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သာ့သမီ့တုိငး့ လျတး်ငိမး့ချငးံရြိသညး 
 

 လိငးတူလူသာ့ႏြစးဦ့ဟာ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာနဲ႓ 
ခ္စးခငးႀကငးနာစျာ အတညးတက္ ေပါငး့သငး့ေနထုိငးလုိ႓ ရပါသလာ့ ? 
 ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ဒီနကးနတဲဲ႓ေမ့ချနး့ကုိ ခ္ဥး့ကပးဖို႓ ပထမဆုဵ့အခနး့မြာ 
လိငးတူခ္စးသူေတျကုိ ပုတးခတး၇ ထုိ့ႏြကး ေလ႓ရိြတ႓ ဲက္မး့ပိုဒးမ္ာ့ကုိ ၿပနးလညး  
ဆနး့စစး ေဖားၿပထာ့ပါသညး၈ ဤအေႀကာငး့အရာမ္ာ့သညး တခ္ိဳ႔ 
ခရစးယာနးမ္ာ့၌ လိငးတူခ္စးသူ (gay , lesbian and bisexual) မ္ာ့အာ့ 
ပုတးခတး ေဝဖနးေသာ လကးစျဲေတား က္မး့ခ္ကးမ္ာ့ၿဖစးသညးး၈ 
ေနာကးပိုငး့အခနး့မ္ာ့တျငး လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ အတညးၿပဳထာ့ေသာ 
ဝမး့ေၿမာကးဖျယး၇ အစျမး့ထကးသညး႓ က္မး့ခ္ကး အမ္ာ့အၿပာ့ကုိ 
ဆကးလကးေဖားၿပထာ့သညး၈ သုိ႓ေသား တစးခ္ိဳ႔လူမ္ာ့အတျကး ပုတးခတး၇ေဝဖနးတဲ႓ 
က္မး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေက္ားလျနးၿပီ့ ဒီလိုအတညးၿပဳတာကုိ လကးမခဵႏိုငးႀကေပ၈  
ထုိ႓ေႀကာငး႓ အစၿပဳရြငး့လငး့ရနးခကးခေဲသားလညး့ လိငးတူခ္စးတူ အေကာငး့ၿမငးဝါဒ 
မ္ာ့သုိ႓ဆကးလကးမသျာ့ခငးမြာ ပုတးခတး၇ ေဝဖနးတဲ႓ က္မး့ခ္ကးေတျကုိ  
အရငးေလ႓လာဖို႓အေရ့ႀကီ့သညး ဟု ကျ္ႏုးပးတုိ႓ယူဆပါသညး၈ 
 

အခနး့ အာ့လုဵ့  (၃) ခနး့ ဘဲ ရြိသလာ့  ? 
 

 သငးဤအခနး့ကုိ ေသခ္ာစျာမဖတးဘ ဲအေပ၍ယဵသာ 
လြနးေလြာၾကညး႓မညးးဆုိလြ္ငးး အနညး့ငယးေသာ က္မး့ခ္ကးေတျအတျကး 
သငးအဵ႓အာ့သငး႓ေနႏိုငးပါသညးး၈ တစးခ္ိဳ႔ခရစးယာနးမ္ာ့ရ႔ဲမႀကာခဏ 
အလ္ငး့သငး႓သလုိ လိငးတူခ္စးသူဆနး႓က္ငးေရ့ ေဟာေၿပာခ္ကးမ္ာ့ေႀကာငး႓ 
ရာဂဏာနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ရိြေနလိမး႓မယးလုိ႓ သငး ထငးၿမငးေကာငး့ 
ထငးၿမငးပါလိမး႓မညးး၈ အမြနးေတာ႓ အစဥးအလာအာ့ၿဖငး႓ က္မး့ခ္ကးေပါငး့(၃)ခ္ကးပ ဲ
ေတျ႓ရၿပီ့ မညးသညး႓းက္မး့ခ္ကးကမြ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ေကာငးခ္ီ့မဂၤလာန႓ ဲ
ခ္စးခငးေပါငး့သငး့လုိႀကတဲ႓ (ဿှ) ရာစုမြ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ အေႀကာငး့ 
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ေၿပာထာ့တာ မပါေပ၈ တစးဖကးမြာ လိငးကျဲခ္စးသူ (heterosexuality) 
မ္ာ့န႓ဆဲကးႏျယးတဲ႓ က္မး့ပိုဒးေပါငး့ ရာဂဏာနး့မ္ာ့စျာရိြေနသညးး၈ 
အမ္ိဳ့သမီ့လိငးတူခ္စးသူ( Lesbian ) တစးဦ့ၿဖစးၿပီ့ ဟာသ လူရျငးေတားတစးဦ့ 
ၿဖစးသူ Lynn Lavner က “ လိငးကျဲခ္စးသူေတျ ကုိ ဘုရာ့သခငးဟာ ကျ္နးမတုိ႓ 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ ခ္စးသေလာကး မခ္စးတာ မဟုတးဘူ့၇ 
သူတုိ႓ဟာလမး့ညျနးမြုကုိ ပိုလုိအပးလို႓ၿဖစးတယး” လုိ႓ေတာငး မႀကာခဏ 
ေၿပာဆုိအရၽႊနး့ေဖာကးခဲ႓သညးး၈ (အမြနးတရာ့ကုိရြာရငး့ ေပ္ားရျငးတဲ႓ 
သငး႓ရ႔ဲစိတးအာရဵု ေပ္ာကးမသျာ့ဖို႓ ေမြ္ားလငး႓ပါတယး၈ ) 
 ထုိ႓ၿပငး ( မႆဲ၇မာကု၇လုကာ၇ေယာဟနး ) စတဲ႓ က္မး့ခ္ကး 
ေတျမြာလ ဲၿပစးတငးထာ့တဲ႓ က္မး့ခ္ကးမပါရိြ တာကုိ သတိၿပဳသငး႓ပါသညး၈ 
သခငးေယရြဳ ကုိယးေတားတုိငးး (ဿှ) ရာစုရ႔ဲ လိငးတူခ္စးသူနဲ႓ ဆကးစပးတဲ႓ 
မိနး႓ချနး့မ္ာ့စျာ ေဟာႀကာ့ခဲ႓ေသားလညး့ အႏြဳတးလက၏ဏာေဆာငးတဲ႓ ေဟာခ္ကး 
အရိပးအေယာငးေသားမြ ကျ္နးေတားတုိ႓ မေတျ႓ရပါဘူ့၈ ဒါဟာ တကယး႓ 
အမြနးတရာ့ပငး၈ သခငးေယရြဳကုိယးေတား၇ အမ္ိဳ့သာ့လိငးတူခ္စးသူ(gay) နဲ႓ 
ေတျ႓စဥးတုနး့ သခငး႓ရ႔ဲတုနး႓ၿပနးမြုက ရြငး့လငး့ၿပတးသာ့ပါသညးး၈ ဒါေပမယး႓ 
ဒီအေႀကာငး့ကုိ ေနာကးအခနး့မြာ ဆကးလကးေဖားၿပပါမညးး၈ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ 
(gay , lesbian and bisexual) ေတျကုိ တုိကးခိုကးၿပစးတငးရာမြာ အသုဵ့မ္ာ့တဲ႓ 
က္မး့ခ္ကး (၃) ခ္ကးကုိ တစးခ္ကးခ္ငး့စီ ေလ႓လာႀကညး႓ႀကပါစို႓၈ 
  

ေသာဒဵုႏြငး႓ေဂါေမာရ (ကမၻာဦ့ ှ၆) 
 
 က္မး့ခ္ကး (၃)ခ္ကးမြာ လူသိအမ္ာ့ဆုဵၿဖစးတဲ႓ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ႏြငး႓ 
ေဂါေမာရၿမိဳ႔ အေႀကာငး့မြ အစၿပဳႀကရေအာငး၈ ဒီပုဵ ၿပငးဟာ သမၼာက္မး့စာရ႔ဲ 
အဦ့ဆုဵ့က္မး့ထကဲၿဖစးၿပီ့ ရာစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ အႏုပညာရြငးႏြငး႓ စာေရ့ဆရာ  
မ္ာ့ရ႔ဲ အာရဵုကုိဖမး့စာ့ႏိုငးခဲ႓သညးး၈ အကယး၊သငး ေသာဒဵုၿမိဳ႔ႏြငး႓ေဂါေမာရၿမိဳ႔ 
အေႀကာငး့ဓမၼေဟာငး့က္မး့မြာ မဖတးဖူ့ဘူ့ဆုိရငးေတာငး ရုပးရြငးနဲ ႓စာအုပးေတျမြာ 
ၿမငးဖူ့ ဖတးဖူ့ ပါလိမး႓မယး၈ သမၼာက္မး့စာမြာ ရြညးလ္ာ့စျာေၿပာထာ့တာကုိ 
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ထုတးႏြုတးႀကညး႓ရေအာငး၈(ကမၻာဦ့ ှ၆ ႏြငး႓ အစပိုငး့ က္မး့ခ္ကးမ္ာ့တျငး 
ဤအေႀကာငး့ ေသခ္ာစျာဖတးရြဳႏိုငးပါတယး၈) 
 အာၿဗဟဵဲရ႔ဲတူ ေလာတဟာ ေသာဒဵု ၿမိဳ႔ ကုိေၿပာငး့ေရျ႔ 
ေနထုိငးခဲ႓တယး၈ ေလာတက အာၿဗဟဵဲန႓ ဲအတူလျငးၿပငးတေလြ္ာကး ေရႀကညးရာ  
ၿမကးႏုရာ လြညး႓လညးေနထုိငးတာထကး ေသာဒဵုၿမိဳ႔မြာေနတာဟာ ပိုၿပီ့ 
သကးေတာငး႓သကးသာႏြငး႓ ေခတးနဲ႓အညီ ေခတးမြီစျာ ေနထုိငးႏိုငးမယးလုိ႓ စဥး့စာ့ 
ခဲ႓၊ ၿဖစးတယး၈ ကဵဆုိ့စျာပ ဲအဒဲီၿမိဳ႔ဟာ အၿပစးရာဇဝတးမြုေတျနဲ႓လညး့ ၿပညး႓ႏြကး 
ေနေတာ႓ မႀကာခငးမြာဘ ဲဖ္ကးဆီ့အၿပစးေပ့မဲ႓အေႀကာငး့ ဘုရာ့သခငးက 
အာၿဗဟဵဲကုိေၿပာၿပတယး၈ ေကာငး့ကငးတမာနး ႏြစးပါ့ကုိလ ဲအေၿခအေနကုိ 
အကခဲတးရေအာငး ေသာဒဵုၿမိဳ႔ ကုိေစလျတးလုိကးတယး၈ ေလာတဟာ ေကာငး့ကငး 
တမာနး ႏြစးပါ့ကုိ ၿမိဳ႔လညးလူစညးကာ့ရာမြာေတျ႓ၿပီ့ သူ႓ရ႔ဲအိမးမြာ ညစာစာ့ဖုိ႓နဲ႓ 
တညး့ခိုဖို႓ဖိတးႀကာ့ဧညး႓ခဵခဲ႓တယး၈ သူဟာေကာငး့ကငးတမာနးေတျမြနး့ မရိပးမိဘူ့၈ 
ဘယးလုိပၿဲဖစးၿဖစး သူကုိယးတုိငးတစးခါက ဧညး႓သညးၿဖစးဖူ့တဲ႓ အတျကးေႀကာငး႓  
ဧညး႓သညးေတျအေပ၍ ဧညး႓ဝတးေက္ပျနးစျာ တာဝနးယူဆကးဆဵရမယးလုိ ႓ ေလာတ 
ကခဵယူထာ့တယး၈ 
 အဲ႓ဒီညမြာပ ဲၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သာ့ေတျဟာ သူတုိ႓ၿမိဳ႔ထဲ သူစိမး့ဧညး႓သညး 
ေတျ ေရာကးေနေႀကာငး့ႏြငး႓ ေလာတရ႔ဲအိမးမြာတညး့ခိုေနေႀကာငး့ သိသျာ့လုိ႓ 
ေလာတရ႔ဲအိမးေရြ႔မြာ အာ့လုဵ့တစးစုတစးေဝ့တညး့ ေရာကးလာႀကတယး၈ 
သူတုိ႓ဟာ  ေလာတကုိ အဲ႓ဒီလူႏြစးေယာကးအာ့ထုတးေပ့ဖို႓နဲ႓ သူတုိ႓နဲ႓ „သိ‟ 
(ဝါ)ေတျ႓ချငး႓ေပ့ဖို႓ ေတာငး့ဆုိႀကပါတယး (ကမၻာဦ့ ှ၆့ ၂)၈ ( ဒီးက္မး့ခ္ကးမြာပါတဲ႓ 
„သိ‟ ဆုိတာကုိ ဟီဘရူ့လိုဘာသာၿပနးဆုိရာမြာ အခ္ိဳ႔က္မး့ခ္ကးတျငး 
လိငးဆကးဆဵၿခငး့လုိ႓အဓိပါယးဖျငး႓ႏိုငးၿပီ့ ဒီေနရာမြာေတာ႓ အဲ႓ဒီအဓိပါယး 
ကုိဆုိလုိၿခငး့ၿဖစးတယး ) ၈ ေလာတကသူ႓ရဲ႔ အိမးနီ့နာ့ၿခငး့ေတျကုိ အလုိဲ 
မေကာငး့မြုမၿပဳဖို႓ ေတာငး့ပနးခဲ႓ပါတယး၈ ဘယးေလာကးထိေတာငးလဆုိဲရငး 
အလအဲထပးအေနနဲ႓ အပ္ိဳ စစးၿဖစးတဲ႓သူ႓သမီ့ေတျကုိ ေပ့အပးခဲ႓ေသားလညး့ 
ၿမိဳ႔သာ့ေတျကေတာငး့ၿမအဲတုိငး့ ဧညး႓သညးႏြစးေယာကးကုိေတာငး့ခဵခဲ႓တယး၈ 
ေနာကးဆုဵ့ေတာ႓ ေကာငး့ကငးတမာနးေတျဟာ အိမးအၿပငးကလူေတျရ႔ဲ 
မ္ကးစိအလငး့ကုိကနး့ေစၿပီ့ ေလာတနဲ႓မိသာ့စုကုိ ဒီၿမိဳ႔ကအၿမနးဆုဵ့ ထျကးချာဖို႓၇ 
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ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ မႀကာခငးဘုရာ့သခငးက သညးၿမိဳ႔ကုိ 
ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သာ့မ္ာ့ရ႔ဲအၿပစးအတျကး ဖ္ကးဆီ့ေတာ႓မယး႓အေႀကာငး့ 
သတိေပ့လုိကးတယး၈ ေနာကးတစးရကးမြာပ ဲေကာငး့ကငးတစးချငးက 
မီ့ေတျက္ေရာကးၿပီ့ ၿမိဳ႔နဲ႓ ၿမိဳ႔မြာေနထုိငးသူအာ့လုဵ့ ပ္ကးဆီ့ၿခငး့ 
ကုိေရာကးသျာ့သညး၈  
 အလယးပိုငး့ေခတးေလာကးကတညး့က ေၿမာကးမ္ာ့စျာေသာ 
ခရစးယာနးဘာသာ ေလ႓လာသူေတျသညး ဒီပဵုၿပငးကုိလိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ရ႔ဲ 
အက္ိဳ့အၿဖစး ၿပနးလြနးေထာကးၿပခဲ႓ႀကပါတယး၈ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ဟာ ကာမလျနး့ႀကဴ့ၿခငး့ 
အၿပစးအတျကး ဖ္ကးဆီ့ခဵရၿခငး့ ၿဖစးေႀကာငး့ သူတုိ႓ထပးတလလဲ ဲေဝဖနးခဲ႓ၿပီ့ 
အေထာကးအထာ့အာ့ၿဖငး႓ ေသာဒဵုၿမိဳ႔က ေယာက္းာ့ေတျဟာ ဧညး႓သညး  
ႏြစးေယာကးကုိ လိငးတူဆကးဆဵဖို႓ ႀကိဳ့စာ့ခဲ႓တယးလုိ႓ေထာကးၿပႀကတယး၈  
ကမၻာဦ့က္မး့ (ှ၆) မြာပါတဲ႓ အေႀကာငး့အရာေတျနဲ႓ ေႏြာငး့ပိုငး့ 
က္မး့ၿပဳဆရာေတျရ႔ဲ အဓိပါယးေကာကးယူခ္ကးေတျကုိ ဆနး႓က္ငးအဓိပါယး 
ဖျငး႓ႀကညး႓ႀကပါစို႓၈ ပထမဆုဵ့ အေႀကာငး့အရာ(အခ္ကးအလကး) ေတျကုိ 
စမး့စစးႀကညး႓ရေအာငး၈ 
 က္မး့ခ္ကးမြာေၿပာထာ့တာက “ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ကလူေတျ 
လူငယး၇လူႀကီ့မက္နး ၿမိဳ႔လုဵ့ကျ္တး” (အခနး့ငယး ၁) ေလာတရ႔ဲအိမးေရြ႔တဵခါ့ဝမြာ 
စုရဵု့ၿပီ့ဧညး႓သညးေတားေတျကုိ သူတုိ႓ထဵပို႓ေဆာငးေပ့ဖို႓ အေရ့ဆုိႀကတယး၈ 
(အဂၤလိပးက္မး့စာတျငး “men” ဟုသုဵ့ထာ့ၿပီ့ အဓိပါယးဖျငး႓လုိလြ္ငး လူမ္ာ့ 
(က္ာ့၇မ) အရျယးစဵုဆုိလုိၿခငး့ၿဖစး)  ဒီ “ men” ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့ဟာ အရမး့ 
အေရ့ႀကီ့ပါတယး၈ ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ ဒီစကာ့လုဵ့အာ့ၿဖငး႓ ေလာတအိမးေရြ႔ 
တဵခါ့ဝကလူအုပးမြာ တစးၿမိဳ႔လုဵ့က (က္ာ့၇မ)၇ သုိ႓မဟုတး အနညး့ဆုဵ့ 
တစးၿမိဳ႔လုဵ့က ေယာက္းာ့ေတျ (ကေလ့၇လူႀကီ့) အာ့လုဵ့ပါဝငးတယးဆုိတာ 
ရြငး့လငး့ေစလုိ႓ပ၈ဲ ဒီအခ္ကးက အဓိကရငး့ၿမစးအခ္ကးပ၈ဲ  
 ဒီကေန႓အခ္ိနးမြာ ဆနးဖရနးစစၥကုိၿမိဳ႔ဟာ ေဂ့အမ္ာ့ဆုဵ့ ၇ 
ေဂ့အဆနးဆုဵ့ ၿမိဳ႔အၿဖစး ကမၻာမြာ ထငးရြာ့ပါတယး၈ အဒဲီလုိ နာမညးႀကီ့ 
ဆနးဖရနးစစၥကုိၿမိဳ႔ေတား မြာေတာငး အမိ္ဳ့သာ့လိငးတူခ္စးသူဦ့ေရဟာ 
ေယာက္းာ့ဦ့ေရအာ့လုဵ့ရ႔ဲ ထကးဝကးေအာကး ေတားေတားနညး့ပါ့တဲ႓ 
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ရာခိုငးႏြုနး့အေနနဲ႓ပရဲိြပါတယး၈ တစးကယးလုိ႓ ေသာဒဵုၿမိဳ႔က ေယာက္းာ့မ္ာ့ 
(သို႔မဟုတး) ေသာဒဵုၿမိဳ႔ကေယာက္းာ့အုပးစုမ္ာ့ တဵခါ့ဝတျငး တစးစုတစးေဝ့တညး့ 
ေရာကးရိြလာသညးးလုိ႓ ဆုိထာ့ရငးၿဖငး႓ ေလာတအိမးေရြ႔ေရာကးေနတဲ႓လူအုပးဟာ 
လိငးတူခ္စးသူေတျရ႔ဲ ပေယာဂမကငး့ဘူ့ လုိ႓ဆုိႏိုငးပါတယး၈ သုိ႓ေသား က္မး့ခ္ကး 
မြာက ၿမိဳ႔ေပ၍က လူႀကီ့၇လူငယးမဆုိ တစးေယာကးမက္နး တဵခါ့ဝမြာ လာေရာကး 
စုေဝ့တယးလုိ႓ ဆုိထာ့ပါတယး၈ ဒါကုိဆနး့စစးႀကညး႓ရငး ေသာဒဵုၿမိဳ႔က လူႀကီ့၇ 
လူငယး အာ့လုဵ့ေသာ ေယာက္းာ့ေတျဟာ လိငးတူခ္စးသူေတျလုိ႔ေၿပာရငး 
ဘယးလုိမြ မၿဖစးႏိုငးပါ၈ထုိ႓ေႀကာငး႓ ဒီပဵုဝတၱဳတျငး ေသာဒဵုၿမိဳ႔မြ ေယာက္းာ့မ္ာ့  
အာ့လုဵ့ (လိငးတူခ္စးသူႏြငး႓ လိငးကျဲခ္စးသူ) ေရာေႏြာ ပါဝငးသညးဟု အဓိပၸါယး 
ေကာကးခါမြ ယုတိၱတနးမညးၿဖစး၊ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ေသားမြ ဤအဵုႀကျအေရ့ဆုိမြုတျငး 
ပါဝငးေကာငး့ပါဝငးေပမညး၈ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့၌ ပေယာဂေႀကငး႓ ဆုိတာထကး 
အၿခာ့ အေႀကာငး့အရာ တစးခုခုေႀကာငး႓ ဤအဵုႀကျမြုၿဖစးတယးလုိ႓ဆုိပါမြ  ပိုမိ ု
ၿပညး႓စဵုမြနးကနးမြာၿဖစးတယး၈ 
 ထုိ႓ၿပငး ေအာကးပါအခ္ကးမြာလညး့ ပဵုဝတၱဳမြ အဓိပါယးကုိ 
ပိုမိုထငးရြာ့ရြငးလငး့ေစသညး၈ ေလာတဟာ သူရ႔ဲဧညး႓သညးေတားမ္ာ့ကုိ 
ကယးတငးဖို႓ ေနာကးဆုဵႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးအေနန႓ ဲသူ႓ရ႔ဲအပိ္ဳစငးသမီ့ေတျကုိ 
တဵခါ့ဝမြေယာက္းာ့မ္ာ့အာ့ ေပ့အပးေႀကာငး့ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ေဖားၿပခဲ႓ၿပီ့ ၿဖစးတယး၈ 
ေလာတရ႔ဲ ဤႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးဟာလညး့ အရာမဝငး ၿငငး့ပယးခဵရတဲ႓ 
အခ္ကးဟာလညး့ အေရ့ႀကီ့တဲ႓ သလဲျနးစၿဖစးတယး၈သငးညစာစာ့ပျဲ တစးခု ကုိ 
ဦ့ေဆာငးက္ငး့ပတယး ဆုိပါစုိ႓၈ ရုတးတရကး လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ၿဖစးေႀကာငး့ 
သငးသိထာ့တဲ႓ လူအုပးဟာ သငး႓ရ႔ဲေယာက္းာ့ ဧညး႓သညးမ္ာ့ကုိ ထုတးေပ့ဖို႓ 
တဵခါ့ဝမြာ ေဒါ၇ ေမာႏြငး႓ အေရ့ဆုိေနခ္ိနး ေခ္ာေမာလြပတဲ႓ မိနး့ခေလ့ ေတျနဲ႓ 
အလဲအထပးၿပဳဖို႓ ေတာငး့ပနးတာဟာ အဓိပၸါယးရိြပါရ႔ဲလာ့ … ?  
အဓိပါယးမရိြပါဘူ့၈လိငးတူဆကးဆဵခ္ငးသူ ေယာက္းာ့မ္ာ့ကုိ မိနး့ခေလ့ေတျနဲ႓ 
အစာ့ထုိ့ဖို႓ ေတာငး့ပနးတာဟာ က္ိဳ့ေႀကာငး့မဆီေလြ္ားပါဘူ့၈ ေလာတဟာ 
ယခုေခတးရ႔ဲ ဘယးတရာ့ေဟာ က္မး့တတး ပုဂၐိဳလးထကးမဆုိ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ရ႔ဲ 
ေယာက္းာ့ေတျအေႀကာငး့သိပါတယး၈ သူရ႔ဲတဵခါ့ဝမြ လူအုပးေတျဟာ 



6 

 

လိငးကျဲခ္စးသူ ေတျလုိ႓ေလာတ ယုဵႀကညးတယးဆုိတာ အထငးအရြာ့ပါပ၈ဲ 
မဟုတးရငး ဘာ႓ေႀကာငး႓ သူ႓ရ႔ဲသမီ့ေတျနဲ႓ အလအဲထပး လုပးဖို႓ေတာငး့ဆုိမလ ဲ ? 
 ယခုလကးရိြေခတးမြ ဥပမာတစးခုကုိ သုဵ့သပးႀကညး႓ပါစို႓၈ ှ၆၆၄ 
ခုနစး ၇ ႀသဂုတးလ ၆ ရကး ေန႓ နယူ့ေယာကး ၿမိဳ႔မြာ တရာ့မဝငးေနထုိငးသူ 
ေဟတီႏိုငးငဵသာ့ ၿဖစးတဲ႓ အကးနာလူွီမာ နဲ႓ အေဖားၿဖစးသူ ဂရူ့အနးဂီ တုိ႓ကုိ လူၿဖဴ 
ရသဲာ့ႏြစးဦ့က ေရြာငးတခငး  စစးေဆ့ခဲ႓တယး၈ ရသဲာ့ေတျဟာ သူတုိ႓ကုိ 
ေရခ္ိဳ့ခနး့အတျငး့ ဆျဲေခ၍သျာ့ၿပီ့ တစးေယာကးကသူ႓ကုိ အေပ၍မြ 
ခ္ဳပးကုိငးထာ့တဲ႓အခ္ိနးမြာ ေနာကးတစးေယာကးက ေရခ္ိဳ့ခနး့သုဵ့ ်ကမး့တုိကးတဵ 
အက္ိဳ့နဲ႓ လူွီမာ ကုိ အႀကိမးႀကိမး မဖျယးမရာ ၿပဳက္ငး႓ခဲ႓တယး၈ 
အဒဲီလုိၿပဳက္ငး႓ေနတုနး့ မငး့တုိ႓ လူမညး့  ေတျ တာဝနးရိြရေဲတျကုိ 
ဘယးလုိေလ့စာ့ဆကးဆဵရမယးဆုိတာ သငးေပ့မယးလုိ႓ ႀကဵဳ့ဝါ့ေနခဲ႓ႀကတယး၈ 
ဒီအက္ညး့တနး ၿဖစးရပး ၿဖစးပျာ့ ၿပီ့ေနာကး မညးသူတစးဦ့တစးေယာကးမြ္ 
ဤကိစၥကုိ လိငးတူဆကးဆဵခ္ငးတဲ႓ အက္ိဳ့ဆကးအၿဖစးမယူဆႀကပါဘူ့၈ ဒါဟာ 
အမြနးေတာ႓ ရသဲာ့ႏြစးဦ့ရ႔ဲ လူွီမာ တုိ႓ကဲ႓သုိ႓ေသာလူမညး့ ေတျကုိ မုနး့တီ့တာနဲ႓ 
ေႀကာကးရျဵ႔ၿခငး့ရ႔ဲ အက္ိဳ့ဆကးအၿဖစး အာ့လုဵ့လကးခဵထာ့ႀကတယး၈ သူတုိ႓ရ႔ဲ 
စိတးထမဲြာ မုနး့တီ့သူ ေတျကုိ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ(လိငးအဂၤါ) မဖျယးမရာ 
ၿပဳက္ငး႓ၿခငး့အာ့ၿဖငး႓ အရြကးရေစတာေလာကး ေကာငး့ေသာ တၿခာ့ႏိြပးစကးနညး့ 
မရိြလုိ႓ပါပ၈ဲ  
 ဒီလုိအက္ညး့တနးမြုဟာ “F**k You” ဆုိတဲ႓ 
ရုနး႓ရမး့ႀကမး့တမး့တဲ႓ စကာ့လုဵ့ေနာကးမြာလရဲိြတယး၈ ဥပမာ - တုိငးလာ က 
အေဝ့ေၿပ့လမး့မေပ၍မြာ သူ႔ရ႔ဲ  ၅၄ ၿဖစး ဟျနးဒါ ကာ့အေဟာငး့ 
နဲ႓ခရီ့သျာ့ေနတုနး့  ေနာကးဆုဵ့ေပ၍ ကာ့်ကီ့ ေပ၍ကလူႀကီ့ က ေဒါသတႀကီ့နဲ႓ 
လကးခလယးေထာငးၿပတာကုိ “ အို! သူငါ႓ကုိခငးခ္ငးေနတယး” လုိ႓မေတျ့ ႏိုငးပါဘူ့၈ 
အဲ႓ဒီလူႀကီ့ စိတးဆုိ့ေနတယးဆုိတာ တုိငးလာ သိေနတယး၈ သူ႔ကုိ ညြာတာမြု 
ကငး့ကငး့နဲ႓ နာက္ငးေအာငး လုပးခ္ငးေလာကးေအာငး စိတးဆုိ့ေနတာလညး့ 
ၿဖစးေနႏိုငးပါတယး၈ 
 ေရြ့ေဟာငး့သုေတသန မြတးတမး့မ္ာ့အရ ေရြ့ပေဝသဏီေခတး 
မြစ၊ မႀကာၿမငး႓မီ အခ္ိနးထိ စစးသာ့မ္ာ့ဟာ သူတုိ႓ရ႔ဲ ရနးသူမ္ာ့ကုိ 
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လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ(လိငးအဂၤါ) ကုိအတငး့အဓမၼၿပဳက္ငး႓ၿခငး့အာ့ၿဖငး႓ 
အရြကးရေစတာဟာ အေလ႓အထ တစးခုလုိၿဖစးေနခဲ႓တယး၈ ေအာငးပျဲရ 
စစးသညးေတားမ္ာ့ဟာ တစးဖကးရနးသူရ႔ဲ စိတးဓါတး အညျနး႓က္ိဳ့သျာ့ေအာငး 
မိနး့မမ္ာ့ကုိ ဆကးဆဵသကဲ႓သုိ႓ ဆုိကာ အဓမၼၿပဳက္ငး႓ေလ႓ရိြႀကတယး၈ 
ဒီဓေလ႓ဟာလညး့ လိငးဆကးဆဵလုိၿခငး့ကုိ အရငး့ခဵၿခငး့မဟုတးဘ ဲ
ရနးသူကုိရျဵ႔မုနး့ေသာေႀကာငး႓ ညြာတာမြုကငး့စျာ ၿပဳက္ငး႓ၿခငး့ၿဖစးတယး၈  
 ကျ္ႏုးပးတုိ႓မုနး့တီ့သူမ္ာ့ကုိ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာေစားကာ့မြုဟာ 
လူ႓ေလာကရ႔ဲ ဝမး့နညး့ဖျယး အစိတးအပိုငး့တစးခု ၿဖစးေနတယး  
(တစးဦ့တစးေယာကး တုိငး့စီရ႔ဲ ပတးဝနး့က္ငးတျငးမဟုတးေသားလညး့)၈ 
ေသာဒဵုၿမိဳ႔ကလူေတျရ႔ဲ အၿပစးဟာလညး့ အထကးက ပဵုစဵလုိ ၿပဳမူလုိၿခငး့  
ေႀကာငး႓ၿဖစးတယး၈ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ကလူေတျဟာ သူစိမး့ (ေကာငး့ကငးတမနးႏြစးပါ့) 
ေတျကုိ သူလြ္ိဳ လုိ႓စို့ရျဵ႔သဵသယ ရိြလုိ႓ၿဖစးတယး၈ ေလာတကုိယးတုိငး တစးၿခာ့  
တုိငး့ၿပညးမြလာေရာကး အေၿခခ္ေနထုိငးသူၿဖစးတာကလ ဲၿမိဳ႔သာ့ေတျရ႔ဲ 
သဵသယစိတးကုိ ပိုမိုလြဵဳ႔ေဆားႀကီ့ထျာ့ေစၿခငး့ၿဖစးတယး၈ ဒီလိုနဲ႓ သူတုိ႓ရ႔ဲ 
သဵသယစိတးေႀကာငး႓ လူေတျစုေဝ့မိႀကၿပီ့ သူစိမး့ေတျကုိ ညြငး့ပနး့ဖို႓ 
ေတာငး့ဆုိရနးစုေဝ့ လာႀကေတာ႓တယး၈ ဒါဟာ လူစုလူေဝ့လုိကး အႀကမး့ဖကးမြု  
ပၿဲဖစးၿပီ့ လိငးတူဆကးဆဵလုိၿခငး့ေႀကာငး႓ မဟုတးေပ၈အလျနးရြငး့လငး့တ႔ဲေမ့ချနး့နဲ႓  
ဒီအေႀကာငး့ကုိ ဆနး့စစးႀကညး႓ရေအာငး၈ ေကာငး့ကငးတမနးႏြစးပါ့ဟာ မိနး့မ 
(အမ) ၿဖစးတယး ဆုိပါစို႓(ပဵုဝတၱဳတျငး (က္ာ့၇မ) ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ 
မေဖားၿပထာ့ေပ၈)  ေသာဒဵုၿမိဳ႔မြေယာကး္ာ့မ္ာ့ ေကာငး့ကငးတမနး(မိနး့မ) ႏြစးပါ့ 
ႏြငး႓ လိငးဆကးဆဵဖို႓ ေအားဟစး ေတာငး့ဆိုေနလုိ႓ ဘုရာ့သခငးက 
အဲ႓ဒီၿမိဳ႔ကုိဖ္ကးဆီ့လုိကးတယး၈ အဒဲီလုိဆုိရငး သညးပဵုဝတၱဳကုိ  လိငးကျဲ 
ဆကးဆဵၿခငး့ ေႀကာငး႓ၿဖစးတဲ႓ အေရ့အခငး့အၿဖစး လူတိုငး့ေကာကးခ္ကးခ္မယးလုိ႓ 
သငးထငးပါသလာ့ ? မထငးပါဘူ့၈ အဲ႓လုိထငးမဲ႓အစာ့ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ရ႔ဲအၿဖစးဟာ 
ဧညး႓သညးသူစိမး့ႏြစးေယာကးကုိ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အႀကမး့ဖကးခ္ငးလုိ႓ 
ဆုိတဲ႓ေကာကးခ္ကးမ္ိဳ့ ခ္ရပါလိမး႓မယး၈ 
 အမြနးေတာ႓ တစးၿခာ့က္မး့စာ ၿပဳစုေရ့သာ့သူမ္ာ့ရ႔ဲ 
သညးပဵုဝတၱဳကုိ ရြငး့လငး့ထာ့တာက ဒီလုိပါ၈ သမၼာက္မး့စာမြာ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ရ႔ဲ 
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ပဵုဝတၱဳအေႀကာငး့ က္မး့ခ္ကး ႏြစးဆယးေလာကးရိြပါတယး၈ အဒဲီထကဲ 
ဘယးက္မး့ခ္ကးမြ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ရ႔ဲ အၿပစးဟာလိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ေႀကာငး႓ 
လုိ႓မဆုိထာ့ပါဘူ့၈ ေသာဒဵုၿမိဳ႔အေႀကာငး့ကို ေယဇေက္လအနာဂတိၱက္မး့မြာ 
က္ယးက္ယးၿပနး႓ၿပနး႓ ရြငး့ထာ့ပါတယး၈  
 “ သငး႓ညီမ ေသာဒဵု၌ အၿပစးဟူမူကာ့၇ သူႏြငး႓ သူ႓သမီ့တုိ႓သညး 
မာနႀကီ့ၿခငး့၇ ဝစျာ စာ့ေသာကးၿခငး့၇ ၿငိမးဝပးစျာေကာငး့စာ့ၿခငး့ရိြ၊ ၇ 
ဆငး့ရငဲတးမျတး သူတုိ႓ကုိ မေထာကးပဵ႓ ပေဲနႀက၌၇ မာနေထာငးလျာ့၊ ငါ႓ေရြ႔မြာ 
စကးဆုပးရျဵရြာဖျယးေသာအမြုတုိ ႓ကုိ ၿပဳႀက၌ ၇ ထုိ႓ေႀကာငး႓ သငးၿမငးသညးအတုိငး့ 
သူတုိ႓ကုိ ငါပယးရြငး့ၿပီ”  ေယဇေက္(ှ၃ ့ ၁၆-၂ွ) လုိ႓ဆုိထာ့ပါတယး၈ 
ဒီက္မး့ခ္ကးမြာ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ရ႔ဲမႏြစးၿမိဳ႔ဘျယးေသာ အရာေတျကုိ ရြငး့လငး့စျာ 
ေတျ႓ရပါတယး(တစးၿခာ့က္မး့ခ္ကးမ္ာ့လညး့ထုိနညး့လညး့ေကာငး့)၈ 
ဓမၼာေဟာငး့က္မး့မြ ပေရာဖကးမ္ာ့အဆုိအရ သူတုိ႓ဟာ မိမိပါတးဝနး့က္ငးမြ 
အာ့နညး့သူမ္ာ့ၿဖစးတဲ႓ ဆငး့ရသဲာ့၇မိဘမဲ႓၇မုဆုိ့မႏြငး႓ ဧညး႓သညးမ္ာ့ကုိ 
ဂရုစိုကးေႏျ့ ေထျ့ မြုမေပ့ႀကပါဘူ့၈ 
 ဒါဆုိ ခရစးယာနးဘာသာ ၿပနးဆုိေဟာေၿပာသူမ္ာ့ဟာ ဒီပဵုဝတၱဳကုိ 
ဘာေႀကာငး႓ လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ေႀကာငး႓လုိ႓ ေၿပာ၇ေဟာ ႀကာတာလ ဲ? သူတုိ႓ရ႔ဲ 
အဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိခ္ကးေတျမြာ လိငးတူခ္စးသူ ဆနး႓က္ငးၿခငး့ရ႔ဲလြုဵ႓ေဆားမြုေတျ 
ပါဝငးတာ ေတျ႔ရပါတယး၈ ခရစးယာနး အမ္ာ့စုဟာ ငယးစဥးေတာငးေက့္ 
ကတညး့က သငးယူခဲ႓တဲ႓အတုိငး့ အသာ့က္ေနလုိ႓ပါပ၈ဲသူတုိ႓ရဲ႓ အေတျ့ အေခ၍  
ထကုိဲ လိငးတူခ္စးသူအာ့လုဵ့ဟာ သူတစးပါ့ကုိ လိမးလညးလြညး႓ဖ္ာ့ ဖ္ကးဆီ့ 
သူမ္ာ့ႏြငး႓၇ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့တျငး ခ္စးခငးစျာ ေပါငး့သငး့ေနထုိငး လုိၿခငး့ 
မရိြေႀကာငး့ သျတးသျငး့ခဵထာ့ရတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ သူတုိ႓ ေသာဒဵုပဵုဝတၱဳ 
ဖတးတဲ႓အခါ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ အာ့လုဵ့အတူတူပ ဲဆုိတာကုိ အသာ့က္စျာ 
လကးခဵႀကေတာ႓တယး၈ အဲ႓ဒါနဲ႓ သူတုိ႓ဟာ ဒီပဵုဝတၱဳဟာ  လိငးတူခ္စးၿခငး့  ေႀကာငး႓လုိ႓ 
သိမး့ႀကဵဳ့လကးခဵလုိးကးသလုိ၇ ဒီပဵုဝတၱဳမြာ သူတုိ႓သိထာ့တဲ႓ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ရ႔ဲ 
သဏၭနး လက၏ဏာ မ္ာ့ကုိ ေဖားၿပထာ့တယးလုိ႓ပါ လကးခဵႀကေတာ႓တယး၈ 
အမြနးေတာ႓ ဒီပဵုဝတၱဳဟာ အတငး့အဓမၼလိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ အေႀကာငး့ပဲ  
ၿဖစးပါတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ တစးၿခာ့က္မး့ခ္ကးေတျမြာ ဧညး႓သညးမ္ာ့အပါအဝငး၇ 
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အာ့နညး့သူမ္ာ့ကုိ မြာ့ယျငး့စျာ ဆကးဆဵၿခငး့က ပိုမိုေသာ အေႀကာငး့ရငး့မ္ာ့  
ၿဖစးေႀကာငး့ ေဖားၿပထာ့တယး၈ ယခုခရစးယာနးေတျ ဒီပဵုဝတၱဳကုိ အမြီၿပဳ၊ 
အၿခာ့အာ့နညး့သူ လူစုၿဖစးတဲ႓ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ မုနး့တီ့ ၇ဆနး႓က္ငး 
ဆကးဆဵတာဟာ မြာ့ယျငး့ေနပါတယး၈  
 ဒီပဵုဝတၱဳဟာ လူသာ့ႏြစးေယာကး ဘုရာ့သခငးရဲ႔ 
ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာနဲ႓ ခ္စးခငးစျာ တသမတးတညး့ ေပါငး့သငး့ေနထုိငးႏိုငးပါသလာ့ 
ဆုိတဲ႓ေမ့ချနး့နဲ႓ မသကးဆုိငးေႀကာငး့ က္မး့ခ္ကးမြာ ရြငး့လငး့ေနပါတယး၈ 
ဒါေႀကာငး႓ ဒီပထမ သမၼလာက္မး့ခ္ကးကုိ ေဘ့ခဏဖယးထာ့ရေအာငး၈  

 

တစးမူထူ့ၿခာ့စျာဆကးဆဵလုိၿခငး ့
 
 ဒုတိယက္မး့ခ္ကးကလ ဲေသာဒဵုနဲ႓ေဂါေမာရၿမိဳ႔အေႀကာငး့ကုိ 
ကုိ့ကာ့ထာ့တဲ႓ က္မး့ၿဖစးတယး၈ ရြငးယုဒႀသဝါဒစာမြာ ေၿပာထာ့တာက  
 “ထုိနညး့တူ၇ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ႏြငး႓ေဂါေမာရၿမိဳ႔မြစ၊ ပတးဝနး့က္ငး၉  
ရိြေသာၿမိဳ႔တုိ႓သညး အထကးကဆုိခဲ႓ၿပီ့ေသာ လူဆုိ့ကဲ႓သို႓ မတရာ့ေသာေမထုနးကုိ 
အလျနးၿပဳ၊ ၇ ကုိယးခငးပျနး့မဟုတးေသာ သူတုိ႓ႏြငး႓ မြာ့ယျငး့ၿခငး့အမြု၉ က္ငးလညး 
ေသာေႀကာငး႓ ၇ ထာဝရမီ့ႏြငး႓ ကျ္မး့ေလာကးၿခငး့ဒဏးကုိခဵရ၊ ပဵုသကးေသ ထငးရြာ့  
လ္ကးရိြႀက၌၈” (ယုဒႀသဝါဒ ့ ၄ ) 
 ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ဒီက္မ့းပိုဒးကုိ အမ္ိဳ့သာ့လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့(gays)အာ့ 
တမူထူ့ၿခာ့စျာ လိငးတူဆကးဆဵေသာေယာက္းာ့ (queer) မ္ာ့အၿဖစး လကးခဵ 
ထာ့တဲ႓ ေခတးသစးအေမရိက အၿမငးနဲ႓ႀကညး႓ရငး ရြငးယုဒေဟာႀကာ့ခဲ႓တဲ႓ တစးမူ  
ထူ့ၿခာ့စျာဆကးဆဵလုိၿခငး့ (Going after strange flesh) ဆုိတဲ႓စကာ့ဟာ 
လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ဆုိတဲ႓ အဓိပၸါယးသကးေရာကးေကာငး့သကးေရာကးပါလိမး႓မယး 
(အဂၤလိပးက္မး့စာ King James တျငး တမူထူ့ၿခာ့စျာဆကးဆဵလုိၿခငး့ကုိ 
ၿမနးမာက္မး့၉ ကိုယးခငးပျနး့မဟုတးေသာသူတုိ႓ႏြငး႓ မြာ့ယျငး့ၿခငး့လုိ႓ ၿပနးဆုိ 
ထာ့သညး၈) ၈ လိငးကျဲခ္စးသူ (heterosexual) လူမ္ာ့စုအတျကး ဒီ တမူထူ့ၿခာ့စျာ 
ဆကးဆဵလုိၿခငး့ ဆုိတာကုိ လိငးတူၿခငး့ဆကးဆဵလုိၿခငး့လုိ႓ ၿမငးၿခငး့ၿဖစးသညး၈ 
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ဘယးလုိပၿဲဖစးၿဖစး ဓမၼပညာရြငးမ္ာ့က ရြငးယုဒ ေဟာခဲ႓တာဟာ အဲ႓ဒီ အဓိပၸါယး 
မဟုတးဘူ့ဆုိတာ ေၿပာႏိုငး ၇ သကးေသထူႏိုငးပါတယး၈  
 ရြငးယုဒႀသဝါဒစာကုိ ေရ့သာ့တဲ႓ေခတးအခါတုနး့က 
လူအမ္ာ့အၿပာ့ဟာ ေသာဒဵုၿမိဳ႔မြ မိနး့မတစးခ္ိဳ႔ကုိ ေကာငး့ကငးတမနး (အထီ့) 
မ္ာ့ႏြငး႓ ကာမဆကးယြကးလုိခဲ႓တယးလုိ႓ ယုဵႀကညးခဲ႓ႀကတယး၈ အဲ႓ဒီ ယုဵႀကညးခ္ကးကုိ 
ကမၻာဦ့က္မး့( ၃ ့ ှ -ဿ ႏြငး႓ ၁) တျငးေၿပာထာ့တဲ႓ “ဘုရာ့သခငး၌ 
သာ့မ္ာ့(ေကာငး့ကငးတမနး) ဟာလူသာ့ေတျရ႔ဲသမီ့မ္ာ့ကုိ မိနး့မမ္ာ့အၿဖစး 
ယူခဲ႓ႀကသညး” ဆုိတဲ႓ က္မး့ခ္ကးမ္ာ့အာ့ၿဖငး႓ ယုဵႀကညးႀကၿခငး့ၿဖစးတယး၈ 
အဒဲီအၿပဳအမူကုိ ဘုရာ့သခငးက ကမၻာႀကီ့အာ့ ေရလႊမး့မို့ၿခငး့အာ့ၿဖငး႓ 
တရာ့စီရငး အဆုဵ့သတးခဲ႓တယး၈ တခ္ိဳ႔ ယုဒစာေရ့ဆရာမ္ာ့ကလညး့ 
ေသာဒဵုၿမိဳ႔ရ႔ဲ ႀကမၼာဟာလညး့ ဒီလုိပဵုစဵတူအၿဖစးမ္ိဳ့ ၿဖစးပ္ကးခဲ႓တယးလုိ႓ 
ယုဵႀကညးဟနးတူတယး၈ ပထမရာစုႏြစး ဒဏၭါရီပဵုၿပငးမ္ာ့အရ ေသာဒဵုၿမိဳ႔ႏြငး႓ 
တစးၿခာ့ၿမိဳ႔မ္ာ့မြ မိနး့မတစးခ္ိဳ႔ဟာ အရညးၿပာ့မတူညီ ကျဲၿပာ့တဲ႓ သူေတျနဲ႓ 
ကာမဆကးဆဵၿခငး့ဟာ သူတုိ႓  အသာ့အရညးကုိ အၿပစးကငး့စငး၊ 
ခ္စးစရာပိုေကာငး့ေစတယး လုိ႓ယုဵႀကညးႀကတယး၈ ဒီအခ္ကးကုိပ ဲရြငးယုဒက 
တစးမူထူ့ၿခာ့ ဆကးဆဵလုိၿခငး့လုိ႓ ေဟာေၿပာခဲ႓ၿခငး့ၿဖစးတယး၈ သူေဟာ 
ေၿပာခဲ႓တာက လိငးကျဲခ္စးသူ(heterosexual) ၿဖစးတဲ႓ လူမိနး့မန႔ဲ ေကာငး့ကငး 
တမနး (အထီ့) ဆကးဆဵတာကုိ ေၿပာၿခငး့ၿဖစးၿပီ့ လူသာ့ၿခငး့ လိငးတူ  ဆကးဆဵ 
ၿခငး့ကုိ ဆုိလုိၿခငး့မဟုတးေပ၈ က္မး့တတးပုဂၐိဳလး အေၿမာကးအမ္ာ့ႏြငး႓ ေရြ့ေဟာငး့  
အယူစျဲရြိသူမ္ာ့ အပါအဝငး ဒီက္မး့ခ္ကးကုိေဖားၿပပါ နညး့အတုိငး့သာ အဓိပၸါယး 
ၿပနးဆုိႀကတယး၈ 
 ေနာကးတစးခါႀကညး႓ရေအာငး၇ ဒီက္မး့စကာ့ကေရာဆုိခဲ႓တဲ႓ 
ေမ့ချနး့နဲ႓ ကုိကးညီမြုရိြရဲ႓လာ့ … ? ရရိြမဲ႓အေၿဖကေတာ႓ ဘုရာ့သခငးရဲ႔ ေကာငး့ခ္ီ့ 
မဂၤလာေအာကးမြာ လိငးတူလူသာ့ႏြစးဦ့ နာ့လညးခ္စးခငးစျာ ေနထုိငးႏိုငးပါသလာ့ 
ဆုိတာကုိ ဆနး႓က္ငးထာ့တာမပါပါဘူ့၈ ဒါေႀကာငး႓ ဒီဒုတိယ က္မး့ခ္ကးကုိလညး့ 
ခဏထာ့ခဲ႓ရေအာငး၈ 
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ဘာသာစကာ့ကုိ ဘယးလုိအဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိခဲ႓လဲ 
 
 ကျ္ႏုးပးတုိ႓ေနာကးထပး က္မး့ခ္ကးေတျမသျာ့ခငး လူေတျရ႔ဲ 
ဘာသာစကာ့အေပ၍ အေၿခခဵက္က္ နာ့လညးေအာငး ႏြငး႓၇ သဘာဝ က္စျာ 
ဘယးလုိ ဘာသာၿပနးဆုိရလဆုိဲတာ ကုိယး႓ကုိကုိယး အရငးဆနး့စစးႀကညး႓ရေအာငး၈ 
ဂ္ကး ရ႔ဲေရြ႔ေနလုပးသကး ႏြစးသုဵ့ဆယးအတျငး့ ရရိြတဲ႓ အေတျ႓အႀကဵဳေတျက 
ဒီကိစၥကုိ ကူညီပါလိမး႓မယး၈ 
 အၿမငး႓ဆုဵ့ေသာ တရာ့ရဵု့(တစးၿခာ့တရာ့ရဵု့မ္ာ့အပါအဝငး)တျငး 
အမြုစီရငးေတာ႓မယး ဆုိရငး မညးသညး႓ေရြ႔ေနမဆုိ “What is the holding of the 
case” လုိ႔ေၿပာေလ႓ရိြတယး ၈ကျ္ႏုးပးတုိ႔ဟာ “holding” (ဆုိငး့ငဵ႔တယး) 
ဆုိတာကုိေတျ႔ရငး ဘာကုိဆုိလုိရငး့ၿဖစးတယး ဆုိတာသိတယး မဟုတးလာ့ ? 
(ၿမနးမာလုိၿပနးဆုိရငး „ဘာေႀကာငး႓ ဒီအမြုကုိ ဆုိငး့ငဵ႓ထာ့တာလဲ‟) 
 ကျ္ႏုးပးတုိ႔ အထငးမြာ့တယးဆုိတာကုိ တရာ့ဥပေဒ  
နာ့လညးတတးကျ္မး့တဲ႓ အေကာငး့ဆုဵ့ေသာေရြ႔ေနေတျရ႔ဲ ဒီစကာ့  
အေပ၍နာ့လညးမြု ကျ္ႏုးပးတုိ႓န႔ဲမတူဘူ့ဆုိတာ ႀကညး႓ၿခငး့အာ့ၿဖငး႓ ေတျ႔ရတယး၈ 
ဒီေမ့ချနး့ကုိ “ဒီအမြုရ႔ဲ အၿဖစးမြနးဟာ ဘာလဲ?” လို႓ ေရြ႔ေနေတျ 
နာ့လညး၇အဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိပါလိမး႓မယး၈  
 ဒီလုိေမ့ချနး့မ္ိဳ့ဟာ တရာ့ချငးမြာ မုခ္လိုအပးၿပီ့ တရာ့သူႀကီ့နဲ႓ 
ေရြ႔ေနေတျဟာ သူတုိ႓ အေတျ႓အႀကဵဳမ္ာ့အာ့ၿဖငး႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓နာ့မလညးႏိုငးတာကုိ 
သငးႀကာ့ခဲ႓လုိ႓ပါပ၈ဲ အဲ႓ဒါေႀကာငး႓ပ ဲဥပေဒေက္ာငး့သာ့ေတျရ႔ဲ ပထမဆုဵ့ေသာ 
စျဲၿမ၇ဲလကးကုိငးၿပဳ သငးယူရတဲ႓ သငးခနး့စာေတျက ဥပေဒၿပဳ အသုဵ့အႏြုနး့ 
ေတျပၿဲဖစးတယး၈ တစးနညး့အာ့ၿဖငး႓ဆုိေသား တရာ့ဥပေဒဆုိငးရာ အသုဵ့အႏြုနး့ကုိ 
သငးသျာ့အဓိပၸါယးဖျငး႓ ရငး တစးၿခာ့ အဓိပၸါယး သကးေရာကးသျာ့ႏုိငးပါတယး၈  
 ဤကဲ႓သုိ႓ ေသာ စဥး့စာ့ လုပးေဆာငးၿခငး့ကုိ ေရြ႔ေနေကာငး့ေတျ 
ၿပဳမူလုိ႔မရပါဘူ့၈ ဒါဟာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရဲ႔ သာမနး သမာရို့က္ႏြငး႓ နိစၥဓူဝ လူမြု 
ပါတးဝနး့က္င းမြ အသုဵ့အႏြုနး့ေတျပၿဲဖစးတယး၈ ဥပမာ တရာ့ဝငး လကးထပး 
ထာ့တဲ႓လငးမယာ့ စကာ့ေၿပာရာမြာ မယာ့ၿဖစးသူက “ကျ္နးမကုိမထိန႔ဲ” လုိ႓ 
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ေၿပာတယးဆုိပါစို ႓၈ အဒဲါဟာ သူမရ႔ဲအမိနး႓ပ၈ဲ ဒီအၿဖစးအပ္ကးကုိ တစးစဵုတစး  
ေယာကးက ကျ္ႏုးပးတုိ႓ကုိ လကးဆငး႓ကမး့ေၿပာၿပမယးဆုိရငး “ ဒါဟာ သူမရ႔ဲ 
တိက္တဲ႓စကာ့လုဵ့” လုိ႓ေၿပာပါလိမး႓မယး၈ ခုကျ္ႏုးပးတုိ႓ အဒဲီမယာ့ၿဖစးသူရ႔ဲ 
စကာ့လုဵ့ကုိ အၿဖဴ၇ အမညး့ သညး့သညး့ ကျဲကျဲ သိၿပီ ဆုိေတာ႓ သူမရ႔ဲ 
အၿဖစးပ္ကးမြနးကုိ အဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိလုိ႓ရၿပီမဟုတးလာ့ ?  
 အဒဲီလုိဆုိရငးမြာ့ပါလိမး႓မယး၈ ကျ္ႏုးပးတို ႓ဟာ သူမရ႔ဲစကာ့လုဵ့နဲ႓ 
ပတးသကးၿပီ့ ဆကးစပးေတျ့ ရမယး႓ အေၿခအေနကုိ မသိရေသ့ခငး ကျ္ႏုးပးတုိ႔  
အေနနဲ႓  နာ့လညးမြု မြာ့ယျငး့တာေတျ၇ မြာ့ယျငး့စျာသုဵ့သပးမိတာေတျ ၿဖစးႏိုငး  
ပါတယး၈ ဥပမာ ဒီအမ္ိဳ့သမီ့ဟာ အဲ႓ဒီစကာ့လုဵ့ကုိ လငးေယာက္းာ့ၿဖစးသူနဲ႓ 
ခါ့သီ့စျာ ကျာရြငး့ၿပတးစဖဲို႓ ေဒါသတႀကီ့ ေၿပာတယးဆုိရငး လငးေယာက္းာ့  
ၿဖစးသူကုိ ဘယးလုိ အေၿခအေနမြာပၿဲဖစးၿဖစး သူမကုိေနာကးထပးလုဵ့ဝ မထိဖို႓ 
အမိနး႓ေပ့တယးလုိ႓အဓိပၸါယး ေကာကးယူရပါမယး၈ တကယးလုိ႓သာ ဒီစကာ့လုဵ့ကုိ 
သူမဟာ အိမးေထာငးသညးဘဝကုိလ ဲေပ္ားရျငးေက္နပးေနတယး၇ ဒါေပမယး႓ 
တစးကုိယးလုဵ့ ပူၿခစး၇ကုတငးေပ၍မြာဖ္ာ့နာၿပီ့ လြေဲနခ္ိနး ေၿပာတယးဆုိရငး 
ဒီစကာ့လုဵ့ရ႔ဲ အဓိပၸါယးဟာ ၿခာ့နာ့တဲ႓အဓိပၸါယး သကးေရာကးသျာ့ပါလိမး႓မယး၈  
 ကျ္ႏုးပးတုိ႔ဟာ တစးပါ့သူေၿပာေသာစကာ့မ္ာ့ (သုိ႓မဟုတး) 
ေရ့သာ့ထာ့ေသာ စာမ္ာ့ကုိ မြနးကနးတိက္စျာ အဓိပၸါယး ေကာကးခ္ကး 
ခ္လုိရငးၿဖငး႓ အဲ႓ဒီစကာ့လုဵ့ေတျနဲ႓ ပတးသကးၿပီ့ ဆကးစပးေတျ့ ရမယး႓ အေၿခအေန 
ကုိ အရငးေလ႓လာဖို႓အရမး့ အေရ့ႀကီ့တယး ဆုိတာ ေဖားၿပပါ ရို့ရြငး့တဲ႓ ဥပမာက 
သိိေပ့ေနပါတယး၈ အဒဲီလုိမြမဟုတးရငး ကျ္ႏးုပးတုိ႔ဟာ ဆုိလုိရငး့ကုိ အလျနး  
မြာ့ယျငး့ ၇လျဲမြာ့တဲ႓ အဓိပၸါယး ေကာကးယူမြုၿပဳမိပါ႓မယး၈ 
 ဘာသာေရ့အယူသညး့သူမ္ာ့အပါအဝငး အလႊာအသီ့သီ့က 
ဓမၼပညာရြငးမ္ာ့ဟာ ေဖားၿပပါနညး့နာ၇ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့အတုိငး့ သမၼာက္မး့စာ  
ကုိ အဓိပၸါယးဖျငး႓ဆုိ ေလ႓ရိြႀကတယး၈ စာေရ့ဆရာ ဂ္ကး ရ႔ဲအသငး့ေတားက 
တရာ့ေဟာ ဆရာမ္ာ့နဲ႓ ပါေမာက၏မ္ာ့က “ စာသာ့တစးခုနဲ႓ ဆကးစပးေနတဲ႓ 
စကာ့စပး(အေၿခအေန)ကုိ ေဘ့ဖယးလုိကးတာဟာ မူမမြနးတဲ႓ စာသာ့ကုိ 
ၿဖစးေစတယး” လုိ႓ ထပးခါတလ ဲေၿပာေလ႓ရိြတယး၈ 
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 ကျ္ႏုးပးတုိ႓ဟာ ဒီအေၿခခဵသေဘာတရာ့ကုိ သမၼာက္မး့စာဆုိငးရာ  
အေႀကာငး့အရာေတျမြာ အသုဵ့ၿပဳေလ႓ရိြတယး၈ ဥပမာ (ှ ေကာရိႏၱဳ အခနး့ႀကီ့ 
ှှ) မြာ ရြငးေပါလုက အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ဆုေတာငး့ရငး ေခါငး့ၿမီ့ၿခဵဳသငး႓တယးလုိ႓ 
ေၿပာခဲ႓တယး၈ ထုိ႓အတူ ဆဵပငးအရြညးလညး့ ထာ့သငး႓တယးလုိ႓ ေၿပာထာ့ပါတယး၈ 
ရို့ရြငး့ၿပီ့ လျယးကူတဲ႓ စညး့ကမး့ခ္ကးေတျကုိ ဓမၼသစးက္မး့မြာ ေတျ႓ၿမငးရတာ 
ၿဖစးပါတယး၈ ကျ္ႏုးပးတို႓ဒါကုိ ဘယးလုိအဓိပၸါယးေကာကးယူမလ ဲ?  
 တစးခ္ိဳ႔ခရစးယာနးေတျဟာ ရြငးေပါလုေၿပာခဲ႓တာကုိ ရို့ရာ 
ထုဵ့တမး့စဥးလာေတျ၇ အေၿခအေနေတျကုိ ကုိ့ကာ့ၿခငး့မရြိပ ဲအဓိပၸါယး 
ဖျငး႓ဆုိခဲ႓ႀကတယး၈ ဒါေႀကာငး႓သူတုိ႓ဟာ အမိ္ဳ့သမီ့ေတျကုိ ဘုရာ့ေက္ာငး့ကနး 
တကးရငး ဦ့ထုပး(ေခတးသစးေခါငး့ၿမီ့ၿခဵဳ) ေဆာငး့၇ၿခဵဳခုိငး့ႀကတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ 
ဆဵပငးကုိလညး့ ပုခဵု့ေလာကး ဒါမြမဟုတး အဲ႓ဒါထကး ရြညးလ္ာ့တဲ႓ ဆဵပငး 
ထာ့ခိုငး့ႀကတယး၈  
 ဒါေပမယး႓ ရို့ရာထုဵ့တမး့စဥးလာ အေႀကာငး့ေလ႓လာ 
သငးႀကာ့သူမ္ာ့ကေတာ႓ ရြငးေပါလု အသကးရြငးစဥးေခတးအခါက 
ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့သာလြ္ငးဆဵပငးအတုိထာ့ၿပီ့၇အမ္ာ့ၿပညးသူေရြ႔ေမြာကးမြာ 
ေခါငး့ၿမီ့ၿခဵဳ မၿခဵဳဘူ့လုိ႓ ဆုိႀကပါတယး၈ တစးကယးလုိ႓ ဒါဟာအမြနးဆုိရငး 
ရြငးေပါလုရ႔ဲစညး့ကမး့ခ္ကးဟာ အဒဲီေခတးရ႔ဲ လိုအပးခ္ကးအရ ဆဵပငး  
တုိထာ့ၿပီ့(သုိ႓မဟုတး) ေခါငး့ၿမီ့ၿခဵဳမပါပ ဲအမ္ာ့ၿပညးသူၿမငးကျငး့မြာ သျာ့လာရငး 
ၿပညး႓တနးဆာ မ္ာ့နဲ႓ မြာ့ယျငး့အထငးလျဲခဵရမြု မရိြရေလေအာငး ပညတးခဲ႓ၿခငး့  
ၿဖစးပါလိမး႓မညး၈ ဒီေန႓ဒီခ္ိနးမြာ ေရြ့ရို့စျဲခရစးယာနး အမ္ာ့စုေသားမြ မိမိတုိ႓ရ႔ဲ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကုိ ေခါငး့ၿမီ့ၿခဵဳ(သုိ႓မဟုတး) ဆဵပငးရြညးမထာ့ခိုငး့ပါဘူ့၈ 
သမၼာက္မး့စာမြာ အမိ္ဳ့သမီ့မ္ာ့ ဒီလုိလုပးရမယးလုိ႓ ေသေသခ္ာခ္ာ  ညျနးထာ့ 
ေသားလညး့ မလုိကးနာႀကပါဘူ့၈ သူတုိ႓ဟာ ဒီပညတးခ္ကးရ႔ဲဆုိလုိရငး့နဲ႓ ဆကး  
စပးေတျ့ ရမယး႓အေၿခအေနေတျကုိသိလုိ႓ ေရြာငးႀကဥးႀကၿခငး့လုိ႓ေၿပာႀကတယး၈ 
 စာအုပးေနာကးပိုငး့က လိငးတူခ္စးၿခငး့ဆုိငးရာ ပုတးခတးရာမြာ 
အသုဵ့ၿပဳေလ႓ရိြတဲ႓ က္မး့ခ္ကးေတျကုိလညး့ ေဖားၿပပါကဲ႓သုိ႓ ေခတးအေလြ္ာကး 
(ေခတးေရစီ့ေႀကာငး့အလုိကး)၇  အေ်ခအေနန ံဲ အခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊ 
စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ နဲ႓  အဓိပၸါယးဖျငး႓ဆုိေစခ္ငးတယး၈ ဒီလုိဆုိရငးၿဖငး႓ သငးဟာ 
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အလျနးၿခာ့နာ့တဲ႓ အေၿဖကုိေတျ႔ပါလိမး႓မယး၈ ဥပမာ အာ့ၿဖငး႓ ဝတးၿပဳရာက္မး့တျငး 
ေတျ႔ရေသာပညတးမ္ာ့ ကုိသုဵ့သတးႀကညး႓ပါ၈  
  

မိနး့မႏြငး႓ ေပါငး့ေဘားသကဲ႓သုိ႓ ေယာကး္ာ့ခ္ငး့ မေပါငး့ေဘားရ  
( ဝတးၿပဳရာက္မး့ ှ ၅ ့ ဿဿ , ဿွ ့ ှ၀ )  
  

