်၍လာရစရတာ်မူခ  ၏။ 

သုိ  ဖြစ်ရပ ာ အရကာင််းဆ ု်းရသာ ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် အဘယ်မျှ 

ထူ်းက ဖမင ဖ်မတလ်ှဘိပါသနည််း။(၁၄) 

စူ ဟ် မုအ်မိန်ူးန-်(၂၃:၁၂-၁၄) 

၄၀။ မည်သမူ ှိ ု

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ အ်တပေါ်သက်ဝငယ်ံသုကည်ပပ ်း 

အမှိန ့််နာခံကာထှိအုရှငမ်မ ၏်ရစ္ူလ ်မန်တ ာ်မျာ်းကှိ ု

မှန်ကန်တသကာင််းတထာက်ခံမှသာ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

၎င််း၏ကျင့်တ် ာငမ်ှုမျာ်းလကခံ်ပပ ်း 

တနာင ်မလန်ွ ငွလ်ည််းအကျှိျု်းကသုှိလုခ်ျ ်းမမြှင့်မ်ည်မ စ္်သ

ည်။ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 



  

  

မှိမှိသ မှ် မ်ပ ာန််းထာ်းသည့််ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမ်ှုမျာ်းကှိသုာ 

လကခံ်တ ာ်မူမည်မ စ္်သမ င့််လူသာ်းသည် 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ က်ှိ ုတသ ွည်မငင််းပယပ်ပ ်း 

အရှငမ်မ ခ်ျ ်းမမြှင့်မ်ည့်် ုလာဘမ်ျာ်းကှိ ု

အဘယက်ြဲ့်သှို ့်တမျှာ်လင့်တ်နပါသနည််း။ ထှို ့်မပင ်မည်သမူ ှို 

နဗ  မန်တ ာ်(အလှိငုဟ်ှိမုစ္စလာမ်)အတပါင််းနငှ့် ်

မုဟမမဒ(် လွလလလ ာဟအုလှိုငဟ်ှိဝစ္လလ မ်)၏ရစ္ူလ ်မန်

တ ာ်မ စ္်မခင််းကှိ ုသကဝ်ငယ်ံသုကည်မှသာလျှင ်

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် 

ထှိသု၏ူအ မာန်သကဝ်ငယ်ံသုကည်မှုကှို 

လကခံ်တ ာ်မူမည်မ စ္်သည်။ 

မည်သူမဆုိ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အရပေါ်သက်ဝငယ် ုကကည်ပပီ်း 

အမိန  န်ာခ ကာထုိအရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းကိ ု မှနက်နရ်ကကာင််းရထာက်ခ မှသာ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် ၎င််း၏ကျင ရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းကိ ု လက်ခ ပပီ်းရနာငတ်မလွနတ်ငွလ်ည််း 

အကျိ ်းကုသုိလ်ချ်ီးဖမြှင မ်ည်ဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မည်သူမဆုိ ဤရလာက၏စည််းစိမ်ကိ ု

 ည်စူ်းခ  လျှင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် ထုိသူအာ်းဤရလာက၌ပင ် ငါအရှငဖ်မတ ် အလိုရှိရတာ်မူရသာအ ာကို ငါအရှငဖ်မတ် 

အလိုရှိရတာ်မူရသာသူအာ်း အရဆာတလျင ် ရပ်းရတာ်မူ၏။ ထုိ  ရနာက်ထုိသူအြို   ဂျဟနနမ်င  ဘ ုကိ ု (အဆငသ်င )် 

ဖပ လုပ်၍ထာ်းရတာ်မူ၏။ ထုိသူသည် ယင််းဂျဟနနမ်င  ဘ ုသုိ   ဖပစ်တငက်     ဖခင််းခ  လျက်၊ နငှထု်တ်ဖခင််းခ  လျက ်

ဝငရ် ာက ်မည်သာတည််း။(၁၈)သုိ   ာတွင ် မည်သူမဆုိ တမလွနဘ်ဝကို  ည်စူ်းခ  ရသာ်၊ ၎င််းဖပင ် ထုိသူသည ်

တမလွနဘ်ဝနငှ ရ်လျာည်ီရသာကကိ ်းစာ်းမှုကိုလည််း အပတတ်ကတု် အာ်းထုတ်ကကိ ်းစာ်းခ  ရသာ်၊ထုိမှတစ်ပါ်း ၎င််းသည ်

မုအ်မငန်သ်က်ဝငယ် ုကကည်သူလည််းဖြစ်ခ  ရသာ၊် ထုိက  သုိ  ရသာသူတို  ၏ ကကိ ်းပမ််းမှုကာ်း 

သရဘာတူလက်ခ ပပီ်းဖြစ်အ  သတည််း။(၁၉)စူ ဟ် အစစ ာအ်-(၁၇:၁၈-၁၉)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

သုိ  ဖြစ်ရပ ာ မည်သူမဆုိ ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လမျာ်းကို ကျင မူ်အ  ။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူသည် "မုအ်မငန်"် 



  

  

သက်ဝငယ် ုကကည်သူလည််းဖြစ်အ  ။ သုိ  ဖြစ်လျှင ် ထုိသူ၏ကကိ ်းပမ််းအာ်းထုတ်မှုသည ် ပယရ်ှာ်းဖခင််းခ  မည ်

မဟုတ်ရပ။မချွတဧ်ကန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် ယင််းအာ်းထုတ်မှုကို ရ ်းသာ်းရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ပင ်

ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။စူ ဟ ် အနဗ်ယိာအ-်(၂၁:၉၄)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် မိမိသတ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည  ်

ခဝပ်ကို်းကယွ်မှုမျာ်းကိုသာ လက်ခ ရတာ်မူမည်ဖြစ်သည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-သုိ  ဖြစ်ရပ ာ မိမိအာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်နငှ ရ်တွွံ့ဆ ု န ် ရမျှာ်လင လ်ျက် 

ရှိရသာသူသည်ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လမျာ်းကို ကျင မူ်ရဆာက်တည ်ရပမည်။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူသည် မိမိအာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်အာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာ၌ မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်ကိုမျှပင ် တွ ြကယ်ှဉတွ  

(ကို်းကွယ်)ဖခင််းမဖပ  ရချ။စူ ဟ ် ကဟြ််-(၁၈:၁၁၀)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ရငှ််းဖပထာ်းရတာ်မူသည်မှာ 

ရကာင််းမှုတစ်ခုသည ် အရှငဖ်မတ်၏ဖပဌာန််းချက်နငှ က်ိုကည်ီမှုရှ ိမည်။ ထုိ  ဖပင ် ၎င််းရကာင််းမှုအာ်းဖပ ကျင ရ်သာသူသည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုသက်ဝငယ် ုကကည်ပပီ်း အရှငဖ်မတ်၏ နဗ၊ီ  စူလတ်မနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တို  ကိ ု

မှနက်နရ်ကကာင််းရထာက်ခ ကာ မိမိဖပ ကျင ရ်သာရကာင််းမှုကိ ု အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်တစ်ဆူတည််းအတွက ်ည်စူ်း၍ 

ကျင ရ်ဆာငမှ်သာလျှင ် ထုိရကာင််းမှုသည ် မှနက်နမ်ှုရှိမည်ဖြစ်သည်။အကကငသူ်၏ရကာင််းမှုသည ်

တငဖ်ပထာ်းသည ်အချက်မျာ်းနငှ မ်ကိုကည်ီပါက ၎င််းနငှ ပ်တ်သက်၍ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ထုိ  ဖပင ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည် (ထုိရန  တွင)် ၎င််းတို  ဖပ လုပ်ခ  ကကရသာ အဖပ အမူမျာ်းဘက်သုိ   လညှ ်ရတာ်မူမည်။ ထုိ  ရနာက ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ယင််းအဖပ အမူမျာ်းကိ ု ကက ဖြန  ထ်ာ်းရသာ ဖမြူမှုန  မ်ျာ်း ဖြစ်ရစရတာ်မူမည်။စူ ဟ ်

ြု က်ာန(်၂၅:၂၃)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ထုိရန  တွင ် မျာ်းစွာရသာ(သူတို  ၏) မျက်နာှမျာ်းမှာ 

ညြှိ ်းငယလ်ျက် ရှိကကရပမည်။(၂)ပငပ်န််းကက်ီးစွာ လုပ်ကိုင(်မှုရကကာင )် ရမာပန််းလျက ် ရှိကကရပမည်။(၃)၎င််းတို  သည ်

အလျှ ရဖပာငရ်ဖပာင ် ရတာက်ရလာငလ်ျက်ရှိရသာ မီ်းထ သုိ   ဝငရ် ာက်ကက ရပမည်။(၄)စူ ဟ် ဂါရှယိဟ်-(၈၈:၄-

၂)ထုိမျက်နာှမျာ်းသည် ပငပ်န််းကက်ီးစွာလုပ်ကိုငမ်ှုရကကာင ည်ြှိ ်းငယ်ပပီ်း ရမာပန််းလျက်ရှိရနကကသည်။ သုိ  ရသာ ်၎င််းတို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတည်ွှနက်ကာ်းထာ်းသည အ်တိုင််းမကျင ရ်ဆာငက်ကသည အ်ခါ ၎င််းတို  ဖပနလ်ညှ  ်မည ်ရန ာသည ်

ဂျဟနနမ်င  ဘ ုဖြစ်သွာ်းသည်။ အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ် ၎င််းတို  သည ် အလလ ာဟရ်ှငဖ်မတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည ်အတိုင််း 

မကျင ရ်ဆာငခ်  ရသာရကကာင ဖ်ြစ်သည်။ ထုိ  ဖပင၎်င််းတို  သည်မှာ်းယွင််းရသာခဝပ်ကိ်ုးကယွ်မှုမျာ်းကို ဖပ ကျင ခ်  ကကပပီ်း၊ 

၎င််းတို  အတကွ်မှာ်းယွင််းရနရသာ သာသနာမျာ်းကို တီထွငရ်ပ်းခ  ကကရသာ 

လမ််းမှာ်းရနသည ်ရခါင််းရဆာငမ်ျာ်းရနာက်သုိ  လိကု်ခ  ကကသည်။ လက်ခ သရဘာတူဖခင််းခ  သည ်ရကာင််းမှုဟူသည ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ယူရဆာငလ်ာသည ်(သာသနာ လမ််းစဉ)နငှ  ်

ကိုကည်ီမှုရှိသည ်ရကာင််းမှုကိုဆုိလိုသည်။ လူသာ်းသည်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ကိ ု ရသွြည်ဖငင််းပယ်ပပီ်း 

အရှငဖ်မတ်ချီ်းဖမြှင မ်ည ်ဆုလာဘ်မျာ်းကို အဘယ်က  သုိ  ရမျှာ်လင ရ်နပါသနည််း။ထုိ  ဖပင ် မည်သူမဆုိ 

နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)အရပါင််းနငှ  ် မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏ စူလတ်မနရ်တာ်ဖြစ်ဖခင််းကိ ု

သက်ဝငယ် ုကကည်မှသာလျှင ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတသ်ည ် ထုိသူ၏အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုကိ ု

လက်ခ ရတာ်မူမည်ဖြစ်သည်။ ထုိအရကကာင််းအ ာနငှ ပ်တ်သက၍် အချိ ွံ့ရသာအရထာကအ်ထာ်းမျာ်းကို စာပုိဒ(်၂၀)တွင ်

တငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- စူလတ်မနရ်တာ် (မုဟမမဒ ်

ဆွာလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည ် မိမိထ သုိ   မိမိအာ်းရမွ်းဖမြူ ရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်၏အထ ရတာ်မှ ထုတ်ဖပနပုိ်  ချ 

ရသာ(ကု  ် အာနက်ျမ််းဖမတ်)ကို ယ ကုကည်ရလပပီ။ ထုိနည််းတူစွာ (မုအ်မငန်)်ယ ုကကည်သူအရပါင််းတို  သညလ်ည််း 

ယ ုကကည်ကကသည်။ [ယင််း စူလတ်မနရ်တာ ် မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) နငှ တ်ကွ ယ ုကကည်သူ’ 

ခပ်သိမ််းသူတို  သည ် (တဆူတည််း ဖြစ်ရတာ်မူရသာ) အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ကိလုည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်၏ 



  

  

(မလာအကိဟ်)အပါ်း ရတာ် ရစတမနရ်တာ်အရပါင််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ထုိအရငှဖ်မတ်၏ 

ကျမ််းဂနအ်ရပါင််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ထုိအရှငဖ်မတ်၏ စူလ ် တမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  ကို လည််းရကာင််း၊ 

ယ ုကကည်ကကကုန၏်၊ (ထုိ  ဖပငယ်င််းသူတို  က) ကျွနရတာ်မျိ ်းတို  သည ် ထုိ အသျှငဖ်မတ်၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်အရပါင််းတို  အနက် မည်သည ်  စူလ်တမနရ်တာ်တပါ်းကိုမျှခွ ဖခာ်းဖခင််း မဖပ ကကပါ။ 

(အာ်းလ ု်းကိယု ုကကည်ပါသည ် ဟုရဖပာဆုိကကကနု၏်။)ထုိမှတစ်ပါ်းတ ု ယင််းသူတို  သည ်

(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ၌်) “ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  သည ် (အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို) ကကာ်းနာ ကက ပါပပီ။ 

ထုိ  ဖပငတ်ဝ (ကကာ်းနာသည ်အတိငု််း) လိကု်နာကက ပါပပီ။ အို-ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  အာ်းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အသျှင ်

(ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည် အဖပစ်မျာ်းမှ) အသျှငဖ်မတ်၏ လတွ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ် ရပ်းသနာ်း တာ်မူဖခင််းကိုသာ (ထာဝစဉ 

လိုလာ်းရတာင တ်ကကပါ သည်)။ တြန(်ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  ၏ ဖပနလ်ည်ရ ာက်ရှ ိာ)ရနာက်ဆ ်ုး စခန််းသည် လည််း 

အရှငဖ်မတ်၏ အထ ရတာ၌်ပင ် ဖြစ်ပါသည”် ဟုရလျှာကထ်ာ်း ပနက်ကာ်းကကရလသတည််း။စူ ဟ် ဗက ဟ်-

(၂:၂၈၅)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-အိ-ု သက်ဝငယ် ုကကည်သူ (မုအ်မငန်)် အရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုလည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်၏  စူလ်တမနရ်တာ်ဖမတ ် (မုဟမမဒ)် ကိလုည််းရကာင််း၊ 

ထုိအရှငဖ်မတက် မိမိ၏ စူလတ်ရမနရ်တာ်ဖမတ ် (မုဟမမဒ)် အရပေါ်၌ ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  ရသာ (ကု အ်ာန)် 

ကျမ််းရတာ်ဖမတက်ိုလည််းရကာင််း၊ (ယင််းကု အ်ာန ် ကျမ််းရတာ်ဖမတ်) အလျင ် ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  ရသာ ကျမ််းရတာ ်

(မျာ်း) ကိလုည််းရကာင််း ယ ုကကည်ကကရလကုန။် သုိ   ာတွင ် မည်သူမဆုိ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုရသာ်လည််းရကာင််း၊ 

ထုိအရှငဖ်မတ်၏ ‘မလာအကိဟ်’ အပါ်းရတာ် ရစတမနမ်ျာ်းကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ ထုိအရငှဖ်မတ်၏ 

ကျမ််းဂနမ်ျာ်းကိုရသာ်လည််းရကာင််း၊ ထုိအရငှဖ်မတ်၏ ‘ စူလ်’ တမနရ်တာ်မျာ်းကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ 

ရနာက်ဆ ်ုးရန  ကိုရသာ်လည််းရကာင််း ဖငင််းပယ်ခ  ပါလျှင ် ထုိသူသည် အလွန ် ကမ််းလှမ််းရဝ်းကာွရသာလမ််းမှာ်းသုိ   

မချွတ်ဧကန ် ရ ာက်ရှိခ  ရချပပီ၊စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၁၃၆)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ထုိမှတစ်ပါ်းတ ု(ဖပနလ်ည်ရအာင ရ်မ သတ ိကကကုန၊်)တ  ရ ာအခါဝယ်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်နဗီတမနရ်တာ်မျာ်းထ မှ

ပဋညိာဉဝနခ် ချက်ကို(ဤသုိ  )ယူရတာ်မူရလသည်။(အို-

နဗီတမနအ်ရပါင််းတို  )ဧကနမ်လွ ငါအရငှဖ်မတ်သည်အသငတ်ို  အာ်းကျမ််းဂနက်ို၏လည််းရကာင််း၊ဉာဏပ်ညာအရဖမာ်အဖမ

ငက်ိုလည််းရကာင််း၊ရပ်းသနာ်းရတာ်မူပပီ်းရနာကအ်သငတ်ို  လက်ဝယ်ရှိနငှ ပ်ပီ်းဖြစ်ရသာကျမ််းဂနမ်ျာ်းကိုရထာက်ခ ရသာ စူ

လ်တမနရ်တာ်တစ်ပါ်းပါ်းသညအ်သငတ်ို  ထ ရ ာက်လတ်ရသာ်အသငတ်ို  သည်ထုိ စူလတ်မနရ်တာက်ို(မိမိတို  စိတတ်ွင််းမှ)

မုချယ ုကကည်ကကရပမည်။၎င််းဖပငထုိ် စူလတ်မနရ်တာ်ကို(ကာယက ရဖမာကလ်ည််း)အာ်းရပ်းကညူီကကရပမည်။ထုိ  ရနာက်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်(အို-

နဗီတမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  )အသငတ်ို  သည်ဝနခ် ကကပပီရလာ။ယင််းကိစစနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍အသငတ်ို  သည်ငါအရှငဖ်မတ်၏ပဋိ

ညာဉရတာက်ိုလည််းလက်ခ ကကပပီရလာဟုရမ်းဖမန််းရတာ်မူ၏။(ထုိအခါနဗတီမနရ်တာ်အရပါင််းတို  က)ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  သ

ည်ဝနခ် ကကပါပပီဟတုငရ်လျှာက်ကကရလသည်။(ထုိအခါအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတက်)သုိ  ဖြစ်လျှငအ်သငတ်ို  သည်(ဤပဋညိာဉ

ဝနခ် ချက်နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍)အသိသက်ရသမျာ်းဖြစ်ကကကုန။်ငါအရငှဖ်မတ်သညလ်ည််းအသငတ်ို  နငှ အ်တအူသိသက်ရသမျာ်း

အနကအ်ပါအဝငဖ်ြစ်ရတာ်မူသညဟ်ုမိန  က်ကာ်းရတာ်မူရလသတည််း။စူ ဟ ်အာ်းလအိငမ်် ာန-်(၃:၈၁) 

မည်သူမဆုိ ဤရလာက၏စည််းစိမ်ကိ ု  ည်စူ်းခ  လျှင ် ငါအရှငဖ်မတ်သည ် ထုိသူအာ်းဤရလာက၌ပင ် ငါအရှငဖ်မတ ်

အလိုရှိရတာ်မူရသာအ ာကိ ု ငါအရှငဖ်မတ ် အလိုရှိရတာမူ်ရသာသူအာ်း အရဆာတလျင ် ရပ်းရတာ်မူ၏။ 

ထုိ  ရနာက်ထုိသူအြို   ဂျဟနနမ်င  ဘ ုကိ ု (အဆငသ်င )် ဖပ လုပ်၍ထာ်းရတာ်မူ၏။ ထုိသူသည ် ယင််းဂျဟနနမ်င  ဘ ုသုိ   

ဖပစ်တငက်     ဖခင််းခ  လျက်၊ နငှထု်တ်ဖခင််းခ  လျက ်ဝငရ် ာက် မည်သာတည််း။(၁၈) 



  

  

သုိ   ာတငွ ် မည်သူမဆုိ တမလွနဘ်ဝကိ ု  ည်စူ်းခ  ရသာ၊် ၎င််းဖပင ် ထုိသူသည် 

တမလွနဘ်ဝနငှ ရ်လျာည်ီရသာကကိ ်းစာ်းမှုကိုလည််း အပတတ်ကတု် အာ်းထုတ်ကကိ ်းစာ်းခ  ရသာ်၊ထုိမှတစ်ပါ်း ၎င််းသည ်

မုအ်မငန်သ်က်ဝငယ် ုကကည်သူလည််းဖြစ်ခ  ရသာ၊် ထုိက  သုိ  ရသာသူတို  ၏ ကကိ ်းပမ််းမှုကာ်း 

သရဘာတူလက်ခ ပပီ်းဖြစ်အ  သတည််း။(၁၉) 

စူ ဟ် အစစ ာအ-်(၁၇:၁၈-၁၉) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

သုိ  ဖြစ်ရပ ာ မည်သူမဆုိ ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လမျာ်းကို ကျင မူ်အ  ။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူသည် "မုအ်မငန်"် 

သက်ဝငယ် ုကကည်သူလည််းဖြစ်အ  ။ သုိ  ဖြစ်လျှင ် ထုိသူ၏ကကိ ်းပမ််းအာ်းထုတ်မှုသည ် ပယရ်ှာ်းဖခင််းခ  မည ်

မဟုတ်ရပ။မချွတဧ်ကန ် ငါအရှငဖ်မတ်သည် ယင််းအာ်းထုတ်မှုကို ရ ်းသာ်းရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်ပင ်

ဖြစ်ရတာ်မူရပသတည််း။ 

စူ ဟ် အနဗ်ယိာအ်-(၂၁:၉၄) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မိမိသတ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည  ် ခဝပ်ကို်းကယွ်မှုမျာ်းကိုသာ လက်ခ ရတာ်မူမည်ဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

သုိ  ဖြစ်ရပ ာ မိမိအာ်း ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်နငှ ရ်တွွံ့ဆ ု န ် ရမျှာ်လင လ်ျက ်

ရှိရသာသူသည်ရကာင််းဖမတ်ရသာအကျင သီ်လမျာ်းကို ကျင မူ်ရဆာက်တည ်ရပမည်။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူသည် မိမိအာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်အာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ် ာ၌ မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်ကိုမျှပင ် တွ ြကယ်ှဉတွ  

(ကို်းကွယ်)ဖခင််းမဖပ  ရချ။ 

စူ ဟ် ကဟြ််-(၁၈:၁၁၀) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ရှင််းဖပထာ်းရတာ်မူသည်မှာ ရကာင််းမှုတစ်ခုသည ်

အရှငဖ်မတ်၏ဖပဌာန််းချက်နငှ က်ိုကည်ီမှုရှ ိမည။် ထုိ  ဖပင ် ၎င််းရကာင််းမှုအာ်းဖပ ကျင ရ်သာသူသည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုသက်ဝငယ် ုကကည်ပပီ်း အရှငဖ်မတ်၏ နဗ၊ီ  စူလတ်မနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တို  ကိ ု

မှနက်နရ်ကကာင််းရထာက်ခ ကာ မိမိဖပ ကျင ရ်သာရကာင််းမှုကိ ု အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်တစ်ဆူတည််းအတွက ်ည်စူ်း၍ 

ကျင ရ်ဆာငမှ်သာလျှင ် ထုိရကာင််းမှုသည ် မှနက်နမ်ှုရှိမည်ဖြစ်သည်။အကကငသူ်၏ရကာင််းမှုသည ်

တငဖ်ပထာ်းသည ်အချက်မျာ်းနငှ မ်ကိုကည်ီပါက ၎င််းနငှ ပ်တ်သက၍် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