“King James” သမၼာ က္မး့စာအုပး၌ ဝတးၿပဳရာက္မး့တျငး 
ေဖားၿပထာ့ေသာ က္မး့ပိုဒးႏြစးပိုဒးမြာ -  
“ မိနး့မႏြငး႓  ေပါငး့ေဘားသကဲ႓သုိ႓ ေယာကး္ာ့ခ္ငး့ မေပါငး့ေဘားရ” 
(ဝတးၿပဳရာက္မး့ ှ၅ ့ ဿဿ ) 
“ မိနး့မႏြငး႓ ေပါငး့ေဘားသကဲ႓သုိ႓ ေယာက္းာ့ခ္ငး့ ေပါငး့ေဘားလြ္ငး၇ ထုိသူ 
ႏြစးေယာကးတုိ႓သညး၇ ရျဵရြာဘျယးေသာ ေရာေႏြာၿခငး့ကုိ ၿပဳေသာေႀကာငး႓ ၇ 
အေသသတးၿခငး့ကုိ အမြနးခဵရမညး၈” (ဝတးၿပဳရာက္မး့ ဿွ ့ ှ၀ ) 
  အထကးမြာ ေဖားၿပထာ့တဲ႓ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ကုိ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အမြနး  
တကယးနာ့လညးဖို႓ ဆုိရငး ၁ငး့ႏြငး႓ ဆကးစပးေတျ့ ရမညး႓ အေၿခအေန ၿဖစးတဲ႓ 
စာအေရ့အသာ့ဆုိငးရာေရာ သမိုငး့ေႀကာငး့ကုိေရာ ႏြစးမ္ိဳ့လုဵ့ကုိ အရငး 
သိဖို႓လုိပါတယး၈ ဓမၼာေဟာငး့ေခတး အခ္ိနးအခါက သတးမြတးထာ့တဲ႓ 
ဒီဥပေဒေတျရ႔ဲ ဆုိလုိရငး့ အဓိပၸာယးကုိ မသိမခ္ငး့ လိငးတူႏြစးဦ့ 
ခ္စးခငးစဵုမကးတာဟာ ဒီဥပေဒနဲ႓ ၿငိစျနး့တယးလုိ႓ တထစးခ္ ဆုဵ့ၿဖတးလုိ႓ မရပါဘူ့၈  
 ေရ့သာ့ထာ့တဲ႓ က္မး့ပိုဒးရ႔ဲ စာသာ့မ္ာ့ကုိယး၉က ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ 
ဆုိလုိရငး့ အဓိပၸါယးဆုိငးရာ ႀကီ့မာ့တဲ႓ ပေဟ႒ိကုိၿဖစးေစတယး၈ ဝတးၿပဳရာက္မး့ 
အခနး့ႀကီ့ ှ၅ ႏြငး႓ ဿွ မြာ သုဵ့ႀကိမးတိုငးတိုငး အေသအခ္ာ ေဖားၿပထာ့သကဲ႓သုိ႓ 
ဣသေရလ လူမ္ိဳ့မ္ာ့ကုိ အဂဲုတၱဳၿပညးသာ့မ္ာ့(အီဂ္စး) ႏြငး႓ ခါနနး 
ၿပညးသာ့မ္ာ့ ၿပဳမူသလုိ မၿပဳမူဖို႓ရနး တာ့ၿမစးထာ့ၿခငး့ ၿဖစးတယး၈ 
ခါနနးၿပညးသာ့ ဆုိတာကေတာ႓ အဂဲုတၱဳၿပညးမြ လျတးေၿမာကး ထျကးချာလာတဲ႓ 
ဣသေရလ လူမ္ိဳ့မ္ာ့ ဝငးစာ့ရနး ဘုရာ့သခငး လ္ာထာ့တဲ႓ ေၿမေနရာမြ 
လူမ္ိဳ့မ္ာ့ကုိ ဆုိလုိၿခငး့ ၿဖစးတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ အဂဲုတၱဳ ၿပညးသာ့မ္ာ့နဲ႓ ခါနနး 
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ၿပညးသာ့မ္ာ့ရ႔ဲ လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ ဆုိငးရာ အက္ငး႓အႀကဵမ္ာ့ 
အေႀကာငး့ကုိသိရငး ဒီက္မး့ပိုဒးမ္ာ့ရ႔ဲ ပညတးၿခငး့အေႀကာငး့ကုိ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ 
ပုိမိုနာ့လညး သေဘာေပါကးမြာၿဖစးတယး၈  
 သမၼာက္မး့ဆုိငးရာ သမိုငး့သုေတသီမ္ာ့ရ႔ဲ ေဖားၿပခ္ကးအရ 
ဝတးၿပဳရာက္မး့ ၿပဳစုတဲ႓ အခ္ိနးက ခါနနးၿပညးသာ့မ္ာ့ရ႔ဲ လိငးမြုဆုိငးရာ 
ရုိ့ရာဓေလ႓မ္ာ့အပါအဝငး ဘာသာေရ့ အယူအဆမ္ာ့ဟာ ဣသေရလ 
လူမ္ိဳ့မ္ာ့ကုိ လျမး့မို့ေနခဲ႓တယးလုိ႓ ဆုိပါတယး၈ ဒီရို့ရာ ဓေလ႓မ္ာ့ဟာ ဘုရာ့ 
(သုိ႓မဟုတး) နတးသမီ့မ္ာ့ ရ႔ဲ ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာမ္ာ့ သူတုိ႓ရ႔ဲ ေကာကးပသီဲ့ႏြဵ 
နဲ႓ ေမျ့ မူထာ့တဲ႓ တိရိစာၦနးမ္ာ့ အေပ၍ သကးေရာကးေစမယးလုိ ႓ 
ယုဵႀကညးခဲ႓ႀကလုိ႓ပ၈ဲ ရို့ရာဓေလ႓ေတျထမဲြာ တစးမိသာ့စုလုဵ့ကလူမ္ာ့ 
လငးေယာကး္ာ့၇ မိနး့မ၇ အေဖ၇ အေမ၇ သာ့၇ သမီ့၇ ဝမး့ကျဲမ္ာ့ ၇ အေဒ၍ ႏြငး႓ 
ဦ့ေလ့မ္ာ့ အပါအဝငး တစးခါတရဵ လိငးဆကးဆဵ ၿခငး့ကုိ ၿပဳႀကရတယး၈ 
ဝတးၿပဳေက္ာငး့မြ ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့နဲ႓ လိငးဆကးဆဵၿခငး့မ္ာ့ေတာငး 
ပါဝငးေသ့တယး၈ ၿခဵဳေၿပာရမယးဆုိရငး လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ အပါအဝငး ကျ္ႏုးပးတုိ႓ 
ေတျ့ ႀကညး႓လုိ႓ေတာငးမေကာငး့တဲ႓ လိငးဆကးဆဵၿခငး့နညး့လမး့မ္ိဳ့စဵု 
ဒီရုိ့ရာဓေလ႓ထမဲြာ ပါဝငးေနတယး၈  
 ဥပမာ တစးခုကုိ ေလ႓လာႀကညး႓ရေအာငး၈ သမိုငး့သုေတသီမ္ာ့ 
ေဖားၿပခ္ကးအရ ခါနနးၿပညးသာ့မ္ာ့နဲ႓ အဂဲုတၱဳၿပညးသာ့(အီဂ္စး) မ္ာ့ဟာ  
အာစတာတီ့“ Astarte”  သုိ႓မဟုတး အစးရြးတာ“ Ishtar” လုိ႓ေခ၍တဲ႓ ခ္စးၿခငး့နဲ႓ 
ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ၿခငး့ နတးသမီ့ကုိ ပူေဇားပသ ခဲ႓ႀကတယး၈ အဲ႓ဒီနတးသမီ့ရ႔ဲ ဗိမၼာနးေတားက 
အစိနု“assinu” လုိ႓ေခ၍တဲ႓ ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ဟာ အထူ့အာဏာ ရြိသူမ္ာ့ 
ၿဖစးႀကတယး၈ အစိနု ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့နဲ႓ ခႏၶာေဗဒခ္ငး့ ထိေတျ႓ဆကးဆဵၿခငး့ 
အာ့ၿဖငး႓ မေကာငး့ဆုိ့ဝါ့မ္ာ့ကုိ ထျကးေၿပ့ေစၿပီ့ ကဵေကာငး့ၿခငး့မ္ာ့ 
ပိုမိုရရိြေစတယးလုိ႓ ယုဵႀကညးခဲ႓ႀကတယး၈ တစးနညး့ေၿပာရရငး ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ဟာ 
သကးရိြ ကဵေကာငး့ၿခငး့အေဆာငးမ္ာ့ ၿဖစးၿပီ့ ဝတးၿပဳသူမ္ာ့ ဝတးၿပဳမြုၿပဳစဥး 
သူတုိ႓နဲ႓ မႀကာခဏ ထိေတျ႓မြု ၿပဳတာဟာ ၿပဳၿမဓဲမၼာတာ လုိၿဖစးခဲ႓တယး၈ 
လိငးဆကးဆဵမြုၿပဳၿခငး့ကေတာ႓ နတးသမီ့ရ႔ဲ ဂရုၿပဳ သနာ့ညြာတာမြုကုိ အထူ့ 
ရရိြေစတယးလုိ႓ ထငးခဲ႓ႀကၿပီ့ ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ အမ္ိဳ့သာ့ 
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ဝတးၿပဳသူမ္ာ့ဟာ သူတုိ႓ရ႔ဲ တနးဖို့အရိြဆုဵ့(အႀကီ့မာ့ဆုဵ့) ပိုငးဆုိငးမြု ၿဖစးတဲ႓ 
သုတးပို့ (လူ႓ဘဝရ႔ဲ အႏြစးသာရလုိ႓ သတးမြတးခဲ႓ႀကတယး) ကုိ နတးသမီ့ရ႔ဲ 
ဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့မြတဆငး႓ ပူေဇား လုိ႓ပၿဲဖစးတယး၈နတးသမီ့ရ႔ဲ ဘုနး့ႀကီ့ 
ခႏၶာကုိယးထကုိဲ သုတးပို့မ္ာ့ ထညး႓ၿခငး့ဟာ ထာဝရရြငးသနးမြုကုိ ရရိြေစတယးလုိ႓ 
ယုဵႀကညးခဲ႓ႀကတယး၈ အဒဲီလုိ ဝတးၿပဳမြုေတျဟာ နတးသာ့၇နတးသမီ့မ္ာ့ကုိ 
ယုဵႀကညးႀကတဲ႓ ေရြ့ေဟာငး့ ဗာဟီရဝါဒီ မ္ာ့ႀကာ့မြာပါ ထျနး့ကာ့ခဲ႓ပါတယး၈  
 ဒါဟာ ခါနနးၿပညးနဲ႓ အဂဲုတၱဳၿပညးမြာ ၿဖစးပ္ကးခဲ႓တဲ႓၇ ဝတးၿပဳရာက္မး့မြ 
တာ့ၿဖစးခ္ကးမြာေဖားၿပထာ့တဲ႓ ဝတးၿပဳေက္ာငး့မြ ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့ သုိ ံမဟုတး 
အစိနုဘုနး့ ်ကီ့ မ္ာ့ ပၿဲဖစးတယး၈ ေဖားၿပခဲ႓သလုိပ ဲဒါဟာ ဗာဟီရဝါဒီ 
ဘာသာဝငးမ္ာ့ကုိသာ ရညးရျယးေႀကာငး့ ဝတးၿပဳရာက္မး့ အခနး့ႀကီ့ ှ၅ ႏြငး႓ 
ဿွ မြာ အတိအလငး့ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ ဝတးၿပဳရာက္မး့အခနး့ႀကီ့ ှ၅ ကုိ 
“သငးတုိ႓ေနဘူ့ေသာ အဂဲုတၱဳၿပညး၌ အက္ငး႓ကုိ၁ငး့၇ သငးတုိ႓ကုိ ငါပို႓ေဆာငး 
လတဵ႓ေသာ ခါနာနးၿပညး၌အက္ငး႓ကုိ၁ငး့၇ သငးတုိ႓သညးမက္ငး႓၇ သူတုိ႓ 
တရာ့လမး့သို႓ မလုိကးရႀက” (ဝတးၿပဳှ၅ ့ ၀ )ဆုိတဲ႓ သတိေပ့ခ္ကးနဲ႓ 
စတငးထာ့ပါတယး၈ အခနး့ႀကီ့ ဿွ မြာေတာ႓ ပိုၿပီ့အေသ့စိတးစျာ 
ေမာလုတးဘုရာ့ (Molech) ကုိ ကုုိ့ကျယးတဲ႓ ဗာဟီရဝါဒီ ဘာသာဝငးမ္ာ့ကုိ 
ဆနး႓က္ငးတဲ႓ အမိနး႓နဲ႓ အစၿပဳထာ့ပါတယး၈ ဒီႏြစးခနး့လုဵ့ဟာ အထကးမြာ  
ေဖားၿပခဲ႓တဲ႓ သကးဝငးယုဵႀကညးၿခငး့ေတျကုိ ရညးညျနး့ၿခငး့သာ ၿဖစးပါတယး၈ 
ဘယးလုိပၿဲဖစးၿဖစး ဤ အခ္ကး မ္ာ့ဟာလညး့ က္ျနုးပး တုိ ံ ရ ံဲမူလေမ့ချနး့ ်ဖစးတဲံ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာနဲ႓ ခ္စးခငးႀကညးနာစျာေနထုိငးႏိုငးပါသလာ့ 
ဆုိတဲ႓ ေမ့ချနး့နဲ႓သကးဆုိငးတာ တစးခုမြမပါပါဘူ့၈  
 သမိုငး့သုေတသီေတျရ႔ဲေဖားၿပခ္ကးအရ ယခုေခတး လိငးတူ 
ခ္စးသူမ္ာ့လုိ အခ္ိနးရြညးႀကာစျာ သစၥာရိြရိြတျဲတာမ္ိဳ့ ခါနာနးသာ့ေတျရ႔ဲ 
ရို့ရာဓေလ႓မြာ မရိြဘူ့လုိ႓ဆုိပါတယး၈ အဒဲီလုိ သစၥာရိြရိြဆကးဆဵမြုမ္ိဳ့  
ၿဖစးေပ၍လာဖို႓ မၿဖစးႏိုငးတဲ႓ ရို့ရာထုဵ့တမး့ဓေလ႓ လုိ႓လေဲၿပာလုိ႓ရပါတယး၈ 
အဲ႓ဒီလုိေနထုိငးမယးဆုိရငး ပတးဝနး့က္ငးရ႔ဲ ထုိ့နကးခ္ကးေတျႀကာ့မြာ 
ရြငးသနးႏိုငးရပါမယးး၈ ထုိ႓အၿပငး အဒဲီေခတးအခါက အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ရ႔ဲအလုပးနဲ႓ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ရ႔ဲ အလုပးဟာ အမ္ာ့အာ့ၿဖငး႓ ကျဲၿပာ့ၿခာ့နာ့တဲ႓ သတးမြတး  
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မြုေတျ ရိြပါတယး၈ အမ္ိဳ့သာ့ႏြစးဦ့ အႀကငးသူႏြစးဦ့(စဵုတျဲ) အၿဖစးေနထုိငးတယး 
ဆုိပါစို႓၇ အကယး၊ တစးေယာကးေသာသူဟာ အမ္ိဳ့သမီ့လုပးရမဲ႓ တာဝနး  
ကုိယူရတယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ ရျာကအမ္ိဳ့သမီ့ေတျႀကာ့မြာ အလုပးလုပးေနတယး 
ဆုိတာကုိ လကးသငး႓ မခဵႏိုငးႀကပါဘူ့၈  
 ဝတးၿပဳရာက္မး့ၿပဳစုသူ က္မး့ၿပဳဆရာဟာ အဲ႓ဒီေခတးခါက မေပ၍ေပါကး  
ေသ့တဲ႓ လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ (သစၥာရိြရိြ ဆကးဆဵၿခငး့) ပဵုစဵမ္ိဳ့ကုိ တာ့ၿမစး 
ထာ့တယး လုိ႓ေၿပာရငး အလျယးတကူ လကးသငး႓ခဵဖို႓ က္ိဳ့ေႀကာငး့  
မဆီေလ္ားပါဘူ့၈ သမၼာက္မး့စာနဲ႓ သမိုငး့ဘာသာရပးေတျကုိ ဖတးရြုၿခငး့  
အရလညး့ ဝတးၿပဳရာက္မး့ အခနး့ႀကီ့ ှ၅ႏြငး႓ ဿွ မြ တာ့ၿမစးခ္ကးေတျဟာ 
ဝတးၿပဳေက္ာငး့ေတျက လိငးတူ ကာမဆကးဆဵၿခငး့ကုိသာ တုိကးရုိကး  
ေၿပာထာ့ေႀကာငး့ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ သိႏိုငးပါတယး၈  
 တစးခ္ိဳ႔လူေတျကေတာ႓ “ ဒါဆုိရငး သငးတုိ႓ ဟာ ဝတးၿပဳရာက္မး့ 
ှ၅့ဿဿ နဲ႓ ဿွ့ှ၀ မြာ ကျဲကျဲၿပာ့ၿပာ့ ေဖားၿပထာ့တာကုိ ၿငငး့ပယးတာေပါ႓၇ 
ဗာဟီရဝါဒီ ထုဵ့တမး့ လိငးဆကးဆဵၿခငး့ ကုိသာမကဘူ့ ၇ အမ္ိဳ့သာ့ခ္ငး့ 
လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ အာ့လုဵ့ကုိ တာ့ၿမစးထာ့တာပဲ” လုိ႓ ကနး႓ကျကးလာ 
ႏိုငးပါတယး၈ အဒဲါဆုိရငးေတာ႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ကလ ဲ“အဲ႓ဒီစကာ့လုဵ့ဟာ ဆကးစပး 
ေတျ့ ရမဲ႓ အေၿခအေနေပ၍ မူတညးေနပါတယး၈ ေကာရိႏၲဳႀသဝါဒ ပဌမေစာငး 
အခနး့ႀကီ့ ှှ မြာလညး့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ဆဵပငး အရြညးနဲ႓ 
ေခါငး့ၿမီ့ၿခဵဳရမယးလုိ႓ ေၿပာထာ့တာကုိ သတိရပါ၈ ဒါေပမယး႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ 
ဆကးစပးေတျ့ ရမယး႓ အေၿခအေနကုိသိေနလုိ႓ အဒဲါရ႔ဲဆုိလုိရငး့ကုိ  
သိေနတယးေလ၈ ဒါဟာလ ဲအဲ႓ဒီဟာနဲ႓ ပဵုစဵတူပါပ၈ဲ စကာ့စပးမပါတဲ႓ စာသာ့ဟာ 
မြာ့ယျငး့တဲ႓ အဓိပၸါယးကုိ ဦ့တညးေစတယးေလ” လုိ႓ ပၿဲပနးေၿဖရပါမယး၈   
 ဝတးၿပဳရာက္မး့ဟာ ဗာဟီရဝါဒီ ထုဵ့တမး့ဓေလ႓ ကိုသာအတိအက္ 
ရညးညျနး့ထာ့ၿခငး့ၿဖစးပါတယး၈ ယခုေခတး ေခတးသစး ခရစးယာနး 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ နဲ႓သကးဆုိငးတဲ႓ေမ့ချနး့ရ႔ဲ အေၿဖမဟုတးတဲ႓ 
ဒီက္မး့ပိုဒးကုိလညး့ စိတးရြငး့စျာ ေဘ့ခဏဖယးထာ့ႀကရေအာငး၈  
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ပကတိထုဵ့ကုိ စျနး ံ၊ ပကတိနြငးံ ဆနး ံက္ငးဖကး ထုဵ့စဵကုိ လုိကး 
်က၌ ၈ ( ေရာမ်သွါဒစာ ှ ့ ဿှ-ဿ၅ ) 
  
 ဒီက္မး့ပုိဒးကုိေတာ႓ ယခုေခတးစာဖတးသူမ္ာ့ ၿမငးေနက္ 
အသုဵ့အႏြုနး့မ္ိဳ့နဲ႓ ေရ့သာ့ထာ့တာ မဟုတးတဲ႓ အတျကး စဖတးဖတးၿခငး့မြာ 
ေ်ကာကးစိတးေတာငး ၿဖစးသျာ့ႏိုငးပါတယး၈ ေရာမႀသဝါဒစာေရ့ဆရာၿဖစးသူ 
ရြငးေပါလု ဟာ ဂရိစာေပနဲ႓ ဟီဘရူ့ဘာသာရပးမ္ာ့ကုိ သငးႀကာ့ခဲ႓သူၿဖစးၿပီ့ 
သူ႓ရ႔ဲ ေနထိုငးပဵု အမူအရာဟာ ေန ံစဥးထုတး ဂ္ာနယးေတျ သတငး့စာေတျ 
ဖတးတဲ႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ သူသူငါငါ လုိ  စာဖတးဝါသနာ ပါသူၿဖစးတယး၈  
 
 “King James” က္မး့စာအုပးမြာ ဒီလုိဆိုထာ့ပါတယး၈  
      “ အေႀကာငး့မူကာ့၇ ထုိသူတုိ႓သညး ဘုရာ့သခငးကုိ သိလ္ကးပငး၇ 
ဘုရာ့သခငးကုိ ခ္ီ့မျမး့သငး႓ သညးအတုိငး့ မခ္ီ့မျမး့၇ေက့္ဇူ့ေတားကုိလညး့ 
မသိမမြတး၇ အခ္ညး့ႏြြီ့ေတျ့ ဆၿခငး့၇ သတိမရိြေသာ စိတးႏြလုဵ့မိုကးမၿဲခငး့ 
သို႓ေရာကးႀက၌၈ ပညာရိြေယာငးေဆာငးလ္ကးႏြငး႓ လူမိုကးအရာ၉ တညးႀက  
သညးၿဖစး၊ ၇ မေဖာကးၿပနး မပ္ကးစီ့ႏိုငးေသာ ဘုရာ့သခငး၌ ဂုဏးေတားကုိ 
ပယးလ္ကး၇ ေဖါကးၿပနး ပ္ကးစီ့တတးေသာ လူ၌ ရုပးတု၇ သာ့ငြကးအစရိြေသာ 
တျာ့တတးေသာ တိရစ ၦာနး၌ ရုပးတုတုိ႓ကုိ ဘုရာ့သခငး အရာ၉ ခ္ီ့ေၿမြာကး  
ႀက၌၈ ထုိ႓ေႀကာငး႓သူတုိ႓သညး မိမိတုိ႓ ကိုယးကာယ၌ အသေရကုိ အခ္ငး့ခ္ငး့ 
ရြုတးခ္မညး အေႀကာငး့၇ ဘုရာ့သခငးသညး သူတုိ႓ကုိသူတုိ႓၌ ကိေလသာ 
စိတးညစးညဴ့ၿခငး့ လကးသုိ႓ အပးလုိကး ေတားမူ၌ ၈ သူတုိ႓သညး မြနးေသာ 
ဘုရာ့သခငး႓ အရာ၉ အမြာ့ကုိထာ့လ္ကး၇ ဖနးဆငး့တတးေသာ သခငးကုိပယး၊၇ 
ဖနးဆငး့အပးေသာအရာကုိ ဝတးၿပဳကုိ့ကျယးေသာသူ ၿဖစးႀက၌၈ ထုိသခငးသညး  
ထာဝရ မဂၤလာရိြေတားမူ၌၈အာမငး၈ 
 ထုိသို႓ၿပဳႀကေသာေႀကာငး႓ ဘုရာ့သခငးသညး သူတုိ႓ကုိ ရြကးေႀကာကး  
ဘျယးေသာ ကိေလသာလကးသုိ႓ အပးလိုကးေတားမူ၌၈ အဘယးသုိ႓နညး့ 
ဟူမူကာ့၇  မိနး့မတုိ႓သညး ပကတိထုဵ့စဵကုိစျနး႓၊၇ ပကတိႏြငး႓ဆနး႓က္ငးဘကး  
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ထုဵ့စဵကုိ လုိကးႀက၌၈ ထုိအတူ၇ ေယာက္းာ့တုိ႓သညးလညး့ မိနး့မႏြငး႓ 
ဆကးဆဵၿခငး့ ပကတိထုဵ့စဵကုိစျနး႓၊ အခ္ငး့ခ္ငး့ ကိေလသာစိတးပူေလာငးသၿဖငး႓၇ 
ရြကးေႀကာကးဘျယးေသာ အမြုကုိ ေယာက္းာ့ခ္ငး့ၿပဳလ္ကး၇ မိမိတုိ႓ မြာ့ယျငး့ၿခငး့ 
ႏြငး႓ အေလ္ာကး မိမိတုိ႓ အၿပစးဒဏးကုိ ခဵရႀက၌၈ ထုိသူတုိ႓သညး ဘုရာ့သခငးကုိ 
မသိမမြတးလုိသညးၿဖစး၊ ၇ မေလ္ာကးပတးေသာ အမြုကုိၿပဳေစမညး အေႀကာငး့၇ 
ဘုရာ့သခငးသညး သူတုိ႓ကုိ ေမာဟလကးသို႓ အပးလုိကးေတားမူသညးႏြငး႓ အညီ၇ 
သူတုိ႓သညး အလုဵ့စဵုေသာ အဓမၼက္ငး႓ၿခငး့၇ မတရာ့ေသာ ေမထုနးကုိၿပဳၿခငး့၇ 
ဆုိ့ညစးၿခငး့၇ ေလာဘ လျနးက္ဴ့ၿခငး့၇ မနာလုိၿခငး့၇ ၿငဴစူၿခငး့၇ လူအသကးကုိ 
သတးၿခငး့၇ ရနးေတျ႓ၿခငး့၇ လြညး႓ၿဖာ့ၿခငး့၇ သူတပါ့ကုိၿမငးပ္ငး့ၿခငး့ တုိ႓ႏြငး႓ ၿပညး႓စဵု  
ေသာသူ၇ ေခ္ာစာ့ေသာသူ၇ ဆေဲရ့ေသာသူ၇ ဘုရာ့သခငးကုိ မုနး့ေသာသူ၇ 
ဝါႀကျာ့ေသာသူ၇ မတတးေကာငး့ေသာ အတတးကုိ စီရငးေသာသူ၇ မိဘစကာ့ကုိ 
နာ့မေထာငးေသာသူ၇ သတိမရိြေသာသူ၇ သစၥာပ္ကးေသာသူ၇ မိဘ သာ့မယာ့ 
စသညးတုိ႓ကုိ မခ္စးေသာသူ၇ ရနးၿငိဳ့ထာ့ေသာသူ၇ သနာ့ၿခငး့ ကရုဏာစိတး  
မရိြေသာသူ ၿဖစးႀက၌၈” (ေရာမႀသဝါဒစာ ှ ့ ဿှ - ၀ွ) 
 ဒီက္မး့ပိုဒးကုိ အဓိပၸါယးၿပနးဆုိဖို႓ အလျယးကူဆုဵ့ က္မး့ပိုဒး 
အၿဖစးကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေတျ့ ေတာႏိုငးပါတယး၈ ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ ရြငးေပါလု ဟာ 
သူေလ႓လာခဲ႓တဲ႓ စာေပမ္ာ့ အတုိငး့ အၿဖစးမြနးကုိ မၿချငး့မခ္နး  ရြငး့လငး့ 
ထာ့ၿပီ့ေတာ႓ သူၿပစးတငးခ္ငးတဲ႓ အၿပဳအမူ အေၿခခဵအေႀကာငး့ေတျကုိလ ဲ
သရုပးေဖား ေရ့သာ့ထာ့တယး၈ အဲ႓ဒါေႀကာငး႓ “ဒီက္မး့ပိုဒးဟာ လိငးတူႏြစးဦ့ 
ဘုရာ့သခငးေကာငး့ခ္ီ့ေအာကးမြာ ခ္စးခငးစျာ ေပါငး့သငး့ႏိုငး၇ မေပါငး့သငး့ႏိုငး 
ဆုိတာနဲ႓ သကးဆုိငးသလာ့?”ဆုိတဲ႓ေမ့ချနး့ကုိ ေၿဖဆုိဖို႓ ပိုမိုလျယးကူေစပါတယး၈  
 ကျ္ႏုးပးတုိ႓ က္မး့ပုိဒးကုိ တခ္ကးခ္ငး့ေလ႓လာမယးဆုိရငး ရြငးေပါလု ဟာ 
ယုတိၱတနးတနးနဲ႓ တဆငး႓ၿခငး့ ေၿပာသျာ့တာကုိ ေတျ႓ရပါမယး၈ သူေၿပာခ္ငးတဲ႓ 
လူေတျက ဘယးသူလဆုိဲတာကုိ ေကာကးႏြုတးေဖားၿပရရငး  
 ှ ၈ ဘုရာ့သခငးကုိ သိလ္ကးပငး၇ ဘုရာ့သခငးကုိ 
ခ္ီ့မျမး့သငး႓သညးအတုိငး မခ္ီ့မျမး့၇ ေက့္ဇူ့ေတားကုိလညး့ မသိမမြတးသူ၈ 
(အခနး့ငယး ဿှ ) 
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 ဿ ၈ ရုပးတုတုိ႓ကုိ ဘုရာ့သခငး အရာ၉ ခ္ီ့ေၿမြာကးသူ၈  
(ဖနး့ဆငး့ရြငးထကး လူဖနးဆငး့ႏိုငးေသာအရာ)၈ (အခနး့ငယး ဿ၀) 
 ၀ ၈ ဖနးဆငး့တတးေသာ သခငးကုိပယး၊၇ ဖနးဆငး့အပးေသာ အရာကုိ 
ဝတးၿပဳကုိ့ကျယးေသာသူ၈ (အခနး့ငယး ဿ၂) 
 ၁ ၈ ပကတိႏြငး႓ ဆနး႓က္ငးဘကး ထုဵ့စဵကုိ လုိကးသူ (ကိေလသာ၉ 
ေပ္ားေမျ႓ၿခငး့)၈ (အခနး့ငယး ဿ၃ - ဿ၄ ) 
 ၂ ၈ အဓမၼက္ငး႓ၿခငး့၇ မတရာ့ေသာ ေမထုနးကုိၿပဳၿခငး့၇ေလာဘ 
လျနးက္ဴ့ၿခငး့၇ မနာလုိၿခငး့၇ ၿငဴစူၿခငး့၇ လူအသကးကုိ သတးၿခငး့၇ ရနးေတျ႓ၿခငး့၇ 
လြညး႓ၿဖာ့ၿခငး့၇ သူတပါ့ကုိၿမငးပ္ငး့ၿခငး့ တုိ႓ႏြငး႓ ၿပညး႓စဵုေသာသူ၇ 
ေခ္ာစာ့ေသာသူ၇  ဆေဲရ့ေသာသူ၇ ဘုရာ့သခငးကုိ မုနး့ေသာသူ၇ 
ဝါႀကျာ့ေသာသူ၇ မတတးေကာငး့ေသာ အတတးကုိ စီရငးေသာသူ၇ မိဘစကာ့ကုိ 
နာ့မေထာငးေသာသူ၇ သတိမရိြေသာသူ၇ သစၥာပ္ကးေသာသူ၇ မိဘ သာ့မယာ့ 
စသညးတုိ႓ကုိ မခ္စးေသာသူ၇ ရနးၿငိဳ့ထာ့ေသာသူ၇ သနာ့ၿခငး့ ကရုဏာစိတး  
မရိြေသာသူ၈ (အခနး့ငယး ဿ၆ - ၀ှ) 
 ရြငးေပါလု ဒီေနရာမြာ ေထာကးၿပတဲ႓ လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ 
ပဵုစဵဟာလညး့ လိငးဆကးဆဵၿခငး့ကုိ ဝတးၿပဳကုိ့ကျယး ၿခငး့ႏြငး႓ ဆကးႏျယးသူမ္ာ့ 
(အထူ့သၿဖငး႓ ဝတးၿပဳေက္ာငး့မြ ၿပညး႓တနးဆာဆနးဆနး ဝတးေက္ာငး့ဆရာမ္ာ့ ) 
ႏြငး႓ စိတးအလုိဆႏၵအရ (သို႓မဟုတး ဘာသာေရ့ ထုဵ့တမး့စဥးလာအရ သူတုိ႓ 
ဘုရာ့ႏြငး႓ သကး ဆုိငးသူႏြငး႓) သူတုိ႓ရ႔ဲ အတျငး့သဘာဝ လိငးစိတးခဵယူမြူ ကို 
ခ္ိဳ့ေဖာကးၿပီ့ေတာ႓ က္ာ့၇မ မေရျ့  မညးသူနဲ႓မဆုိ လျနးလျနး ႀကဴ့ႀကဴ့ 
လိငးဆကးဆဵၿခငး့မ္ိဳ့ကုိ ဆုိလုိတာၿဖစးတယး၈ 
 ယခုေခတးလူေတျမြာလညး့ ေရာမႀသဝါဒ အခနး့ႀကီ့ (ှ) 
မြာေဖားၿပထာ့သလုိ လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့မြာ ေမျ႓ေလြ္ား ေနတဲ႓လူေတျ 
ရိြတယးဆုိတာ ယုဵမြာ့သဵသယ ရိြစရာမလုိပါဘူ့၈ အကယး၊ လူ  
တစးေယာကးဟာ လိငးကျဲခ္စးသူ စစးစစး အၿဖစးေမျ့ ဖျာ့ လာပါလ္ကး 
ဘုရာ့သခငးကုိ မ္ကးကျယးၿပဳၿပီ့ လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ကုိ အထူ့အဆနး့ 
စိတးေက္နပးေပ္ားရျငးမြု သကးသကးအတျကး ၿပဳမူတယးဆုိရငး ဒီက္မး့ပိုဒးဟာ 
အဲ႓ဒီလုိလူမ္ိဳ့နဲ႓ သကးဆုိငးပါတယး၈ဒါေပမယး႓ လိငးတူခ္စးသူ (gay, lesbian, 
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bisexual) တုိငး့နဲ႓ေတာ႓ မသကးဆုိငးပါဘူ့၈ စာေရ့ဆရာ တုိငးလာ ရ႔ဲ ဘဝ 
ေကာကးေႀကာငး့ကုိ ႀကညး႓ရေအာငး၈ 
 တုိငးလာ  ငယးရျယးစဥး ကတညး့က ဘုရာ့သခငး အလုိေတားအတုိငး့ 
သကးရြငးေနထုိငး လုိမြုဟာ သူရ႔ဲ ဆႏၵၿဖစးပါတယး၈ သူဟာ ခရစးယာနး 
သာသနာၿပဳဆရာ မိဘႏြစးပါ့မြ ေမျ့ ဖျာ့လူသူၿဖစးၿပီ့ေတာ႓ အသကးငါ့ႏြစးသာ့မြာ 
ဘုရာ့သခငးကုိ စတငးသိရိြၿပီ့ သခငးေယရြုကုိ စိတးႏြလုဵ့မြာ အုပးစို့ဖို႓ 
ဆုေတာငး့ခဲ႓တယး၈ အဲ႓ဒီ အဓိပၸါယးကုိ ေရေရရာရာ မသိေပမယး႓ ဘုရာ့သခငး 
ဂုဏးေတားကုိ ခ္ီ့မျမး့ရငး့ ႀကီ့်ပငး့ခဲ႓တယး၈ အထကးတနး့ေက္ာငး့ေရာကးေတာ႓ 
သူ႓ရ႔ဲ ဘုရာ့သခငး အေပ၍ ယုဵႀကညးကုိ့စာ့မြုနဲ႓ ဘုရာ့ေက္ာငး့မြ သငးႀကာ့မြုအရ 
အရကးေသစာ ေသာကးစာ့ၿခငး့ႏြငး႓ ကခုနးၿခငး့မ္ာ့ကုိ ေရြာငးရြာ့တဲ႓အတျကး 
သူငယးခ္ငး့ေတျရ႔ဲထူ့ၿခာ့သူအၿဖစး သတးမြတးၿခငး့ကုိ ခဵခဲ႓ရတယး၈ 
မိနး့ကေလ့ေတျ သူ႓ကုိ ေက္ာငး့ကပျဲသျာ့ဖို႓ ခ္ိနး့ဆုိရငးလညး့ သျာ့ခဲ႓တယး၈ 
ဒါေပမယး႓ သူတုိ႓ရ႔ဲ ေတျ႓ဆုဵမြုကုိ အတူတူဆုေတာငး့ၿခငး့နဲ႓ အစၿပဳခဲ႓ တာခ္ညး့ပ၈ဲ  
ေရာမႀသဝါဒ အခနး့ႀကီ့ (ှ) မြာ ေဖားၿပထာ့တာနဲ႓ မတူပ ဲတုိငးလာ ဟာ 
ဘုရာ့သခငး ကုိ ယုဵႀကညးတယး၇ ဂုဏးေတားခ္ီ့မျမး့တယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ ဘုရာ့သခငး 
ကုိ ပ္ပးဝတးၿပဳ ကုိ့ကျယးသူလညး့ၿဖစးတယး၈ သူ႓အတျကးေတာ႓ ေလာကရ႔ဲ 
စိတးေက္နပးဖျယးအရာေတျဟာ ဝိညဥးဆုေက့္ဇူ့ေလာကး အေရ့မႀကီ့ပါဘူ့၈  
 ဒီလုိနဲ႓ တုိငးလာ ခရစးယာနးေကာလိပး (ဓမၼေက္ာငး့) ကုိပညာ 
သျာ့သငးဖို႓ မဆုဵ့ၿဖတးခငး ကတညး့က သူဟာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ထကး 
အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ကုိသာ စိတးဝငးစာ့တဲ႓ စိတးခဵစာ့မြုမ္ိဳ့ ရိြေနခဲ႓တယး၈ ဒီလုိ 
စိတးခဵစာ့မြုမ္ိဳ့ဟာ မြာ့ယျငး့တယးလုိ႓ သူထငးတယး၇ ဒါေႀကာငး႓ သူ႓ရ႔ဲ သဘာဝ 
စိတးခဵစာ့မြုကုိ ခ္ိဳ့ႏြိမးၿပီ့ သူဟာ လိငးကျဲခ္စးသူ ပၿဲဖစးရမယးလုိ႓ ကုိယး႓ကုိကိုယး 
အာ့ေပ့(ေၿပာ) ေနခဲ႓တယး၈ စတုတၳႏြစး ေက္ာငး့သာ့ဘဝမြာေတာ႓ သူရ႔ဲ 
အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အေပ၍ စိတးတိမး့ညျတးမြုဟာ လိငးမြုဆုိငးရာ စိတးဆႏၵ 
(စိတးေက္နပးေပ္ားရျငးလုိမြု) အတျကးႏြငး႓ ေရြ့ေဟာငး့ ဝတးၿပဳမြုဆုိငးရာ 
ဓေလ႓ထုဵ့စဵမ္ာ့နဲ႓ လာ့လာ့မြုမဆုိငးတာကုိ သိလုိကးရပါတယး၈ ညအိပးရာမဝငးမီ 
ဝတးၿပဳဆုေတာငး့မြုတစးခုမြာ အမိ္ဳ့သမီ့ႏြငး႓ ဆကးဆဵမြုၿပဳ သငး႓မသငး႓ 
ဆုိတဲ႓ေမ့ချနး့အေႀကာငး့ကုိ သူအႀကီ့အက္ယး ေတာငး့ေလ္ာကးေနခဲ႓တယး၈ 
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အဲ႓ဒီဆုေတာငး့ ေနစဥးမြာပ ဲသူဟာ သူ႓ရ႔ဲေမျ့ ရာပါဗီဇအရ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အေပ၍ 
တိမး့ညျတးမြုဟာ လုိအပးတယး၇ လုပးအပးတယးလုိ႓ ခိုငးမာတဲ႓ ခဵစာ့မြုမ္ိဳ့ 
ရေနခဲ႓တယး၈ 
 တုိငးလာ ဟာဆုိရငး ခရစးယာနးသာသနာၿပဳမ္ာ့ရ႔ဲ သာ့၇ ၿပီ့ေတာ႓ 
ဝိညဥးေတားရ႔ဲ လမး့ၿပမြုကုိ ေရြ့ဦ့စျာ ေတာငး့ေလ္ာကးတတးသူၿဖစးတယး၈ 
သူဟာ ခ္ကးခ္ငး့ ယုဵႀကညးရတဲ႓ ပါေမာက၏ တစးေယာကးဆီသျာ့ၿပီ့ေတာ႓ 
ေကာလိပးက အတုိငးပငးခဵ တစးေယာကးနဲ႓ ကုသမြုကုိ စတငးခဵယူခဲ႓တယး၈ 
ေနာကးႏြစးေပါငး့ အနညး့ငယးႀကာအထိ သူဟာ အိမးေထာငးမၿပဳပ ဲ
သမၼာက္မး့စာ ႏြငး႓ သူ႓ရ႔ဲ အသငး့ေတားက သငးႀကာ့မြုမ္ာ့ ၉သာ 
လုဵ့ပနး့ေမျ႓ေလ္ား ေနၿပီ့ေတာ႓ လိငးတူခ္စးသူ (gay) တစးေယာကးအေနနဲ႓ 
ဘယးလုိအသကးရြငးသငး႓ တယးဆုိတာ ရြာေဖျေနခဲ႓တယး၈ သူဟာ 
ေငျဂုဏးေမကးၿခငး့၇သူတပါ့ကုိ ထိခိုကးေစၿခငး့၇ မနာလုိၿခငး့၇ ခိုကးရနးၿဖစးပျာ့ၿခငး့ 
ႏြငး႓ မာနေထာငးလႊာ့ၿခငး့မ္ာ့ ကငး့ေအာငး ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ေနထုိငး သကးရြငးခဲ႓တယး၈ 
အဆုဵ့သတးမြာေတာ႓ သမၼာက္မး့စာဟာ သူ႓ကုိ ေမျ့ ရာပါ လိငးတူခ္စးသူ (gay) 
တစးဦ့အၿဖစး အတညးၿပဳၿပီ့၇ သူ႓ရ႔ဲ မိဘေတျရ႔ဲဆုိဆုဵ့မမြုကုိိ ေလ့စာ့သမြု 
ၿပဳၿခငး့နဲ႓ ဘုရာ့သခငးကုိ ခ္စးေႀကာကးရိုေသၿခငး့ေႀကာငး႓ သူရ႔ဲလူပ္ိဳဘဝကုိ 
သူ႓ရ႔ဲခငးပျနး့သညးၿဖစးသူ ေရာံပး နဲ႓ ေတျ႓ဆုဵခ္ိနးထိ ထိနး့သိမး့ခဲ႓တယး၈  
 ဂ္ကး ရ႔ဲဘဝဟာလ ဲအဲ႓လုိပဵုစဵတူပါပ၈ဲ ၿပီ့ေတာ႓ ရာေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ ကလညး့ ဘုရာ့အမြုေတားေဆာငးေနစဥးမြာ မိမိတုိ႓ရ႔ဲ 
လိငးတူအေပ၍စိတးဝငးစာ့မြုနဲ႓ ပါတးသကးလုိ႓ ဘယးေလာကးရုနး့ကနး 
ရတယးဆုိတာ ကိုယးစီ ေၿပာၿပႏိုငးႀကပါတယး၈ သူတုိ႓ ဟာ ဘာသာေရ့ေႀကာငး႓၇ 
ဘုရာ့သခငးကုိ မခ္စးတဲ႓လူႏြငး႓ လိငးမြုကိစၥ အသစးအဆနး့ကုိခဵုမငးသူမ္ာ့ 
မဟုတးႀကပါဘူ့၈ အဲ႓ဒီလုိလူမ္ိဳ့ဟာ လူနညး့စုသာ ၿဖစးေပမယး႓ 
ဘုရာ့သခငးဖနးဆငး့ခဲံ တဲ႓ ဘဝအစ ကတညး့က လိငးတူမ္ာ့ကုိသာ 
စိတးဝငးစာ့သူမ္ာ့ ၿဖစးႀကပါတယး၈ သူတုိ႓ဟာ ေမျ့ ရာပါ (သဘာဝ) 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ၿဖစးႀကပါတယး၈ 
 ရြငးေပါလုဟာ အတညးတက္နဲ႓ ခ္စးခ္စးခငးခငး ေပါငး့သငး့ 
ေနထုိငးႀကတဲ႓ ဘာသာတရာ့ ကုိငး့ရြုိငး့သူ လိငးသူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ 
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ရညးရျယးေၿပာထာ့တာ မဟုတးမြနး့ ရြငး့လငး့ေနပါတယး၈ အကယး၊ 
ရြငးေပါလုဟာ တညးတညးတနး႓တနး႓နဲ႓ ခ္စးခငးစျာ ေပါငး့သငး့ေနထုိငးၿပီ့ေတာ႓ 
ဘာသာတရာ့မြာ ဘဝကုိနစးၿမြပးထာ့တဲ႓ ေမျ့ ရာပါ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ 
သိခဲ႓၇ၿမငးခဲ႓မယး ဆုိရငး သူဒီလုိ မႏြစးၿမိဳ႔မြုေတျ ရိြမလာ့ ဆုိတဲ႓ ေမ့ချနး့ မ္ိဳ့ေတာ႓ 
ေမ့အပးပါတယး၈ ဘယးလုိ အေၿဖပ ဲထျကးထျကး အဲ႓ဒါဟာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ရ႔ဲ 
စိတးကူ့နဲ႓ မြနး့ဆခ္ကးေတျသာ ၿဖစးတယး၇ ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ 
ရြငးေပါလုဟာ သူရ႔ဲက္မး့မြာ ေရာမလူမ္ိဳ့မ္ာ့ကုိ ေၿပာႀကာ့ထာ့တဲ႓ အေႀကာငး့ 
ေဖားၿပထာ့ၿခငး့မရိြလုိ႓ပါပ၈ဲ သူဟာ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတား လမး့ၿပမြုနဲ႓အတူ 
တစးၿခာ့ အေႀကာငး့အရာကုိသာ ညျနး့ထာ့တာၿဖစးၿပီ့ အဲ႓ဒီအေႀကာငး့အရာနဲ႓ 
သကးဆုိငးတာေတျပ ဲသူေရ့သာ့ခဲ႓တာၿဖစးတယး၈ ဒါေ်ကာငးံ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ 
ေမ့ချနး့အတျကးေတာ႓ ဒီအပိုဒးကုိ ထာ့ခဲံ ်ပီ့ တစးၿခာ့က္မး့ပိုဒးေတျကုိပ ဲ
ဆကးလကးႀကညး႓ရေအာငး၈  
 

မတရာ့ေသာေမထုနး ?  
( ှ ေကာရိ ႏၱဳ ၃ ့ ၆ - ှွ ၇ တိေမာေသ ှ ့ှွ ) 
 
 လိငးတူခ္စးသူ ဆနး႓က္ငးရာမြာ အသုဵ့ၿပဳႀကတဲ႓ သမၼာက္မး့ရိြ 
ေနာကးဆုဵ့က္မး့ပိုဒး ကေတာ႓( ှ ေကာရိ ႏၱဳ ၃ ့ ၆ - ှွ ) ၿဖစးၿပီ့ King James 
က္မး့စာ အုပးမြာေတာ႓ :  
 “မတရာ့ေသာ သူတုိ႓သညး ဘုရာ့သခငး၌ ႏိုငးငဵေတားကုိ အေမျမခ ဵ
ရသညးကုိသငးတုိ႓ မသိႀကသေလာ၈ အလျဲမယူႀကႏြငး႓၈မတရာ့ေသာ ေမထုနး၉ 
မြီဝေဲသာသူ၇ ရုပးတုကုိ့ကျယးေသာသူ၇ သူ႓မယာ့ကုိၿပစးမြာ့ေသာသူ၇ 
ေယာက္းာ့ခ္ငး့ ေမထုနးၿပဳေသာသူ၇ ထုိအမြုကုိခဵေသာသူ၇ သူ႓ဥစၥာကုိ 
ခို့ေသာသူ၇ ေလာဘလျနးက္ဴ့ေသာသူ၇ ေသရညးေသရကးႏြငး႓ ယစးမူ့ေသာသူ၇ 
ဆေဲရ့ကဲ႓ရ႔ဲေသာသူ၇ အႏိုငးအထကးလုယူေသာသူတုိ႓သညး ဘုရာ့သခငး၌ 
ႏိုငးငဵေတားကုိ အေမျမခဵရႀက၈” လုိ႓ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈  
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 ဒီက္မး့ပိုဒးထကဲ အေႀကာငး့အရာႏြစးခုဟာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ေနတဲ႓အေႀကာငး့နဲ႓ ဆကးစပးေနပါတယး၈ ပထမတစးခ္ကးက 
အမ္ိဳ့သာ့ လိငးတူခ္စးတူမ္ာ့လုိ႓ သတးမြတးႏိုငးတဲ႓ “ေယာက္းာ့ခ္ငး့ 
ေမထုနးၿပဳေသာသူ( effeminate)” ပၿဲဖစးပါတယး၈ အခနး့ငယး ၆ မြာပါတဲ႓  
(effeminate) ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့ဟာ ဂရိဘာသာမြာေတာ႓ အလျနးပဲ  
က္ယးၿပနး႓တယး၈ ဂရိလုိ မလချိဳငး့ “malakoi” ၿဖစးၿပီ့ေတာ႓ လုဵ့ေစ႓ပတးေစ႓ 
အဓိပၸာယးဖျငး႓ရရငး ႏူ့ညဵ႔ေပ္ာ႓ေပ္ာငး့ေသာ “ Soft” လုိ႓ အဓိပၸာယးရပါတယး၈ 
ဒါေႀကာငး႓ ရြငးေပါလုက ႏူ့ညဵ႔ေပ္ာ႓ေပ္ာငး့သူမ္ာ့ “Soft People” ဟာ 
ထာဝရဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ႏိုငးငဵေတားကုိ အေမျမခဵရဘူ့လုိ႓ ေၿပာထာ့ပါတယး၈ 
နူ့ညဵစျာေနထုိငး တတးေသာ သူမ္ာ့ အေႀကာငး့ေၿပာထာ့တာ မဟုတးမြနး့  
ကျ္ႏးုပးတုိ႓သိေပမယး႓ သူဘာကုိ ရညးရျယး ေၿပာထာ့တယးဆုိတာေတာ႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ 
ေမ့ဖို႓ရိြတယး၈ 
 ဒီဂရိစကာ့လုဵ့ဟာ အသုဵ့ၿပဳတဲ႓ စာေႀကာငး့နဲ႓အေႀကာငး့အရာေပ၍ 
မူတညးၿပီ့တဲ႓ အဓိပၸာယး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေၿပာငး့လႏဲိုငးပါတယး၈ ဒီစကာ့လုဵ့ကုိ 
အက္ငး႓သိက၏ာပိုငး့မြာ အသုဵ့ၿပဳမယးဆုိရငးေတာ႓ အပ္ငး့ထူၿခငး့၇ ကုိးယးက္ငး႓  
တရာ့ပ္ကးၿခငး့၇ ယုိယျငး့က္ဆငး့ၿခငး့ ဒါမြမဟုတး သတိၱနညး့ၿခငး့  မ္ာ့ကုိ 
ဆုိလုိတယး၈ အမ္ိဳ့သမီ့ကဲ႓သုိ႓ ေပ္ာ႓ေၿပာငး့ၿခငး့ သုိ႓မဟုတး ခ္မး့သာေသာသူမ္ာ့ 
ဝတးဆငးေသာ ႏူ့ညဵ႔တဲ႓ ေစ့္ႀကီ့ပိတးစမ္ိဳ့ကုိဝတးဆငးၿခငး့ လုိ႓လညး့ 
ဆုိႏိုငးပါေသ့တယး၈ အဒဲီေခတးရ႔ဲ ဝါဒအရ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ဟာ အမ္ိဳ့သာ့  
မ္ာ့ထကး ပုိၿပီ့ အာ့နညး့ေပ္ာ႓ညဵ႔တယး၇ အေႀကာကးအရျဵ ႔ႀကီ့တယး၇ 
ထိခိုကးလျယးတယး၇ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ေလာကး အရာမေရာကးသူမ္ာ့အၿဖစး 
သတးမြတးထာ့ႀကတယး၈ဒါေႀကာငး႓ အလျနးအကျ္နး အစာႀကဴ့သူ၇ 
ေစ့္ႀကီ့ပစၥညး့မ္ာ့ကုိ ႏြစးသကးသူ၇ ပ္ငး့ရိသူ၇ ဒါမြမဟုတး ေႀကာ႓ေမာ႓စျာ 
ဝတးစာ့ဆငးယဥးလုိသူမ္ာ့ဟာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့လို ေပ္ာ႓ေၿပာငး့သူ “Soft like a 
women” လုိ႓ သတးမြတးခဵရတယး၈ အဒဲီလုိ မိနး့မမုနး့တီ့ေရ့ 
အေတျ့ အေခ၍မ္ာ့ဟာ ယခုေခတး လူမြုအဖျဲ႓အစညး့အတျငး့မြာ မရိြေပမယး႓ 
အဲ႓ဒီေခတးခါကေတာ႓ ထငးထငးရြာ့ရြာ့ကုိ ရိြခဲ႓ပါတယး၈ King James 
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က္မး့စာအုပးမြာ မလကးချိဳငး့ “ malakoi” ကို “effeminate” 
လုိ႓ဘာသာၿပနးဆုိထာ့ၿခငး့ဟာ အဲ႓ဒီအၿဖစးကုိ မီ့ေမာငး့ထုိ့ၿပေနပါတယး၈ 
 ယခုေခတး ႏြငး႓ ေရြ့ေဟာငး့ေခတး ရ႔ဲ အယူအဆ ကျာၿခာ့မြုေတျကုိ 
နာ့လညးဖို႓ အေရ့ႀကီ့ပါတယး၈ ရြငးေပါလုဟာ မိနး့မဆနးဆနး  ပိုကးဆဵအိတး 
ကုိငးေလ႓ရိြတဲ႓ အမ္ိဳ့သာ့လိငးတူခ္စးသူ ေတျကုိ ၿပစးတငး လုိၿခငး့မဟုတးပ ဲ
ကိုယးက္ငး႓တရာ့ပ္ကးၿပာ့ယုိယျငး့ေနတဲ႓သူမ္ိဳ့ကုိသာၿပစးတငးလုိၿခငး့ၿဖစးတယး၈ 
ေရြ့ေခတး ေရာမႏြငး႓ဂရိ လူမ္ိဳ့ေတျရ႔ဲ ေယာက္းာ့ဆနးမြု သုိ႓မဟုတး မိနး့မဆနးမြု 
အနကးအဓိပၸါယးနာ့လညးတာဟာ ယခုေခတးနဲ႓ အေတားေလ့ 
ၿခာ့နာ့ေနပါတယး၈ ပထမရာစုႏြစးမြ ေရာမလူမ္ိဳ့မ္ာ့ဟာ မိနး့မဆနးၿခငး့နဲ႓ 
လိငးတူခ္စးၿခငး့ကုိ သီ့ၿခာ့ချဲၿခမး့ထာ့ႀကတယး၈ သူတို႓ရ႔ဲ ယဥးေက့္မြုမြာ 
အမ္ိဳ့သာ့တစးေယာကးက တာဝနးဝတၱရာ့ထကး စိတးအလုိဆႏၵသာယာမြုကုိ 
ပိုၿပီ့စိတးဝငးစာ့မယးဆုိရငး အဲ႓ဒီလူကုိ မိနး့မဆနးသူအၿဖစး သတးမြတးခဵရတယး၈ 
ၿပီ့ေတာ႓ အမ္ိဳ့သာ့ တစးေယာကး ဟာ ကိုယး႓ကုိကိုယး အမ္ာ့ထကး 
ပိုၿပီ့ဆျဲေဆာငးမြုရိြေအာငး ေနထုိငးၿပဳမူလြ္ငး (သူတုိ႓ဆျဲေဆာငးခ္ငးသူမြာ 
အမ္ိဳ့သာ့ေသား၁ငး့၇ အမ္ိဳ့သမီ့ေသား၁ငး့ မညးသူပငးၿဖစးေစကာမူ)  
မိနး့မဆနးသူအၿဖစး ေခ၍ဆုိသမုတးခဵရတယး၈ စိတးအလုိသာယာမြုရြာေသာ 
ေယာက္ား့မ္ာ့ကုိ သူတုိ႓ မညးသူ၉ ရြာသညးၿဖစးေစ မိနး့မဆနးသူ အၿဖစး 
ၿမငးႀကပါတယး၈ပထမရာစုႏြစးမြ ေရာမလူမ္ိဳ့မ္ာ့ရ႔ဲ စဵသတးမြတးခ္ကးအရဆုိရငး 
ကမၻာေ်ကား ေႀက့စာ့ နပနး့သမာ့မ္ာ့ (အမ္ိဳ့သာ့ဆနးသူမ္ာ့အၿဖစး 
သတးမြတးထာ့သူမ္ာ့)  ကုိ မိနး့မဆနးသူအၿဖစး သတးမြတးႀကလိမး႓မယး၇ 
ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ သူတုိ႓ဟာ အေပ၍ယဵအာ့ၿဖငး႓ ေတာကးေၿပာငးေသာ 
အဝတးအစာ့မ္ာ့ကုိ စိတးဝငးစာ့ၿခငး့၇ ႀကျကးသာ့ ေဖားေသာ  ဝတးစာ့ဆငး 
ယငးၿခငး့ႏြငး႓ ဂုိကးေပ့ႀကမး့ၿခငး့မ္ာ့ေႀကာငး႓ ပါပ၈ဲ ဒီရြုေထာငး႓အေနနဲ႓ ႀကညး႓မယး  
ဆုိရငး ရြငးေပါလုၿပစးတငးခ္ငးတဲ႓ လူေတျက မာနေထာငးလျာ့တဲ႓လူ၇ အေႀကာကး  
အရျဵ႔ ႀကီ့သူ ႏြငး႓ ကုိယး႓ကုိကုိးယး အလုိလုိကးလျနး့သူမ္ာ့ပၿဲဖစးပါတယး၈  
 ယခုႏြစးေတျအတျငး့မြာ တစးခ္ိဳ႔သူေတျက ှေကာရိႏၱဳ ၃ မြာ 
ေၿပာထာ့တဲ႓ မလကးချိဳငး့ “malakoi” ဆုိတာဟာ လိငးဆကးဆဵရာမြာ 
လကးသငး႓ခဵသူ အေဖားအၿဖစး အသုဵ့ေတားခဵတဲ႓ အမ္ိဳ့သာ့ ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့ကုိ 
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ဆုိလုိၿခငး့ၿဖစးႏိုငးတယးလုိ႓ တငးၿပမြုေတျရိြေနပါတယး၈ ဒီလုိဘာသာ  
ၿပနးဆုိထာ့တာကုိ လူသုဵ့ တျငးက္ယးတဲ႓ ေခတးသစးဘာသာၿပနး 
အဂၤလိပးက္မး့စာ ႏြစးအုပးၿဖစးတဲ႓ “the New International Version” နဲ႓ “the 
New Revised Standard Version” က္မး့စာအုပးေတျမြာ ေတျ႓ရပါတယး၈ 
မလကးချိဳငး့ “malakoi” ကုိ ပထမရာစုႏြစးမြ လူမ္ာ့က အမ္ိဳ့သမီ့ဆနးမြု 
ႏြငး႓စပးလ္ငး့သူ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အာ့ ရညးညျနး့ခဲ႓သလုိ ခုလုိအမ္ိဳ့သာ့ 
ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့ အၿဖစးရညးညျနး့တာလ ဲၿဖစးႏိုငးပါတယး၈ အဒဲီလူေတျကုိ 
လိငးမြုဆုိငးရာမြာ ေမျ႓ေလ္ားသူ (အမ္ိဳ့သမီ့ ၿပဳမူသကဲ႓သုိ႓ၿပဳမူသူ) ႏြငး႓ 
လိငးဆကးဆဵရာတျငး လကးခဵသူအၿဖစး အသုဵ့ေတားခဵသူ (အမ္ိဳ့သမီ့ 
ၿပဳမူသကဲ႓သုိ႓ၿပဳမူသူ) အၿဖစး ၿမငးႀကတယး၈ ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ ရြငးေပါလုက 
ဒီ မလကးချိဳငး့ “malakoi” ကုိ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ ၿပစးမြု အေနနဲ႓ အသုဵ့ၿပဳ 
ထာ့ၿပီ့ေတာ႓ ၿဖစးႏိုငးေခ္အရိြဆုဵ့က အမ္ိဳ့သမီ့ဆနးသူမ္ာ့ထကး အမ္ိဳ့သာ့ 
ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့ကုိ အထူ့ရညးညျနး့လုိၿခငး့ ၿဖစးပဵုရပါတယး၈  
 မလကးချိဳငး့ “malakoi” ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့အာ့ၿဖငး႓ ရြငးေပါလု 
ရညးညျနး့လုိတဲ႓သူဟာ အမ္ိဳ့သာ့ ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့ၿဖစးၿဖစး၇ သို႓မဟုတး 
မိနး့မဆနးေသာ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိၿဖစးၿဖစး မညး႓သို႓ေသာ လူမ္ိဳ့ကုိ 
ရညးညျနး့သညးၿဖစးေစ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ အဓိကေမ့ချနး့နဲ႓ ဆီေလ္ားမြုမရိြပါဘူ့၈ 
ကျ္ႏုးပးတုိ႓ဟာ ၿပညး႓တနးဆနးလုပးၿခငး့၇ ဂုဏးေမာကးၿခငး့ သုိ႓မဟုတး စိတးအလုိ 
သာယာမြုကုိ အဓိကထာ့သူေတျအေႀကာငး့ ေခ္ပ (ထုေခ္) ေနတာ 
မဟုတးပါဘူ့၈ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ရ႔ဲေမ့ချနး့က လိငးတူခ္စးသူ စဵုတျဲမ္ာ့ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ 
ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာနဲ႓ သတးသတးမြတးမြတး ခ္စးခငးႀကငးနာစျာ ေနထုိငး  
ႏိုငးပါသလာ့ ဆုိတဲ႓ေမ့ချနး့ပၿဲဖစးပါတယး၈ မလကးချိဳငး့ “malakoi” 
ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့ဟာ အဲ႓ဒီေမ့ချနး့ရ႔ဲ အေၿဖမဟုတးပါဘူ့၈ 
 ေနာကးထပး အေရ့ႀကီ့အခ္ကးတစးခ္ကးကုိ ေတာ႓ “King James” 
က္မး့စာအုပးမြာ “ေယာက္းာ့ခ္ငး့ ေမထုနးၿပဳၿခငး့ကုိ ခဵေသာသူ” လုိ႓ 
ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ တိေမာေသႀသဝါဒစာ ပဌမေစာငး (ှ ့ ှွ) 
မြာေဖားၿပထာ့တဲ႓ အေႀကာငး့အရာနဲ႓ ဆငးတူပါတယး၈ အဲ႓ဒီ က္မး့ႏြစးပုိဒးလုဵ့မြာ 
ပါတဲ႓ စကာ့လုဵ့ဟာ ရြာ့ပါ့ဂရိစကာ့လုဵ့ တစးလုဵ့ၿဖစးတဲ႓ အာစနးနိုကုိအိတုိငး 
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“arsenokoitai” ဆုိတဲ႓စကာ့ကေန ဆငး့သကးလာတာၿဖစးတယး၈ 
ဒီစကာ့လုဵ့ကုိ စာေပ အေနနဲ႓ ဒီက္မး့ပိုဒးႏြစးပုိဒးမြာ ေဖားၿပထာ့မြုဟာ 
ပထမဦ့ဆုဵ့ေသာ ဥပမာၿဖစးပါလိမး႓မယး၈ ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ 
ဒီစကာ့လုဵ့ဟာ အသုဵ့နညး့တယး (ရြာ့ပါ့တယး) ၇ တိတိက္က္ေၿပာရရငး 
ဒီစကာ့လုဵ့ဟာ ေပ္ာကးကျယးေနၿပီ့တဲ႓ စကာ့လုဵ့ပါပ၈ဲ ဘယးလုိပၿဲဖစးၿဖစး 
ပညာရြငးေတျကေတာ႓ ဒီစကာ့လုဵ့ရ႔ဲအဓိပၸါယးကုိ သိရဖို႓ ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ 
ခနး႓မြနး့မြုေတျၿပဳလုပးႀကတယး၈ 
 ၿပနးသာၿပနးဆုိမြု နညး့စနစးတစးခုကေတာ႓ ပငးမစကာ့လုဵ့ကုိပ ဲ
ႀကညး႓ၿပီ့ ၿပနးဆုိၿခငး့ၿဖစးတယး၈ အာစနးနိုကုိအိတုိငး “Arsenokoitai” 
ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့က စကာ့လုဵ့ႏြစးလုဵ့ကုိ ေပါငး့ထာ့တာၿဖစးၿပီ့ ၇ 
တစးလုဵ့ရ႔ဲအဓိပၸါယးကေတာ႓ အိပးယာ “Bed” ၿဖစးၿပီ့ လိငးဆကးဆဵၿခငး့ “ sex” 
ကုိ ရညးညျနး့တာၿဖစးတယး၇ ေနာကးတစးလုဵ့ကေတာ႓ အမ္ိဳ့သာ့ “ Male” 
ပၿဲဖစးပါတယး၈ တစးခ္ိဳ႔ ပညာရြငးေတျက ဒီစကာ့လုဵ့ဟာ အမ္ိဳ့သာ့ႏြငး႓ 
လိးငးဆကးဆဵၿခငး့ အၿပဳအမူလို႓ ခနး႓မြနး့ႀကတယး၈ အမ္ိဳ့သမီ့အေႀကာငး့ 
ေဖားညျနး့ထာ့မြုမပါရိြလုိ႓ အမ္ိဳ့သာ့ႏြငး႓ လိငးဆကးဆဵၿခငး့ အၿပဳအမူအၿဖစး 
ယူဆႀကၿခငး့ၿဖစးတယး၈  
 တစးခါတစးရဵ ဒီဘာသာၿပနးဆုိမြု နညး့စနစးဟာ လူေတျကုိ 
အမြာ့ဖကးကုိ ေသျဖယးသျာ့ေစတတးပါတယး၈ ဥပမာေၿပာရရငး 
ေနာငးႏြစးေပါငး့ႏြစးေထာငးေလာကးမြာ ဘာသာေဗဒ စကာ့ၿပနးဆုိသူေတျဟာ 
“Lady-killer” ဆုိတဲ႓ စကာ့လုဵ့ကုိ သိခ္ငးလုိ႓ အဓိပၸါယးဖျငး႓ဆုိတယးလုိ႓ 
ေတျ့ ႀကညး႓ရေအာငး၈ ဒီစကာ့လုဵ့ဟာ စကာ့လုဵ့ႏြစးလုဵ့နဲ႓ ဖျဲ႓စညး့ထာ့တယး 
ဆုိတာကေတာ႓ ရြငး့ေနပါတယး၈ အမ္ိဳ့သမီ့ “Lady” ႏြငး႓ လူသတးသမာ့ 
“Killer” ၿဖစးတယး၈ ဒါဆုိရငး အမ္ိဳ့သမီ့လူသတးသမာ့ကုိ ဆုိလုိခ္ငးတာလာ့ 
(သုိ႓မဟုတး) အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့ သတးသူကုိ ဆုိလုိတာလာ့၈ မြနးကနးစျာ 
ဘာသာၿပနးဆုိႏိုငးဖို႓ ခကးခမဲယးဆုိတာ အမြနးပါပ၈ဲ ကျ္ႏုးပးတုိ႓အေယာကးတုိငး့စီ 
သိထာ့တာကေတာ႓ အဲ႓ဒီစကာ့လုဵ့ဟာ ှ၆၄ွ ခုနစးေလာကးတုနး့က 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ရ႔ဲခ္စးခငးႏြစးသကးမြုကုိ ရရိြသူ အမ္ိဳ့သာ့ (ပ္ိဳတုိငး့ႀကိဳကးေသာ 
ႏြငး့ဆီခိုငး) ကုိ ရညးညျနး့တယးဆုိတာ သိေနပါတယး၈ 
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 ရြငးေပါလု ေၿပာတဲ႓ အာစနးနိုကုိအိတုိငး “Arsenokoitai” ကုိ 
နာ့လညးႏိုငးဖို႓ အေကာငး့ဆုဵ့နညး့ကေတာ႓ တစးၿခာ့အရာေတျကုိ 
ႀကညး႓ေနမယး႓အစာ့ သူေရ့သာ့စဥး ခ္ိနးခါတုနး့က အေၿခအေနကုိ 
ဆကးစပးႀကညး႓ၿခငး့ပါပ၈ဲ ဒီလုိနညး့ကပ ဲတစးၿခာ့စဥး့စာ့စရာ 
အခ္ကးေတျေပ၍လာမြာ ၿဖစးပါတယး၈ ပထမဦ့ဆုဵ့ေသာ အသငး့ေတားၿဖစးတဲ႓ 
“Clement” အသငး့ေတားက စာေရ့ဆရာႏြစးဦ့ၿဖစးတဲ႓ အလကးဇနး့်တီ့ယာ့ 
“Alexandria” ႏြငး႓ ဂျ္ နး့ ခရီစိုစတျနး့ “John Chrysostom” တုိ႓ဟာ 
လိငးတူခ္စးၿခငး့ အေႀကာငး့ ေခါငး့စဥးနဲ႓ စာမ္ာ့ကုိ က္ယးက္ယးၿပနး႓ၿပနး႓ 
ထုတးေဝခဲ႓ပါတယး၈ သို႓ေသား သူတုိ႓ႏြစးေယာကးလုဵ့က လိငးတူခ္စးသူ ႏြစးဦ့ရ႔ဲ 
အမူအက္ငး႓ အေႀကာငး့ကုိေတာ႓ မေဖားၿပခဲ႓ႀကပါဘူ့၈ သူတုိ႓ေရ့သာ့ထာ့တာကုိ 
ႀကညး႓ရငး လိငးတူခ္စးၿခငး့အေႀကာငး့ကုိ ေဖားၿပထာ့တာမဟုတးပ ဲ
ေကာရိႏၱဳႀသဝါဒပဌမေစာငး ၃ မြာ ေဖားၿပထာ့တဲ႓ အၿပစးမ္ာ့ဆုိငးရာ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိသာ ကုိ့ကာ့ၿပီ့ေရ့သာ့ 
ထာ့ႀကတာၿဖစးတယး၈သညးအခ္ကးကုိ ႀကညး႓ၿခငး့အာ့ၿဖငး႓ ရြငးေပါလုဟာ 
လိငးသူခ္စးၿခငး့ ဆုိငးရာ အမူအက္ငး႓ေတျကုိရညးညျနး့ၿခငး့ မဟုတးေႀကာငး့ 
သူတုိ႓ယဵုႀကညးတယးဆုိတာ ေတျ႓ရတယး၈  
 အဒဲီေခတးမြာ ပဵုစဵတူ အေရ့အသာ့မ္ာ့ကုိလညး့ ေတျ႓ရိြရပါတယး၈ 
အာစနးနိုကုိအိတုိငး “arsenokoitai” အစာ့ လိငးတူခ္စးၿခငး့ အေႀကာငး့ 
ေဖားညျနး့ႏိုငးတဲ႓ ဂရိစကာ့လုဵ့ ရာေပါငး့မ္ာ့စျာ အဒဲီေခတးမြာ ရိြခဲ႓ပါတယး၈ 
အကယး၊ ရြငးေပါလုဟာ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ လိငးဆကးဆဵၿခငး့ကုိ (သုိ႓မဟုတး) 
အမ္ိဳ့သာ့ခ္ငး့လိငးဆကးဆဵၿခငး့ေတျကုိ ရညးရျယးၿပီ့ ေၿပာထာ့တာဆုိရငး 
အၿခာ့သုဵ့ေနက္ စကာ့လုဵ့ေတျနဲ႓ သူေဖားၿပခ္ငးတာကုိ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ေဖားၿပ 
ႏိုငးမညး႓ လူအမ္ာ့ နာ့လညးႏိုငးမညး႓ စကာ့လုဵ့ေတျကုိ သူသုဵ့ခဲ႓ပါလိမး႓မယး၈ 
ေႏြငး့လူေတျ အဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိဖို႓ခကးခမဲယး႓ ဒီလုိစကာ့လုဵ့မ္ိဳ့ကုိ သူအသုဵ့ၿပဳခဲ႓မြာ 
မဟုတးပါဘူ့၈ ႀကညး႓ရတာေတာ႓ ရြငးေပါလု က လူေတျ သိပးသတိမထာ့မိဘ ဲ
ေမြ့မိြနးေနတဲ႓ အၿပဳအမူ၇အမူအက္ငး႓ မ္ိဳ့ကုိ ရညးရျယးတာ ၿဖစးႏိုငးပါတယး၈  
 ဂရိစာေပေတျမြာ ၿခဵဳငဵုႀကညး႓ရင အာစနးနိုကုိအိတုိငး း “arsenokoitai” 
ဆုိတဲ႓ စကာ့လဵု့ဟာ အသုဵ့နညး့တာကုိ ေတျ႓ရပါတယး၈ ပညာရြငးမ္ာ့ဟာ 
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ရြငးေပါလုေနာကးပိုငး့ ၃ ရာစုႏြစး ႀကာသညး႓တုိငးိ ဒီစကာ့လုဵ့အသုဵ့ၿပဳထာ့တာ 
၄၀ ႀကိမးပ ဲရိြတာကုိ ေဖားထုတးႏိုငးခဲ႓ႀကတယး( ရြငးေပါလု မတုိငးခငးက 
သုဵ့ႏြုနး့ထာ့ၿခငး့ကုိ မေတျ႔ရပါဘူ့)၈ ဒီစကာလုဵ့ဟာ ရြငးေပါလု အသုဵ့ၿပဳသလုိပ ဲ
ၿပစးမြုေဖားညျနး့တဲ႓ စာရငး့ေတျထကဲ တစးလုဵ့အေနနဲ႓ ေတျ႓ရေလ႓ရိြၿပီ့ တစးၿခာ့ 
ဒီစကာလုဵ့နဲ႓ ဆကးစပးေတျ့ ရမယး႓ အေၿခအေနလညး့ ပါရိြေလ႓ 
မရိြတာကုိေတျ႓ရတယး၈ ၿချငး့ခ္ကးအေနနဲ႓ ဆကးစပးအေၿခအေန ပါတဲ႓ 
အေႀကာငး့အရာ အနညး့ငယးလ ဲရိြပါတယး၈ ဥပမာ အၿဖစးတစးခုကေတာ႓ ဂရိ 
စာေရ့ဆရာတစးေယာကးဟာ ဂရိနတးဘုရာ့ ရ႔ဲအၿပစးကုိ ေဖားညျနး့ရာမြာ 
အသုဵ့ၿပဳထာ့တယး၈ သူရ႔ဲစာမြာ ဂရိနတးဘုရာ့ ဇူ့စး “Zeus” ဟာ ဂ္နးမဒီ့“ 
Ganymede” ဆုိတဲံ ေကာငးေလ့တစးေယာကးကုိ အဓၶမေခ၍ေဆာငး 
လိငးမြုၿပဳတာမြာ အဲ႓ဒီစကာ့လုဵ့ကုိ အသုဵ့ၿပဳထာ့တယး၈ အာစနးနိုကုိအိတုိငး 
“Arsenokoitai” ကုိ ေရြ့ေဟာငး့ ဒ႑ာရီ တစးခုၿဖစးတဲ႓ ဧဒငးဥယ္ဥးက ေစတနး 
“Satanic” ပဵုေဆာငးတဲ႓ နာ့စး “Naas” ဆုိတဲ႓ေၿမျအေႀကာငး့ေၿပာ ရာမြာလညး့ 
ေတျ႓ရပါတယး၈ နာ့စး “Naas” ဟာ အာဒဵႏြငး႓ ဧဝတုိ႓အေပ၍ ႀသဇာေညာငး့ေအာငး 
နဲ႓ သူတုိ႓ကုိ ဖ္ကးဆီ့လုိ႓ရေအာငး နညး့လမး့ေပါငး့စဵု ႀကဵေဆာငးခဲ႓တယး (သူတုိ႓ 
ႏြစးေယာကးလုဵ့နဲ႓ အိပးစကးၿခငး့အပါအဝငး)၈ နာ့စး “Naas” ဟာ အာဒဵထဵသျာ့ၿပီ့ 
သူ႓ကုိေကာငးေလ့ “Boy” ၿဖစးေစတယးလုိ႓ ဆုိပါတယး၈ နာ့စး “Naas” ရ႔ဲအဲ႓ဒီ 
အၿပစးကုိ ေဖားညျနး့ရာမြာ အာစနးနိုကုိအိတုိငး  “ arsenokoitai” 
ကုိအသုဵ့ၿပဳတယး၈ အမ္ိဳ့သာ့ တစးေယာကးက သူ႓ရ႔ဲ ဘုနး့တနးခို့နဲ႓ 
ရာထူ့ဂုဏးရိြနးဝါကုိ သုဵ့ၿပီ့ တစးၿခာ့ အမ္ိဳ့သာ့ကုိ လိငးမြုၿပဳတဲ႓ အေၿခအေနမြာ 
အာစနးနိုကုိအိတုိငး  “arsenokoitai” ကုိ အသုဵ့ၿပဳေႀကာငး့ ဒီဥပမာေတျက 
ေဖားၿပေနတယး၈ 

ေအာကးမြာလညး့ ဘာသာၿပနးဆုိတဲ႓ နညး့တစးနညး့ 
ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ အထကးမြာေဖားၿပခဲ႓သလုိပ ဲအာစနးနိုကုိအိတုိငး  
“arsenokoitai”  ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့ကုိ ဂရိစာေပေတျမြာ ၿပစးမြု ေဖားၿပတဲ႓ 
စကာ့လုဵ့ တစးလုဵ့ အေနနဲ႓ပ ဲေတျ႓ရတယး(ေကာရိႏၱဳ ႀသဝါဒစာပဌမေစာငး ၃ 
မြာေတျ႓ရ သကဲ႓သုိ႓)၈ စာရငး့ၿပဳစုသူေတျဟာ အဓိပၸါယး တူတဲ႓ စကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ 
အုပးစုဖျဲ႓ၿပီ့ မြတးတမး့တငးေလ႓ ရိြတာကုိ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ အေတျ႓အႀကဵဳအရ 
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သိႏိုငးပါတယး၈( စာေရ့ဆရာ တုိငးလာ ဟာ ကုနးပစၥညး့ စာရငး့ၿပဳစုခ္ိနးမြာ 
ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့ကုိ အေပ၍ဆုဵ့မြာ အစီအရီ မြတးသာ့ထာ့ၿပီ့၇ 
ႏို႓ထျကးပစၥညး့မ္ာ့ကုိေတာ႓ ေအာကးဆုဵ့မြာ မြတးသာ့ေလ႓ရိြတယး၈ က္နးတဲ႓ 
ကုနးပစၥညး့ေတျကုိေတာ႓ အလယးမြာ မြတးသာ့ေလ႓ရိြတယး၈ အာစနးနိုကုိအိတုိငး 
“arsenokoitai” ကုိ စာရငး့ၿပဳစုသူေတျက လိငးမြုဆုိငးရာ ၿပစးမြုစာရငး့အငး့ 
ေတျရ႔ဲ အဆုဵ့မြာထာ့ေလ႓ ရိြသလုိ၇ စီ့ပျာ့ေရ့ဆုိငးရာ ၿပစးမြုမ္ာ့ သုိ႓မဟုတး 
အ်ပနးအလြနးအာ့်ဖငးံ အေပ၍ဆုဵ့မြာ စာရငး့ၿပဳစု ထာ့ေလ႓ရိြတယး၈ ဥပမာ 
ေကာရိႏၱဳႀသဝါဒစာ ပဌမေစာငး ၃ မြာ ဒီစကာ့လုဵ့ကုိ မလကးချိဳငး့ 
“malakoi”(အမ္ိဳ့သာ့ ၿပညး႓တနးဆာကုိ ရညးညျနး့ေသာစကာ့လုဵ့) ႏြငး႓ သူမ္ာ့ 
ဥစၥာခို့သူမ္ာ့ “Thieves” ရ႔ဲႀကာ့မြာ ေဖားၿပထာ့တာ ေတျ႓ရိြရတယး၈ 
တိေမာေသႀသဝါဒစာ ပဌမေစာငး ှ ့ ှွ မြာ မတရာ့ေသာ ေမထုနး၉ 
မြီဝေဲသာသူ “fornication” ႏြငး႓ လူကုိခို့သျာ့ေသာသူ (ကျ္နးကုနးကူ့သူ) “ 
slave traders” တုိ႓ရ႔ဲႀကာ့မြာ ေတျ႓ရတယး၈ အထကးမြာ ေဖားၿပခဲ႓သလုိပါပ ဲ
အမ္ိဳ့သာ့ တစးေယာကးက က္နးအမ္ိဳ့သာ့တစးေယာကး ကုိ လိငးပိုငး့ ဆုိငးရာ 
အၿမတးထုတးမြုမြာ အာစနးနိုကုိအိတုိငး “arsenokoitai” ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့နဲ႓ 
ေဖားၿပေလ႓ရိြတယး၈ ဒီအမူအက္ငး႓ နဲ႓ ဥပမာေတျမြာ အမ္ိဳ့သာ့ တစးေယာကးက 
က္နးတစးေယာကးကုိ အဓၶမ ၿပဳက္ငး႓တာ ( ေသာဒဵု ပဵုၿပငးကလုိ (သို႓မဟုတး) 
ဂရိနတးဘုရာ့ ဇူ့စး “ Zeus” နဲ႓ ဂ္မး့မဒီ့ “Ganymede” ပဵုၿပငးထကဲလုိ) 
သုိ႓မဟုတး အသကးရြငးဖို႓အတျကး မိမိကိုယးကုိ ေရာငး့စာ့ေနရတဲ႓ အမ္ိဳ့သာ့ 
ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့ထဵမြ လိငးမြုကုိ ေငျေႀက့ဂုဏးႏြငး႓ ဝယးယူတာေတျ 
ပါဝငးပါတယး၈ မလကးချိဳငး့ “malakoi” ကုိ အမ္ိဳ့သာ့ ၿပညး႓တနးဆာ အေနနဲ႓ 
သတးမြတးမယးဆုိရငး ယခုေဖားၿပမဲ႓ ဥပမာနဲ႓ ေတားေတား သဟဇာတ ၿဖစးပါမယး၈ 
ရြငးေပါလု ၿပစးတငးထာ့တဲ႓ စာ့ရငး့ဟာ အမ္ိဳ့သာ့ ၿပညး႓တနးဆာ မလကးချိဳငး့ “ 
malakoi” ႏြငး႓ ၿပညး႓တနးဆာထဵမြ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အမြတးထုတးသူ 
အာစနးနိုကုိအိတုိငး “arsenokoitai” မ္ာ့ကုိ ဆုိလုိတယး၈ ေလာဘႏြငး႓ သူခို့ 
ဆကးႏျယးေနသလုိ ဒီလုိလူေတျဟာလညး့ ဆကးႏျယးေနပါတယး၈ ဂရိစကာ့လုဵ့ 
ႏြစးလုဵ့မြာ တစးလုဵ့အပါအဝငးၿဖစးတဲ႓ အာစနးနိုကုိအိတုိငး “arsenokoitai” ကုိ 
အၿပစးဆုိငးရာ စာရငး့ထမဲြာ ၿပဳစုထာ့တယး၈ ခုိ့သူ ၇ ေလာဘႀကီ့သူႏြငး႓ လိငးမြုကုိ 
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မိမိရ႔ဲ တနးခို့ရိြနးဝါနဲ႓ ရယူသူ ေတျ အာ့လုဵ့ဟာ မိမိနဲ႓ မသကးဆုိငးတဲ႓ ပစၥညး့ကုိ 
မတရာ့လိုခ္ငး၇ ယူသူေတျ ပါပ၈ဲ 

ဒါေႀကာငး႓ အာစနးနိုကုိအိတုိငး “arsenokoitai” ကုိ အရြငး့ဆုဵ့ 
ေကာကးခ္ကးခ္ရရငး တစးၿခာ့သူေတျကုိ မိမိေႀကာငး႓ လိငးမြုဆုိငးရာ 
ပါဝငးလာေအာငး ဖိအာ့ေပ့ တဲ႓ အဓိပၸါယးပါပ၈ဲ ဒီေကာကးခ္ကးခ္မြုဟာ 
ပညာရြငးေတျ ႀကညး႓ရြုေလ႓လာခဲ႓ရတဲ႓ “the New Revised Version” ဆုိတဲ႓ 
အဂၤလိပးက္မး့စာအုပးကအတုိးငး့ ကုိကးညီေနပါတယး၈ “the New Revised 
Version” က္မး့စာအုပးမြာ အာစနးနိုကုိအိတုိငး  “arsenokoitai” ကုိ 
ေသာဒဵုၿမိဳ႔တျငးေနထုိငးသူမ္ာ့(ကဲ႓သုိ႓) “Sodomite” လုိ႓ ၿပနးဆုိထာ့ပါတယး၈ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေလ႓လာခဲ႓သလုိပ ဲေသာဒဵုၿမိဳ႔က လူမ္ာ့ဟာ  လိငးမြုဆုိငးရာ 
ေသာငး့က္နး့ၿခငး့ ႏြငး႓ ႀကမး့တမး့ၿခငး့ေတျနဲ႓ အစျနး့ေရာကးေနတယး ဆုိတာ 
ေတျ႓ရပါတယး၈ ေရြ့က္တဲ႓ “the New International Version” မြာေတာငးမြ 
အာစနးနိုကုိအိတုိငး “aresenokotai” ကုိ လိငးတူခ္စးၿခငး့ ဆုိငးရာ အေနနဲ႓ 
ဘာသာၿပနးဆုိထာ့မြု မရိြတာကုိ ေတျ႓ရပါတယး၈ ေကာရိႏၱဳ ႀသဝါဒပဌမေစာငး ၃ 
ကုိ လိငးတူခ္စးၿခငး့ဆုိငးရာ ၿပစးမြုက္ဴ့လျနးမြု “homosexual offender” လုိ႓ 
ဘာသာၿပနးဆုိထာ့ၿပီ့ လိငးတူ ဆကးဆဵၿခငး့ဆုိငးရာ အႀကမး့ဖကးမြု သုိ႓မဟုတး 
ၿပစးမြုက္ဴ့လျနးမြု လုိ႓အဓိပၸါယးသကးေရာကးပါတယး၈  

ေမြ့မြိနးေပ္ာကးကျယးလု ၿဖစးေနတဲ႓ စကာ့လုဵ့ ေတျရ႔ဲ အဓိပၸါယးကုိ 
လကးရိြ အသုဵ့အႏြုနး့ေတျနဲ႓ အဵဝငးေအာငး ၿပဳလုပးတဲ႓ နညး့ ေနာကးတစးနညး့ 
ရိြပါေသ့တယး၈ ေဝါဟာရ ရငး့ၿမစးေဗဒ “Etymology” ဆုိတာဟာ 
စကာ့လုဵ့ေတျရ႔ဲ မူလရငး့ၿမစး ကုိ လိုကးလဵ ရြာေဖျ ေဖားထုတးဖို႓ 
ႀကိဳ့ပမး့ၿခငး့ၿဖစးတယး၇ စကာ့လုဵ့ေတျရ႔ဲ အစိတးအပိုငး့ေလ့တစးခု သုိ႓မဟုတး 
ထပးကျနး႓ သုဵ့ႏြႈနး့ထာ့တာ(အသုဵ့ၿပဳၿပီ့သာ့စကာ့လုဵ့)ေတျကုိ 
ရြာေဖျေဖားထုတးတာ မဟုတးပ ဲအဲ႓ဒီစကာ့လုဵ့ရ႔ဲ မူလလာရာ ရငး့ၿမစးကုိ 
ေဖားထုတးၿခငး့ၿဖစးတယး၈ အာစနးနိုကုိအိတုိငး  “arsenokoitai” ကဲ႓သုိ႓ေသာ 
ေရြ့က္တဲ႓ စကာ့လုဵ့ကုိ ေဝါဟာရသမိုငး့လုိကးႀကညး႓တာဟာ 
မြနး့ဆမြုေတျနဲ႓တာ ၿပဳလုပးတာၿဖစးတယး၇ ဒါေပမယး႓ တစးခ္ိဳ႔ပညာရြငးေတျ 
ေထာကးၿပတာကေတာ႓ စတကးအူဂိနး “Septuagint” ဆုိတဲ႓ ဂရိ က္မး့က 
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ဝတးၿပဳရာက္မး့ ဿွ ့ ှ၀ မြာ ပါတဲ႓ စကာ့လုဵ့ ႏြစးလုဵ့ကုိ လုဵ့ၿပီ့ေပါငး့ထာ့ၿခငး့ 
လုိ႓ ဆုိပါတယး(စကာ့လုဵ့တူေပမယး႓ ကျဲၿပာ့တဲ႓ အဓိပၸါယးႏြစးခုလုဵ့ 
ပါဝငးပါတယး၈)၈ စတကးအူဂိနး “Septuagint” ဆုိတာကေတာ႓ ရြငးေပါလု 
ဖတးခဲ႓တဲ႓ ဂရိဘာသာ ဓမၼေဟာငး့က္မး့ၿဖစးပါတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ ဒီစကာ့လုဵ့ကုိ 
အဒဲီ က္မး့ပိုဒးနဲ႓ မစိမး့တဲ႓သူ တစးေယာကး ဖနးတီ့ခဲ႓တာၿဖစးၿပီ့ ၇ ရြငးေပါလု  
ဟာလညး့ ဝတးၿပဳရာက္မး့ ဿွ ့ ှ၀ ကုိ ကုိ့ကာ့ထာ့ တာၿဖစးပါတယး၈ 

ဒီအေႀကာငး့အရာေတျ အာ့လုဵ့ဟာ စကးဝုိငး့ႀကီ့လုိ 
သဵသယာလညးေနပါတယး၈ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ေဆျ့ ေႏျ့ ၿပီ့ခဲ႓သလုိ ဓမၼေဟာငး့က 
ဝတးၿပဳရာက္မး့ ဿွ ့ ှ၀ မြာ ေဖားၿပခ္ကးေတျဟာ ဝတးၿပဳေက္ာငး့ေတားက 
ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့ အပါအဝငး ဘာသာေရ့ဓေလ႓ အရ လိငးဆကးဆဵမြုၿပဳတာကုိ 
ေဖားၿပထာ့တာသာ ၿဖစးပါတယး၈ ေရာမႀသဝါဒစာမြာလညး့ ရြငးေပါလု 
ေဖားၿပထာ့တာက ဘုရာ့စစးဘုရာ့မြနးကုိ မ္ကးကျယးၿပဳၿပီ့ ဗာဟီရဝါဒီ 
ရုပးတုကုိ့ကျယး ၿခငး့နဲ႓ ဘာသာေရ့ ဓေလ႓အရ လိငးတူဆကးဆဵတာေတျကုိ 
ေၿပာထာ့ၿခငး့ပ ဲၿဖစးပါတယး၈ အကယး၊ ရြငးေပါလု သာ အာစနးနိုကုိအိတုိငး 
“arsenokoitai” ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့ကုိ ဝတးၿပဳရာက္မး့ ဿွ ့ ှ၀ ကုိ ကုိ့ကာ့ၿပီ့ 
ရရိြသာဆုိရငး(အကယး၊) ဝတးၿပဳရာက္မး့ ဿွ ႏြငး႓ ေရာမႀသဝါဒစာ ှ ေတျဟာ 
သူဆုိလုိခ္ငးတဲ႓ လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ အၿပစးဆုိတဲ႓ စကာ့လုဵ့အတျကး 
အေကာငး့ဆုဵ့ သကးေသေတျပါပ ဲ(ဥပမာ ဘာသာေရ့ ထဵု့တမး့စဥးလာအရ 
လိငးဆကးဆဵၿခငး့မ္ိဳ့)၈ 

ရြငးေပါလုဟာ ဝတးၿပဳရာက္မး့ ဿွ ကုိ ကုိ့ကာ့ထာ့တာလာ့ 
(သို႓မဟုတး) အာစနးနိုကုိအိတုိငး “arsenokoitai” ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့ဟာ 
တစးၿခာ့အမ္ိဳ့သာ့တစးေယာကး ကို မိမိရ႔ဲ ပေယာဂေႀကာငး႓ တစးၿခာ့သူမ္ာ့  
အာ့ အႀကမး့ဖကးမြု ေပ့တဲ႓လူကုိ ဆုိလုိတာလာ့ ဆုိတာ ကုိေတာ႓ စာေပ 
အေထာကးအထာ့ေတျအရ သကးေသၿပႏိုငးဖို႓ မၿဖစးႏိုငးပါဘူ့၈ ဒီအေၿဖကုိ 
သိရဖို႓လညး့ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ မလုိအပးပါဘူ့၈ ရြငးေပါလု အသုဵ့ၿပဳတဲ႓ ေဝါဟာရ 
စကာ့လုဵ့ဟာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ ေမ့ချနး့ၿဖစးတဲ႓ လိငးတူလူသာ့ႏြစးဦ့ ဘုရာ့သခငး 
ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာေအာကး မြာ သတးသတးမြတးမြတး၇ ခ္စးခ္စးခငးခငးေန 
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ႏိုငးပါသလာ့ ဆုိတဲ႓ေမ့ချနး့နဲ႓ မသကးဆုိငးဘူ့ဆုိတာ သိရဖို႓ လုဵေလာကးမြု 
ရိြေနပါၿပီ၈ 

ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေတျ႓ၿမငးတဲ႓အတုိငး့ပါပ ဲ၇ လိငးတူခ္စးတူ ဆနး႓က္ငးရာမြာ 
သုဵ့ေလ႓ရိြတဲ႓ ဘယး က္မး့ခ္ကးကမြ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ ေမ့ချနး့နဲ႓ ကုိကးညီမြု မရိြပါဘူ့၈ 
ဒါဆုိရငး ကျ္ႏုးပးတုိ႓ အတျကး လမး့ညျနးမြုေပ့ ႏုိငးတာကုိ ဘယးမြာ ရြာရမလ ဲ? 
အေၿဖကေတာ႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ ေမ့ချနး့နဲ႓ ကုိကးညီမဲ႓ ဓမၼက္မး့ခ္ကးေတျကုိ 
လုိကးရြာဖို႓ပါပ၈ဲ ေနာကး အခနး့ေတျမြာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေၿပာေနတဲ႓ လိငးတူခ္စးၿခငး့ကုိ 
အသိအမြတးၿပဳ ၿပီ့ အတညးၿပဳထာ့တဲ႓ က္မး့ပိုဒးေပါငး့ မ္ာ့စျာရိြတာကုိ 
သငးအဵ႓ႀသစျာေတျ႓ရပါမယး၈ 

 အဒဲါကုိ မေဆျ့ ေႏျ့ ခငး လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ ဆနး႓က္ငးတဲ႓ 
က္မး့ပိုဒးေတျ အေႀကာငး့ ေနာကးဆုဵ့ေမ့ချနး့ကုိ ဆနး့စစးႀကညး႓ရေအာငး၈  
 

ဘာလုိ႓ ခရစးယာနး အေတား မ္ာ့မ္ာ့ မြာ့ယျငး့ေနႀကတာလဲ?  
 
ပညာရြငးေတျ ၇ တရာ့ေဟာ ဆရာေတျ ၇ ၿပီ့ေတာ႓ ဘာသာရပး 

သငးႀကာ့သူဆရာေတျ က ဘာလုိ႓ ဒီက္မး့ပိုဒးေတျကုိ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ  
တုိငးေအာငး မြာယျငး့ဘာသာၿပနးၿပီ့ မြာ့ယျငး့စျာ နာ့လညးမြုလျဲေနႀကလ ဲလုိ႓ 
ေလ႓လာဆနး့စစး သူ ခရစးယာနး မ္ာ့က မႀကာခဏေမ့ေလ႓ရိြပါတယး၈ 
အေၿဖကေတာ႓ လူေတျရ႔ဲသဘာဝမြာ ကိုယး႓ဘကးကုိ ယိမး့ယုိငးတတးမြု၇ 
ေသျ့ ထျကးသဵယုိမြုၿဖစးတဲ႓ ႏျာ့ကုိပို ဂရုစိုကးမြုေတျရြိလုိ႓ပါပဲ (ၿမနးမာလုိဆုိရငး 
ကုိယး႓ဖကးကုိယးယြကးတဲ႓လိပးမ္ိဳ့ေပါ႓)၈ 

 ဥပမာ တစးခုကုိ ႀကညး႓ရေအာငး-လျနးခဲဲ႓တဲ႓ ႏြစးအတနးႀကာတုနး့က 
ဂ္ကး ရ႔ဲ ခငးပျနး့ၿဖစးသူ ေဒ့ဗစး ဟာ ဦ့ေႏြာကး အာရဵုေႀကာမြာ ၿဖစးေလ႓ရိြတဲ႓ 
“acoustic neuroma” ဆုိတဲ႓ ေရာဂါ အမ္ိဳ့အမညးကုိ ေဖားထုတးခဲ႓တယး၈ 
အနညး့ငယးေသာ လူေတျသာ ဒီေရာဂါ ကိုသိႀကပါလိမး႓မယး၇ ဒါမြမဟုတး 
ခနး႓မြနး့ရဵု ခနး႓မြနး့ႏိုငးႀကပါလိမး႓မယး၈ အမ္ာ့စုကေတာ႓ “acoustic neuromas” 
ေရာဂါ ရိြတယးဆုိတာကုိ ဂရုေတာငးစိုကးႀကမြာ မဟုတးပါဘူ့၈ အဒဲါဟာ 
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ဦ့ေႏြာကးရ႔ဲ ပငးမအရငး့ကေန နာ့အတျငး့ပုိငး့ကုိ လြုပးရြာ့ေၿပ့  လျာ့ေနတဲ႓ 
အႀကာ့အာရဵုေႀကာမြ အသာ့ပို(အက္ိတးလုဵ့) ေလ့ၿဖစးတယးလုိ႓ ဂ္ကး က ေတာံ 
အေသ့စိတးေၿပာႏိုငးပါတယး၈ ဒါေပမဲ႓ ေဒ့ဗစး ကေတာ႓ ဂ္ကး ထကး အဒဲီ  
အေႀကာငး့ ပိုသိပါတယး၈ ဘာလုိ႓လဆုိဲေတာ႓ သူနာရီေပါငး့မ္ာ့စျာ အခ္ိနး 
ကုနးခဵၿပီ့ အဒဲီအရာနဲ႓ ပါတးသတးလုိ႓ ရြာေဖျေဖားထုတး ေလ႓လာမြုၿပဳခဲ႓လုိ႓ပါပ၈ဲ  

ဒါဟာ က္မး့ေတျကုိ ဘာသာၿပနးဆုိၿခငး့နဲ႓ အဓိပၸါယး ေကာကးယူၿခငး့ 
စတဲ႓ အေၿခအေန ေတျမြာလညး့ အတူတူပါပ၈ဲ ရာစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ လူေတျဟာ 
ဒီလို ေမြ့မိြနး(အသုဵ့နညး့) တဲ႓ က္မး့ပါစာလုဵ့မ္ာ့ရ႔ဲ အဓိပၸါယးဆုိလုိရငး့ကုိ 
အနညး့ ငယးသာ သိရိြနာ့လညးႀကတယး၈ ေကာရိႏၱဳပဌမေစာငး ၃ အာ့ ဘာသာ 
ၿပနးဆုိ စာရငး့ၿပဳစုတဲ႓ခါ ဘာသာၿပနးဆုိသူေတျဟာ အခ္ိနးအကုနးခဵၿပီ့ စာလုဵ့ရ႔ဲ 
ၿဖစးႏိုငးေခ္ အဓိပၸါယးကုိ သူ႓ရငး့ၿမစးေတျကုိ ေလ႓လာ၇ အဘိဓာနး  ေပါငး့မ္ာ့စျာကုိ 
ေလ႓လာၿပီ့ မြ ၿပဳစုခဲ႓ႀကရတယး၈ အကယး၊ သူတုိ႓  အေရာကးတုိငး့ဆီဟာ ဒီ 
အေႀကာငး့ ကိစၥေတျကုိစူ့စူ့နစးနစး ေလ႓လာ လုိကးစာ့လုိမြု မရိြရငး သူတုိ႓ 
ဒီလုိစာရငး့ၿပဳစုခဲ႓ႀကမြာ မဟုတးပါဘူ့၈ 

လိငးတူခ္စးသူ က္မး့တတး ပညာရြငးေတျ န ံဲ သူတုိ ံရ ဲ ံသငယးခ္ငး့ 
အေပါငး့ အသငး့မ္ာ့ က သာ ဒီလုိ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ န ံဲ လူေရြ  ံထျကး ်ပီ့  မြ 
က္မး့ပိုဒးေတျကုိ အ်ခာ့ေသာ လိငးတူခ္စးသူ ေတျ အတျကး နကးနကး န ဲန ဲထထဲ ဲ
ွငးွ ငး မရြာေဖျ သိရြိလာေအာငး မလုပးနိုငး ခငး အခ္ိနး အထိ မညးသူမြ သတိ  
ထာ့မိအဵု့မြာ မဟုတးေသ့ပါဘူ့ ၈  

ဒီက္မး့ခ္ကးေတျရ႔ဲ ၿဖစးႏိုငးေခ္ အဓိပၸါယးကုိ ပိုၿပီ့နီ့နီ့စပးစပး နာ့လညး  
ႏိုငးတာဟာ ဒီပညာရြငးေတျ ရ႔ဲေက့္ဇူ့ပါပ၈ဲ သတငး့ေကာငး့ကေတာ႓ ဒီ လိငးတူ  
ခ္စးသူၿခငး့ကုိ ေဝဖနးရာမြာသုဵ့ေလ႓ရိြတဲ႓ ဘယးက္မး့ပိုဒးကမြ ခ္စးခ္စးခငးခငး 
ေနထုိငး တဲ႓ လိငးတူခ္စးၿခငး့ကုိ ေၿပာထာ့တာ မပါလုိ႓ပါပ၈ဲ  

ဒါေ်ကာငးံ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ေမ့ချနး့နဲ႓ ကုိကးညီႏိုငးမဲ႓ က္မး့ပိုဒးေတျဆီကုိ 
ခ္ညး့ကပးႀကညး႓ ႀကပါစို႓၈ 
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အခနး့ (ဿ) 
 

က္မး့ညျနး့၉ အတညးၿပဳခ္ကး ရြာေဖျၿခငး ့
  

အေရြ႔ က အခနး့ မ္ာ့မြာ လိငးတူခ္စးတူမ္ာ့ မ္ာ့ကုိ ဆနး႓က္ငးရာမြာ 
အသုဵ့ၿပဳေလ႓ ရိြတဲ႓ က္မး့ပိုဒး (၃) ပိုဒးကုိ ေလ႓လာ ခဲ႓ၿပီ့ၿဖစးတယး၈ အဲ႓ဒီက 
ဘယးက္မး့ပိုဒးမြ ကျ္ႏုးပးတို႓ရ႔ဲ အဓိက ေမ့ချနး့ၿဖစးတဲ႓ “အဖဘုရာ့သခငးအာ့ 
ခ္စးေႀကာကးရိုေသၿပီ့၇ တစးဦ့ႏြငး႓တစးဦ့လညး့ နကးရိြငး့စျာ အခ္ငး့ခ္ငး့ခ္စးႀကတဲ႓ 
လိငးတူခ္စးသူ ႏြစးဦ့ဟာ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ အေတာငးေတားေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာ 
ေအာကးမြာ ေပါငး့ဖကးေနထုိငးႏိုငးပါသလာ့ ? ဆုိတဲ႓ ေမ့ချနး့နဲ႓ 
မသကးဆုိငးဘူ့ဆုိတာ ဆုဵ့ၿဖတးခဲ႓ၿပီ့ ၿဖစးတယး၈ က ဲခု  ဒီေမ့ချနး့ရ႔ဲ အေၿဖကုိ 
လမး့ညျနးေနတဲ႓ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ကုိ ဆကးလကးႀကညး႓ရေအာငး၈  
  ဤပဵုဝတၱဳမ္ာ့ကုိ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတား တုိ႓ထိ၊ 
ေရ့သာ့ထာ့သူမ္ာ့မြာ အဵ႓ႀသဖျယးေကာငး့ေသာ လိငးတူခ္စးသူ မ္ာ့ၿဖစးႀကတယး၈ 
မညးသုိ႓ပငးၿဖစးေစ ယခုေဖားၿပမညး႓ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ႏြငး႓ အဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိခ္ကးမ္ာ့ကုိ 
ကာမပိုငး့အၿမငးနဲ႓ သငး ေလ႓လာမြတးသာ့ ဖူ့မညးမဟုတးေပ၈ ဤက္မး့ပိုဒးမ္ာ့ ရ႔ဲ 
အမြနးတရာ့ဟာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ တစးခ္ိဳ႔လူမြုပတးဝနး့က္ငး အၿမငးမ္ာ့ကုိ 
ၿပငး့ထနးစျာရိုကးခတးေစတယး၈ ဒါ႓ေႀကာငး႓ အေႀကာငး့မလြစျာပ ဲအဲ႓ဒီက္မး့ပိုဒး 
ေတျဟာ မသိက္ိဳ့ကျ္နးၿပဳခဵခဲ႓ရတယး၈ ဒီက္မး့ပိုဒးေတျဟာ သငး႓ရ႔ဲ ခမး့ေၿခာကးေနတဲ႓ 
ဝိညဥးေရ့ရာ တခ္ိဳ႔အစိတးအပိုငး့ေတျကုိ အာ့သစးေလာငး့ေပ့ႏိုငးမယးလုိ႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ 
ေမြ္ားလငး႓ပါတယး၈  
 

  ( သတိ - ကုိယးပုိငးအၿမငးမ္ာ့ သညး သမၼက္မး့စာကုိ ရြုေထာငး႓ 
အၿမငးမ္ာ့ ေၿပာငး့လဲေစႏိုငးသညး၈) 

 
ဟတးကာ့ဘယးရီ ရ႔ဲစျနး့စာ့ခနး့ အစမြာ၇  ဟတး ငယးရျယးစဥး 

ဖခငးၿဖစးသူ ကျယးလျနးသျာ့ၿပီ့ေနာကး သူ႓ကုိ ႀကငးနာတတးတဲ႓ မုဆုိ့မ ေဒါကးကလပးစး  
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ကေခ၍ယူခဲ႓တယး၈ ဟတးရ ဲ ံ ေၿပာပဵုအရ မလိမးတတးသူ လူနညး့စုမြာ အဲ႓ဒီ မုဆုိ့မ 
ေဒါကးကလပးစး လညး့ တစးေယာကးအပါအဝငး ၿဖစးတယး၈ သူမရ႔ဲ ေနထုိငးၿပဳမူပဵုဟာ 
ဟတး တုိ႓ ကဲ႓သုိ႓ေသာသူမ္ာ့အာ့ မညးသညး႓ အက္ိဳ့မြ မေမြ္ားကုိ့ပ ဲေကာငး့ေသာသူ၇ 
အလျနးႀကငးနာတတးတဲ႓ ခရစးယာနးတစးေယာကး လုိပါပ၈ဲ မုဆုိ့မ ေဒါကးကလပးစး  
ဟာ ဟတး  ကုိ အၿပဳအမူ ယဥးေက့္လာေအာငး သမၼာက္မး့စာ သငးႀကာ့ၿခငး့၇ 
ဘဝကုိ ေကာငး့ေကာငး့မျနးမျနး အသကးရြငးရနး တုိကးတျနး့ၿခငး့နဲ႓ မႀကာခဏ 
ဝတးၿပဳၿခငး့မ္ာ့ၿပဳလုပးေစတယး၈ သူမဟာ ခ္စးခငးဖျယး ၇ သမၼာက္မး့စာ ဖတးႀကာ့သူ 
နဲ႓ အၿမ ဲအမြနးတရာ့ပ ဲလုပးကုိငးလုိသူတစးေယာကးၿဖစးတယး၈ သူမဟာ ကျ္နးပိုငးရြငး 
တစးေယာကးလညး့ ၿဖစးတယး၈ 

 ပဵုၿပငးရ႔ဲေနာကးပိုငး့မြာေတာ႓ ဟတး ဟာ ဂ္ငး့မး ေႀကာငး႓ 
အေဝ့ကုိ ထျကးေၿပ့ခဲ႓တယး( ဂ္ငး့မး သညး မုဆုိ့မေဒါကးကလပးစး ၌ အမၿဖစးသူ 
မစးွ ကးစမး ၌ ကျ္နးၿဖစးသညး)၈ ေဒါကးကလပးစး ရ႔ဲအမ ၿဖစးသူသညး ဂ္ငး့မး ကုိ 
အ်ခာ့်မိဳ ံတစး်မိဳ ံမြာရြိတဲံ ကုနးသညး တစးဦ့ထဵ ေရာငး့စာ့ဖို႓ ရညးရျယး လုိ႓ပါပ၈ဲ 
ဒါေႀကာငး႓ ဂ္ငး့မး ဟာ သူရ႔ဲ မိနး့မနဲ႓ ခေလ့ေတျကုိ ေနာကးထပး မဆုဵႏုိငး 
မြာကုိစို့ရိမးေႀကာကးရျဵ႔လုိ႓ အေဝ့ကုိ ထျကးေၿပ့တာၿဖစးတယး၈ ဂ္ငး့မး ရ႔ဲ 
အစီအစဥးက ထျကးေၿပ့လျတးေၿမာကးၿပီ့ ေငျအသာၿပာရြာမယး၈ ၿပီ့ရငး သူ႓မိနး့မနဲ႓ 
ခေလ့ကုိ ကျ္နးဘဝက ၿပနးဝယးထုတးဖို႓ပ၈ဲ ဟတး နဲ႓ ဂ္ငး့မး ရ႔ဲ မစၥစးစပီ ်မစးရို့ 
တေလြ္ာကး အတူစျနး႓စာ့ ခရီ့နငး ၿဖတးသနး့မြု ဟာ သညးပဵုၿပငးရ႔ဲ အဓိကေက္ာရို့ပ ဲ
ၿဖစးတယး၈ 

 စဥး့စာ့လုိကးမိတုိငး့ ဟတး ဟာ မစးွကးစမး ပိုငး ဥစၥာ 
ပစၥညး့ကုိ ခို့ယူမိတယး လုိ႓ စိတးမသုိ့မသနး႓ ၿဖစးေနမိတယး၈ ဂ္ငး့မး ကုိ 
ထျကးေၿပ့လျတးေၿမာကး ေစခဲ႓လုိ႓ ငရ ဲက္မယးလုိ႓ သူယုဵႀကညးေနတယး၈ ဤအရာကုိ 
ႀကညး႓ၿခငး့အာ့ၿဖငး႓ သူ႓ရ႔ဲဘာသာေရ့ေတျ့ ေခ၍မြုနဲ႓ ယုဵႀကညးခ္ကးဟာ 
မုဆုိ့မေဒါကးကလပးစး ရ႔ဲ သျတးသျငး့ သငးႀကာ့မြုအေပ၍ အေၿခခဵေနေႀကာငး့ 
ေတျ႓ရတယး၈ သူမရ႔ဲ ေကာငး့မြုနဲ႓ အႀကငးနာတရာ့ မ္ာ့အတျကး မုဆုိ့မ  
ေဒါကးကလပးစး ဟာ သူမသူငယးခ္ငး့မ္ာ့ နညး့တူ သမၼာက္မး့စာကုိ 
ဖတးရြုၿခငး့ၿဖစးတယး၈ ဘုရာ့သခငးဟာ ကျ္နးစနစးကုိ သေဘာက္ ႏြစးသကးၿပီ့ 
အချငး႓ေပ့ ထာ့တယးလုိ႓ သူမအေနနဲ႓ ခဵယူထာ့တယး၈ အာဖရိကနးႏျယးဖျာ့ 
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အေမရိကနးမ္ာ့ အာ့လုဵ့သညး ဟမးအမ္ိဳ့အႏျယး မြ ဆငး့သကးလာ့ၿပီ့ 
ကမၻာဦ့က္မး့ (၆့ ဿ၂-ဿ၄) အရ ကျ္နးၿဖစးရနး ထုိကးတနးတယးလုိ႓ သူမ အေသအခ္ာ 
ယုဵႀကညးထာ့တယး၈ သူမဟာ ကျ္နးေရာငး့ဝယးေရ့လုပးတာကုိ အမြာ့တစးခုလုိ႓ 
သတးမြတးထာ့ၿခငး့မရိြတဲ႓အၿပငး သမၼာက္မး့စာကပငး မယးမယးရရ အလုပးမဟုတး၇ 
ဥေရာပတုိကးသာ့မ္ာ့နဲ႓မြ ထုိကးတနးတယးလုိ႓ လျဲမြာ့စျာ အဓိပၸါယးဖျငး႓ဆုိ 
ယုဵႀကညးေနေသ့တယး၈  
   အခ္ဳပးအာ့ၿဖငး႓ သူမရ႔ဲ ကုိယးပိုငးအၿမငးနဲ႓ သုဵ့သပးခ္ကးမ္ာ့က 
သူမရ႔ဲ သမၼာက္မး့စာ အေပ၍ နာ့လညးသေဘာေပါကးမြုရြုေထာငး႓မ္ာ့ကုိ မြာ့ယျငး့ 
လျဲေခ္ားေစခဲ႓တယး၈  
   ဤဥပမာဟာ တစးဖကးစျနး့ေရာကးတယးလုိ႓ထငးရတယး၈ 
ကမၻာဦ့ (၆့ဿ၂-ဿ၄) အရ အာဖရိကလူမ္ိဳ့မ္ာ့ကုိ ဆနး႓က္ငးေသာ (သုိ႓မဟုတး) 
ကျ္နးစနစးကုိ သမၼာက္မး့စာမြာ အတညးၿပဳေပ့တယးလုိ႓ တယူသနး 
ခရစးယာနးမ္ာ့သာလြ္ငး အၿငငး့ပျာ့ႀကပါလိမး႓မယး၈ ဒါေပမယး႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ဟာ 
ထုဵ့တမး့စဥးလာမ္ာ့ရ႔ဲလႊမး့မို့မြုကုိခဵရၿပီ့ အဲ႓ဒီ ထုဵ့တမး့စဥးလာေတျဟာ ဘုရာ့သခငး 
ကျ္ႏုးပးတုိ႓ကုိ သငးၿပခ္ငးတဲ႓လမး့ ႏြငး႓ေဝ့ၿပီ့ ကုိယးပိုငးထငးၿမငးယူဆခ္ကးမ္ာ့ကုိ 
ၿဖစးေပ၍ေစေႀကာငး့ ဟတး ရ႔ဲပဵုၿပငးက ေစ႓စပးရြငး့လငး့စျာ သရုပးသကနး 
ေဖားၿပေနတယး၈ 
   ဒီအခနး့ဟာ ထုဵ့တမး့စဥးလာရဲ႓ အရို့စျဲ ယူဆခ္ကးေတျကုိ 
စိနးေခ၍ေနတယး၇လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ အတျငး့စိတးမြာေသားမြ ဒီအရို့စျဲယူဆခ္ကးမ္ာ့ကုိ 
မႀကာခဏ ၿဖစးပ္ကးေနတယး၈ က္မး့ခ္ကးမ္ာ့ဖတးစဥး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ အရို့စျဲေနတဲ႓ 
အၿငငး့ပျာ့ဖျယး အယူအဆအခိ္ဳ႔ကုိ ဘုရာ့သခငးအာ့ဖယးရြာ့ေစလုိတယး၈ 
အဆုဵ့မြာေတာ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရဲ႓ အရို့စျဲအယူအဆက သမၼာက္မး့စာကုိ လႊမး့မို့ေစမလာ့  
(သုိ႓မဟုတး) သမၼာက္မး့စာအာ့ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ လႊမး့မို့ေစမလာ့ ဆုိတာေတာ႓ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ တုနး႓ၿပနးမြုက အဆုဵ့အၿဖတးေပ့ပါလိမး႓မယး၈  
   ဟတးကာ့ဘယးရီ ရ႔ဲ စျနး႓စာ့ခနး့ အဆုဵ့မြာ ေကာငး့သတငး့  
ကေတာ႓ မစးွကးစမး ဟာ ဂ္ငး့မး ကုိ သူမရဲ႔ စိတးသေဘာအတုိငး့ အ်ခာ့်မိဳ ံတစး်မိဳ ံ 
သုိ႓ေရာငး့စာ့လုမိမတတး ၿဖစးၿခငး့ကုိ အၿမ ဲစိတးမသနး႓ အၿပစးတစးခုလုိ ခဵစာ့  
ေနရၿခငး့ပၿဲဖစးတယး၈ သူမ သမၼာက္မး့စာကုိ ရြုေထာငး႓အသစးမြ ဖတးရြုၿခငး့ေႀကာငး႓  
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(သို႓မဟုတး) သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတား တုိ႓ထိၿခငး့ေႀကာငး႓ ၿဖစးေကာငး့ၿဖစးမယး၈ 
ဘယးလုိပၿဲဖစးၿဖစး  အဆုဵ့မြာေတာ႓ သူမနဲ႓ ဂ္ငး့မး ႏြစးဦ့စလုဵ့ လႊတးေၿမာကးမြုကုိ 
ရရိြသျာ့တယး၈  
   ဤအခနး့ အစအဆုဵ့ကုိ ဖတးရြုၿခငး့အာ့ၿဖငး႓ အထကး 
ေဖားၿပပါ အႀကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ႀကညး႓ၿပီ့ သငး႓ရ႔ဲ လႊေဲခ္ားေနတဲ႓ အယူအဆ 
ေဟာငး့မ္ာ့ကုိ ေဘ့ဖယးႏိုငးေအာငးႀကိဳ့စာ့ပါ၈ က္မး့စာေတျမြာ  ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ 
သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတား ရ႔ဲသျနးသငးခ္ကးမ္ာ့ကုိႀကာ့နာတတးေအာငးႀကိဳ့စာ့ပါ၈ 
သငးလညး့ မစးွကးစမး နဲ႓ ဂ္ငး့မး တုိ႓လုိ လျတးေၿမာကးမြု (စိတးရ႔ဲလျတးေၿမာကးမြု) 
ကုိရရိြပါလိမး႓မယး၈ 
 

ေနာမိႏြငး႓ရုသ၌ သေဘာတူညီခ္ကး 
 
   သမၼာက္မး့စာ တစးအုပးလုဵ့တျငး က္မး့ ႏြစးက္မး့သာ 
အမ္ိဳ့သမီ့နာမညးနဲ႓ ေတျ႓ရတယး၈ တစးက္မး့က ပါရြာ့မြာ ဘုရငးမၿဖစးသျာ့ၿပီ့ သူမရ႔ဲ 
ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ေတျ ပ္ကးစီ့ၿခငး့သုိ႓ မေရာကးရ ေလေအာငး ရြငးဘုရငးကုိ မိမိဟာ 
ဂ္ဴ့လူမိ္ဳ့ၿဖစးေႀကာငး့ ထုတးေဖားေၿပာဆုိတဲ႓ ဂ္ဴ့အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ အေႀကာငး့ပဵုဝတၱဳ  
(ဧႆဝတၱဳ) ၿဖစးတယး၈ က္နးတစးက္မး့ကေတာ႓ ရုသဝတၱဳ ၿဖစးၿပီ့၇ အခကးအခ ဲ
ေရာကးခိ္နးမြာ တစးဦ့နဲ႓တစးဦ့ ခ္စးခငးႀကငးနာစျာ ေထာကးပဵ႓ကူညီႀကတဲ႓ အမ္ိဳ့သမီ့ 
ႏြစးဦ့အေႀကာငး့ၿဖစးတယး၈ ဝတၱဳႏြစးခုစလုဵ့မြာ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့(gay, lesbian, 
bisexual) အေႀကာငး့ ထိေရာကးေစတဲ႓ သတငး့အခ္ကး အလကးမ္ာ့ 
ပါဝငးေနတယး၇သုိ႓ေသား အခနး့ (ှ) မြ ေမ့ချနး့ၿဖစးတဲ႓ ့ လိငးတူခ္စးသူႏြစးဦ့ဟာ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာနဲ႓ အတညးတက္ ခ္စးခငး စဵုဖကးႏိုငးပါသလာ့ ? 