ထုိ  ဖပင ် ငါအရငှဖ်မတ်သည် (ထုိရန  တွင)် ၎င််းတို  ဖပ လုပ်ခ  ကကရသာ အဖပ အမူမျာ်းဘက်သုိ   လညှ ်ရတာ်မူမည်။ ထုိ  ရနာက ်

ငါအရှငဖ်မတ်သည ်ယင််းအဖပ အမူမျာ်းကို ကက ဖြန  ထ်ာ်းရသာ ဖမြူမှုန  မ်ျာ်း ဖြစ်ရစရတာ်မူမည်။ 

စူ ဟ် ြု က်ာန(်၂၅:၂၃) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိရန  တွင ်မျာ်းစွာရသာ(သူတို  ၏) မျကန်ာှမျာ်းမှာ ညြှိ ်းငယ်လျက် ရှိကကရပမည်။(၂) 

ပငပ်န််းကက်ီးစွာ လုပ်ကိုင(်မှုရကကာင )် ရမာပန််းလျက ်ရှိကကရပမည်။(၃) 



  

  

၎င််းတို  သည် အလျှ ရဖပာငရ်ဖပာင ်ရတာက်ရလာငလ်ျကရ်ှိရသာ မီ်းထ သုိ   ဝငရ် ာက်ကက ရပမည်။(၄) 

စူ ဟ် ဂါရှယိဟ်-(၈၈:၄-၂) 

ထုိမျက်နာှမျာ်းသည် ပငပ်န််းကကီ်းစွာလုပ်ကိုငမ်ှုရကကာင ည်ြှိ ်းငယ်ပပီ်း ရမာပန််းလျက်ရှိရနကကသည်။ သုိ  ရသာ ် ၎င််းတို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတည်ွှနက်ကာ်းထာ်းသည အ်တိုင််းမကျင ရ်ဆာငက်ကသည အ်ခါ ၎င််းတို  ဖပနလ်ညှ  ်မည ်ရန ာသည ်

ဂျဟနနမ်င  ဘ ုဖြစ်သွာ်းသည်။ အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ် ၎င််းတို  သည ် အလလ ာဟရ်ှငဖ်မတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည ်အတိုင််း 

မကျင ရ်ဆာငခ်  ရသာရကကာင ဖ်ြစ်သည်။ ထုိ  ဖပင၎်င််းတို  သည်မှာ်းယွင််းရသာခဝပ်ကိ်ုးကယွ်မှုမျာ်းကို ဖပ ကျင ခ်  ကကပပီ်း၊ 

၎င််းတို  အတကွ်မှာ်းယွင််းရနရသာ သာသနာမျာ်းကို တီထွငရ်ပ်းခ  ကကရသာ 

လမ််းမှာ်းရနသည ်ရခါင််းရဆာငမ်ျာ်းရနာက်သုိ  လိကု်ခ  ကကသည်။ လက်ခ သရဘာတူဖခင််းခ  သည ်ရကာင််းမှုဟူသည ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ယူရဆာငလ်ာသည ်(သာသနာ လမ််းစဉ)နငှ  ်

ကိုကည်ီမှုရှိသည ်ရကာင််းမှုကိုဆုိလိုသည်။ လူသာ်းသည်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ကိ ု ရသွြည်ဖငင််းပယ်ပပီ်း 

အရှငဖ်မတ်ချီ်းဖမြှင မ်ည ်ဆုလာဘ်မျာ်းကို အဘယက်  သုိ  ရမျှာလ်င ရ်နပါသနည််း။ 

ထုိ  ဖပင ် မည်သူမဆုိ နဗတီမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)အရပါင််းနငှ  ်

မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏ စူလတ်မနရ်တာ်ဖြစ်ဖခင််းကိ ု သက်ဝငယ် ုကကည်မှသာလျှင ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ထုိသူ၏အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုကိ ု လက်ခ ရတာ်မူမည်ဖြစ်သည်။ 

ထုိအရကကာင််းအ ာနငှ ပ်တ်သက်၍ အချိ ွံ့ရသာအရထာကအ်ထာ်းမျာ်းကို စာပုိဒ(်၂၀)တွင ် တငဖ်ပခ  ပပီ်းဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

 စူလ်တမနရ်တာ် (မုဟမမဒ ် ဆွာလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) သည် မိမိထ သုိ   မိမိအာ်းရမွ်းဖမြူ 

ရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ်၏အထ ရတာ်မှ ထုတ်ဖပနပုိ်  ချ ရသာ(က ု် အာနက်ျမ််းဖမတ်)ကိ ု ယ ကုကည်ရလပပီ။ ထုိနည််းတူစွာ 

(မုအ်မငန်)်ယ ုကကည်သူအရပါင််းတို  သည်လည််း ယ ုကကည်ကကသည်။ [ယင််း စူလတ်မနရ်တာ ်

မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) နငှ တ်ကွ ယ ုကကည်သူ’ ခပ်သိမ််းသူတို  သည် (တဆူတည််း ဖြစ်ရတာ်မူရသာ) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုလည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ၏် (မလာအိကဟ်)အပါ်း ရတာ ်

ရစတမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ထုိအရှငဖ်မတ်၏ 

ကျမ််းဂနအ်ရပါင််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ထုိအရှငဖ်မတ်၏ စူလ ် တမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  ကို လည််းရကာင််း၊ 

ယ ုကကည်ကကကုန၏်၊ (ထုိ  ဖပငယ်င််းသူတို  က) ကျွနရတာ်မျိ ်းတို  သည ် ထုိ အသျှငဖ်မတ်၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်အရပါင််းတို  အနက် မည်သည ်  စူလ်တမနရ်တာ်တပါ်းကိုမျှခွ ဖခာ်းဖခင််း မဖပ ကကပါ။ 

(အာ်းလ ု်းကိယု ုကကည်ပါသည ် ဟုရဖပာဆုိကကကနု၏်။)ထုိမှတစ်ပါ်းတ ု ယင််းသူတို  သည ်

(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ၌်) “ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  သည ် (အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို) ကကာ်းနာ ကက ပါပပီ။ 

ထုိ  ဖပငတ်ဝ (ကကာ်းနာသည ်အတိငု််း) လိကု်နာကက ပါပပီ။ အို-ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  အာ်းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အသျှင ်

(ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  သည် အဖပစ်မျာ်းမှ) အသျှငဖ်မတ်၏ လတွ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ် ရပ်းသနာ်း တာ်မူဖခင််းကိုသာ (ထာဝစဉ 

လိုလာ်းရတာင တ်ကကပါ သည်)။ တြန(်ကျွနရ်တာ်မျိ ်းတို  ၏ ဖပနလ်ည်ရ ာက်ရှ ိာ)ရနာက်ဆ ်ုး စခန််းသည် လည််း 

အရှငဖ်မတ်၏ အထ ရတာ်၌ပင ်ဖြစ်ပါသည်” ဟုရလျှာက်ထာ်း ပနက်ကာ်းကကရလသတည််း။ 

စူ ဟ် ဗက ဟ်-(၂:၂၈၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 



  

  

အို- သက်ဝငယ် ုကကည်သူ (မုအ်မငန်)် အရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်ိုလည််းရကာင််း၊ 

ထုိအရှငဖ်မတ်၏  စူလ်တမနရ်တာ်ဖမတ် (မုဟမမဒ)် ကိုလည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတက် မိမိ၏ စူလ်တရမနရ်တာ်ဖမတ ်

(မုဟမမဒ)် အရပေါ်၌ ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  ရသာ (ကု ်အာန)် ကျမ််းရတာ်ဖမတ်ကိလုည််းရကာင််း၊ (ယင််းက ု်အာန ်

ကျမ််းရတာ်ဖမတ်) အလျင ် ထုတ်ဖပနပုိ်  ချရတာ်မူခ  ရသာ ကျမ််းရတာ် (မျာ်း) ကိုလည််းရကာင််း ယ ုကကည်ကကရလကုန။် 

သုိ   ာတငွ ် မည်သူမဆုိ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ကိုရသာ်လည််းရကာင််း၊ ထုိအရငှဖ်မတ်၏ ‘မလာအိကဟ်’ အပါ်းရတာ ်

ရစတမနမ်ျာ်းကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်၏ ကျမ််းဂနမ်ျာ်းကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်၏ ‘ စူလ်’ 

တမနရ်တာ်မျာ်းကိုရသာလ်ည််းရကာင််း၊ ရနာက်ဆ ု်းရန  ကိုရသာလ်ည််းရကာင််း ဖငင််းပယ်ခ  ပါလျှင ် ထုိသူသည ် အလွန ်

ကမ််းလှမ််းရဝ်းကာွရသာလမ််းမှာ်းသုိ   မချွတဧ်ကန ်ရ ာက်ရှိခ  ရချပပီ၊ 

စူ ဟ် နစိာအ်-(၄:၁၃၆) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိမှတစ်ပါ်းတ ု(ဖပနလ်ည်ရအာင ရ်မ သတ ိကကကုန၊်)တ  ရ ာအခါဝယ်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်နဗီတမနရ်တာ်မျာ်းထ မှ

ပဋညိာဉဝနခ် ချက်ကို(ဤသုိ  )ယူရတာ်မူရလသည်။(အို-

နဗီတမနအ်ရပါင််းတို  )ဧကနမ်လွ ငါအရငှဖ်မတ်သည်အသငတ်ို  အာ်းကျမ််းဂနက်ို၏လည််းရကာင််း၊ဉာဏပ်ညာအရဖမာ်အဖမ

ငက်ိုလည််းရကာင််း၊ရပ်းသနာ်းရတာ်မူပပီ်းရနာကအ်သငတ်ို  လက်ဝယ်ရှိနငှ ပ်ပီ်းဖြစ်ရသာကျမ််းဂနမ်ျာ်းကိုရထာက်ခ ရသာ စူ

လ်တမနရ်တာ်တစ်ပါ်းပါ်းသညအ်သငတ်ို  ထ ရ ာက်လတ်ရသာ်အသငတ်ို  သည်ထုိ စူလတ်မနရ်တာက်ို(မိမိတို  စိတတ်ွင််းမှ)

မုချယ ုကကည်ကကရပမည်။၎င််းဖပငထုိ် စူလတ်မနရ်တာက်ို(ကာယက ရဖမာကလ်ည််း)အာ်းရပ်းကညူီကကရပမည်။ထုိ  ရနာက်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်(အို-

နဗီတမနရ်တာအ်ရပါင််းတို  )အသငတ်ို  သည်ဝနခ် ကကပပီရလာ။ယင််းကိစစနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍အသငတ်ို  သည်ငါအရှငဖ်မတ်၏ပဋိ

ညာဉရတာက်ိုလည််းလက်ခ ကကပပီရလာဟုရမ်းဖမန််းရတာ်မူ၏။(ထုိအခါနဗတီမနရ်တာ်အရပါင််းတို  က)ကျွနရ်တာ်မျ ိ်းတို  သ

ည်ဝနခ် ကကပါပပီဟတုငရ်လျှာက်ကကရလသည်။(ထုိအခါအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတက်)သုိ  ဖြစ်လျှငအ်သငတ်ို  သည်(ဤပဋညိာဉ

ဝနခ် ချက်နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍)အသိသက်ရသမျာ်းဖြစ်ကကကုန။်ငါအရငှဖ်မတ်သညလ်ည််းအသငတ်ို  နငှ အ်တအူသိသက်ရသမျာ်း

အနကအ်ပါအဝငဖ်ြစ်ရတာ်မူသညဟ်ုမိန  က်ကာ်းရတာ်မူရလသတည််း။ 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၈၁) 

၄၁။ အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ မ်ှိန ့််မှာချကမ်ျာ်းအာ်းလံ်ုး၏ 

ရည်ရွယခ်ျကပ်န််း ှိငုမှ်ာ စ္စ္်မှန်သည့််သာသနာမ င့် ်

လသူာ်းကှိမုမြှင့် ်ငတ်ပ်းရန်မ စ္်သည်။ 

ထှို ့်တသကာင့်လ်ူသာ်းသည် စ္သကာဝဠာအတပါင််းအာ်း 

တမွ်းမမြူ န် င််းတ ာ်မူသည့်် 



  

  

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ ၏်တကျ်းကျွန်သက်သက်သာမ စ္်သာွ်း

ပပ ်း၊ လသူာ်း၊ ရုပ်ဝါဒနငှ့်၊် 

ဒဏ္ဍာရ ယံ ုမ််း ှို ့်၏တကျ်းကျွန်မ စ္်မခင််းမှလ ွတ်မမာက််း

တစ္သည်။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် 

သငမ်မငတ် ွွေ့သည့််အ ှိငု််းပင ်လူပုဂ္ှိျုလ ်ှို ့်အာ်း 

၎င််း ှို ့်၏အ င့်အ် န််းထကတ်ကျာ်လန်ွ၍ 

အထ ွအ်မမ ထ်ာ်းမခင််းလည််းမမပျုသလှိ ု

ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမ်ခင််းခံထှိကု်သမူျာ်း၊ 

ကှိ်ုးကယွခံ်ဘရုာ်းမျာ်းဟ၍ူလည််း မသ မှ် တ်ပ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  မှ်ာချက်မျာ်းအာ်းလ ု်း၏  ည် ွယ်ချက်ပန််းတိုငမှ်ာ စစ်မှနသ်ည ်သာသနာဖြင လ်ူသာ်းကိ ု

ဖမြှင တ်ငရ်ပ်း နဖ်ြစ်သည်။ ထုိ  ရကကာင လ်ူသာ်းသည်စကကာဝဠာအရပါင််းအာ်းရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူသည  ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ ရကျ်းကျွနသ်က်သက်သာဖြစ်သွာ်းသည။် အစစလာမ်သာသနာသည် လူသာ်းအာ်း ရုပ်ဝါဒနငှ ၊် 

ဒဏ္ဍာ ယီ ုတမ််းတို  ၏ရကျ်းကျွနဖ်ြစ်ဖခင််းမှ လတွ်ရဖမာက််းရစသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ 

 စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က မိန  က်ကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-ရ ွှဒဂဂ ါ်း၏ရကျ်းကျွန၊် 

ရငဒွဂဂ ါ်း၏ရကျ်းကျွန ် ကတ္ီပါ၊သုိ်းရမွ်းဂွမ််းထညတ်ို  ၏ ရကျ်းကျွနတ်ို  ပျက်စီ်းပါရစ။ အကယ်၍ ၎င််းတို  သည ်

 ရှိလျှငရ်ကျနပ်သွာ်းကကပပီ်း၊ မ ရှိလျှငမ်ရကျနပ်ကကရပ။(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ကီျမ််း - ၆၄၃၅)မှနက်နရ်ဖြာင မ်တ်၍ 

အလယအ်လတ်ကကသူသည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ အဖခာ်းမည်သူ  ကိုမျှ ခယရိုကျိ ်းမည ် မဟုတ်ရပ။ထုိ  ဖပင ်

ဥစစာပစစည််း၊ ဂုဏအ်ဆင အ်တန််း၊  ာထူ်းအာဏာနငှ်  မျိ ်းနယွ်တို  ကလည််း ၎င််းတို  ၏ကျွနအ်ဖြစ်မဖပ လုပ်နိငုရ်ပ။ 

ဤတငဖ်ပမည် အဖြစ်အပျက်တွင ် လူတို  ထ သုိ   အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းမကျရ ာက်မီ 

၎င််းတို  ၏အရဖခအရနနငှ  ် ကျရ ာက်ပပီ်းရနာက်ပုိင််း ၎င််းတို  ၏အရဖခအရန မည်သုိ  ဖြစ်သွာ်းရကကာင််း 

စာြတ်သူအတကွ်ရပေါ်လွငလ်ာမည်ဖြစ်သည်။ပထမဦ်းဆ ု်းမွတ်စ်လငမ််မျာ်းသည် အီသီယိ်ုးပီ်းယာ်းနိငုင် သုိ   (ဟိဂ်ျ သ်) 

ရရွှွံ့ရဖပာင််းရသာအခါ အီသီယိုပီ်းယာ်း၏ ဘု င(်ထုိရခတအ်ခါ၏)နဂျာရှီက ၎င််းတို  အာ်း 

ရမ်းဖမန််းခ  သည်မှာဤသည်မညက်  သုိ  ရသာ သာသနာနည််း။ အကကငသ်ာသနာရကကာင သ်ငတ်ို  သည ်

မိမိတို  ၏အမျိ ်းသာ်းမျာ်းနငှ ခွ် ခ  ကက သည်။ ငါ  ၏သာသနာနငှ  ် ဤလူမျိ ်းမျာ်းအနကတ်စ်ဦ်းဦ်း၏ သာသနာသုိ  လည််း 

သငတ်ို  မဝငရ် ာက်ကကရချ။အဘူတွာလဗိ်၏ သာ်းဂျအြ် က် ၎င််းအာ်းရဖပာဖပသည်မှာ-အို-ဘု ငမ်င််းဖမတ ်



  

  

ကျွန်ပ်ုတို  သည ် အမုိက်ရခတ်တငွရ်ုပ်တုဆင််းတုမျာ်းကိ ု ကိ်ုးကယွ်ခ  ကကသူမျာ်း၊ အရသသာ်းစာ်းကကသူမျာ်း၊ 

စက်ဆုပ် ွ ရှာြွယ ်ာမျာ်းကိုဖပ လုပ်ကကသူမျာ်း၊ ရဆွမျိ ်းအဆက်ဖြတ်ကကသူမျာ်း၊ အိမ်န်ီးချင််းအာ်းဒကုခရပ်းသူမျာ်း၊ 

ကျွနရ်တာ်တို  အနက်အငအ်ာ်းကက်ီးသူသည ် အငအ်ာ်းနည််းသူအာ်းအနိငုအ်ထက်ဖပ ကကရသာ လူမျိ ်းစုဖြစ်ခ  ကကသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်ကျွနရ်တာ်တို  ထ  ကျွနရ်တာတ်ို  ထ မှ  စူလ်တမနရ်တာတ်စ်ပါ်းရစလွှတ်ခ  သည ်အချိနထိ် 

ထုိအတိုင််းပင ် ရှိရနခ  ကကသည်။ ကျွနရ်တာ်တို  သည် ထုိ စူလ်တမနရ်တာ်၏ မျိ ်းရို်း၊ မှနက်နရ်ဖြာင် မတ်ဖခင််း၊ 

သစစာတ ာ်းရှဖိခင််း၊ အဖပစ်မှရရှာငက်ကဉဖခင််းတို  ကိုသိရှိကကပါသည်။သုိ  ရှ ိာ ထုိတမနရ်တာ်သည် ကျွန်ပ်ုတို  အာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ ်နန်ငှ  ် ကျွန်ပ်ုတို  နငှ က်ျွန်ပ်ုတို  ၏ဘုိ်းရဘ်းမျာ်းက 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ရနကကသည  ် ရကျာက်တ ်ုးမျာ်း၊ ရုပ်တုဆင််းတုမျာ်းကိ ု

စွန  လ်ွှတ် နြ်တိ်ရခေါ် ခ  သည်။ ၎င််းရနာကက်ျွနရ်တာတ်ို  ကိ ု အမှနရ်ဖပာ န၊် သစစာရှ ိန၊်ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းအဆက်ထာ်း န၊် 

အိမ်န်ီးချင််းတို  နငှ  ် ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ  နအ်မိန်  ရပ်းခ  သည။်၎င််းရနာက် မရကာင််းမှုမျာ်းနငှ  ် သတ်ဖြတ်ဖခင််းတို  ကို 

တာ်းဆီ်းခ  သည်။ ထုိ  ဖပငက်ျွနရ်တာတ်ို  အာ်း စက်ဆုပ် ွ ရာှြယွ် ာမျာ်းဖပ လုပ်ဖခင််း၊ မုသာ်းရဖပာဖခင််း၊ အြမ  ကရလ်း၏ 

ဥစစာပစစည််းကိုစာ်းဖခင််း၊ အဖပစ်ကင််းစငရ်သာအမျိ ်းသမီ်းအာ်း(ကာရမသုမိစဆာစာ ကျြူ်းလွနသ်ညဟ်ု)စွပ်စွ ဖခင််းတို  မှ 

တာ်းဖမစ်ခ  သည်။ ၎င််းရနာက်ကျွနရ်တာ်တို  ကို အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ် တစ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကို်းကွယ ်နန်ငှ  ်

အရှငဖ်မတအ်ာ်းမည်သည ်တစ်စ ုတစ် ာနငှ မ်ျှ ယှဉတွ ကိ်ုးကွယ်ဖခင််းမဖပ  န၊် ဆွလာသ်ရဆာက်တည် န၊် 

ဇကာသ်ရပ်းရဆာင ်နန်ငှ  ် ဆိွယာမ်ဥပုသ်ရစာင ထိ်န််း န ် အမိန  ရ်ပ်းခ  သည်။ဆင် ဖပနသူ်ကရဖပာဖပသည်မှာ 

၎င််းသည်ဆက်လက်၍ အစစလာမ်၏ကိစစ ပ်မျာ်းကိ ု ဘု င် အာ်းတငဖ်ပခ  သည်။ ထုိ  ရကကာင  ် ကျွနရ်တာတ်ို  သည ်

ယင််းတမနရ်တာ်အာ်း ရထာက်ခ ခ  ပပီ်း၊ (အီမာန)် သကဝ်ငယ် ုကကည်ကာ ထုိတမနရ်တာ်ယူရဆာငလ်ာခ  သည ် 

အ ာအာ်းလ ်ုးအရပေါ်ရနာကလ်ိုက်ခ  ကကသည်။ သုိ  ရှ ိာ ကျွနရ်တာ်တို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာ 

ကို်းကွယ်ခ  ကကပပီ်း ထုိအရှငဖ်မတ်အာ်း မည်သည ်အ ာနငှ မ်ျှ ယှဉတွ ကို်းကွယ်ဖခင််း မဖပ ကကရပ။ ထုိတမနရ်တာက် 

ကျွနရ်တာ်တို  အတကွ်(ဟ ာမ်)မဖပ ပုိငဟ် ု သတ်မှတလ်ိုက်ရသာအ ာကို ကျွနရ်တာ်တို  (ဟ ာမ်)ဟူ၍ လည််းရကာင််း၊ 

(ဟလာလ်) ဖပ ပုိငသ်ည်ဟ ု သတ်မှတ်လိကု်ရသာအ ာကို ကျွနရ်တာတ်ို  (ဟလာလ်) ဟူ၍လည််းရကာင််း 

လက်ခ ခ  ကကသည။်(အဟ်မဒက်ျမ််း-၁၇၄၀)တငွဆ်င် ဖပနခ်ျက ် အနည််းငယ်မျှကွ လွ သည်။ 

(ဟိလယ်တလု်ရအာငလ်ယီာအက်ျမ််း-အတွ ၁၊စာ ၁၁၅)တွင ်

အဗူနအီ်းမ်ကအတိုချ  ်း၍တငဖ်ပထာ်းသည်။အစစလာမ်သာသနာသည် သငဖ်မငရ်တွွံ့သည အ်တိုင််းပင ် လူပုဂိ္ လတ်ို  အာ်း 

၎င််းတို  ၏အဆင အ်တန််းထက်ရကျာ်လနွ၍် အထွတ်အဖမတ်ထာ်းဖခင််းလည််းမဖပ သလိ ု ခဝပ်ကို်းကွယ်မှုကိ ု

ခ ထုိက်သူမျာ်း၊ ကို်းကွယ်ခ ဘု ာ်းမျာ်းဟူ၍လည််း မသတ်မှတ်ရပ။အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-