ဆုိတဲ႓အေၿဖကုိ ရုႆဝတၱဳ မြာညႊနးၿပေနတယး၈ 
   ရုႆဝတၱဳရ႔ဲ အစမြာေတာ႓ ဗကးလငးၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သာ့မ္ာ့ 
ၿဖစးႀကတဲ႓ ေနာမိနဲ႓သူမခငးပျနး့ဧလိမလကး ကုိမိတးဆကးထာ့တယး ၈ ဗကးလငးၿမိဳ႔မြာ 
အဲ႓ဒီခ္ိနးက အစာေရစာ ငတးမျတးရြာ့ပါ့လာၿပီ့ ရြာေဖျစာ့ေသာကးဖို႓ မလျယးကူ  
တာေႀကာငး႓ သူတုိ႓ရ႔ဲ သာ့ႏြစးေယာကးကုိ ေခ၍ၿပီ့ တုိငး့တပါ့ ၿဖစးတဲ႓ 
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ေမာဘၿပညး(Moab)  ကုိ ရြာေဖျစာ့ေသာကးဖုိ႓ ေၿပာငး့ေရျ႔ေနထုိငးခဲ႓ႀကတယး၈ 
ကဵမေကာငး့ အေႀကာငး့မလြစျာပ ဲဧလိမလကး (Elimelech) ဟာ ေမာဘ ၿပညး 
ေရာကးတာနဲ႓ မႀကာခငးမြာ ေသဆုဵ့သျာ့ခဲ႓တယး၈ ႏြစးအတနးႀကာၿပီ့ေနာကး၇ ေနာမိ 
(Naomi) ရ႔ဲသာ့မ္ာ့ဟာ အနီ့အနာ့ႏုိငးငဵသူမ္ာ့ၿဖစးႀကတပဲ ႀသရပ (Orpah) ႏြငး႓ 
ရုႆ (Ruth) တုိ႓နဲ႓ စဵုဖကးႀကတယး၈ သုိ႓ေသား ကေလ့မရႀကခငးမြာပ ဲေနာမိရ႔ဲ 
သာ့ႏြစးေယာကး စလုဵ့ ေသဆုဵ့သျာ့ႀကတယး၈ ရုႆနဲ႓ ႀသရပ တုိ႓ဟာ 
လငးေယာက္းာ့မရိြ၇ သာ့သမီ့မရြိပ ဲတစးကိုယးတညး့ က္နးေနခဲ႓ႀကတယး၈  
   အက္ိဳ့သကးေရာကးမြု အၿပညး႓အစဵုကုိ နာ့လညး 
သေဘာေပါကးဖို႓ ဆုိရငးေတာ႓ အဲ႓ဒီေခတးခါရ႔ဲ အေၿခအေနနဲ႓ ေခတး အၿမငး  ကုိ 
ေကာငး့ေကာငး့သေဘာေပါကးဖို႓လုိတယး၈ ဤပဵုဝတၱဳ ေရ့ခဲ႓တဲ႓ အခ္ိနးအခါတုနး့က 
လူမြုပါတးဝနး့က္ငးမြာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကုိ လကးသငး႓ ခဵႏိုငးတဲ႓ အေၿခအေန ႏြစးခု 
ပရဲိြတယး၈ ဖခငးၿဖစးသူရ႔ဲ အရိပးအဝါသ ေအာကးမြ သမီ့အၿဖစး လညး့ေကာငး့၇ 
လငးေယာက္းာ့ၿဖစးသူရ႔ဲ အရိပးအာဝါသ ေအာကးက ဇနီ့မယာ့ အၿဖစးလညး့ေကာငး့ 
ဆုိတဲ႓ အေၿခ အေန ႏြစးရပးပၿဲဖစးတယး၈ ဖခငး(သုိ႓မဟုတး) လငးေယာက္းာ့ မရိြတဲ႓ 
အမ္ိဳ့သမီ့ဟာ လူေတာမတုိ့၇ ေပါငး့သငး့ဆကးဆဵမယး႓သူ မရိြ ႏိုငးတဲ႓ 
အေၿခအေနပၿဲဖစးတယး၈ ဓမၼေဟာငး့က္မး့မြာ ဂရုစိုကးမယး႓ေယာက္းာ့(man) မရိြလုိ႓ 
ေသလုေမ္ာပါ့ ဆာေလာငးမျတးသိပး တဲ႓မိုဆုိ့မပဵုၿပငးမ္ာ့ အမ္ာ့အၿပာ့ရိြတယး၈ 
မေၿပာငး့လေဲသာ က္မး့စာမြလာတဲ႓အမိနး႓သညး “ မုဆုိ့မမ္ာ့ႏြငး႓ မိဘမဲ႓မ္ာ့ကုိ 
ေစာငး႓ေရြာကးပါ” ၈ ၁ငး့ကုိႀကညး႓ၿခငး့အာ့ၿဖငး႓ လူမြုပါတးဝနး့က္ငး၉ အထိအခိုကး 
လျယးကူသူမ္ာ့မြာ မုဆုိ့မမ္ာ့ ပါဝငးေနတယး၈  
   ဤစကာ့စပး (context) ဟာ မယုဵႏိုငးေလာကးေအာငး 
ေအာကးေဖားၿပပါ ၿဖစးရပးကုိ ၿဖစးေစတယး၈ ေနာမိ(Naomi) သညး သူမကုိယး 
သူမမုဆုိ့မ အၿဖစးစဥး့စာ့မိၿပီ့ ပူေဆျ့ ေသာကေရာကးေနခ္ိနး သူမ၌ဖခငး၇ 
မိသာ့စုမ္ာ့ရိြရာ ဗကးလငးၿမိဳ႔(Bethlehem) ၉ပငး ၿပနးလညး ရြာေဖျ 
စာ့ေသာကးေကာငး့အဵ႓ဟု ဆုဵ့ၿဖတးခဲ႓တယး၈ သူမရ႔ဲေချ္ ့မမ္ာ့ကုိလညး့ ထုိနညး့တူစျာ 
မိမိရ႔ဲ မိသာ့စုထဵၿပနးရနး အႀကဵဥာဏးေပ့ခဲ႓တယး၈ သူမ မညးသညး႓ အေထာကးအပဵ႓မြ 
ေပ့ကမး့ႏိုငးမြာ မဟုတးေႀကာငး့ကုိ သူမသိေနၿပီ့ သူမ ေချ္ ့မမ္ာ့ အေပ၍ 
ဝနးထုပးဝနးပို့ႀကီ့ တစးခုသဖျယး ၿဖစး ေနမြာကုိစို့ရိမးတာေႀကာငး႓ၿဖစးတယး၈ ႀသရပ 
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(Orpah) ဟာ ပါ့နပးစျာပ ဲမိမိ မိသာ့စုအိမးကုိ ၿပနးသျာ့ခဲ႓တယး၈ ဒါေပမယး႓ ရုႆက 
ေနာမိ ကုိ တျယးကပးၿပီ့ ဘယးလုိပၿဲဖစးၿဖစး ေနာမိရ႔ဲေဘ့မြာ ပေဲနမယး ဆုိတဲ႓ 
သူမရ႔ဲရညးရျယးခ္ကးကို ထုတးေဖား ေၿပာႀကာ့ခဲ႓တယး၈  
   “ရုႆက ၇ ကျ္နးမသညး ကုိယးေတား(ေနာမိ) ကုိ 
မစျနး႓ပါရေစႏြငး႓၈ ေနာကးေတားသုိ႓ မလုိကးဘ ဲၿပနးသျာ့ေစၿခငး့ဌာ မၿပဳပါႏြငး႓ ၇ 
ကုိယးေတားသျာ့ေလရာရာသုိ႓ ကျ္နးမလုိကးပါမညး၈ ကုိယးေတား အိပးေလရာရာ၉ 
ကျ္နးမအိပး ပါမညး၈ ကိုယးေတား အမ္ိဳ့သညး ကျ္နးမအမ္ိဳ့၇ ကိုယးေတား ဘုရာ့သညး 
ကျ္နးမဘုရာ့ ၿဖစးပါေစ၈ ကုိယးေတား ေသရာ အရပး၉ ကျ္နးမ ေသ၊ သၿဂၤိဳဟးခဵပါမညး၈ 
ေသၿခငး့မြတပါ့၇ အၿခာ့ေသာ အမြုေႀကာငး႓ ကိုယးေတားႏြငး႓ကျ္ နးမ မကျာလြ္ငး၇ 
ထာဝရဘုရာ့သညး ကျ္နးမ၉ ထိုမြ္  မကၿပဳေတားမူပါေစေသာ ဟုၿပနးဆုိ၌” (ရုႆ ှ 
့ ှ၃-ှ၄) 
   “ကုိယးေတား ေသရာအရပး၉ ကျ္နးမေသ၊ 
သၿဂၤိဳဟးခဵပါမညး”ဟူေသာ ညိဳ႔ယူဖမး့စာ့ႏိုငးသညး႓ ရုႆ၌ စကာ့လုဵ့မ္ာ့ေႀကာငး႓ 
သူမ တခ္ိဳ႔ အယူအဆဆုိငးရာနဲ႓ ေဝ့ကျာတဲ႓ ေရြ႔ေရ့ေတျအေႀကာငး့ကုိ 
ဆကးလကးေၿပာႀကာ့ၿခငး့မရိြေတာ႓ပါ၈ သူမ ၿဖစးႏုိငးေၿခ အရိြဆုဵ့နဲ႓ အမြနးေတျကုိ 
ေၿပာႀကာ့ခဲ႓တာကေတာ႓ သူမရ႔ဲ အသကးကုိ ပဓါဏမထာ့ဘနဲဲ႓ သူမဘဝကုိ 
အၿခာ့အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ထဵ အပးႏြဵၿခငး့ပၿဲဖစးတယး၈ေနာမိဟာ သူမရ႔ဲ မိသာ့စု ထဵပါ့ 
ၿပနးရနး ဆုဵ့ၿဖတး ပိုငးချငး႓ ရိြသလို ရုႆလညး့ ထုိနညး့လညး့ေကာငး့ပါပ၈ဲ ဒါေပမယး႓ 
ရုႆက ထုိသုိ႓ မဆုဵ့ၿဖတးခဲ႓ပါ၈လူမြုပါတးဝနး့က္ငးရိြ လူအမ္ာ့ခဵယူ ယုဵႀကညးထာ့တဲ႓ 
ယုဵႀကညးခ္ကးကုိ သူမ ဆနး႓က္ငး ေႀကျ့ ေႀကားခဲ႓တယး၈ သူမရ႔ဲ အၿပဳအမူကုိ 
ေဖားၿပႏုိငးတဲ႓စကာ့လုဵ့ တစးလုဵ့ပရဲိြတယး၈ အဲ႓ဒါကေတာ႓ “ခ္စးၿခငး့” ပငး၈ 
   ဒီအေႀကာငး့ေၿပာဆုိမြုၿပီ့ေနာကး ရုႆ နဲ႓ ေနာမိတုိ႓ 
ရ႔ဲဘဝကုိ အတူတကျၿဖတးသနး့ႀကေႀကာငး့ကုိ  ပဵုဝတၱဳမြာ ဆကးလကး 
ေဖားၿပထာ့တယး၈ သူမတုိ႓ႏြစးဦ့ရ႔ဲ ေပါငး့်ခငး့ဆကးဆဵ်ခငး့ အရညးအေသျ့   ကုိ 
အသာ့ေပ့ေဖားၿပထာ့တယး၈ ရုႆဟာ ေနာမိုကးု မညးမြ္ဂရုစိုကးေႀကာငး့ 
မုဆုိ့မတစးေယာကး အေနနဲ႓ ေနာကးဆုဵ့လုပးႏိုငးတဲ႓ အလုပးလုပး ၿခငး့ၿဖငး႓  
ၿပသခဲ႓ေႀကာငး့ကုိ သမၼာက္မး့စာေရ့သူ က အတိအလငး့ ၇ ရြညးရြညးေဝ့ေဝ့ 
ေဖားၿပေရ့သာ့ထာ့တယး၈ ရုႆက အဆုဵ့ပိုငး့တျငး သူမထကးအသကး 
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အလျနးႀကီ့ရငး႓တဲ႓ အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ နဲ႓ထိမး့ၿမာ့ခဲ႓သညးဟု ဆုိရာမြာ 
၁ငး့အိမးေထာငးဟာ ရုႆနဲ႓ ေနာမိတုိ႓ရ႔ဲ သကးသာေခ္ာငးခ္ိေရ့ အတျကး 
အသုဵ့ခ္မြုတစးခု သာၿဖစးတယး၈ ထုိ႓ၿပငး ေနာမိကုိ ႀကမး့တမး့တဲ႓မုဆုိ့မ အေၿခအေနမြ 
လျတးေၿမာကးအသကးရြငး ေစၿခငး့လညး့ၿဖစးတယး၈ စာေရ့သူဟာ ရုႆသညး 
သူမ၌အမ္ိဳ့သာ့အာ့ ခ္စးခငးႀကငးနာသညးဟု ေၿပာဆုိေဖားၿပထာ့တာကုိ 
မေတျ႓ရေပ၈ ထုိ႓ေနာကး ရုႆရ႔ဲအိမးေထာငးမြ သာ့တစးေယာကး ထျနး့ကာ့စဥးမြာ  
လညး့ ဝတၱဳစာသာ့မ္ာ့ဟာ သတငး့ေကာငး့အေပ၍ အမ္ိဳ့သာ့ၿဖစးသူနဲ႓ သူမရ႔ဲ 
ခဵစာ့ခ္ကးအစာ့ ၇ ေနာမိနဲ႓ သူမရ႔ဲ ခဵစာ့ခ္ကး အေပ၍ တနးၿပနးမြုကုိ 
အေလ့ေပ့ေဖားၿပထာ့တယး၈ စာေရ့သူအပါအဝငး ရျာသူမ္ာ့သညး 
ထိုကေလ့အေဖအာ့ လုဵ့လုဵ့လ္ာ့လ္ာ့ပငး ဥပခါၿပဳ(မသိက္ိဳ့ကျ္နးၿပဳ)ထာ့ႀကတာကုိး 
(ရုႆ ၁့ှ၄) မြာေတျ႓ၿမငးႏိုငးတယး၈ “ အိမးနီ့ခ္ငး့မိနး့မတုိ႓ကလညး့၇ ေနာမိသညး 
သာ့ေယာက္းာ့ကုိ ရၿပီဟု ဆုိလ္ကး၇ ထုိသူငယးကုိ ႀသဗကး အမညး ၿဖငး႓ မြညး႓ႀက၌ ”၈ 
သူတုိ႓က ေနာမိအာ့ ရုႆသညး “ သငး႓ကုိခ္စး၊ သာ့ခုႏြစးေယာကးထကး သငး႓ အဘို႓ 
သာ၊ေကာငး့ေသာ သငး၌ေချ္ ့မသညး သာ့ေယာက္းာ့ကုိ  ဘျာ့ၿမငးၿပီ 
ဟုေၿပာဆုိႀက၌” (ရုႆ ၁့ ှ၂)၈ ရုႆႏြငး႓ ေနာမိတုိ႓ ႏြစးဦ့၌ အေရ့ႀကီ့ဆုဵ့ 
ပါတးသကး ဆကးႏျယးမြု အေနအထာ့သညး သူတုိ႓ တစးဦ့ႏြငး႓တစးဦ့ ေဝဌႀကေသာ 
ခ္စးၿခငး့ပၿဲဖစးတယး၈ 
   သမၼာက္မး့စာထ ဲထုိပဵုၿပငးကုိ ဆကးလကးေဖားၿပထာ့တာမြာ ့ 
ရုႆဟာ ေနာမိနဲ႓ အတူရိြေနႏိုငးဖို႓ အတျကး အရာအာ့လုဵ့ကုိ စျနး႓လႊတးခဲ႓တယး၈ 
ေနာမိကုိ ဂရုစိုကးႏိုငးရနးအတျကး သူမရ႔ဲအသကးနဲ႓ ဘဝကုိ  ဒုက၏၇စျနး႓စာ့ခနး့မ္ာ့မြာ 
ၿမဳတးႏြဵခဲ႓တယး၈ ထုိ႓ၿပငး ရုႆ လကးထပးၿပီ့ေနာကး သူမနဲ႓ ေနာမိတုိ႓ႀကာ့က 
ပတးသကးမြု၇ ခ္စးၿခငး့ အႀကငးနာမ္ာ့ က္နးရိြေနဆပဲၿဲဖစးတယး၈ ထုိကဲ႓သုိ႓ေသာ 
အၿပဳအမူမ္ာ့ႏြငး႓ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ သူငယးခ္ငး့ခ္စးၿခငး့ ဆကးႏျယးမြုေႀကာငး႓သာလုိ႓ 
ယုဵႀကညးရနး မၿဖစးႏိုငးသေလာကးပငး ခကးခတဲယး၈ သမၼာက္မး့စာရ႔ဲ ၿဖစးႏိုငးေခ္ကုိ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အေတျ့ အၿမငး ရြုေထာငး႓မြ မြနး့ဆႀကညး႓လြ္ငး ရုႆ ပဵုဝတၱဳဟာ 
အမ္ိဳ့သမီ့ႏြစးဦ့ ခ္စးေနႀကပဵုေပ၍ေနပါတယး၈  
   ရာစုႏြစး အဆကးဆကးက ခရစးယာနးမ္ာ့ဟာ 
မသိတာေႀကာငး႓လာ့ (သို႓မဟုတး) သတိမၿပဳမိတာေႀကာငး႓လာ့မသိ၇ ရုႆနဲ႓ ေနာမိ 
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အေႀကာငး့ စပးလ္ငး့၊ ေအာကးပါအတုိငး့သာ တရာ့ဝငး လကးခဵထာ့ႀကတယး၈ 
ရုႆမြ ေနာမိအာ့ ေပ့ေသာ ကတိစကာ့မ္ိဳ့ု(အထကးတျငးေဖားၿပခဲ႓ၿ႓ပီ့) ကုိ 
ေခတးအဆကးဆကးမြ ခရစးယာနးမဂၤလာ ပျဲမ္ာ့တျငး ဖတးႀကာ့ခဲ႓တယး၇ 
ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ လငးမယာ့ႀကာ့မြာ အဲ႓ဒီလုိ ၿပီ့ၿပညး႓စဵုတဲ႓ အခ္စး မ္ိဳ့နဲ႓ 
ဆကးလကး ေလြ္ာကးလြမး့ႀကဖို႓ အခ္စးရ႔ဲသေကၤတ အေနနဲ႓ အသုဵ့ၿပဳၿခငး့  
ၿဖစးတယး၈မူရငး့ေၿပာဆုိ သူႏြစးဦ့ (ရုႆနဲ႓ေနာမိ) အခ္ငး့ခ္ငး့ အႀကငးလငးမယာ့ 
လုိမခ္စးခငးခဲ႓ႀကဘူ့ဆုိရငး လငး၇ မယာ့ အခ္စးကုိေဖားညျနး့တဲ႓၇ အထိမး့အမြတး  
စကာ့လုဵ့မ္ိဳ့အၿဖစး အသုဵ့မၿပဳသငး႓ပါဘူ့၈  
   အမ္ိဳ့သမီ့လိငးတူခ္စးသူတစးေယာကးၿဖစးတဲ႓ သခၤါေတားရ  
ဆရာမ နနးစီေွ့လးစနး (Rev. Nancy wilson) ရ႔ဲ ပထမအႀကိမး ထုတးေဝေသာ  
က္ျနုးပးတုိ ံအမ္ိဳ့  စာအုပးမြ ရုႆနဲ႓ ေနာမိအေႀကာငး့အပါအဝငး ထုိစာအုပး  
အေႀကာငး့မ္ာ့ကုိ ၿပဇာတးကၿပမြုအၿပီ့ သူမေၿပာတာကေတာ႓၇  
  “ ပထမ ဒါမြမဟုတး ဒုတိယ ၿပကျကးအၿပီ့ေလာကးမြာ လိငးကျဲခ္စးသူ 
စဵုတျဲ  ႏြစးဦ့ ရြကးကုိ့ရြကးကနး့နဲ႓ က္မဆီ ေရာကးလာၿပီ့ ေၿပာတာ  ကေတာ႓ 
ဒီၿပဇာတးကုိ အလျနးႀကိဳကးေႀကာငး့ ၇အထူ့သၿဖငး႓ ရုႆ နဲ႓ေနာမိ ဇာတးကျကးမြာ 
က္မ ေၿပာခဲ႓တဲ႓ေနာကးခဵစကာ့ေၿပာ ရြငး့လငး့ခ္ကးကုိ အထူ့ႀကိဳကးႏြစးသကးေႀကာငး့၇ 
ရုႆေၿပာတဲ႓ စာပိုဒးကုိ သူတို႓မဂၤလာေဆာငး အခမး့အနာ့မြာ သုဵ့ချငး႓ရိြမလာ့၇ 
သဵု့ချငး႓ေပ့ႏိုငးမလာ့ ? ဆုိၿပီ့ေမ့လာပါတယး၈ အဲ႓ဒီအခ္ိနးမြာ ရယးေမာလုနီ့ပါ့ 
က္မရငးကုိ ေပ္ားရျငးေစေသားလညး့ က္မ တစးကယး႓ကုိ တညးႀကညးေလ့နကးစျာ 
အသုဵ့ၿပဳချငး႓ကုိေပ့လုိကးပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ ဒီစကာလုဵ့ စာသာ့ေတျရ႔ဲ  
မူရငး့ေၿပာဆုိသူက အမ္ိဳ့သမီ့ၿဖစးၿပီ့ေတာ႓ အၿခာ့အမ္ိဳ့သမီ့တစးေယာကးကုိ 
ေၿပာတဲ႓စကာ့ ၿဖစးေႀကာငး့ ေပ၍လျငးေအာငး ရြငး့ၿပခဲ႓တယး၈ သူတုိ႓က္မရ႔ဲ စကာ့ကုိ 
သေဘာတူၿပီ့ ရျငးၿပ ေက့္ဇူ့တငး ႏြုတးဆကးထျကးချါ သျာ့တယး၈ က္မရုတးတရကး 
အေတျ့ ေပါကးလုိကး တာကေတာ႓ လိငးကျဲခ္စးသူ ေတျရ႔ဲ မဂၤလာပျဲ ကုိ  
အမြတးမထငးသျာ့ၿပီ့ေတာ႓ေၿပာဆုိခ္ငးတာက„ ရုသနဲ႓ေနာမိရ႔ဲ နာမအာ့ၿဖငး႓ အခုရပး 
!!! ငါတုိ႓ရ႔ဲ ပဵုၿပငးကုိေတာ႓ခို့ၿပီ့ ငါတုိ႓ရ႔ဲပါတးသကး ဆကးႏျယးမြုကုိ တရာ့မဝငးေအာငး 
ဒါမြမဟုတး ငါတုိ႓ကုိ အက္ငး႓ပ္ကးသူအေနန႔ဲ သတးမြတး မြုေတျကုိခုခ္ကးခ္ငး့ရပး !!!”  
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   ရုႆမြေနာမိအာ့ ေပ့ေသာ ကတိသစၥာမ္ိဳ့ကုိ အမ္ိဳ့သမီ့ 
ခ္စးသူခ္ငး့ ေၿပာဆုိအသုဵ့ၿပဳရငး အၿပစးတစးခုလို ၿဖစးေနတာေတျကေတာ႓ 
အသငး့ေတား အမ္ာ့စုမြာ ၿဖစးေနက္ ထုဵ့စဵလိုပါပ၈ဲ သမၼာက္မး့စာမြာ ရုႆနဲ႓ေနာမိ 
တုိ႓ဥပမာ အေနနဲ႓ရိြေနတာကုိ အမ္ိဳ့သမီ့ႏြစးဦ့ ဒီလုိ ကတိသစၥာၿပဳတာ မြာ့တယးလုိ႓  
ဆုိႏိုငးပါ႓မလာ့ ? 
   တခ္ိဳ႔ကေတာ႓ “ ဒါေပမယး႓ သမၼာက္မး့စာထမဲြာ ရုႆနဲ႓ 
ေနာမိက ခ္စးသူေတျပါ လုိ႓ တညး႓တုိ့ ေၿပာထာ့တာ မရိြပါဘူ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့ ႏြစးဦ့ 
အတူေနဖို႓ နဲ႓ တစးဦ့ေပ၍ တစးဦ့ ဂရုစိုကးတာ ပဵုမြနးပါပ၇ဲ ဘာကုိမြ ဆုိလုိတာ  
မဟုတးပါဘူ့” လုိ႓ ၿငငး့ဆုိပါလိမး႓မယး၈အဲ႓ဒီလုိ ေၿပာတဲ႓လူေတျက (ှ)   လိငးတူခ္စးသူ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့(ထုိသူေတျအၿပစးတငးေသာ) ႏြငး႓ (ဿ) သမၼာက္မး့စာထကဲ ရုႆနဲ႓ 
ေနာမိတုိ႓ အေႀကာငး့၇ ဒီႏြစးခုရ႔ဲ အဓိက ကျာၿခာ့ခ္ကးကုိ ေတျ့ ႀကညး႓ဖို႓ လုိပါတယး၈ 
အဲ႓ဒါကေတာ႓ ရုႆ နဲ႓ ေနာမိဟာ စိတးေရာကုိယးပါ နကးနကးရိြုငး့ရိြုငး့ (sexually 
intimate) ႀကငးနာႀကသူမ္ာ့ၿဖစးတယးလုိ႓ သမၼာက္မး့စာမြာ ရြငး့လငး့ေဖားၿပထာ့ၿခငး့ 
မရိြပါဘူ့၈ ဒါေပမယး႓  အဲ႓ဒီအေပ၍ ေစာဒကတကးစရာ ရိြပါတယး၈ ရုႆနဲ႓ ေနာမိတုိ႓ 
ဟာနကးနကးရိြုငး့ရိြုငး့ ခ္စးခငးႀကငးနာသူမ္ာ့ ဟုတးသညးၿဖစးေစ မဟုတးသညးၿဖစးေစ 
ကျ္ႏုးပးတုိ႓ကေတာ႓ အမ္ိဳ့သမီ့ႏြစးဦ့ ခ္စးၿခငး့နဲ႓ အတူေနထုိငးတဲ႓၇ ခရစးယာနး 
ေတားေတား မ္ာ့မ္ာ့ ကနး႓ကျကးတဲ႓ ဘုရာ့သခငးေရြ ံတျငးဂတိသစၥာထာ့ေသာ 
ေပါငး့ဖကး်ခငး့ လုိ႓ပ ဲခဵယူတယး၈ 
   ေရြ့ရို့စျဲ ခရစးယနး တစးဦ့က သူ႓ရ႔ဲ အသငး့သာ့ထကဲ 
အမ္ိဳ့သမီ့ႏြစးဦ့ကုိ ေဆျ့ ေႏျ့  အႀကဵၿပဳတယးဆုိပါစို႓၈ အမ္ိဳ့သမီ့ႏြစးေယာကးက 
“ကျ္နးမတုိ႓ ႏြစးေယာကး အတူေနခ္ငးတယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ ဘုရာ့ေရြ႔၇ အသငး့သူ 
အသငး့သာ့မ္ာ့ေရြ႔မြာ ကျ္နးမတုိ႓ရ႔ဲ အခ္စးကုိ သစၥာ ကတိကဝတးၿပဳခ္ငးတယး၇ 
ၿပီ့ေတာ႓ ကျ္နးမတုိ႓ရ႔ဲ ကတိသစၥာစကာ့ကုိ (ရုသ ှ ့ ှ၃-ှ၄) 
ကုိအသုဵ့ၿပဳခ္ငးတယး”၈  လုိ႓ေၿပာတယးဆုိပါစို႓၈ သူက “ ငါချငး႓မၿပဳႏိုငးဘူ့၇ ငါတုိ႓ရ႔ဲ 
အသငး့ေတားက လိငးတူခ္စးသူေတျကုိ ဆနး႓က္ငးတယး၈” 
   ထုိအမ္ိဳ့သမီ့ႏြစးဦ့ တစးဦ့ႏြငး႓တစးဦ့ ထုိကဲ႓သုိ႓ ကတိသစၥာ  
စကာ့ကုိ ၿပဳလုပးၿခငး့သညး သူ႓ကုိ လူမြုေရ့အရ ေစားကာ့သညးဟု သူ ယူဆေပမညး၈  
လိငးတူခ္စးသူၿခငး့ ခ္စးေသာအခ္စးမ္ိဳ့သညး စကးဆုပးရျဵရြာဖျယး ၿဖစးသညးဟု သူခဵယူ  
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ထာ့သညး၈ ဒါေပမယး႓ သမၼာက္မး့စာက ထုိေရြ့ရို့စျဲ ခရစးယနး  ရ႔ဲခဵယူသုဵ့သပးမြုကုိ 
သျယးဝုိကးစျာ ဆနး႓က္ငးေနတယး၈ 
   သမၼာက္မး့စာကရြငး့လငး့ပါတယး၇ အမ္ိဳ့သမီ့ ႏြစးဦ့ဟာ  
သစၥာစကာ့ဆုိတယး၇ အတူေနထုိငး အသကးရြငးတယး၇ တစးေယာကးနဲ႓တစးေယာကး 
နကးနကးရိြုငး့ရိြုငး့ ခ္စးတယး၇ တစးဦ့ရ႔ဲမိသာ့စုဝငးမ္ာ့ကုိ က္နးတစးဦ့က ကုိယး႓ 
မိသာ့စု ဝငး ေတျလုိ႓ သတးမြတးတယး၇ အသကးရြငးေနထုိငးေရ့အတျကး တစးဦ့နဲ႓ 
တစးဦ့ မြီခိုအာ့ထာ့တယး၇ ယခုေခတးလိငးတူခ္စးသူအမ္ိဳ့သမီ့ေတျလုိမ္ိဳ့ေပါ႓၈ 
ဤကဲ႓သုိ႓ ခ္စးၿခငး့မ္ိဳ့ကုိ လကးမခဵၿငငး့ပယးေနမဲ႓အစာ့ သူတုိ႓ရ႔ဲနာမညး န႓တဲကျ 
က္မး့စာအုပးမြ က္မး့တစးက္မး့အၿဖစး ေဖားၿပ အသိအမြတးၿပဳ ဂုဏးၿပဳခဲ႓တယး၈ 
   မညးသုိ႓ပငးၿဖစးေစကာမူ၇ ရုႆက္မး့သညး လိငးတူခ္စးသူ 
မုနး့တီ့ေရ့၇ ယဥးေက့္မြုနဲ႓ဆုိငးတဲ႓ အယူသညး့ ထငးၿမငးယူဆခ္ကးေတျကုိ 
သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတားအာ့ၿဖငး႓ ပုတးခတး တျနး့လြနးတဲ႓ ပထမဦ့ဆုဵ့ေသာ 
လိြုငး့လုဵ့ၿဖစးတယး၈ ရုႆ က္မး့ၿပီ့တဲ႓ေနာကးမြာ အၿခာ့ေသာ က္မး့မ္ာ့မြလညး့ 
ေရျ့ ေကာကးႏိုငးပါတယး၈ ဥပမာ ဓမၼေဟာငး့က္မး့မြာ နစးၿမဳပးေနေသာ က္မး့ပိုဒး  
မ္ာ့ၿဖစးတဲ႓ ဓမၼရာဇဝငး ပထမေစာငးနဲ႓ ဓမၼရာဇဝငး ဒုတိယေစာငး ေတျမြာ အၿပစးတငး  
တာမ္ိဳ့ေရာ သိမးငယး ေသ့သိမးေစတာမ္ိဳ့ေရာ မရိြတဲ႓ ကဗ္ာ ဆနးဆနး အမ္ိဳ့သာ့ 
ႏြစးဦ့ရ႔ဲ အခ္စးပဵုၿပငးပၿဲဖစးတယး၈ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ အဲ႓ဒီပဵုဝတၱဳကုိ ဆကးလကးေဆျ့ ေႏျ့  
ရေအာငး၈ 
 

ေယာနသနးႏြငး႓ ဒါဝိဒးတုိ႓၌ ပတးသကး ဆကးႏျယးမြု အမြနးမြာ 
မညးသုိ႓နညး့  
   ဓမၼရာဇဝငး ပထမေစာငးနဲ႓ ဓမၼရာဇဝငး ဒုတိယေစာငး 
ေရ့သူဟာ ဒါဝိဒးဘုရငးရ႔ဲ တရာ့စီရငးေရ့အဖျဲ႔ဝငးတစးဦ့ၿဖစးတယး၈ သူဟာ 
ဒါဝိဒးဘုရငး အုပးစို့စဥးႏြငး႓ ဒါဝိဒးမတုိငးခငး ေရြာလုဘုရငးလကးထကး ကတညး့က 
ဒါဝိဒးရ႔ဲဘဝကုိ ေစ႓ေစ႓စပးစပး အတျငး့က္က္ သိသူ ၿဖစးတာေႀကာငး႓ ဒါဝိဒး 
အုပးစို့စဥးကာလအေႀကာငး့ ေၿပာဆုိခဲ႓ေသားလညး့ အၿပစးေပ့ၿခငး့ 
မခဵခဲ႓ရသူၿဖစးတယး၈ ဒီပဵုဝတၱဳရ႔ဲ တစးစိတးတစးပိုငး့မြာေတာ႓ စာေရ့သူဟာ 
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ေရြာလုဘုရငး၌သာ့ၿဖစးသူ ေယာနသနးနဲ႓ ဒါဝိဒးးတုိ႓ရ႔ဲ မညးသူနဲ႓မြမတူ ထူၿခာ့တဲ႓ 
ပတးသကးဆကးႏျယးမြုကုိ ေၿပာၿပထာ့တယး၈  
   ေယာနသနး နဲ႓ ဒါဝိဒး တုိ႓ရ႔ဲ ပဵုၿပငးကုိ သငး 
ႀကာ့ေကာငး့ႀကာ့ဖူ့ ပါလိမး႓မယး၈ သုိ႓ေသား သငးအမ္ာ့နညး့တူပဆုိဲရငးေတာ႓ 
ဒီပဵုၿပငးကုိ ဘယးေတာ႓မြ ေသေသၿခာၿခာ ႀကညး႓ၿဖစးပဵုမရလုိ႓ပါပ၈ဲ အကယး၊ သငးရ႔ဲ 
သငး့အုပးဆရာ အဲ႓ဒီအေႀကာငး့ကုိ တရာ့ေဟာရငးလညး့ ေယာနသနးနဲ႓ ဒါဝိဒးတုိ႓ ရ႔ဲ 
“ သူငယးခ္ငး့ႀကာ့ ပတးသကးဆကးႏျယးမြု ” မ္ိဳ့လုိ႓ ေဟာေကာငး့ေဟာ ပါလိမး႓မယး၈ 
အခ္ိဳ႔ ခရစးယာနးမ္ာ့ကေတာ႓ ေယာနသနးနဲ႓ ဒါဝိဒးကုိ စဵထာ့ေလာကးတဲ႓ 
“ညီအစးကုိေမတၱာရြငး”မ္ာ့အၿဖစး၇ ေယာက္းာ့ မိနး့မႀကာ့က နကးရိြုငး့ကဗ္ာဆနးတဲ႓ 
ညိြတျယးမြု “အစျနးအထငး့” မ္ိဳ့မဟုတးပါလုိ႓ ေထာကးႀကတယး၈ သမၼာက္မး့စာကုိ 
ဒီလုိအဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိတာဟာ ဘယးလုိမြ ဆီေလ္ားမြုမရိြပါဘူ့၈ သမၼာက္မး့စာက 
ၿဖစးရပးကုိ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ သငး႓ကုိေၿပာၿပမယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ သငး႓ကုိ ဆုဵ့ၿဖတးခိုငး့မယး၈ 
ေယာနသနးနဲ႓ ဒါဝိဒးတုိ႓ဟာ ညီအစးကုိေမတၱာၿဖငး႓ ခ္စးေသာ 
ရြာ့ပါ့သူငယးခ္ငး့ေကာငး့ေတျလာ့ ၇ ဒါမြမဟုတး သူတုိ႓ဟာ ကဗ္ာဆနး 
နကးရိြုငး့တဲ႓ပတးသကးဆကးႏျယးမြုမ္ိဳ့ရိြခဲ႓လာ့ ဆုိတာ သငးဆုဵ့ ၿဖတးပါ၈  
   “ဓမၼရာဇဝငး ပထမေစာငး” မြာ ေယာနသနးရ႔ဲ အေဖ ၿဖစးသူ 
အစၥေရ့ဘုရငး ေရြာလုမငး့ အေႀကာငး့ကုိေဖားၿပထာ့တယး၈ အစၥေရ့မြာရိြတဲ႓ 
လူမ္ိဳ့စုငယးမြေပါကးဖျာ့သူ  သုိ့ေက္ာငး့သာ့ေလ့ ဒါဝိဒးဟာ သူတုိ႓ႏိုငးငဵကုိ 
ဒုက၏ေပ့ေနတဲ႓ လူ႓ဘီလူ့ႀကီ့ကုိ ကူညီတုိကးခိုကး ေၿခမြုနး့ေပ့လုိကးတာေႀကာငး႓ 
ေရြာလုမငး့နဲ႓ ေယာနသနးတုိ႓ရ႔ဲ အာရဵုစိုကးမိစရာ ၿဖစးလာခဲ႓တယး၈ ဒါဝိဒးက  
ထာဝရဘုရာ့သခငးဟာ အစၥေရ့လူမ္ိဳ့စုေတျဖကးမြာရိြတယးလုိ႓ ယုဵႀကညးတာေႀကာငး႓ 
ေႀကာကးရျဵ႔မြုမရိြဘူ့လုိ႓ဆုိပါတယး၈ ဒါဝိဒးဟာ လူ႓ဘီ့လူ့ႀကီ့ကုိ ေလာကးလႊ ဲ
တစးခုကုိသာ အသုဵ့ၿပဳၿပီ့ ရရဲငး႓စျာ တုိကးခိုကးခဲ႓တယး၈ ထူ့ဆနး့စျာပ ဲ
သူအႏိုငးရရိြခဲ႓တယး၈ ေရြာလုမငး့က ထုိရရဲငး႓တဲ႓လူငယးေလ့ကုိ လ္ိဳ႔ဝြကးစျာသူနဲ႓ 
စကာ့လာေၿပာရနး ေခ၍ခဲ႓တာမြာ ကျႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ အေထာကးအထာ့ (ှ) 
ကုိႀကညး႓ရေအာငး၈ က္မး့စာမြာေၿပာထာ့တာက 
   “ ထုိသုိ႓ေလြ္ာကးၿပီ့သညးေနာကး၇ ေရြာလု၌ သာ့ 
ေယာနသနးစိတးႏြလုဵ့သညး ဒါဝိဒးကုိ ကိုယးႏြငး႓ အမြ္ခ္စးေလ၌၈ ထုိေန႓၉ 
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ေရြာလုသညး ဒါဝိဒးကုိ သိမး့ဆညး့၊ သူ႓အဘ၌အိမးသုိ႓ ေနာကးတဖနး သျာ့ 
ေနရေသာ အချငး႓ကုိ ေပ့ေတားမမူ၈ ေယာနသနးသညးလညး့၇ ဒါဝိဒးကုိ ကိုယးႏြငး႓ 
အမြ္ခ္စးေသာေႀကာငး႓ သူႏြငး႓အတူ မိႆဟာယ ဖျဲ႓ၿပီ့လြ္ငး၇ မိမိဝတးေသာ 
ဝတးလုဵကုိချ္တး၊ မိမိအဝတး တနးဆာမ္ာ့ႏြငး႓ထာ့၇ ေလ့၇ ခါ့စညး့တုိ႓ကုိပငး 
ဒါဝိဒးအာ့ ေပ့ေလ၌ ၈” (ဓမၼရာဇဝငး ပထမေစာငး ှ၅ ့ ှ-၁) 
   ဒီပဵုၿပငးဟာ ေယာနသနးနဲ႓ အၿခာ့မ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့အေႀကာငး့ 
လုိ႓ၿမငးေယာကးႀကညး႓ရေအာငး၈ က္မး့စာဆရာေရ့ထာ့တာကုိ အမ္ိဳ့သမီ့နာမညးနဲ႓ “ 
ေယာနသနး စိတးႏြလုဵ့သညး ေမ့ရီယမးႏြငး႓ စျဲကပးလ္ကးရိြ၊ သူမကုိ ကုိယးနဲ႓အမြ္ 
ခ္စးေလ၌” လုိ႓ ၿမငးေယာငးႀကညး႓ ရေအာငး၈ ၿပီ့ေတာ႓ဒီေတျ႓ဆုဵမြုကုိ ထပးၿဖညး႓ရငး  
ေမ့ရီယနးန ံဲ ပထမဆုဵ့အႀကိမး ေတျ႓ဆုဵစဥးမြာပ ဲသူမကုိ သူရ႔ဲ ဥစၥာပစၥညး့မ္ာ့ အနကး 
တနးဖို့အရိြဆုဵ့ ပစၥညး့မ္ာ့ကုိေပ့လုိကးတယး (ဘုရငး႓သာ့ရ႔ဲ လကးနကးေတျနဲ႓ 
ခ္ပးဝတးတနးဆာ ေတျဟာ သူ႓ရ႔ဲ ပါဝါ၇ ရာထူ့ ဂုဏးရိြနးဝါ ေတျရ႔ဲ သေကးတ 
အမြတးအသာ့ၿဖစးတယး)၈ ဓမၼရာဇဝငး ပထမေစာငး (ှ၅ ့ ှ-၁) ဟာ ေယာနသနးနဲ႓ 
မေမြ္ားလငး႓ပ ဲအမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ ေတျ႔ဆုဵတဲ႓အေႀကာငး့ ၿဖစးခဲ႓မယးဆုိရငး 
ေနရာတုိငး့မြာ ရိြတဲ႓ က္မး့တတး ပုဂၐဳိလးမ္ာ့က ထုိအေႀကာငး့ကုိ အႀကီ့မာ့ဆုဵ့ေသာ 
ခ္စးပဵုၿပငးလုိ႓  တငးစာ့ ေရ့သာ့ႀကပါလိမး႓မယး၈ ေယာနသနးနဲ႓ 
သူခ္စးပဵုၿပငးအေႀကာငး့ကုိ အေၿခခဵၿပီ့ ေဟာလိဝုဒး ရုပးရြငးမ္ာ့ကေတာငး 
ရိုကးကူ့ႀကပါလိမး႓မယး၈ ဒါေပမယး႓ ေယာနသနး ခ္စးကျ္မး့ဝငးခဲ႓သူဟာ 
အမ္ိဳ့သာ့ၿဖစးတာေႀကာငး႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ အေၿခအၿမစး မရိြတဲ႓ ယဥးေက့္မြု 
အစျဲအလမး့ဝငးလာၿပီ့ (က္မး့ရိြ အကို့အကာ့ သကးေသ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ကုိ 
လကးမခဵပဲ) ဒါဟာ သူငယးခ္ငး့ ေမတၱာထကးလျနးၿပီ့ မၿဖစးႏိုငးလုိ႓ 
မြတးခ္ကးၿပဳႀကတယး၈  
   ဒီလုိေကာကးခ္ကးခ္မြု (ရို့ရာအရၿပငးဆငးခ္ကး) ကုိ 
စာဖတးရဵုနဲ႓ ေသခ္ာ လကးခဵလုိ႓မရပါဘူ့၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေတျ႔ဖူ့ၿမငး့ဖူ့ေနက္ 
လူ႔အၿပဳအမူ ေတျနဲ႓မတူ တမူထူ့ၿခာ့တဲ႓ၿဖစးစဥး အေနနဲ႓ ဒီပဵုၿပငးကုိ အဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိ 
ဘာသာၿပနးရပါမယး၈ လိငးမကျဲခ္စးတူ  အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ မိမိပိုငးဆုိငးတဲ႓ 
တနးဖို့အရိြဆုဵ့ေသာ ဥစၥာပစၥညး့ကုိ ကိုယးနဲ႓ ပထမဦ့ဆုဵ့အႀကိမး ေတျ႔ဆုဵဖူ့တဲ႓ 
အၿခာ့အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ကုိ ညီအစးကုိေမတၱာအာ့ၿဖငး႓ ေပ့လုိကးတာကုိ 
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သငးႀကဵဳဆုဵဖူ့ပါရ႔ဲလာ့? သငး႓ ဘုရာ့ေက္ာငး့က သငး့အုပးဆရာ 
(အမ္ိဳ့သာ့သငး့အုပး) အၿခာ့အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ကုိ ပထမဦ့ဆုဵ့ ႀကဵဳေတျ႓ ခ္ိနးမြာပ ဲသူ႓ 
ကိုယးေပ၍က အဝတးအစာ့ေတျ ချ္တးေပ့တယး၇တခ္ိနးထမဲြာပ ဲသူ႓ 
မြာရိြတဲ႓တနးဖို့အရိြဆုဵ့ေသာ ဥစၥာပစၥညး့မ္ာ့ (ဘုိ့ဘျာ့စဥးဆကးအသုဵ့ၿပဳခဲ႓တဲ႓ 
သမၼာက္မး့စာ ၇ မိဘမ္ာ့ အမြတးတရ အထိမး့အမြတး ေပ့ထာ့တဲ႓ လကးပတးနာရီ ၇ 
သူ႓အႀကိဳကးစီ့ေတားယဥး ေမားေတားကာ့) ကုိလ ဲေပ့တယး ဆုိပါစို႓၈ ဒီဟာက 
ထူ့ၿခာ့တယး ဆုိတာထကး  နညး့နညး့ေလ့ပိုတယးလုိ႓ အေတျ့  မေပါကးမိဘူ့လာ့ ? 
ဓမၼရာဇဝငး ပထမေစာငး စာေရ့ဆရာဟာ ဒီလုိ အမ္ိဳ့သာ့ႏြစးဦ့ႀကာ့ၿဖစးခဲ႓တဲ႓ 
ၿမငးၿမငးၿခငး့ ခ္စးမိတဲ႓အခ္စးမ္ိဳ့ အေနနဲ႓ ေဖားၿပ ေရ့သာ့ထာ့တာကုိ 
လကးသငး႓ခဵရပါမယး၈  
   ဒီလုိေတျ႔ဆုဵမြုဟာ ပဵုဝတၱဳရ႔ဲ အစပရဲိြပါေသ့တယး၈ 
ဆကးလကးၿပီ့ ပဵုဝတၱဳမြာ ေဖားၿပထာ့တာကေတာ႓ ဒါဝိဒးဟာ အလျနးေတားတဲ႓ 
လူစျမး့ေကာငး့တစးေယာကး ၿဖစးလာယုဵတငးမက အစၥေရ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ႀကာ့ 
ေက္ားေဇာမြုဟာ ေရြာလုမငး့ရ႔ဲ ထီ့နနး့ကုိေတာငး ၿခိမး့ေၿခာကးမြု 
သဖျယးၿဖစးလာခဲ႓တယး၈ ဒါေႀကာငး႓ ဒါဝိဒးကုိ သတးဖို႓ ေရြာလုမငး့ စီစဥးေတာ႓တယး၈ 
ဒါေပမယး႓ ေယာနသနးက ဒါဝိဒးကုိ ဦ့ေအာငး သတိေပ့လုိကးႏိုငးတာေႀကာငး႓ 
ေရြာလုမငး့ လုပးႀကဵမြု မၿပဳမီ နနး့ေတားထကဲ ထျကးေၿပ့လျတးေၿမာကးႏိုငးခဲ႓တယး၈ 
ေနာကးဆုဵ့ေတာ႓ ေယာနသနးက သူ႓ဖခမညး့ေတား ဒါဝိဒးကုိ ၿပနးလညး 
ယုဵႀကညးလကးခဵလာေအာငး ေဆာငးရျကးခဲ႓တယး၈ သို႓ေသား ေရြာလုမငး့ဟာ 
ေယာနသနးမသိေအာငး ဒါဝိဒးကုိ ေနာကးတစးႀကိမး သတးဖုိ႓စီစဥးၿပနးတယး 
(ပထမအႀကိမးကသငးခနး့စာေႀကာငး႓) ၈ ဘယးလုိပၿဲဖစးၿဖစး ဒါဝိဒးဟာ 
ဝိညဥးန႔ဲခႏၶာမကျဲပ ဲ၇ ေခါငး့န ံဲကုိယး အို့စာ့မကျဲ ပ ဲလျတးေၿမာကးႏုိငးခဲ႓တယး၈  
    ဒီလုိနဲ႓ ေယာနသနးနဲ႓ ဒါဝိဒးတုိ႓ လ္ိဳ႔ဝြကးစျာ ေတျ႔ဆုဵခဲ႓ႀကၿပီ့ 
ေယာနသနးက ဒါဝိဒးကုိ နနး့ေတားထ ဲၿပနးဝငးဖို႓ ေတာငး့ပနးခဲ႓ပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ 
ဒါဝိဒးက သူ႔အသကး အႏၱရာယးကုိ စို့ရိမးတာေႀကာငး႓ ၿပနးမလုိကးသျာ့ခဲ႓ပါဘူ့၈ 
ဒါေႀကာငး႓ သူတုိ႓အစီအစဥး တစးခုကုိ ခ္မြတးလိုကးတယး၈ ေယာနသနးက 
နနး့ေတားၿပနးၿပီ့ သူ႓ဖခမညး့ေတား ဘာေတျ ေတျ့ ေတာေနသလ ဲဆုိတာကုိ ရြာေဖျ 
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စဵုစမး့မယး၇ အကယး၊ သူခမညး့ေတား စိတးေၿပၿပီ့ ေဒါသၿငိမး့ရငးေတာ႓ 
လုဵၿခဵဳစိတးခ္ရၿပီ့လုိ႓ သူ ဒါဝိဒးကုိ အသိေပ့မညးေပါ႓၈ 
    တစးည ေတားဝငးညစာစာ့ပျဲမြာ ဒါဝိဒးအေႀကာငး့ စကာ့စပးမိ 
ေၿပာဆိုခဲ႓ရာ ေယာနသနးက ဒါဝိဒးဖကးက ေၿပာေပ့ခဲ႓တယး၈ ဒီမြာ ေရြာလု 
ချနး့တုနး႓ၿပနးခဲ႓တာမြာေတာ႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ အေထာကးအထာ့ (ဿ) 
ကုိေတျ႔ရမြာၿဖစးတယး၈ ေရြာလုက ေယာနသနးကုိ ၿပနးေၿပာခဲ႓တာက  
    “ ထုိအခါ ေရြာလုသညး ေယာနသနးကုိ အမ္ကးထျကး၊၇ 
ေၿမာကးမထာ့ေသာ မိနး့မ၌သာ့၇ သငးသညး ကုိယးတိုငး အရြကးကျဲသညးတိုငးေအာငး 
၁ငး့၇ သငး႓အမိ အဝတးကျ္တး၊ အရြကးကျဲသညး တုိငးေအာငး၁ငး့၇ ေယရြ၌ဲ 
သာ့ဘကး၉ ေနသညးကုိ ငါမသိသေလာ၈ေယရြ၌ဲ သာ့သညး ေၿမႀကီ့ေပ၍မြာ 
အသကးရြငးသညး ကာလပတးလုဵ့ သငးႏြငး႓ သငး၌ႏိုငးငဵမတညးရ” (ဓမၼရာဇဝငး 
ပထမေစာငး ဿွ ့ ၀ွ ) 
    အမ္ိဳ့သာ့ လိငးတူခ္စးသူ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ဟာ 
ဒီလုိအၿဖစးအပ္ကးနဲ႓ ဆငးတူတဲ႓ ညစာစာ့ပျဲက စကာ့ဝုိငး့မ္ိဳ့ကုိ ႀကဵဳဆုဵဖူ့ႀကပါတယး၈ 
စာ့ပျဲဝုိငး့မြာ မိမိခ္စးေနတဲ႓ သူအေႀကာငး့ကုိ မြာ့ေၿပာမိတာမ္ိဳ့ (လျတးခန ဲ
ထျကးၿပီ့ေၿပာမိတာမ္ိဳ့) ဆုိရငး သူတုိ႓ အေဖကုိ ေဒါသၿဖစးေစပါတယး၈ 
(ၿဖစးေနက္ကေတာ႓) အေမၿဖစးသူကုိ „အရမး့ကုိေပ္ာ႓ည႓ဵတဲ႓သူ‟ (သုိ႓) „ 
အရမး့ႀကမး့တမး့တဲ႓သူ‟ (သုိ႓) „ သာ့အေပ၍အၿမ ဲကာဆီ့ကာဆီ့နဲ႓ ‟ လုိ႓အရငးၿပစးတငး 
ဆူပူပါမယး၈ ထုိ႓ေနာကး အေဖၿဖစးသူရ႔ဲ ေဒါသဟာ “မငး့ေႀကာငး႓ မိသာ့စုတစးခုလုဵ့ 
အရြကးရတာ မငး့မေတျ႔ဘူ့လာ့ ? ဒီဟာေႀကာငး႓ မငး့ဘဝ တကးလမး့ 
ဘာေတျၿဖစးမလဆုိဲေရာ ဂရုစိုကးမိရ႔ဲလာ့ ? မငး့ဒီအရူ့ထေနတာကုိ 
မရပးမၿခငး့ေတာ႓ မငး့ကုိဘာမြ အာ့ကုိ့လို႓ရမြာ မဟုတးဘူ့” ဆုိၿပီ့ 
သာ့အေပ၍ေရာကးလာပါေတာ႓တယး၈ 
    က္မး့ခ္ကးမြာလ ဲဒီလုိ ပဋိပက၏ ၿဖစးတာခ္ငး့ အတူတူပါပ၈ဲ 
အရြကးရတာကုိ ပိုၿပီ့ထငးသာေအာငး ေရြာလုမငး့က ေယာနသနး၌မိခငးၿဖစးသူ 
အဝတးအစာ့ကငး့မဲ႓ သကဲ႓သုိ႓ အသျငးေဆာငးပဵု ခိုငးႏြိုငး့ခဲ႓ပါတယး၈ 
ဓမၼေဟာငး့က္မး့မြာ မိသာ့စုဝငးတစးဦ့ရ႔ဲ အဝတးအစာ့ကငး့မဲ႓ေနၿခငး့ 
(ကုိယးလုဵ့တီ့) ကုိ „the holiness codes‟ လုိ႓ ယဥးေက့္စျာ အသုဵ့ၿပဳေသားလညး့ 



49 

 

ေရြာလုမငး့ကေတာ႓ ဒီလုိ အသုဵ့အႏြုနး့ကုိ မသုဵ့ခဲ႓ပါဘူ့၈ ေယာနသနးဟာ မိသာ့စုကုိ 
လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ အရြကးရေစတယး ဆုိတဲ႓ ဂယကးရိုကးခတးမြုေႀကာငး႓ၿဖစးတယး၈ 
    ေယာနသနးက ခ္ကးခ္ငး့ စာ့ပျဲမြ ေၿပ့ထျကးသျာ့ၿပီ့ေတာ႓ 
အဲ႓ညမြာပ ဲဝမး့နညး့စရာသတငး့ကုိ ဒါဝိဒးအာ့ သျာ့ေရာကးေၿပာခဲ႓တယး၈ 
သူတုိ႓ႏြစးဦ့ရ႔ဲ ေနာကးဆုဵ့ေတျ႔ဆုဵမြု ကေတာ႓ အလျမး့အေဆျ့ ၇ ဝမး့နညး့စရာမ္ာ့နဲ႓ 
ၿပညး႓နကးေနၿပီ့ အေထာကးအထာ့ (၀) ကုိ အစၿပဳေစခဲ႓တယး၈  
    “ ဒါဝိဒးသညး ေတာငးမ္ကးႏြာအရပးက ထ၊ ေၿမေပ၍မြာ 
ၿပပးဝပးလ္ကး သုဵႀကိမးတုိငးေအာငး ဦ့ညျတးၿပီ့လြ္ငး၇ သူတုိ႓သညး တေယာကးကုိ  
တေယာကး နမး့လ္ကး မ္ကးရညးက္လ္ကး၇ ဒါဝိဒးသညး သာ၊ ၿပဳသညးတိုငးေအာငး 
ၿပဳႀက၌၈ - ေယာနသနးကလညး့ ထာဝရဘုရာ့သညး သငးႏြငး႓ ကျ္ႏးုပးစပးႀကာ့၇ 
သငး႓အမ္ိဳ့အႏျယးႏြငး႓ ကျ္ႏုးပးအမ္ိဳ့အႏျယး စပးႀကာ့မြာ အစဥးအၿမ ဲရိြေတားမူေစ 
သတညး့ ဟူ၊ ထာဝရဘုရာ့၌ နာမေတားကုိ တုိငးတညးသၿဖငး႓၇ ငါတုိ႓ 
ႏြစးေယာကးသညး က္ိနးဆုိႀကသညးကုိ ေထာကး၊၇ ၿငိမးဝပးစျာ သျာ့ေတာ႓ဟု 
ဒါဝိဒးအာ့ဆုိလြ္ငး၇ ဒါဝိဒးသညး ထသျာ့၊ ေယာနသနးလညး့ ၿမိဳ႔ထသုိဲ႓ဝငးေလ၌၈” 
(ဓမၼရာဇဝငး ပထမေစာငး ဿွ ့ ၁ှ-၁ဿ) 
    သူတုိ႓ႏြစးေယာကးရ႔ဲ ဒီေတျ႔ဆုဵမြုဟာ 
ေနာကးဆုဵ့အႀကိမးၿဖစးတယး၈ ဒါဝိဒးက တိမး့ေရြာငး ပုနး့ေအာငး့ေနခဲ႓ၿပီ့ 
ေယာနသနးက ေနာကးဆုဵ့မြာ ဖခငးနဲ႓အတူ တုိကးပျဲဝငးရငး့ စစးပျဲမြာ အသတး  
ခဵခဲ႓ရတယး၈ ဒီလုိ အဆုဵသတးမယးလုိ႓ သူတုိ႓ သိေကာငး့သိေနခဲ႓လိမး႓မယး၈ 
သူတုိ႓ရ႔ဲခ္စးၿခငး့က ဒီလုိပ ဲအချဲခဵခဲ႓ရတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ ေယာနသနးဟာ ဒါဝိဒးကုိ သူတုိ႓ 
ၿပဳခဲ႓တဲ႓ ကတိသစၥာ စကာ့ကုိ သတိရေစပါတယး၈ ဒါဝိဒးကုိ သတိရေစတာကေတာ႓ 
သူတုိ႓ႏြစးေယာကး အတူမေနႏိုငးရငးေတာငးမြ ၿပဳခဲ႓တဲ႓ ကတိသစၥာအတုိငး့ 
သူတုိ႓ႏြစးေယာကးႀကာ့ ဆကးႏျယးမြုဟာ သူတုိ႓ရ႔ဲေနာကးမ္ိဳ့ဆကးေတျထိ 
အၿမတဲညးေနေစဖို႓ပါပ၈ဲ သူတုိ႓ေတျရ႔ဲ သာ့သမီ့မြသညး ေၿမ့မ္ာ့အဆကးဆကး 
အခ္စးေတျနဲ႓သာ ေပါငး့စညး့ထာ့တဲ႓မိသာ့စု တစးစုလုိၿဖစးဖို႓ပါပ၈ဲ 
ဒါဝိဒးနနး့တကးၿပီ့ေနာကးပိုငး့ ထုိ ကတိသစၥာစကာ့ကုိ အမြတးရလုိ႓ ေယာနသနးရ႔ဲ 
တစးဦ့တညး့ေသာသာ့ကုိ 
သူ႔သာ့အရငး့လုိေမျ့ စာ့ခဲ႓တယး(က္ဴပငးခုတးက္ဴငုတးမက္နးေစရ ဆုိသကဲ႓သို႓ 
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ထုိစဥးက မိမိမတုိငးခငး နနး့ဆကးမြ အဆကးအႏျယးမ္ာ့ကုိ 
သတးပစးသညး႓အေလ႓အထကုိ အဵတု၊)၈  
    ဒါေႀကာငး႓ ဒီဟာက နကးနတဲဲ႓ သူငယးခ္ငး့ေမတၱာလာ့ 
သုိ႓မဟုတး ၇ ကဗ္ာဆနးတပဲ ခ္စးေမတၱာနဲ႓ ဆကးႏျယးမြုမ္ိဳ့လာ့ ဆုိတာကုိ 
ကျ္ႏုးပးတုိ႓ကုိယး ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ေမ့ရပါလိမး႓မယး၈ အေထာကးအထာ့ (ှ)မြာ သူတုိ႓ရ႔ဲ 
ပထမဆုဵ့ ေတျ႓ဆုဵခ္ိနးမြာပ ဲေယာနသနးက ဒါဝိဒးကုိ မိမိရ႔ဲ အသကးဝိညဥး  
လုိခ္စးေႀကာငး့ႏြငး႓ မိမိထဵက တနးဖို့အရိြဆုဵ့ေသာ ဥစၥာ ပစၥညး့မ္ာ့ကုိ ေပ့ခဲ႓တယး၈ 
အေထာကးအထာ့ (ဿ) မြာ ေယာနသနးရ႔ဲ ဖခငး က ေယာနသနးနဲ႓ ဒါဝိဒးတုိ႓ရ႔ဲ 
ပတးသကးဆကးႏျယးမြုဟာ သူတုိ႓ကုိ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အရြကးရစရာ အၿဖစးနဲ႓ 
စိတးမထိနး့ႏုိငးစျာ ၿပစးတငးခဲ႓တယး၈ အေထာကးအထာ့ (၀) မြာေတာ႓ ေယာနသနးနဲ႓ 
ဒါဝိဒးတုိ႓ရ႔ဲ ဝမး့နညး့မ္ကးရညးေတျႏြငး႓ႏြုတးဆကးႀကပဵု ၇ တစးဦ့ကုိတစးဦ့ ထာဝရ  
အမြတးရေစရနး ကတိသစၥာၿပဳခဲ႓ႀကပဵု ေတျကုိေၿပာထာ့ပါတယး၈ 
ေနာငးႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာတိုငးေအာငး ဒါဝိဒးက အဲ႓ဒီကတိသစၥာကုိ ႏိုငးငဵေရ့အရ 
(ထီ့နနး့ထိနး့သိမး့မြု အစဥးအလာအရ) မြာ့ယျငး့ေနေသားလညး့ ဆကးလကး 
ထိနး့သိမး့ခဲ႓တယး၈ ဒါကုိ ကဗ္ာဆနးတဲ႓ ခ္စးခငးပတးသကးမြုမ္ိဳ့လုိ႓ 
သငးလကးမခဵေသ့ဘူ့ ဆုိရငး က္မး့ပိုဒး အေထာကးအထာ့ေနာကး တစးခု 
ရိြပါေသ့တယး၈ 
    ဓမၼရာဇဝငး ဒုတိယေစာငး ရ႔ဲ ပထမဆုဵ့အခနး့မြာေတာ႓ 
ေရြာလုနဲ႓ ေယာနသနးတုိ႓ တုိကးပျဲမြာ အသတးခဵရၿပီ့ခ္ိနး၇ဒါဝိဒးဟာ 
ေႀကကျဲဝမး့နညး့စျာန႔ဲ အဝတးအစာ့မ္ာ့ စုတးၿဖၿဲပီ့ အစာေရြာငးခဲ႓တယးလုိ႓ 
က္မး့စာေရ့သူက ေဖားၿပထာ့ပါတယး(အဝတးအစာ့ စုတးၿဖၿဲခငး့သညး 
အလျနးေႀကကျဲၿခငး့ရ႔ဲလက၏ဏာၿဖစး) ၈ သူကုိတုိငး ေရ့စပးသီကုဵ့ထာ့တဲ႓ ငိုခ္ငး့ 
(ငိုယုိေႀကကျဲေရ့သာ့ထာ့ေသာသီခ္ငး့) မ္ာ့ကုိလညး့ ယုဒရြိ 
တုိငး့သူၿပညးသာ့မ္ာ့အာ့ သီဆုိေစပါတယး၈ အဲ႓ဒီ သီခ္ငး့မြာ ပါတဲ႓ ေဖားၿပပါ 
စာသာ့မ္ာ့ဟာ အေထာကးအထာ့ (၁) ပၿဲဖစးပါတယး၈ 
    “ ေရြာလုႏြငး႓ ေယာနသနးသညး ခ္စးတတးေသာ သေဘာရိြ၊ 
အသကးရြငးစဥး အခါ၇ အသကးေသေသာအခါ တေယာကးႏြငး႓တေယာကး 
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မကျာဘလဲ္ကးေနႀက၌၈ သူတုိ႓ သညး ေရႊလငးတ ထကးၿမနး၊ ၿခေသၤ႓ထကး 
ချနးအာ့ႀကီ့ႀက၌၈  
    အိုေယာနသနး၇ သငး၌ ၿမငး႓ေသာအရပးတုိ႓၉ သငးသညး 
အေသခဵၿပီတကာ့၇ ငါ႓ညီေယာနသနး၇ သငး႓ေႀကာငး႓ ငါညိြဳ့ငယးၿခငး့ရိြ၌၈  
    ငါ႓ကုိခ္စးေသာေမတၱာ အ႓ဵႀသဘျယးေသာ ေမတၱာ၇ 
မိနး့မကုိခ္စးတတးေသာ ေမတၱာထကး သာ၊ အာ့ႀကီ့ေသာ ေမတၱာၿဖစး၌၈ ”  
( ဓမၼရာဇဝငး ဒုတိယေစာငး ှ ့ ဿ၀ , ဿ၃ -ှ၄   ) ၈ 
    က ဲဒီလုိဆုိ အၿဖဴအမ ဲသကဲျဲၿပီေပါ႓၈ ဒါဝိဒးနဲ႓ ေယာနသနးတုိ႓ 
ေဝဌႀကတဲ႓ အခ္စးေတျဟာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့နဲ႓ရခဲ႓ေသာ အေတျ႔အႀကဵဳထကး 
အမ္ာ့ႀကီ့သာတယးလုိ႓ ဒါဝိဒးက သတးမြတးခံတဲယး၈ လိငးတူခ္စးသူမဟုတးေသာ 
လိငးကျဲခ္စးသူ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့က သူရ႔ဲ ေယာက္းာ့ေလ့ သူငယးခ္ငး့ကုိ 
သူ႓မိနး့မထကး ပိုခ္စးတယးလုိ႓ေၿပာတာ သငးႀကာ့ဖူ့သလာ့ ? 
အထကးပါအေႀကာငး့အရာက လိငးတူခ္စးသူမဟုတးေသာ အမ္ိဳ့သာ့ 
နြစးေယာကးႀကာ့ရိြ နကးရိြဳငး့တဲ႓ သူငယးခ္ငး့ ေမတၱာထကးေက္ားလျနးေႀကာငး့ 
ေဖားညျနး့ေနပါတယး၈  
    ဒီပဵုဝတၱဳမြာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ ေမ့ချနး့ၿဖစးတဲ႓ လိငးတူ 
လူသာ့ႏြစးဦ့ဟာ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲအေတာငးေတားေအာကးမြာ တစးဦ့နဲ႓တစးဦ့ 
ခ္စးခငးေပါငး့သငး့ ေနထုိငးႏိုငးပါသလာ့ ဆုိတာကုိ တုိကးရိုကး ေၿဖဆုိထာ့ပါတယး၈ 
အေၿဖကေတာ႓ “ရပါတယး” ဆုိတာပၿဲဖစးၿပီ့၇ ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲရငး ေယာနသနးနဲ႓ 
ဒါဝိဒးတုိ႓ ဒီလုိေနထုိငးခဲ႓လုိ႓ပါပ၇ဲ ဒါ႓အ်ပငး သမၼာက္မး့စာမြာ ေဖားၿပဂုဏးၿပဳထာ့လုိ႓ ပါပ၈ဲ  
    က္မး့စာေရ့သူက ဒါကုိ “ ဒီဟာက သူတုိ႓ရ႔ဲ 
အခ္စးဇာတးလမး့နဲ႓ တူပါတယး၇ ဒါေပမယး႓ လျနးလျနးႀကဴ့ႀကဴ့ ဘာဘာညာညာ 
မၿဖစးခဲ႓ႀကပါဘူ့” လုိ႓ ရြညးရြညး ေဝ့ေဝ့ ရြငး့ၿပေနစရာ မလုိဘူ့လုိ႓ ထငးပါတယး၈ 
ေရြာလုမငး့ဟာ ေယာနသနးနဲ႓ ဒါဝိဒးတုိ႓ရ႔ဲ ပါတးသကးမြုကုိ သူငယးခ္ငး့ 
အဆငး႓ထကးပိုတယးလုိ႓ ယူဆခ္ိနးမြာ စာေရ့သူဟာ ေရြာလုရ႔ဲေဒါသစကာ့မ္ာ့ 
အာ့ၿဖငး႓ စာဖတးသူကုိလ ဲထုိကဲ႓သုိ႓ ယူဆေစပါတယး၈ စာေရ့သူဟာ 
အဲ႓ဒီေခတးအခါရ႔ဲ စာဖတးသူမ္ာ့ ဒါကုိနာ့လညးသေဘာေပါကးမယးဆုိတာ 
သိေနလုိ႓ပါပ၇ဲ ဘာလုိ႓လဆုိဲေတာ႓ ဤကဲ႓သုိ႓ေသာလိငးတူ ခ္စး်ခငး့ လက၏ဏာမ္ာ့ 
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ပါဝငးတဲ႓ ေရြ့ေဟာငး့ ဝတၱဳမ္ာ့ေႀကာငး႓ ေယာနသနးနဲ႓ ဒါဝိဒးတုိ႓ရ႔ဲ 
ပါတးသကးဆကးႏျယးမြုကုိ နာ့လညးၿပီ့၇ အေတျ့ မေခ္ားဘူ့ဆုိတာ သိေနလုိ႓ပါပ၈ဲ  
    သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတား တုိ႓ထိမြုေႀကာငး႓ ဓမ ၼရာဇဝငး 
ပထမေစာငးနဲ႓ ဒုတိယေစာငး ေရ့သူဟာ ဒီအခ္စးပဵုၿပငးကုိ ေရ့ခဲ႓ၿပီ့ ထုိပဵုဝတၱဳဟာ 
ဝတးၿပဳရာက္မး့ အဦ့ပိုငး့ရိြ က္မး့ပိုးဒးမ္ာ့ႏြငး႓ိ မညးသညး႓ဆကးႏျယး၇ ကျဲလျဲမြုမ္ိဳ့ကုိမြ 
မေတျ႓ရိြရေပ၈ “ဒါဟာၿဖစးႏိုငးပါ႓မလာ့? ဓမၼရာဇဝငး ပထမေစာငးနဲ႓ ဒုတိယေစာငး 
ေရ့သာ့သူဟာ ဝတးၿပဳရာက္မး့ကုိကျ္ႏးုပးတုိ႓နာ့လညး သလုိ 
ကာမဂုဏးကုိကုိ့ကျယးမြု(လိငးဆကးဆဵမြု၉ ေပ္ားေမျ႓မြု) ၇ ခါနနး်ပညးဘုရာ့ေက္ာငး့၌ 
လိငးဆကးဆဵမြူအ်ကငးံ ေႀကာငး႓ ဒါဏးခတးခဵရမြုလုိ႓ၿမငးၿပီ့ အမ္ိဳ့သာ့ႏြစးဦ့ 
တစးဦ့ကုိတစးဦ့ ကဗ္ာဆနးဆနး ခ္စးခငးႀကတာကုိ အက္ယးတဝငး႓ 
မေဖားၿပတာေရာမၿဖစးႏိုငးဘူ့လာ့” လုိ႓ကျ္ႏုးပးတုိ႓ေမ့ချနး့ထုတး မယးဆုိရငး ဓမၼရာဇဝငး 
ပထမေစာငးနဲ႓ဒုတိယေစာငး စာေရ့သူက “ ဝတးၿပဳရာက္မး့ ကအၿဖစးအပ္ကးဟာ 
ဒီလိုအၿဖစးကုိ ၿပစးတငးတာမဟုတးဘူ့၇ ဝတးၿပဳရာက္မး့မြာေရ့သာ့ထာ့တဲ႓ 
စကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ သငး နာ့လညးဖို႓လုိေသ့တယး၇ ဒီႏြစးခုဟာ အရမး့ၿခာ့နာ့တဲ႓ 
အေၿခအေနပဲ” လုိ႓ၿပနးေၿဖပါလိမး႓မယး၈ 
    ဘာေႀကာငး႓ တခ္ိဳ႔ခရစးယာနးမ္ာ့ဟာ ဘုရာ့သခငး 
က္မး့စာမြာ ထငးထငးရြာ့ရြာ့ေဖားၿပထာ့ေသားလညး့(လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ) 
ၿပစးတငးေဝဖနးဖို႓ ဆုဵ့ၿဖတးႀကတာလ ဲ? ဘာေႀကာငး႓ ေဖားၿပပါကဲ႓သုိ႓ 
မေတျ့ ၇မၿမငးႏုိငးရတာလ ဲ?  
    ဒါဝိဒးဟာ သမၼာက္မး့စာက အညတရ သူရေဲကာငး့ 
တစးေယာကးမဟုတးဘူ့ဆုိတာ သတိထာ့ ရပါမယး၈ ဒါဝိတးအေႀကာငး့ကုိ “ ထာဝရ 
ဘုရာ့သညး စိတးႏြလုဵ့ေတားႏြငး႓ ညီညျတးေသာသူကုိရြာေတားမူ၌” လုိ႓ (ဓမၼရာဇဝငး 
ပထမေစာငး ှ၀့ှ၁) ေဖားၿပထာ့ပါတယး [ အဂၤလိပးက္မး့စာမြာေတာ႓ „ a man 
after God‟s own heart‟ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ႏြလုဵ့သာ့နဲ႓ ထိေတျ႓ေတားမူေသာသူ]၈ 
သူဟာ အစၥေရ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ရ႔ဲ ခ္စးခငးႏြစးသကးမြု အခဵရဆုဵ့ ဘုရငးမ္ာ့တျငး 
တစးဦ့အပါအဝငးၿဖစးသညး၈ သူဟာ က္မး့စာေရ့သာ့သူမ္ာ့အနကး 
က္မး့အမ္ာ့ဆုဵ့ကုိ ေရ့သာ့ခဲ႓သူလညး့ ၿဖစးတယး(ဆာလဵက္မး့ 
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အေၿမာကးအၿမာ့ကုိေရ့ခဲ႓တယး)၈ သူဟာ သခငးေယရြုရ႔ဲ 
အဆကးအႏျယးလညး့ၿဖစးတယး၈ၿပီ့ေတာ႓ ေယာနသနးကုိခ္စးသူလညး့ၿဖစးတယး၈ 
 
 
 

အီသီယုိပီ့ယာ့ မိနး့မစို့ ၇ ဘုရာ့သခငးထဵမြ မဟုတးေသာ 
်ငငး့ပယးခဵရ်ခငး့ နြငးံ လကးမခဵနိုငး်ခငး့  
 
 
    “ နြဵေကာငး ရ ဲ ံအ်ဖစး ” လုိ႓နာမညးေပ့ထာ့တ႓၇ဲ 
ယမကာဆုိငးေရာကး ႏြဵေကာငးအေႀကာငး့ ဟာသပဵုၿပငးက မီ့ေမာငး့ထုိ့ၿပ 
ေနပါတယး၈ (သငးဟာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓လုိပ ဲေရြ့ရို့စျဲဝါဒီ ၿဖစးမယးဆုိရငး ဒီဟာသကုိ 
နာ့လညးဖို႓ ယမကာဆုိငးေတျမြာ “ႏြဵေကာငး” လုိ႓ေခ၍တဲ႓ ေႏြာထာ့တဲ႓အရညး 
တစးမ္ိဳ့ရိြတာကုိ အရငးသိထာ့သငး႓ပါတယး၈) 
   ႏြဵေကာငးတစးေကာငး ယာမကာဆုိငးထ ဲဝငးလာၿပီ့  
                  “ေသာကးစရာ တစးခုလုိခ္ငးပါတယး” လုိ႓ ေၿပာလုိကးပါတယး၈   
 ေကာငးတာမြ အရကးစပးသူက  “ဘာမ္ာ့အလုိရိြ ပါသလခဲငးဗ္ာ” လုိ႓ၿပနးေမ့တယး၈  
“ ဘာေသာကးရမြနး့ မသိၿဖစးေနတယး၇ ခငးဗ္ာ့ က ဘာေသာကးသငး႓တယးလုိ႓ 
အႀကဵၿပဳခ္ငးပါသလဲ” လုိ႓ႏဵြေကာငး ၿပနးေၿပာလိုကးပါတယး၈  
အရကးေရာငး့သူကလ ဲ“ ဒါဆုိ ေကာငး့ၿပီ၇ ခငးဗ္ာ့သိမယးေတာ႓ မထငးဘူ့၇ ခငးဗ္ာ့ လုိ 
နာမညးတူ ေသာကးစရာမ္ိဳ့ေတာ႓ ကျ္နးေတားတုိ႓ဆီမြာရိြတယး” လုိ႓ၿပနးေၿဖလုိကးတယး၈ 
ႏဵြေကာငးကလ ဲၿပဵဳ့ၿပီ့ “ ဒီလုိဆုိရငး ကျ္နးေတာ႓ကုိ စတုဒး (သူ႓နာမညး) ေပ့ဗ္ာ” လုိ႓ 
မဆုိငး့မတျ မြာလုိကးပါတယး၈  

            အဲ႓ဒီႏြဵေကာငးမြာ နာမညးရိြတယး၇ မိသာ့စုရိြတယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ 
သကးဝငးလြုပးရြာ့ေနတဲ႓ ေၿမာကးမ္ာ့စျာေသာ ႏဵြေကာငးမ္ာ့(ႏဵြေကာငးေလာက) 
ႀကာ့မြ ႏဵြေကာငးတစးေကာငးးသာ ၿဖစးတယးဆုိတာကုိ အရကးေရာငး့သူက 
“ႏဵြေကာငးတစးေကာငး” ဆုိတာထကး ေက္ားလျနးၿပီ့ မေတျ့ ႀကညး႓မိလုိကးလုိ႓ပါပ၈ဲ 
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ခရစးယာနး ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ ဟာလညး့ပ ဲလိငးတူခ္စးသူ (gay, lesbian, 
bisexual) မ္ာ့ ကို ထုိနညး့လညးေကာငး့ ၿမငးေလ႓ ရိြႀကပါတယး၈ 
တစးစဵုတစးေယာကးကုိ လိငးသူခ္စးသူလုိ႓ သိလုိကးရတာနဲ႓ အဲ႓ဒီ သူ (သုိ႓)သူမ 
နဖူ့ေပ၍မြာ နီယျနးမီ့လုိေတာကးပတဲ႓  “ အေ်ခာကး ၇ မိနးစမလြ္ာ ၇ ေဂ့ ၇ 
လိငးတူခ္စးသူ ၇ ရႊဵစရာ ေကာငး့ေသာ ၇ အမြာ့ေတျ လုပးေနတဲံ လူ ” ဆုိတဲ႓ 
အမြတးအသာ့ ရိြေနသလာ့ ေတာငးထငးလုိကးတတးႀကတယး၈ ဒါေပမယး႓ 
ဘုရာ့သခငး ကေတာ႓ လူအေယာကးစီတုိငး့ရ႔ဲ အေပ၍ယဵ အေသျ့ အသာ့ ထကး 
အတျငး့စိတးကုိ ပိုၿပီ့ႀကညး႓ပါတယး၈ တပညး႓ေတား ေပတရုက တမနးေတားဝတၱဳ (ှွ ့ 
၀၁ ) မြာ “ အကယးစငးစစး ဘုရာ့သခငးသညး လူမ္ကးႏြာကုိ မြတးေတားမမူ ” လုိ႓ 
ေၿပာထာ့ပါတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာ ေက့္ဇူ့ေတားဟာ 
အၿခာ့လူမ္ာ့နညး့တူ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ အတျကးလညး့ၿဖစးပါတယး၈ ဖိလိပၸဳနဲ႓ 
အီသီယုိ့ပီ့ယာ့လူမ္ိဳ့ မိနး့မစို့  ကဒီအေႀကာငး့ သကးေသခဵေနပါတယး၈  

  တမနးေတားဝတၱဳ စာေရ့ဆရာဟာ သခငးေယရြု 
ရြငးၿပနးထေၿမာကးၿခငး့ အေႀကာငး့နဲ႓ ေကာငး့ကငးႏိုငးငဵကုိ ႀကျခ္ီသျာ့တာကုိ 
တပညး႓ေတားစုမ္ာ့ထဵ သုေတသန ေကာငး့စျာၿပဳၿပီ့မြ တမနးေတားဝတၱဳကုိ 
ေရ့သာ့ခဲ႓ပါတယး၈ တမနးေတားဝတၱဳ အခနး့ႀကီ့ (၅) မြာ ဖိလိပၸဳဟာ ရြမာရိၿမိဳ႔ကုိ 
ဧဝဵေဂလိထျကးတဲ႓ အေႀကာငး့ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ ပဵုဝတၱဳမြာ “ 
ထုိေႀကာငး႓အရပးရပးသုိ႓ကျဲၿပာ့ေသာ သူတုိ႓သညး လြညး႓လညး၊ 
ႏြုတးကပတးေတားတညး့ ဟူေသာ ဧဝဵေဂလိ တရာ့ကုိ ေဟာေၿပာႀက၌” (တမနး 
၅့၁) လုိ႓ဆုိထာ့ၿပီ့ ဖိလိပၸဳဟာလ ဲနာမက္နး့၇ မသနးမစျမး့မ္ာ့ကုိ 
ေပ္ာကးကငး့ေစၿခငး့ ၇ နတးဆုိ့ ဝိညဥးဆုိ့မ္ာ့ ေမာငး့ထုတးၿခငး့မ္ာ့ 
ၿပဳလုပးေနခဲ႓တယး၈ သူ႓ရ႔ဲ လုဵ႓လစိုကးထုတးမြုဟာ အရမး့ေအငးၿမငးခဲ႓ၿပီ့ 
လူအမ္ာ့အၿပာ့သူ႓ထဵ ယုဵႀကညးစျာ ေရာကးလာႀကတယးလုိ႓ဆုိထာ့ပါတယး 
“ထုိၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သာ့တုိ႓သညး အလျနးဝမး့ေၿမာကးၿခငး့ရိြ၌ (တမနး ၅့၅)” ၈  

  ဒီလုိ ဧဝဵေဂလိတရာ့ သကးဝငးႏို့ႀကာ့ေအာငး 
ေဆာငးရျကးေနစဥး အတျငး့မြာပ ဲသနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတားက ဖိလိပၸဳကုိ “သငးထ၊ 
ေယရုရြလငးၿမိဳ႔မြ ဂါဇၿမိဳ႔သို႓သျာ့ရာ ေတာလမး့တျငး ေတာငးမ္ကးႏြာသုိ႓ 
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သျာ့ေလာ႓ဟုဆုိသညးအတုိငး့” (တမနး ၅့ဿ၃) လုိ႓ ေတာႀကီ့မ္ကးမညး့ 
ထကဲလမး့တစးခုကုိ သျာ့ခိုငး့ခဲ႓တယး၈  

  ရြမာရိလူမ္ိဳ့မ္ာ့ႀကာ့ ေအာငးၿမငးေနတဲ႓ ဧဝဵေဂလိတရာ့ 
ႏို့ႀကာ့ၿခငး့အလုပးကုိ ထာ့ခဲ႓ၿပီ့ ေတာႀကီ့မ္ကးမညး့ထကုိဲ သျာ့ခိုငး့တဲ႓ အမိနး႓ဟာ 
ထူ့ၿခာ့တယးလုိ႓ ထငးရပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ ဘုရာ့သခငး ေစညႊနးရာအတုိငး့ ဖိလိပၸဳ 
လုိကးနာခဲ႓တယး၈အဲ႓ဒါနဲ႓ ပဵုဝတၱဳဟာ ပိုလုိ႓ေတာငး ထူ့ၿခာ့လာပါတယး၇ ဖိလိပၸဳဟာ 
ေတာႀကီ့မ္ကးမညး့မြာ ေယရုရြလငး ေတာငးဖကးပိုငး့ ကုိထျကးလာတဲ႓ 
အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ မိနး့မစို့ အမတးတစးပါ့ကုိေတျ႓ပါတယး၈ စာေရ့သူက 
အဲ႓ဒီအမတးဟာ သူ႓ရ႔ဲ ၿမငး့ရထာ့ေပ၍ထုိငးၿပီ့ ေဟရြာယရ႔ဲက္မး့စာ ဖတးေနေႀကာငး့ 
ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ သူဟာ ေယရုရြလငးၿမိဳ႔မြာ ဝတးၿပဳၿပီ့ မိမိအိမးကုိ 
ၿပနးေနၿခငး့ၿဖစးတယး၈ 

  အဲ႓ဒီ နာမညးမသိရတဲ႓လူဟာ ခရစးယာနး လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့  
မ္ာ့အတျကး အလျနးအေရ့ႀကီ့တဲ႓ ပဵုဝတၱဳကုိ ပဵုေဖားဖနးတီ့ ေပ့ခဲ႓တယး၈ 
အဲ႓ဒီအမတးဟာ မညးသူမညးဝါၿဖစးေႀကာငး့ ေသခ္ာႀကညး႓ရေအာငး၈ တမနးေတားဝတၱဳ 
ေရ့သာ့စဥး ေခတးအခါက အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ဆုိတာ အီဂ္စးႏုိငးငဵေတာငးပိုငး့မြာရိြတဲ႓ 
အသဲေယာပိ ( Nubia ) ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ကုိ ေခ၍ဆုိၿခငး့ၿဖစးတယး(ေရြ့ေခတး 
အသဲေယာပိႏုိငးငဵဟာ အီဂ္စးေတာငးပိုငး့၇ ဆူတနး ႏုိငးငဵရ႔ဲေၿမာကးပိုငး့မြာရိြတဲ႓ 
အာဖရိကအေရြ႔ေၿမာကးပိုငး့က ေခတးေဟာငး့ႏိုငးငဵၿဖစးတယး)၈ ဒါကုိႀကညး႓မယးဆုိရငး 
သူဟာ အာဖရိကနးလူမညး့ တစးေယာကး ၿဖစးတယးဆုိတာ ေတျ႓ရမြာၿဖစးတယး၈ 
ဒါဆုိရငး “မိနး့မစို့” ဆုိတာကေရာ ဘာအဓိပၸါယးပါလ၈ဲ  

  တမနးေတားဝတၱဳမြာ ေဖားၿပထာ့တဲ႓ “မိနး့မစို့”  eunouchos 
ဆုိတဲ႓ ဂရိစကာ့လုဵ့ကုိ လုဵ့ေစ႓ပတးေစ႓ ဘာသာၿပနးမယးဆုိရငး “ ေညာငးေစာငး့ 
(ကုတငး) ေစာငး႓ႀကပးးသူ(သို႓) အုပးထိမး့သူ” လုိ႓ အဓိပၸါယး ရပါတယး၈ 
ေၿပာရမယးဆုိရငး နနး့တျငး့မြာ အယုဵႀကညးရဆုဵ့ေသာ သူမ္ာ့နဲ႓ အိမးေတားေစာငး႓မ္ာ့ 
ၿဖစးပါတယး၈ မိနး့မစို့(မိနး့မလြ္ာ) မ္ာ့ဟာ အိမးေတား အတျငး့က အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကုိ 
ေစာငး႓ႀကပး၇ အမြုေတား ထမး့ရပါတယး၈ သူတုိ႓ရ႔ဲ နနး့တျငး့တရာ့ရဵု့အေႀကာငး့ 
နဵ႔စပးမြုေႀကာငး႓ အစို့ရ ရာထူ့ႀကီ့မ္ာ့ မြာလညး့ ခနး႓အပးခဵရပါတယး၈ ဒီပဵုဝတၱဳမြာပါတဲ႓ 
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အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ မိနး့မစို့ ဟာလညး့ အသဲေယာပိႏုိငးငဵ ဘုရငးမရ႔ဲ တနးဖို့ထာ့ခဵရသူ 
တစးေယာကးၿဖစးပါတယး၈(တမနး ၅့ဿ၄) 

  မိနး့မစို့ အလုပးဟာ လူတုိငး့ လုပးပိုငးချငး႓ မရိြပါဘူ့၈ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့နဲ႓ အတျငး့သိ အစငး့သိ ေနထုိငးၿပီ့ အိမးေတားေစာငး႓ရမယး႓ သူတုိ႓ဟာ 
ယဵုႀကညးရတဲ႓ အမ္ိဳ့သာ့ ၿဖစးၿပီ့ေတာ႓ အမ္ိဳ့သမီ့ ကိစၥမ္ာ့(မိနး့မကိစၥကုိ 
ခ္ိဳ့ႏြိမးထာ့ၿခငး့လညး့မၿဖစးရ) ကငး့ရြငး့သူ ၿဖစးရပါမယး၈ ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ 
နနး့စဥးနနး့ဆကးအတျကး အေမျဆကးခဵမြုေတျမြာ အရြုပးအရြငး့ေပ၍လာ ႏိုငးလုိ႓ပါပ၈ဲ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကုိလုဵ့လုဵ့ စိတးမဝငးစာ့တဲ႓ မိနး့မစို့(မိနး့မလြ္ာ)အလုပးနဲ႓ 
သငး႓ေတားသူမ္ာ့ ေရျ့ ခ္ယးဖို႓ အဆငး႓ၿမငး႓ နညး့ပညာေတျ မလုိအပးပ ါဘူ့၈ ေရြ့အခါက 
လိငးကျဲခ္စးသူ  နဲ႓ လိငးတူခ္စးသူ ပိုငး့ၿခာ့မြုဆုိငးရာ အၿမငးမ္ာ့ယခု ေခတးေလာကး 
မရြငး့လငး့ေသားလညး့ ယခုကျ္ႏးုပး တို႓ ၿပဳလုပးသကဲ႓သုိ႓သာ ၿပဳလုပးႀကေပမညး၈ 
အမ္ိဳ့သာ့တစးေယာကးဟာ ဆနး႓က္ငးဖကးလိငး အေပ၍ လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ 
စိတးပါဝငးစာ့မြု မရိြေႀကာငး့ ဂုဏးသတငး့ႀကီ့ေနရငး အဲ႓ဒီသူဟာ မိနး့မစို့ သဘာဝ 
ရိြသူအၿဖစး သတးမြတးႀကေပမညး၈ 

  အဒဲီလုိ လူမ္ိဳ့ကုိ အစဥးအၿမ ဲရြာေတျ႔ဖို႓ မလျယးကူပါဘူ့၈ 
ရြာေတျ႓ၿပီဆုိရငးလ ဲအရြငးသခငးမ္ာ့ဟာ ပိုၿပီ့ ယုဵႀကညးစိတးခ္ရေလေအာငး 
မိနး့မစို့(မိနး့မလြ္ာ)မ္ာ့ကုိ သငး့ကျပးေလ႓ရိြတယး (ဥပမာ သူတုိ႓ရ႔ဲေဝြ့ေစ႓မ္ာ့ကုိ 
ၿဖတးထုတးၿခငး့အာ့ၿဖငး႓ ကေလ့မရႏိုငးေအာငး ၿပဳလုပးၿခငး့)၈ ဒါေပမယး႓ မိနး့မစို့ကုုိ 
တစးၿခာ့သာမနး အမ္ိဳ့သာ့အာ့ သငး့ကျပးထာ့ သကဲ႓သုိ႓ ၿမငးတာဟာ 
သမိုငး့ေႀကာငး့အရ မမြနးကနးပါဘူ့၈ ေရြ့ေဟာငး့စာေပ ေတျမြာ မိနး့မစို့(မိနး့မလြ္ာ) 
အမ္ိဳ့မိ္ဳ့ ရိြတယးလုိ႓ မြတးတမး့ တငးထာ့ပါတယး၈ သငး့ကျပးၿပီ့ သူမ္ာ့ကုိ  
အၿခာ့သူေႀကာငး႓ၿဖစးေသာ မိနး့မလြ္ာ “manmade eunuchs” လုိ႓ ေခ၍ဆုိ သမုတး 
ခဲ႓ႀကတယး၈ ဒါ႓ၿပငး သဘာဝပငးကုိယး မိနး့မလြ္ာ “natural eunuchs” (သုိ႓မဟုတး) 
ေမျ့ ကတညး့က မိနး့မလြ္ာ “born eunuchs” ဆုိတာမ္ိဳ့လ ဲေဖားၿပထာ့ပါတယးး၈ 
ဒီအမ္ိဳ့အစာ့ကေတာ႓ ႀကညး႓ရတာ ငယးစဥးေတာငးေက့္ ကတညး့က မိနး့မကိစၥနဲ႓ 
ပါတးသကးလာရငး စိတးမဝငးစာ့တဲ႓သူ သုိ႓မဟုတး မတတးႏိုငးတဲ႓ အမ္ိဳ့သာ့မ္ိဳ့ကုိ 
ေခ၍ဆုိပဵုရပါတယး၈  



57 

 

          ဥပမာ သခငးေယရြု သကးေတားစဥးေနာကး ႏြစးရာေပါငး့ 
အနညး့ငယး အႀကာမြာ ေရ့သာ့ထာ့ၿပီ့ ႏြုတးထျကး ဓေလ႓ထုဵ့မ္ာ့ကုိ 
အေၿခခဵထာ့တဲ႓  ဘာဘီလုဵတယးလးမု ဂ္ဴ့ဘာသာ က္မး့စာ မြ 
ရဟူတီတရာ့ေဟာဆရာ အယးလိဇာ ရ႔ဲအဆုိက သဘာဝပငးကုိယး မိနး့မလြ္ာ “ 
eunuchs by nature” နဲ႓ အၿခာ့သူေႀကာငး႓ ၿဖစးတဲ႓ မိနး့မလြ္ာ “ manmade 
eunuchs” မ္ာ့ကုိ ယြဥးႀကညး႓ဖုိ႓ ညျနး့ဆုိေနတယး၈ သူက သဘာဝၿဖစး မိနး့မလြ္ာ 
“natural eunuchs” မ္ာ့ကုိ ကုသလုိ႓ေပ္ာကးကငး့ ႏိုငးတယးလုိ႓ အခိုငးအမာ 
ဆုိထာ့ပါတယး၈ အကယး၊ သူသာ အဲ႓ဒီ အဆုိကုိ သဘာဝ လိငးအဂၤါ 
ခ္ိဳ႔ယျငး့သူမ္ာ့အာ့ ေၿပာတာ ဆုိရငး အဓိပၸါယး မရိြပါဘူ့၈  

        အဲ႓ဒီ တယးလးမု က္မး့မြာပ ဲတၿခာ့ ရဟူတီ 
တရာ့ေဟာဆရာေတျက သဘာဝၿဖစး မိနး့မလြ္ာ “ natural eunuchs” မ္ာ့ကုိ 
ဘယးလုိ ေဖားထုတးမလ ဲဆုိတဲ႓အေႀကာငး့ ေဆျ့ ေႏျ့ ထာ့ႀကတယး၈ 
သဘာဝပငးကုိယး မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ “nature eunuchs”ရ႔ဲ လက၏ဏာ ကေတာ႓ 
အဂၤါစပးမြ အေမျ့ အမြ္ငးထျကး ေနာကးက္ၿခငး့၇ ေပါငး့ကူ့ပဵု ခုဵ့ႀကျတဲ႓ ဆီ့အိမး မရိြၿခငး့၇ 
မုတးဆိတးေမျ့  မေပါကးၿခငး့၇ ႏူ့ည႓ဵတဲ႓ ဆဵပငးေမျ့  ရိြၿခငး့၇ ႏူ့ည႓ဵေခ္ာေမႊ႔တဲ႓ 
အသာ့အေရ ရိြၿခငး့၇ ၿမငး႓ေသာ အသဵ ပိုငးဆုိငးၿခငး့(သာမနးထကး ပိုမို ၿမငး႓၊ စူရြေသာ 
အသဵမ္ိဳ့ကုိဆုိလုိပဵုရသညး)  ႏြငး႓ ေဆာငး့ရာသီ ေရခ္ိဳ့စဥး ကုိယးခႏၥာမြ 
အခို့အေငျ႔မထျကးၿခငး့မ္ာ့ ပါဝငးတယးလုိ႓ ဆုိထာ့ပါတယး၈ ေရြ့ေဟာငး့ 
သဘာဝပငးကုိယး မိနးမလြ္ာမ္ာ့ “ nature eunuchs” (သုိ႓) ေမျ့ ကတညး့က 
မိနး့မလ္ာ“ born eunuchs” ၿဖစးသူမ္ာ့ကုိ သတးမြတး၇ ချဲၿခမး့ပဵုက 
မိနး့ကေလ့ဆနးတဲ႓ ေယာက္ၤာ့ေလ့မ္ာ့ကုိ တခုခု မြာယျငး့ေနလုိ႓ ကုသခဵယူမြု 
လုိေနတဲ႓လူလုိ သတးမြတးတဲ႓ ယခုေခတး နဲ႓ ထပးတူက္ ေနတယးဆုိတာ သငး 
ၿမငးေယာငးႀကညး႓ႏိုငးၿပီ မဟုတးလာ့၈ 

            သူတုိ႓မြာ ဘာေတျမြာ့ယျငး့ ေနပါသလ၈ဲ ေရြ့ေဟာငး့စာေပမ္ာ့မြာ 
ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ ေဖားၿပထာ့တဲ႓ အတုိငး့ မိနး့မလြ္ာဆုိတာဟာ မိနး့ကေလ့ ထကး 
ေယာက္ၤာ့ေလ့မ္ာ့ အေပ၍ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ တိမး့ညႊတး မြူ ပိုမ္ာ့ သူမ္ာ့ ၿဖစးတယး၈ 
ဥပမာ ေရြ့ေဟာငး့ ရြမာရိ(Summarian) ဒ႑ရီ တျငးေၿပာထာ့ေသာ မိနး့မလြ္ာ 
ၿဖစးေပ၍လာပဵုအရ သူတုိ႓ဟာ “အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ရ႔ဲ ေပါငးတဵကုိ ေက္နပးႏြစးသိမး႓မြု 
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မရိြဘူ့” (lap of women) လုိ႓ဆုိထာ့ပါတယး၈ ဒ႑ရီ အရ အထူ့သၿဖငး႓ သူတို႓ဟာ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ရ႔ဲမာယာ မ္ာ့ကုိ ခုခဵ တျနး့လြနး ႏိုငးသူမ္ာ့ၿဖစးႀကတယး 
လုိ႓ဆုိပါတယး၈ ကကးသလစးက္မး့စာရ႔ဲ သမၼာေဟာငး့က္မး့ပါ “Sirach” စီရကး 
က္မး့မြာလညး့း  အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကုိ ေပျ႔ဖကးထာ့ၿခငး့ဟာ မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ကုိ 
ညီ့ညူေစတယး လုိ႓ဆုိထာ့ၿပနးပါတယး၈ (Sirach : ၀ွ-ဿွ) 

        ေရာမလူမ္ိဳ့ ၿပဇာတးေရ့ဆရာ ဂ္ဴဗငးနယးလး (သခငးေယရြု 
သကးေတားစဥး အခ္ိနးခနး႓က သကးရိြထငးရြာ့ ရိြခဲ႓သူ) က “မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ မဂၤလာမြုၿပဳ 
(မဂၤလာေဆာငး) ပါက ေလြာငးေၿပာငး သီကုဵ့၇ ေရ့သာ့ၿခငး့ မၿပဳလုပးမိဖို႓ 
ခကးခတဲယး” လုိ႓ေရ့သာ့ခဲ႓တယး၈ သခငးေယရြု သကးေတားစဥး ၿပီ့ေနာကး 
ႏြစးတစးရာေလာကးမြာ ေပ၍ထျနး့ခဲ႓တဲ႓ ဂရိလူမ္ိဳ့ သေရားစာေရ့သာ့သူ Lucian 
လူကိနး့ ကလ ဲမိနး့မလြ္ာမ္ာ့ ကိုယးလုပးေတားလုိအပးမြုကုိ နာ့ထုိငး့သူႏြငး႓ ပေလျ ၇ 
ဆဵပငးမေပါကးသူ (ဂတုဵ့) ႏြငး႓ ေခါငး့ၿဖီ့ (ဘီ့ကုပး)၇ မ္ကးမၿမငးႏြငး႓မြနး မအပးစပးပဵုနဲ႓ 
ခိုငး့ႏြိုငး့ခဲ႓တယးး၈ ေနာကးတမ္ိဳ့ ေၿပာရမယးဆုိရငး မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ မိနး့မလုိအပးမြုဟာ 
ငါ့တစးေကာငး က စကးဘီ့ လုိအပးပဵုလုိပါပ၈ဲ 

         တစးနညး့အာ့ၿဖငး႓ ေရြ့ေဟာငး့ယဥးေက့္မြုမြာ 
မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ဟာ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ကုိ လိငးဖကးဆုိငးရာ တိမး့ညႊတးသူမ္ာ့ အၿဖစး 
ပါဝငး ႏြီ့ႏျယးခဲ႓ႀကတယး၈ဥပမာ Kama Sutra ကာမစု်တာ (ေရြ့ေဟာငး့ 
အေရြ႔တိုငး့သာ့မ္ာ့အေရ့ထာ့ေသာ ဟိႏၵဴက္မး့) မြာ မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ 
ေယာက္ၤာ့မ္ာ့အာ့ ၿဖာ့ေယာငး့ေသျ့ ေဆာငးပဵု အခနး့တခနး့ၿပညး႓ ပါရြိတယး၈ မဟာ 
အလကးဇႏၵာ့ (Alexander the Great) အေႀကာငး့ေရ့သာ့ခဲ႓တ႓ ဲသမိုငး့စာေပ 
ေရ့သာ့သူ Quintus Curtius က အလကးဇႏၵာ့ရ႔ဲ နနး့ေတားမြာ “ ၿပညး႓တနးဆာ 
အလုပးနဲ႓ ယြဥးပါ့ေနတဲ႓ မိနး့မစို့အုပးစုမ္ာ့ (အမ္ိဳ့သမီ့ကဲ႓သုိ႓)” အေႀကာငး့ 
တငးၿပထာ့တယး၈ Quintus Curtius က ဆကးလကးၿပီ့ အလကးဇႏၵာ့ဟာ 
ဘာဂိုအပးစး ဆုိတဲ႓ မိနး့မလြ္ာ အေပ၍ နကးရိြုငး့စျာ ခ္စးမိၿပီ့ သူတုိ႓ တစးဦ့နဲ႓ တစးဦ့ 
အၿပနးအလြနးခ္စးခဲ႓ေႀကာငး့ တငးၿပခဲ႓တယး၈  

            ေရြ့ေဟာငး့ယဥးေက့္မြုမြာ မိနး့မ္ာ့လြ္ာမ္ာ့ကုိ မသကၤာဖျယး 
လူတနး့စာ့မ္ာ့အၿဖစး သတးမြတးခဲ႓တာကုိ ဒီေရြ့ေဟာငး့စာေပ မ္ာ့က 
ေဖားညႊနး့ေနပါတယး၈ သူတုိ႓ကုိ လိငးမြုဆုိငးရာတျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ အစာ့ 
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အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ကုိသာ စိတးဝငးစာ့သူမ္ာ့ အၿဖစး ေစာငး႓ႀကညး႓ ခဵခဲ႓ရတယး၈ 
အာ့လုဵ့ကုိ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ အၿဖစး သတးမြတးတာ မဟုတးပါဘူ့၈ ဒါေပမယး႓ 
ရြငး့ရြငး့ေၿပာရရငး သူတုိ႓ရ႔ဲ အဓိက စိတးခဵစာ့မြုဟာ လိငးတူဆကးဆဵခ္ငးသူ 
လူတနး့စာ့မ္ာ့အၿဖစး သူတုိ႓ကုိ သတးမြတးၿခငး့ၿဖစးတယး၈ ေရြ့ေခတးက မိမိကုိယးမိမိ 
မိနး့မလြ္ာ အၿဖစး မိတးဆကးၿခငး့ဟာ ခုေခတး မိမိကုိယးမိမိ ဆနး့ဖရနးစစၥကုိၿမိဳ႔မြ 
ဆဵေကသာ အလြဖနးတီ့ရြငး အၿဖစးမိတးဆကးၿခငး့ကဲ႓သုိ႓ သိမးငယးရပဵုၿခငး့  
ဆငးတူပါတယး၈ 

             ဒီသမိုငး့ေနာကးခဵမ္ာ့ ကုိႀကညး႓ၿပီ့ တမနးေတားဝတၱဳ (၅) 
မြာပါတဲ႓ အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ မိနး့မစို့ အေႀကာငး့ ဆကးလကးႀကညး႓ရေအာငး၈ 
အဓိကဆုိလုိခ္ငးတဲ႓ အခ္ကးကေတာ႓ အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ မိနး့မစို့က မိမိကုိယးမိမိ 
မိနး့မလြ္ာပါလုိ႓ မိတးဆကးလုိကးခ္ိနးမြာ ဖိလိပၸဳဟာ လိငးတူဆကးဆဵခ္ငးတဲ႓ 
လူတနး့စာ့ဝငး အမ္ိဳ့သာ့တစးေယာကးနဲ႓ သူ ႀကဵဳဆုဵ ေနရတယးလုိ႓ ရုတးတရကး 
ေတျ့ လုိကးမိပါလိမး႓မယး၈ 

             တမနးေတားဝတၱဳ (၅့၀ဿ-၀ဿ) မြာ အီသီယုိ့ပီယနး့ 
မိနး့မစို့ဟာ ေဟရြာယ (၂၀ ့ ၄-၅) ကုိဖတးေနတယးလုိ႓ ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ အဲ႓ဒီ 
က္မး့ခ္ကးဟာ ေရြ့ေဟာငး့ခရစးယာနး မ္ာ့အတျကး  သခငးေယရြုအေႀကာငး့ 
ေရြ့ေၿပ့နိမိတးပၿဲဖစးပါတယး၈ တစးခနး့လုဵ့ဟာ ဘုရာ့သခငး ဘိသိကးေၿမြာကးထာ့သူ 
တစးေယာကးရ႔ဲ ဆငး့ရဒဲုက၏ အေႀကာငး့ ေဖားၿပထာ့တယး၈ အခနး့ငယး (၀) မြာ “ 
မထီမဲ႓ၿမငး ၿပဳၿခငး့ကုိခဵ၊၇ လူတုိ႓တျငး အယုတးဆုဵ့ေသာသူၿဖစး ၌၇ ၿငိဳၿငငးေသာသူ၇ 
နာႀကဥး့ၿခငး့ေဝဒနာႏြငး႓ ကျ္မး့ဝငးေသာသူၿဖစး၌၈ သူတပါ့မ္ကးႏြာလႊၿဲခငး့ကုိ 
ခဵရေသာသူကဲ႓သုိ႓ၿဖစး၌၈ မထိမဲ႓ၿမငး ၿပဳၿခငး့ကုိခဵလ္ကးရိြ၊၇ ငါတုိ႓သညး မရိုေသႀက၈ ” 
လုိ႓ေရ့ထာ့ပါတယး၈ အခနး့ငယး (၄)မြာလညး့ “ထုိသူသညး ညြဥး့ဆၿဲခငး့ႏြငး႓ 
ႏြိးမး႓ခ္ၿခငး့ကုိ ခဵ၊ ႏြုတးကုိမဖျငး႓ဘ ဲေန၌၈ ေသ သတးၿခငး့ငြါ ေဆာငးသျာ့ေသာ 
သုိ့သငယးကဲ႓သုိ႓ သူ႓ကုိေဆာငးသျာ့၊၇ သုိ့သညး အေမျ့ ညြပးေသာသူေရြ႔မြာ 
မၿမညးဘေဲနသကဲ႓သုိ႓၇ သူသညး ႏြုတးကုိမဖျငး႓ဘ ဲေန၌၈” လုိ႓ေဖားၿပထာ့တယး၈ 
သနး႓ရြငး့ရာၿမိဳ႔ၿဖစးတဲ႓ ေယရုရြလငးၿမိဳၽ႔မြ ဝတးၿပဳၿပီ့ ၿပနးလာတဲ႓လူတစးေယာကး 
အတျကး ထူၿခာ့တယးလုိ႓ထငးရ႔ဲတဲ႓ က္မး့ခ္ကးပၿဲဖစးတယး၈ဒါေပမယး႓ 
ေယရုရြလငးၿမိဳ႔မြ ဘာသာေရ့ အႀကီ့အကမဲ္ာ့ရ႔ဲ ရျဵရြာၿခငး့နဲ႓ 
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ၿငငး့ပယးၿခငး့ခဵရေႀကာငး့ မိမိကုိယးမိမိ သိလိုကးရတဲ႓ အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ မိနး့မစို့ 
အတျကးေတာ႓ အဓိပၸါယးနဲ႓ ၿပညး႓စဵုေနပါတယး၈  

          ယေန႓ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ ကဲ႓သုိ႓ မိနး့မလြ္ာ မ္ာ့ဟာ  
ဂ္ဴ့လူမြုအဖျဲ႓အစညး့ရ႔ဲ လိငးဆကးဆဵမြုၿပယုဒး အၿဖစး ႀကညး႓ၿခငး့ခဵရတယး၈ 
တရာ့ေဟာရာက္မး့ (ဿ၀ ့ှ ) မြာ “ ေယာက္းာ့ အဂၤါလက၏ဏာ မစဵုလငး၇ 
ခ္ိဳ႔တဲ႓ေသာ ေယာကး္ာ့သညး ထာဝရဘုရာ့၌ ပရိသတးေတား၉ အပါအဝငးမၿဖစးရ၈ ” 
လုိ႓ေဖားၿပထာ့တယး၈ ပထမ ရာစုႏြစးမြာ ကေလ့မရႏုိငးေသာဖခငးမ္ာ့ အာ့လုဵ့လညး့  
ဒီဆုိလုိရငး့မြာ ပါတယးလုိ႓နာ့လညး လကးခဵခဲ႓ႀကတယး(ရုပးပိုငး့ဆုိငးရာအရ (သုိ႓) 
ယေန႓ေၿပာေနတဲ႓ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အေၿခအေနမ္ာ့ အပါအဝငး)၈ 
ေယရုရြလငးၿမိဳ႔ကုိေရာကးလာတဲ႓ အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ မိနး့မစို့ ကဲ႓သုိ႓ေသာ သူမ္ာ့ကုိ 
ပထမရာစုႏြစးမြ  ဂ္ဴ့ဥပေဒဆုိငးရာဆရာမ္ာ့က ဘုရာ့ေက္ငး့ဝငး့ အတျငး့ကုိ 
ေသားမြဝငးချငး႓မရိြေႀကာငး့ ၿငငး့ပယးႀကတယး၈  “  မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ဟာ လူမြုေရ့မြာေရာ၇ 
ဘာသာေရ့မြာပါ ႀကိဳဆုိသမြု ၿပဳၿခငး့မခဵရပါဘူ့(persona non grata) ၈”  

          ေယရုရြလငးၿမိဳ႔မြာ အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ မိနး့မစို့ဟာ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ လူတစးေယာကး  မၿဖစးႏိုငးေႀကာငး့ ေသခ္ာေနပါတယး၈ သူဟာ 
ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ရ႔ဲ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲေကာငး့ခ္ိီ့မဂၤလာ ခဵယူႏိုငးရနး 
ဆနး႓က္ငး၇ၿငငး့ဆုိၿခငး့ ခဵရတယး၈ 

          ဘယးလုိပၿဲဖစးၿဖစး သူ႓သူငယးခ္ငး့ေတျထကဲ တစးေယာကးက 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲအမိနး႓ကုိ လိုကးနာတဲ႓ မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ တစးေန႓မြာ 
အိမး၇အထိမး့အမြတးႏြငး႓ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ မြတးတမး့မြာပါဝငးၿခငး့ စတဲ႓အရာမ္ာ့ 
လကးခဵရရိြမဲ႓အေႀကာငး့ ဂတိေပ့ထာ့တဲ႓ ေဟရြာယ (၂၀ ့ ၀-၂) အေႀကာငး့ 
တိတးတခို့ေၿပာၿပခဲ႓တယး၈ယခုေခတး ခရစးယာနး လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့  မ္ာ့လုိပ ဲသူဟာ 
တစးနညး့နညး့အာ့ၿဖငး႓ သူ႓ကုိ အသိအမြတးၿပဳလကးခဵတဲ႓ က္မး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ 
ေမြ္ားလငး႓လ္ကး ဖတးေနခဲ႓ၿခငး့ၿဖစးတယး၈ ဒါေပမယး႓  တရာ့ေဟာရာက္မး့ (ဿ၀့ှ) 
အရ မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ ဘုရာ့ခငးရ႔ဲ အစုအေဝ့မြာ မဝငးရ ဆုိၿပီ့ ေနာကးတေခါကး 
ပုတးခတးၿခငး့ ခဵလုိကးရတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ သူဟာ သူ႓ရ႔ဲအဖို့တနးက္မး့ၿဖစးတဲ႓ 
ေဟရြာယက္မး့မြ သူ႓လုိ ၿငငး့ပယးၿခငး့၇စကးဆုပးၿခငး့ န႓ ဲအဆကးၿဖတးခဵရတဲ ႓ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲကေလ့ အေႀကာငး့ကုိ အိမးအၿပနးလမး့မြာ ဖတးေနခဲ႓တယး၈  
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         သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတား ဖိလိပၸဳကုိ ႏြိဳ့ေဆားၿပီ့ 
ေမ့လုိကးတာကေတာ႓ “ သငးဖတး ေနတာကုိ နာ့လညးရ႔ဲလာ့?” 
လုိ႓ေမ့လုိကးပါတယး၈ ဘာသာေရ့အရ လကးခဵတဲ႓ အဆုိကုိ ဆကးလကးရြာေဖျေနတဲ႓ 
အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ မိနး့မစို့ က “ သျနးသငး ပဲ႓ၿပငးေသာသူ မရိြလြ္ငး 
အဘယးသုိ႓နာ့လညးႏိုငးမညးနညး့” (တမနး ၅ ့ ၀ှ)လုိ႓ၿပနးေၿဖခဲ႓တယး၈ ဒါနဲ႓ ဖိလိပၸဳ 
ဟာ “ ဖိလိပၸဳသညး မိမိႏြုတးကုိဖျငး႓ ၊ ထုိက္မး့ခ္ကးကုိ အစျဲၿပဳလ္ကး၇ 
ေယရြု၌အေႀကာငး့တညး့ ဟူေသာ ဧဝဵေဂလိ တရာ့ကုိေဟာေလ၌၈”(တမနး ၅ ့ 
၀၂)ဆုိတဲ႓အတုိငး့ က္မး့ခ္ကးကုိ စတငး ေဟာႀကာ့ခဲ႓တယး၈ ဒါနဲ႓သူတုိ႓ ေရရိြတဲ႓ေနရာ 
အေရာကးမြာ မိနး့မစို့က “ ႀကညး႓ ဒီမြာေရရိြတယး၇ ဘာေတျက ကျ္ႏုးပးကုိ ဗတိၱဇဵ 
ခဵဖို႓တာ့ဆီ့ေနလဲ” လုိ႓ေမ့လုိကးပါတယး၈ ဖိလိပၸဳရ႔ဲအေၿဖဟာ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ 
ကုိၿငငး့ပယးတဲ႓ အယူရိြသူမ္ာ့ကုိ အလျနးအဵအာ့သငး႓ေစပါတယး၈  

         ဖိလိပၸဳ ၿပနးေၿဖခဲ႓တာကေတာ႓ “ သငး႓စိတးႏြလုဵ့နဲ႓ အႀကျငး့မဲ႓ 
ယုဵႀကညးလကးခဵရငး ဗတိၱဇဵ ခဵလုိ႓ရတယး”  

         ဖိလိပၸဳက “ တရာ့ေဟာရာက္မး့ (ဿ၀့ှ) အေႀကာငး့ 
ေၿပာရေအာငး” လုိ႓ မေၿပာခဲ႓ပါဘူ့၈ ၿပီ့ေတာ႓ “ သငး႓ကုိ မိနး့မလ္ာအၿဖစး 
သိကတညး့က ေယာက္းာ့မ္ာ့ေပ၍ တိမး့ညႊတးတဲ႓ သူမြနး့ ကျ္ႏးုပးသိတယး၇ 
သငးဘယးေတာ႓ အခါမြ ေယာက္းာ့နဲ႓ လိငးဆကးဆဵၿခငး့ မၿပဳလုပး ပါဘူ့လုိ႓ 
ဂတိေပ့ႏိုငးသလာ့?” လုိ႓လ ဲမေၿပာခဲ႓ ပါဘူ့၈ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတား လမး့ၿပမြုနဲ႓ 
အတူ ဖိလိပၸဳက “ သငး႓စိတးႏြလုဵ့နဲ႓ အႀကျငး့မဲ႓ ယုဵႀကညးလကးခဵရငး ဗတိၱဇဵ 
ခဵလုိ႓ရတယး” လုိ႓ သာေၿပာခဲ႓ပါတယး၈ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ အဲ႓ဒီ အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ 
မိနး့မစို့ဟာ ဘယး လိငးတူခ္စးသူ အမ္ိဳ့အစာ့မြာ ပါသလ ဲဆုိတာ မသိပါဘူ့၈ 
ဒါေပမယး႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓သိတာက သူဟာ လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့ႏြငး႓ ပါတးသကးတဲ႓ 
လူမ္ိဳ့တနး့စာ့မြာ ပါဝငးတယး ဆုိတာပၿဲဖစးၿပီ့ ၇ အဲ႓ဒီ အေႀကာငး့ရငး့ကပ ဲသူ႓ကုိ 
ခရစးယာနး မသကးဆုိငးသူ အၿဖစးကုိ လုဵ့လုဵ့ ေရာကးေစၿခငး့ ၿဖစးတယး၈  

           ဒီပဵုဝတၱဳဟာ လိငးတူခ္စးသူ မ္ာ့ကုိ အႀကီ့အက္ယး 
ဂယကးရိုကးေစတဲ႓ ပဵုၿပငးပ ဲၿဖစးပါတယး၈ ဒီပဵုဝတၱဳဟာ ဓမၼသစးက္မး့မြာ အထပးထပး 
အခါခါ ညႊနး့ထာ့တဲ႓ သခငးေယရြုနဲ႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ဘယးလုိ ဆကးစပးမြု ရိြတယးဆုိတာကုိ 
ရုပးလုဵ့ေပ၍ေစတာ ၿဖစးေသားလညး့ပ ဲေခတးသစး ခရစးယာနး အမ္ာ့စု ကေတာ႓ 
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ေၿပာငး့လၿဲပီ့ လကးသငး႓ခဵဖို႓ ၿငငး့ပယး ေနဆပဲ ဲၿဖစးတယး၈ သူတုိ႓ကုိ က္မး့ခ္ကးမ္ာ့က 
လိငးတူခ္စးသူ ညီအစးကုိ ေမာငးႏြမမ္ာ့အာ့ လကးခဵေစၿခငး့ မဟုတးဘ ဲသူတုိ႓ရ႔ဲ 
ကိုယးပိုငး ဆုဵ့ၿဖတးခ္ကး ကသာ လကးမခဵေစၿခငး့ ၿဖစးတယး၈ အကယး၊ 
အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ မိနး့မစို့ကုိ ႀကဥးထာ့တဲ႓ က္မး့ခ္ကးတစးခ္ိဳ႔အမြနးသာ ရိြမယးဆုိရငး 
၇ ေတာႀကီ့မ္ကးမညး့ ကုိပို႓ေဆာငးရငးေသားမြ လုိကးနာတဲ႓ ဘုရာ့အမြုေတားေဆာငး 
ဖိလိပၸဳဟာ အဲ႓ဒီလုိ လုိကးနာေဆာငးရျကးမြာ မဟုတးဘူ့ ဆုိတာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ 
ေသခ္ာတပးအပး ေၿပာႏိုငးပါတယး၈  

          က္မး့စာအုပးမြ ေတျ႓ရိြရတဲ႓ ေနာကးထပး က္မး့ပိုဒး ႏြစးပိုဒးကုိ 
ဆနး့စစးဖို႓ လုိပါေသ့တယး၈  

 
 
 

ဖနးဆငး့ၿခငး့မြေထျၿပာ့မြုမ္ာ ့ 
 

          ထာဝရဘုရာ့က လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ 
အဲ႓ဒီလုိမ္ိဳ့(ဒီနညး့လမး့မ္ိဳ့) ၿဖစးေအာငး ဖနးဆငး့ခဲ႓တာ မဟုတးဘူ့လုိ႓ အခ္ိဳ႔ေသာ 
ခရစးယာနးမ္ာ့က ယုဵႀကညးစိတးခ္မြု အၿပညး႓နဲ႓ အခိုငးအမာ ေၿပာဆုိႀကပါတယး၈ ဒီဟာ 
အေရ့ႀကီ့ပါတယး ၇ ဘာလုိ႓လဆုိဲေတာ႓ အကယး၊ ဘုရာ့သခငးဟာ 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ ဒီအတုိငး့ (ဒီနညး့အၿဖစး) ဖနးဆငး့ခဲ႓တာလုိ႓ သူတုိ႓ 
နာ့လညးသေဘာေပါကးရငး၇ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ ၿငငး့ပယး ေနၿခငး့ဟာ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ဖနးဆငး့ၿခငး့လကးရာကုိ ၿငငး့ပယးသလုိ ၿဖစးေနပါလိမး႓မယး၈ 
ၿငငး့ခဵုမြုေတျမြာ တစးခ္ိဳ႔ ခရစးယာနးေတျ အာ့တကးသေရာနဲ႓ “ ဘုရာ့သခငးဟာ 
အာဒဵနဲ႓ ဧဝ ကုိသာဖနးဆငး့ခဲ႓တယး၇ အာဒဵနဲ႓ စတိဖးကုိဖနးဆငး့ခဲ႓တာ မဟုတးဘူ့ ” 
လုိ႓ေၿပာဆုိေလ႓ ရိြႀကတယး၈ သူတုိ႓ရ႔ဲ ရပးတညးခ္ကးကုိ အကုိ့အကာ့ၿဖစးေစဖို႓ 
ရြငးမႆဲခရစးဝငး (ှ၆့၁-၂) မြ သခငးေယရြုရ႔ဲ ႏြုတးထျကးစကာ့ကုိ မႀကာခဏ 
ညႊနး့ဆုိႀကပါတယး၈ လငးမယာ့ ကျာရြငး့ၿပတးစၿဲခငး့ကုိ ချငး႓ၿပဳ၇ မၿပဳ ဆုိတဲ႓ေမ့ချနး့ကုိ 
ၿပနးလညး ေၿဖဆုိရာမြာ ေယရြုခရစးေတား ေၿပာခဲ႓တဲ႓ စကာ့ ၿဖစးပါတယး၈  
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               “ ကုိယးေတားက၇ အစအဦ့၉ ဖနး့ဆငး့ေတားမူေသာ သူသညး 
ေယာက္းာ့ႏြငး႓ မိးနး့မ ႏြစးေယာကးတညး့ကုိ ဖနးဆငး့ေတားမူ၌၈ 
ထုိအေႀကာငး့ေႀကာငး႓ ေယာက္းာ့သညး ကိုယးမိဘကုိ စျနး႓၊ ကုိယးခငးပျနး့ 
၉မြီဝသဲၿဖငး႓၇ ထုိသူႏြစးေယာကးတုိ႓သညး တသာ့တကိုယးတညး့ ၿဖစးရလိမး႓မညးဟု 
က္မး့ဆုိသညးကုိ သငးတုိ႓ မဖတးဘူ့သေလာ? ထုိ႓ေႀကာငး႓ လငးမယာ့ တုိ႓သညး 
ႏြစးဦ့မဟုတး တဦ့တညး့ၿဖစး၌၈ ဘုရာ့သခငး ဘကးစပး၊ ထမး့ဘို့တငး 
ေတားမူေသာ အရာကုိ လူမချဲေစႏြငး႓ဟု မိနး႓ေတားမူ၌၈ 

           တစးခ္ိဳ႔ခရစးယာနးမ္ာ့ဟာ ဒီစကာ့လုဵ့ေတျကုိ အေၿခခဵၿပီ့ 
လိငးကျဲခ္စးသူမ္ာ့ကသာ ဖနးဆငး့ၿခငး့ရ႔ဲ စဵၿဖစးတယး၇ ဒါ႓ေႀကာငး႓ လိငးကျဲခ္စးသူခ္ငး့ 
ထိမး့ၿမာ့ၿခငး့သာလြ္ငး သဘာဝက္ၿပီ့ ကဗ္ာဆနးတဲ႓ ပတးသကးဆကးႏျယးမြုမ္ိဳ့ 
ၿဖစးတယးလုိ႓ ေကာကးခ္ကးခ္ လုိကးတာႀကတယး၈ သုိ႓ေသားလညး့ အဲ႓ဒီမြတးခ္ကးကုိ 
ေခ္ပထာ့တဲ႓ ေယရြုသခငးရ႔ဲ ႏြုတးထျကးစကာ့ဟာလညး့ အဲ႓ဒီ က္မး့ပိုဒးမြာ 
ရိြေနပါတယး၈ 

              ေယရြုသခငးရ႔ဲ တပညး႓ေတားမ္ာ့က တငး့ႀကပးတဲ႓ 
ကျာ့ရြငး့မြုဆုိငးရာ သျနးသငးခ္ကးကုိ ေမျ့ ချနး့ထုတးႀကရာမြ အၿပနးအလြနး ေဆျ့ ေႏျ့ မြု 
ဆကးလကးၿဖစးပျာ့ခဲ႓တယး၈ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အတျကး ကျာရြငး့ၿပတးစဖဲို႓ ေရျ့ ခ္ယးႏိုငးတဲ႓ 
အချငး႓အေရ့ မရိြဘူ့ဆုိရငးေတာ႓ အေကာငး့ဆုဵ့က အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကုိ မထိမး့ၿမာ့ဖို႓ဘ ဲ
ၿဖစးမယးလုိ႓ တပညး႓ေတားမ္ာ့က ေစာဒက တကးခဲ႓ႀကတယး၈ 
သခငးေယရြုရ႔ဲအေၿဖကေတာ႓  

               “ ကုိယးေတားကလညး့၇ ထုိစကာ့ကုိ လူတုိငး့မခဵမယူႏိုငး၇ 
အချငး႓ရေသာ သူတုိ႓သာ ခဵယူႏိုငးႀက၌၈ လူအခ္ိဳ႔တုိ႓သညး အမိ ဝမး့တျငး့ကပငး 
မိနး့မလြ္ာၿဖစးႀက၌၈ အခ္ိဳ႔တုိ႓သညး သူတပါ့ ဆုဵ့မ၊ မိနး့မလြ္ာၿဖစးႀက၌၈ 
အခ္ိဳ႔တုိ႓သညး ေကာငး့ကငးႏိုငးငဵေတား အလုိ႓ဌာ မိမိကုိယးကုိ ဆုဵ့မ၊ 
မိနး့မလြ္ာၿဖစးႀက၌၈ ထုိစကာ့ကုိ ခဵယူႏိုငးေသာသူသညး ခဵယူေစဟု မိနး႓ေတားမူ၌၈ ” 
(ရြငးမႆဲခရစးဝငး ှ၆ ့ ှှ - ှဿ ) 

                အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကုိ လကးမထပး သငး႓တဲ႓ အမ္ိဳ့သာ့ 
အတနး့အစာ့ သုဵ့မ္ိဳ့ကုိ သခငးေယရြု သတးမြတးခဲ႓ၿခငး့ ၿဖစးတယး၈ သခငးေယရြု 
ေၿပာခဲ႓တဲ႓ လူတနး့စာ သုဵ့မ္ိဳ့ကုိ အစဥးလုိကး ေၿပာငး့ၿပနးလြနးႀကညး႓ရေအာငး၈ ပထမ 
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တစးခုက တခ္ိဳ႔တို႓သညး ေကာငး့ကငး ႏိုငးငဵေတားအဘို႓ အလုိ႓ဌာ မိမိကုိယးကို ဆုဵ့မ၊ 
မိနး့မလြ္ာၿဖစးႀက၌ လုိ႓ဆုိထာ့ပါတယး၈ ဥပမာအာ့ၿဖငး႓ ထာဝရဘုရာ့ အတျကး 
အမြုေတားထမး့ရျကးဖို႓ ထိမး့ၿမာ့ၿခငး့ကုိ လကးေရြာ႓လုိကးတဲ႓ သူေတျကုိ 
ဆုိလုိရငး့ၿဖစးတယး၈ ဒုတိယ တစးခုကေတာ႓ အၿခာ့သူမ္ာ့ ေႀကာငး႓ မိနး့မလြ္ာ 
ၿဖစးေသာသူမ္ာ့ လုိ႓ ေၿပာဆုိထာ့တာ ၿဖစးၿပီ့ သငး့ကျပးခဵထာ့ရတဲ႓ သူမ္ိဳ့ကုိ 
ေဖားညႊနး့ၿခငး့ ၿဖစးတယး၈ သခငးေယရြု ေၿပာတဲ႓ တတိယ တစးခုၿဖစးတဲ႓ အမိဝမး့ကပငး 
မိနး့မလြ္ာၿဖစးႀက၌ ဆုိတာကေတာ႓ ေမျ့ ဖျာ့စဥး ကတညး့က ေဝြ့ေစ႓ ပါမလာတဲ႓ 
အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ (သုိ႓ေသား အလျနးရြာ့ပါ့သညး) ကိုိဆုိလုိၿခငး့ ၿဖစးတယးလုိ႓ ၿငငး့ခဵုႀက 
ၿပနးတယး၈ ထုိ႓အၿပငး အဲ႓ဒီခ္ိနးက စာေပမ္ာ့မြာလညး့ “ ဝမး့တျငး့ၿဖစး မိနး့မလြ္ာ” 
ဆုိတဲ႓ စကာ့စုကုိ ထိနးခ္နး၇ မသိက္ိဳ့ကျ္ နးၿပဳၿခငး့ ခဵခဲ႓ရတယး၈  

                 ေရြ့ေဟာငး့ ဂ္ဴ့ဓေလ႓ထုဵ့တမး့မ္ာ့  အပါအဝငး၇ ေရြ့ေဟာငး့ 
ကမၻာမြာ “သဘာဝပငးကုိယး မိနး့မလြ္ာ” (သုိ႓) “ ဝမး့တျငး့ၿဖစး မိနး့မလြ္ာ” ေတျကုိ 
ေဝြ့ေစ႓ မပါရိြေသာ သူမ္ာ့အၿဖစး မယြဥးႀကညး႓ခဲ႓ႀကဘူ့ ဆုိတာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေတျ႓ရိြၿပီ့ 
ၿဖစးတယး၈ သူတုိ႓ေတျ သတးမြတးထာ့တာကေတာ႓ မိနး့မက႔ဲသုိ႓ ေပ္ာ႓ေၿပာငး့တဲ႓ 
လက၏ဏာရိြတယး (ယခုေခတး အမ္ိဳ့သာ့လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့လုိပငး) ၇ ၿပီ့ေတာ႓ 
ရဟူတီ တရာ့ေဟာဆရာ Eliezer အယးလိဇာ ေတျ့ ထငးသလုိ “ ကုသ 
ေပ္ာကးကငး့ႏိုငးေႀကာငး့” ဆုိတာေတျပါပ ဲ( ယခုေခတး လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့နညး့တူ) ၈ 
ဒါ႓အၿပငး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေတျ႓ရိြခဲ႓သလုိပ၇ဲ မိနး့မလြ္ာေတျဟာ လိငးတူဆကးဆဵမြုကုိ 
ႏြစးသကး ဆႏၵရိြသူေတျလုိ႓ အမ္ာ့အာ့ၿဖငး႓ သတးမြတးခဲ႓ႀကတယး၈ ေၿပာရမယးဆုိရငး 
ေယရြုဟာ အဲ႓ဒီေခတးအခါက လူေတျဟာ မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ကုိ ေဖားၿပပါကဲ႓သုိ႓ပ ဲ
ၿမငးတယးဆုိတာ သိေနပါတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ တခ္ိဳ႔လူေတျဟာ အဲ႓ဒီလုိပဵုစဵမ္ိဳ့အတုိငး့ 
ေမျ့ ဖျာ့လာေႀကာငး့ကုိ သခငးေယရြုက အခ္ကးအလကးက္က္ ေၿပာခဲ႓ေသ့တယး၈ 
သူ႓ရ႔ဲ ေၿပာဆုိမြုဟာ အလျနးေလ့နကးပါတယး၈ ဘုရာ့သခငးဟာ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ 
ဒီလုိပဵုစဵအတုိငး့ (လိငးတူခ္စးသူအေနနဲ႓) ဖနးဆငး့ခဲ႓ေႀကာငး့ သခငးေယရြုက 
မိနး႓ဆုိခဲ႓တယး(သူတုိ႓မြာရိြတဲ႓ ပဵုစဵအတုိငး့ သူတုိ႓ကုိ ဖနး့ဆငး့ခဲ႓တာ ၿဖစးတယး )၈  

                သခငးေယရြုကေတာ႓ ရဟူတီတရာ့ေဟာဆရာ Eliezer 
အယးလိဇာ နဲ႓ ၿခာ့နာ့စျာ ေမျ့ ရာပါ မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ကုိ “ ကုသရနးမလုိ” သူမ္ာ့လုိ႓ 
ခဵစာ့သိရိြခဲ႓တယး၈သခငးေယရြု ေၿပာဆုိခဲ႓သမြ္တျငး ၿပစးတငး ေဝဖနးတဲ႓ စကာ့လုဵ့ 
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တစးလုဵ့မြ မပါရိြခဲ႓ေပ၈သခငးေယရြုက ေမျ့ ရာပါ မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ကုိ အမြုေတားေဆာငး 
မိနး့မလြ္ာလူတနး့စာ့ (ေကာငး့ကငးႏိုငးငဵအဘုိ႓ မိနး့မလြ္ာၿဖစးသူမ္ာ့) နဲ႓ 
ယဥးၿပီ့ေတာ႓ေတာငးမြ တစးတနး့တညး့ အေနနဲ႓ သတးမြတးခဲ႓တယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ 
မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ဟာ ထာဝရဘုရာ့ရ႔ဲ ဖနး့ဆငး့ၿခငး့လကးရာ ထမဲြ သဘာဝ 
အစိတးအပိုငး့တစးခုလုိ႓ သခငးေယရြုက လကးခဵထာ့ပါတယး၈  

                 ဒါေႀကာငး႓ ရြငးမႆဲခရစးဝငး အခနး့ႀကီ့ (ှ၆) တစးခုလုဵ့ကုိ 
ဖတးႀကညး႓တဲ႓အခါ သခငးေယရြုက လူအမ္ာ့စုဟာ လိငးကျဲခ္စးသူမ္ာ့အၿဖစး 
ထိမး့ၿမာ့ဖို႓ရနး ဖနးဆငး့ခဵရၿခငး့ ၿဖစးေႀကာငး့ သငးႀကာ့ခဲ႓တယး(ဘုရာ့သခငးက 
အဓိကစဵနမူနာထာ့ၿပီ့ ဖနးဆငး့ခဲ႓တာကုိ ကျ္ႏုးပးတုိ႓လ ဲလကးခဵပါတယး )၈ ဒါေပမယး႓ 
ယခုေခတး ခရစးယာနးမ္ာ့ သတးမြတးသလုိ ေလ့စာ့ဖျယးေကာငး့တဲ႓ 
အသကးရြငးသနးၿခငး့ဟာ လိငးကျဲခ္စးသူမ္ာ့သာလြ္ငး ၿဖစးတယး ဆုိတာကုိ 
သခငးေယရြုက လကးမခဵပါဘူ့၈ သခငးေယရြု အသိအမြတးၿပဳ လကးခဵထာ့တာက 
အခ္ိဳ႔ေသာ ဘုရာ့သခငး ဖနးဆငး့ခဵ လူသာ့မ္ိဳ့ေတျဟာ 
လူနညး့စုသာလြ္ငးၿဖစးတယး၇ ဒါေပမယး႓ တရာ့ဝငးတညးရိြမြု ၿခငး့ ကေတာ႓ 
အတူတူပါပ၈ဲ အခ္ိဳ႔ေသာသူမ္ာ့က ေမျ့ ကတညး့ကပငးလြ္ငး မိနး့မလြ္ာမ္ာ့ 
ၿဖစးႀကတယး - ဒီလမး့ကုိလညး့ ဘုရာ့သခငး လုပးထာ့တာပါပ၈ဲ 

               ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ဒီေလာကးနဲ႓ပ ဲအဆုဵ့မသတးေသ့ပါဘူ့၈ 
ေနာကးပိုငး့မြာ ဒီထကး ပိုၿပီ့ ေဖားၿပစရာမ္ာ့ က္နးရိြေနပါေသ့တယး၈  

 
 
 

သခငးေယရြုႏြငး႓ အမ္ိဳ့သာ့လိငးတူခ္စးသူ ဆုဵေတျ႓စဥး  
 
              တနဂၤေႏျ ဥပုဒးစာေၿဖေက္ာငး့ေတျမြာ၇ ေရာမတပးမြဴ့ 

တစးေယာကးရ႔ဲ ကျ္နးကုိ သခငးေယရြုက အနာေရာဂါ ေပ္ာကးကငး့ေစတဲ႓ အေႀကာငး့ 
ဓမၼပဵုၿပငးကုိ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ အကျ္မး့ဝငးၿပီ့သာ့ ၿဖစးပါတယး၈ 
ဒီပဵုဝတၱဳေတျကုိ ရြငးမႆဲခရစးဝငး (၅ ့ ၂-ှ၀) ႏြငး႓ ရြငးလုကာခရစးဝငး (၄ ့ ှ-ှွ) 
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ေတျမြာ မြတးတမး့တငး ထာ့ပါတယး၈ ရြငးမႆဲမြာ ေရာမတပးမြဴ့ဟာ 
သခငးေယရြုထဵလာၿပီ့ သူ႓ကျ္နးကုိ ကုသေပ့ဖို႓ အသနာ့ ခဵခဲ႓တယးလုိ ႓ ေတျ႓ရပါတယး၈ 
ေယရြုကလညး့ ထုိတပးမြဴ့အိမးကုိ လုိကးခဲ႓ဖို႓ၿပငးရာ တပးမြဴ့က သခငးေယရြု 
ကုိယးေတားတုိငး လုိကးခဲ႓ဖို႓ရနး မလုိ၇ သခငးေယရြုရ႔ဲ စကာ့ေတား တစးချနး့ထနဲဲ႓ပငး 
သူ႓ရ႔ဲကျ္နး အနာေပ္ာကးကငး့ႏိုငးတယးလုိ႓ သူယုဵႀကညးေႀကာငး့ 
ၿပနးေလြ္ာကးခဲ႓တယး၈အဵ႓ဵႀသဖျယးပငး သူ႓ရ႔ဲ ယုဵႀကညးခ္ကးေႀကာငး႓ သခငးေယရြုဟာ 
အဲ႓ဒီကျ္နးရ႔ဲ အနာကုိ ေပ္ာကးကငး့ဖို႓ မိနး႓ေတားမူခဲ႓တယး၈ ရြငးလုကာမြာလညး့ 
ထုိပဵုၿပငးကုိပငး ေၿပာထာ့ပါတယး၈ 

              ေနာကးထပးအဵ႓ႀသဖျယး ပဵုၿပငးတစးပုဒးပ ဲမဟုတးပါလာ့၈ 
ဒါေပမယး႓ သငး႓ဘဝအတျကးေတာ႓ ၿဖစးခ္ငးမြၿဖစးပါမယး၈  

              မူရငး့ဘာသာစကာ့နဲ႓ဆုိရငး ဒီပဵုၿပငးဟာ ခရစးယာနး 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့  အတျကး အေရ့ပါတဲ႓ ပဵုၿပငးၿဖစးတယးဆုိတာ ေပ၍လျငးထငးရြာ့  
ေနပါတယး၈ ရြငးမႆဲရ႔ဲ စာမြာေရ့သာ့ထာ့တဲ႓ တပးမြဴ့ရ႔ဲကျ္နးကုိ ရညးညႊနး့ထာ့တဲ႓ 
ဂရိစကာ့လုဵ့ဟာ “pais” ပၿဲဖစးတယး၈ ထုိစကာ့လုဵ့ဟာ အဲ႓ဒီအခ္ိနးက 
အသုဵ့ၿပဳခဲ႓တဲ႓စကာ့ေပ၍ မူတညးၿပီ့ ၿဖစးႏိုငးေခ္ အဓိပၸါယး (၀) မ္ိဳ့ရိြပါတယး၈ 
“သာ့(သို႓) ေကာငးေလ့” ( „son‟ or „boy‟) လုိ႓အဓိပၸါယးရၿပီ့ “ ကျ္နး” လုိ႓လညး့ 
အဓိပၸါယးရသလုိ၇ တစးဦ့ပိုငးကျ္နးၿဖစးတဲ႓ “သခငး႓ရ႔ဲ အမ္ိဳ့သာ့ လိငးဆကးဆဵဖကး” 
(His master‟s male lover) ဟုလ ဲအဓိပၸါယး သကးေရာကးပါတယး၈ 
အမ္ာ့ေသာအာ့ၿဖငး႓ ထုိအမ္ိဳ့သာ့ လိငးဆကးဆဵဖကး မ္ာ့ဟာ သခငးၿဖစးသူထကး 
အသကးငယးေလ႓ ရိြၿပီ့ ဆယးေက္ားသကးမ္ာ့သာ  ၿဖစးႀကတယး၈  

                ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ယခုေခတး စိတးေနစိတးထာ့နဲ႓ဆုိ ထုိသုိ႓ေသာ 
ဆယးေက္ားသကး လိငးဆကးဆဵဖကး ကုိ ဝယးယူ၇ ထာ့ရိြတယးဆုိတဲ႓ 
အေတျ့ အေခ၍ဟာ အလျနး စကးဆုပး ရျဵရြာဖျယးပ ဲၿဖစးတယး၈ ဒါေပမယး႓ ေရြ့ရုိ့ရာ 
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အတုိးငး့ ေရ့သာ့ပါမြ ေနရာက္ေပမညး၈ ေရြ့အခ္ိနးေတျက 
ကုနးသျယးမြုနဲ႓စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ရ႔ဲ ႀကီ့စို့မြုဟာ အဲ႓ဒီလုိ ပကးသတးဆကးႏျယးမြုမ္ိဳ့ 
(relationship) ကုိ အသကးသျငး့ သလုိၿဖစးေနတယး၈ ဥပေဒေဘာငးအတျငး့  
တျငးလညး့ မယာ့ၿဖစးသူဟာ ထုိသူမ္ာ့ကုိ ကျ္နးအဆငး႓သာသာ ယူဆၿပီ့၇ 
လငးေယာက္းာ့ၿဖစးသူရ႔ဲ ဥစၥာ ပစၥညး့ တစးခုကဲ႓သို႓သာ ၿမငးႀကတယး၈ ထုိ႓ၿပငး 
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သခငးေယရြုရ႔ဲ သကးေတားစဥးကာလေတျမြာ ေယာက္းာ့ေလ့ၿဖစးေစ 
မိနး့ကေလ့ၿဖစးေစ၇ အိမးေထာငးၿပဳခ္ိနး တနး မတနးဆုိတာဟာ သူတုိ႓ ရ႔ဲ အပ္ိဳ၇ 
လူပ္ိဳေဖားဝငးခ္ိနး ေစာမေစာေပ၍ မူတညးပါတယး၈ ေယာက္းာ့ေလ့၇ မိနး့ကေလ့မ္ာ့ 
အသကး (ှ၁) ႏြစး သုိ႓မဟုတး (ှ၂) ႏြစး အရျယးတျငး အိမးေထာငးၿပဳတာဟာ 
ပဵုမြနးလုိပငး၈ အသကးႀကီ့ရငး႓ေနတဲ႓ အမ္ိဳ့သာ့က အသကးငယးရျယးသူ 
မိနး့ကေလ့ကုိ လကးထပးယူတာဟာလ ဲၿဖစးေလ႓ၿဖစးထ ရိြတဲ႓အရာေတျပါပ၈ဲ 
ကဵေကာငး့ေထာကးမစျာ ယခုအခါ လူေနမြုအဆငး႓ အတနး့ၿမငး႓မာ့လာခဲ႓ေသားလညး့ 
ေယရြုခရစးေတား သကးေတားစဥးကာလရ႔ဲ လူမြုဘဝ ရို့ရာ ယဥးေက့္မြုမြာေတာ႓ 
အဲ႓ဒီလို ကိစၥေတျဟာ စဵသတးမြတးခ္ကးလုိ ၿဖစးေနခဲ႓တယး၈  