နဗီ)အသငသ်ည်(ယဟဒူနီငှ ခ် စ်ယာနတ်ို  အာ်း)ရဖပာကကာ်းပါရလ၊အို-

ကျမ််းဂန ်ရှိသူအရပါင််းတို  ၊အသငတ်ို  သည်အကျွန်ပ်ုတို  နငှ အ်သငတ်ို  ကကာ်း၌(အာ်းလ ်ုးလက်ခ ထာ်းသည ်)တညူီရသာစကာ်း

ဘက်သုိ  လာကကကုန၊်(ထုိစကာ်းသညက်ာ်း)ငါတို  သညအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းအဖခာ်းမည်သည ်အ ာကိုမျှမခဝပ်မ

ကို်းကွယ်ဖခင််း၊ငါတို  သည်တစ်စ ုတစ်ခုရသာအ ာကိုမျှထုိအရှငဖ်မတ်နငှ တ်ွ ြက်ယှဉြကဟ်ူ၍မဖပ ဖခင််း၊ငါတို  အနကအ်ချိ ွံ့

သည်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ကိြု ကကဉ၍အချိ ွံ့ရသာသူမျာ်းကိုရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငမ်ျာ်းဟူ၍မဖပ လုပ်ဖခင််း(ပငတ်ည််း)။

(ယင််းက  သုိ  ြတိ်ရခေါ် ပပီ်းသည ်ရနာက်ရသာ်မှပင)်အကယ်၍ထုိသူတို  သည်ရသွြည်ရကျာခုိင််းသွာ်းကကပါမူ(အို-

မုစ်လငမ််အရပါင််းတို  )အသငတ်ို  က(ထုိသူတို  အာ်း၊အချင််းတို  )ကျွန်ပ်ုတို  သည်(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏)အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို

မုချနာခ ရသာမုစ်လငမ််မျာ်းပငဖ်ြစ်ရကကာင််းအသငတ်ို  ကိယု်တိုငသ်က်ရသခ ကကကုနဟ်ုရဖပာဆုိကကကုနရ်လာ ။စူ ဟ် 

အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၆၄)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-



  

  

ထုိနည််းတူစွာယင််း(က  သုိ  ချ်ီးဖမြှင ဖ်ခင််းခ  ရသာ)သူကအသငတ်ို  အာ်းမလာအိကဟ်အပါ်းရတာ်ရစတမနမ်ျာ်းကိလုည််းရကာ

င််း၊ဗီတမနရ်တာ်မျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊(မိမိတို  အာ်း)ရမွ်းဖမြူရတာမူ်ရသာအသျှငမ်ျာ်းအဖြစ်ဖပ လုပ်ကက နလ်ည််း(မည်သ

ည ်အခါမျှ)ညွှနက်ကာ်းမည်မဟုတ်ရပ။အသငတ်ို  (မွတ်စ်လငမ််)အမိန  န်ာခ ရသာသူမျာ်းဖြစ်ကကပပီ်းရနာက်ထုိ(နဗအီဖြစ်ချ်ီးဖမြှ

င ဖ်ခင််းခ  ရသာ)သူသည်အသငတ်ို  အာ်းရသွြည်ဖငင််းပယ် နည်ွှနက်ကာ်းပါမည်ရလာ။စူ ဟ် အာ်းလအိငမ်် ာန-်

(၃:၈၀)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

နဆွ် ာနတီို  သည် မ ်ယမ်၏ သာ်းရတာ်(တမနရ်တာ်အီစာ) (အလိုငဟ်ိစစလာမ်) အာ်းအတိုင််းထကအ်လွန ်

ကကညည်ိ အမွှမ််းတငက်ကသက  သုိ   အသငတ်ို  သည ် ငါကိယု်ရတာအ်ာ်း အတိုင််းထက်အလွန ်

ကကညည်ိ အမွှမ််းတငဖ်ခင််းမဖပ ကကနငှ ။် ငါကိုယ်ရတာ်သည်အရှငဖ်မတ်၏ရကျ်းကျွနသ်ာဖြစ်သည်။ 

ထုိ  ရကကာင င်ါကိုယ်ရတာအ်ာ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ရကျ်းကျွနန်ငှ  ် အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်ဖြစ်သည် ဟူ၍သာ 

သငတ်ို  ရဖပာကကရလကနု။်(ဆွဟ်ီးဟ ်ဗုခါ ီကျမ််း - ၃၄၄၅) 

ရ ွှဒဂဂ ါ်း၏ရကျ်းကျွန၊် ရငဒွဂဂ ါ်း၏ရကျ်းကျွန ် ကတ္ီပါ၊သုိ်းရမွ်းဂွမ််းထည်တို  ၏ ရကျ်းကျွနတ်ို  ပျက်စီ်းပါရစ။ အကယ်၍ 

၎င််းတို  သည်  ရှလိျှငရ်ကျနပ်သွာ်းကကပပီ်း၊ မ ရှိလျှငမ်ရကျနပ်ကကရပ။ 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၆၄၃၅) 

မှနက်နရ်ဖြာင မ်တ်၍ အလယ်အလတ်ကကသူသည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မှအပ အဖခာ်းမည်သူ  ကိုမျှ ခယရိုကျိ ်းမည ်

မဟုတ်ရပ။ထုိ  ဖပင ် ဥစစာပစစည််း၊ ဂုဏအ်ဆင အ်တန််း၊  ာထူ်းအာဏာနငှ်  မျိ ်းနယွ်တို  ကလည််း 

၎င််းတို  ၏ကျွနအ်ဖြစ်မဖပ လုပ်နိငုရ်ပ။ ဤတငဖ်ပမည် အဖြစ်အပျက်တငွ ် လူတို  ထ သုိ   

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းမကျရ ာက်မီ ၎င််းတို  ၏အရဖခအရနနငှ  ် ကျရ ာက်ပပီ်းရနာက်ပုိင််း 

၎င််းတို  ၏အရဖခအရန မည်သုိ  ဖြစ်သွာ်းရကကာင််း စာြတ်သူအတကွ်ရပေါ်လွငလ်ာမည်ဖြစ်သည်။ 

ပထမဦ်းဆ ု်းမွတ်စ်လငမ််မျာ်းသည ် အီသီယို်းပီ်းယာ်းနိငုင် သုိ   (ဟိဂ်ျ သ်) ရရွှွံ့ရဖပာင််းရသာအခါ အီသီယိုပီ်းယာ်း၏ 

ဘု င(်ထုိရခတအ်ခါ၏)နဂျာရှီက ၎င််းတို  အာ်း ရမ်းဖမန််းခ  သည်မှာ 

ဤသည်မညက်  သုိ  ရသာ သာသနာနည််း။ အကကငသ်ာသနာရကကာင သ်ငတ်ို  သည ်

မိမိတို  ၏အမျိ ်းသာ်းမျာ်းနငှ ခွ် ခ  ကက သည်။ ငါ  ၏သာသနာနငှ  ် ဤလူမျိ ်းမျာ်းအနကတ်စ်ဦ်းဦ်း၏ သာသနာသုိ  လည််း 

သငတ်ို  မဝငရ် ာက်ကကရချ။ 

အဘူတွာလိဗ်၏ သာ်းဂျအ်ြ ်က ၎င််းအာ်းရဖပာဖပသည်မှာ- 

အို-ဘု ငမ်င််းဖမတ ် ကျွန်ပ်ုတို  သည ် အမုိက်ရခတတ်ွငရ်ုပ်တုဆင််းတုမျာ်းကိ ု ကိ်ုးကွယ်ခ  ကကသူမျာ်း၊ 

အရသသာ်းစာ်းကကသူမျာ်း၊ စက်ဆုပ် ွ ရှာြယွ် ာမျာ်းကိုဖပ လုပ်ကကသူမျာ်း၊ ရဆွမျိ ်းအဆက်ဖြတ်ကကသူမျာ်း၊ 

အိမ်န်ီးချင််းအာ်းဒကုခရပ်းသူမျာ်း၊ ကျွနရ်တာ်တို  အနက်အငအ်ာ်းကကီ်းသူသည ်

အငအ်ာ်းနည််းသူအာ်းအနိငုအ်ထက်ဖပ ကကရသာ လူမျိ ်းစုဖြစ်ခ  ကကသည်။ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည်ကျွနရ်တာ်တို  ထ  

ကျွနရ်တာ်တို  ထ မှ  စူလ်တမနရ်တာတ်စ်ပါ်းရစလွှတ်ခ  သည ်အချနိထိ် ထုိအတိုင််းပင ် ရှိရနခ  ကကသည။် 

ကျွနရ်တာ်တို  သည ် ထုိ စူလ်တမနရ်တာ်၏ မျိ ်းရို်း၊ မှနက်နရ်ဖြာင် မတ်ဖခင််း၊ သစစာတ ာ်းရှိဖခင််း၊ 

အဖပစ်မှရရှာငက်ကဉဖခင််းတို  ကိုသိရှကိကပါသည်။သုိ  ရှ ိာ ထုိတမနရ်တာ်သည ် ကျွန်ပ်ုတို  အာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ ်နန်ငှ  ် ကျွန်ပ်ုတို  နငှ က်ျွန်ပ်ုတို  ၏ဘုိ်းရဘ်းမျာ်းက 



  

  

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ရနကကသည  ် ရကျာက်တ ်ုးမျာ်း၊ ရုပ်တုဆင််းတုမျာ်းကိ ု

စွန  လ်ွှတ် နြ်တိ်ရခေါ် ခ  သည်။ ၎င််းရနာကက်ျွနရ်တာတ်ို  ကိ ု အမှနရ်ဖပာ န၊် သစစာရှ ိန၊်ရဆွမျိ ်းသာ်းချင််းအဆက်ထာ်း န၊် 

အိမ်န်ီးချင််းတို  နငှ  ် ရကာင််းမွနစွ်ာဆက်ဆ  နအ်မိန်  ရပ်းခ  သည။်၎င််းရနာက် မရကာင််းမှုမျာ်းနငှ  ် သတ်ဖြတ်ဖခင််းတို  ကို 

တာ်းဆီ်းခ  သည်။ ထုိ  ဖပငက်ျွနရ်တာတ်ို  အာ်း စက်ဆုပ် ွ ရာှြယွ် ာမျာ်းဖပ လုပ်ဖခင််း၊ မုသာ်းရဖပာဖခင််း၊ အြမ  ကရလ်း၏ 

ဥစစာပစစည််းကိုစာ်းဖခင််း၊ အဖပစ်ကင််းစငရ်သာအမျိ ်းသမီ်းအာ်း(ကာရမသုမိစဆာစာ ကျြူ်းလွနသ်ညဟ်ု)စွပ်စွ ဖခင််းတို  မှ 

တာ်းဖမစ်ခ  သည်။ ၎င််းရနာက်ကျွနရ်တာ်တို  ကို အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ် တစ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကို်းကွယ ်နန်ငှ  ်

အရှငဖ်မတအ်ာ်းမည်သည ်တစ်စ ုတစ် ာနငှ မ်ျှ ယှဉတွ ကိ်ုးကွယ်ဖခင််းမဖပ  န၊် ဆွလာသ်ရဆာက်တည် န၊် 

ဇကာသ်ရပ်းရဆာင ်နန်ငှ  ် ဆိွယာမ်ဥပုသ်ရစာင ထိ်န််း န ် အမိန  ရ်ပ်းခ  သည်။ဆင် ဖပနသူ်ကရဖပာဖပသည်မှာ 

၎င််းသည်ဆက်လက်၍ အစစလာမ်၏ကိစစ ပ်မျာ်းကိ ု ဘု င် အာ်းတငဖ်ပခ  သည်။ ထုိ  ရကကာင  ် ကျွနရ်တာတ်ို  သည ်

ယင််းတမနရ်တာ်အာ်း ရထာက်ခ ခ  ပပီ်း၊ (အီမာန)် သကဝ်ငယ် ုကကည်ကာ ထုိတမနရ်တာ်ယူရဆာငလ်ာခ  သည ် 

အ ာအာ်းလ ်ုးအရပေါ်ရနာကလ်ိုက်ခ  ကကသည်။ သုိ  ရှ ိာ ကျွနရ်တာ်တို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာ 

ကို်းကွယ်ခ  ကကပပီ်း ထုိအရှငဖ်မတ်အာ်း မည်သည ်အ ာနငှ မ်ျှ ယှဉတွ ကို်းကွယ်ဖခင််း မဖပ ကကရပ။ ထုိတမနရ်တာက် 

ကျွနရ်တာ်တို  အတကွ်(ဟ ာမ်)မဖပ ပုိငဟ် ု သတ်မှတလ်ိုက်ရသာအ ာကို ကျွနရ်တာ်တို  (ဟ ာမ်)ဟူ၍ လည််းရကာင််း၊ 

(ဟလာလ်) ဖပ ပုိငသ်ည်ဟ ု သတ်မှတ်လိကု်ရသာအ ာကို ကျွနရ်တာတ်ို  (ဟလာလ်) ဟူ၍လည််းရကာင််း 

လက်ခ ခ  ကကသည။် 

(အဟ်မဒက်ျမ််း-၁၇၄၀)တွငဆ်င် ဖပနခ်ျက် အနည််းငယ်မျှကွ လွ သည်။ (ဟလိ်ယတုလ်ရအာငလ်ီယာအက်ျမ််း-အတွ ၁၊စာ 

၁၁၅)တွင ်အဗနူအီ်းမ်ကအတိုချ  ်း၍တငဖ်ပထာ်းသည။် 

အစစလာမ်သာသနာသည ် သငဖ်မငရ်တွွံ့သည အ်တိုင််းပင ် လူပုဂိ္ လ်တို  အာ်း ၎င််းတို  ၏အဆင အ်တန််းထက်ရကျာလ်ွန၍် 

အထွတ်အဖမတ်ထာ်းဖခင််းလည််းမဖပ သလို ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်မှုကိ ု ခ ထုိက်သူမျာ်း၊ ကို်းကယွ်ခ ဘု ာ်းမျာ်းဟူ၍လည််း 

မသတ်မှတ်ရပ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

(အို-နဗ)ီအသငသ်ည်(ယဟဒူနီငှ ခ် စ်ယာနတ်ို  အာ်း)ရဖပာကကာ်းပါရလ၊အိ-ု

ကျမ််းဂန ်ရှိသူအရပါင််းတို  ၊အသငတ်ို  သည်အကျွန်ပ်ုတို  နငှ အ်သငတ်ို  ကကာ်း၌(အာ်းလ ်ုးလက်ခ ထာ်းသည ်)တညူီရသာစကာ်း

ဘက်သုိ  လာကကကုန၊်(ထုိစကာ်းသညက်ာ်း)ငါတို  သညအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှတစ်ပါ်းအဖခာ်းမည်သည ်အ ာကိုမျှမခဝပ်မ

ကို်းကွယ်ဖခင််း၊ငါတို  သည်တစ်စ ုတစ်ခုရသာအ ာကိုမျှထုိအရှငဖ်မတ်နငှ တ်ွ ြက်ယှဉြကဟ်ူ၍မဖပ ဖခင််း၊ငါတို  အနကအ်ချိ ွံ့

သည်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ကိြု ကကဉ၍အချိ ွံ့ရသာသူမျာ်းကိုရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရှငမ်ျာ်းဟူ၍မဖပ လုပ်ဖခင််း(ပငတ်ည််း)။

(ယင််းက  သုိ  ြတိ်ရခေါ် ပပီ်းသည ်ရနာက်ရသာ်မှပင)်အကယ်၍ထုိသူတို  သည်ရသွြည်ရကျာခုိင််းသွာ်းကကပါမူ(အို-

မုစ်လငမ််အရပါင််းတို  )အသငတ်ို  က(ထုိသူတို  အာ်း၊အချင််းတို  )ကျွန်ပ်ုတို  သည်(အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏)အမိန  ရ်တာ်မျာ်းကို

မုချနာခ ရသာမုစ်လငမ််မျာ်းပငဖ်ြစ်ရကကာင််းအသငတ်ို  ကိယု်တိုငသ်က်ရသခ ကကကုနဟ်ုရဖပာဆုိကကကုနရ်လာ ။ 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၆၄) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 



  

  

ထုိနည််းတူစွာယင််း(က  သုိ  ချ်ီးဖမြှင ဖ်ခင််းခ  ရသာ)သူကအသငတ်ို  အာ်းမလာအိကဟ်အပါ်းရတာ်ရစတမနမ်ျာ်းကိလုည််းရကာ

င််း၊ဗီတမနရ်တာ်မျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊(မိမိတို  အာ်း)ရမွ်းဖမြူရတာမူ်ရသာအသျှငမ်ျာ်းအဖြစ်ဖပ လုပ်ကက နလ်ည််း(မည်သ

ည ်အခါမျှ)ညွှနက်ကာ်းမည်မဟုတ်ရပ။အသငတ်ို  (မွတ်စ်လငမ််)အမိန  န်ာခ ရသာသူမျာ်းဖြစ်ကကပပီ်းရနာက်ထုိ(နဗအီဖြစ်ချ်ီးဖမြှ

င ဖ်ခင််းခ  ရသာ)သူသည်အသငတ်ို  အာ်းရသွြည်ဖငင််းပယ် နည်ွှနက်ကာ်းပါမည်ရလာ။ 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၈၀) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

နဆွ် ာနတီို  သည် မ ်ယမ်၏ သာ်းရတာ်(တမနရ်တာ်အီစာ) (အလိုငဟ်ိစစလာမ်) အာ်းအတိုင််းထကအ်လွန ်

ကကညည်ိ အမွှမ််းတငက်ကသက  သုိ   အသငတ်ို  သည ် ငါကိယု်ရတာအ်ာ်း အတိုင််းထက်အလွန ်

ကကညည်ိ အမွှမ််းတငဖ်ခင််းမဖပ ကကနငှ ။် ငါကိုယ်ရတာ်သည်အရှငဖ်မတ်၏ရကျ်းကျွနသ်ာဖြစ်သည်။ 

ထုိ  ရကကာင င်ါကိုယ်ရတာအ်ာ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ရကျ်းကျွနန်ငှ  ် အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်ဖြစ်သည် ဟူ၍သာ 

သငတ်ို  ရဖပာကကရလကနု။် 

(ဆွဟီ်းဟ် ဗုခါ ီကျမ််း - ၃၄၄၅) 

၄၂။ အလလ ာဟ်အရှငမ်မ သ်ည် အစ္စလာမ်သာသနာ ငွ ်

တသာငဗ်ဟ ်အမှာ်းဝန်ချတ ာင််းပန်မခင််းကှို 

သ မှ် မ်ပ ာန််းထာ်းသည်။ တသာငဗ်ဟဟ်ူသည် 

လသူာ်းသည်မှိမှိ၏ န် င််းရှငထ်သံှို ့် 

မပန်လညှ့််မခင််းနငှ့်အ်မပစ္်အကုသှိလုအ်ာ်း 

စ္ွန ့််လ ွမ်ခင််းမ စ္်သည်။ ထှို ့်မပင ်အစ္စလာမ်သာသနာသည် 

(အစ္စလာမ်လကမ်ခံမ )အလျငက် ကျြူ်းလန်ွခြဲ့်တသာ 

အမပစ္်အကုသှိလုမ်ျာ်းကှို ပယ ်ျကတ်ပ်းသည်။ 

တသာငဗ်ဟ်အမှာ်းဝန်ချတ ာင််းပန်မခင််းသည် တသာငဗ်ဟ် 

မမပျုမ အလျငက် ကျြူ်းလန်ွခြဲ့်တသာ 



  

  

အမပစ္်အကုသှိလုမ်ျာ်းကှို ပယ ်ျကတ်ပ်းသည်။ ထှို ့်တသကာင့် ်

လသူာ်းသည် မည်သ ူစ္်ဦ်း စ္်တယာက၏် 

တရှွေ့တမှာက် ငွမ်ျှ မှိမှိအမှာ်းကှိ ုအသှိတပ်းဝန်ခံရန် 

မလှိအုပ်တပ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အစစလာမ်သာသနာတွင ် ရသာငဗ်ဟ်အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းကိ ု

သတ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည်။ ရသာငဗ်ဟ်ဟူသည် လသူာ်းသည်မိမိ၏ြနဆ်င််းရှငထ် သုိ   ဖပနလ်ညှ ်ဖခင််းနငှ  ်

အဖပစ်အကုသုိလအ်ာ်း စွန  လ်ွှတ်ဖခင််းဖြစ်သည်။ထုိ  ဖပင ် အို- ‘မုအ်မငန်’် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ 

ရအာငဖ်မငမ်ှု ရှိကက အ  ရသာငာှ အသငတ်ို  အာ်းလ ်ုးတို  သည ် အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်၏ ရရှ ွံ့ရတာ်ရမှာက်ဝယ ်

ဝနခ်ျရတာင််းပနက်ကရလကနု။်စူ ဟ် န ူ်-(၂၄:၃၁)အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-မုချဧကန ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည်ပင ် မိမိကျွနမ်ျာ်း၏ ဝနခ်ျရတာင််းပနခ်ျကက်ို သရဘာတ ူ

လက်ခ ရတာ်မူသညက်ိုလည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် အလှူဒါနဝတထ  ပစစည််းမျာ်းကိ ု

လက်ခ ရတာ်မူသညက်ိုလည််းရကာင််း၊ ထုိသူမျာ်း မသိကကရလသရလာ။ ဧကနအ်မှန ်

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင(်မိမိကျွနမ်ျာ်း၏)ဝနခ်ျရတာင််းပနခ်ျကက်ိ ု အလွနတ် ာသရဘာတူ လက်ခ ရတာ်မူရသာအရှင၊် 

(၎င််းတို  အရပေါ်၌)အလွနတ် ာ သနာ်းကကငန်ာညြှာတာရတာ် မူရသာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူရပသည်။စူ ဟ် ရသာငဗ်ဟ-်

(၉:၁၀၄)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အကကငအ်ရငှဖ်မတ်ပင ်

ဖြစ်ရတာ်မူ၏။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် မိမိ ကျွနမ်ျာ်း၏ဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းကိ ု လက်ခ ရတာ်မူ၏။ ၎င််းဖပင ်

ထုိအရှငဖ်မတ်သည် ဖပစ်မှုဒစုရိုက်တို  ကို ခွင လ်ွှတ်ရတာ်မူ၏။ ထုိမှတစ်ပါ်းထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

အသငတ်ို  ဖပ လုပ်သမျှတို  ကိ ု သိရတာ်မူ၏။စူ ဟ ် ရှု ာ-

(၄၂:၂၅)အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ -

ဧကနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မိမိ၏မုအ်မငန်ရ်ကျ်းကျွန၏် အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းနငှ  ် စပ်လျဉ်း၍ 

ထုိပုဂိ္ လ်ထက်ပငပုိ်၍ ဝမ််းရဖမာက်ရပျာ ွ်ငရ်တာ်မူသည။် ယင််းပုဂိ္ လ်သည် ရနထုိင ်နမ်ဖြစ်နိငုဘ်  

ရသရကျပျက်စီ်းရစနိငုရ်သာ ရဖမရန ာတစ်ခုတွငရ်ှိရနပပီ်း ၎င််းန  အတူ သူ၏အစီ်းအနင််းပါရှိပပီ်း 

ထုိရပေါ်တွငစ်ာ်းစ ာရသာက်စ ာမျာ်းလည််းရှိသည်။ ၎င််းရနာက်ထုိသူသည် အိပ်ရမာကျခ  ပပီ်း 

အိပ် ာမှနိ်ုးထလာရသာအခါ ယင််းအစီ်းအနင််းသည်မရှိရတာ ရပ။ ထုိ  ရကကာင ၎်င််းအာ်းရှာရြွ င််း ရ ဆာလာခ  သည်။ 

ထုိ  ရနာက ် သူကငါအလျငရ်ှိခ  သည  ် ရန ာသုိ  ဖပနသွ်ာ်းပပီ်း ရသဆ ု်းသညအ်ထိ အိပ်ဆက်မညဟ် ု ရဖပာကကာ်းခ  သည်။ 

ထုိ  ရနာက်ရသဆ ု်း နအ်တကွ်သူ၏ ဦ်းရခါင််းအာ်းလက်ရမာင််းရပေါ်တွင ် တငလ်ိုက်၏။ ထုိ  ရနာက ်

အိပ် ာမှဖပနလ်ည်နိ်ုးထလာရသာအခါ အစီ်းအနင််းသည် အစာ်းအရသာက၊် ကိခာမျာ်းနငှ် တကွ သူထ ရ ာကရ်ှိရနသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မုအ်မငန်ရ်ကျ်းကျွန၏် အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းကိ ု

ထုိသုိ   ိကခာနငှ အ်စီ်းအနင််းဖပနလ်ည် ရှိလာသူ၏ ရပျာ ်ွှငမ်ှုထက် ပုိ၍ရပျာ် ွှငရ်တာ်မူသည်။(ဆွဟ်ီးဟ ်

မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၂၇၄၄)အစစလာမ်သာသနာသည်(အစစလာမ်လက်မခ မီ)အလျငက် ကျြူ်းလွနခ်  ရသာ 

အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကို ပယ်ြျက်ရပ်းသည်။ ရသာငဗ်ဟ် အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းသည် ရသာငဗ်ဟ ်



  

  

မဖပ မီအလျငက် ကျြူ်းလွနခ်  ရသာ အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကို ပယ်ြျက်ရပ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည ်

မယ ုမကကည်ရသွြည်ဖငင််းပယ်ရသာလူတို  အာ်း (ဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။၎င််းတို  သည ် အကယ်၍သာ (မယ ုမကကည ်

ရသွြည်ဖငင််းပယ်ဖခင််းမှ)  ပ်စ ကကပါမူ၊ လွနရ်လပပီ်းရသာ ဖပစ်မှုဒစုရိုက်တို  သည်၎င််းတို  အြို   ခွင လ်ွှတ်ပပီ်းဖြစ်ရချမည်။ 

သုိ   ာတငွ ် အကယ်၍သာ၎င််းတို  သည ် ထပ်မ ၍ ဖပ လုပ်ကကပါလျှင၊် ဧကနမ်လွ  ရရ်ှးသူရဟာင််းတို  နငှ  ် ပတ်သက်ရသာ 

(ငါအရှငဖ်မတ်၏) စည််းကမ််းဥပရဒသညလ်ည််း လနွခ်  ပပီ်း ဖြစ်ရချသတည််း။စူ ဟ် အနြ်ာလ်-

(၈:၃၈)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် (နဆွ် ာန)ီခ စ်ယာနတ်ို  အာ်းဝနခ်ျရတာင််းပန ်န ် ြတိ်ရခေါ် ခ  သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ယင််းသူတို  သည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်ဝယ ်

ဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းကိလုည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်မှ လွတ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ်

အသနာ်းခ ဖခင််းကိုလည််းရကာင််း မဖပ ကကရလသရလာ။ စငစ်စ်တမူကာ်း အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် အလွနတ် ာမျှ 

လွတ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ်ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာအရှင၊် အလနွတ် ာမျှ သနာ်းကကငန်ာ ညြှာတာရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ်

ဖြစ်ရတာ်မူရချသတည််း။စူ ဟ် မာအဒိဟ-်(၅:၇၄)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် အမိန  ြ်ီဆနသူ်မျာ်းနငှ  ်

အကုသုိလက်ျြူ်းလွနသူ်မျာ်းအာ်းလ ်ုးကို ရသာငဗ်ဟ် အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပန ်နအ်တွက ် တိကု်တွန််းနှု်ိးရဆာ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည်(ငါအရှငဖ်မတ်၏ကိယု်စာ်း) ရဖပာကကာ်းပါရလ။ 

အို-မိမိတို   အရပေါ်၌ အလွနအ်မင််း လွနက်ျြူ်းခ  ကကကုနရ်သာ ငါအရငှဖ်မတ်၏ ကျွနအ်ရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ ကရဏုာရတာ်မှ ရမျှာလ်င ခ်ျက် မကင််းမ  ကကကနုလ်င ။် ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

ဖပစ်မှုအလ ု်းစ ုတို  ကိ ု ခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာ ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရပမည်။ စငစ်စ်ဧကန ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် အလနွတ် ာ 

ခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာ ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာအရငှ ် အလွနတ် ာ သနာ်းကကငန်ာ ညြှာတာရတာ်မူရသာအရှင ်

ဖြစ်ရတာ်မူ၏။စူ ဟ် ဇုမ ်-(၃၉:၅၃)အမ ်ဗငန်အ်ာဆွ်( ဿွယိလလ ာဟုအနဟ်ု)က အစစလာမ်သာသနာကိလုက်ခ  န ်

သနနဌိာနခ်ျလိုက်သည ်အခါ အစစလာမ်လက်မခ မီအလျငက်ကျြူ်းလွနခ်  ရသာ အဖပစ်မျာ်း ခွင လ်ွှတ်ဖခင််းမခ  မညက်ိ ု

စုိ်း ိမ်ရနခ  သည။် အမ ဗ်ငန်အ်ာဆွ်က ဤဖြစ် ပ်ကိ ု ဖပနလ်ည်ရဖပာဖပသည်မှာ-အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

ကျွနရ်တာ ်နလှ ု်းသာ်းထ ၌အစစလာမ်ကိ ု ထည ်ရပ်းခ  သည ်အခါတွင ် ၎င််းကဆက်၍ရဖပာဖပသည်မှာ 

ကျွနရ်တာ်သည်(ဘုိငအ်သ်)ကတိသစစာဖပ  န ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ထ ရ ာကလ်ာခ  သည်။သုိ  ဖြစ်၍ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည် မိမိ၏လက်ကို ကျွန်ပ်ုဘက်သုိ   ဖြန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  သည်။ ထုိအခါ 

ကျွနရ်တာ်က အို-အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ် ကျွနရ်တာ်၏အလျငက် အဖပစ်မျာ်းကိ ု ခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာရပ်းမှသာ 

ကိုယ်ရတာ အာ်း ကတိသစစာဖပ ပါမညဟ်ု ရဖပာကကာ်းခ  သည်။ကိယု်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က 

ကျွနရ်တာ ်အာ်းမိန  က်ကာ်းသည်မှာ အို-အမ ် သငမ်သိရလသရလာ၊ ဧကနအ်မှနပ်င(်ဟိဂ်ျ သ်)ရရွှွံ့ရဖပာင််းဖခင််းသည ်

၎င််းအလျငက် ကျြူ်းလနွခ်  ရသာ အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကို ပယ်ြျက်ရပ်းသည်။ အို-အမ  ် သငမ်သိရလသရလာ 

ဧကနအ်မှနပ်င ် အစစလာမ်သာသနာသည ် (အစစလာမ်လက်မခ မီ)အလျငက် ကျြူ်းလွနခ်  ရသာ အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကိ ု

ပယ်ြျက်ရပ်းသည်။(မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း-၁၂၁)တွငလ်ည််း အလာ်းတူပုိ၍ ရညှလ်ျာ်းစွာဆင ဖ်ပနထ်ာ်းသည်။ 

(အဟ်မဒက်ျမ််း-၁၇၈၂၇)၎င််း၏စာသာ်းအတိုင််းဖြစ်သည်။ 

ထုိ  ဖပင ် အို- ‘မုအ်မငန်’် သက်ဝငယ် ုကကည်သူအရပါင််းတို  ၊ ရအာငဖ်မငမ်ှု ရှိကက အ  ရသာငာှ အသငတ်ို  အာ်းလ ်ုးတို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ ရရှ ွံ့ရတာ်ရမှာက်ဝယ် ဝနခ်ျရတာင််းပနက်ကရလကုန။် 



  

  

စူ ဟ် န ူ်-(၂၄:၃၁) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

မုချဧကန ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည်ပင ် မိမိကျွနမ်ျာ်း၏ ဝနခ်ျရတာင််းပနခ်ျက်ကို သရဘာတ ူ

လက်ခ ရတာ်မူသညက်ိုလည််းရကာင််း၊ ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် အလှူဒါနဝတထ  ပစစည််းမျာ်းကိ ု

လက်ခ ရတာ်မူသညက်ိုလည််းရကာင််း၊ ထုိသူမျာ်း မသိကကရလသရလာ။ ဧကနအ်မှန ်

ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင(်မိမိကျွနမ်ျာ်း၏)ဝနခ်ျရတာင််းပနခ်ျကက်ိ ု အလွနတ် ာသရဘာတူ လက်ခ ရတာ်မူရသာအရှင၊် 

(၎င််းတို  အရပေါ်၌)အလွနတ် ာ သနာ်းကကငန်ာညြှာတာရတာ် မူရသာအရှငဖ်ြစ်ရတာ်မူရပသည်။ 

စူ ဟ် ရသာငဗ်ဟ်-(၉:၁၀၄) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း ထုိအရှငဖ်မတ်သည် အကကငအ်ရှငဖ်မတပ်င ် ဖြစ်ရတာ်မူ၏။ ထုိအရငှဖ်မတ်သည် မိမိ 

ကျွနမ်ျာ်း၏ဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းကိ ု လက်ခ ရတာ်မူ၏။ ၎င််းဖပင ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် ဖပစ်မှုဒစုရိုက်တို  ကိ ု

ခွင လ်ွှတ်ရတာ်မူ၏။ ထုိမှတစ်ပါ်းထုိအရှငဖ်မတ်သည ်အသငတ်ို  ဖပ လုပ်သမျှတို  ကို သိရတာ်မူ၏။ 

စူ ဟ် ရှု ာ-(၄၂:၂၅) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ဝိစလလ မ်)ကမိန  က်ကာ်းရတာ်မူခ  သည်မှာ - 

ဧကနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မိမိ၏မုအ်မငန်ရ်ကျ်းကျွန၏် အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းနငှ  ် စပ်လျဉ်း၍ 

ထုိပုဂိ္ လ်ထက်ပငပုိ်၍ ဝမ််းရဖမာက်ရပျာ ွ်ငရ်တာ်မူသည။် ယင််းပုဂိ္ လ်သည် ရနထုိင ်နမ်ဖြစ်နိငုဘ်  

ရသရကျပျက်စီ်းရစနိငုရ်သာ ရဖမရန ာတစ်ခုတွငရ်ှိရနပပီ်း ၎င််းန  အတူ သူ၏အစီ်းအနင််းပါရှိပပီ်း 

ထုိရပေါ်တွငစ်ာ်းစ ာရသာက်စ ာမျာ်းလည််းရှိသည်။ ၎င််းရနာက်ထုိသူသည် အိပ်ရမာကျခ  ပပီ်း 

အိပ် ာမှနိ်ုးထလာရသာအခါ ယင််းအစီ်းအနင််းသည်မရှိရတာ ရပ။ ထုိ  ရကကာင ၎်င််းအာ်းရှာရြွ င််း ရ ဆာလာခ  သည်။ 

ထုိ  ရနာက ် သူကငါအလျငရ်ှိခ  သည  ် ရန ာသုိ  ဖပနသွ်ာ်းပပီ်း ရသဆ ု်းသညအ်ထိ အိပ်ဆက်မညဟ် ု ရဖပာကကာ်းခ  သည်။ 

ထုိ  ရနာက်ရသဆ ု်း နအ်တကွ်သူ၏ ဦ်းရခါင််းအာ်းလက်ရမာင််းရပေါ်တွင ် တငလ်ိုက်၏။ ထုိ  ရနာက ်

အိပ် ာမှဖပနလ်ည်နိ်ုးထလာရသာအခါ အစီ်းအနင််းသည် အစာ်းအရသာက၊် ကိခာမျာ်းနငှ် တကွ သူထ ရ ာကရ်ှိရနသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မုအ်မငန်ရ်ကျ်းကျွန၏် အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းကိ ု

ထုိသုိ   ိကခာနငှ အ်စီ်းအနင််းဖပနလ်ည် ရှိလာသူ၏ ရပျာ် ွှငမ်ှုထက ်ပုိ၍ရပျာ် ွှငရ်တာ်မူသည်။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၂၇၄၄) 

အစစလာမ်သာသနာသည(်အစစလာမ်လက်မခ မီ)အလျငက် ကျြူ်းလွနခ်  ရသာ အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကိ ု

ပယ်ြျက်ရပ်းသည်။ ရသာငဗ်ဟ် အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းသည် ရသာငဗ်ဟ် မဖပ မီအလျငက် ကျြူ်းလွနခ်  ရသာ 

အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကို ပယြ်ျက်ရပ်းသည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည ် မယ ုမကကည်ရသွြည်ဖငင််းပယရ်သာလူတို  အာ်း (ဤသုိ  )ရဖပာကကာ်းပါရလ။၎င််းတို  သည် 

အကယ်၍သာ (မယ ုမကကည် ရသွြည်ဖငင််းပယဖ်ခင််းမှ)  ပ်စ ကကပါမူ၊ လွနရ်လပပီ်းရသာ ဖပစ်မှုဒစုရိုကတ်ို  သည်၎င််းတို  အြို   



  

  

ခွင လ်ွှတ်ပပီ်းဖြစ်ရချမည်။ သုိ   ာတွင ် အကယ်၍သာ၎င််းတို  သည် ထပ်မ ၍ ဖပ လုပ်ကကပါလျှင၊် ဧကနမ်လွ  

ရရှ်းသူရဟာင််းတို  နငှ  ်ပတ်သက်ရသာ (ငါအရှငဖ်မတ်၏) စည််းကမ််းဥပရဒသညလ်ည််း လွနခ်  ပပီ်း ဖြစ်ရချသတည််း။ 

စူ ဟ် အနြ်ာလ်-(၈:၃၈) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် (နဆွ် ာန)ီခ စ်ယာနတ်ို  အာ်းဝနခ်ျရတာင််းပန ်န ် ြတိ်ရခေါ် ခ  သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

ယင််းသူတို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အထ ရတာ်ဝယ် ဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းကိလုည််းရကာင််း၊ 

ထုိအရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ်မှ လတွ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ် အသနာ်းခ ဖခင််းကိလုည််းရကာင််း မဖပ ကကရလသရလာ။ 

စငစ်စ်တမူကာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် အလနွတ် ာမျှ လတွ်ပငမ်ိ်းချမ််းသာခွင  ် ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာအရငှ၊် 

အလွနတ် ာမျှ သနာ်းကကငန်ာ ညြှာတာရတာ်မူရသာ အရှငဖ်မတ်ပင ်ဖြစ်ရတာ်မူရချသတည််း။ 

စူ ဟ် မာအိဒဟ်-(၅:၇၄) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် အမိန  ြ်ီဆနသူ်မျာ်းနငှ  ် အကုသုိလက်ျြူ်းလွနသူ်မျာ်းအာ်းလ ်ုးကို ရသာငဗ်ဟ ်

အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပန ်နအ်တကွ် တိုကတ်ွန််းနှု်ိးရဆာ်ထာ်းသည။် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

(အို-နဗတီမနရ်တာ်) အသငသ်ည်(ငါအရငှဖ်မတ်၏ကိယု်စာ်း) ရဖပာကကာ်းပါရလ။ အို-မိမိတို   အရပေါ်၌ အလနွအ်မင််း 

လွနက်ျြူ်းခ  ကကကုနရ်သာ ငါအရှငဖ်မတ်၏ ကျွနအ်ရပါင််းတို  ၊ အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ ကရုဏာရတာ်မှ 

ရမျှာ်လင ခ်ျက် မကင််းမ  ကကကနုလ်င ။် ဧကနမ်လွ  အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည် ဖပစ်မှုအလ ်ုးစ ုတို  ကို ခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာ 

ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရပမည်။ စငစ်စ်ဧကန ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် အလွနတ် ာ ခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာ 

ရပ်းသနာ်းရတာ်မူရသာအရှင ်အလွနတ် ာ သနာ်းကကငန်ာ ညြှာတာရတာ်မူရသာအရှင ်ဖြစ်ရတာ်မူ၏။ 

စူ ဟ် ဇုမ ်-(၃၉:၅၃) 

အမ ်ဗငန်အ်ာဆွ်( ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ု)က အစစလာမ်သာသနာကိုလက်ခ  န ် သနနဌိာနခ်ျလိုက်သည ်အခါ 

အစစလာမ်လက်မခ မီအလျငက်ကျြူ်းလွနခ်  ရသာ အဖပစ်မျာ်း ခွင လ်ွှတ်ဖခင််းမခ  မည်ကိ ု စုိ်း ိမ်ရနခ  သည။် 

အမ ်ဗငန်အ်ာဆွ်က ဤဖြစ် ပ်ကိ ုဖပနလ်ည်ရဖပာဖပသည်မှာ- 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ကျွနရ်တာ န်လှ ်ုးသာ်းထ ၌အစစလာမ်ကိ ု ထည ်ရပ်းခ  သည ်အခါတငွ ်

၎င််းကဆက်၍ရဖပာဖပသည်မှာ ကျွနရ်တာ်သည်(ဘုိငအ်သ်)ကတိသစစာဖပ  န ်

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ထ ရ ာကလ်ာခ  သည်။သုိ  ဖြစ်၍ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည် မိမိ၏လက်ကို ကျွန်ပ်ုဘက်သုိ   ဖြန  ရ်ပ်းရတာ်မူခ  သည်။ ထုိအခါ 

ကျွနရ်တာ်က အို-အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ် ကျွနရ်တာ်၏အလျငက် အဖပစ်မျာ်းကိ ု ခွင လ်ွှတ်ချမ််းသာရပ်းမှသာ 

ကိုယ်ရတာ အာ်း ကတိသစစာဖပ ပါမညဟ်ု ရဖပာကကာ်းခ  သည်။ကိယု်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က 

ကျွနရ်တာ ်အာ်းမိန  က်ကာ်းသည်မှာ အို-အမ ် သငမ်သိရလသရလာ၊ ဧကနအ်မှနပ်င(်ဟိဂ်ျ သ်)ရရွှွံ့ရဖပာင််းဖခင််းသည ်

၎င််းအလျငက် ကျြူ်းလနွခ်  ရသာ အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကို ပယ်ြျက်ရပ်းသည်။ အို-အမ  ် သငမ်သိရလသရလာ 

ဧကနအ်မှနပ်င ် အစစလာမ်သာသနာသည ် (အစစလာမ်လက်မခ မီ)အလျငက် ကျြူ်းလွနခ်  ရသာ အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကိ ု

ပယ်ြျက်ရပ်းသည်။ 



  

  

(မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း-၁၂၁)တငွလ်ည််း အလာ်းတူပုိ၍ ရှညလ်ျာ်းစွာဆင ဖ်ပနထ်ာ်းသည်။ (အဟ်မဒက်ျမ််း-

၁၇၈၂၇)၎င််း၏စာသာ်းအတိုင််းဖြစ်သည်။ 

၄၃။ အစ္စလာမ်သာသနာတ ာ် ငွ ်အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ န်ငှ့် ်

လသူာ်း၏သကာ်း ငွ ် ှိကုရ်ှိုက် ကသ်ယွန်ှိငုသ်ည်။ 

ထှို ့်တသကာင့် ်အသငန်ငှ့် ်အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ကာ်း ငွ ်

မည်သ ူစ္်ဦ်း စ္်တယာကမ်ျှ သကာ်းခံအမ စ္်မလှိအုပ်တပ။ 

အစ္စလာမ်သာသနာသည် ကျွန်ပ်ု ှို ့်အာ်း လသူာ်းကှိ ု

ကှိ်ုးကယွရ်ာအရှငအ်မ စ္်လည််းတကာင််း၊အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ

 ၏်  န် င််းတ ာ်မူမခင််းနငှ့် ်ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမ်ခင််းခံထှိကုမ်ှု၌ 

 ကစ်္ပ်ပါဝငသ်မူျာ်းအမ စ္် သ မှ် မ်ခင််းမှလည််းတကာင််း 

 ာ်းမမစ္်ထာ်းသည်။ 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်တွင ် လူသာ်း၏အဖပစ်မျာ်းအတွက ် အဖခာ်းတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ 

ရရှ ွံ့ရမှာကတ်ွငအ်သိရပ်းဝနခ်  န ် မလိုအပ်ရပ။ အစစလာမ်သာသနာရတာတ်ွင ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်နငှ  ်

လူသာ်းကကာ်းတငွတ်ိကု်ရိုက်ဆက်သွယ်နိငုသ်ည်။ ထုိ  ရကကာင အ်သငန်ငှ  ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ကကာ်းတွင ်

မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မျှကကာ်းခ အဖြစ်မလိအုပ်ရပ။ 

စာပုိဒ(်၃၆)တွငတ်ငဖ်ပခ  သည အ်တိုင််းပငအ်လလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည ် လူသာ်းအာ်းလ ု်းအာ်း မိမိဘက်သုိ  ဖပနလ်ညှ ်ကက န ်

ြိတ်ရခေါ်ထာ်းသည်။ထုိအတိုင််းပင ် လူသာ်းတို  အာ်းနဗတီမနရ်တာ်မျာ်းနငှ  ် ရကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းအာ်း အရှငဖ်မတ်နငှ  ်

ရကျ်းကျွနမ်ျာ်းကကာ်းတွင ် အရကကာင််းခ မျာ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ဖခင််းမှလည််းတာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-

ထုိနည််းတူစွာယင််း(က  သုိ  ချ်ီးဖမြှင ဖ်ခင််းခ  ရသာ)သူကအသငတ်ို  အာ်းမလာအိကဟ်အပါ်းရတာ်ရစတမနမ်ျာ်းကိလုည််းရကာ

င််း၊ဗီတမနရ်တာ်မျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊(မိမိတို  အာ်း)ရမွ်းဖမြူရတာမူ်ရသာအသျှငမ်ျာ်းအဖြစ်ဖပ လုပ်ကက နလ်ည််း(မည်သ

ည ်အခါမျှ)ညွှနက်ကာ်းမည်မဟုတ်ရပ။အသငတ်ို  (မွတ်စ်လငမ််)အမိန  န်ာခ ရသာသူမျာ်းဖြစ်ကကပပီ်းရနာက်ထုိ(နဗအီဖြစ်ချ်ီးဖမြှ

င ဖ်ခင််းခ  ရသာ)သူသည်အသငတ်ို  အာ်းရသွြည်ဖငင််းပယ် နည်ွှနက်ကာ်းပါမည်ရလာ။စူ ဟ် အာ်းလအိငမ်် ာန-်

(၃:၈၀)အသငဖ်မငရ်တွွံ့သည ်အတိုင််းပင ် အစစလာမ်သာသနာသည ် ကျွန်ပ်ုတို  အာ်း လူသာ်းကို ကိ်ုးကယွ် ာ 

အရှငအ်ဖြစ်လည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ြနဆ်င််းရတာ်မူဖခင််းနငှ  ် ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းခ ထုိက်မှု၌ 



  

  

ြက်စပ်ပါဝငသူ်မျာ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ဖခင််းမှလည််းရကာင််း တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