             ထုိရုိ့ရာယဥးေက့္မြုမြာ 
သငးဟာလိငးတူခ္စးသူတစးေယာကးၿဖစးၿပီ့ေတာ႓ အမ္ိဳ့သာ့ခငးပျနး့ လုိခ္ငးရငး အၿခာ့ 
လိငးကျဲခ္စးသူမ္ာ့ အေဖားရြာ သကဲ႓သုိ႓ သငးလညး့ ကုနးသျယးမြု၇စီ့ပျာ့ေရ့ 
လုပးငနး့မ္ာ့မြတဆငး႓ ဝယးယူရရိြႏိုငးသညး၈ ထုိရညးရျယးခ္ကးၿဖငး႓ ဝယးယူထာ့ေသာ 
ကျ္နးကုိ “ Pais” လုိ႓ေခ၍ပါတယး၈ 

            “ Boy” ဆုိတဲ႓ အဂၤလိပးစာလုဵ့ဟာ တစးခါတစးရဵ 
ႀကမး့တမး့တဲ႓ အဓိပၸါယးကုိ သကးေရာကးေစတယး၈ “Pais” ကဲ႓သုိ႓ပငး “ Boy” 
ဆုိေသာ စကာ့လုဵ့ကုိ လညး့သုဵ့ႏြုနး့မြုမ္ာ့ ရိြခဲ႓တယး၈ (ှ၆) ရာစုအတျငး့ 
ကမၻာ႓ေတာငးဖကးပိုးငး့တျငး အမ္ိဳ့သာ့ကျ္နး့မ္ာ့ကုိ ရညးရျယးတဲ႓အေနနဲ႓ “Boy” 
ဆုိၿပီ့သုဵႏြုနး့ခဲ႓ႀကတယး၈ “ Boy” ဆုိတဲ႓ စကာ့လုဵ့ကုိ အႀကငးနာစကာ့ အၿဖစးနဲ႓ 
လအဲသုဵ့ၿပဳႏိုငးပါေသ့တယး၈ ဥပမာဆုိရငး ဂ္ကးဖး ရ႔ဲဖခငးၿဖစးသူဟာ သူ႓အေမကုိ 
“သူေကာငးမေလ့” (his girl) လုိ႓ မႀကာခဏ ေခ၍ေလ႓ရိြတယး၈ သူမကို 
ကေလ့မေလ့အၿဖစး ဆုိလုိခ္ငးတာ မဟုတးပ ဲသူ႓ အတျကး အလျနး အေရ့ပါ 
ထူ့ၿခာ့တဲ႓သူ တစးေယာကး ၿဖစးေနလုိ႓ ပါပ၈ဲ “ Boy” ဆုိတဲ႓ စာလုဵ့ဟာလ ဲထုိနညး့တူ 
အသုဵ့ၿပဳႏိုငးပါတယး၈  “ငါ႓ေကာငးေလ့” (my boy) သို႓မဟုတး (my beau) 
ဆုိသလုိေပါ႓၈ ေရြ့ဂရိ စကာ့လုဵ့ “ pais” မြာလညး့ပ ဲအဓိပၸါယး မ္ာ့စျာ ရိြခဲ႓တယး၈  

ဒါေႀကာငး႓ ဒီစကာ့လုဵ့ကုိ အသုဵ့ၿပဳတဲ႓အခါမြာ 
နာ့ေထာငးသူက ေၿပာေနတဲ႓ စကာ့စပး (ဆကးစပးၿပီ့ေတျ့ ရမညး႓ အေၿခအေန) ေပ၍ 
အေၿခခဵၿပီ့ ဘယးအဓိပၸါယးကုိ ဆုိလုိခ္ငးသလ ဲဆုိတာကုိ ဆုဵ့ၿဖတးရပါတယး၈ “Pais” 
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ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့ကုိ အမ္ိဳ့သာ့ခ္ငး့ ခ္စးၿခငး့ အေနနဲ႓ တရာ့ေတားမ္ာ့၉ 
အသုဵ့မၿပဳႏိုငးသၿဖငး႓ ေဆျ့ ေႏျ့ မြုေတျမြာ ေခတးသစး ခရစးယာနးတစးခ္ိဳ႔ကုိ ၿပစးတငး 
ေဝဖနးစရာ စကာ့လုဵ့အၿဖစး အထငးေရာကးေစပါတယး၈ ဒါေပမယး ႓ အဲ႓ ဒါဟာ သူတုိ႓ 
ရ႔ဲ ကုိယးပိုငး ထငးၿမငးခ္ကးသာၿဖစးပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ရညးမြနး့ထာ့သလုိ 
မဟုတးခဲ႓ရငးေတာငး ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ႏြုတးထျကးစကာ့ကုိေတာ႓ အသိအမြတးၿပဳသငး႓ 
ႀကပါတယး၈  

ရြငးမႆဲ ခရစးဝငး (၅) နဲ႓ ရြငးလုကာ ခရစးဝငး (ရ) မြ“ Pais” 
ဆုိတဲ႓ စာလုဵ့ အဓိပၸါယးက ေရာမတပးမြဴ့ရဲ႔ အမ္ိဳ့သာ့ခ္စးသူ ဟုတးမဟုတးကုိ 
သမၼာက္မး့စာ အာ့ၿဖငး႓ ႀကညး႓ရေအာငး၈ 

သမၼာက္မ့းစာမြာ သကးေသအေထာကးအထာ့ အေနနဲ႓ 
အေသ့စိတး ေဖားၿပထာ့တာကုိ အပိုငး့ (၀) ပိုငး့ချဲ ၿခမး့ႀကညး႓ႏိုငးတယး၈ 
ပထမအခ္ကး က ရြငးလုကာ က္မး့ပိုဒးမြာ ဖ္ာ့နာေနသူကုိ ရညးညႊနး့တဲ႓ 
ဂရိစကာ့လုဵ့၇ အေခ၍အေဝ၍ ေတားေတား မ္ာ့မ္ာ့အသုဵ့ၿပဳထာ့တယး၈ ရြငးလုကာမြာ 
ေၿပာထာ့တာက ဒီ “ Pais” က တပးမြဴ့ရ႔ဲ „ entimos duolos‟ ၿဖစးတယး ဆုိတာပ၈ဲ „ 
duolos‟ ဆုိတဲ႓ စကာ့လုဵ့ရ႔ဲ ေယဘုယ္ ေဝါဟာရဟာ „ ကျ္နး‟ ၿဖစးပါတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ 
ေရြ့ ဂရိဘာသာမြာ „ သာ့ / ေကာငးေလ့‟ (son / boy) ကုိ ေဖားၿပဖို႓ 
ထုိစကာ့လုဵ့ကုိ ဘယးတုနး့ကမြ မသုဵ့ခဲ႓ႀကပါဘူ့၈ ဒါေႀကာငး႓ ရြငးလုကာ 
က္မး့အာ့ၿဖငး႓ ေနမေကာငး့ ၿဖစးသူဟာ တပးမြဴ့ရ႔ဲသာ့ ၿဖစးႏိုငးေခ္ မရိြေတာ႓ပါဘူ့၈ „ 
duolos‟ လုိ႓ အသုဵ့ၿပဳခဲ႓ၿခငး့ေႀကာငး႓ „ကျ္နး‟ ဆုိတာ သိသာထငးရြာ့ ပါတယး၈ 
ရြငးလုကာက အဲ႓ဒီကျ္နးဟာ ရို့ရို့ သာမနးကျ္နး မဟုတးေႀကာငး့ 
ေဖားၿပထာ့ပါေသ့တယး၈ „ entimos / duolos / pais‟ ဆုိတဲ႓ဂရိစကာ့လုဵ့ ေတျကုိ 
ႀကညး႓လုိကးရငး  ဖ္ာ့ေနေသာသူဟာ တပးမြဴ့ရ႔ဲသာ့နဲ႓ ရို့ရို့သာမနးကျ္နး 
တစးေယာကး ဆုိတဲ႓ ၿဖစးႏိုငးေခ္ မရိြေတာ႓ပါဘူ့၈ ဒါဆုိရငးေတာ႓ 
ေနာကးဆုဵ့အခ္ကးအေနနဲ႓ အဲ႓ဒီကျ္နးဟာ သူ႓သခငးရ႔ဲ လိငးဆကးဆဵဖကး 
အမ္ိဳ့သာ့ခ္စးသူသာၿဖစးတယး ဆုိတဲ႓ အခ္ကးပၿဲဖစးပါတယး၈  

ဒုတိယအခ္ကးကုိေတာ႓ ရြငးမႆဲခရစးဝငး အခနး့ငယး (၆)မြာ 
ေတျ႓ရပါတယး၈ သူရ႔ဲယုဵႀကညးမြုၿဖစးတဲ႓ „ သခငး ေယရြုရ႔ဲတနးခို့နဲ႓ စကာ့ေလ့တစးချနး့ 
ေၿပာရဵုနဲ႓တငး အနာေရာဂါ မ္ာ့ေပ္ာကးကငး့ေစတယး‟ လုိ႓ ဒီၿဖစးစဥးက 
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ေဖားၿပထာ့ပါတယး၇ တပးမြဴကလညး့ „ကျ္နးကုိလညး့ ဤမြုကုိ လုပးေတာ႓ဟု 
ဆုိလြ္ငးလုပးပါ၌ ဟုတပးမြဴ့ကေလြ္ာကးေလ၌‟ လုိ႓ေလြ္ာကးခဲ႓တယး၈ 
အက္ယးေၿပာရမယးဆုိရငး သခငးေယရြုက အေဝ့ကေန အမိနး႓ေပ့လုိကးရငး 
အနာေရာဂါမ္ာ့ သူ႓ အလုိလုိ ေပ္ာကးကငး့ႏိုငးတယးလုိ႓ တပးမြဴ့က 
ယုဵႀကညးလုိကးတာပါပ၈ဲ ဒီမြာတပးမြဴ့က ကျ္နးကုိ „ duolos‟ ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့အေနနဲ႓ 
သုဵ့ထာ့ပါတယး(ရြငးမႆဲ ၆ တျငး ကျ္နးအေႀကာငး့ တပးမြဴ့ရြငး့လငး့စဥး 
သုဵ့ေသာကျ္နးဆုိေသာစကာ့လုဵ့)၈ ဒါေပမယး႓ သခငးေယရြုကုိ ကုသေပ့ရနးေၿပာတဲ႓ 
ကျ္နးကုိ ရညးညႊနး့ရမြာေတာ႓ “pais” လုိ႓သုဵ့ထာ့ပါတယး၈ ရြငး့ရြငး့ေၿပာရမယးဆုိရငး 
ရြငးမႆဲခရစးဝငး မြာေၿပာသလုိ တပးမြဴ့ဟာ “ pais” ဆုိတာကုိ ဖ္ာ့နာေနတဲ႓သူ 
ကုိသာရညးညႊနး့ၿပီ့ေတာ႓ “duolos” ဆုိတာကေတာ႓ တၿခာ့ ကျ္နးေတျအေႀကာငး့ 
ေၿပာရာမြာ အသုဵ့ၿပဳတယးဆုိတာပါပ၈ဲ (ရြငးလုကာခရစးဝငးတျငး တပးမြဴ့မဟုတးေသာ 
အၿခာ့သူမ္ာ့သညး ဖ္ာ့နာေနေသာသူကုိ entimos duolos ဟုေခ၍သညး၈)၈ 
ဒီတစးခါရတဲ႓ အေၿဖလ ဲဖ္ာ့နာေနတ႓ ဲသူဟာ တပးမြဴ့ရ႔ဲ ရို့ရို့ သာမာနး 
ကျ္နးမဟုတးဘ ဲအဓိပၸါယးကေတာ႓ သခငးရ႔ဲ အမ္ိဳ့သာ့လိငးဆကးဆဵဖကးကျ္နး 
ဆုိတာပါပ၈ဲ 

တတိယအခ္ကးကေတာ႓ အေသ့စိတးႀကညး႓ရေအာငး၈ 
ေဒသနာေတားမြာ ေဖားၿပထာ့တဲ႓ ေၿမာကးမ္ာ့စျာေသာ ဥပမာမ္ာ့တျငး လူအမ္ာ့ဟာ 
မိမိကုိယးတိုငးလညး့ေကာငး့၇ မိမိရ႔ဲ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ ေသားလညးေကာငး့ 
အနာေပ္ာကးကငး့ေစလုိတဲ႓ ဆႏၵမ္ာ့ရိြေႀကာငး့ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေတျ႓ရိြရတယး၈ 
ဒီပဵုၿပငးကေတာ႓ တစးစဵုတစးေယာကးက မိမိကျ္နးရ႔ဲ အနာေရာဂါ 
ေပ္ာကးကငး့ေစလုိတဲ႓ တစးခုတညး့ေသာ ပဵုဥပမာၿဖစးတယး၈ ပိုၿပီ့ထငးရြာ့ 
ေပ၍လျငးေစတာကေတာ႓ ဂုဏးမာနႀကီ့မာ့တဲ႓ ေရာမတပးမြဴ့ 
(အုပးခ္ဴပးသူလူတနး့စာ့) က သူ႓ကုိယးသူႏိြမး႓ခ္ၿပီ့ ဖိႏိြးပးခဵလူမ္ိဳ့ၿဖစးတဲ႓ ယုဒ 
တရာ့ေဟာဆရာထဵ မိမိရ႔ဲကျ္နးကုိ ကုသေပ့မယး႓အေႀကာငး့ အသနာ့ခဵတဲ႓ 
လုပးေဆာငးမြုပ ဲၿဖစးပါတယး၈ထူ့ၿခာ့ၿခငး့က ဒီလူဟာ သူ႓ကျ္နးကုိ ကုသေပ့ဖို႓ 
သျာ့ေရာကးခဲ႓တဲ႓ ကိစၥဟာ နာ့လညး သေဘာေပါကးစရာၿဖစးၿပီ့၇ စိတးပညာ ရြုေထာငး႓ 
ကေနႀကညး႓ရငး အဲ႓ဒီ ကျ္နးဟာ သူအရမး့ခ္စးတဲ႓ အေဖားအဖကး ၿဖစးမြ ဒီလုိလုပးမြာ 
ၿဖစးတယး၈ 
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ဒါေႀကာငး႓ ဒီေဒသနာေတားမြာ ေဖားၿပထာ့တဲ႓ သကးေသခဵ 
စာသာ့အာ့လုဵ့ရ႔ဲ ေဖားညႊနး့ခ္ကးဟာ အေႀကာငး့အရာ 
တစးခုတညး့ကုိဦ့တညးေနပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ေလ႓လာခ္ကးရ႔ဲ နိဂဵု့ကေတာ႓ 
ေယရြုဟာ လူေယာက္းာ့တစးေယာကးရ႔ဲ အမ္ိဳ့သာ့ခ္စးသူကုိ အနာေရာဂါ  
ေပ္ာကးကငး့ေစခဲ႓တယး၈ ဆုိပါ နညး့လမး့အတုိငး့ နာ့လညးမယးဆုိရငးေတာ႓ 
ဒီပဵုၿပငးဟာ သငး႓ကုိအသစးေသာ ရြုေထာငး႓ကုိ ေဆာငးယူသျာ့ပါလိမး႓မယး၈  

အၿဖစးမြနးကုိ ပဵုေဖားႀကညး႓ရေအာငး၈ 
ပါလကးစတုိငး့ကုိေရာကးလာခ္ိနးမြာ တပးမြဴ့ရ႔ဲ အမ္ိဳ့သာ့ခ္စးသူဟာ ဖ္ာ့လာတယး၇ 
အသကးေသေစႏိုငးေလာကးတဲ႓ ဖ္ာ့နာၿခငး့မ္ိဳ့ၿဖစးတယး၈ တပးမြဴ့က သူ႓ကျ္နးကုိ 
ကယးတငးဖို႓ရငး ဘာအရာကုိမြ မမြုေတာ႓ေလာကးေအာငး ၿဖစးေနတယး၈ အဲ႓ဒီမြာ 
ေယရြုရ႔ဲ အနာေရာဂါ ၿငိမး့ၿခငး့ တနးခို့အေႀကာငး့ သူငယးခ္ငး့တစးေယာကးေၿပာတာ 
ႀကာ့မိမယး၈ ဒီသူငယးခ္ငး့ကပ ဲသူ႓ကို ေယရြုဟာ တစးမူထူ့ၿခာ့ၿပီ့ 
တုိငး့တပါ့သာ့မ္ာ့ကုိလညး့ ကုသေပ့တယး၇ ေရာမစစးသာ့မ္ာ့ အပါအဝငး 
သူတုိ႓ရ႔ဲ ရနးသူမ္ာ့ကုိပငး ခ္စးရမယးလုိ႓ ေနာကးလုိကးေတျကုိ သျနးသငးေလ႓ရိြတယး 
လုိ႓ေၿပာမယး၈ အဒဲါေႀကာငး႓ တပးမြဴ့ဟာ ဒီအချငး႓အေရ့ကုိ အရယူမယးလုိ႓ 
ဆုဵ့ၿဖတးခဲ႓တယး၈ ေယရြုဟာ သူ႓ရဲ႔ တစးခုတညး့ေသာ ေမြ္ာငးလငး႓ခ္ကး ၿဖစးလုိ႓ပ၈ဲ  

ေယရြုဆီသုိ႓ သျာ့ရာလမး့ခရီ့မြာ၇ သူ ၿဖစးႏုိငးေခ္ေတျ 
ေတျ့ ၿပီ့ စိတးပူေနမြာ အေသအခ္ာပါပ၈ဲ ေယရြုက တၿခာ့ ယုဒတရာ့ေဟာဆရာ 
ေတျလုိပလဲာ့? သူ႓ရ႔ဲ လိငးတူခ္စးသူဆုိငးရာ ဆကးႏျယးမြုေႀကာငး႓ သူ႓အေပ၍ 
ေသ့သိမးေသာ အႀကညး႓နဲ႓ ႀကညး႓ေလမလာ့? ဆုိတာမ္ိဳ့ေပါ႓၈ သူ လိမးဖို႓အထိေတာငး 
စဥး့စာ့ေကာငး့ စဥး့စာ့မိပါလိမး႓မယး၈ သူ „ duolos‟ ဆုိတဲ႓ ရို့ရြငး့တဲ႓ စာလုဵ့ကုိ 
အသုဵ့ၿပဳလုိ႓ရတယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ အဲ႓ဒီစကာ့လုဵ့ကုိ သုဵ့စျဲရငးလညး့ အမြာ့ကငး့ပါတယး၈ 
ဒါေပမယး႓ သူေတျ့ လုိကးတာက ေယရြုဟာ သူ႓ခ္စးသူကုိေတာငး အနာေရာဂါ 
ေပ္ာကးကငး့ေစႏိုငးေလာကးေအာငး တနးခို့ႀကီ့ေနရငး သူေၿပာမဲ႓ မြနးတစးဝကး၇ 
မြာ့တစးဝကးၿဖစးမဲ႓ စကာ့ကုိလ ဲေက္ားၿပီ့လ ဲသိႀကာ့ႏိုငးမယး ဆုိတာပါပ၈ဲ  

ဒီလုိနဲ႓ တပးမြဴ့ဟာ သခငးေယရြုအနီ့သုိ႓ ေရာကးတဲ႓အခါ၇ 
အရငးဆုဵ့ ဦ့ညျတးလုိကးတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ “ တရာ့ေဟာဆရာ ကျ္နးေတားမ္ိဳ့ရ႔ဲ …” 
ဆုိကာ စကာ့လုဵ့မ္ာ့ လညးေခ္ာငး့မြာ ဆုိ႓တစး သျာ့တယး၈ ဒါေပမယး႓ ခုခ္ိနးဟာ 



71 

 

အမြနးတရာ့ ကုိ နဖူ့ေတျ႓ ဒူ့ေတျ႓ ေတျ႓ ရမယး႓ ခ္ိနးခါ ပါပ၈ဲ ေယရြုဟာ စကးဆုပး 
ရျဵ႔ရြာၿပီ့ ၿပနးလြညး႓သျာ့မလာ့ ဒါမြမဟုတး အဵ႓မခနး့ဖျယး တစးခုခုမ္ာ့ 
ၿဖစးလာေလမလာ့ ႏြစးခုထကဲ တစးခုခုပ၈ဲ ဒါေႀကာငး႓ တပးမြဴ့ဟာ သူ႓လညးေခ္ာငး့ကုိ 
ရြငး့ၿပီ့ ေနာကးတစးခါ ထပးေၿပာတယး၈ “ တရာ့ေဟာဆရာ ငါ႓လိငးတူခ္စးသူ … 
ဟုတးတယး ငါ႓လိငးတူခ္စးသူ အခု ေသမေလာကးဖ္ာ့နာၿပီ့ အိမးမြာ လြေဲနပါတယး၈ ” 
ဒါနဲ႓ သူစကာ့ရပးလုိကးၿပီ့ စက၎နး႓ပိုငး့မြ္ ေစာငး႓ေနလုိကးတယး (သူ႓အတျကးေတာ႓ 
တကမၻာလိုပါပဲ)၈  
ေယရြုကုိ ဝနး့ရဵထာ့ႀကတဲ႓ လူအုပးႀကီ့ထကဲ လူေတားေတား မ္ာ့မ္ာ့ဟာ 
ဘာသာတရာ့ကုိငး့ရြိုငး့သူမ္ာ့ ၿဖစးႀကတဲ႓အတျကး  အဲ႓ဒီေနရာမြာ တငး့မာမြုေတျ 
ၿဖစးမြာ ဧကနးပါပ၈ဲ အမ္ိဳ့သာ့လိငးတူခ္စးသူတစးဦ့က သူ႓ခ္စးသူရ႔ဲ 
အသကးကယးတငးေပ့ဖို႓ televangelist တစးေယာကးကုိ ေတာငး့ဆုိတာနဲ႓ 
တူေနပါတယး၈ ဒီလုိအေၿခအေနမြာ သခငးေယရြု ဘာလုပးမလ ဲ? 

 ေယရြုကလညး့ တုဵ႓ဆုိငး့ၿခငး့အလြဥး့မရိြ “ ဒါဆုိရငး 
သငး႓အိမးကုုိလုိကးခဲ႓ၿပီ့ ကုသေပ္ာကးကငး့ေစမယး” လုိ႓ေၿပာလုိကးပါတယး၈  

 ဒါပါပဲ!  ေယရြုက “ သငးေနာကး ေနတာလာ့? 
သငး႓ရ႔ဲလိငးတူခ္စးသူကုိ မကုေပ့ႏုိငးဘူ့၇ အၿပစး ႏျဵထမဲြာပ ဲသျာ့ေနေပေတာ႓ ” လုိ႓ 
မေၿပာခဲ႓ပါဘူ့၈ “ သငး႓ကျ္နးဖ္ာ့နာတာဟာ အဵ႓ႀသစရာ အၿဖစးမဟုတးပါဘူ့၇ 
ဘုရာ့သခငးက သငးတုိ႓ရ႔ဲ ခ္စးၿခငး့အတျကး ၿပစးဒဏးစီရငးတာပဲ ” လုိ႓လ ဲ
မေၿပာခဲ႓ပါဘူ့၈  

 ထုိသုိ႓ေၿပာမယး႓အစာ့ သခငးေယရြုရ႔ဲရို့ရို့နဲ႓ 
ရြငး့လငး့တဲ႓ “ သငး႓အိမးလုိကးၿပီ့ ကုသေပ္ာကးကငး့ေစမယး” ဆုိတဲ႓ စကာ့ဟာ 
လိငးတူခ္စးၿခငး့အေပ၍ ထာဝရဘုရာ့ရ႔ဲ အၿမငးအတျကး စို့ရိမး ပူပနး ေႀကာငး႓က္ေနသူ 
အာ့လုဵ့ရ႔ဲစိတးကုိ လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာ မြုၿဖစးေစပါတယး၈  

 ဒီေနရာမြာ တပးမြဴ့က ေယရြုကုိယးေတားတုိငး 
မိမိအိမးသုိ႓ ႀကျခ္ီရနးမလုိ၇ သခငးေယရြုရ႔ဲ ႏြုတးထျကးစကာ့နဲ႓တငး လုဵေလာကးတယးလုိ႓ 
သူအႀကျငး့မဲ႓ ယုဵႀကညးတာပါပ၈ဲ ဒါနဲ ႓ ေယရြုဟာ သူ႓ကုိ ဝိုငး့ရဵထာ့တဲ႓ လူအုပးဖကး 
လြညး႓ၿပီ့(လူအုပးသညး ထုိသူရ႔ဲလိငးတူခ္စးသူကျ္နးအာ့ သခငး ေယရြုက 
ကုသေပ္ာကးကငး့ေစမြာ ၿဖစးတာေႀကာငး႓ အလျနးပငးအဵ႓အာ့သငး႓ေနႀကတယး ) 
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ရြငးမႆဲခရစးဝငး း ( ၅ ့ ှွ ) မြာပါတဲ႓ “ ဤမြ္ေလာကး ယုဵႀကညးၿခငး့ကုိ က၎ဳသေရလ 
အမ္ိဳ့ ၉ပငး ငါမေတျ႓ဘူ့ေသ့” လုိ႓ မိနး႓ခဲ႓တယး၈ တစးၿခာ့စကာ့နဲ႓ 
ေၿပာရမယးဆုိရငးေတာ႓ ေယရြုက ဒီလိငးတူခ္စးသူ တပးမြဴ့ရ႔ဲ 
ယုဵႀကညးခ္ကးႀကီ့မာ့ပဵုကုိ စဵထာ့ေလာကးတဲ႓ ဥပမာအေနနဲ႓ ခိုငး့ႏြိုငး့ခဲ႓တာပါပ၈ဲ  

 သခငးေယရြုက လိငးတူခ္စးသူ တပးမြဴ့ကုိ 
လကးခဵယုဵတငးမက ကျ္ႏးုပးတုိ႓အာ့လုဵ့ စဵထာ့သငး႓ေသာ ယုဵႀကညးၿခငး့ရ႔ဲ ပဵုပမာ 
တစးခုအၿဖစးပါ သတးမြတးခ႓ပဲါတယး၈  

 ဒါနဲ႓ သခငးေယရြုက သူရ႔ဲဆုိလုိရငး့ကို 
ဘာသာတရာ့ ကုိငး့ရိြဳငး့သူ လူအုပးစုအာ့ ထပးမဵမိနး႓ႀကာ့တာကေတာ႓ “ 
ငါဆုိၿပနးသညးကာ့၇ လူမ္ာ့တုိ႓သညး၇ အေရြ႔အရပး၇ အေနာကး အရပးမြ လာ၊ ၇ 
ေကာငး့ကငးႏိုငးငဵေတား၉ အာၿဗဟဵ ၇က၎ဳဇာကး၇ ယာကုပးတုိ ႓ႏြငး႓တကျ ေလ္ာငး့ရႀက 
လတဵၱ႔၇-ႏိုငးငဵေတားသာ့တုိ႓သညး ငိုေႀကျ့ ၿခငး့၇ အဵသျာ့ခႀဲကိတးၿခငး့ရြိရာ၇ ၿပငးအရပး 
ေမြာငးမိုကးထသိုဲ႓ ႏြငးခ္ၿခငး့ကုိခဵရႀက လတဵၱ႓ဟုေနာကးေတားသုိ႓ လုိကးေသာသူတုိ႓အာ့ 
မိနး႓ေတားမူၿပီ့မြ” ဟု ရြငးမႆဲ( ၅ ့ ှှ) တျငး သတိေပ့ မိနး႓ဆုိခဲ႓ပါတယး၈ 
ဒီမိနး႓ဆုိခ္ကးအရ သခငးေယရြုဟာ လိငးတူခ္စးသူ တပးမြဴ့နဲ႓ဘဝတူ 
အၿခာ့ေသာသူမ္ာ့ကုိလညး့ အတညးၿပဳလကးခဵခဲ႓ၿပီ့ 
ဘုရာ့သခငးႏြစးသကးခဵရေတားမူေသာ သူမ္ာ့ဟာ ေကာငး့ကငးႏိုငးငဵေတားရ႔ဲ 
လကးခဵၿခငး့ကုိ ခဵရမယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ ေကာငး့ကငးႏိုငးငဵေတားကုိ ဝငးရမယးလုိ႓ 
မိမိကုိယးကုိ တစးထစးခ္ယုဵႀကညးေနတဲ႓ လူမ္ာ့ကေတာ႓ ေကာငး့ကငးႏိုငးငဵရ႔ဲ 
ၿငငး့ပယးၿခငး့ကုိ ခဵရလိမး႓မယး လုိ႓လညး့ သတိေပ့ခဲ႓တယး၈  

 ဒီပဵုၿပငးကုိ ဒီမြ္နဲ႓ နာ့လုိကးရေအာငး၈ ဒီပဵုၿပငးမြာ 
ေယရြုက  အနာေရာဂါ ၿငိမး့ေစၿခငး့ၿဖငး႓ လိငးတူခ္စးၿခငး့ကုိ ၿပနးလညးထူေထာငးေစၿပီ့ 
လိငးသူခ္စးသူကုိလ ဲကျ္ႏုးပးတို႓ ပဵုပမာထာ့ လုိကးေလြ္ာကးသငး႓ေသာ ယုဵႀကညးၿခငး့ 
ပိုငးဆုိငးသူအၿဖစး လူအမ္ာ့ေရြ႔ေမြာကး ထငးေပ၍ေစခဲ႓တယး၈ ဘယးသူမ္ာ့ 
ေမ့ချနး့ထပးထုတး ခ္ငးႀကေသ့သလ ဲ? ဘာသာေရ့ အယူသညး့တ႓ ဲကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ ညီ 
အစးကုိ သူငယးခ္ငး့မ္ာ့၇ ဘယးလုိ အေၿဖမ္ိဳ့ထပးေမြ္ားလငး႓ ေနေသ့လ ဲ? 
ဘယးသူဟာ အရြငးသခငးအမြနးၿဖစးပါသလ ဲ? သခငးေယရြုလာ့ ? ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ 
ထုဵ့တမး့စဥးလာ ကုိယးပိုငးထငးၿမငးယူဆခ္ကးမ္ာ့လာ့ ? 
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အမ္ာ့စုလကးခဵေသာ စညးကမး့မ္ာ့လာ ?့  
 

 ဟုိ့ေရြ့ေရြ့တုနး့က ယုဒတရာ့ေဟာဆရာ 
(က္မး့တတးပုဂၐိဳလး) ေလ့ေယာကးဟာ ဘာသာေရ့နဲ႓ ပါတးသကးၿပီ့ 
ၿငငး့ခဵုမြုၿဖစးႀကတယး၈ သူတုိ႓ထကဲ တစးေယာကးက တစးၿခာ့တရာ့ေဟာဆရာမ္ာ့နဲ႓ 
အၿမငးမတူ တစးၿခာ့တစးဖကးမြ ၿငငး့ခဵုေလ႓ရိြတယး၈ တစးေန႓မြာေတာ႓ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ၿငငး့ခဵုမြုအၿပီ့ ထုဵ့စဵအတုိငး့ “ သုဵ့ေယာကးနဲ႓တစးေယာကး ၇ 
မ္ာ့သူႏိုငးစညး့ကမး့” နဲ႓ဆုဵ့ၿဖတးခ္ကးအၿပီ့မြာ ထုိေလ့ေယာကးေၿမာကး 
တရာ့ေဟာဆရာက သူတုိ႓ထကး ပိုၿမငး႓ၿမတး အာဏာရိြသူထဵမြာ ဆုဵ့ၿဖတးခ္ကးယူရနး 
ေမတၱာရပးခဵလုိကးတယး၈  

 ၿပီ့တာနဲ႓ သူဟာ “ အိုထာဝရဘုရာ့” ဟု 
အစခ္ီကာ “ကျ္ႏုးပးမြနးတာကုိ ကျ္ႏုးပးသာသိပါတယး ၇ ေက့္ဇူ့ၿပဳၿပီ့ 
ကျ္ႏုးပးမြနးေႀကာငး့ ကျ္ႏုးပးရ႔ဲ လုပးေဖားကုိငးဖကးမ္ာ့ ယုဵႀကညးလာေအာငး 
သကးေသၿပႏိုငးဖို႓ နိမိတးၿပေတားမူပါ” ဟု ၿမညးတမး့ ေတာငး့ဆုိလုိကးတယး၈
 ရုတးတရကး ေကာငး့ကငးၿပာႀကီ့အလယးမြာ မေဲမြာငးတဲံ မုနးတုိငး့ 
တိမးတုိကးေပ၍လာၿပီ့ တရာ့ေဟာ ဆရာေလ့ဦ့တုိ႓ အေပ၍တညး႓တညး႓ အေရာကး 
မို့ၿခိမး့ၿပီ့ ၿပနးလညးေပ္ာကးကျယးသျာ့တယး၈  

 “ေတျ႓တယးမြတးလာ့၇ ငါမြနးတယး” လုိ႓ 
ေလ့ေယာကးေၿမာကး တရာ့ေဟာ ဆရာက ေအားလုိကးတယး၈ က္နးသုဵ့ေယာကးက 
လကးမခဵပ ဲ၇ ထိုသုိ႓ေသာ မုနးတုိငး့ တိမးတုိကးဟာ အရမး့ပူတဲ႓ ေႏျရာသီရကးမ္ာ့မြာ 
ေပ၍ေလ႓ရိြတာပလုိဲ႓ ၿပနးေၿပာလုိကးတယး၈  
 ေလ့ေယာကးေၿမာကး တရာ့ေဟာဆရာက “အိုထာဝရဘုရာ့၇ ဒီထကးႀကီ့တဲ႓ 
နိမိတးကုိ လုိအပးပါတယး” လုိ႓ ထပးဆုေတာငး့ၿပနးတယး၈  

 ဒီတစးခါမြာေတာ႓ 
မုနးတုိငး့တိမးတုိကးေလ့ခုေပ၍လာၿပီ့ တစးစုတညး့ေပါငး့စညး့သျာ့ကာ 
တရာ့ေဟာဆရာေလ့ဦ့ ေဘ့ရိြသစးပငးတစးပငးကုိ မို့ႀကိဳ့ပစးခ္လုိကးတယး၈  
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 “ငါမငး့တုိ႓ကုိ ေၿပာတယးမြတးလာ့၇ 
ငါမြနးပါတယးလုိ႓” ဟု အာေမၮိတးသဵနဲ႓ ေလ့ေယာကးေၿမာကး တရာ့ေဟာဆရာက 
ဆုိၿပနးတယး၈ က္နးသုဵ့ေယာကးမြလညး့ သဘာဝဥတုအရ ၿဖစးပ္ကးတာလုိ႓ 
ၿငငး့မရေသားလညး့ မသိသလုိ တိတးဆိတးေနလုိကးႀကတယး၈  

 ေလ့ေယာကးေၿမာကး တရာ့ေဟာဆရာက 
အလျနးႀကီ့မြာတဲ႓ နိမိတးကုိ ထပးမြနးေတာငး့ဆုိဖို႓ ဟုတးၿပငးေနစဥးမြာပ ဲ
ေကာငး့ကငးႀကီ့ မညး့ေမြာငးသျာ့တယး၈ ေၿမငလ္ငးလြုပးခတးလာၿပီ့ ေကာငး့ကငးမြု 
တနးခို့ေတား အၿပညး႓နဲ႓ “ သူမြနးတယး” ဆုိတဲ႓ ေအားသဵထျကးလာတယး၈  

 “ က ဲ… ဘယးလုိလဲ” လုိ႓ 
ေလ့ေယာကးေၿမာကးတရာ့ေဟာဆရာ ေၿပာလုိကးတယး၈  

 “ ဒီလုိဆုိရငးေတာ႓” လုိ႓ 
က္နးသုဵ့ေယာကးထမဲြတစးေယာကးက အစခ္ီကာ “ အခု သုဵ့ေယာကး ၇ ႏြစးေယာကး 
ၿဖစးသျာ့ၿပီ” လုိ႓ေၿပာလုိကးတယး၈  

 ဒီဟာသေလ့မြာ ေထာကးၿပထာ့သလုိပါပ၇ဲ 
လူေတျရ႔ဲစိတးကုိ ေၿပာငး့လေဲစဖို႓ မလျယးကူပါဘူ့၈ တစးခါတစးေလ ေကာငး့ကငးမြ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ မို့ႀကိဳ့အသဵေတား အဵ႓ဖျယးထျကးေပ၍မြသာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ ခရစးယာနး 
ညီေနာငး တစးခ္ိဳ႔အတျကး လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့  ကုိလကးခဵရနး လုဵေလာကးပါလိမး႓မယး၈ 
ကဵေကာငး့ေထာကးမစျာပငး အမြနးတရာ့ကုိ (မ္ာ့သူႏိုငးစနစး) အမ္ာ့ ဆႏၵနဲ႓ 
ဆုဵ့ၿဖတးတာ မဟုတးလုိ႓ပါပ၈ဲ  

တစးကယးလုိ႓ အဒဲီလုိသာ ဆုဵ့ၿဖတးေနႀကအဵု့မယးဆုိရငး 
ခရစးယာနးမ္ာ့ ကျ္နးပိုငးၿဖစးေန အဵု့မယး၇ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့နဲ႓ လူမညး့မ္ာ့ 
မေဲပ့ချငး႓မရႏိုငးၿဖစးေနအဵု့မယး၇ ဂ္ဴ့ မျတးဆလငးနဲ႓ စုနး့မမ္ာ့လုိ႓ မသကၤာခဵရသူမ္ာ့ကုိ 
ညြငး့ဆ ဲသတးၿဖတးမြုခဵေနရအဵု့မယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ရ႔ဲ 
ေမြ္ားလငး႓ခ္ကးဟာလညး့ ေမြ့မိြနးေနပါအဵု့မယး၈ ဒါေပမယး႓ ေဒါကးတာ 
မာတငးလူဒါကငး့ တစးခါတုနး့ကေၿပာခဲ႓သလုိ “ အမြနးတရာ့ဆုိတာ 
ေၿမေအာကးေရာကးေအာငး ဖိႏြိပးခဵရေပမယး႓ တစးခ္ိနးမြာေတာ႓ ၿပနးရြငးသနးလာမြာပဲ !” 
(Truth pressed to the ground will rise again!)၈ ေနာကးဆုဵ့မြာေတာ႓ 
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ေရြ႔ေဖားၿပခဲ႓ၿပီ့တဲ႓ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ရ႔ဲ မြနးကနးမြုဟာ လူေတျရ႔ဲ ကုိယးပိုငးထငးၿမငး 
ဆုဵ့ၿဖတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေအာငးႏိုငးပါလိမး႓မယး၈ 

 က္မး့စာဟာ ဒီထကးမရြငး့လငး့ႏိုငးေတာ႓ပါ၈ 
က္မး့စာရ႔ဲေနရာတုိငး့မြာ ခ္စးၿခငး့ေမတၱာအေႀကာငး့နဲ႓ လိငးတူခ္စးသူ ခ္စးၿခငး့ကုိ 
အတညးၿပဳလကးခဵထာ့တယး၈ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ ဆနး႓က္ငးရာမြာ အသုဵမ္ာ့တဲ႓ 
က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ကုိ လူတစးကာနဲ႓လိငးဆကးဆဵၿခငး့ ႏြငး႓  ကုိ့ကျယး်ခငး့နြငးံ  
ပတးသကးေသာ လိငးဆကးဆဵ်ခငး့ အၿပဳအမူမ္ာ့ ေပ၍အခိုငးအမာ စျဲကုိငးမြု  
ၿပဳထာ့တာကုိ ႏြိုငး့ယြဥး သိႏိုငးပါတယး ၈  သတိၿပဳသငး႓တာက ကျ္ႏးုပးတုိ ႓ 
တငးၿပခဲ႓တာေတျဟာ လိငးတူခ္စးၿခငး့ဆုိငးရာ အေႀကာငး့ ေဖားညႊနး့တဲ႓ က္မး့ပိုဒး  
အာ့လုဵ့ကုိ သဟဇာတၿဖစးေစတဲ႓ တစးခုတညး့ေသာ အေၿခအေနပၿဲဖစးတယး၈  

 သတငး့ေကာငး့ကေတာ႓ သခငးေယရြုခရစးေတားကုိ 
ယုဵႀကညးသကးဝငးသူတုိငး့ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ႏိုငးငဵေတားကုိ ဝငးချငး႓ရမယးလုိ႓ က္မး့စာမြာ 
ေဖားၿပထာ့တယး၈ သငးဟာ လိငးတူတစးေယာကးနဲ႓ 
သတးသတးမြတးမြတး၇ခ္စးခငးစဵုမကးကာ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲသာ့သမီ့အၿဖစး 
ခ္စးၿခငး့ေမတၱာမ္ာ့နဲ႓ ေနထုိငး ႏိုငးပါတယး၈ ရုႆနဲ႓ ေနာမိ တုိ႓ရ႔ဲပဵုဝတၱဳ၇ ေယာနသနးနဲ႓ 
ဒါဝိဒးတုိ႓ရ႔ဲ ပဵုဝတၱဳ ၇ ဖိလိပၸဳရ႔ဲ အီသီယုိ့ပီ့ယနး့ မိနး့မစို့ အေပ၍ တုနး႓ၿပနးမြု ႏြငး႓ 
သခငးေယရြုကုိယးေတားတိုငး မိနး႓ႀကာ့ခဲ႓တဲ႓ စကာ့ေတားမ္ာ့အာ့ၿဖငး႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ 
ေၿပာဆုိခ္ကးကုိ မြတးတုိငးထူေနပါတယး၈ 

 

                                                                                        

အခနး့ (၀) 
 

သခငးေယရြု က က္မး့စာကုိ ဘယးလုိလကးေတျ႔အသုဵ့ခ္ခဲ႓သလဲ ?  
 

 ေရြ႔က အခနး့ ႏြစးခနး့မြာ ေဖားၿပထာ့တဲ႓ သကးေသခဵခ္ကးေတျဟာ 
ၿပညး႓စဵုခိုငးလုဵ မြုရိြမယးလုိ႓ ေမြ္ားလငး႓ပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ ဘယးသူမြ ဒီၿဖစးရပးကုိ 
လကးဆငး႓ကမး့ၿပီ့ ေဝဌမြုေတျေတာ႓ ရိြပဵုမရပါဘူ့ ( အပ္ကးသေဘာ 
သငးႀကာ့ေဝဌမြုေတျနဲ႓ သာ ဆကးလကးသျာ့မေနသငး႓ ေတာ႓ပါဘူ့ )၈ ဥပမာ 
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ေရာမႀသဝါဒစာ ှ မြာ ေဖားၿပထာ့တာေတျဟာ ခ္စးခ္စးခငးခငးနဲ႓ တညးတညးတနး႓တနး႓ 
ေနထုိငးတဲ႓ လိငးတူခ္စးၿခငး့ ႏြငး႓ဆကးႏျယးသူေတျကုိ တစးကယးပ ဲ
ၿပစးတငးေဝဖနးထာ့တယး ဆုိႀကပါစို႓၈ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ ေဆျ့ ေႏျ့ မြုဟာ အဲ႓မြာတငး 
အဆုဵ့သတးလုိကးရမြာလာ့ ? 
 အမ္ာ့စုကေတာ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ေဆျ့ ေႏျ့ မြုဟာ ဒီမြာတငး ဆုဵ့ၿပီ လုိ႓ 
ေၿဖႀကပါလိမး႓မယး၇ ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ “က္မး့စာမြာ ဒီလုိေဖားၿပထာ့တယး၇ 
ငါအဲ႓ဒီအတုိငး့ယုဵႀကညးတယး၇ ဒါ ရြငး့ေနတာပဲ” လုိ႓ ၿပနးေၿဖႀကပါလိမး႓မယး၈  
 ဒါေပမယး႓လ ဲအဲ႓ဒီလုိ အေၿပာနဲ႓ညီေအာငး ေနထုိးငးႏိုငးတဲ႓သူ ဒီကမာၻေၿမမြာ 
တစးေယာကးမြ္ မရိြပါဘူ့၈ ဘယးခရစးယာနး၇ ယုတးစျအဆုဵ့ ဘာသာေရ့ 
အယူသီ့သူမ္ာ့ကုိယးတုိငး ေတာငးမြ က္မး့စာမြာ ၿမငးရတဲ႓ ဥပေဒမ္ာ့အတိုငး့ 
မလုိကးနာႀကပါဘူ့၈ 
 

ဥပေဒေပါငး့ ၃ှ၀ ေက္ား ရိြတဲ႓အနကး ဘယးတစးခုက ကုိကးညီမြုရိြသလဲ ?  
 
 က္မး့စာရ႔ဲ အဦ့ဆုဵ့က္မး့ ငါ့က္မး့မြာပါတဲ႓ ပညတးစကာ့ ၃ှ၀ ခု ရိြၿပီ့ 
ဂ္ဴ့ပညာရြငးမ္ာ့ဟာ ဘုရာ့သခငးၿပဒါနး့ ထာ့တဲ႓ အဲ႓ဒီဥပေဒမ္ာ့ကုိ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ 
တိတိက္က္ လုိကးနာႏိုငးမယး႓ နညး့လမး့ကုိ ရြာႀကဵ ႀကိဳ့စာ့ေနႀကတယး၈ ဥပေဒ 
အမ္ာ့အာ့ၿဖငး႓ကေတာ႓ ဗိမာနးေတား အတျငး့မြာ တိရိစာၧနးနဲ႓ ယဇးပူေဇားၿခငး့ေတျပါပ၈ဲ 
က္နးအမ္ာ့စုကေတာ႓ ဘယးလုိ အစာ့အစာမ္ိဳ့က စာ့ဖို ႓သငး႓ေတားတယး၇ 
ဘယးလုိအဝတးအစာ့မ္ိဳ့ ဝတးစာ့သငး႓တယး၇ တစးစဵုတစးေယာကး အေရၿပာ့ေရာဂါ 
စျဲကပးရငး ဘယးလုိလုပးရမယး ၿပီ့ေတာ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေန႓စဥး လူေနမြုဘဝမြာ ၿပဳက္ငး႓ရမယး႓ 
အၿခာ့ အေသ့စိတး အၿပဳအမူ အေႀကာငး့ေတျကုိ လမး့ညျနးမြုေတျကုိ 
ေဖားၿပထာ့တယး၈ တစးခ္ိဳ႔ဥပေဒေတျက (ပညတးေတား ှွ ပါ့ ကဲ႓သုိ႓ေသာ) 
လူသိမ္ာ့တယး၇ ခရစးယာနး ဘာသာဝငးမဟုတးသူေတျေတာငး သိႀကပါတယး၈ 
တစးခ္ိဳ႔ဥပေဒေတျကေတာ႓ လူသိနညး့ ေမြ့မြိနးေနၿပီ့ က္မး့တတးပုဂၐဳိလး  
ေတျေလာကးကပ ဲေသခ္ာသိရိြႀကပါတယး၈ သတိၿပဳသငး႓တာက ယေန႓ေခတး 
ခရစးယာနးမ္ာ့ဟာ က္ယးေၿပာနကးနလဲြတဲ႓ ဒီက္မး့လာ ပညတးခ္ကးေတျကုိ 
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ေသခ္ာေလ႓လာၿခငး့ မရိြဘူ့ဆုိတာပါပ၈ဲ ေရြ့ရုိ့စျဲဆနးတဲ႓ ခရစးယာနးမ္ာ့ အပါအဝငး 
ခရစးယာနးမ္ာ့ ဓမၼသစးက္မး့ပါပညတးခ္ကး တစးခ္ိဳ႔ကုိ 
လုိကးနာၿခငး့မရိြေတာ႓တာလညး့ ထငးသာၿမငးသာပါတယး၈  
 ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲအဆိုၿပဳခ္ကးကုိ စစးေဆ့ဖို႓ သငးသိသူေတျထကဲ ေရြ့ရို့စျဲၿပီ့ 
ဘာသာတရာ့ကုိငး့ရိြဳငး့သူ မညးသူ႓ကုိမဆုိ ေအာကးေဖားၿပပါ အခ္ကးေတျ လုိကးနာၿခငး့ 
ရိြမရိြအာ့ၿဖငး႓ စစးေဆ့ႀကညး႓ႀကပါစို႓၈  
 
 (ှ) “ဦ့ေခါငး့အနာ့ပတးလညး၉ ဆဵပငးကုိဝနး့၊ မရိတးရ၈ 
ပါ့မုနး့ကုိလညး့မရိတးရ ၈”(ဝတးၿပဳရာက္မး့ ှ၆ ့ ဿ၄) 
 မုတးဆိတးေမျ့ ရိတးတဲ႓ လူဟာလညး့ ဒီဥပေဒကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးတာပါပ၈ဲ 
ဒီဥပေဒကုိ အတိအက္ လုိကးနာဖို႓ဆုိရငး လူတစးေယာကးဟာ သူ႓မုတးဆိတးရ႔ဲ 
အစျနးအဖ္ာ့ကုိေတာငး တိချငး႓ ညြပးချငး႓မရိြပါဘူ့၈ ဒါေႀကာငး႓ ဘယးခရစးယာနးမဆုိ ZZ 
Top ရုပးရြငး မြာပါတဲ႓ ေဘလးဂစးေဘာမး လုိ မုတးဆိပးေမႊ့ကုိ တစးခ္ကးမြ မထိ တဲံ 
ေတာတျငး့သာ့ မဟုတးရငး ဒီဥပေဒကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးတာပါပ၈ဲ  
 
 (ဿ) “သငးတုိ႓၌မိနး့မတုိ႓သညး အသငး့ေတား၉ တိတးဆိတးစျာေနႀကေစ၈ 
သူတုိ႓သညး ေဟာေၿပာရေသာ အချငး႓မရိြႀက၈ ပညတးတရာ့ စီရငးသညးအတုိငး့ 
သူတုိ႓သညး ေယာက္းာ့၌ အုပးစို့ၿခငး့ကုိ ဝနးခဵရႀကမညး၈ မိနး့မတုိ႓သညး တစဵုတခုကုိ 
သငးလုိလြ္ငး၇အိမး၉ မိမိခငးပျနး့တုိ႓ကုိ ေမ့ၿမနး့ႀကေစ၈ မိနး့မသညး အသငး့ေတား၉ 
ေဟာေၿပာလြ္ငး ရြကးဘျယးေသာ အေႀကာငး့ၿဖစး၌၈” (ေကာရိႏၱဳႀသဝါဒစာ ပဌမေစာငး 
ှ၁ ့ ၀၁-၀၂ )  
 သငးသိတဲ႓ ဘာသာတရာ့အလျနးကုိငး့ရြိဳငး့ၿပီ့ ေရြ့ရို့စျဲဆနးပါတယး ဆုိတဲ႓ 
အမ္ိဳ့သမီ့တစးေယာကးကုိ စဥး့စာႀကညး႓လုိကးပါ၈ သူမ အသငး့ေတားမြာ 
စကာ့ေၿပာပါသလာ့ ? သူမရ႔ဲ ခငးပျနး့ၿဖစးသူကုိ အိမးေရာကးမြ ေမ့ၿမနး့မြုမၿပဳခငး 
သိခ္ငးေသာအရာအာ့ တစးၿခာ့သူတစးေယာကးနာ့မြာ တုိ့တုိ့ေလ့ 
ေၿပာဆုိမိရငးေတာငး ဒီဥပေဒကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးတာပါပ၈ဲ တစးခ္ိဳ႔ ေရြ့ရို့စျဲတဲ႓ 
အသငး့ေတားေတျမြာ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျကုိ တရာ့ေဟာ ချငး႓မၿပဳႀကပါဘူ့၇ ဒါေပမယး႓ 
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သူတို႓ကုိ ဝတးၿပဳဆုေတာငး့ပျဲေတျမြာ သကးေသခဵချငး႓ သုိ႓မဟုတး ဆနး့ေဒ့စကူ့ ေတျမြာ 
သငးႀကာ့ချငး႓ ၿပဳၿခငး့ဟာလညး့ ဓမၼသစးပါ ဒီဥပေဒကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးၿခငး့ပါပ၈ဲ  
 
 (၀) “မိနး့မမညးသညးကာ့၇ မိမိေခါငး့ကုိ မဖဵု့ဘ ဲဆုေတာငး့ေသား၁ငး့၇ 
ပေရာဖကးၿပဳေသား၁ငး့၇ မိမိေခါငး့အသေရကုိ ရြုတးခ္၌၈ထုိသို႓ၿပဳလြ္ငး 
ဆဵပငးရိတးသညးႏြငး႓တူ၌” (ေကာရိႏၱဳႀသဝါဒစာ ပဌမေစာငး ှှ ့ ၂) 
 တစးခ္ိဳ႔ ကကးသလစးဘုရာ့ေက္ာငး့ေတျနဲ႓ လကးတငးအေမရိက 
ကအသငး့ေတားေတျမြာ ယခုခ္ိနးထိအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ဟာ ဝတးၿပဳခ္ိနးမြာ 
ေခါငး့ၿမီ့ၿခဵဳရပါတယး၈ ထုိ႓အၿပငး ေရြ့ရို့စျဲဆနးတဲ႓ တစးခ္ိဳ႔ခရစးယာနးအဖျဲ႓အစညး့ေတျဟာ 
အမ္ိဳ့သမီ့ေတျကုိ အခ္ိနးတိုငး့ ေခါငး့ၿမီ့ၿခဵဳေစႀကပါတယး (သူတုိ႓ကေတာ႓ 
ဝတးၿပဳေတာ႓မယးဆုိရငး ေခါငး့ဖဵု့ဖို႓ အဆငးသငး႓ၿဖစးေနႏိုငးပါတယး)၈ ဒါေႀကာငး႓ 
သငးစဥး့စာ့သူဟာ ဒီဥပေဒကုိ လုိကးနာႏိုငးသူၿဖစးႏိုငးပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ အခနး့ (ှ) 
မြာေဖားၿပခဲ႓သလိုပ ဲေရြ့ရို့စျဲဆနးတဲ႓ ခရစးယာနးေတျေတာငး ဓမၼသစးလာ ဒီဥပေဒ 
ကုိမ္ကးကျယးၿပဳႀကပါတယး၈ 
 
 (၁) “ငါ၌ ပညတးတရာ့ကုိ သငးတုိ႓သညးေစာငး႓ရႀကမညး၈ 
အမ္ိဳ့ၿခာ့ေသာ တိရစာၦနးအထီ့အမတုိ႓ကုိ မရြကးမတငးေစရ၈ ၿခာ့နာ့ေသာ မ္ိဳ့ေစ႓ကုိ 
ေရာေႏြာ၊ လယး၉ မႀကရဲ၈ ဝါႏြငး႓သုိ့ေမျ့ ေရာ၊ ရကးေသာအဝတးကုိ မဝတးရ ” 
(ဝတးၿပဳရာက္မး့ ှ၆ ့ ှ၆) 
 ဝါဂျမး့ႏြငး႓ ဓါတုအမြ္ငး ေရာစပးထာ့တာ (သို႓မဟုတး) 
လကးယကးထညးေတျ ဝတးဆငးတာ ဒီဥပေဒကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးတာပါပ၈ဲ 
ဖကးရြငးအတျကးမဟုတးပ ဲခရီ့သျာ့ဧဝဵေဂလိ ဆရာမ္ာ့အာ့ထာ့ရတဲ႓၇ 
မီ့ပူတုိကးစရာမလုိတဲ႓ ၃ွ% ဓာတုအမြ္ငးေရာစပးထညးေတျ ဝတးဆငးၿခငး့ဟာလညး့ 
က္မး့စကာ့ကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးတာပါပ၈ဲ 
 
 (၂) “ေၿခာကးရကးပတးလုဵ့ အလုပးမ္ိဳ့ကုိ ႀကိဳ့စာ့၊ လုပးေဆာငးေလာ႓၈ 
သတၱမေန႓ရကးသညး သငး၌ဘုရာ့သခငး ထာဝရဘုရာ့၌ ဥပုဒးေန႓ၿဖစး၌၈ ထုိေန႓၉ 
သငးမြစ၊ သငး၌ သာ့သမီ့၇ ကျ္နးေယာက္းာ့မိနး့မ၇ တိရစာၦနး၇ သငး၌တဵခါ့အတျငး့၉ 
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ေနေသာ ဧညး႓သညး အာဂႏၱဳသညး အလုပးမလုပးရ၈” (ထျကးေၿမာကးရာက္မး့ ဿွ ့ ၆-
ှွ) 
 ပညတးေတား ှွ ပါ့ထကဲ တစးပါ့ၿဖစးပါတယး၈ ထျကးေၿမားရာက္မး့ ၀၂-
၀ မြာ ဒီအေႀကာငး့ က္ယးက္ယးၿပနး႓ၿပနး႓ ရြငး့လငး့ထာ့တာက “ သငးတို႓ေနရာ အရပး၉ 
ဥပုဒးေန႓မြာ မီ့ကုိ မေမျ့ ရဟု ဆငး႓ဆုိ၌” လုိ႓ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ ဒီဥပေဒကုိ 
သစၥာရိြရိြေစာငး႓ထိနး့ဖို႓ဆုိရငး တနဂၤေႏျတပတးရ႔ဲ ေနာကးဆုဵ့ေန႓ၿဖစးတဲ႓ စေနေန႓မြာ 
အလုပးမလုပးရပါဘူ့၈ အကယး၊ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ ဥပုဒးေန႓ကုိ တနဂၤေႏျေန႓အၿဖစး 
အဓိပၸါယးဖျငး႓ဆုိ သတးမြတးရငးေတာငး ကျ္ႏုးပးတုိ႓ဟာ ဒီဥပေဒနဲ႓ မကုိကးညီေသ့ပါဘူ့၈ 
ဂစးမီ့ဖို ဖျငး႓ၿပီ့ ညစာခ္ကးဖို႓ၿပဳလုပးတာ သုိ႓မဟုတး အိမးမြာ မီ့ဖျငး႓တာေတာငးမြ 
ဒီဥပေဒကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးတာပါပ၈ဲ 
 
 ဒါေႀကာငး႓ အၿဖစးမြနးကုိ ႀကညး႓မယးဆုိရငး ဘယးသူမြ က္မး့စာလာ 
ဥပေဒတုိငး့ကုိ မလုိကးနာႏိုငးပါဘူ့၈ ဒါေႀကာငး႓ ကမၻာႀကီ့ဟာ သမၼာက္မး့လာ 
ဥပေဒေတျကုိ သစၥာရိြရိြေစာငး႓ထိနး့ သကးရြငးႀကတဲ႓ သူေတားစငးေတျတစးဖျဲ႓၇ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓လို အဲ႓ဒီဥပေဒေတျကုိ မလုိကးနာႀကတဲ႓ လူေပလူေတ ေတျကတစးဖျဲ႓ အဲ႓ဒီလုိ 
ႏြစးပိုငး့ ကျဲေနတယးဆုိတာ မဟုတးပါဘူ့၈ က္မး့စာရိြတစးခ္ိဳ႔ ပညတးခ္ကးမ္ာ့ဟာ 
လုိကးနာရနးမလုိအပးေလာကးဘူ့လုိ႓ အက္ိဳ့သငး႓ အေႀကာငး့သငး႓ စဥး့စာသူမ္ာ့ 
အာ့လုဵ့က လကးခဵထာ့ႀကတယး၈ ဒါဟာ အေရ့ႀကီ့ေမ့ချနး့ၿဖစးတဲ႓ “ဘယးလုိ အခ္ိနးနဲ႓ 
ဘယးလုိ အေၿခအေနမ္ိဳ့မြာ သမၼာက္မး့ပါ ဥပေဒအတုိငး့ လုိကးနာမြုမရိြပ ဲ
ေနလုိ႓ရပါသလဲ? ဆုိတာကုိ ဦ့တညးေစပါတယး၈ 
 တစးခ္ိဳ႔လူေတျ ေတျ့ ေခ၍ ထငးၿမငးးတာကေတာ႓ ဓမၼေဟာငး့က္မး့ထကး 
ဓမၼသစးက္မး့ပ ဲတရာ့ဝငးၿဖစးတယးလုိ႓ ဆိုပါတယး၈ဒါေပမယး႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အထကးမြာ 
ၿပဳစုတငးၿပခဲ႓တာမြာ ဓမၼသစးက္မး့က ဥပေဒေတျလ ဲပါေနပါတယး၈ တစးခ္ိဳ႔ကလ ဲ
ကုိယးက္ငး႓တရာ့ ဥပေဒ ႏြငး႓ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ ဥပေဒဆုိၿပီ့ ချဲၿခာ့ႀကပါတယး၈ 
သူတုိ႓ေၿပာတဲ႓ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ဥပေဒ ဆုိတာမြာ ဣသေရလလူမ္ိဳ့မ္ာ့ 
လူမ္ိဳ့ၿခာ့ပါတးဝနး့က္ငး ႏိုငးငဵေတျ နဲ႓ကျဲၿပာ့ေအာငး ၿပဳမူရတဲ႓ ကိုယးပုိငးလက၏ဏာ 
ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ဆုိလုိပါတယး၈ ဒီဥပေဒေတျကေတာ႓ ေရြ့ေဟာငး့ ဣသေရလ လူမ္ိဳ့ မ္ာ့ 
အတျကးသာၿဖစးၿပီ့ ယခုလုိကးနာရနးမလုိအပးေတာ႓ဘူ့လုိ႓ 
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သူတုိ႓ဆုိႀကပါတယး၈ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ဒီအဆုိကုိ လကးခဵမယးဆုိရငး (မညးသညး႓ 
က္မး့ပိုဒးတျငးမြမေဖားၿပထာ့)ေတာငး လုပးထုဵ့လုပးနညး့ ဥပေဒနဲ႓ 
ကုိယးက္ငး႓တရာ့ဥပေဒ ဆုိတာကုိ ဘယးလုိချဲၿခာ့သိၿမငးႏိုငးမလ ဲဆုိတဲ႓ 
ေမ့ချနး့ရိြေနပါေသ့တယး၈ ဥပမာတစးခု စဥး့စာ့ႀကညး႓မယးဆုိရငး 
ပညတးေတားဆယးပါ့မြာပါဝငးတဲ႓ ဥပုဒးေန႓ဆုိငးရာ ဥပေဒပါပ၈ဲ ပညတးေတား ှွ ပါ့မြ 
တစးခ္ကးၿဖစးတဲ႓ ဒီပညတးခ္ကးကုိ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ ဥပေဒမြ္သာ ၿဖစးတယးလုိ႓ 
ေၿပာဖို႓မေလ္ားကနးပါဘူ့၈ ၿပီ့ေတာ႓ ဒီလုိ အေတျ့ အေခ၍မ္ိဳ့ေတျဟာ ခုေခတး ေရြ့ရို့စျဲ 
ခရစးယာနး အမ္ာ့စုက ဂရုမစိုကးႀကတဲ႓ ဓမၼာသစးက္မး့ပါ ဥပေဒေတျနဲ႓လညး့ 
ကုိကးညီမြုမရိြပါဘူ့၈ 
 ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ဘယးက္မး့လာ ဥပေဒက လုိကးနာသငး႓ၿပီ့ ဘယး ဥပေဒက 
လုိကးနာဖို႓ မလုိအပးဘူ့လုိ႓ ၿပငးပ ပေယာဂ ကငး့ကငး့နဲ႓ ကုိယးပိုငးဆုဵ့ၿဖတးခ္ကး 
ခ္မယးဆုိရငး ကျ္ႏုးပးတို႓ရ႔ဲ အေတျ့ ေတျ အေၿပာငး့အလ ဲမရိြႏိုငးဘူ့လာ့ ? 
ဒီေမ့ချနး့ကေတာ႓ ခရစးယာနးဘာသာဝငးတုိငး့ စဥး့စာ့ ဆငးၿခငးသငး႓တဲ႓ ေမ့ချနး့ပါပ၈ဲ  
 ဥပမာ က္မး့စာမြာ လိငးတူခ္ငး့ ခ္စးခငးႀကငးနာစျာ 
သတးသတးမြတးမြတးေပါငး့ သငး့တာကုိ တာ့ၿမစးထာ့တဲ႓ က္မး့ခ္ကး ပါရိြတယး ဆုိပါစို႓၈ 
ဒါဆုိရငး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ အဲ႓ဒီက္မး့ခ္ကးကုိ လိုကးနာသငး႓သလာ့ သုိ႓မဟုတး 
မုတးဆိတးရိတးၿခငး့နဲ႓ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ ဝတးၿပဳေက္ာငး့မြာ တိတးဆိတးစျာ 
ေနရမယးဆုိတာကုိ မလုိကးနာ သလုိမ္ိဳ့ မလုိကးနာပေဲနသငး႓လာ့ ဆုိတာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ 
ဘယးလုိသိႏိုငးပါသလဲ? ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ဘယးစဵႏြုနး့ သတးမြတးခ္ကးကုိ 
လုိကးနာသငး႓ပါသလဲ? ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ အမ္ာ့ကလကးခဵထာ့တဲ႓ ဂ္ဴ့ဘာသာကုိ 
ၿပနးသျာ့ၿပီ့ ဥပေဒတုိငး့အတျကး ေထာကးခဵခ္ကး ၿပနးယူမလာ့ ? ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ လကးစျဲ 
တရာ့ေဟာဆရာ (သို႓မဟုတး) ဆရာမ ေတျေဟာႀကာ့တဲ႓ အတိုငး့ ဘယးဥပေဒက 
လုိကးနာသငး႓ၿပီ့ ဘယးဥပေဒက မလုိကးနာသငး႓ဘူ့ဆုိတာေတျကုိ နာ့ေထာငးလုိကးနာ 
ႀကမလာ့ ? ဒါမြမဟုတး မြနးတယးထငးတဲ႓ အတုိငး့ လုိကးလုပးႀကမလာ့ ?  
 ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ သခငးေယရြုကုိ ကယးတငးပိုငးရြငးအၿဖစး 
ယုဵႀကညးလကးခဵထာ့ႀကတဲ႓ ခရစးယာနးမ္ာ့ၿဖစးပါတယး၈ သခငးေယရြုဟာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ 
သခငး (ပိုငးစို့သူ) ပါပ၈ဲ ဒါေႀကာငး႓ ဘယးက္မး့ပိုဒးဟာ လုိကးနာသငး႓ၿပီ့ 
ဘယးက္မး့ပိုဒးက မသငး႓ဘူ့ဆုိတာကုိ သခငးေယရြု ဆုဵ့ၿဖတးခဲ႓သလုိပ ဲကျ္ႏုးပးတုိ႓ 
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လုိကးနာက္ငး႓သုဵ့ရပါမယး၈ သခငးေယရြု က္မး့ပိုဒးေတျ အဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိပဵုကုိ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓စဵထာ့ၿပီ့ လိုကးနာရပါမယး၈ 
 ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ဒါကုိ စိတးမြာထာ့ၿပီ့ေတာ႓ သခငးေယရြု သူကုိယးေတားတုိငး 
သို႓မဟုတး တပညး႓ေတားမ္ာ့ဟာ သမၼာက္မး့လာ ဥပေဒ တစးခုစီတုိငး့ကုိ လုိကးနာဖို႓ 
လိုအပးသလာ့ ဆုိတာကုိ သခငးေယရြုရ႔ဲ သကးေတားစဥးမြ အေရ့ႀကီ့ၿဖစးစဥး 
သုဵ့ခုကုိႀကညး႓ၿ႓ပီ့ စစးေဆ့ႀကညး႓ရေအာငး၈ သခငးေယရြုက သမၼာက္မး့လာ 
ဥပေဒေတျကုိ ဘယးလုိ ဘယးပဵု ဆုဵ့ၿဖတး လုိကးနာခဲ႓လ ဲဆုိတဲ႓စဵကုိ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ 
ရြာေဖျႀကညး႓ရေအာငး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ေတျ႔လာရမြာကေတာ႓ သခငးေယရြုဟာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ 
တဖကးသတး မေတျ့ ဖို႓ႏြငး႓ ဇေဝဇဝါ အၿဖစး ေတျမြာ မမြီခိုဖို႓(သုိ႓မဟုတး) 
စိတးအေၿပာငး့အလ ဲမၿမနးဖို႓ စဵအၿဖစး သငးႀကာ့ခဲ႓တာကုိ ေတျ႓ရပါမယး၈  
 

အေ်ခအေနနြငးံ အခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊ စဥး့စာ့ ေတျ့ ေခ၍်ခငး့်ဖငးံ 
က္မး့စာ အာ့ေလံလာ ်ခငး့ (မႆဲ ၄့ ှ၁-ှ၂ ) 
 
 
 သခငးေယရြုသကးေတားစဥး အခ္ိနးကာလက ေရြ့ရို့ဆနးတဲ႓သူ 
က္မး့ၿပဳဆရာေတျ၇ ဖါရိရြေဲတျနဲ႓ ေဆျ့ ေႏျ့  ၿငငး့ခဵုခဲ႓တဲ႓ အၿဖစးတစးကုိ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ 
ႀကညး႓ရေအာငး၈ ေဆျ့ ေႏျ့  ၿငငး့ခဵုပျဲမြာ သခငးေယရြုက က္မး့ၿပဳဆရာေတျနဲ႓ ဖါရိရြေဲတျကုိ 
အစဥးအဆကး ဆကးခဵတဲ႓နညး့ဥပေဒေတျ (အေ်ခအေနနြငးံအခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊ 
စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့) လျမး့မို့ေနၿခငး့ကုိ တရာ့ဝငးေစၿခငး့ အတျကး ၿပစးတငးခဲ႓ပါတယး၈ 
အရျယးေရာကးသူတစးေယာကးရ႔ဲ ပုိငးဆုိငးပစၥညး့ေတျနဲ႓ မိဘကုိ တာဝနးသိတတးစျာ 
အလုပးအေကျ္ ့ၿပဳေစမဲ႓ အစာ့ ဘုရာ့ေက္ာငး့ပိုငး အလြဴပစၥညး့  (ေကားဘနး) 
ၿဖစးေစခိုငး့တဲ႓ ကိစၥေတျ အတျကး ၿပစးတငးၿခငး့ၿဖစးပါတယး(ကုိယးပုိငးပစၥညး့ကုိ 
ကိုယးလိုရာအသုဵ့ၿပဳေစမဲ႓အစာ့)၈ ဘုရာ့သခငးအာ့ ေပ့ထာ့တဲ႓ ဂတိစကာ့ကုိ 
ဘယးအခါမြ္ မခ္ိဳ့ေဖာကးရဘူ့ဆုိတဲ႓ ေကာကးႏြုတးခ္ကးနဲ႓ ပါတးသကးၿပီ့ ဒီစကာ့ကုိ 
ေၿပာခဲ႓တာၿဖစးပါတယး၈ ဆုိလုိခ္ငးတာက မိဘကုိ တာဝနးသိစျာ မိဘဝတးၿပဳတာကုိ 
ဦ့စာ့ေပ့ဖို႓ပါပဲ(ေမာေရြရ႔ဲ ပညတးက္မး့မြာလ ဲမိဘကုိ ရိုေသစျာ အလုပးအေကျ္ ့ၿပဳဖို႓ 
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ေဖားၿပထာ့ပါတယး)၈ သခငးေယရြုဟာ ဒီလုိ လူေတျတရာ့ဝငး 
က္ငး႓သုဵ့ေသာ(အဆငး႓ဆငး႓ ဆကးခဵေသာ နညး့ဥပေဒသ) ဂရုဏာတရာ့ ေခါငး့ပါ့ 
ေအ့စကးတဲ႓ အေတျ့ အေခ၍မ္ိဳ့ကုိ ရျဵ႔ရြာစကးဆုတးပါတယး၈ 
 က္မး့ၿပဳဆရာေတျ၇ဖါရိရြေဲတျနဲ႓ ဒီစကာ့ အေၿခအတငး ၿငငး့ခဵုမြုမြာ 
သခငးေယရြုဟာ အလျနးစိတးဆုိ့စျာနဲ႓ အဆငး႓ဆငး႓ ဆကးခဵတဲ႓ နညး့ဥပေဒသ 
(တရာ့ဝငးမြု “legalism”) ေတျကုိ လုဵ့ဝကျယးေပ္ာကး၇ ရြငး့လငး့ပစးဖို႓ အခ္ိနးတနးၿပီလုိ႓ 
ဆုဵ့ၿဖတးခဲ႓ပါတယး၈ 
 က္မး့ပိုဒးမြာေၿပာထာ့တာက  “ ထုိအခါ လူအစုအေဝ့ အေပါငး့ကုိ 
အထဵေတားသုိ႓ ေခ၍၊” (၄့ှ၁)လုိ႓ဆုိပါတယး၈ ဒီေနရာမြာ သတိၿပဳရ မြာက 
သခငးေယရြုက လူစုလူေဝ့ကုိ အထဵေတားကုိ လာဖို႓ ေခ၍တာပါပ၈ဲ ပဵုမြနးဆုိရငး 
လူစုလူေဝ့က အထဵေတားကုိ အရငးလာႀကတာမ္ာ့ ပါတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ သခငးေယရြုက 
“ သငးတုိ႓ ရိြသမြ္သညး နာ့ေထာငးနာ့လညးႀကေလာ႓၈ လူၿပငးမြလာ၊ လူအတျငး့သုိ႓ 
ဝငးလ္ကး၇ လူကုိညစးညဴ့ေစႏိုငးေသာ အရာတစဵုတခုမြ္မရိြ၈ လူအတျငး့မြ ထျကးေသာ 
အရာသညး လူကုိ ညစးညဴ့ေစေသာ အရာညစး၌”( ၄ ှ၁-ှ၂ ) လုိ႓မိနး႓မြာခဲ႓ပါတယး၈ 
မိနး႓မြာမြုၿပီ့တာနဲ႓ အိမးထ ဲလညး႓ဝငးသျာ့ပါတယး၈ဒါကုိႀကညး႓ရငး သခငးေယရြုဟာ 
မႏြစးၿမိဳ႔ဖျယး ထူ့ၿခာ့တဲ႓ အေႀကာငး့ေႀကာငး႓ မိနး႓မြာခဲ႓ ပဵုရပါတယး၈ ဒီအေႀကာငး့ကုိ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓ နာ့လညးဖို႓ဆုိရငးေတာ႓ ဓမၼေဟာငး့က္မး့ရိြ ဥပေဒသ ေတျကုိ အနညး့ငယး 
နာ့လညးဖို႓လုိပါမယး၈ 
 ဓမၼေဟာငး့က္မး့ရ႔ဲ အဦ့ဆုဵ့က္မး့ ငါ့က္မး့မြာ ပါဝငးတာကေတာ႓ 
က္မး့ၿပဳဆရာေတျနဲ႓ ဖါရိရြေဲတျ “Torah” လုိ႓ေခ၍ေလ႓ရိြတဲ႓ သငးႀကာ့ၿခငး့ ဆုိတာ 
ပါဝငးတယး၈ သငးႀကာ့ၿခငး့ ဆုိတာမြာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အထကးမြာ ေဖားၿပခဲ႓သလုိ ဥပေဒသ 
၃ှ၀ ခုပါဝငးပါတယး၈ ဖါရိရြေဲတျဟာ ဒီဥပေဒသ ေတျကုိ တိတိက္က္ လုိကးနာႏိုငးဖို႓ 
အၿပငး့အထနး ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးႀကပါတယး၈ အဲ႓ဒီ “Torah” မြာပါဝငးတဲ႓ ၃ှ၀ခုေသာ 
ဥပေဒသေတျမြာ စာ့သငး႓တဲ႓ အစာနဲ႓ မစာ့သငး႓တဲ႓ အစာေတျအေႀကာငး့ 
အမ္ာ့အၿပာ့ပါဝငးပါတယး၈ သခငးေယရြုဟာ ဒီဥပေဒသေတျကုိ ရညးညျနး့ၿပီ့ 
ေၿပာဆုိခဲ႓တာၿဖစးတယး၈ သခငးေယရြုက အဆငး႓ဆငး႓ ဆကးခဵတဲ႓ အသိအမြတးၿပဳ 
ဥပေဒသ ( Legalism) ေတျကုိ ဒီဥပေဒသေတျနဲ႓ ဥပမာေပ့ၿခငး့ၿဖစးပါတယး၈ 
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 အစာ့အစာ ဆုိငးရာ ဥပေဒေတျကုိ ဝတးၿပဳရာက္မး့နဲ႓ 
ေတာလညးရာက္မး့ေတျမြာ တိရိစာၦေတျရ႔ဲ စာ့ရငး့ေတျနဲ႓ အတူ 
အမ္ာ့ဆုဵ့ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈စာေရ့ဆရာေတျက တိရိစာၦနး အေကာငးတုိငး့ကုိ 
သနး႓ရြငး့သညး “clean” (သနး႓ရြငး့ေသာ အစာ) ၇ မသနး႓ရြငး့ “unclean” 
(မသနး႓ရြငး့ေသာ အစာ) ဆုိၿပီ့ ချဲၿခာ့ေရ့သာ့ထာ့ပါတယး၈ “King James” 
က္မး့စာအုပးမြာဆုိရငး တစးခ္ိဳ႔အေကာငးေတျကုိ ေအာ႓ႏြလုဵ့နာစရာ “abomination” 
(လိငးတူခ္စးတူ “gay, lesbian, bisexual” မ္ာ့ကုိ ေဝဖနးရာတျငး အသုဵ့မ္ာ့ေသာ 
စကာ့လုဵ့) တိရိစာၦနး အၿဖစး ေဖားၿပထာ့တာ ေတျ႓ရပါတယး၈ ဆုိလုိခ္ငးတာကေတာ႓ 
အဲ႓ဒီအေကာငးကုိ စာ့ရငး ရျဵရြာစရာၿဖစးတယး ဆုိတာပါပ၈ဲ(တစးခုရိြတာက 
ခရစးယာနးအမ္ာ့စု ဝကးသာ့စာ့ဖို႓ အတျကးဆုိရငး အဲ႓ဒီ ေအာ႓ႏြလုဵ့နာစရာ၇ရျဵရြာစရာ 
“abomination” ဆုိတဲ႓ စကာ့လုဵ့ကုိ သိပးအေလ့မထာ့ႀကတာပါပဲ )၈ 
 ဘာေႀကာငး႓ သနး႓ရြငး့ေသာအစာ၇ မသနး႓ရြငး့ေသာအစာ အၿဖစး 
ေခ၍ဆုိသမုတးခဲ႓သလ ဲဆုိတဲ႓ အေၿခခဵအေႀကာငး့ကုိ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ဿှရာစု အၿမငးန႓ ဲ
သိရဖို႓ဆုိရငး မြနး့ဆရဵုေလာကးပတဲတး ႏိုငးႀကပါတယး၈ လျနးခဲ႓တဲ႓ ႏြစးေပါငး့ 
ေလ့ေထာငးေက္ားက ဝတးၿပဳရာက္မး့ ၿပဳစုသူ ဘာေတျ ေတျ့ ေတာခဲ႓တယးဆုိတာ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အခိုငးအမာ သိႏိုငးဖို႓မလျယးပါဘူ့၈ ေရြ့ရုိ့ဆနးတဲ႓ အဘိဓါနးတစးခုၿဖစးတဲ႓ 
“Mercer Bible Dictionary” မြာ အစာ့အစာဆုိငးရာ ဥပေဒသ အေႀကာငး့ကုိ 
“ဓမၼေဟာငး့က္မး့မြ ဥပေဒမ္ာ့” ဆုိတဲ႓ အပိုငး့မြာ ေဖားၿပထာ့တာက  
 “ေရြေဟာငး့ အယူအဆမ္ာ့ ၿဖစးတဲ႓ ေရာဂါကာကျယးရနး 
တစးကိုယးေရႏြငး႓ ပါတးဝနး့က္ငး သနး႓ရြငး့ေရ့ ဆုိငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ (မသနး႓ရြငး့ေသာအစာ 
ဆုိငးရာ) ကုိ အခနး့ဆကးမ္ာ့အေနနဲ႓ သုိ႓မဟုတး သူရ႔ဲ အရသာကုိ 
အသာ့ေပ့ၿပီ့ရို့ရို့ေလ့ ရြငး့ၿပထာ့တာကုိ ေတျ႓ရပါတယး၈ ဘယးလုိပေဲနေန 
ဥပေဒတစးခုစီတုိငး့ဟာသနး႓ရြငး့စငးႀကညးတဲ႓ ဣသေ၄လလူမ္ိဳ့မ္ာ့ ၿဖစးလာေစေရ့ကုိ 
ဦ့တညးေနပါတယး၈ 
 ဝတးၿပဳရာက္မး့ (ှှ) မြာ ေရာေႏြာ၇ရြုပးေထျ့ ေနေသာ သုိ႓မဟုတး 
ကုိယးပိုငးလက၏ဏာ ႏြငး႓မၿပညး႓စဵုေသာ တိရိစာၦနးမ္ာ့ကုိ မသနး႓ရြငး့ေသာအစာမ္ာ့အၿဖစး 
ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ ငြကးမ္ိဳ့နဲ႓ ဥပမာေပ့ရရငး အခနး့ငယး ှ၆ မြာေဖားၿပထာ့သလုိ 
ငြကးတုိ႓ရ႔ဲထုဵ့စဵလုိလ ဲပ္ဵၿပီ့ ေၿခေလ့ေခ္ာငး့ သတၱဝါကဲ႓သုိ႓ 
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လမး့ေလ္ာကးေသာသတၱဝါမ္ာ့၇ ေၿခေလ့ေခ္ာငး့ သတၱဝါလုိလေဲလြ္ာကးၿပီ့ ပ္ဵလပဲ္ဵတဲ႓ 
လငး့ႏိုး႓ ကဲ႓သုိ႓ ရြုပးေထျ့ ၿပီ့ ကိုယးပိုငးလက၏ဏာ မရိြတဲ႓ သတၱဝါမ္ိဳ့ကုိ မသနး႓ရြငး့ေသာ 
အစာအၿဖစးသတးမြတးတယး၈ အခနး့ငယး ှ၀ ႏြငး႓ ှ၆ ႀကာ့မြာ ေဖားၿပထာ့တဲ႓ 
မသနး႓ရြငး့ေသာ ငြကးမ္ိဳ့မ္ာ့ဟာ ေရကူ့တယး သုိ႓မဟုတး ေရငုတးတယး သုိ႓မဟုတး 
ငြကးတုိ႓ရ႔ဲ ႀကဵအငးလက၏ဏာမရိြေသာ ငြကးမ္ာ့ကုိ ေဖားၿပထာ့ၿခငး့ ၿဖစးတယး၈ 
 အဓိကေၿပာခ္ငးတာကေတာ႓ ေဝဝါ့တဲ႓ ကုိယးပိုငးႀကဵအငးလက၏ဏာႏြငး႓ 
သတၱဝါမ္ာ့က ညစးညမး့ၿပီ့ ေရြာငးရြာ့ဖို႓ရနးၿဖစးတယး ဆုိတာပါပ၈ဲ” 
 အထကးေဖားၿပပါ ဥပေဒမ္ာ့ဆုိငးရာ အဘိဓါနး ရြငး့လငးခ္ကးဟာ 
ပညာရြငးမ္ာ့ အမ္ာ့သေဘာတူညီလကးခဵထာ့ ႀကတဲ႓ ရြငး့လငး့ခ္ကးမ္ာ့ပါပ၈ဲ 
ဓမၼေဟာငး့က္မး့မြာ ေဖားၿပထာ့တဲ႓ မစာ့ေကာငး့ေသာ သတၱဝါမ္ာ့ဟာဆုိရငး 
သူတုိ႓ရ႔ဲကုိယးပိုငး ပဵုမြနး အတနး့အစာ့နဲ႓ ကျဲထျကးတဲ႓ အၿပဳအမူမ္ိဳ့ရိြတဲ႓ 
သတၱဝါမ္ာ့ၿဖစးပါတယး၈ တစးနညး့အာ့ၿဖငး႓ သနး႓ရြငး့ေသာအစာႏြငး႓ 
မသနး႓ရြငး့ေသာအစာ မ္ာ့ႀကာ့ ကျာဟမြုဟာ ဖနးဆငး့ၿခငး့ အမိနး႓ “creation order” 
ဆုိတာကုိ အေၿခခဵၿခငး့ၿဖစးၿပီ့ ဒီစကာ့လုဵ့ဟာ လိငးတူခ္စးသူ 
မ္ာ့ကိုတုိကးခိုကးရာမြာသုဵ့တဲ႓ စကာ့လုဵ့ပါပ၈ဲ  
 အမ္ိဳ့သမီ့တစးေယာကး အၿခာ့ အမ္ိဳ့သမီ့ကုိ ခ္စးၿခငး့(သုိ႓မဟုတး) 
အမ္ိဳ့သာ့တစးေယာကး အၿခာ့အမ္ိဳ့သာ့ကုိ ခ္စးၿခငး့ မ္ာ့ကုိ ရြုပးေထျ့ ၿပီ့ 
လူေတျမၿပဳမူသငး႓ေသာ အၿပဳအမူမ္ိဳ့ ၿပဳမူတယးလုိ႓ ယခုေခတး လူအမ္ာ့က 
ေၿပာဆုိၿငငး့ခဵုႀကတယး၈ သခငးေယရြုက ဒီလုိ အေတျ့ အေခ၍ နညး့လမး့မ္ိဳ့အာ့ 
ပစးပယးခဲ႓တာကုိ ရြငးမာကုခရစးဝငး ( ၄ ့ ှ၁-ှ၂) မြာေတျ႓ရပါတယး၈ 
 ရြငးမာကုခရစးဝငး က္မး့ေရ့သူ ေဖားၿပထာ့တာက သခငးေယရြု 
အိမးတျငး့ကုိ ဝငးလာစဥး တပညး႓ေတားစုက စာ့ေကာငး့ေသာအစာ ႏြငး႓ 
မစာ့ေကာငး့ေသာအစာ အေႀကာငး့ ရြငး့လငး့ခ္ကးကုိ ေမ့ၿမနး့ႀကတယး၈ 
သခငးေယရြုရ႔ဲ ဒီဥပေဒေပ၍ အၿမငးဟာ အာ့လုဵ့ကုိ အဵ႓ႀသ မြငးသကးသျာ့ေစတယး 
(က္မး့လာအစာ့အစာဆုိငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ကုိ တစးခ္ကးတညး့နဲ႓ 
ရြငး့လငး့သျာ့ေစတယး)၈ တပညး႓ေတားစုဟာ သခငးရ႔ဲစကာ့အေပ၍ သူတုိ ႓ 
နာ့လညးမြုလျဲတယးလုိ႓ ထငးခဲ႓ႀကတယး၈ ဆုိ့တာက သခငးေယရြုဘာကုိ 
ဆုိလုိတယးဆုိတာ သူတုိ႓နာ့မလညးခဲ႓တာပါပ၈ဲ သခငးေယရြုက “ကိုယးေတားကလညး့၇ 
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သငးတုိ႓သညး ဤမြ္ေလာကး ပညာမဲ႓လ္ကးေနသေလာ  ၈ လူၿပငးမြလာ၊ လူအတျငး့သုိ႓ 
ဝငးသမြ္သညး ႏြလုဵ့ထသိုဲ႓မဝငး၈ ဝမး့ထသုိဲ႓ ဝငး၊ အစာရိြသမြ္ကုိ သနး႓ရြ ငး့ေစသၿဖငး႓ 
ေရအိမးတျငး ဆငး့သျာ့ေသာေႀကာငး႓၇ လူကုိမညစးညဴ့ေစႏိုငးသညးကုိ 
နာ့မလညးႀကသေလာ၈” ဟု မိနး႓မြာခဲ႓ၿပီ့ က္မး့ေရ့ဆရာ 
ထပးမဵၿဖညး႓စျကးထာ့တာကေတာ႓ “ ထုိ႓ေႀကာငး႓ အစာ့အစာ အာ့လုဵ့သနး႓ရြငး့တယးလုိ႓ 
သခငးေယရြု ေႀကၿငာခဲ႓တယး” လုိ႓ ရြငးမာကုခရစးဝငး ( ၄ ့ ှ၅-ှ၆ ) ေတျမြာ 
ေတျ႓ရပါတယး၈  
 ဒါေႀကာငး႓ က္မး့စာပါ အစာ့အစာ ဆုိငးရာ ဥပေဒေတျကုိ လုိကးနာဖို႓ 
မလုိဘူ့လုိ႓ ဘယးအရာကုိ အေၿခခဵၿပီ့ ဆုဵ့ၿဖတးခ္ကးခ္ခဲ႓တာလ ဲ? ေရြ့ရို့ဆနးတဲ႓ 
ေနာကးေႀကာငး့ခဵရိြတဲ႓ လူမ္ိဳ့အတျကးဆုိရငး ဒီအေၿဖဟာ တုနးလြုပးစရာပါပ၈ဲ 
သခငးေယရြုက အေ်ခအေနနြငးံ အခ္ိနးအခါ ေပ၍မူတညး၊ စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ 
ကုိသုဵ့ၿပီ့ ဆုဵ့ၿဖတးခဲ႓တာၿဖစးတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အမြနးလုိ႓ ထငးၿမငးခဲ႓တဲ႓ 
အစာ့အစာဆုိငးရာ ဥပေဒေတျဟာ သခငးေယရြုရ႔ဲ အေ်ခအေနနြငးံ အခ္ိနးအခါ 
ေပ၍မူတညး၊ စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ အမြနးၿဖစးတဲ႓ လူတစးေယာကးရ႔ဲ 
ဝိညဥးပိုငး့ဆုိငးရာကုိ အၿပငးပိုငး့ႀကညး႓ၿပီ့ အဆုဵ့အၿဖတး မေပ့ႏုိငးဘူ့ ဆုိတဲ႓အၿမငးနဲ႓ 
ဆနး႓က္ငးေနတဲ႓ အတျကး သခငးေယရြုက ဒီဥပေဒေတျကုိ ပယးခဲဲဲ႓ပါတယး၈ ေရေအာကး 
ငုတးလြ္ိဳ့ေသာ ငြကးမ္ာ့ကုိ စာ့ၿခငး့ဟာ လူတစးေယာကးရ႔ဲ ဝိညဥးပိုငး့ဆုိငးရာကုိ 
အက္ိဳ့သကးေရာကးမြုမရိြႏိုငးပါဘူ့၈ 
 ခုေဖားၿပမဲ႓ အမြနးတရာ့အေႀကာငး့ကုိေတာ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓  မေၿပာခငးကတညး့ 
စာဖတးသူအေနနဲ႓ သိၿပီ့သာ့ၿဖစးတယးဆုိတာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓သိပါတယး၈ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဆီမြာ 
လုိကးဖကးစျာ ဝတးစာ့ဆငးယငးမြု  မၿပဳတတးတဲ႓ မိတးေဆျ၇သူငယးခ္ငး့ သုိ႓မဟုတး 
ေဆျမ္ိဳ့သာ့ခ္ငး့မ္ာ့ ရိြပါလိမး႓မယး၈ အနီရငး႓ရငး႓ ဦ့ထုပးနဲ႓ ခရမး့ႏုေရာငး အဝတးအစာ့ 
ဝတးစာ့တတးတဲ႓ အေဒ၍ႀကီ့လုိမ္ိဳ့ ဒါမြမဟုတး ဦ့ေခါငး့ကုိ ဖီ့လိမး့ၿခယးသမြု 
လုဵ့ဝမရိြတဲ႓ ဝမး့ကျဲ ေမာငးႏြမလုိမ္ိဳ့ ဆုိပါေတာ႓၈  
 ဂ္ကး နဲ႓  တုိငးလာ တုိ႓မြာလညး့ အဝတးအစာ့ ဝတးစာ့တာနဲ႓ 
ပါတးသကးတဲ႓ ေနာငးတရစရာ သမိုငး့ေႀကာငး့ေတျ ရိြခဲ႓ပါတယး၈ ဂ္ကး ဟာ 
အၿပာေရာငးေပ၍ သစးရျကးေတျ ပဵုေဖားထာ့တဲ႓ ရြပး အကၤ္  ီကုိ ႀကကးေသျ့ ရငး႓ေရာငးနဲ႓ 
အစိမး့ေရာငးစပးၿပီ့ ခ္ဳပးထာ့တဲ႓ ဂျေဘာငး့ဘီမ္ိဳ့နဲ႓ ှ၆၄ွ ေက္ား ခုနစးေတျမြာ 
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ဝတးဆငးခဲ႓ဖူ့ပါတယး (သူကေတာ႓ ေက္ာငး့ပုရဝဒး မြာရိြတဲ႓ မိနး့ခေလ့ေတျ သူ႓ကုိ 
ႀကညး႓ေကာငး့ေကာငး့နဲ႓ ေင့ေနႀကလိမး႓မယးလုိ႓ ထငးခဲ႓ပါတယး)၈ တုိငးလာ ကေတာ႓ 
အနီေရာငး၇ အဝါေရာငးနဲ႓ အၿပာေရာငး ေတျစပးထာ့ၿပီ့ေတာ႓ ပနး့ပဵု 
ႀကယးသီ့ေတျတပးထာ့တဲ႓ ဂ္ကးကကးအကၤ္ ီီကုိ ေကာလိပးေကာငး့သာ့ 
ဘဝအစေတျမြာ ႀကညး႓ေကာငး့တယးထငးၿပီ့ ဝတးဆငးခဲ႓ပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ 
အဒဲီလုိပ ဲမလုိကးဖကးစျာ ဝတးစာ့တတးတဲ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေဘ့ပါတးဝနး့က္ငးက 
သူငယးခ္ငး့ေတျရ႔ဲ ဝတးစာ့မြုကုိ ရယးသျမး့ေသျ့ မြုၿပဳလုပးေကာငး့ ၿပဳလုပးေသားလညး့၇ 
ဒီအၿဖစးဟာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ သူတုိ႓အေပ၍ ယုဵႀကညး၇ ခ္စးခငးတဲ႓ သူတုိ႓ရ႔ဲ ေကာငး့မျနးတဲ႓ 
စိတးထာ့ေတျကုိေတာ႓ အေရာငးမဆုိ့ႏိုငးပါဘူ့၈ အၿပငးပနး့ သဏၭာနးဟာ 
အေရ့မႀကီ့ဘူ့ဆိုတာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ေတျ့ ေနစရာ မလုိပေဲတာငး သိေနတာပါပ၈ဲ  
 အကယး၊ တစးစဵုတစးေယာကးက “အမ္ိဳ့သမီ့ဟာ 
အမ္ိဳ့သာ့မ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ကုိသာ ခ္စးခငးရမယး၇ အမ္ိဳ့သမီ့ လိငးတူခ္စးသူ  ေတျဟာ 
အမ္ိဳ့သမီ့ေတျကုိပ ဲခ္စးတယး၇ ဒါေႀကာငး႓ အမ္ိဳ့သမီ့လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ဟာ 
သဘာဝကုိဆနး႓က္ငးၿပီ့ေတာ႓ မၿမငး႓ၿမတးသူမ္ာ့ ၿဖစးတယး” လုိ႓ ဆုိလာတယးဆုိရငး 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ အေၿဖဟာ မာကု အခနး့ႀကီ့ ၄ မြာ သခငးေယရြု ေၿဖႀကာ့တာနဲ႓ အတူတူပ ဲ
ဆုိတာပါပ၈ဲ  
 အေ်ခအေနနြငးံ အခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊ စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ အရ 
ဘယးလုိ အၿပငးပနး့၇ ရုပးပိုငး့ သဏၭာနး(ဆဵပငးအေရာငး၇ အသာ့အေရာငး ၇ 
လိငးကျဲၿပာ့မြု) ရိြသူကုိ ၿဖစးၿဖစး ခ္စးခငးၿခငး့ဟာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရဲ ႔ ႏြလုဵ့သာ့၇ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ 
ဝိညဥးေရ့ရာနဲ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ၿမငး႓ၿမတးၿခငး့ေတျအေပ၍ အက္ိဳ့သကးေရာကးမြု မရိြပါဘူ့၈ 
ထုိ႓အတူ ရုပးးပိုငး့အရ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ဘာကုိပစဲာ့ေသာကး စာ့ေသာကး 
ဆုိတာအပါအဝငးေပါ႓၈ လိငးကျဲ ခ္စးသူ ေတျလုိပ ဲလိငးတူခ္စးၿခငး့မြာလညး့ မေကာငး့တဲ႓ 
လကးတျဲေဖားနဲ႓ ေတျ႓ႀကဵဳရရငးေတာ႓ တစးစဵုတစးေယာကးရ႔ဲ ႏြလုဵ့သာ့ကုိ 
အက္ိဳ့သကးေရာကးမြု ရိြႏိုငးပါတယး၈ ကုိးယး႓ရ႔ဲ ဇနီ့၇ခငးပျနး့သညး အေပ၍ 
သစၥာပ္ကးရငးေတာ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ဝိညဥးေရ့ရာကုိ ထိခိုကးတာလညး့ အတူတူပါပ၈ဲ လိငး 
(ေယာက္းာ့ၿဖစးမြု၇မိနး့မၿဖစးမြု) ကေတာ႓ ရုပးပိုငး့ဆုိငးရာ၇ အၿပငးပိုငး့ၿဖစးတညးမြုသာ 
ၿဖစးတဲ႓ အတျကး ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ကုိယးပျာ့ၿဖစးတဲ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ဝိညဥးေရ့ရာနဲ႓ 
လာ့လာ့မြ မဆုိငးပါဘူ့၈ 
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 သခငးေယရြု လူစုလူေဝ့ကုိ နာ့ေထာငး(ႀကာ့နာ) ေစခ္ငးတာ ကလညး့ 
ဒီလုိသေဘာတရာ့ပါပ၈ဲ သခငးေယရြုဟာ အစာ့အစာဆုိငးရာ ပညတးခ္ကးေတျပါတဲ႓ 
က္မး့ပိုဒးေတျကုိ ႀကညး႓ၿပီ့ သူ႓ရ႔ဲ အေ်ခအေနန ံဲအခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး်ပီ့ 
စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ နဲ႓ ယြဥးၿပီ့နာ့လညးတာကေတာ႓ အၿပငးပိုငး့ သဏၭာနးဟာ 
ဝိညဥးေရ့ရာနဲ႓ မဆုိငးဘူ့ဆုိတာပါပ၈ဲ က္မး့စာကုိ က္မး့ပါအခ္ကးေတျအတုိငး့ 
သေသျမတိမး့ အဓိပၸါယးဖျငး႓ဆုိလုိတဲ႓ ေရြ့ရို့စျဲ ဘာသာေရ့အယူသညး့သူေတျ 
ဘယးလုိကနး႓ကျကးေနပါေစ ဒီစဵနဲ႓ပ ဲအစာ့အစာ အာ့လုဵ့ဟာ သနး႓ရြငး့တယးလုိ႓ 
သခငးေယရြုက အဆုဵ့အၿဖတးေပ့ခဲ႓ပါတယး၈ 
 သခငးေယရြုရ႔ဲ နညး့လမး့အတုိငး့ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ဟာလညး့ 
အၿပငး့ပိုငး့ သဏၭာနးကုိသာ အေရ့ထာ့ေနေသ့တဲ႓ ေရြ့ရို့စျဲ ခရစးယာနးမ္ာ့ကုိ 
မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆုိငးၿပီ့ “ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ သျငးၿပငး သဏၭာနးအာ့ၿဖငး႓ ဘယးလုိလူကုိ ခ္စးခ္စး 
ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ ဝိညဥးေရ့ရာကုိ အက္ိဳ့မသကးေရာကးေစပါဘူ့” လုိ႓ေၿပာႏိုငးပါၿပီ၈ ဒါဟာ 
အေ်ခအေနန ံဲ အခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊ စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ ပါပ၈ဲ အကယး၊ 
လိငးတူခ္ငး့ ခ္စးခငးစဵုမကးတာကုိ ဆနး႓က္ငးထာ့တဲ႓ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ရိြခဲ႓ရငးေတာငး 
(အမြနးတျငး မရိြ) ရြငးမာကုခရစးဝငး အခနး့ႀကီ့ ၄ မြာ သခငးေယရြုသငးႀကာ့ခဲ႓ၿခငး့ရ႔ဲ 
အချငး႓အဏာနဲ႓ ေဘ့ဖယးထာ့ႏိုငးတယးလုိ႓ ရရဲႀဲကီ့ အာမခဵႏိုငးပါတယး၈  
 သငး႓ရ႔ဲ အေ်ခအေနန ံဲအခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး်ပီ့ စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍မြူ ကုိ 
တဵခါ့ဝမြာ ေသခ္ာေအာငး စစးႀကညး႓ပါအဵု့လုိ႓ ေၿပာတဲ႓ တရာ့ေဟာ  ဆရာမ္ာ့ကုိ 
သတိထာ့ပါ၈ ကယးတငးပိုငးရြငး သခငးေယရြုခရစးေတား၇ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ သာ့ေတား 
ကုိယးေတားတုိငး “အေ်ခအေနနြငးံ အခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊ စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ ” 
အေႀကာငး့သငးေပ့ခဲ႓ပါၿပီ၈ ဒါဟာ အဆုဵ့ေတာ႓ မဟုတးေသ့ပါဘူ့၈  

 

ကရုဏာ ၌ သတးမြတးခ္ကး အဆငးံအတနး့ (မႆဲ ှဿ့ ၄) 
 
 ရြငးမႆဲခရစးဝငး အခနး့ႀကီ့ ှဿ မြာ သခငးေယရြုက တပညး႓ေတားစုအာ့ 
ပညတးေတား ှွ ပါ့မြ တစးပါ့ကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးေစတယးဆုိၿပီ့ စျပးစျဲခဵခဲ႓ ရပါတယး၈ 
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သခငးေယရြုရ႔ဲ ၿပနးလညးေၿဖဆုိမြုကေတာ႓ အဒဲီ က္မး့ပါ ပညတးေတားကုိ 
ပိုၿပီ့ေလ့နကးေစခဲ႓ တာပါပ၈ဲ 
 ရြငးမႆဲခရစးဝငး အခနး့ႀကီ့ ှဿ ကုိ  “ထုိကာလ အခါ ေယရြုသညး 
ဥပုသးေန႓၉ ဂ္ဳဵစပါ့ လယးကျကး တုိ႓ကုိ ေရြာကးႀကျေတားမူလြ္ငး ” (ရြငးမႆဲ ှဿ ့ 
ှ)ဆုိၿပီ့အစ ၿပဳထာ့ပါတယး၈ဂ္ဵဳ စပါ့ လယးကျကးကုိ ေဘ့ၿဖတးေလြ္ာကးေနတုနး့ 
တပညး႓ေတားေတျဟာ ဆာေလာငးလာတဲ႓ အတျကး ဆျတးယူ စာ့သုဵ့ႀကပါေတာ႓တယး၈ 
လယးကျကးမြာ ဖာရိရြ ဲတစးခ္ိဳ႔လရဲိြေနေလေတာ႓ သူတုိ႓က  ဒီလုိဆျတးယူ စာ့သုဵ့တာဟာ 
ဓမၼေဟာငး့ က္မး့မြာပါတဲ႓ ဥပုသးေန႓ဆုိငးရာ ပညတးေတားကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးတယးလုိ႓ 
ၿမငးႀကတယး၈ သူတုိ႓ဟာ သခငးေယရြု ထဵပါ့သျာ့ၿပီ့ေတာ႓ “ဖာရိရဲြတုိ႓သညး ၿမငးလြ္ငး၇ 
ကိုယးေတား၌ တပညး႓တုိ႓သညး ဥပုသးေန႓ ၉ မၿပဳအပးေသာ အမြုကုိ ၿပဳႀကပါသညး 
တကာ့ဟာ ေလြ္ာကးႀကေသား” (ရြငးမႆဲ ှဿ ့ ဿ) လုိ႓ ေလြ္ာကးႀကပါတယး၈  
 ဥပုသးေန႓ဥပေဒ ဆုိတာ ပညတးေတား ှွ ပါ့မြာ တစးပါ့အပါအဝငး 
ၿဖစးတယးဆုိတာ အာ့လုဵ့သိမြာပါ၈ ထျကးေၿမာကးရာက္မး့ ဿွ ့ ၅-ှွ ႀကာ့မြာ 
ဥပုသးေန႓မြာ မညးကဲ႓သုိ႓ေသာ အလုပးမ္ိဳ့မဆုိ မလုပးရနး တာ့ၿမစးထာ့ပါတယး၈ 
ထျကးေၿမာကးရာက္မး့ ၀၂့ ၃ မြာေဖားၿပထာ့တာက ေႏျ့ ေထျ့ မြု ရိြေစရနး 
မီ့ေမျ့ ရငးေတာငး ဥပုသးေန႓ ဥပေဒကုိ လျနးက္ဴ့တာပါပ ဲလုိ႓ဆုိထာ့ၿပနးပါတယး၈ 
ဒီပညတးခ္ကးဟာ ဘယးေလာကး အေလ့ထာ့ဖို႓လုိလဆုိဲတာကုိ အမြတးစဥး ှ၂ ့ ၀ဿ -
၀၃ မြာ  ေဖားၿပထာ့တာက အမ္ိဳ့သာ့တစးေယာကး ဥပုသးေန႓မြာ မၿပဳအပးတာကုိ 
ၿပဳမိတယး၈ ဒီအခါမြာ ဣသေရလ လူမ္ိဳ့ေတျက အဒဲီလူကုိ ဘယးလုိၿပစးဒဏးေပ့မလလုိဲ႓ 
ေမ့ၿမနး့ႀကတယး၈ ဒီအခါ ေမါေရြ ရ႔ဲအေၿဖက ေသသညးထိ ေက္ာကးခနဲဲ႓ ေပါကးဖို႓ 
ဆုိတာပါပ၈ဲ ဂ္ဵဳ၇ စပါ့မ္ာ့ကုိ ဆျတးယူတာဟာလညး့ အလုပးပဆုိဲတာကုိ 
ထျကးေၿမာကးရာက္မး့ ၀၁ ့ ဿှ မြာ “ ေၿခာကးရကးပါတးလုဵ့ အလုပးလုပးရမညး၈ 
သတၱမေန႓ရကး၉ ၿငိမးဝပးစျာ ေနရမညး၈ လယးလုပးရာ ကာလ၇ အသီ့အႏဵြသိမး့ရာ 
ကာလၿဖစးေသားလညး့၇ သတၱမေန႓၉ ၿငိမးဝပးစျာေနရမညး” လုိ႓ ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ 
တပညး႓ေတားစုေတျ ရ႔ဲအၿပဳအမူဟာ က္မး့ပါ ဥပေဒေဘာငးကုိ ေက္ားလျနးေနတာၿဖစးၿပီ့ 
သခငးေယရြုက “က္မး့စာမြာဒါကုိ တာ့ၿမစးထာ့တယး၇ ဒါကုိ ယုုဵႀကညးလုိကးနာရမယး၇ 
ဒါရြငး့ ေနတာပဲ” လုိ႓မေတျ့ ခဲ႓ပါဘူ့၈ အလုိဲသာ ေတျ့ ခဲ႓ရငး တပညး႓ေတားစုကုိ  ဂ္ဵဳ၇ 
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စပါ့မ္ာ့ ဆျတးယူေနတာကုိ ရပးခိုငး့ပါလိမး႓မယး၈ ဒါေပမယး႓ သခငးေယရြုအဲ႓လုိ 
မလုပးခဲ႓ပါဘူ့၈  
 သခငးေယရြုက ဖာရိရဲြမ္ာ့ကုိ နိဒါနး့စကာ့ အနညး့ငယးေၿပာၿပီ့ ဒီကိစၥကုိ 
အဆုဵ့အၿဖတးၿဖစးေစတဲ႓ စကာ့ကုိေတာ႓ “ ယဇးပူေဇားၿခငး့ အက္ငး႓ထကး သနာ့ၿခငး့ 
ကရုဏာအက္ငး႓ကုိ ငါႏြစးသကး၌ ဟူေသာ က္မး့စကာ့ကုိ သငးတုိ႓သညး 
နာ့လညးလြ္ငး၇ အၿပစးကငး့ေသာသူတုိ႓ကုိ အၿပစး မတငးမစီရငးႀကၿပီ၈ ” (ှဿ ့ ရ ) ဆုိၿပီ့ 
ေၿပာခဲ႓ပါတယး၈        
 တပညး႓ေတားစုေတျဟာ က္မး့စာပါ ဥပေဒကုိ အတိအလငး့ 
ခ္ိဳ့ေဖာကးေနေသားလညး့ အၿပစးကုိ ေထာကးၿပတဲ႓ ဖာရိရြမဲ္ာ့ကုိ သခငးေယရြုက 
ၿပနးလညးၿပစးတငးခဲ႓ပါတယး၈ သခငးေယရြုရ႔ဲ တုနး႓ၿပနးမြုဟာ က္မး့ပါဥပေဒေတျကုိ 
တေသျမတိမး့လုိကးနာမြု ေနာကးခဵကလာတဲ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ထကဲ ခရစးယာနး 
တစးခ္ိဳ႔အတျကး ဘဝငးမက္စရာ ၿဖစးႏိုငးပါတယး၈ ဒါဆုိ သခငးေယရြုက 
ဘာကုိအေၿခခဵၿပီ့ ေၿပာခဲ႓လဲဆုိတာ ေမ့စရာၿဖစးလာပါတယး၈ အေၿဖကုိ ေတာ႓ 
ေဟာေရြအနာဂတိၱက္မး့ (၃့၃) မြာေဖားၿပထာ့တဲ႓ “ ယဇးပူေဇားၿခငး့ အက္ငး႓ထကး 
သနာ့ၿခငး့ကရုဏာ အက္ငး႓ကုိ၁ငး့၇ မီ့ရိြု႔ရာ ယဇးပူေဇားၿခငး့ထကး ဘုရာ့သခငးႏြငး႓ 
ကျ္မး့ဝငးၿခငး့ကုိ၁ငး့ ငါႏြစးသကး၌” ဆုိတာက ေဖားၿပေနပါတယး၈ 
 ဓမၼေဟာငး့က္မး့ထကဲ ပေရာဖကးေတျထမဲြ တစးဦ့ၿဖစးသူ ေဟာေရြဟာ 
အဲ႓ဒီေခတး အခါက ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ လူမ္ိဳ့ေတျ မိမိေဘ့ပါတးဝနး့က္ငးမြ ဆငး့ရ၇ဲ 
ဒုက၏ေရာကးေနသူမ္ာ့ကုိ မ္ကးကျယးၿပဳၿပီ့ ပညတးခ္ကးမ္ာ့အတုိငး့သာ  
အႀကျငး့မဲ႓လုိကးနာ ေနထုိငးႀကၿခငး့ကုိ ၿပစးတငးေဝဖနးမြုေတျ ၿပဳလုပးခဲ႓ပါတယး၈ 
ေဟာေရြနဲ႓ ေခတးၿပိဳငး ပေရာဖကးၿဖစးတဲ႓ အာမုတးကလ ဲဝတးၿပဳေက္ာငး့တကး၇ 
ယဇးပူေဇားၿခငး့ အမြုမ္ာ့ကုိၿပဳၿပီ့ အိမးသုိ႓ ၿပနးကာ ဆငး့ရသဲာ့မ္ာ့ကုိ 
လိမးလညးလြညး႓ဖ္ာ့၊ မေကာငး့မြုမ္ာ့ကုိ သာၿပဳလုပးႀကတဲ႓ သူတုိ႓ ေခတးအခါက 
လူမ္ာ့အေႀကာငး့ကုိ ေဝဖနးခဲ႓ပါတယး၈ သခငးေယရြုကလ ဲထိုနညး့လညး့ေကာငး့ 
ဖာရိရြေဲတျကုိ လူအမ္ာ့ ငတးမျတးေနတာ မင႓ပဲ ဲဥပေဒေတျကုိသာ ကုိငးစျဲသူေတျလုိ႓ 
စျပးစျဲခဲ႓ၿခငး့ ၿဖစးပါတယး၈ သခငးေယရြုရ႔ဲ အၿမငးကေတာ႓ လူေတျရ႔ဲ လုိအငး (လုိအပးမြု) 
ေတျဟာ ဥပေဒ (က္မး့စာမြာပါတဲ႓ ဥပေဒမ္ာ့ အပါအဝငး) ေတျထကး ပိုအေရ့ပါတယး 
ဆုိတာ ရြငး့ေနပါတယး၈ 
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 ရြငးမာကု ခရစးဝငးက္မး့မြာ အဲ႓ဒါကုိ ထငးဟပးေစတဲ႓ အေႀကာငး့ 
ပါရိြပါတယး၈ သခငးေယရြုက ဖာရိရြေဲတျကုိ “ထုိမြတပါ့ ဥပုဒးေန႓သညး လူအဘုိ႓ၿဖစး၌၈ 
လူသညး ဥပုဒးေန႓အဘုိ႓ ၿဖစးသညးမဟုတး” (ရြငးမာကု ဿ ့ ဿ၄ ) ဆုိၿပီ့ ေၿပာခဲ႓ပါတယး၈ 
ဥပေဒအတုိငး့ လုိကးနာလုိသူေတျ အတျကးေတာ႓ ဒါဟာ တုနးလြုပးဖျယးရာ 
အေႀကာငး့အရာ ပါပ၈ဲ သခငးေယရြု ဆုိလုိခ္ငးတာကေတာ႓ က္မး့စာပါ ဥပေဒေတျဟာ 
လူေတျရ႔ဲ အက္ိဳ့အတျကးသာၿဖစးၿပီ့ ဆနး႓က္ငးဖကး သကးေရာကးမြုေတျရိြလာရငးလညး့ 
မက္ငး႓သုဵ့ဖို႓ ရညးရျယးၿခငး့သာ ၿဖစးတယး ဆုိတာပါပ၈ဲ ထုိ႓အတူ သခငးေယရြုက 
တပညး႓ေတားမ္ာ့ကုိ လူေတျရ႔ဲလုိအပးမြု သုိ႓မဟုတး  ဝဋးဒုက၏မ္ာ့ကုိ မငဲ႓ပ ဲဥပေဒကုိသာ  
အႀကျငး့မဲ႓ လုိကးနာမြုမ္ိဳ့ကလျဲရငး က္မး့စာပါ ဥပေဒမ္ာ့ကုိ တာဝနးသိသိ လုိကးနာဖို႓ 
ညျနးႀကာ့ခဲ႓ပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ဘဝငးမက္စရာ ၿဖစးေကာငး့ၿဖစးႏိုငးေပမယး႓ 
ေယရြုခရစးေတားက ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ သခငးဆုိတာကုိ မေမ႓ပါနဲ႓၈ယခုေခတး 
တရာ့ေဟာဆရာေတျနဲ႓ တၿခာ့ဆရာေတျထကး ေမတၱာ ဂရုဏာႀကီ့မာ့တဲ႓ 
သငးႀကာ့မြုမ္ိဳ့ကုိ သခငးခရစးေတားက သငးႀကာ့ေပ့ေနရငး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ ဒူ့ေထာကး 
နာခဵယုဵပါပ၈ဲ  
 သခငးေယရြုသကးေတားစဥးကုိ ႀကညး႓ရငး သခငးေယရြုဟာ 
လူေတျအတျကး စညး့ကမး့တငး့ႀကပးတဲ႓ က္မး့စာပါ ပညတးေတားေတျထကး 
သနာ့၇ဂရုဏာ ႏြငး႓ ေမတၱာကုိ ေရျ့ ခ္ယးခဲ႓တယးဆုိတာ ေတျ႓ရပါတယး၈ 
နာမက္နး့ၿဖစးေနတဲ႓ လူတစးေယာကးသခငးေယရြုထဵ လာေရာကးစဥး သခငးေယရြုဟာ 
ဥပုဒးေန႓ ပညတးခ္ကးကုိ ဆနး႓က္ငးၿပီ့ အဲ႓ဒီလူနာကုိ ကုသေပ့ခဲ႓ပါတယး၈ အဲ႓ဒီေနာကး 
ကုသမြုကုိ တစးရကး ဆုိငး့ၿပီ့ ၿပဳသငး႓ေႀကာငး့ ဥပုဒးေန႓ ဆုိငးရာ ပညတးခ္ကးကုိ 
ကာကျယးေၿပာႀကာ့သူမ္ာ့ႏြငး႓ သခငးေယရြု စကာ့ အေၿခအတငး  
ၿဖစးခဲ႓ပါတယး(ရြငးလုကာ ှ၀ ့ ှွ - ှ၄)၈ တစးခါမြာလ ဲအမ္ိဳ့သမီ့တစးေယာကး 
ေဖာကးၿပာ့ေနတာကုိ ေတျ႓ရိြခ္ိနးမြာ သခငးေယရြုဟာ က္မး့ပါ ပညတးခ္ကးအရ သူမကုိ 
ေက္ာကးခႏဲြငး႓ ေပါကးဖို႓ ၿငငး့ဆနးခဲ႓ပါတယး၈ သူမကုိ ချငး႓လျတးၿပီ့ အဲ႓ဒီအမြာ့ကုိ 
သငးယူဖို႓ မိနး႓ဆုိခဲ႓ပါတယး(ရြငးေယာဟနး ၅ ့ ှ- ှှ)၈ ထုိ႓ၿပငး အစာ မစာ့မီ 
လကးေဆ့ရမယး ဆုိၿပီ့ ပညတးေတားရိြေသားလညး့ သခငးေယရြုက လကးေဆ့ရနးေရ 
အလုဵအေလာကး မရိြသူမ္ာ့ႏြငး႓ အစာ အတူစာ့ခဲ႓တယး (ရြငးမာကု ၄့ ှ-ဿဿ) ၈ 
သခငးေယရြုဟာ လူႏြငး႓ ဥပေဒမြာ လူကုိလညး့ေကာငး့၇ သနာ့ဂရုဏာႏြငး႓ 
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တရာ့ဝငးၿဖစးမြုမြာ သနာ့ဂရုဏာကုိ လညး့ေကာငး့ ေရျ့ ခ္ယးခဲ႓ပါတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ 
သခငးေယရြုဟာ က္မး့စာပါ ဥပေဒမ္ာ့သာ အတညးၿဖစးတယးလုိ႓ ကုိငးစျဲထာ့တဲ႓ 
ေရြ့ရို့စျဲ ဘာသာေရ့သမာ့မ္ာ့ရ႔ဲ အၿပစးရြာၿခငး့ကုိ အၿမလုိဲလုိ ႀကဵဳေတျ႓ခဲ႓ရပါတယး 
(ရြငးလုကာ ၃့၄ , ှှ့၂၀-၂၁)၈ 
 ဒီလုိအေႀကာငး့ေတျကုိ အေၿခခဵၿပီ့ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ မူလအေႀကာငး့ကိစၥကုိ 
ၿပနးႀကညး႓ရေအာငး၈ လိငးတူအခ္ငး့ခ္ငး့ အတညးတက္ ခ္စးခငး 
ေပါငး့သငး့ေနထုိငးတာကုိ ကနး႓ကျကး၇ တာ့ၿမစးထာ့တဲ႓ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ ရိြတယးဆုိပါစို႓ ၈ 
သခငးေယရြုရ႔ဲ သငးႀကာ့မြုၿဖစးတဲ႓ သနာ့ၿခငး့ဂရုဏာ ဆုိတဲ႓စဵနဲ႓ ဆုိရငး ဒါဟာ 
တရာ့မြ္တမြုရိြပါရ႔ဲလာ့? ဒီေမ့ချနး့ကုိ စဥး့စာ့ရငး့နဲ႓ ေအာကးေဖားၿပပါ စာေရ့ဆရာရ႔ဲ 
သူငယးခ္ငး့ အေႀကာငး့ ကုိ ဆကးဖတးႀကညး႓ ႀကပါစို႓၈  
 သူမရ႔ဲနာမညးကေတာ႓ ဂ္ဴဒီဗနး ၿဖစးပါတယး၈ သူမဟာ မစးဇူရီ က 
ခရစးယာနးေက္ာငး့ထျကး တစးဦ့ၿဖစးပါတယး၈ အဲ႓ဒီေက္ာငး့မြာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓က ေဂ့္ လုိ႓ 
ေခ၍တဲ႓သူနဲ႓ သူမ ခငးမငးခဲ႓တယး၈ ဂ္ဴဒီ ႏြငး႓ ေဂ့္ တုိ႓ဟာ ဘုရာ့ေက္ာငး့မြာ 
အတူတကျသီခ္ငး့ဆုိၿခငး့၇ ဝတးၿပဳစညး့ေဝ့မြာ ဆုေတာငး့ၿခငး့ေတျအာ့ၿဖငး႓ ဆပးကကး 
ခဲ႓ႀကတယး၈ သူတုိ႓ အတူတကျ ခရီ့သျာ့ခဲ႓ႀကတယး၇ အတူတူ စာ့ေသာကးခဲ႓ႀကတယး၇ 
အတူ ရယးပျဲဖျဲ႓ခဲ႓ႀကတယး ၿပီ့ေတာ႓ အခ္ငး့ခ္ငး့ ခ္စးခငး သျာ့ႀကေတာ႓တယး၈ ဂ္ဴဒီ ရ႔ဲ 
ေဂ့္ အေပ၍ခ္စးၿခငး့ဟာ ကမာၻသစးတစးခုလုိ ပလုိဲ႓ သူမ ညျနး့ဆုိခဲ႓တယး၈ 
သူတုိ႓သမီ့ရညး့စာ့ မၿဖစးခငးကေတာ႓ ဂ္ဴဒီ ကလူ ေတျဘာေႀကာငး႓ စိတးကူ့ယြဥး 
ဆနးဆနးခ္စးႀကတာလလုိဲ႓ အဵ႓ႀသခဲ႓ဖူ့ပါတယး၈  
 ဘာသာတရာ့ ကုိငး့ရိြုငး့တဲ႓ သူမတုိ႓ႏြစးေယာကးဟာ ေနာကး  ႏြစးေပါငး့ 
အနညး့ငယးတုိငးေအာငး ေက္ာငး့အတူတကးခဲ႓တယး၇ဝတးၿပဳ အစညး့အေဝ့ေတျ 
အတူတကးခဲ႓ႀကတယး၇ တစးဦ့ရ႔ဲ အေပါငး့အေဖားေတျကုိ က္နးတစးေယာကးက 
ေဖားေရျစျာဆကးဆဵခဲ႓ႀကတယး ၿပီ့ေတာ႓ တစးၿခာ့ ခရစးယာနးေတျ အတျကးလ ဲ
သီခ္ငး့မ္ာ့စျာ သီဆုိခဲ႓ႀကပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ သူတုိ႓စိတးႏြလုဵ့မြာ အၿမ ဲ
ဒျိဟၿဖစးေနတဲ႓အရာ ေတာ႓ရိြေနခဲ႓တယး၈ သူတုိ႓ အၿမလုိဲလုိ သငးႀကာ့ခဲ႓ရမြုအရ 
သူမတုိ႓ရ႔ဲ ခ္စးၿခငး့ကုိ ဘုရာ့သခငး လကးမခဵဘူ့ဆုိၿပီ့ စို့ရျဵ႔ ေနခဲ႓ႀကပါတယး၈ ဒါနဲ႓ 
ေနာကးဆုဵ့မြာ ကုိယးစီ ေက္ာငး့ၿပီ့သျာ့ႀကတယး၈ ဂ္ဴဒီ ကတစးေက္ာငး့ကုိ 
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ေရာကးသျာ့ၿပီ့ ေဂ့္ က တစးၿခာ့ေက္ာငး့ တစးေက္ာငး့မြာ ပညာ ဆကးလကး 
သငးႀကာ့ခဲ႓ပါတယး၈ 
 ဂ္ဴဒီ ဟာ ေက္ာငး့သစးမြာ ကုိယး႓ကုိကုိယး အမ္ိဳ့သမီ့ လိငးတူခ္စးသူပါ 
ဆုိၿပီ့ တရာ့ဝငးေႀကၿငာ ထာ့တဲ႓ လူကုိ ပထမဆုဵ့ အႀကိမးၿမငးဖူ့ သျာ့တယး၈ သူနဲ႓ 
ခဵစာ့ခ္ကးတူသူကုိ ေတျ႓လုိကးရလုိ႓ အဵ႓အာ့သငး႓ခဲ႓တယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ သူမ ေဂ့္ အေပ၍ 
ဘယးလုိခဵစာ့ေနရလ ဲဆုိတာကုိလ ဲသိလုိကးရလုိ႓ အရမး့ဝမး့သာသျာ့တယး ၈ ေဂ့္ 
ကုိေနာကးတစးခါ ေတျ႓တာနဲ႓ “ေဂ့္ေရ …  ငါတုိ႓ႏြစးေယာကး ဘာလဆုိဲတာ သိၿပီဟ၇ 
ငါတုိ႓ႏြစးေယာကးဟာ အမ္ိဳ့သမီ့လိငးတူခ္စးသူေတျ” ဆုိၿပီ့ေၿပာလုိကးပါတယး၈ 
 ေဂ့္ ဟာ အရမး့ထိတးလနး႓သျာ့ခဲ႓တယး၈ “နငး႓ဟာနငး 
အမ္ိဳ့သမီ့လိငးတူခ္စးသူ ၿဖစးခ္ငးၿဖစးမယး၇ ငါကေတာ႓ မဟုတးဘူ့၇ ငါ႓ကုိေနာကးတစးခါ 
အဲ႓လုိမေခ၍နဲ႓လုိ႓” လၿဲပနးေၿပာလုိကးပါတယး၈ 
 ဂ္ဴဒီ ကေတာ႓ ဘုရာ့သခငးသူမကုိ ဖနးဆငး့ခဲ႓တဲ႓ အတုိငး့ 
ေနထုိငးခဲ႓တယး၈ ေနာကးဆုဵ့ေတာ႓ သူမရ႔ဲ ခငးပျနး့ၿဖစးသူ ဒနဲစး နဲ႓ေတျ႓ၿပီ့ သူတုိ႓ရ႔ဲ 
အသငး့ေတားမြာ မရိြမၿဖစး လူမ္ာ့အၿဖစး ဘုရာ့အမြုေတား ေဆာငးႀကတယး၈ လျနးခဲ႓တဲ႓ 
ႏြစးအနညး့ငယးက သူမတုိ႓ ရ႔ဲဘဝေတျဟာ အနိမး႓ အၿမငး႓၇ အတကးအက္ ေတျနဲ႓ 
လုဵ့ၿခာလညးေနခဲ႓ ပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ သူမတုိ႓ ႏြစးဦ့ဟာ တစးဦ့ႏြငး႓ တစးဦ့ ကူညီ 
ေထာကးကူၿပဳၿပီ့ အာ့ေပ့မြုေတျနဲ႓ ၿဖတးေက္ားႏိုငးခဲ႓ႀကတယး၈ ဂ္ဴဒီ  ရ႔ဲ အေၿပာကေတာ႓ 
သူမ ဒနဲစး ကုိေတျ႓ခဲ႓တာဟာ အခ္စးစစးကုိ ေတျ႓ရိြခဲ႓တာၿဖစးၿပီ့ သူမရ႔ဲဘဝဟာ 
ဘယးအခါကမြ မရဘူ့တဲ႓ ေပ္ားရျငးမြုေတျနဲ႓ ၿပညး႓ေနတယး လုိ႓ဆုိပါတယး၈  
 ေဂ့္ ကေတာ႓ သူမရ႔ဲခဵစာ့ခ္ကးကုိ ဆနး႓က္ငးၿပီ့ ႏြစးၿခငး့ခရစးယာနး 
သငး့ေထာကးနဲ႓ လကးဆကးခဲ႓ပါတယး၈ သူမ မတုိငးမီ တစးၿခာ့လိငးတူခ္စးသူေတျ 
ၿပဳလုပးသလုိပ ဲဒီ လကးထပးမြုဟာ သူမကုိေၿပာငး့လဲ  ေစႏိုငးလိမး႓မယး ဆုိတဲ႓ 
ေမြ္ားလငး႓ခ္ကးနဲ႓ေပါ႓၈ ေနာကးႏြစး အနညး့ငယးအတျငး့မြာ ဂ္ဴဒီ ဟာ သူမကုိ 
အစညး့အေဝ့တစးခုမြာ ေတျ႓ခဲ႓တယး၈  အေၿပ့အလျာ့သျာ့ၿပီ့ ႏြုတးချနး့ဆကးသ ေပမယး႓ 
ေဂ့္ ကေတာ႓ သူမကုိ မ္ကးလုဵ့ခ္ငး့ မဆုဵႏိုငးေအာငး ရိြေနခဲ႓ပါတယး၈ “ဘယးလုိေတျ 
ၿဖစးခဲ႓သငး႓တယးလုိ႓ သူမေတျ့ ေနတယး ဆုိတာ ကျ္နးမသိလိုကးရတယး” လုိ႓ ဂ္ဴဒီ က 
ၿပနးေၿပာၿပခဲ႓ပါတယး၈ ဒါဟာ ဝမး့နညး့စရာ အရမး့ကုိေကာငး့တဲ႓ 
အခိုကးအတနး႓ေလ့ပါပ၈ဲ 
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 သငး႓ရ႔ဲ ႏြလုဵ့သာ့ကုိ ယခုပ ဲဆနး့စစးႀကညး႓ပါ၈ သခငးေယရြု  
တညး့ဟူေသာ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတားအာ့ၿဖငး႓ ဂ္ဴဒီ နဲ႓ ေဂ့္ မြာ ဘယးသူဟာ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ခ္စးၿခငး့ေမတၱာကုိ ယဇးပူေဇားၿခငး့ထကး ပိုမိုလုိအပး ေနပါသလဲ? 
“Legalism”ဆုိတဲ႓ ပညတးခ္ကးမ္ာ့အတုိငး့ အႀကျငး့မဲ႓လုိကးနာလုိၿခငး့ရ႔ဲ ေနာကးကပ ဲ
မေတျ့ ပါနဲ႓၈ သခငးေယရြု သငးေပ့ခဲ႓သလုိ သနာ့ဂရုဏာ ေရြ႔ထာ့ၿပီ့ သတိၱရိြရိြ 
ေတျ့ ေခ၍ႏိုငးပါေစ၈ 
 စာေရ့သူရ႔ဲ အၿခာ့ေသာ သူငယးခ္ငး့ လိငးတူခ္စးသူ 
တစးေယာကးဟာလ ဲသူ႓အိမးက မိနး့မနဲ႓ အသငး့ေတားတုိ႓မြ ႏြငးထုတးခဵရခ္ိနးထိ 
ႏြစးေပါငး့ ႏြစးဆယးေလာကး ခရစးယာနး အဖျဲ႓အစညး့ေတျမြာ က္ငးလညးၿပီ့ 
လိငးကျဲခ္စးသူ အမ္ိဳ့သာ့ (Straight) ၿဖစးလာေအာငး ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ 
ေနထုိငးခဲ႓ပါတယး၈အဲ႓ဒီလုိ ဘဝမ္ိဳ့ဟာ လူေတျကုိ ဘုရာ့သခငး ၿဖစးေစခ္ငးတဲ႓ 
ဘဝမ္ိဳ့လာ့ ? ဒီအေၿခအေနမ္ိဳ့ ႀကဵဳရတဲ႓ မညးသညး႓ လိငးတူအမ္ိဳ့သာ့ခ္စးသူ ၇ 
သူ႓ရ႔ဲဇနီ့မိနး့မ ႏြငး႓ သာ့သမီ့တုိငး့ဟာ နကးရိြုငး့စျာ နာက္ငးေႀကကျဲမြုေတျ ခဵစာ့ရေလ႓ 
ရိြပါတယး၈ ဘာေႀကာငး႓လ ဲဆုိေတာ႓ အဒဲီအမ္ိဳ့သာ့ (လိငးတူခ္စးသူ)၇ သူ ဘယးေတာ႓မြ 
ၿဖစးမလာႏိုငးတဲ႓ ဘဝမ္ိဳ့ကုိမြ ဘုရာ့သခငးလုိခ္ငးတဲ႓ ဘဝမ္ိဳ့ပါလုိ႓ သငးႀကာ့ခဵခဲ႓ရလုိ႓ပါပ၈ဲ  
 ကျ္ႏးုပးတုိ႓ခုေၿပာေနတာေတျဟာ ပဵုၿပငးေတျထလုိဲ ေရကနးထမဲြာ 
ဝတးလစးစလစးနဲ႓ မိမိတုိ႓ရ႔ဲ လိငးဆကးဆဵဖကးကုိ ရြာႀကဵေနတဲ႓ ပ္ကးရယးစရာ 
ေဂ့လး(လိငးတူခ္စးသူ) ေတျအေႀကာငး့ မဟုတးပါဘူ့၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေၿပာေနတာက 
အေကာငး့အဆုိ့ တျနးတျဲေနတဲ႓ေလာကႀကီ့မြာ ခ္မး့သာခ္ိနးၿဖစးေစ၇ ဆငး့ရခဲ္ိနးၿဖစးေစ၇ 
က္နး့မာခ္ိနးၿဖစးေစ ၇ မက္နး့မာခ္ိနးမြာၿဖစးေစ ေသသညး႓တုိငးေအာငး ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ 
ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာေအာကးမြာ ခ္စးခငး ေပါငး့သငး့ ေနထုိငးလုိႀကတဲ႓ ရုိ့ရို့သာမနးလူေတျ 
အေႀကာငး့သာလြ္ငးၿဖစးပါတယး၈ 
 စာေရ့ဆရာ ဂ္ကးဖး ရ႔ဲ ခငးပျနး့ၿဖစးသူ ေဒ့ဗစး တစးေယာကး 
ဦ့ေႏြာကးမြာၿဖစးတဲ႓ အသာ့ပို(အက္ိတး)(Brain Tumor)  ေႀကာငး႓ 
ဘယးလုိေတျၿဖစးလာမြာကုိ မသိဘ ဲေႀကာကးေႀကာကးလနး႓လနး႓ ေဆ့ရဵုတကးခဲ႓ရတုနး့က 
ဂ္ကးဖး ဟာ ရြစးညႀကာ ေဆ့ရဵုႀကမး့ၿပငးေပ၍မြာ အိပးရငး့ လူနာေစာငး႓ေပ့ခဲ႓ ပါတယး၈ 
ဒါဟာ သူခ္စးတဲ႓သူအတျကး လုပးေပ့တာ ၿဖစးတဲ႓ အတျကးေႀကာငး႓ ဒုက၏လုိ႓ 
မထငးခဲ႓ပါဘူ့၈   
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 သိက၏ာေတားရ ဆရာမရြယးရီေဖာံစလဲး ရ႔ဲ အေဖား ပမး့ ကုိ 
ကငးဆာေရာဂါရတယးလုိ႓ သိလုိကးရခ္ိနးကစၿပီ့ ဆရာမရြယးရီ ဟာ သူမရ႔ဲ ေန႓စဥး 
လုပးငနး့ ေဆာငးတာ အခ္ိနးဇယာ့ကုိေၿပာငး့လုိကးၿပီ့ ပမး့ ကုိ လေပါငး့မ္ာ့စျာ 
လုိေလေသ့မရိြ ၿပဳစုခဲ႓ပါတယး၈ ေၿခာကးနာရီ့ၿခာ့ တစးခါ ပမး့ ကုိ 
အဝတးလေဲပ့ဖို႓ရိြတယးဆုိရငး မေမ႓မေလ္ာ႓၇ သတိရိြရိြနဲ႓လုပးေပ့တာမ္ိဳ့က အစေပါ႓၈ 
ဒီလုိအၿပဳအမူမ္ိဳ့ဟာ သူမရ႔ဲ နကးရိြုငး့ၿပီ့ ခိုငးၿမတဲဲ႓ အခ္စးစိတးရ႔ဲ ရုတးတရကး 
တုနး႓ၿပနးမြုကေန လာၿခငး့ၿဖစးပါတယး၈ 
 သခငးေယရြုရ႔ဲ သနး႓ရြငး့ေသာဝိညဥးေတား အာ့ၿဖငး႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ရို့သာ့စျာ 
ေၿဖႀကညး႓ရေအာငး၈ ဂရုဏာေတားနဲ႓ ၿပညး႓စဵုတဲ႓ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ အဖ ဘုရာ့သခငးဟာ 
နာမက္နး့ စိတးထိခိုကး ခဵစာ့ေနရ႔ဲတဲ႓ ေဒ့ဗစး နဲ႓ ပမး့ တုိ႓ကုိ အထီ့က္နးဆနးစျာနဲ႓ 
စျနး႓လျတးၿခငး့ နညး့လမး့မ္ိဳ့ကုိ ေရႊ့ခိုငး့ေစခ္ငးပါ႓မလာ့၈ တစးခ္ိဳ႔ကေတာ႓ “သူတုိ႓ရ႔ဲ 
က္နးရိြေနတဲ႓ မိသာ့စုဝငးေတျ သူတုိ႓ကုိ ၿပဳစုႏိုငးသာ့ပဲ”လုိ႓ ေၿပာပါလိမး႓မယး၈ဒါေပမယး႓ 
တစးခုရိြတာက လငးမယာ့ႀကာ့မြာရိြတဲ႓ ခ္စးၿခငး့နဲ႓ အေဆျခငးပျနး့ၿဖစးမြုဟာ 
ၿပိဳငးဘကးကငး့တဲ႓ ခဵစာ့မြုမ္ိဳ့ ဆုိတာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အာ့လုဵ့သိပါတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ ေဒ့ဗစး 
န ံဲ ပမး့ ဟာ ဖာရိရဲြေတျလုိ သနး႓ရြငး့ၿခငး့ဆုိငးရာ ဥပေဒေတျမြာပ ဲ
အရူ့အမူ့ၿဖစး(ႏြစး)ေနတာမ္ိဳ့ကုိ ေရြာငးၿပီ့ ဒီလုိ ဂရုဏာ ေမတၱာေတျနဲ႓ ၿပညး႓ဝေနတဲ႓ 
မိတးႆဟာရ ဖျဲ႓မြုမ္ိဳ့ကုိ ဆုပးကုိငးထာ့သငး႓တယး လုိ႓ထငးပါတယး၈   
 ဂရုဏာတရာ့ကုိ လ္စးလ္ဴရြုၿပီ့ေတာ႓ အနစးနဵခဵခဲ ႓ၿခငး့ရ႔ဲ 
အက္ိဳ့ဆကးအေႀကာငး့ကုိ စာေရ့ဆရာရ ဲ ံမိတးေဆျၿဖစးသူ  သိက၏ာေတားရ ဆရာေတား 
ဟာ့ွပးွါ့ရမး့ ေၿပာၿပတဲ႓ ၿဖစးစဥးတစးခုနဲ႓ ႀကညး႓ရေအာငး၈ ဟာ့ွပး က္မး့စာေက္ာငး့ 
တကးေနစဥးက ထရိုငး့ လုိ႓ေခ၍တဲ႓ ေက္ာငး့ေနဖကး သူငယးခ္ငး့တစးေယာကး 
ရိြခဲ႓ပါတယး၈ တစးရကးမြာ ေက္ာငး့တာဝနး ရိြသူေတျက ထရိုငး့ ဟာ 
အမ္ိဳ့သာ့လိငးတူခ္စးသူ တစးေယာကးမြနး့ ရိပးမိသျာ့တဲ႓ အတျကး 
ေက္ာငး့ထုတးလုိကးႀကတယး၈ ထရိုငး့ ဟာ သုဵ့ရကး အႀကာမြာ ကုိယး႓ကုိကုိယး 
သတးေသသျာ့ပါတယး၈ သူသတးေသရၿခငး့ အေႀကာငး့ရငး့ကုိ 
ရကးတပါတးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေက္ာငး့ပုရဝုဟး အတျငး့မြာ ပေဟ႒ိတစးခုလုိ ေၿပာဆုိ 
ေနခဲ႓ႀကပါတယး၈ ေပ၍ေပ၍တငးတငး ဘယးသူမြမေၿပာႀကေပမယး႓ ေနာကးကျယးမြာေတာ႓ 
လူတုိငး့ရ႔ဲ ပါ့စပးဖ္ာ့မြာ ဒီအေႀကာငး့အရာကုိပ ဲေဆျ့ ေႏျ့ ေနခဲ႓ႀကတယး၈  ဟာ့ွပး ဟာ 
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ထရိုငး့  အတျကး ယူႀကဵဳ့မရ ၿဖစးလျနး့လုိ႓ တစးရကးမြာေတာ႓ ယုဵႀကညးရတဲ႓ ပါေမာက၏ 
တစးေယာကးကုိ အခနး့ထမဲြာ “ ထရိုငး့ ဘယးလုိၿဖစးသျာ့တာလဲ” လုိ႓ 
ထေမ့လုိကးတယး၈ ပါေမာက၏က ခဏေလာကး စဥး့စာ့ၿပီ့ “ ထရိုငး့ ကဘုရာ့ေက္ာငး့ 
ေကာငး့ဖို႓ ဒီကိစၥကုိ လုပးသျာ့တာပါ” လုိ႓ ၿပနးေၿဖလုိကးပါတယး၈ 
 ဒီလို အေၿဖမ္ိဳ့ကုိ သခငးေယရြု ဘယးလုိ စိတးဆုိ့ 
ေဒါသၿဖစးေနမလဆုိဲတာကုိ သငးခဵစာ့မိရ႔ဲလာ့ ? သခငးေယရြုသာ အဒဲီ အခနး့ထမဲြာ 
ရိြေနခဲ႓ရငး “ ယဇးပူေဇားၿခငး့အက္ငး႓ထကး သနာ့ၿခငး့ ဂရုဏာအက္ငး႓ကုိ ငါႏြစးသကး၌ 
ဟူေသာ က္မး့စကာ့ကုိ သငးတုိ႓သညး နာ့လညးလြ္ငး၇ အၿပစးကငး့ေသာ သူတုိ႓ကုိ 
အၿပစး မတငး မစီရငးႀကၿပီ” လုိ႓ ပါေမာက၏ကုိ ၿပနးေၿပာမြာ အေသအခ္ာပါပ၈ဲ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ 
ခရစးယာနးေတျ ဘယးေနရာေတျမြာ မြာ့ယျငး့ေနလဲ? ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေတျ 
ဘယးအခ္ိနးကစၿပီ့ ကျ္ႏုးပးတုိ႓“ကယးတငးပိုငးရြငး” လုိ႓ေခ၍တဲ႓သူထကး ဖာရိရဲြေတျနဲ႓ ပို 
ဆငးတူသျာ့ႀကတာလ ဲ? 
 သနာ့ဂရုဏာဟာ ဥပေဒေတျထကး ပိုအေရ့ႀကီ့တယးလုိ႓ သငးႀကာ့ခဲ႓တဲ႓ 
သခငးေယရြုရ႔ဲ ပဵုသကးေသေကာငး့ေတျ ၿဖစးဖို႓ရနး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ခရစးယာနးေတျ သတိၱရိြရမဲ႓ 
အခ္ိနးေရာကးလာပါၿပီ၈ တကယးလုိ႓ က္မး့စာမြာ လိငးတူခ္ငး့ ခ္စးခငး ေပါငး့သငး့မြုကုိ 
တာ့ၿမစးထာ့တဲ႓ ပညတးခ္ကး ဥပေဒ ပါရိြရငးေတာငးမြ၇ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ သနာ့ၿခငး့ 
ဂရုဏာဟာ ဥပေဒေတျထကး ပို အေရ့ႀကီ့ပါတယးလုိ႓ သငးႀကာ့ေပ့ခဲ႓တဲ႓ 
သခငးေယရြုခရစးေတားရ႔ဲ နာမေတား အာ့ၿဖငး႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ အဲ႓ဒီ  က္မး့ပိုဒးကုိ 
ေဘ့ဖယးထာ့လုိကးဖို႓ သတိၱရိြခ္ိနး တနးပါၿပီ၈ 