(နဆွ် ာန)ီခ စ်ယာနမ်ျာ်းနငှ ပ်တ်သက်ပပီ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ-ထုိသူတို  သည ် မိမိတို  ၏ 

တ ာ်းရဟာဆ ာ တို  ကိုလည််း ရကာင််း၊ ဘုန််းကကီ်း  ဟန််းတို  ကိလုည််းရကာင််း၊ 

‘မ ်ယမ်’၏သာ်းရတာ်’မစီဟ်’ကိုလည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတအ်ာ်းစွန  ၍် (မိမိတို  ၏)အရငှသ်ခငမ်ျာ်း 

ဖပ လုပ်ထာ်းခ  ကကရလသည်။အမှနစ်ငစ်စ်ရသာက်ာ်း ထုိသူတို  သည် တစ်ဆူတည််းရသာ 

ကို်းကွယ ်ာအရှငဖ်မတအ်ာ်းသာလျှင ် ခဝပ်ကို်းကွယ ်နအ်မိန  ရ်ပ်းရတး်မူဖခင််းကို ခ ခ  ကက ရလသည်။ 

ထုိ(တစ်ဆူတည််းရသာ)အရငှဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း အဖခာ်းခဝပ်ကို်းကယွ် ာ အရှငဟ်ူ၍အလျှင််းမရှိပပီ။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

၎င််းတို  တွ ြက် နှုငိ််းယှဉ(ကို်းကွယ်)ကကသည်တို  မှ(လ ု်းဝ) သန  ရ်ှင််းစငက်ကယ်ရတာ်မူရချသတည််း။စူ ဟ် ရသာငဗ်ဟ်-

(၉:၃၁)(ကာြ ိ်)ရသွြည်ဖငင််းပယ်သူတို  က အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ၎င််းတို  ကကာ်းတွင ် ကကာ်းခ မျာ်းသတ်မှတ်ဖခင််းအာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် လက်မခ ဘ ပယ်ချရတာ်မူခ  သည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

သတိဖပ ကကရလကုန။် သန  သ်န  ဖ်ြစ်ရသာ ဆည််းကပ်ကို်းကွယ်မှုသည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတန်ငှ သ်ာ 

သက်ဆုိင၏်။သုိ   ာတွင ် အကကငသူ်တို  သည် ထုိအရငှဖ်မတ်အဖပင ် အဖခာ်းကာကယွ်ရစာင ရ်ရှာက်သူမျာ်း 

ဖပ လုပ်ခ  ကကပပီ်းလျှင ် ၎င််းတို  သည ် ကျွန်ပ်ုတို  အာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ထ ရတာ်ပါ်းသုိ   န်ီးကပ်ရစကက နသ်ာလျှင ်

ကျွန်ပ်ုတို  သည ် ၎င််းတို  အာ်း ဆည််းကပ်ကိ်ုးကွယ်ကကသည(်ဟဆုိုကကကုန၏်)။ ဧကနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

(ကိယာမတ်ရန  တွင)် ၎င််းတို  အချင််းချင််း သရဘာကွ လွ  ဖငင််းခ ုလျက်ရှကိကရသာ အရ ်းကိစစနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ 

၎င််းတို  အကကာ်းဝယ ် စီ င ် ဆ ်ုးဖြတ်ရတာ်မူရပမည်။ စငစ်စ်ဧကန ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မုသာဝါဒဖီြစ်သူ လွနစွ်ာ 

ရကျ်းဇ်ူးကန််းသူအာ်း တ ာ်းလမ််းမှနသုိ်   ပုိ  ရပ်းရတာ်မူမည် မဟုတ်ရပ။စူ ဟ် ဇုမ ်-(၃၉:၃)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

(အမုိက်ရခတရ်ှိ) ရုပ်တကုို်းကွယ်သူတို  နငှ  ် ပတ်သက၍် ရှင််းလင််းတငဖ်ပထာ်းသည်မှာ ၎င််းတို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ်မိမိတို  ၏ကကာ်းတငွ ်ကကာ်းခ မျာ်းသတ်မှတက်ာ ယင််းတို  သည် မိမိတို  အာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်နငှ  ်

န်ီးကပ်ရအာင ် ဖပ လုပ်ရပ်းသညဟ် ု ရဖပာဆုိခ  ကကသည်။အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် လူသာ်းတို  အာ်း 

နဗီတမနရ်တာ်မျာ်းနငှ ရ်ကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းကို အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်နငှ ရ်ကျ်းကျွနမ်ျာ်းကကာ်းတွင ် ကကာ်းခ မျာ်းအဖြစ် 

သတ်မှတ်ဖခင််းမှ တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်ဆုိလျှင ် အဖခာ်းအ ာမျာ်းသည်ပုိ၍ပင ် တာ်းဖမစ်ချက်၌ပါဝငရ်ပသည။် နဗီ၊ 

 စူလ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တို  အာ်း အဘယက်  သုိ  ကကာ်းခ မျာ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကကပါသနည််း။ နဗ၊ီ 

 စူလ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းသည ် ၎င််းတို  ကိုယတ်ိုငပ်င ် အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်ထ န်ီးကပ်မှု ယ ူနအ်ရစာတလျင ်

အပပိ ငအ်ဆုိငက်ကိ ်းပမ််းအာ်းထုတ်ကကသူမျာ်းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် နဗီ၊ 

 စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တို  ၏ အရဖခအရနနငှ ပ်တ်သက်ပပီ်း အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူထာ်းသည်မှာ-

ဧကနအ်မှန ်ထုိ(နဗတီမနရ်တာ်)တို  သည ်ရကာင််းမှုသုစရိုက်မျာ်းကို ရဆာလျငစွ်ာ ဖပ လုပ်တတ်သူမျာ်း ဖြစ်ခ  ကကကုန၏်။ 

ထုိ  ဖပင ် ငါအရှငဖ်မတ်အာ်း စိတ်ပါဝငစ်ာ်းစွာလည််းရကာင််း၊ ရကကာက ွ် ွံ့ စွာလည််းရကာင််း၊ ဟစ်ရခေါ်တသရလ  

ရှိခ  ကကကုန၏်။ ထုိမှတစ်ပါ်း၎င််းတို  သည ် ငါအရှငဖ်မတအ်ာ်း ကျိ ်းနွ သူမျာ်းလည််း ဖြစ်ခ  ကကကုနသ်တည််း။စူ ဟ ်

အနဗ်ယိာအ-်(၂၁:၉၀)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဤသူတို  သည ် ယင််းကာြိ တ်ို   

ဟစ်ရခေါ်လျကရ်ှိကကရသာသူမျာ်းပင၊် ထုိသူတို  သည ် မိမိတို  အနက် မည်သူသည်(ထုိအရငှဖ်မတ်နငှ )် 

အန်ီးကပ်ဆ ု်းဖြစ်အ  နည််းဟူ၍ မိမိတို  အာ်းြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရငှဖ်မတ် အထ ရတာ်သုိ   

ချဉ်းကပ်မှုကိရုှာရြွဆည််းပူ်းလျက ် ရှိကကကနု၏်။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူတို  သည ် ထုိအရှငဖ်မတ်၏ကရုဏာရတာ်ကိလုည််း 

ရမျှာ်လင လ်ျှကရ်ှိကကကုန၏်။ ထုိ  ဖပင ် ၎င််းတို  သည် ထုိအရှငဖ်မတ်၏ဖပစ်ဒဏက်ိုလည််းရကကာက် ွ ွံ့ 

စုိ်း ိမ်လျက်ရှိကကကနု၏်။ ဧကနမ်လွ  အသင အ်ာ်းြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရငှဖ်မတ်၏ 



  

  

ဖပစ်ဒဏသ်ညအ်လနွရ်ကကာက်မကြ်ွယ်ပင ် ဖြစ်ရချသတည််း။စူ ဟ် အစစ ာအ်-(၁၇:၅၇)ဆုိလိုသည်မှာ-

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ အသငတ်ို  ဟစ်ရခေါ်ရနကကရသာ နဗတီမနရ်တာ်မျာ်းနငှ  ် သူမွနသူ်ဖမတ်မျာ်းသည် အမှနစ်ငစ်စ် 

၎င််းတို  ကိုယ်၌က အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်ပါ်းသုိ   န်ီးကပ်မှု ယူရနကကသူမျာ်းဖြစ်ပပီ်း၊ အရှငဖ်မတ်၏ ကရဏုာရတာ်ကိ ု

ရမျှာ်ကို်းကကသူမျာ်း၊ အရှငဖ်မတ်၏ ဖပစ်ဒဏက်ိုရကကာက် ွ ွံ့ ကကသူမျာ်းဖြစ်ကကသည်။ ထုိ  ရကကာင ပ်င ် ၎င််းတို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အဖပင ်ဟစ်ရခေါ်တသဖခင််းခ  သူမျာ်း အဘယ်မှာလျင ်ဖြစ်နိငုမ်ညန်ည််း။ 

ထုိနည််းတူစွာယင််း(က  သုိ  ချ်ီးဖမြှင ဖ်ခင််းခ  ရသာ)သူကအသငတ်ို  အာ်းမလာအိကဟ်အပါ်းရတာ်ရစတမနမ်ျာ်းကိလုည််းရကာ

င််း၊ဗီတမနရ်တာ်မျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊(မိမိတို  အာ်း)ရမွ်းဖမြူရတာမူ်ရသာအသျှငမ်ျာ်းအဖြစ်ဖပ လုပ်ကက နလ်ည််း(မည်သ

ည ်အခါမျှ)ညွှနက်ကာ်းမည်မဟုတ်ရပ။အသငတ်ို  (မွတ်စ်လငမ််)အမိန  န်ာခ ရသာသူမျာ်းဖြစ်ကကပပီ်းရနာက်ထုိ(နဗအီဖြစ်ချ်ီးဖမြှ

င ဖ်ခင််းခ  ရသာ)သူသည်အသငတ်ို  အာ်းရသွြည်ဖငင််းပယ် နည်ွှနက်ကာ်းပါမည်ရလာ။ 

စူ ဟ် အာ်းလိအငမ်် ာန-်(၃:၈၀) 

အသငဖ်မငရ်တွွံ့သည ်အတိုင််းပင ် အစစလာမ်သာသနာသည ် ကျွန်ပ်ုတို  အာ်း လူသာ်းကိ ု ကိ်ုးကယွ် ာ 

အရှငအ်ဖြစ်လည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ြနဆ်င််းရတာ်မူဖခင််းနငှ  ် ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းခ ထုိက်မှု၌ 

ြက်စပ်ပါဝငသူ်မျာ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ဖခင််းမှလည််းရကာင််း တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

(နဆွ် ာန)ီခ စ်ယာနမ်ျာ်းနငှ ပ်တ်သက်ပပီ်း အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်မိန  ရ်တာ်မူသည်မှာ- 

ထုိသူတို  သည် မိမိတို  ၏ တ ာ်းရဟာဆ ာ တို  ကိုလည််း ရကာင််း၊ ဘုန််းကက်ီး  ဟန််းတို  ကိုလည််းရကာင််း၊ 

‘မ ်ယမ်’၏သာ်းရတာ်’မစီဟ်’ကိုလည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတအ်ာ်းစွန  ၍် (မိမိတို  ၏)အရငှသ်ခငမ်ျာ်း 

ဖပ လုပ်ထာ်းခ  ကကရလသည်။အမှနစ်ငစ်စ်ရသာက်ာ်း ထုိသူတို  သည် တစ်ဆူတည််းရသာ 

ကို်းကွယ ်ာအရှငဖ်မတအ်ာ်းသာလျှင ် ခဝပ်ကို်းကွယ ်နအ်မိန  ရ်ပ်းရတး်မူဖခင််းကို ခ ခ  ကက ရလသည်။ 

ထုိ(တစ်ဆူတည််းရသာ)အရငှဖ်မတ်မှတစ်ပါ်း အဖခာ်းခဝပ်ကို်းကယွ် ာ အရှငဟ်ူ၍အလျှင််းမရှိပပီ။ ထုိအရှငဖ်မတ်သည ်

၎င််းတို  တွ ြက် နှုငိ််းယှဉ(ကိ်ုးကယွ်)ကကသည်တို  မှ(လ ်ုးဝ) သန  ရ်ှင််းစငက်ကယ်ရတာ်မူရချသတည််း။ 

စူ ဟ် ရသာငဗ်ဟ်-(၉:၃၁) 

(ကာြိ ်)ရသွြည်ဖငင််းပယ်သူတို  က အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ် ၎င််းတို  ကကာ်းတွင ် ကကာ်းခ မျာ်းသတ်မှတ်ဖခင််းအာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် လက်မခ ဘ ပယ်ချရတာ်မူခ  သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

သတိဖပ ကကရလကုန။် သန  သ်န  ဖ်ြစ်ရသာ ဆည််းကပ်ကို်းကွယ်မှုသည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတန်ငှ သ်ာ 

သက်ဆုိင၏်။သုိ   ာတွင ် အကကငသူ်တို  သည် ထုိအရငှဖ်မတ်အဖပင ် အဖခာ်းကာကယွ်ရစာင ရ်ရှာက်သူမျာ်း 

ဖပ လုပ်ခ  ကကပပီ်းလျှင ် ၎င််းတို  သည ် ကျွန်ပ်ုတို  အာ်း အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်ထ ရတာ်ပါ်းသုိ   န်ီးကပ်ရစကက နသ်ာလျှင ်

ကျွန်ပ်ုတို  သည ် ၎င််းတို  အာ်း ဆည််းကပ်ကိ်ုးကွယ်ကကသည(်ဟဆုိုကကကုန၏်)။ ဧကနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်

(ကိယာမတ်ရန  တွင)် ၎င််းတို  အချင််းချင််း သရဘာကွ လွ  ဖငင််းခ ုလျက်ရှကိကရသာ အရ ်းကိစစနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ 

၎င််းတို  အကကာ်းဝယ ် စီ င ် ဆ ်ုးဖြတ်ရတာ်မူရပမည်။ စငစ်စ်ဧကန ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် မုသာဝါဒဖီြစ်သူ လွနစွ်ာ 

ရကျ်းဇ်ူးကန််းသူအာ်း တ ာ်းလမ််းမှနသုိ်   ပုိ  ရပ်းရတာ်မူမည် မဟတု်ရပ။ 

စူ ဟ် ဇုမ ်-(၃၉:၃) 



  

  

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် (အမုိက်ရခတ်ရှိ) ရုပ်တကုို်းကွယသူ်တို  နငှ  ် ပတ်သက်၍ ရှင််းလင််းတငဖ်ပထာ်းသည်မှာ 

၎င််းတို  သည ် အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်နငှ  ် မိမိတို  ၏ကကာ်းတွင ် ကကာ်းခ မျာ်းသတ်မှတက်ာ ယင််းတို  သည ် မိမိတို  အာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ  ်န်ီးကပ်ရအာင ်ဖပ လုပ်ရပ်းသည်ဟ ုရဖပာဆုိခ  ကကသည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ် လူသာ်းတို  အာ်း နဗတီမနရ်တာ်မျာ်းနငှ ရ်ကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်းကိ ု

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်နငှ ရ်ကျ်းကျွနမ်ျာ်းကကာ်းတွင ် ကကာ်းခ မျာ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ဖခင််းမှ တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်ဆုိလျှင ်

အဖခာ်းအ ာမျာ်းသည်ပုိ၍ပင ် တာ်းဖမစ်ချက်၌ပါဝငရ်ပသည်။ နဗီ၊  စူလ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တို  အာ်း 

အဘယ်က  သုိ  ကကာ်းခ မျာ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကကပါသနည််း။ နဗီ၊  စူလ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းသည ်၎င််းတို  ကိယု်တိငုပ်င ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ထ န်ီးကပ်မှု ယူ နအ်ရစာတလျင ် အပပိ ငအ်ဆုိငက်ကိ ်းပမ််းအာ်းထုတ်ကကသူမျာ်းဖြစ်သည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် နဗီ၊  စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တို  ၏ အရဖခအရနနငှ ပ်တ်သက်ပပီ်း 

အသိရပ်းမိန  က်ကာ်းရတာ်မူထာ်းသည်မှာ- 

ဧကနအ်မှန ်ထုိ(နဗတီမနရ်တာ်)တို  သည ်ရကာင််းမှုသုစရိုက်မျာ်းကို ရဆာလျငစွ်ာ ဖပ လုပ်တတ်သူမျာ်း ဖြစ်ခ  ကကကုန၏်။ 

ထုိ  ဖပင ် ငါအရှငဖ်မတ်အာ်း စိတ်ပါဝငစ်ာ်းစွာလည််းရကာင််း၊ ရကကာက ွ် ွံ့ စွာလည််းရကာင််း၊ ဟစ်ရခေါ်တသရလ  

ရှိခ  ကကကုန၏်။ ထုိမှတစ်ပါ်း၎င််းတို  သည ်ငါအရှငဖ်မတအ်ာ်း ကျိ ်းနွ သူမျာ်းလည််း ဖြစ်ခ  ကကကုနသ်တည််း။ 

စူ ဟ် အနဗ်ယိာအ်-(၂၁:၉၀) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ဤသူတို  သည ် ယင််းကာြ ိ်တို   ဟစ်ရခေါ်လျကရ်ှိကကရသာသူမျာ်းပင၊် ထုိသူတို  သည ် မိမိတို  အနက ်

မည်သူသည်(ထုိအရှငဖ်မတ်နငှ )် အန်ီးကပ်ဆ ု်းဖြစ်အ  နည််းဟူ၍ မိမိတို  အာ်းြနဆ်င််းရတာ်မူရသာအရှငဖ်မတ် 

အထ ရတာ်သုိ   ချဉ်းကပ်မှုကိုရှာရြွဆည််းပူ်းလျက ် ရှိကကကုန၏်။ ၎င််းဖပင ် ထုိသူတို  သည ်

ထုိအရှငဖ်မတ်၏ကရဏုာရတာက်ိုလည််း ရမျှာ်လင လ်ျှက်ရှိကကကုန၏်။ ထုိ  ဖပင ် ၎င််းတို  သည ်

ထုိအရှငဖ်မတ်၏ဖပစ်ဒဏက်ိလုည််းရကကာက် ွ ွံ့ စုိ်း ိမ်လျက်ရှိကကကနု၏်။ ဧကနမ်လွ  

အသင အ်ာ်းြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာအရငှဖ်မတ်၏ ဖပစ်ဒဏသ်ည်အလွနရ်ကကာက်မက်ြယွ်ပင ်ဖြစ်ရချသတည််း။ 

စူ ဟ် အစစ ာအ-်(၁၇:၅၇) 

ဆုိလိုသည်မှာ-အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မှအပ အသငတ်ို  ဟစ်ရခေါ်ရနကကရသာ နဗတီမနရ်တာ်မျာ်းနငှ  ် သူမွနသူ်ဖမတ်မျာ်းသည ်

အမှနစ်ငစ်စ် ၎င််းတို  ကိယု်၌က အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်ပါ်းသုိ   န်ီးကပ်မှု ယူရနကကသူမျာ်းဖြစ်ပပီ်း၊ အရှငဖ်မတ်၏ 

ကရဏုာရတာ်ကိ ု ရမျှာက်ိ်ုးကကသူမျာ်း၊ အရှငဖ်မတ်၏ ဖပစ်ဒဏက်ိုရကကာက် ွ ွံ့ ကကသူမျာ်းဖြစ်ကကသည။် ထုိ  ရကကာင ပ်င ်

၎င််းတို  သည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အဖပင ်ဟစ်ရခေါ်တသဖခင််းခ  သူမျာ်း အဘယ်မှာလျင ်ဖြစ်နိငုမ်ည်နည််း။ 

၄၄။ ဤစ္ာအပ်ု၏အ ံ်ုး ငွ ်

ကျွန်တ ာ် ှို ့်မှ သ်ာ်းထာ်းရမည့််အချကမှ်ာ လူ ှို ့်သည် 

တခ က်ာလမျာ်း၊ လမူျှိျု်းမျာ်း၊ နှိငုင်မံျာ်းတပေါ်မူ ည်ပပ ်း 



  

  

ကွြဲမပာ်းမခာ်းနာ်းသကသည်။ 

ထှို ့်မပငလ်ူ ့်အ ွြဲွေ့အစ္ည််း စ္်ခုလံ်ုးသည်လည််း 

အတ ်ွးအတခေါ်မျာ်း၊ရည်မှန််းချကမ်ျာ်းမ ညူ သကသလှိ၊ု 

ပ ဝ်န််းကျငန်ငှ့် ်အလပ်ုအကှိုငမ်ျာ်းလည််းကွြဲမပာ်းသကသည်။ 

ထှို ့်တသကာင့် ်ယင််းလူ ့်အ ွြဲွေ့စ္ည််းအာ်း ဦ်းတ ာငလ်မ််းမပမည့််သ၊ူ 

၎င််း ှို ့်အာ်းစ္ုစ္ည််းတပ်းမည့််စ္နစ္်နငှ့် ်

ကာကယွတ်စ္ာင့်တ်ရှာကမ်ည့်် အပ်ုချျုပ်သကူှိ ုလှိအုပ်သည်။ 

ရစ္ူလ ်မန်တ ာ်(အလှိငုဟ်ှိမုစ္စလာမ်)  ှို ့်သည် 

(ချွ ယ်ငွ််းမှုအတပါင််းမှကင််းစ္ငတ် ာ်မူသည့််) 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ ၏် 

(ဝဟ )ဗျာဒှိ တ် ာ်လမ််းညွှန်ချက ်ှို ့်မ င့်် 

၎င််းကှိစ္စရပ်မျာ်းကှိ ု ာဝန်ယခူြဲ့်သကသည်။ 

ထှိ ုမန်တ ာ် ှို ့်သည် 

လ ူှို ့်အာ်းမှန်ကန်ပပ ်းတကာင််းမမ သ်ည့််လမ််းကှိ ု

ညွှန်သကာ်းမပသခြဲ့်သကသည်။ လူ ှို ့်အာ်း 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ ၏်  ရာ်းလမ််းစ္ဉ်တပေါ် ငွ ်

စ္ုစ္ည််းခြဲ့်ပပ ်း ၎င််း ှို ့်သကာ်း၌မှန်ကန်တမ ာင့်မ် စ်္ွာ 



  

  

စ္ ရင ်ံ်ုးမ  ခ်ြဲ့်သကသည်။ထှို ့်တသကာင့် ်

လ ူှို ့်၏အတရ်းကှိစ္စမျာ်းမှန်ကန် ည့််မ မ်ှုရှှိမခင််းသည် 

ဤရစ္ူလ ်မန်တ ာ်မျာ်းအာ်း ၎င််း ှို ့်၏ 

နာခံမှုအ ှိငု််းအ ာနငှ့် ်၎င််း ှို ့်၏ တခ သ်ည်အရှငမ်မ ၏် 

အမှိန ့််တ ာ်မျာ်းနငှ့် ်န ်းကပ်မှုရှှိတနသည့်် 

အတပေါ်မူ ည်သည်။ အလလ ာဟ်အရှငမ်မ သ်ည် (ရှိစ္ာလသ)် 

မှိမှိ၏ အမှိန ့််တ ာ်မျာ်း ပှို ့်ချမခင််းအာ်း  မန်တ ာ်မုဟမဒ ်

( လွလလလ ာဟအုလှိငု််းဟှိဝစ္လလ မ်)အာ်း 

ရစ္ူလအ်မ စ္်တစ္လွှ မ်ခင််းမ င့်် အ ံ်ုးသ ခ်ြဲ့်သည်။ ထှို ့်မပင ်

၎င််း၏ရစ္ူလမ် စ္်မခင််းအာ်း အပမြဲအ ကွ ်

သ မှ် တ် ာ်မူပပ ်း ၎င််းအာ်းလသူာ်း ှို ့်အ ကွ ်

လမ််းမှန် ရာ်း၊ ကရုဏာတ ာ်၊ လင််းတရာငမ်ခည်နငှ့် ်

အရှငမ်မ ထ်တံ ာ်သှို ့်တရာကတ်စ္သည့်် 

မှန်ကန်တမ ာင့်မ် တ်သာ လမ််းအမ စ္် 

မပျုလပ်ုတ ာ်မူခြဲ့်သည်။ 

ဤစာအုပ်၏အဆ ု်းတငွ ် ကျွနရ်တာတ်ို  မှတ်သာ်းထာ်း မည် အချက်မှာ လူတို  သည ် ရခတက်ာလမျာ်း၊ လူမျ ိ်းမျာ်း၊ 

နိငုင် မျာ်းရပေါ်မူတည်ပပီ်း ကွ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းကကသည်။ ထုိ  ဖပငလ်ူ  အြွ ွံ့အစည််းတစ်ခုလ ု်းသညလ်ည််း 

အရတွ်းအရခေါ်မျာ်း၊ ည်မှန််းချက်မျာ်းမတူညီကကသလိ၊ု ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ  ် အလုပ်အကိုငမ်ျာ်းလည််းကွ ဖပာ်းကကသည်။ 

ထုိ  ရကကာင  ် ယင််းလူ  အြွ ွံ့စည််းအာ်း ဦ်းရဆာငလ်မ််းဖပမည ်သူ၊ ၎င််းအာ်းစုစည််းရပ်းမည ်စနစ်နငှ  ်



  

  

ကာကယွ်ရစာင ရ်ရှာက်မည အ်ုပ်ချ ပ်သူကိ ု လိအုပ်သည်။  စူလတ်မနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်) တို  သည ်

(ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငရ်တာ်မူသည ်)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ (ဝဟီ)ဗျာဒတိ်ရတာ်လမ််းညွှနခ်ျကတ်ို  ဖြင်  

၎င််းကိစစ ပ်မျာ်းကို တာဝနယ်ူခ  ကကသည်။ ထုိတမနရ်တာတ်ို  သည် လူတို  အာ်းမှနက်နပ်ပီ်းရကာင််းဖမတ်သည လ်မ််းကိ ု

ညွှနက်ကာ်းဖပသခ  ကကသည်။ လူတို  အာ်းအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏တ ာ်း လမ််းစဉရပေါ်တွင ် စုစည််းခ  ပပီ်း 

၎င််းတို  ကကာ်း၌မှနက်နရ်ဖြာင မ်တ်စွာ စီ ငဆ် ု်းဖြတ်ခ  ကကသည်။ထုိ  ရကကာင  ်

လူတို  ၏အရ ်းကိစစမျာ်းမှနက်နတ်ည ်မတ်မှုရှိဖခင််းသည် ဤ စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းအာ်း ၎င််းတို  ၏နာခ မှုအတိုင််းအတာနငှ  ်

၎င််းတို  ၏ရခတ်သည ် အရငှဖ်မတ်၏အမိန  ရ်တာ်မျာ်းနငှ  ် န်ီးကပ်မှုရှိရနသည အ်ရပေါ်မူတည်သည်။ လမ််းမှာ်းမှုမျာ်း၊ 

အသိပညာကင််းမ  မှုမျာ်းနငှ်  ရုပ်ထုကိ်ုးကယွ်မှုမျာ်း လွှမ််းမုိ်းမျာ်းဖပာ်းလာသည ်အခါ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် လတူို  အာ်း 

ရသွြည်ဖငင််းပယ်မှု၊ အသိပညာကင််းမ  မှုနငှ်  ရုပ်တကုို်းကွယ်ဖခင််း၏အရမှာငထု်ထ မှ (အီမာန)်သက်ဝငယ် ုကကည်မှုနငှ်  

လမ််းမှနတ် ာ်းဘက်သုိ   ထွက်ရစ နအ်တကွ် မိမိ၏နဗီတမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟအုလိုင််းဟိဝစစလာမ်)အာ်း 

လမ််းမှနတ် ာ်း၊ စစ်မှနသ်ည ်သာသနာနငှ် တက ွရစလွှတ်ရတာ်မူခ  သည်။ 

၄၅။ ထှို ့်တသကာင့် ်အှိ-ုလူသာ်းသင့််အာ်းကျွန်ပ်ုက ရှို ်းရာ၊ 

ဓတလ့်ထံ်ုး မ််းမျာ်းမှ ကင််းရှင််းပပ ်း 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ  ်စ္် ူ ည််းကှိသုာ 

စ္စ္်မှန်စ္ွာသကဝ်ငယ်ံသုကည်ရန် ှိ တ်ခေါ်ပါသည်။ 

သငတ်သ ံ်ုးပပ ်းတနာက ်ငွ ်

သင့်အ်ာ်းတမွ်းမမြူ န် င််းတ ာ်မူတသာ 

အရှငမ်မ ထ်မံပန်သာွ်းရမည်ကှို 

သငသ်ှိနာ်းလည်ထာ်းရမည်။ သငသ်ည်မှိမှိကှိယုမ်ှိမှိနငှ့် ်

မှိမှိပ ဝ်န််းကျငရှ်ှိ အရပ်မျကန်ာှအသ ်းသ ်းကှို 

တသချာ ငမ်ခငသ်ံ်ုးသပ်ပပ ်း 

အစ္စလာမ်သာသနာကှိလုကခံ်လှိုကပ်ါ။ သင့််တလာက ၊ 



  

  

တလာက ုတ ရာနစှ္် ာနစ္လံ်ုး၌ တပျာ်ရွှငမ်ှုကှိ ုရရှှိလှိမ့််မည်။ 

သငအ်စ္စလာမ်သာသနာထြဲသှို ့် ဝငတ်ရာကလ်ှိပုါက 

သကတ်သခံမခင််းမ စ္်သည့်် (လာအှိလာဟ အစ္်လလလလ ာဟ ်

မုဟမမဒရ်ုရစ္ူလလွလ ာဟ်)အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ မှ်အပ 

အမခာ်းခဝပ်ကှိ်ုးကယွခံ်ထှိကု်တသာအရှငမ်ရှှိ 

မုဟမမဒသ်ည်အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ ၏် 

ရစ္ူလတ်စ္ မန်တ ာ်မ စ္်သည်၊ ကှိဝုန်ခံထကွ ်ှိပုပ ်း 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ မှ်အပ အမခာ်းခဝပ်ကှိ်ုးမခင််းခံတနရတသာ 

အရာအာ်းလံ်ုးကှိ ုစ္ွန ့််လွှ လ်ှိကု်ရမည်။ 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ သ်ည် သချ္ျုင််းမျာ်းရှှိသတူသမျာ်းကှို 

မပန်လည်ရှငမ်ပန်ထတစ္မခင််း၊ စ္ာရင််းစ္စ္်တ ်းမခင််းနငှ့်် 

အစ္ာ်းတပ်းမခင််း ှို ့်သည် 

မှန်ကန်တသကာင််းကျွန်ပ်ု ှို ့်သက်ဝငယ်ံသုကည်သကရမည်။ ဤ 

(ရှဟာဒသ)် သက်တသခံမခင််းအာ်း ဝန်ခံထကွ် ှိပုပ ်းလျှင ်

သငသ်ည်မွ စ်္်လငမ်် စ္်ဦ်းမ စ္်သာွ်းတချပပ ။ 

၎င််းတနာကသ်င့်အ်တပေါ် ငွ ်

အရှငမ်မ သ် မှ် မ်ပ ာန််းထာ်းသည့်် 



  

  

 လွာသတ် ာက ်ည်မခင််း၊ ဇကာသတ်ပ်းမခင််း၊ 

 ွှိယာမ်ဥပုသတ်စ္ာင့််ထှိန််းမခင််း၊ 

(မကက ာဟပ်မှိျု ွေ့သှို ့်)သာွ်းတရာကရ်န်  စ်္ွမ််းနှိငုပ်ါက 

သာွ်းတရာကဟ်ဂ်ျမပျုမခင််း ှို ့်ကှိ ုကျင့်တ် ာငက်ာ 

အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ အ်ာ်း ခဝပ်ကှိ်ုးကယွမ်ှုမပျုရမည်။ 

ထုိ  ရကကာင  ် အိ-ုလူသာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်သင အ်ာ်း မိမိ၏မိန  က်ကာ်းချက်ထ တွင ် ြတိ်ရခေါ်ထာ်းသည ်အတိုင််းပင ်

ကျွန်ပ်ုလည််းသင အ်ာ်းရို်း ာ၊ ဓရလ ထ ု်းတမ််းမျာ်းမှကင််းရငှ််းပပီ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ဆူတည််းကိုသာ 

စစ်မှနစွ်ာသက်ဝငယ် ုကကည် န ် ြတိ်ရခေါ်ပါသည်။(အို-နဗတီမနရ်တာ်)အသငသ်ည ် ရဖပာကကာ်းပါရလ။၊ (အချင််းတို  ၊) 

ငါသည် အသငတ်ို  အာ်း ကိစစတစ်ခုကိုသာတိကု်တနွ််းနှု်ိးရဆာလ်ို၏။ အသငတ်ို  သည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတအ်ာ်း  ည်သန၍် 

တစ်ရယာက်စီ နစ်ှရယာက်စီ ထကကပပီ်းလျှငမိ်မိတို  ၏အရြာ်ဖြစ်သူ (ငါ)၌ ရူ်းသွပ်ဖခင််းရဝဒနာရှိပါသရလာဟု 

စဉ်းစာ်းဆငဖ်ခငက်ကရလကုန။် ထုိအသငတ်ို  ၏ အရြာ်ဖြစ်သူ(ငါ)သည် အသငတ်ို  အာ်း ဖပင််းထနစွ်ာရသာ 

ဖပစ်ဒဏမ်ကျရ ာက် မီ (ကကိ တင)် သတိရပ်း နှု်ိးရဆာ်သူတစ်ဦ်းသာလျှငဖ်ြစ်ရချသတည််း။စူ ဟ် စဗအ်-

(၃၄:၄၆)သငရ်သဆ ု်းပပီ်းရနာကတ်ွင ် သင အ်ာ်းရမွဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ အရငှဖ်မတ်ထ သုိ   ဖပနသွ်ာ်း မညက်ိ ု

သငသိ်နာ်းလည်ထာ်း မည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနမ်လွ  မနဿုလူသာ်း၌ ၎င််း၏ 

ကကိ ်းပမ််းရဆာင ွ်က်ချက်သာလျှင ် ရှိမည်ဟူ၍လည််းရကာင််း၊(၃၉)မုချဧကန ် ထုိမနဿုလူသာ်း၏ ကကိ ်းပမ််း 

ရဆာင ွ်က်ချက်မှာ မကကာဖမင မီ်ပင ် ရတွွံ့ ဖမင ်မည်ဟူ၍ လည််းရကာင််း၊(၄၀)ထုိ  ရနာက ် ထုိမနဿု လူသာ်းသည ်

ယင််းကကိ ်းပမ််းမှုနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ လွနစွ်ာဖပည ်စ ုရသာ အစာ်းရပ်းဖခင််းကိ ု ခ  မညဟ်ူ၍ လည််းရကာင််း၊ (သတင််းရပ်းဖခင််း 

မခ ခ   ရလသရလာ)။(၄၁)၎င််းဖပင ် (အို-နဗတီမနရ်တာ်၊) ဧကနအ်မှန ် လမ််းဆ ု်းမှာ အသင အ်ာ်း 

ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ အရငှဖ်မတ်အထ ရတာ်၌ ဖြစ်သည်ဟူ၍လည််းရကာင််း၊(၄၂)စူ ဟ ် နဂျ်မ်-(၅၃:၃၉-

၄၂)သငသ်ည်မိမိကိုယ်မိမိနငှ  ် မိမိပတ်ဝန််းကျငရ်ှိ အ ပ်မျကန်ာှအသီ်းသီ်းကို ရသချာစွာဆငဖ်ခငသ် ်ုးသပ်ကကည ်ပါ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-

ထုိသူတို  သည်မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ က်မဘာရဖမဝယ်(အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏)အာဏာစက်ရတာက်ိလုည််းရကာင််း၊အလလ ာ

ဟ်အရငှဖ်မတ်ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ(သက်ရှိသက်မ  )အ ာဝတထ  အလ ု်းစ ုတို  ကိုလည််းရကာင််း၊မိမိတို  (ရသဆ ု်း န)်သတ်မှတ်

ထာ်းပပီ်းဖြစ်ရသာကာလအပုိင််းအဖခာ်းသည်န်ီးကပ်လာပပီဖြစ်သည်ကိလုည််းရကာင််း၊မရတွ်းမဖမငမ်ဆငဖ်ခငမ်သ ု်းသပ်ကက

ရလသရလာ။၎င််းတို  သည်ဤ(က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကျရ ာက်ပပီ်း)ရနာက်မည်သည ်စကာ်းကိယု ုကကည်ကကပါဦ်းမည်

နည််း။စူ ဟ ် အအ ်ာြ-်(၇:၁၈၅)သငအ်စစလာမ်သာသနာကိုလက်ခ လိကု်ပါ။ သင် ရလာကီ၊ ရလာကုတ္ ာနစ်ှဌာနစလ ု်း၌ 

ရပျာ် ွှငမ်ှုကိ ု  ရှိလိမ ်မည်။ သငအ်စစလာမ်သာသနာထ သုိ   ဝငရ် ာကလ်ိုပါက သက်ရသခ ဖခင််းဖြစ်သည  ် (လာအလိာဟ 

အစ်လလ လလ ာဟ် မုဟမမဒ ု် စူလွလလ ာဟ်)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတမှ်အပ အဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ခ ထုိက်ရသာအရငှမ်ရှ ိ

မုဟမမဒသ်ည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်ရစတမနရ်တာ်ဖြစ်သည ်



  

  

ကိုဝနခ် ထွက်ဆုိ မည်။တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် မုအာဇ် ( ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ု)အာ်း 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်ဘက်သုိ   ြိတ်ရခေါ်သူအဖြစ် ယီမငန်ိငုင် သုိ  ရစလွှတ်သည အ်ခါ မှာကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ-

ဧကနအ်မှနအ်သငသ်ည ် ကျမ််း ထာ်းသူမျာ်းထ သွာ်းရ ာကရ်နသည်ဖြစ် ာ အသငသ်ည ် ထုိသူတို  အာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပအဖခာ်း ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းခ ထုိက်ရတာ်မူရသာအရငှမ်ရှိရကကာင််းနငှ်  ဧကနအ်မှန ်

ငါကိုယ်ရတာ်သည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်ဖြစ်ရကကာင််းကို သက်ရသခ  နြ်ိတ်ရခေါ်ပါရလ။ 

ထုိအ ာနငှ် ပတ်သက်၍၎င််းတို  က သင အ်ာ်းလက်ခ ခ  ရသာ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အရပေါ်ဝယ် ရန  နငှ ည်တွင ်

ဆွလာသ်ငါ်းကကိမ်ြ ဿ်ွတာဝနအ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထာ်းရကကာင််း အသိရပ်းပါ။ ထုိအ ာနငှ် ပတ်သက်၍ လက်ခ ခ  ရသာ် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အရပေါ်တွင ် သူတို  ၏ဥစစာပစစည််းမျာ်းထ မှ ဇကာသ်ရပ်းလှူဖခင််းအာ်း 

ြ ဿ်ွတာဝနအ်ဖြစ် သတ်မှတ်ရကကာင််း အသိရပ်းပါ။ ယင််းဇကာသ်ကိ ု ၎င််းတို  ထ ရှိကကယ်ဝချမ််းသာသူမျာ်းထ မှ 

ယူရဆာင၍် သူတို  ၏ဆင််း  သာ်းမျာ်းကိုခွ ရဝရပ်းကမ််း မည်။ ထုိအ ာနငှ် ပတ်သက်၍ ၎င််းတို  က 

သင အ်ာ်းလက်ခ ခ  ရသာ် အသငသ်ည် ဇကာသ် ရကာကယ်ူ ာတွင ် ၎င််းတို  ၏အရကာင််းဆ ု်းဥစစာပစစည််းမျာ်းကိ ု

ရကာကယ်ူဖခင််းမှ ရရှာငက်ကဉပါ။၎င််းရနာက ် အသငသ်ည ် မတ ာ်းညြှဉ်းပန််းဖခင််းခ  သူ၏ မရကာင််းဆုရတာင််းဖခင််းခ  မှု 

(ကျိနဆ် မှု)ကိ ု ရရှာငက်ကဉပါ။အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ ် ယင််းတိုင််းကကာ်းမှုနငှ  ် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ကကာ်းတွင ်

အကာကွယ်မရှိရပ။(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၁၉)သငသ်ည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ 

အဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးဖခင််းခ ရန ရသာ အ ာအာ်းလ ု်းကိုစွန  လ်ွှတလ်ိုက ်မည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ 

အဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းခ ရန သည အ် ာတိုင််းမှ ကင််းရငှ််းဖခင််းသည ်

(ဟနြီယိဟ)်တမနရ်တာ်အဗိ် ာဟီမ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)၏ လမ််းစဉပငဖ်ြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဧကနအ်မှန ် အသငတ်ို  အြို   (နဗတီမနရ်တာ)် 'အဗိ် ာဟီမ်' ၌လည််းရကာင််း၊ 

ထုိ(နဗီတမနရ်တာ်) အဗိ် ာဟီမ်နငှ အ်တရူှိခ  ကကရသာ သူတို  ၌လည််းရကာင််း၊ မွနဖ်မတလ်ှစွာရသာ စ နမူနာသည ်

ရှိရပသည်။ တစ်  ရ ာအခါဝယ် ၎င််းတို  သည ်မိမိတို  ၏ အမျိ ်းသာ်းတို  အာ်း (ဤသုိ  ) ရဖပာကကာ်းခ  ကကကုန၏်။ ဧကနစ်ငစ်စ် 

ကျွန်ပ်ုတို  သည် အသငတ်ို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အဖပင ် အသငတ်ို   ဆည််းကပ်ကိ်ုးကယွ်ကကရသာ 

အ ာမျာ်းနငှ လ်ည််းရကာင််း၊ မပတ်သက်သူမျာ်းပင ် ဖြစ်ကက၏။ ကျွန်ပ်ုတို  သည် အသငတ်ို  အာ်း ဖငင််းပယ်လိကု်ကကပပီ။ 

အသငတ်ို  သည ် တစ်ဆူတည််းရသာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အာ်း မယ ုကကည်သမျှ ကာလပတ်လ ်ုး ကျွန်ပ်ုတို  နငှ  ်

အသငတ်ို  ၏အကကာ်း၌  နပ်င ိ်းသည်လည််းရကာင််း၊ မုန််းတီ်းမှုသည်လည််းရကာင််း၊ အပမ မဖပတ် ဖြစ်ရပေါ်လျက ်

ရှိရနမည်သာ။စူ ဟ ် မွမ်သဟိနဟ်-(၆၀:၄)အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ် သခ္ျ င််းမျာ်းရှိသူရသမျာ်းကို 

ဖပနလ်ညရ်ှငဖ်ပနထ်ရစမညက်ို သငသ်က်ဝငယ် ုကကည် မည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-ဤသည်တို   

ဖြစ် ဖခင််းအရကကာင််းကာ်း ဧကနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်သည်သာလျှင ် အမှနတ်ည်ရှိရတာ်မူရသာအရငှ ်

ဖြစ်ရတာ်မူဖခင််းရကကာင လ်ည််းရကာင််း၊ ဧကနအ်မှန ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ် ရသသူအရပါင််းကိ ု ရငှရ်စရတာ်မူမည အ်ရှင ်

ဖြစ်ရတာ်မူဖခင််းရကကာင လ်ည််းရကာင််း၊ မလွ ဧကန ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည ် အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ု

စွမ််းရဆာငန်ိငုရ်တာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူဖခင််းရကကာင လ်ည််းရကာင််း ဖြစ်ရချသည်။(၆)ထုိမှတစ်ပါ်း ဧကနမ်လွ  

ကိယာမတ်သညလ်ည််း(မုချ)ဆုိက်ရ ာက်မည်ဖြစ်သည်။ ယင််းကယိာမတန်ငှ  ် စပ်လျဉ်း၍ ယ ုမှာ်းသ သယ 

ဖြစ်ြွယ ်ာအလျင််းမရှိပပီ။ ၎င််းဖပင ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတသ်ည် သခ္ျ င််းမျာ်းတွငရ်ှိသူတို  ကိ ု ဧကနစ်ငစ်စ် 

ရှငဖ်ပနထ်ရစရတာ်မူမည ် ဖြစ်သတည််း။(၇)စူ ဟ် ဟဂျ်-(၂၂:၆-၇)စာ င််းစစ်ရဆ်းဖခင််းနငှ်  အစာ်းရပ်းဖခင််းတို  သည ်

မှနက်နရ်ကကာင််း သက်ဝငယ် ုကကည် မည်။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ-စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းကိလုည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမကိုလည််းရကာင််း၊ နက်န သိမ်ရမွွံ့ရသာ 



  

  

ဆငဖ်ခငတ် ုတ ာ်းနငှ ရ်လျာည်ီစွာ ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ ၎င််းဖပင ် လူတိုင််းလတူိုင််း မိမိတို   ရှာရြွဆည််းပူ်းခ  ရသာ 

(ရကာင််းမှု၊မရကာင််းမှု)နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အစာ်းရပ်းဖခင််းခ  အ  ရသာငာှ(ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏၊) သုိ   ာတွင ် ၎င််းတို  သည ်

မတ ာ်းမှုဖပ လုပ်ဖခင််းကို ခ ကက မည်မဟတု်ရပ။စူ ဟ ်ဂျာဆိယဟ်-(၄၅:၂၂) 

(အို-နဗတီမနရ်တာ်)အသငသ်ည ် ရဖပာကကာ်းပါရလ။၊ (အချင််းတို  ၊) ငါသည ် အသငတ်ို  အာ်း 

ကိစစတစ်ခုကိုသာတိုကတ်ွန််းနှု်ိးရဆာ်လို၏။ အသငတ်ို  သည ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်း  ည်သန၍် တစ်ရယာက်စီ 

နစ်ှရယာက်စီ ထကကပပီ်းလျှငမိ်မိတို  ၏အရြာ်ဖြစ်သူ (ငါ)၌ ရူ်းသွပ်ဖခင််းရဝဒနာရှိပါသရလာဟ ု

စဉ်းစာ်းဆငဖ်ခငက်ကရလကုန။် ထုိအသငတ်ို  ၏ အရြာ်ဖြစ်သူ(ငါ)သည် အသငတ်ို  အာ်း ဖပင််းထနစွ်ာရသာ 

ဖပစ်ဒဏမ်ကျရ ာက် မီ (ကကိ တင)် သတိရပ်း နှု်ိးရဆာ်သူတစ်ဦ်းသာလျှငဖ်ြစ်ရချသတည််း။ 

စူ ဟ် စဗအ်-(၃၄:၄၆) 

သငရ်သဆ ု်းပပီ်းရနာကတ်ွင ် သင အ်ာ်းရမွဖမြူြနဆ်င််းရတာမူ်ရသာ အရှငဖ်မတ်ထ သုိ   ဖပနသွ်ာ်း မည်ကိ ု

သငသိ်နာ်းလည်ထာ်း မည။် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသညမှ်ာ- 

ဧကနမ်လွ  မနဿုလူသာ်း၌ ၎င််း၏ ကကိ ်းပမ််းရဆာင ွ်က်ချက်သာလျှင ်ရှိမညဟ်ူ၍လည််းရကာင််း၊(၃၉) 

မုချဧကန ်ထုိမနဿုလူသာ်း၏ ကကိ ်းပမ််း ရဆာင ွ်က်ချက်မှာ မကကာဖမင မီ်ပင ်ရတွွံ့ ဖမင ်မည်ဟူ၍ လည််းရကာင််း၊(၄၀) 

ထုိ  ရနာက ် ထုိမနဿု လူသာ်းသည ် ယင််းကကိ ်းပမ််းမှုနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ လွနစွ်ာဖပည ်စ ုရသာ အစာ်းရပ်းဖခင််းကိ ု ခ  မည်ဟူ၍ 

လည််းရကာင််း၊ (သတင််းရပ်းဖခင််း မခ ခ   ရလသရလာ)။(၄၁) 

၎င််းဖပင ် (အို-နဗီတမနရ်တာ၊်) ဧကနအ်မှန ် လမ််းဆ ်ုးမှာ အသင အ်ာ်း ြနဆ်င််းရမွ်းဖမြူရတာ်မူရသာ 

အရှငဖ်မတအ်ထ ရတာ၌် ဖြစ်သညဟ်ူ၍လည််းရကာင််း၊(၄၂) 

စူ ဟ် နဂျ်မ်-(၅၃:၃၉-၄၂) 

သငသ်ည်မိမိကိုယ်မိမိနငှ  ် မိမိပတ်ဝန််းကျငရ်ှ ိ အ ပ်မျကန်ာှအသီ်းသီ်းကို ရသချာစွာဆငဖ်ခငသ် ု်းသပ်ကကည ်ပါ။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ထုိသူတို  သည်မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းနငှ က်မဘာရဖမဝယ်(အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏)အာဏာစက်ရတာက်ိလုည််းရကာင််း၊အလလ ာ

ဟ်အရငှဖ်မတ်ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ(သက်ရှိသက်မ  )အ ာဝတထ  အလ ု်းစ ုတို  ကိုလည််းရကာင််း၊မိမိတို  (ရသဆ ု်း န)်သတ်မှတ်

ထာ်းပပီ်းဖြစ်ရသာကာလအပုိင််းအဖခာ်းသည်န်ီးကပ်လာပပီဖြစ်သည်ကိလုည််းရကာင််း၊မရတွ်းမဖမငမ်ဆင်ဖခငမ်သ ု်းသပ်ကက

ရလသရလာ။၎င််းတို  သည်ဤ(က ု်အာနက်ျမ််းရတာ်ဖမတ်ကျရ ာက်ပပီ်း)ရနာက်မည်သည ်စကာ်းကိယု ုကကည်ကကပါဦ်းမည်

နည််း။ 

စူ ဟ် အအ် ာြ်-(၇:၁၈၅) 

သငအ်စစလာမ်သာသနာကိလုက်ခ လိုက်ပါ။ သင် ရလာက၊ီ ရလာကုတ္ ာနစ်ှဌာနစလ ်ုး၌ ရပျာ် ွှငမ်ှုကို  ရှလိိမ ်မည်။ 

သငအ်စစလာမ်သာသနာထ သုိ   ဝငရ် ာက်လိုပါက သက်ရသခ ဖခင််းဖြစ်သည ် (လာအိလာဟ အစ်လလ လလ ာဟ ်

မုဟမမဒ ု် စူလွလလ ာဟ်)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ အဖခာ်းခဝပ်ကို်းကယွ်ခ ထုိက်ရသာအရှငမ်ရှိ မုဟမမဒသ်ည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ စူလ်ရစတမနရ်တာ်ဖြစ်သည် ကိုဝနခ် ထွက်ဆုိ မည။် 



  

  

တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ် မုအာဇ် ( ဿွိယလလ ာဟုအနဟ်ု)အာ်း 

အစစလာမ်သာသနာရတာ်ဘက်သုိ   ြတိ်ရခေါ်သူအဖြစ် ယီမငန်ိငုင် သုိ  ရစလွှတ်သည ်အခါ မှာကကာ်းရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနအ်မှနအ်သငသ်ည ် ကျမ််း ထာ်းသူမျာ်းထ သွာ်းရ ာကရ်နသည်ဖြစ် ာ အသငသ်ည ် ထုိသူတို  အာ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပအဖခာ်း ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ဖခင််းခ ထုိက်ရတာ်မူရသာအရငှမ်ရှိရကကာင််းနငှ်  ဧကနအ်မှန ်

ငါကိုယ်ရတာ်သည ် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်ဖြစ်ရကကာင််းကို သက်ရသခ  နြ်ိတ်ရခေါ်ပါရလ။ 

ထုိအ ာနငှ် ပတ်သက်၍၎င််းတို  က သင အ်ာ်းလက်ခ ခ  ရသာ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အရပေါ်ဝယ် ရန  နငှ ည်တွင ်

ဆွလာသ်ငါ်းကကိမ်ြ ဿ်ွတာဝနအ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထာ်းရကကာင််း အသိရပ်းပါ။ ထုိအ ာနငှ် ပတ်သက်၍ လက်ခ ခ  ရသာ် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းတို  အရပေါ်တွင ် သူတို  ၏ဥစစာပစစည််းမျာ်းထ မှ ဇကာသ်ရပ်းလှူဖခင််းအာ်း 

ြ ဿ်ွတာဝနအ်ဖြစ် သတ်မှတ်ရကကာင််း အသိရပ်းပါ။ ယင််းဇကာသ်ကိ ု ၎င််းတို  ထ ရှိကကယ်ဝချမ််းသာသူမျာ်းထ မှ 

ယူရဆာင၍် သူတို  ၏ဆင််း  သာ်းမျာ်းကိုခွ ရဝရပ်းကမ််း မည်။ ထုိအ ာနငှ် ပတ်သက်၍ ၎င််းတို  က 

သင အ်ာ်းလက်ခ ခ  ရသာ် အသငသ်ည် ဇကာသ် ရကာကယ်ူ ာတွင ် ၎င််းတို  ၏အရကာင််းဆ ု်းဥစစာပစစည််းမျာ်းကိ ု

ရကာကယ်ူဖခင််းမှ ရရှာငက်ကဉပါ။၎င််းရနာက ် အသငသ်ည ် မတ ာ်းညြှဉ်းပန််းဖခင််းခ  သူ၏ မရကာင််းဆုရတာင််းဖခင််းခ  မှု 

(ကျိနဆ် မှု)ကိ ု ရရှာငက်ကဉပါ။အဘယ်ရကကာင ဆုိ်ရသာ ် ယင််းတိုင််းကကာ်းမှုနငှ  ် အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်၏ကကာ်းတွင ်

အကာကွယ်မရှိရပ။ 

(ဆွဟီ်းဟ် မွတ်စ်လငမ််ကျမ််း - ၁၉) 

သငသ်ည် အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်မှအပ အဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးဖခင််းခ ရန ရသာ အ ာအာ်းလ ်ုးကိုစွန  လ်ွှတလ်ိုက ်မည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ အဖခာ်းခဝပ်ကို်းကွယ်ဖခင််းခ ရန သည ်အ ာတိုင််းမှ ကင််းရှင််းဖခင််းသည ်

(ဟနြီယိဟ)်တမနရ်တာ်အဗိ် ာဟီမ်(အလိုငဟ်ိစစလာမ်)၏ လမ််းစဉပငဖ်ြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ဧကနအ်မှန ် အသငတ်ို  အြို   (နဗီတမနရ်တာ်) 'အိဗ ်ာဟီမ်' ၌လည််းရကာင််း၊ ထုိ(နဗတီမနရ်တာ်) 

အိဗ် ာဟီမ်နငှ အ်တရူှိခ  ကကရသာ သူတို  ၌လည််းရကာင််း၊ မွနဖ်မတ်လှစွာရသာ စ နမူနာသည် ရှိရပသည။် 

တစ်  ရ ာအခါဝယ ် ၎င််းတို  သည ် မိမိတို  ၏ အမျိ ်းသာ်းတို  အာ်း (ဤသုိ  ) ရဖပာကကာ်းခ  ကကကနု၏်။ ဧကနစ်ငစ်စ် 

ကျွန်ပ်ုတို  သည် အသငတ်ို  နငှ လ်ည််းရကာင််း၊ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အဖပင ် အသငတ်ို   ဆည််းကပ်ကိ်ုးကယွ်ကကရသာ 

အ ာမျာ်းနငှ လ်ည််းရကာင််း၊ မပတ်သက်သူမျာ်းပင ် ဖြစ်ကက၏။ ကျွန်ပ်ုတို  သည် အသငတ်ို  အာ်း ဖငင််းပယ်လိကု်ကကပပီ။ 

အသငတ်ို  သည ် တစ်ဆူတည််းရသာ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်အာ်း မယ ုကကည်သမျှ ကာလပတ်လ ်ုး ကျွန်ပ်ုတို  နငှ  ်

အသငတ်ို  ၏အကကာ်း၌  နပ်င ိ်းသည်လည််းရကာင််း၊ မုန််းတီ်းမှုသည်လည််းရကာင််း၊ အပမ မဖပတ် ဖြစ်ရပေါ်လျက ်

ရှိရနမည်သာ။ 

စူ ဟ် မွမ်သဟိနဟ်-(၆၀:၄) 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် သခ္ျ င််းမျာ်းရှိသူရသမျာ်းကို ဖပနလ်ည်ရှငဖ်ပနထ်ရစမည်ကို သငသ်က်ဝငယ် ုကကည် မည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

ဤသည်တို   ဖြစ် ဖခင််းအရကကာင််းကာ်း ဧကနစ်ငစ်စ် အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်သည်သာလျှင ်

အမှနတ်ည်ရှိရတာ်မူရသာအရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူဖခင််းရကကာင လ်ည််းရကာင််း၊ ဧကနအ်မှန ် ထုိအရှငဖ်မတ်သည်ပင ်



  

  

ရသသူအရပါင််းကို ရှငရ်စရတာ်မူမည ်အရှင ် ဖြစ်ရတာ်မူဖခင််းရကကာင လ်ည််းရကာင််း၊ မလွ ဧကန ် ထုိအရငှဖ်မတ်သည ်

အ ာခပ်သိမ််းတို  ကိ ုစွမ််းရဆာငန်ိငုရ်တာ်မူရသာအရငှ ်ဖြစ်ရတာမူ်ဖခင််းရကကာင လ်ည််းရကာင််း ဖြစ်ရချသည်။(၆) 

ထုိမှတစ်ပါ်း ဧကနမ်လွ  ကိယာမတ်သည်လည််း(မုချ)ဆုိက်ရ ာက်မည်ဖြစ်သည။် ယင််းကယိာမတန်ငှ  ် စပ်လျဉ်း၍ 

ယ ုမှာ်းသ သယ ဖြစ်ြွယ ်ာအလျင််းမရှိပပီ။ ၎င််းဖပင ် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် သခ္ျ င််းမျာ်းတငွရ်ှိသူတို  ကို ဧကနစ်ငစ်စ် 

ရှငဖ်ပနထ်ရစရတာ်မူမည ်ဖြစ်သတည််း။(၇) 

စူ ဟ် ဟဂျ်-(၂၂:၆-၇) 

စာ င််းစစ်ရဆ်းဖခင််းနငှ်  အစာ်းရပ်းဖခင််းတို  သည ် မှနက်နရ်ကကာင််း သက်ဝငယ် ုကကည ်မည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မိန်  ရတာ်မူသည်မှာ- 

စငစ်စ်ရသာ်ကာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မုိ်းရကာင််းကငမ်ျာ်းကိုလည််းရကာင််း၊ ပထဝီရဖမကိုလည််းရကာင််း၊ 

နက်န သိမ်ရမွွံ့ရသာ ဆငဖ်ခငတ် ုတ ာ်းနငှ ရ်လျာည်ီစွာ ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏။ ၎င််းဖပင ် လူတိငု််းလူတိုင််း မိမိတို   

ရှာရြွဆည််းပူ်းခ  ရသာ (ရကာင််းမှု၊မရကာင််းမှု)နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အစာ်းရပ်းဖခင််းခ  အ  ရသာငာှ(ြနဆ်င််းရတာ်မူခ  ၏၊) 

သုိ   ာတငွ ်၎င််းတို  သည် မတ ာ်းမှုဖပ လုပ်ဖခင််းကိ ုခ ကက မည်မဟတု်ရပ။ 

စူ ဟ် ဂျာဆိယဟ-်(၄၅:၂၂) 

ဤ(ရှဟာဒသ်)သက်ရသခ ဖခင််းအာ်း ဝနခ် ထွက်ဆုိပပီ်းလျှင ်သငသ်ည်မွတ်စ်လငမ််တစ်ဦ်း ဖြစ်သွာ်းရချပပီ။ 

၎င််းရနာက်သင အ်ရပေါ်တွင ်အရှငဖ်မတ်သတ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည ် ဆွလာသ်ရဆာက်တည်ဖခင််း၊ ဇကာသ်ရပ်းဖခင််း၊ 

ဆိွယာမ်ဥပုသ် ရစာင် ထိန််းဖခင််း၊ (မကက ဟ်ပမိ ွံ့သုိ  )သွာ်းရ ာက ်နတ်တ်စွမ််းနိငုပ်ါက သွာ်းရ ာက်ဟဂ်ျဖပ ဖခင််းတို  အဖပင ်

အဖခာ်းကျင စ်ဉကျင  ်ပ်မျာ်းကို ကျင ရ်ဆာငက်ာ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်အာ်းခဝပ်ကို်းကွယ ်မည်။ 

ရန  စွ  - ၁၉-၁၁-၁၄၄၁ (ဟစ်ဂျ် ီ ခုနစ်ှ) 

ရ ်းသာ်းသူ - ပါရမာကခ ရဒါက်တာ မုဟမမဒဗ်ငန်အ်ဗဒ်လုလ ာဟ် အလ်စုဟိုင််းမ် 

ပါရမာကခရဟာင််း အစစလာမ ်ရလ လာရ ်းဌာန အကဒီဟယ် ုကကညမ်ှုဘာသာ ပ်၊ 

ပညာရ ်းရကာလိပ်၊ဘု ငစ်အ်ူးဒ ်တကက သုိလ၊် 

 ိယာဒပ်မိ ွံ့၊ ရဆာ်ဒအီာရ ဗျဘု င န်ိငုင် ။ 
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အရကာင််း အဆုိ်းဟူသမျှသည် အရှငဖ်မတ်ဘက်ရတာ်မှသာဖြစ်ရကကာင််း သက်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််းတို  ဖြစ်သည်။ ........... 43 

၂၂။ နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းသည် အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ဝဟီအမိန်  ရတာ်မျာ်းကိ ု

ပုိ  ချ ာတငွလ်ည််းရကာင််း၊ 

အသိဉာဏန်ငှ ရ်ကာင််းဖမတ်သည ်အကျင် စာ တ္ိတို  နငှ် ဆန  က်ျငသ်ည ်အ ာတိုင််းမှလည််းရကာင််း 

ထိန််းသိမ််းရစာင ရ်ရှာက်ဖခင််းခ  သည်။ နဗီတမနရ်တာ်(အလိငုဟ်မုိစစလာမ်)တို  သည ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အမိန်  ရတာ်မျာ်းအာ်း အရှငဖ်မတ်၏ရကျ်းကျွနမ်ျာ်းထ ပုိ  ချ န ်တာ၀နရ်ပ်းအပ်ဖခင််းခ  ရသာ 

ပုဂိ္ လ်မျာ်းဖြစ်ကကသည်။ ထုိတမနရ်တာ်မျာ်းတွင ်ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းဖခင််း၊ 

ခ၀ပ်ကို်းကယွ်မှုကိုခ ထုိက်ဖခင််းတို  နငှ် သက်ဆုိငရ်သာ မည် သည် ဂုဏဝိ်ရသသမျှမရှိရပ။ အမှနပ်င ်

၎င််းတို  သည်အဖခာ်းလူသာ်းမျာ်းက  သုိ  လူသာ်းပငဖ်ြစ်ကကသည်။ သုိ  ရသာ ်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် 

မိမိ၏မိန်  မှာချက်မျာ်းကို ၎င််းတို  ထ  ဝဟီပုိ  ချရတာ်မူသည်။ .............................................................................. 55 



  

  

၂၃။ အစစလာမ်သာသနာသည် ကကီ်းကျယ်ရသာ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်မူမျာ်း၏ အရဖခအဖမစ်တ ာ်းမျာ်းနငှ် တကွ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကို်းကွယ်ဖခင််းဘက်သုိ   ြတိ်ရခေါ်ထာ်းသည်။ ၎င််းတို  မှာ-

(၁)ဆွလာသ်၀တဖ်ပ ဖခင််း။ ၎င််းတွငက်ိယာမ် ပ်ဖခင််း၊ ရုကအူ်ဦ်းညတွ်ဖခင််း၊ စဂ်ျဒဟ်ဦ်းချဖခင််း၊ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်အာ်းသတိ တသဖခင််း၊ ချီ်းမွမ််းရထာပနာဖပ ဖခင််းနငှ် ဆုရတာင််းဖခင််းတို  ပါဝငသ်ည်။ 

လူတစ်ဦ်းသည်ရန  စဥ်ငါ်းကကိမ်ဆွလာသ်ရဆာက်တည် သည်။ ဤသုိ  ဝတ်ဖပ ဖခင််း၌အဆင် အတန််းခွ ဖခာ်းမူမျာ်းမရှိရပ။ 

ထုိ  ရကကာင သူ်ရဌ်း၊ သူဆင််း  ၊ ရခါင််းရဆာငန်ငှ်  လက်ရအာက်ငယသ်ာ်းအာ်းလ ု်းတို  သည် 

ဆွလာသ်ဝတ်ဖပ  ာ၌လိုင််းတစ်လိုင််းထ တွငရ်ှိကက သည်။ (၂)ဇကာသ်ဖြစ်သည။် 

ဇကာသ်ဟူသည်စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်းနငှ အ်ညီ သူရဌ်းမျာ်း၏ဥစစာပစစည်မျာ်းထ မှ 

ဆင််း  သာ်းမျာ်းနငှ အ်ဖခာ်းယူပုိငခွ်င ရ်ှိသူမျာ်းအတွက် တစ်နစ်ှလျှငတ်စ်ကကိမ်ရပ်း န ်

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတက်(ြ ဿ်ွ)မဖပ မရန တာဝနအ်ဖြစ် 

သတ်မှတ်ထာ်းသည အ်နည််းငယ်မျှရသာပမာဏကိုဆုိလိုသည်။ (၃)ဆိွယာမ်ဖြစ်သည်။ ဆိွယာမ်ဟူသည ်

လဖမတ် မ်ဿွာန၏်ရန  ပုိင််းတွင ်စာ်းဖခင််း၊ ရသာက်ဖခင််း၊ ရမထုနမီှ်ဝ ဖခင််းတို  မှရရှာငက်ကဉဖခင််းဖြစ်ပပီ်း 

၎င််းသည်စိတ်ဝိညာဉ၌ ခန္တီ ာ်းနငှ  ်စိတ်ဓါတ်ကက  ခုိငမ်ှုတို  ကိ ုတိ်ုးပွါ်းရစသည်။ (၄)ဟဂ်ျဖြစ်သည်။ ဟဂ်ျဟူသည ်

တတ်စွမ််းနိငုသူ်အရပေါ် တစ်သကတ်ွငတ်စ်ကကိမ် 

မကက ဟ်ပမိ ွံ့ ရှိအလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏အိမ်ရတာ်သုိ  သွာ်းရ ာကဟ်ဂ်ျဖပ ဖခင််းဖြစ်သည်။ဟဂ်ျကျင် စဥ်၌ 

ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငရ်တာ်မူရသာ ြနဆ်င််းရှငဘ်က်သုိ  လှည  ်ာတွငအ်ာ်းလ ု်းတညူီသွာ်းကကပပီ်း 

ကွ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းမှုမျာ်းနငှ် မျ ိ်းရို်းဂုဏရ်ြာ်မှုမျာ်းလည််း ပရဖပာက်သွာ်းရပသည်။...................................................... 61 

၂၄။ အစစလာမ်သာသနာရတာ်၌ရှိရသာ ခဝပ်ကိ်ုးကယွ်မှုမျာ်း၏အကကီ်းမာ်းဆ ု်းထူ်းဖခာ်းချက်မှာ 

ခဝပ်ကို်းကယွ် မည ်ပ ုသဏ္ဍာန၊် အချိနန်ငှ စ်ည််းကမ််းချက်မျာ်းအာ်းလ ်ုးကိ ုအလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်က 

သတ်မှတ်ဖပဌာန််းရတာ်မူပပီ်း ၎ငဖ်ပဌာန််းချက်မျာ်းကိ ုအရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)က 

ပုိ  ချရတာ်မူခ  သည။် ယရန  ထိတိုင ်တစ်ဦ်းတစ်ရယာကက်မျှ ထုိဖပဌာန််းချက်မျာ်းကိ ုဝငရ် ာက်စွကြ်ကက်ာ 

အတို်းအရလျာ ဖပ လုပ်ထာ်းဖခင််းမရှိရပ။ ဤကကီ်းကျယ်လှရသာ ခဝပ်ကို်းကယွ်မှုမျာ်းဘက်သုိ   

နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)တိုင််းကြတိ်ရခေါ် ခ  သည်။ ......................................................................... 66 

၂၅။ အစစလာမ်သာသနာရတာ်၏ စူလတ်မနရ်တာ်သည ်အဗိ် ာဟီမ်၏သာ်းအစစမာအီလ်(အလိုငဟ်ိမတ်စစလာမ်)၏ 

သာ်းစဥ်ရဖမ်းဆက်မှဖြစ်ရသာ အဗ်ဒလုလ ာဟ် ၏သာ်း မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်) ဖြစ်သည်။ 

ခ စ်သကက  ာဇ်(၅၇၁)တွင ်မကက ဟ ်ပမိ ွံ့၌ြွာ်းဖမငရ်တာ်မူခ  ပပီ်း ထုိပမိ ွံ့၌ပင ်တမနရ်တာ်အဖြစ်ရစလွှတ်ဖခင််းခ  သည်။ 

ထုိ  ရနာက်မဒနီာပမိ ွံ့သုိ   (ဟိဂ်ျ သ်) ရဖပာင််းရရွှွံ့ ခ  သည်။ ထုိတမနရ်တာ်သည် မိမိ၏အမျိ ်းသာ်းတို  နငှ် အတ ူ

ရုပ်တုမျာ်းနငှ် သက်ဆုိငရ်သာမည်သည် လုပ် ပ်တွငမ်ျှ ပါဝငခ်  သည်ဟူ၍မရှိ။ 

သုိ  ရသာ်၎င််းတို  နငှ် အတူမွနဖ်မတ်သည် လုပ် ပ်မျာ်းတွငသ်ာ ပါဝငခ်  သည်။ 

ကိုယ်ရတာ်သည်တမနရ်တာ်မဖြစ်မီကတည််းက ကကီ်းကျယ်လှရသာ အကျင် စာ ိတ္ရပေါ်တွငရ်ှိခ  သည်။ 

၎င််း၏အမျိ ်းသာ်းတို  က ၎င််းအာ်းသစစာရှငဟ် ုအမည်ရပ်းခ  ကကသည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်ကိယု်ရတာ အာ်း 

သက်ရတာ(်၄၀)တွင ် စူလတ်မနရ်တာ်အဖြစ်ရစလွှတ်ခ  သည်။ ထုိ  ဖပငက်ကီ်းကျယလ်ှရသာ 

အ  ြွယတ်နခုိ််းရတာ်မျာ်းဖြင် ကညူီရစာငမ်ရတာ်မူခ  ပပီ်း 

၎င််းတို  အနကအ်ကက်ီးဆ ု်းမှာကျမ််းရတာ်ဖမတ်က ု်အာနပ်ငဖ်ြစ်သည်။ ၎င််းကျမ််းဖမတ်သည ်



  

  

နဗီရတာ်မျာ်းအာ်းလ ်ုး၏သက်ရသလကခဏာရတာ်မျာ်းအနက် အကကီ်းကျယ်ဆ ်ုးရသာသက်ရသလကခဏာရတာ်ဖြစ်ပပီ်း 

ယရန  ထိကျနရ်ှိရနရသာ သက်ရသလကခဏာရတာ်တစ်ပါ်းဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

၎င််းအတွက်သာသနာရတာက်ိုဖပည ်စ ုရစခ  ပပီ်း 

 စူလ်ကိယု်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ကလည််းအဖပည် အဝပုိ  ချပပီ်းသည် ရနာက ်

ကိုယ်ရတာ်ဖမတ်(ဆွလလ လလ ာဟအုလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ်သက်ရတာ်(၆၃)နစ်ှတွငက်ွယလ်ွနရ်တာ်မူခ  ပပီ်း 

မဒနီာပမိ ွံ့ရတာ်၌ပင ်(ဒြန)်ဖမ ပ်နှ ခ  သည်။ တမနရ်တာ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)သည ်နဗ၊ီ 

 စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းအနက ်ရနာက်ဆ ု်းတမနရ်တာ်ဖြစ်ပပီ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ၎င််းအာ်း လမ််းမှနတ် ာ်း၊ 

စစ်မှနရ်သာသာသနာနငှ် တကွရစလွှတ်ရတာ်မူခ  သည။် ထုိသုိ  ရစလွှတ ်ဖခင််းမှာ လူသာ်းအာ်းလ ်ုးကိရုုပ်တုကိ်ုးကယွ်မှု၊ 

ရသွြည်ဖငင််းပယ်မှုနငှ် အသိပညာမ  မှု၏အမှာငထု်ထ မှ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတတ်စ်ပါ်းတည််းကိုသာ ခဝပ်ကို်းကယွ်ဖခင််းနငှ်  

အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်ဖခင််း၏လင််းရ ာငဖ်ခည်ဘက်သုိ   ထွက်ရစ နအ်တကွ်ဖြစ်သည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

ထုိတမနရ်တာအ်ာ်း မိမိ၏အမိန်  ရတာ်နငှ်  မိမိဘက်သုိ  ြိတ်ရခေါ်သူအဖြစ် အမှနပ်ငရ်စလွှတ်ရတာ်မူခ  ရကကာင််းကို 

သက်ရသခ ရတာ်မူသည်။ ....................................................................................................................... 68 

၂၆။ 

တမနရ်တာ်ဖမတ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)ယူရဆာငလ်ာရသာအစစလာမ်၏(ရှ အီဟ်)တ ာ်းလမ််းစဥ်သည ်

အရှငဖ်မတ်၏မိန  မှ်ာချက်မျာ်းနငှ် အရှငဖ်မတ်၏ တ ာ်းလမ််းစဥ်မျာ်းတွင ်နဂိ ု်းချ ပ်ဖြစ်ပပီ်း 

ယင််းတ ာ်းလမ််းစဉသည်သာလျှင ်ပပီ်းဖပည ်စ ုရသာတ ာ်းလမ််းစဉဖြစ်သည်။ ထုိတ ာ်းလမ််းစဉတငွ ်

လူသာ်းတို  ၏သာသနာရ ်းနငှ  ်ရလာကီရ ်းရကာင််းကျိ ်းချမ််းသာမျာ်းပါရှိ၍ လူသာ်းတို  ၏သာသနာမျာ်း၊ 

အသက်ရသွ်းမျာ်း၊ ဥစစာပစစည််းမျာ်း၊ အသိဉာဏမ်ျာ်းနငှ  ်သာ်းစဥ်ရဖမ်းဆက်တို  အာ်း ပထမအဆင ၌်ထာ်းကာ 

ဦ်းစာ်းရပ်းကာကွယ်ရစာင ရ်ရှာက်ထာ်းသည်။ လွနရ်လပပီ်းရသာတ ာ်းလမ််းစဉတို  သည် 
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အရှငဖ်မတ်၏ဗျာဒတိ်ရတာ်ဖြစ်သည  ်ကျမ််းဖမတက်ု အ်ာနန်ငှ တ်မနရ်တာ်ဖမတ်၏ (စွနနဟ်)လမ််းစဉမှသာ 
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အဖခာ်းရသာမသန  သ်ည ည်စ်ညမ််းသည ်အ ာအာ်းလ ု်းတို  မှ တာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 
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(ဟ ာမ်)မဖပ ပုိငရ်ကကာင််းကိ ုနဗ၊ီ စူလ်တမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)မျာ်းအာ်းလ ်ုးထ တငွ ်
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လိမ်လည်လညှ် စာ်းဖခင််း၊ လူ  အြွ ွံ့အစည််းမျာ်း၊ လူမျာ်း၊ လူတစ်ဦ်းချင််း၏ အရထွရထွထိခုိက်နစ်နာမှုနငှ  ်

ရဘ်းအန ္ာယ်ဖြစ်ရစရသာအ ာမျာ်းကို တာ်းဖမစ်ထာ်းသည။် ....................................................................... 144 

၃၇။ အစစလာမ်သာသနာသည် အသိဉာဏအ်ာ်းထိန််းသိမ််း နန်ငှ  ်အ က်ရသာက်ဖခင််းက  သုိ   အသိဉာဏအ်ာ်း 

ြျက်စီ်းဖပစ်သည ်အ ာတိုင််းကို တာ်းဖမစ် နအ်တွက်ရ ာက်ရှလိာခ  သည်။ အစစလာမ်သာသနာသည် 

အသိဉာဏ၏်အဆင အ်တန််းကို ဖမြှင တ်ငရ်ပ်းခ  ပပီ်း ၎င််းကိ ုသာသနာအာ်း လိုကန်ာကျင် သ ်ုး န ်

တာဝနရ်ပ်းအပ််းဖခင််းခ  မှု၏ ပငမ်ဝငရ်ို်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထာ်းသည်။ ထုိ  ဖပငအ်သိဉာဏအ်ာ်း ဒဏ္ဍာ ယီ ုတမ််းနငှ  ်

ရုပ်တုဆင််းတုကိ်ုးကယွ်မှုတို  ၏ ချ ပ်ရနာှငပိ်တ်ပငထ်ာ်းမှုမျာ်းမှ လတွ်ရဖမာက်ရစခ  သည်။ အစစလာမ်သာသနာတငွ ်

သီ်းဖခာ်းလတူန််းစာ်းတစ်ခုနငှ သ်ာ သက်ဆုိငသ်ည ် လျှိ ွံ့ ဝှက်ချက်မျာ်း သုိ  မဟုတ ်အမိန  ဖ်ပဌာန််းချက်မျာ်း ဟူ၍မရှိပါ။ 

၎င််းဖပငအ်စစလာမ်၏ အမိန  ပ်ညတ်ချက်မျာ်းနငှ  ်ဥပရဒဖပဌာန််းချက်မျာ်း အာ်းလ ု်းသည် မှနက်နရ်သာ အသိဉာဏန်ငှ  ်

ကိုကည်ီမှုရှိပပီ်း၊ ၎င််းသည် တ ာ်းမျှတမှုနငှ  ်ဥာဏအ်ရဖမာ်အဖမငရ်ှမိှုတို  နငှ လ်ည််း ကိကုည်ီသည်။ ........................... 149 

၃၈။ လမ််းမှာ်းရနရသာဘာသာတ ာ်းတို  ၏ရနာကလ်ိုက်မျာ်းသည ်ထုိဘာသာတ ာ်းတို  ၌ရှိရသာ 

ရရှ ွံ့ရနာက်မညညီွတ်မှုမျာ်း၊ အသိဉာဏက် လက်မခ နိငုသ်ည က်ိစစ ပ်မျာ်းကို 

ရသချာနာ်းလည်သရဘာရပါက်ဖခင််းမရှိလျှင ်ဘာသာရ ်းရခါင််းရဆာငမ်ျာ်းသည ်ရနာက်လိကု်တို  အာ်း သာသနာသည် 

အသိဉာဏထ်က်ဖမင မ်ာ်းသည်။ ထုိရကကာင  ်သာသနာကိုအသိဉာဏဖ်ြင် နာ်းလည် န ်မဖြစ်နိငုသ်လို 

အရသ်းစိတ်သရဘာရပါက် နလ်ည််း မဖြစ်နိငုဟ်ုဆုိကာ ဇရဝဇဝါဖြစ်ရအာငဖ်ပ လုပ်ကကသည်။ အစစလာမ်သည် 

ဘာသာတ ာ်းအာ်း အသိဉာဏက်ိလုမ််းြွင ရ်ပ်းသည ်အလင််းရ ာငအ်ဖြစ် သတ်မှတ်ထာ်းသည်။ 

လမ််းမှာ်းရနရသာဘာသာတ ာ်းတို  ၏ရခါင််းရဆာငမ်ျာ်းသည် လတူို  အာ်းအသိဉာဏက်ို အသ ု်းချဖခင််းမှတာ်းဆီ်းကာ်း 

၎င််းတို  ကိုသာ မျက်စိစ ုမိှတ်ပပီ်း လိကု်နာရစချငက်ကသည်။ အစစလာမ်သာသနာသည ်လူသာ်းအာ်းသူရဆာင ွ်က်ရနသည  ်

ကိစစ ပ်မျာ်း၏အရှတိ ာ်းကိုသိနာ်းလည်ရစ နအ်တကွ် အသိဉာဏအ်ာ်းနိ်ုးကကာ်းရစလိုသည်။............................... 154 
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သုရတသနဖပ ဖခင််းကိုအာ်းရပ်းသည။် ထုိနည််းတူ မိမိတို  ကိုယန်ငှ  ်မိမိတို  ပတ်ဝန််းကျငရ်ှအိ ာမျာ်းအာ်း 



  

  

စဉ်းစာ်းသ ု်းသပ်ဖခင််း၊ စူ်းစမ််းရလ လာဖခင််းတို  ကိ ုဖပ လုပ် န ်ြိတ်ရခေါ်ထာ်းသည်။ မှနက်နသ်ည် သိပပ ဆုိင ်ာ လဒမ်ျာ်းသည် 
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၄၀။ မည်သူမဆုိ အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်အရပေါ်သက်ဝငယ် ုကကည်ပပီ်း 

အမိန  န်ာခ ကာထုိအရှငဖ်မတ်၏ စူလ်တမနရ်တာ်မျာ်းကို မှနက်နရ်ကကာင််းရထာက်ခ မှသာ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် 

၎င််း၏ကျင ရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းလက်ခ ပပီ်း ရနာငတ်မလွနတ်ွငလ်ည််းအကျိ ်းကုသုိလ်ချီ်းဖမြှင မ်ည်ဖြစ်သည်။ 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် မိမိသတ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည ်ခဝပ်ကို်းကွယ်မှုမျာ်းကိုသာ 

လက်ခ ရတာ်မူမည်ဖြစ်သဖြင် လူသာ်းသည ်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတက်ို ရသွြည်ဖငင််းပယပ်ပီ်း 

အရှငဖ်မတ်ချီ်းဖမြှင မ်ည ်ဆုလာဘ်မျာ်းကို အဘယက်  သုိ  ရမျှာလ်င ရ်နပါသနည််း။ ထုိ  ဖပင ်မည်သူမဆုိ 

နဗီတမနရ်တာ်(အလိုငဟ်ိမုစစလာမ်)အရပါင််းနငှ  ်မုဟမမဒ(်ဆွလလ လလ ာဟုအလိုငဟ်ိဝစလလ မ်)၏ စူလ်တမနရ်တာ်ဖြစ်ဖခင််းကို 

သက်ဝငယ် ုကကည်မှသာလျှင ်အလလ ာဟ်အရငှဖ်မတ်သည် ထုိသူ၏အီမာနသ်က်ဝငယ် ုကကည်မှုကိ ု

လက်ခ ရတာ်မူမည်ဖြစ်သည်။ ................................................................................................................ 162 
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လူသာ်းကိုဖမြှင တ်ငရ်ပ်း နဖ်ြစ်သည်။ ထုိ  ရကကာင လ်ူသာ်းသည ်စကကာဝဠာအရပါင််းအာ်း ရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူသည ် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ရကျ်းကျွနသ်က်သက်သာဖြစ်သွာ်းပပီ်း၊ လသူာ်း၊ ရုပ်ဝါဒနငှ ၊် 

ဒဏ္ဍာ ယီ ုတမ််းတို  ၏ရကျ်းကျွနဖ်ြစ်ဖခင််းမှလတွ်ရဖမာက််းရစသည။် အစစလာမ်သာသနာသည် 

သငဖ်မငရ်တွွံ့သည အ်တိငု််းပင ်လူပုဂိ္ လတ်ို  အာ်း ၎င််းတို  ၏အဆင အ်တန််းထက်ရကျာလ်ွန၍် 

အထွတ်အဖမတ်ထာ်းဖခင််းလည််းမဖပ သလိ ုခဝပ်ကို်းကွယ်ဖခင််းခ ထုိက်သူမျာ်း၊ ကို်းကွယ်ခ ဘု ာ်းမျာ်းဟူ၍လည််း 

မသတ်မှတ်ရပ။.................................................................................................................................. 168 

၄၂။ အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည ်အစစလာမ်သာသနာတွင ်ရသာငဗ်ဟ် အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းကို 

သတ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည်။ ရသာငဗ်ဟဟ်ူသည် လူသာ်းသည်မိမိ၏ြနဆ်င််းရှငထ် သုိ   

ဖပနလ်ှည ်ဖခင််းနငှ အ်ဖပစ်အကုသုိလ်အာ်း စွန  လ်တွ်ဖခင််းဖြစ်သည။် ထုိ  ဖပင ်အစစလာမ်သာသနာသည် 

(အစစလာမ်လက်မခ မီ)အလျငက် ကျြူ်းလွနခ်  ရသာ အဖပစ်အကသုိုလ်မျာ်းကို ပယ်ြျက်ရပ်းသည်။ 

ရသာငဗ်ဟ်အမှာ်းဝနခ်ျရတာင််းပနဖ်ခင််းသည် ရသာငဗ်ဟ် မဖပ မီအလျငက် ကျြူ်းလနွခ်  ရသာ အဖပစ်အကုသုိလ်မျာ်းကိ ု

ပယ်ြျက်ရပ်းသည်။ ထုိ  ရကကာင  ်လူသာ်းသည် မည်သူတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်၏ ရရှ ွံ့ရမှာက်တငွမ်ျှ မိမိအမှာ်းကို 
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၄၃။ အစစလာမ်သာသနာရတာတ်ွင ်အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတန်ငှ  ်လူသာ်း၏ကကာ်းတွင ်တိကု်ရိုက်ဆက်သွယ်နိငုသ်ည်။ 
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အစစလာမ်သာသနာသည ်ကျွန်ပ်ုတို  အာ်း လူသာ်းကို ကို်းကွယ ်ာအရှငအ်ဖြစ်လည််းရကာင််း၊အလလ ာဟအ်ရငှဖ်မတ်၏ 

ြနဆ်င််းရတာ်မူဖခင််းနငှ  ်ခဝပ်ကို်းကွယ်ဖခင််းခ ထုိက်မှု၌ ြက်စပ်ပါဝငသူ်မျာ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ဖခင််းမှလည််းရကာင််း 

တာ်းဖမစ်ထာ်းသည။် ............................................................................................................................ 178 

၄၄။ ဤစာအုပ်၏အဆ ု်းတွင ်ကျွနရ်တာ်တို  မှတ်သာ်းထာ်း မည် အချက်မှာ လတူို  သည် ရခတက်ာလမျာ်း၊ လူမျ ိ်းမျာ်း၊ 

နိငုင် မျာ်းရပေါ်မူတည်ပပီ်း ကွ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းကကသည်။ ထုိ  ဖပငလ်ူ  အြွ ွံ့အစည််းတစ်ခုလ ်ုးသည်လည််း 

အရတွ်းအရခေါ်မျာ်း၊ ည်မှန််းချက်မျာ်းမတူညီကကသလိ၊ု ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ  ်အလုပ်အကိငုမ်ျာ်းလည််းကွ ဖပာ်းကကသည်။ 



  

  

ထုိ  ရကကာင  ်ယင််းလူ  အြွ ွံ့စည််းအာ်း ဦ်းရဆာငလ်မ််းဖပမည ်သူ၊ ၎င််းတို  အာ်းစုစည််းရပ်းမည ်စနစ်နငှ  ်

ကာကယွ်ရစာင ရ်ရှာက်မည  ်အုပ်ချ ပ်သူကိ ုလိအုပ်သည်။  စူလတ်မနရ်တာ(်အလိငုဟ်ိမုစစလာမ်) တို  သည် 

(ချွတ်ယငွ််းမှုအရပါင််းမှကင််းစငရ်တာ်မူသည ်) အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်၏ (ဝဟီ)ဗျာဒတိ်ရတာလ်မ််းညွှနခ်ျကတ်ို  ဖြင်  

၎င််းကိစစ ပ်မျာ်းကို တာဝနယ်ူခ  ကကသည်။ ထုိတမနရ်တာ်တို  သည ်လတူို  အာ်းမှနက်နပ်ပီ်းရကာင််းဖမတ်သည ်လမ််းကို 

ညွှနက်ကာ်းဖပသခ  ကကသည်။ လူတို  အာ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏ တ ာ်းလမ််းစဉရပေါ်တွင ်စုစည််းခ  ပပီ်း 

၎င််းတို  ကကာ်း၌မှနက်နရ်ဖြာင မ်တ်စွာ စီ ငဆ် ု်းဖြတ်ခ  ကကသည်။ထုိ  ရကကာင  ်

လူတို  ၏အရ ်းကိစစမျာ်းမှနက်နတ်ည ်မတ်မှုရှိဖခင််းသည် ဤ စူလတ်မနရ်တာ်မျာ်းအာ်း ၎င််းတို  ၏ နာခ မှုအတိုင််းအတာနငှ  ်

၎င််းတို  ၏ ရခတ်သည်အရှငဖ်မတ်၏ အမိန  ရ်တာ်မျာ်းနငှ  ်န်ီးကပ်မှုရှိရနသည ် အရပေါ်မူတည်သည။် 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်သည် ( ိစာလသ်) မိမိ၏ အမိန  ရ်တာ်မျာ်း ပုိ  ချဖခင််းအာ်း တမနရ်တာ်မုဟမဒ ်

(ဆွလလ လလ ာဟုအလိုင််းဟိဝစလလ မ်)အာ်း  စူလအ်ဖြစ်ရစလွှတ်ဖခင််းဖြင်  အဆ ု်းသတ်ခ  သည်။ ထုိ  ဖပင ်

၎င််း၏ စူလ်ဖြစ်ဖခင််းအာ်း အပမ အတကွ် သတ်မှတ်ရတာ်မူပပီ်း ၎င််းအာ်းလူသာ်းတို  အတွက ်လမ််းမှနတ် ာ်း၊ 

ကရဏုာရတာ်၊ လင််းရ ာငဖ်ခည်နငှ  ်အရှငဖ်မတ်ထ ရတာ်သုိ  ရ ာကရ်စသည ် မှနက်နရ်ဖြာင မ်တ်ရသာ လမ််းအဖြစ် 
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၄၅။ ထုိ  ရကကာင  ်အို-လူသာ်းသင် အာ်းကျွန်ပ်ုက ရို်း ာ၊ ဓရလ ထ ု်းတမ််းမျာ်းမှ ကင််းရှင််းပပီ်း 

အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတတ်စ်ဆူတည််းကိုသာ စစ်မှနစွ်ာသက်ဝငယ် ုကကည ်နြ်ိတ်ရခေါ်ပါသည်။ သငရ်သဆ ု်းပပီ်းရနာက်တွင ်

သင အ်ာ်းရမွ်းဖမြူြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ အရငှဖ်မတ်ထ ဖပနသွ်ာ်း မည်ကိ ုသငသိ်နာ်းလည်ထာ်း မည်။ 

သငသ်ည်မိမိကိုယ်မိမိနငှ  ်မိမိပတ်ဝန််းကျငရ်ှ ိအ ပ်မျက်နာှအသီ်းသီ်းကို ရသချာဆငဖ်ခငသ် ်ုးသပ်ပပီ်း 

အစစလာမ်သာသနာကိလုက်ခ လိုက်ပါ။ သင် ရလာက၊ီ ရလာကတ္ု ာနစ်ှဌာနစလ ု်း၌ ရပျာ ်ွှငမ်ှုကို  ရှလိိမ ်မည်။ 

သငအ်စစလာမ်သာသနာထ သုိ   ဝငရ် ာကလ်ိုပါက သက်ရသခ ဖခင််းဖြစ်သည ် (လာအိလာဟ အစ်လလ လလ ာဟ် 

မုဟမမဒ ု် စူလွလလ ာဟ်)အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ အဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးကယွ်ခ ထုိက်ရသာအရှငမ်ရှိ 

မုဟမမဒသ်ညအ်လလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်၏  စူလ်ရစတမနရ်တာ်ဖြစ်သည်၊ ကိုဝနခ် ထွက်ဆုိပပီ်း အလလ ာဟ်အရှငဖ်မတ်မှအပ 

အဖခာ်းခဝပ်ကိ်ုးဖခင််းခ ရန ရသာ အ ာအာ်းလ ်ုးကိ ုစွန  လ်ွှတ်လိကု ်မည်။ အလလ ာဟအ်ရှငဖ်မတ်သည ်

သခ္ျ င််းမျာ်းရှိသူရသမျာ်းကို ဖပနလ်ည်ရှငဖ်ပနထ်ရစဖခင််း၊ စာ င််းစစ်ရဆ်းဖခင််းနငှ်  အစာ်းရပ်းဖခင််းတို  သည ်

မှနက်နရ်ကကာင််းကျွန်ပ်ုတို  သက်ဝငယ် ုကကည်ကက မည်။ ဤ (ရဟှာဒသ်) သက်ရသခ ဖခင််းအာ်း ဝနခ် ထွက်ဆုိပပီ်းလျှင ်

သငသ်ည်မွတ်စ်လငမ််တစ်ဦ်းဖြစ်သွာ်းရချပပီ။ ၎င််းရနာက်သင အ်ရပေါ်တွင ်အရှငဖ်မတ်သတ်မှတ်ဖပဌာန််းထာ်းသည ် 

ဆွလာသ်ရဆာက်တည်ဖခင််း၊ ဇကာသ်ရပ်းဖခင််း၊ ဆိွယာမ်ဥပုသ်ရစာင် ထိန််းဖခင််း၊ 

(မကက ာဟ်ပမိ ွံ့သုိ  )သွာ်းရ ာက ်နတ်တ်စွမ််းနိငုပ်ါက သွာ်းရ ာကဟ်ဂ်ျဖပ ဖခင််းတို  ကို ကျင ရ်ဆာငက်ာ 
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