သခငးေယရြု ေနာကးလုိကးမ္ာ့ရ႔ဲ တာဝနး (ရြငးမႆဲ ှ ၄ ့ ဿ၁ - ဿ၄)  
 
 သခငးေယရြုဟာ က္မး့စာပါ တရာ့ဥပေဒေတျ အတုိငး့သာ အႀကျငး့မဲ႓ 
လုိကးေလြ္ာကးမြုမ္ိဳ့ မရိြတာ သိသာ ထငးရြာ့ေနပါတယး၈ သူရ႔ဲ လူ႓က္ငး႓ဝတးဆုိငးရာ 
ဆုဵ့ၿဖတးခ္ကး ခ္မြတးပဵုဟာ (ှ) က္မး့စာကုိ ေလ့ေလ့နကးနကး ေလ့စာ့သမြုရိြၿခငး့ ႏြငး႓ 
(ဿ) သနာ့ ဂရုဏာနဲ႓ အေ်ခအေနနြငးံ အခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊ စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ 
ကုိ အေၿခခဵၿပီ့ ဝိညဥးေတားလမး့ၿပမြုနဲ႓ ဆုဵ့ၿဖတးၿခငး့ ဆုိတဲ႓ ႏြစးခုကုိ ခ္ိနးချငးလြ္ာ ညီညီ 
လုိသလုိ အသုဵ့ၿပဳခဲ႓ၿခငး့ပ ဲၿဖစးပါတယး၈ 
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 သခငးေယရြု က္မး့ပါဥပေဒမ္ာ့အတုိးငး့ အႀကျငး့မဲ႓ 
မလုိကးေလြ္ာကးတာကုိ လူေတျသိလာတာနဲ႓ အမြ္ ေမ့ချနး့ေတျလ ဲေမ့လာႀကပါတယး၈ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ သာ့ေတား သခငးေယရြုက သူ႓လမး့စဥးအတုိငး့ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ကုိ 
လုိကးေလြ္ားေစခ္ငးမြုရိြမရိြ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ဘယးလုိသိႏိုငးမလ ဲ? သခငးေယရြုဟာ 
က္မး့ပါဥပေဒေတျကုိ ေဘ့ဖယးဖို႓ မိမိရ႔ဲ အေ်ခအေနနြငးံ 
အခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊စဥး့စာ့ဆုဵ့်ဖတး်ခငး့ နဲ႓ ဂရုဏာတရာ့ဆုိတဲ႓ စဵကုိ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ သာ့ေတား ဆုိတဲ႓ အာဏာစကးေအာကးမြာ ၿပဳမူခဲ႓တာပ၈ဲ ဒါေႀကာငး႓ ရို့ရို့ 
သာမနးလူမြ္သာ ၿဖစးတဲ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ သခငးေယရြုက သူ႓လမး့စဥးအတုိငး့ 
မလုိကးေလြ္ာကးေစလုိဘူ့ စသၿဖငး႓ အၿမငးေတျ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့လညး့ ေပ၍လာပါတယး၈  
 ဒီလုိ ရြုပးေထျ့  နကးနတဲဲ႓ အေႀကာငး့ေတျကုိ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေတျ့ မေနရငး 
အေကာငး့ဆုဵ့ပါပ၈ဲ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ႏြလုဵ့သာ့နဲ႓ ဦ့ေႏြာကးကုိ 
လျတးလျတးလပးလပးေတျ့ ေခ၍ေစၿပီ့ က္မး့စာအုပးကုိလ ဲဥပေဒစာအုပးလုိ 
အၿမငးနဲ႓ၿမငးတာမ္ိဳ့ကုိ ေရြာငးရြာ့ၿခငး့က ပိုၿပီ့ေကာငး့ပါလိမး႓မယး၈ဒါေပမယး႓ 
သခငးေယရြုက ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ ဒီအတုိငး့ မပစးထာ့ပါဘူ့၈ 
 ရြငးမႆဲခရစးဝငး (ှ၄့ဿ၁) မြာ ဗိမာနးေတား အချနးေကာကးခဵသူဟာ 
ေပတရုထဵလာၿပီ့ “သငး၌ဆရာသညး ဒိၿဒမၼ(အချနး)ကုိ မေပ့သေလာ” ဆုိၿပီ့ 
လာေမ့တယး၈ ဒီအချနးဥပေဒဟာ ထျကးေၿမာကးရာက္မး့ (၀ွ့ ှှ-ှ၃)မြာ 
ေဖားၿပထာ့တဲ႓ ဥပေဒၿဖစးပါတယး၈ ဒီအချနးေငျဟာ အသကးႏြစးဆယးေက္ားၿပီ့တဲ႓ 
ဣသေရလအမ္ိဳ့သာ့တုိငး့ ဗိမာနးေတားလညးပတးဖို႓ တစးႏြစးတစးခါေပ့ရတဲ႓ အချနးေငျ 
ၿဖစးပါတယး၈ ေပတရုကလ ဲဒီဓမၼေဟာငး့က္မး့ပါ ဥပေဒကုိေတာ႓ သခငးေယရြု 
လိုကးနာလိမး႓မယးထငးခဲ ႓တယး၈ဒါေႀကာငး႓ သခငးေယရြုကုိယးေတားတုိငးကုိ 
ဘာမြမေမ့ခငး၇ အချနးေကာကးခဵသူကုိ မိမိရ႔ဲဆရာ အချနးေပ့ၿပီ့ေႀကာငး့ 
ေၿပာလုိကးတယး၈ ေပတရု  အိမးထေဲရာကးတဲ႓အခါ ေယရြုက ေပတရုကုိ “အခ္ငး့ ရိြမုနး၇ 
သငးသညး အဘယးသုိ႓ ထငးသနညး့၈ ေလာကီရြငးဘုရငးတုိ႓သညး အဘယးသူမြာ 
အချနးကုိကုိ ခဵႀကသနညး့၈ မိမိသာ့မြာခဵႀကသေလာ၈ သူတပါ့မြာခဵႀကသေလာ” 
လုိ႓တငးႀကိဳၿပီ့ ေမ့လုိကးတယး၈(မႆဲခရစးဝငး ှ၄့ ဿ၂) 
 ရိြမုနးေပတရုက က္မး့ပါ ဥပေဒကုိပ ဲေတျ့ ေနခဲ႓တယး၇ “ 
ထျကးေၿမာကးရာက္မး့ ၀ွ မြာ ဒီအေႀကာငး့ေၿပာထာ့တာပ ဲ၇ဒါေႀကာငး႓ 
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ငါယုဵႀကညးတယး၇ ဒါရြငး့ေနတာပဲ” ဆုိၿပီ့ေတျ့ ခဲ႓လုိ႓ပ၈ဲ သခငးေယရြုအတျကးေတာ႓ အဲ႓ဒါနဲ႓ 
မလုဵေလာကးပါဘူ့၈ သူဟာ ေပတရုကုိ ပုိၿပီ့ ေလ့ေလ့နကးနကး ေတျ့ ေတာ ဆငးၿခငးဖို႓ 
သငးႀကာ့ေပ့ခ္ငးခဲ႓တယး၈ ဒါေႀကာငး႓ ေပတရုကုိ အေၿဖ မေပ့ပ ဲ
“သငးဘယးလုိထငးသလဲ” ဆုိၿပီ့ ေမ့ချနး့အရငးေမ့ခဲ႓တယး၈ ေပတရုကလ ဲကမာၻေၿမမြ 
ရြငးဘုရငးမ္ာ့ဟာ သူတုိ႓ရ႔ဲ သာ့သမီ့မ္ာ့ ကုိ အချနးမေကာကးပ ဲက္နးသူမ္ာ့ကုိသာ 
အချနးေကာကးေႀကာငး့ ၿပနးလညး ေၿဖႀကာ့ခဲ႓တယး၈ သခငးေယရြုကလ ဲ“ ဒါဆုိ 
သာ့သမီ့မ္ာ့ လျတးၿငိမး့ချငး႓ရတယး”(The Children are free) လုိ႓ 
ၿပနးေၿပာလုိကးတယး၈ 
 သခငးေယရြုဟာ တပညး႓ေတားစုကုိ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတားမြာ မီြခိုၿပီ့ 
မိမိကုိယးကုိသဵု့သပးဖို႓ ေၿပာဆုိခဲ႓ပါတယး၈ကျ္ႏုးပးတုိ႓ကုိ သနး႓ရြငး့ေသာ 
ဝိညဥးေတားလမး့ၿပမြုနဲ႓ ဘယးလုိ က္ငး႓ႀကဵေတျ့ ေတာရမယး၇ ဘယးလုိ 
ဆငးၿခငးသုဵ့သပးရမယးလုိ႓ သငးႀကာ့ခဲ႓ပါတယး( ရြငးေယာဟနး ှ၃့ ှဿ-ှ၂) ၈ အကယး၊ 
တစးခါတစးရဵ က္မး့စာပါ ဥပေဒ တစးခ္ိဳ႔ကုိလ ဲလုိကးနာရနး မလုိအပးဘူ့လုိ႓ 
လမး့ညျနးခဲ႓ရငးေတာငး သခငးေယရြုရ႔ဲ ေနာကးလုိကးေကာငး့ ပီသစျာ လုိကးနာရပါမယး၈ 
သာ့သမီ့မ္ာ့၇ သာ့သမီ့တုိငး့ ဟာ လျတးၿငိမး့ချငး႓ကုိ ရႀကပါတယး (The children are 
free). 
 သခငးေယရြုရ႔ဲေနာကးလုိကးေတားမ္ာ့ဟာ က္မး့စာကေန ချဲထျကးၿပီ့ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓နဲ႓ အဆငးမေၿပဘူ့ထငးရတဲ႓ က္မး့ပုိဒးေတျကုိ ၿပစးပယးလုိကးဖို႓ ထငးၿမငးခ္ကး 
ေပ့ေနတာမဟုတးပါဘူ့၈ သခငးေယရြုရ႔ဲ သျနးသငးခ္ကးကုိ အဲ႓ဒါေတျထကးပိုမို 
အေလ့ထာ့ဖို႓ပ ဲၿဖစးပါတယး၈ သခငးေယရြု ဟာ သမၼာက္မး့စာပါ ဥပေဒ 
ဒါဇငးေပါငး့မ္ာ့စျာကုိ လုိကးနာခဲ႓ၿပီ့၇ မက္ငး႓သုဵ့ခဲ႓တဲ႓ ဥပေဒ ှွ ခုေလာကးသာ ရိြတာကုိ 
က္မး့လာ ဥပမာေတျမြာေတျ႓ရပါတယး၈ ကျ္ ႏးုပးတုိ႓ မႀကာမတငးက ေၿပာေနခဲ႓တဲ႓ 
ပဵုဝတၱဳမြာလ ဲသခငးေယရြုဟာ ေနာကးဆုဵ့ေတာ႓ က္မး့ပါဥပေဒကုိ လုိကးနာခဲ႓ပါတယး၈ 
သခငးေယရြုဟာ ေပတရုကုိ သငးႀကာ့ေပ့တာမြာ အချနးေငျ ေကာကးခဵသူမ္ာ့ကုိ 
မမြာ့ယျငး့ဖို႓အတျကး အချနးေငျေပ့ဖို႓ 
ဆုိတာလပဲါဝငးပါတယး(ဒီဆုဵ့ၿဖတးခ္ကးဟာလ ဲသနာ့ၿခငး့ဂရုဏာမြာ 
အၿမစးတျယးၿပီ့လာၿခငး့ ၿဖစးပါတယး)၈ ဒါေပမယး႓ ဝိညဥးေရ့ရာ အသကးတာကုိ 
သတးမြတးၿပ႒နး့ခ္ကးေတျ(Auto-pilot)နဲ႓ မေရာေထျ့ ဖို႓ ရိြမုနး ေပတရုကုိ 
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ရြငးလငး့ေအာငး ေၿပာၿပီ့မြ အချနးေငျကုိ ေပ့ေဆာငးေစၿခငး့ ၿဖစးပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓လ ဲ
မိမိကိုယးကုိ မိမိ “သငးေရာ ဘယးလုိထငးလညး့” လုိ႓ မႀကာခဏေမ့ ေနအပးပါတယး၈ 
 ဒီေကာကးခ္ကး ဟာ ေရြ့ရို့စျဲ ခရစးယာနး ေနာကးခဵ ကလာတဲ႓ 
ကျ္ႏးုပးတို႓ကုိ တုနးလြုပးေစပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ သငး့အုပးဆရာေတျ သုိ႓မဟုတး 
ဘုနး့ေတားႀကီ့ ေတျကုိ ဘာလုပးရမယးဆုိၿပီ့ အႀကဵဥာဏး 
ေတာငး့ခဵေလ႓ရိြပါတယး၈အဲ႓လုိ အႀကဵဥာဏးေတာငး့တာဟာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ  က္မး့ပါဥပေဒ 
အတုိငး့လုိကးနာသူေတျ ၿဖစးေစႏိုငးပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ ကျ္ႏုးတုိ႓ကုိယး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ 
ခရစးေတားရ႔ဲ ေနာကးလုိကး ခရစးယာနးစငးစစး ၿဖစးလုိရငးေတာ႓ ခရစးေတား ရ႔ဲ 
ေနာကးလုိကးဖို႓ သတိၱရိြရပါမယး၈ အကယး၊ သူ႓သငးႀကာ့မြုဟာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ 
သငး့အုပးဆရာေတျ ႏြငး႓ ဘာသာေရ့ဆရာေတျ ရ႔ဲ သငးႀကာ့မြုနဲ႓ ကျဲလျဲေနရငးေတာငး 
လုိကးနာဖို႓ သတိၱရြိဖို႓ လုိအပးပါတယး၈ ဒီလုိမြမဟုတးရငးေတာ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ သူ႓ရ႔ဲ 
ေနာကးလုိကးေကာငး့ေတျ မဟုတးတဲ႓အတျကး သူ႓ရ႔ဲ နာမေတားကုိ ကုိငးစျဲဖို႓ မထုိကးတနး 
သူေတျပါပ၈ဲ 
 

သမၼာက္မး့စာကုိ အေလ့အနကးထာ့ၿခငး ့ 
 
 တစးခ္ိဳ႔လူေတျကေတာ႓ “သမၼာက္မး့စာဟာ ဥပေဒစာအုပး 
မဟုတးဘူ့ဆုိရငး ဘာလဲ” လုိ႓ ေစာဒက တကးပါလိမး႓မယး၈ သမၼာက္မး့စာဟာ 
အဵဘျယးေကာငး့တဲ႓ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ လုပးငနး့ေတျကုိ မြတးတမး့တငးထာ့ တဲ႓ 
စာအုပးၿဖစးပါတယး၈ ဒီစာအုပးဟာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ ေယရြု ခရစးေတား အေႀကာငး့ 
ေဖားၿပတယး၈ ဘုရာ့သခငး နဲ႓ ကျ္ႏးုပးတို ႓ရ႔ဲ ဘို့ေဘ့ေတျ ဝိညဥးေရ့ရာမြာ ဘယးလုိ 
ဆကးသျယးမြုေတျရြိခဲ႓တယး ဆုိတာေတျ အမ္ာ့အၿပာ့ ေဖားၿပထာ့တယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ 
ယခုေခတးအေႀကာငး့ ေၿပာထာ့တဲ႓ ေရြ့ေဟာ နိမိတးေတျ အေႀကာငး့ေတျလ ဲ
အပါအဝငးပါပ၈ဲ က္မး့စာအုပးကုိ မ္ကးကျယးၿပဳထာ့သူဟာ ရူ့ေနသူသာ ၿဖစးပါလိမး႓မယး၈ 
က္မး့စာအုပးဟာ ကျ္ ႏုးပးတုိ႓ အသကးတာကုိ လမး့ညျနးမြုေပ့ေသာ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ 
အငးမတနးမြ ေကာငး့ၿမတးတဲ႓ လကးေဆာငးမျနးၿဖစးပါတယး၈  
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 ဒါေပမယး႓ ဒီ လမး့ညျနး တနးေဆာငး က္မး့စာအုပးကုိ 
အခ္ိနးတုိငး့၇အၿမတဲမး့ လုိကးနာက္ငး႓သုဵ့အပးတဲ႓ ဥပေဒလုိ မသတးမြတးးဖို႓  
သခငးေယရြုက သငးႀကာ့ေပ့ခဲ႓ ပါတယး၈ က္မး့စာ ကိ ုဥပေဒလုိ 
လုိကးနာမယးဆုိရငးေတာ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အေရာကးစီတုိငး့ဟာ သနး႓ရြငး့ေသာ 
ဝိညဥးေတားအာ့ၿဖငး႓ ဘုရာ့သခငး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ လမး့ညျနးမြုေပ့ေနတဲ႓ 
တၿခာ့ေကာငး့ၿမတးၿခငး့ေတျထဵ မေရာကးေတာ႓ပ ဲပိတးမိသလို ၿဖစးေနပါလိမး႓မယး၈ 
တပညး႓ေတားေတျ ႀကာ့ရဖို႓ အဆငးမသငး႓ေသ့တဲ႓ ေၿပာစရာ အေႀကာငး့မ္ာ့စျာ 
ရိြေသ့တယးလုိ႓ သခငးေယရြု ကုိယးေတားတုိငး မိနး႓မြာခဲ႓ပါတယး၈ သုိ႓ေသား 
တပညး႓ေတားစု (ကျ္ႏးုပးတုိ႓အပါအဝငး)ကုိ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတားရ႔ဲ 
ဆုေက့္ဇူ့အာ့ၿဖငး႓ သူတုိ႓အာ့(ကျ္ႏးုပးတုိ႓အပါအဝငး) အမြနးတရာ့ကုိ လမး့ၿပေစမယးလုိ႓ 
ဂတိေတား ေပ့ခဲ႓ပါတယး (ရြငးေယာဟနး ှ၃ ့ ှဿ-ှ၂)၈ သခငးေယရြုရ႔ဲ အမြနးတရာ့ 
ရြာေဖျနညး့ကေတာ႓ ေရြ့ေဟာငး့ သမၼာက္မး့စာမ္ာ့ကုိ အခ္ိနးေရျ႔လ္ာ့မြုကုိလုိကးၿပီ့ 
သနး႓ြရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတားအာ့ၿဖငး႓ ဟနးခ္ကးညီ လုိကးနာ၇လုိကးေလြ္ာကးၿခငး့ပ ဲ
ၿဖစးပါတယး၈ သခငးေယရြု ရြငးမႆဲ (ှ၀့၂ဿ) မြာ “ သုိ႓ၿဖစး၊ ေကာငး့ကငးႏုိငးငဵေတား၌ 
အေႀကာငး့အရာကုိ သငးၿပီ့ေသာ က္မး့ ဆရာ မညးသညးကာ့၇ (ဥပမာ သခငးေယရြု 
ခရစးေတားရ႔ဲ သငးႀကာ့ၿခငး့ကုိ ဝနးခဵလုိကးနာသူ) မိမိဘ႑ာထကဲ 
အထူ့ထူ့အၿပာ့ၿပာ့ေသာ အသစး အေဟာငး့တုိ႓ကုိ ထုတးေဘားေသာ အိမးရြငးႏြငး႓ 
တူသညးဟု မိနး႓ေတားမူ၌” လုိ႓ ဆုိခဲ႓ပါတယး၈ ခရစးေတားရ႔ဲေနာကးလုိကးေကာငး့မ္ာ့ဟာ 
“အေဟာငး့”(ဥပမာ. ဓမၼာေဟာငး့က္မး့) ကုိ ေလ့စာ့သမြုရိြၿပီ့ အသစးကုိ ေရြ့ရြုဖို႓လ ဲ
မေႀကာကးရျဵ႔ရပါဘူ့၈ 
 ပညတးတရာ့အတုိငး့သာ အႀကျငး့မဲ႓လုိကးေလြ္ာကးၿခငး့ (Legalism) 
ရ႔ဲလျမး့မို့မြု ကေန လျတးေၿမာကးသျာ့သူဟာ အဲ႓ဒီေအာကးကုိ ၿပနးသျာ့ဖို႓ အငးမတနး 
ခယဲဥး့ပါတယး၈ဒီအေႀကာငး့ ဓမၼသစးက္မး့မြာ အမ္ာ့အၿပာ့ ေၿပာဆုိထာ့ပါတယး၈ 
အထူ့သၿဖငး႓ ေရာမႀသဝါဒစာ ႏြငး႓ ဂလာတိႀသဝါဒစာ ေတျမြာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ 
ပညတးတရာ့အတုိငး့သာ အႀကျငး့မဲ႓လုိကးေလြ္ာကးၿခငး့ မၿပဳဖို႓ က္ယးက္ယးၿပနး႓ၿပနး႓ 
ေၿပာထာ့ပါတယး၈ ဂလာတိႀသဝါဒစာ ( ၂့ ှ - ၁) မြာ ရြငးေပါလုက  
 “ထုိေႀကာငး႓ ခရစးေတားသညး ငါတုိ႓ကုိ လႊတးေတားမူေသာ လႊတးၿခငး့ 
အချငး႓၉ တညးေနသၿဖငး႓၇ ကျ္နးခဵရာထမး့ဘုိ့ကုိ ထမး့၊ ခ္ညးေႏြာငးၿခငး့ကုိ တဖနး 
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မခဵႀကႏြငး႓၈ ငါေပါလု ဆုိသညးကာ့၇ သငးတုိ႓သညး အေရဖ္ာ့လြီ့ညခငး့ကုိ ခဵလြ္ငး၇ 
ခရစးေတားအာ့ၿဖငး႓ အဘယး အက္ိဳ့ကုိမြ္မရႏိုငးႀက၇ အေရဖ္ာ့ လြီ့ၿခငး့ကုိခဵေသာသူ 
အေပါငး့တုိ႓အာ့ ငါတဖနး သကးေသခဵသညးကာ့၇ ထုိသုိ႓ေသာသူသညး ပညတးတရာ့ကုိ 
အႀကျငး့မဲ႓ က္ငး႓အဵ႓ေသာငါြ  ေႀကျ့ တငးေသာသူၿဖစး၌၈ ပညတးတရာ့အာ့ၿဖငး႓ 
ေၿဖာငး႓မတးရာသို႓ ေရာကးသမြ္ေသာ သငးတုိ႓သညး ခရစးေတားႏြငး႓ ကျာ၊ 
ေက့္ဇူ့တရာ့၉ မတညး၇ ေရျ႔ေလ္ာ႓ႀကၿပီ၈” လုိ႓ဆုိထာ့ပါတယး၈ 
 ပညတးတရာ့အတုိငး့သာ အႀကျငး့မဲ႓ လုိကးေလြ္ာကးၿခငး့မြာ 
ယိမး့ယုိငးေနတဲ႓ ေခတးဦ့ ခရစးယာနးတစးခ္ိဳ႔ကုိ ႀကဵ႔ႀကဵ႔ခဵ တျနး့လြနးခဲ႓တဲ႓ ရြငးေပါလုဟာ 
သူကုိးယးတုိငး ေရ့သာ့ခဲ႓တဲ႓က္မး့ေတျကုိ ယခုေခတးခရစးယာနးေတျက “ေမာေရြ 
ရ႔ဲပညတးေတား အသစး” (New Mosaic Law) အေနနဲ႓ ၿမငးမြာကုိ 
တုနးလြုပးေနပါလိမး႓မယး၈ 
 တစးခ္ိဳ႔ကေတာ႓ က္မး့စာကုိ ဥပေဒလုိ႓ မသတးမြတးရငး လူေတျဟာ 
မိမိလုပးခ္ငးရာ လုပးပိုငးချငး႓ ရသလုိၿဖစးသျာ့မယးလုိ႓ ကနး႓ကျကး ႀကပါလိမး႓မယး၈ 
ရြငးေပါလုရ႔ဲ ၿပိဳငးဖကးေတျလ ဲအဲ႓ဒီအတုိငး့ စို့ရိမးခဲ႓ႀကတယး (ေရာမႀသဝါဒစာ ၃ ့ ှ , 
ှ၂ )၈ ဒါေပမယး႓ ဒီလို ကနး႓ကျကးမြုဟာ သနး႓ြရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတားကုိ 
မ္ကးကျယးၿပဳသလုိပါပ၈ဲ ရြငးေပါလုကေတာ႓ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညဥးေတားရ႔ဲ 
လမး့ညႊနးမြုဟာ ယုဵႀကညးသူေတျကုိ မြာ့ယျငး့မြုေတျဆီမေရာကးေအာငး လမး့ၿပမယးလုိ႓ 
စိတးခ္ယုဵႀကညးမြု ရိြပါတယး၈ “ သို႓ေသားလညး့ ဝိညဥးပကတိ အလုိသုိ႓ လုိကးလြ္ငး 
ပညတးတရာ့ႏြငး႓ လျတးႀက၌” လုိ႓ (ဂလာတိႀသဝါဒစာ၂ ့ ှ၅) မြာေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ 
သခငးေယရြု ခရစးေတား ေနာကးလုိကး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ အေဟာငး့ေရာ အသစးေရာ 
(က္မး့စာ ႏြငး႓ ဝိညဥးေတား) ႏြစးခုလုဵ့ကုိ ေပါငး့စပး လုိကးနာရပါမယး၈ ဒါဟာ 
သခငးေယရြု ခရစးေတား ေနာကးလုိကးမ္ာ့ရ႔ဲ အမြနးတရာ့ ကုိ 
ရြာေဖျႀကညး႓ၿခငး့(ၿမငးၿခငး့)ပါပ၈ဲ 
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ခရစးေတား၉ လျတးၿငိမး့ၿခငး့  
 
 ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ေမ့ချနး့ၿဖစးတဲ႓ လိငးတူခ္စးတူခ္ငး့ ခ္စးခငး ႀကငးနာတာကုိ 
တာ့ၿမစးထာ့တဲ႓ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ က္မး့စာအုပးမြာ ပါရိြသလာ့ ဆုိတာကုိ 
ေနာကးတစးေခါကး ၿပနးႀကညး႓ရေအာငး၈ အခနး့ (ှ) ႏြငး႓ အခနး့ (ဿ) မြာ အဲ႓ဒီလုိ 
ဥပေဒေတျ မရိြဘူ့ဆုိတာ ရြငး့လငး့ထာ့ၿပီ့ ၿဖစးပါတယး၈ အကယး၊ 
ရြိတယးဆုိရငးေတာငး အဲ႓ဒီ ဥပေဒဟာ ယခုေခတး လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ နဲ႓ ဘယးလုိ 
ပါတးသကးေနပါသလဲ?  
  အကယး၊ အဲ႓ဒီလုိ ဥပေဒရိြရငးေတာငး ေယရြုခရစးေတားရ႔ဲနာမေတား 
အာ့ၿဖငး႓ ေဘ့ဖယးထာ့လုိကး ရမြာၿဖစးပါတယး၈ သခငးေယရြု တစးခ္ိဳ႔ က္မး့ပါ 
ဥပေဒေတျကုိ ေဘ့ဖယး လုိကးသလုိမ္ိဳ့ေပါ႓၈ အေ်ခအေနနြငးံ အခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊ 
စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ အရ ကျ္ႏးုပးတုိ႓၌ ခငးပျနး့သညးေတျရ႔ဲ လိငး 
(ေယာက္းာ့ၿဖစးမြ(သုိ႓) မိနး့မၿဖစးမြု)ဆုိတဲ႓ အေပ၍ပိုငး့ သျငးၿပငးလက၏ဏာဟာ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ဝိညဥးေရ့ရာ ၿမငး႓ၿမတးၿခငး့ကုိ အက္ိဳ့သကးေရာကးမြုမရိြပါဘူ့၈ 
ဘုရာ့ေက္ာငး့ေတျမြာ ဘုရာ့သခငး ရ႔ဲဖနးဆငး့ၿခငး့ကုိ ၿငငး့ဆနးသူမ္ာ့ အၿဖစး 
စျပးစျဲၿခငး့ၿဖငး႓ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ အလျနးနာက္ငး ခဵစာ့ေစၿခငး့အာ့ 
သနာ့ၿခငး့ဂရုဏာက ထုိသုိ႓ ၿပဳမူၿခငး့အာ့ ရပးတနး႓ဖို႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ လြဵဳ႔ေဆားေနပါတယး၈  
 အကယး၊ သငးဟာ မသနး႓ရြငး့တဲ႓ စိတးမြာ ပိတးမိေနခ္ငးရငးေတာ႓ 
အၿပငးပိုငး့ သ႑ာနးဟာ ဝိညဥးပိုငး့ထကး၇ တနညး့အာ့ၿဖငး႓ ဥပေဒမ္ာ့ဟာ လူထကးပို 
အေရ့ႀကီ့တယး ဆုိတာမ္ိဳ့ကုိ ဆကးလကး လကးကုိငးၿပဳထာ့လုိကးပါ၈ ဒါေပမယး႓ 
အဲ႓ဒီလုိ စိတးဓါတးမ္ိဳ့ဟာ ေယရြုခရစးေတားရ႔ဲ ရနးသူေတားပါပ၈ဲ သခငးေယရြုရ႔ဲ 
သမိုငး့ေႀကာငး့မြာ ပညတးတရာ့ အတိုငး့သာ အႀကျငး့မဲ႓ လုိကးနာလုိသူမ္ာ့ကုိ 
ဆနး႓က္ငးတုိကးခိုကး ခဲ႓တာပါ၈ သခငးေယရြုရ႔ဲ သမိုငး့ကေၿပာတာကေတာ႓ 
“သာ့သမီ့တုိငး့ လျတးၿငိမး့ချငး႓ရသညး” (The children are free) ဆုိတာပါပ၈ဲ 
 ဒါေႀကာငး႓ ပညာရြငးမ္ာ့ဟာလ ဲေမြ့မြိနးေနတဲ႓ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့အေႀကာငး့ကုိ 
ဆကးလကး ၿငငး့ခဵု ေဆျ့ ေႏျ့ ႏိုငးပါတယး၈ဒါေပမယး႓ 
က္မး့ပိုဒးတစးပိုဒး၇ႏြစးပိုဒးေလာကးကုိသာ စျဲကုိငးၿပီ့ လိငးတူခ္စးသူခ္စးၿခငး့အေႀကာငး့ကုိ 
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ၿငငး့ခဵု ေဆျ့ ေႏျ့ ေနမဲ႓အစာ့ အေ်ခအေနနြငးံအခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊ 
စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ နဲ႓ သနာ့ၿခငး့ ဂရုဏာေပ၍ အေၿခခဵၿပီ့ 
ရို့ရာယဥးေက့္မြုအစျဲကငး့ကငး့နဲ႓ ဘကးလုိကးမြုမရိြပ ဲေဆျ့ ေႏျ့ ၿခငး့ကုိ 
အသုဵ့ၿပဳသငး႓ပါတယး၈ အကယးး၊ကမာ႓ၻအႀကီ့က္ယးဆုဵ့ေသာ ဓမၼပညာရြငး ငါ့ေယာကး၇ 
သူတုိ႓အၿမငးမြာ ေရာမႀသဝါဒစာ အခနး့(ှ)ကုိ လိငးတူခ္စးၿခငး့ကုိ တာ့ၿမစးထာ့တဲ႓ 
က္မး့အၿဖစးၿမငးပါတယးလုိ႓ ဆုိခဲ႓ရငးေတာငး မုတးဆိတးရိတးၿခငး့ နြငး႓ ဘုရာ့ေက္ာငး့မြာ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ တိတးဆိတးစျာေနရၿခငး့ ဆုိတဲ႓ ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ေဘ့ဖယးလုိကးသလုိ 
ေယရြုခရစးေတားရ႔ဲ နာမေတားအာ့ၿဖငး႓ ေဘ့ဖယးလုိကးရေအာငး၈ပညတးတရာ့ကုိသာ 
အႀကျငး့မဲ႓ လုိကးနာလုိသူေတျ သခငးေယရြုရ႔ဲ ရနးဖကးေတျလုိ ဘယးလုိပငး 
ဟစးေႀကျ့ ဟစးေႀကျ့ ၇ ၿမညးတျနးၿမညးတျနးေနပါေစ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ မမြုပါဘူ့၈ ကျ္ ႏးုပးတုိ႓ဟာ 
ထာဝရဘုရာ့ရ႔ဲ သာ့သမီ့ေတျပါ၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ လျတးၿငိမး့ ချငးံရ သူေတျပါ ၈  
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အခန္း (၄)  
 

သမိုငး့မြ သငးခနး့စာမ္ာ့ကုိ ေလ႓လာၿခငး့  
 
 အခနး့ (၀) မြာ သခငးေယရြုရ႔ဲ က္မး့စာပါ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ကုိ မ္ကးစိမိတး 
လုိကးနာၿခငး့ မရိြဘူ့ ဆုိတာနဲ႓ သူ႓ရ႔ဲ တပညး႔ေတားမ္ာ့ကုိလညး့ 
သူနညး့အတုိငး့ လုိကးနာေစလုိေႀကာငး့ (ေမြ္ားလငး႓ေႀကာငး့) ကျ္ႏုးပးတုိ႓ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ခဲ႓ၿပီ့ပါၿပီ၈ သခငးေယရြု ထျကးချာသျာ့ၿပီ့ မႀကာမီမြာပ ဲေယရြုရ႔ဲ 
ေရြ့ဦ့ဆုဵ့ေသာ ေနာကးလုိကးမ္ာ့ဟာ စမး့သပးၿခငး့ကုိ ခဵခဲ႓ႀကရပါတယး၈ 
လူေနမြုပဵုစဵစဵု မြုလာတဲ႓ အသစးဝငးလာတဲ႓ ခရစးယာနးသစးမ္ာ့ဟာ 
ဘုရာ့ေက္ာငး့မြာ ပဋိပက၏မ္ိဳ့စဵုကုိ ဖနး့တီ့ႀကသလုိ သမၼာက္မး့ဆုိငးရာ 
ခကးခတဲဲ႓ ေမ့ချနး့မ္ာ့စျာကုိလ ဲဖနးတီ့ခဲ႓ ႀကပါတယး၈ ဘုရာ့ေက္ာငး့ 
အုပးထိနး့သူမ္ာ့(သငး့အုပးမ္ာ့)ဟာ သခငးေယရြုရ႔ဲ ေၿခရာအတုိငး့ က္မး့စာကုိ 
သနာ့ၿခငး့ ဂရုဏာနဲ႓ အေ်ခအေနနြငးံအခ္ိနးအခါအရ စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ 
ေပ၍မြာ အေၿခခဵၿပီ့ သတိၱရြိရိြ အဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိခဲ႓ႀကသလာ့ (သုိ႓မဟုတး) 
သူတုိ႓ဟာ ပိုၿပီ့ လုဵၿခဵဳတဲ႓၇ ဝိညဥးကငး့မဲ႓စျာနဲ႓ က္မး့ပါဥပေဒ အတုိငး့သာ 
အတိအက္လုိကးနာၿခငး့မ္ိဳ့ကုိပ ဲၿပဳမူခဲ႓ႀကသလာ့? ဒီရုနး့ကနးမြုအေႀကာငး့ 
ကုိေတာ႓ ဓမၼသစးက္မး့မြ တမနးေတားဝတၱဳမြာ ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈  
 

်ပဇတးစငး ကုိ ်ပငးဆငး်ခငး့ ၇ ဂ္ဴ့ ဘာသာွ ငး နြငးံ 
ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးေသာ ခရစးယနး ဘာသာွ ငး မ္ာ  ့
  
 သခငးေယရြုရ႔ဲ ပထမဦ့ဆုဵ့ေသာ ေနာကးလုိကးေတားမ္ာ့ဟာ 
အာ့လုဵ့နီ့ပါ့ ဂ္ဴ့အႏျယးဝငးမ္ာ့ၿဖစးႀကၿပီ့ေတာ႓ သခငးေယရြု ကုိ 
လကးခဵယုဵႀကညး ၿပီ့သညး႓တိုငး၇ သမၼာက္မး့စာရ႔ဲ ေရြ႔ဆုဵ့ က္မး့ငါ့က္မး့မြာ 
ေဖားၿပထာ့တဲ႓ ေမာေရြရ႔ဲ ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ဆကးလကး ေလ႓လာလုိကးနာမြုေတျ 
ၿပဳလုပးခဲ႓ႀကပါတယး၈ ဆုိလိုတာကေတာ႓ ဝတးၿပဳရာက္မး့နဲ႓ 
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တရာ့ေဟာရာက္မး့ေတျမြာ ေဖားၿပထာ့သလုိ “သနး႓ရြငး့”တယးလုိ႓ 
သတးမြတးထာ့တဲ႓ အစာ့အစာ မ္ာ့ကုိသာစာ့သုဵ့ခဲ႓ႀကပါတယး(တၿခာ့ေသာ 
အရာမ္ာ့စျာလရဲိြပါေသ့တယး)၈ ကမာၻဦ့က္မး့ (ှ၄့ ှှ-ှ၁) မြာ 
ဘုရာ့သခငးက အာၿဗဟဵဲကုိၿပဳလုပးဖို႓ ညျနးႀကာ့ခဲ႓သလုိပ ဲသူတုိ႓ရ႔ဲ 
သာ့ေယာက္းာ့ေလ့ေတျကုိလ ဲအေရဖ္ာ့လြီ့မဂၤလာကုိ ၿပဳလုပးေပ့ႀကပါတယး၈  
 တမနးေတားဝတၱဳရ႔ဲ အစဦ့ပိုငး့မြာ ခရစးယာနးမ္ာ့ဟာ ရြငးမာကု 
ခရစးဝငး(၄့ှ၆) မြာ ပါတဲ႓ သခငးေယရြုဟာ အစာ့အစာအာလုဵ့ကုိ 
သနး႓ရြငး့တယး (စာ့ေကာငး့တယး) လုိ႓ ေႀကညာခဲ႓ တာကုိ မသိရြိ 
နာ့မလညးႀကေသ့ပါဘူ့၈ အဲ႓ဒီအခ္ိနးဟာ ရြငးမာကုခရစးဝငးက္မး့ကုိ 
မေရ့သာ့ရေသ့သလုိ ခရစးယာနးမ္ာ့ဟာ ေယရြုခရစးေတားရ႔ဲ အၿခာ့ေသာ 
သငးႀကာ့ၿခငး့ေတျနဲ႓ပ ဲလုဵ့ပနး့ေနႀကခ္ိနးၿဖစးပါတယး၈ က္မး့စာမြာ 
အစိတးအပိုငး့တစးခုၿဖစးတဲ႓ “Kosher”ကုိသာစာ့ၿခငး့ (က္မး့လာဥပေဒအရ) နဲ႓ 
အၿခာ့ေသာ ေမာေရြရ႔ဲ ပညတးေတားမ္ာ့ ကုိလုိကးနာၿခငး့ ဆုိတဲ႓ သူတုိ႓ 
အရငးကတညး့ကေနထုိငးခဲ႓ႀကသလုိ ပဵုစဵမ္ိဳ့အတုိငး့ ဆကးလကးေနထိုငး 
သကးရြငးခဲ႓ႀကတယး၈ 
 သခငးေယရြုရ႔ဲ သတငး့စကာ့ဟာ စတငးၿပနး႓နနး႓လာၿပီ့ “Gentiles”လုိ႓ 
ေခ၍ခဲ႓ႀကတဲ႓ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးတဲ႓ လူမ္ိဳ့ေတျ အမ္ာ့အၿပာ့ ေယရြုခရစးေတားကုိ 
ယုဵႀကညးလကးခဵ လာႀကတယး၈ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ေတျနဲ႓ ဆနး႓က္ငးစျာပ ဲ
ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးသူေတျဟာ ေမာေရြရ႔ဲ ပညတးေတားေတျနဲ႓ သကးရြငး 
ႀကီ့ၿပငး့ခဲ႓ႀကသူေတျ မဟုတးပါဘူ့၈ သူတုိ႓ဟာ အဲ႓ဒီပညတးေတားေတျကုိ 
တိတိက္က္ နာ့လညးဖို႓နဲ႓ လုိကးနာဖို႓ မလျယးကူမြနး့ ေတျ႓ရိြႀကၿပီ့ 
အမ္ာ့စုကေတာ႓ လုိကးနာဖို႓ ၿငငး့ဆုိႀကပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ အစာ့အစာ ၇ 
အဝတးအစာ့ ႏြငး႓ မုတးဆိတးေမျ့  ဆုိငးရာ ဥပေဒေတျဟာ ဝိညာဥးေရ့ရာကုိ 
အက္ိဳ့မသကးေရာကးဘူ့ ဆုိတဲ႓ သခငးေယရြုရ႔ဲ သငးႀကာ့မြုကုိေတာ႓ သူတုိ႓ 
ေကာငး့ေကာငး့နာ့လညး သေဘာေပါကး ႀကပါတယး၈သူတုိ႓ဟာ ေမာေရြရ႔ဲ 
ပညတးေတားဆုိတဲ႓ စဵအတုိငး့ မေနထုိငးႀကပ ဲသမၼာက္မး့လာ ဥပေဒေတျရ႔ဲ 
ေႏြာငးဖျဲ႓မြုနဲ႓ အသကးရြငးခဲ႓ႀကတဲ႓ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ေတျကုိသာ အႀကီ့အက္ယး 
ဒျိဟၿဖစးေစႀကတယး၈ဘုရာ့ေက္ာငး့ရ႔ဲ အေရ့ႀကီ့ေနရာေတျ 
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ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ မြာတာဝနးယူထာ့ႀကတဲ႓ ဂ္ဴ့ခရစးယာနးမ္ာ့ဟာ 
သခငးေယရြုကုိေတာ႓ ယုဵႀကညးၿပီ့ က္မး့စာလာ ဥပေဒေတျကုိေတာ႓ 
တေသျမတိမး့ လုိကးနာမြုမရိြတဲ႓ လူမ္ိဳ့ၿခာ့ခရစးယာနး (ဂ္ဴ့အႏျယးဝငး 
မဟုတးေသာ ခရစးယနး) မ္ာ့ကုိ ဘယးလုိ ကုိငးတျယးသငး႓သလလုိဲ႓ 
စူ့စမး့ေနခဲ႓ႀကပါတယး၈ 
 ေက့္ဇူေတားေႀကာငး႓ ေရြ့ဦ့ ခရစးယာနးအသငး့ေတားမ္ာ့ဟာ 
အစိတးစိတး အမႊာမႊာ မကျဲပ ဲဒီလုိစိနးေခ၍မြုေတျကုိ သူတုိ႓ရ႔ဲ ယုဵႀကညးၿခငး့ 
တညးေဆာကးရာမြာ အာ့ အၿဖစး အသုဵ့ခ္ႏိုငးခဲ႓ႀကပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေခတးသစး 
အသငး့ေတားေတျမြာလ ဲသူတုိ႓ကုိ ပမာထာ့ၿပီ့ သငးယူစရာမ္ာ့ ရိြေနပါတယး၈ 
ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ႀကဵဳေတျ႓ေနရတဲ႓ ေမ့ချနး့ၿဖစးတဲ႓ (လိငးတူခ္စးသူ ယုဵႀကညးသူမ္ာ့ ကုိ 
ဘယးလုိ သေဘာထာ့ရမယး) ဆုိတာကုိ သူတုိ႓ ႀကဵဳခဲ႓ရတဲ႓ ေမ့ချနး့ၿဖစးတဲ႓ 
(ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးေသာ လူမ္ိဴ့ၿခာ့ ခရစးယာနးမ္ာ့ကုိ ဘယးလုိ 
ကုိငးတျယးရမယး) ဆုိတာကုိ ကုိငးတျယးခဲ႓ပဵုနဲ႓ ခ္ိနးထုိ့ၿပီ့ သငးယူမြုေတျ 
ၿပဳလုပးသငး႓ပါတယး၈ 
 

်ပကျကး (ှ) - ေပတရု နြငးံ တပးမြူ့ေကားေနလိ (တမနးေတားွ တၱဳ 
ှွ ) 
 
 တမနးေတားဝတၱဳ အခနး့ (ှွ) မြာ တမနးေတား ရြငးေပတရုဟာ မိမိရ႔ဲ 
အိမးေခါငးမို့ေပ၍ တကးၿပီ့ ဆုေတာငး့မြုၿပဳေနစဥး ဆာေလာငးလာၿပီ့ 
မိနး့ေမာသျာ့တယးလုိ႓ ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ အဒဲီလုိ မိနး့ေမာေနစဥးမြာ 
ေကာငး့ကငးတဵခါ့ဖျငး႓ၿပီ့ ၿခဵဳထညးလုိ ေလ့ေထာငး႓ခ္ဳပးထာ့တဲ႓ တနးဆာဟာ 
သူ႓ဆီကုိ ဆငး့သကးလာတယးလုိ ၿမငးေနခဲ႓တယး၈ အဲ႓ဒီ ၿခဵထညး တနးဆာေပ၍မြာ 
ေမာေရြရ႔ဲ ပညတးေတားအရ မသနး႓ရြငး့ဘူ့လုိ႓ သတးမြတးထာ့တဲ႓ တိရိစာၦနးမ္ိဳ့စဵု 
ပါဝငးေနပါတယး၈ တမနးေတား ေပတရုဟာ ဆငး့သကးလာတဲ႓ တိရိစာ ၦနးေတျကုိ 
ႀကညး႓ေနတုနး့ “ေပတရု ထ၊ သတးစာ့ေလာ႓”(တမနးေတားဝတၱဳ ှွ့ှ၀) ဆုိတဲ႓ 
စကာ့သဵကုိ ႀကာ့လုိကးရတယး၈ ေပတရုဟာ တုနးလြုပးသျာ့ပါတယး၈ 
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ဘုရာ့သခငးရ႔ဲအသဵေတားလုိ႓ သူထငးတဲ႓ အသဵဟာ သူ႓ကုိ က္မး့စာပါ ဥပေဒကုိ 
ခ္ိဳ့ေဖာကးဖို႓ ေၿပာဆုိေနလုိ႓ပါပ၈ဲ 
 ဒါေႀကာငး႓ ေပတရုက “မၿဖစးႏိုငးပါသခငး၈ ညစးညဴ့ေသာ အရာႏြငး႓ 
မစငးႀကယးေသာ အရာကုိ အကျ္ႏးုပးသညး တရဵတခါမြ္ မစာ့ဘူ့ပါဟု 
ေၿပာဆုိ၌”(တမနးေတားဝတၱဳ ှွ့ှ၁) ဆုိၿပီ့ ၿငငး့ဆုိလုိကးပါတယး၈  
 “ဘုရာ့သခငး စငးႀကယးေစေတားမူေသာ အရာကုိ 
ညစးညဴ့သညးမထငးႏြငး႓ဟု လာၿပနး၌” (တမနးေတားဝတၱဳ ှွ့ှ၂)ဆုိၿပီ့ 
အသဵထပးလာၿပနးပါတယး၈ႏြစးႀကိမးမက ေပတရုက ၿငငး့ဆနးမြုၿပဳခဲ႓ပါတယး၈ 
အသဵကလညး့ ဘုရာ့သခငး စငးႀကယးေစေတားမူေသာ အရာကုိ 
ညစးညဴ့တယးလုိ႓ မထငးပါနဲ႓ ဆုိၿပီ့ ႏြစးႀကိမးမက ၿပနးေၿပာခဲ႓ပါတယး၈  
 တမနးေတားေပတရု မိနး့ေမာေနရာက သတိၿပနးလညးလာၿပီ့ ဗ္ာဒိတး 
ရူပါရဵုအေႀကာငး့ ေတျ့ ေတာေနတုနး့မြာပ ဲလူသုဵ့ေယာကး ေရာကးလာၿပီ့  မိမိတုိ႓ 
တပးမြဴ့ ေကားေနလိက သူ႓အိမးကုိ လာပါမညး႓ အေႀကာငး့ 
အဖိတးလႊတးလုိကးေႀကာငး့ ေၿပာဆုိႀကပါတယး၈ ဘုရာ့သခငးက ေပတရုကုိ 
တုဵ႓ဆုိငး့ၿခငး့မရိြပ ဲလိုကးသျာ့ဖို႓တာေႀကာငး႓ ေပတရုဟာ အဒဲီလူေတျနဲ႓အတူ 
လုိကးသျာ့ခဲ႓ပါတယး၈ 
 ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ဿှ ရာစုရ႔ဲ အၿမငးရြုေထာငး႓နဲ႓ ဆုိရငး ဒီ ပဵုဝတၱဳရ႔ဲ 
ဆုိလုိရငး့ကုိ ဂရုၿပဳမိဖို႓ မလျယးပါဘူ့၈ ေက့္ဇူ့ေတားပါပ၇ဲ 
တမနးေတားဝတၱဳစာေရ့ဆရာဟာ သူ႓ရ႔ဲ စာဖတးသူေတျဟာ 
ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးသူေတျလ ဲၿဖစးႏိုငးတယးဆုိတာ စဥး့စာ့မိတဲ႓အတျကး ရြငး 
ေပတရုရ႔ဲ ဘာကုိ သငးႀကာ့ခဲ႓ရေႀကာငး့ ေၿဖရြငး့ခ္ကးကုိလညး့ 
မြတးတမး့တငးခဲ႓ပါတယး၈ ေကားေနလိ အိမးေရာကးေရာကးခ္ငး့ ရြငးေပတရုက “ 
ယုဒလူၿဖစးေသာ သူတုိ႓သညး တပါ့အမ္ိဳ့သာ့တုိ႓ႏြငး႓ မေပါငး့ေဘား မခ္ဥး့ကပး 
အပးသညးကုိ သငးတုိ႓သိႀက၌၈ သို႓ေသားလညး့ ညစးညဴ့သညး မစငးႀကငးဟု 
အဘယးသူကုိမြ္ မေခ၍ရမညးအေႀကာငး့၇ ဘုရာ့သခငးသညး၇ ငါ႓အာ့ဆုဵ့မၿပ 
ေတားမူၿပီ၈” (တမနးေတားဝတၱဳ ှွ ့ ဿ၅)ဆုိၿပီ့ ေၿပာလိုကးပါတယး၈ ဗ္ာဒိတး 
ရူပါရဵုရ႔ဲ လဵြဳ႔ေဆားမြုအရ ရြငးေပတရုဟာ သူ႓ရ႔ဲစိတး ႏြလုဵ့တဵခါ့ကုိ ဖျငး႓ၿပီ့ 
ၿပနးလညး ဆငးၿခငးေတျ့ ႀကညး႓လုိကးစဥးမြာ သူ႓ကဲ႓သုိ႓ မေနထုိငး မက္ငး႓ႀကဵတဲ႓ 
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လူဟာလညး့ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ လကးခဵၿခငး့ကုိခဵရေသာသူ ၿဖစးႏိုငးတယးဆုိတာကုိ 
သိခဲ႓ရတယး၈ 
 အဲ႓ဒီေနာကးပိုငး့မြာ အဵ႓ႀသဖျယးရာေကာငး့တဲ႓ အမြုအရာေတျ 
ၿဖစးပ္ကးခဲ႓ပါတယး၈ ရြငးေပတရုဟာ ဒီ တပါ့အမ္ိဳ့သာ့ေတျ 
(ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးသူေတျ)ကုိ ေယရြုအေႀကာငး့ ေဟာေၿပာေနစဥး 
“ႏြုတးကပတးတရာ့ေတားကုိ ႀကာ့နာရေသာသူအေပါငး့တုိ႓ 
အေပ၍သို႓သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားသညး 
သကးေရာကးေတားမူ၌၈”(တမနးေတားဝတၱဳ ှွ့၁၁) ဆုိၿပီ့ 
ဆကးလကးေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ ေပတရုနဲ႓ ပါလာတဲ႓ စညး့ကမး့ႀကီ့တဲ႓ 
ဂ္ဴ့ဘာသာဝငးေတျဟာလညး့ “တပါ့အမ္ိဳ့သာ့တုိ႓ အေပ၍သို႓ သနး႓ရြငး့ေသာ 
ဝိညာဥးေတား၌ ေက့္ဇူ့ကုိ သျနး့ေလာငး့ေသာေႀကာငး႓၇ အေရဖ္ာ့ လြီ့ၿခငး့ကုိ 
ခဵေသာသူတညး့ဟူေသာ ေပတရုႏြငး႓ ပါသမြ္ေသာ တပညး႓ေတားတုိ ႓သညး 
မိနး့ေမာ ေတျေဝၿခငး့ရြိႀက၌၈” (တမနးေတားဝတၱဳ ှွ ့၁၂) ဆုိၿပီ့ 
ေတျေဝသျာ့ေႀကာငး့ ဆကးလကး ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ သူတုိ႓ အဵ႓အာ့သငး႓ 
သျာ့ႀကရၿခငး့က က္မး့စာပါ ပညတးေတား ေပါငး့မ္ာ့စျာကုိ မလုိကးနာတဲ႓ 
လူေတျထဵမြာ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ဝိညာဥးေတား ကိနး့ဝပးလုိ႓ပ ဲၿဖစးပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ 
ရြငးေပတရုကေတာ႓ သူ႓ရ႔ဲ အၿမငးသစးနဲ႓ “ ထုိအခါ ေပတရုက ငါတုိ႓ကဲ႓သုိ႓ 
သနး႓ရြငး့သော ဝိညာဥးေတားကုိ ခဵရေသာ ဤသူတုိ႓ကုိ ဗတိၱဇဵ မေပ့ေစၿခငး့ငြါ 
အဘယးသူသညး ေရကုိၿမစးတာ့ႏိုငးသနညး့ဟု ဆုိလ္ကး၇ သခငးဘုရာ့၌ နာမ၉ 
ဗတိၱဇဵကုိ ခဵေစမညး အေႀကာငး့ စီရငးေလ၌၈”(တမနးးေတားဝတၱဳ ှွ့ ၁၄) 
ဟုေၿပာၿပီ့ ဗတိၱဇဵေပ့ခဲ႓ပါတယး၈ ဘုရာ့သခငး သနး႓ရြငး့ေစေတားမူေသာအရာ 
(သို႓မဟုတး လူ) ကုိ ညစးညဴ့တယးလုိ႓ မထငးနဲ႓ဆုိၿပီ့ 
ဘုရာ့သခငးေၿပာဆုိခဲ႓တာကုိ သတိရေနတဲ႓အတျကး တပါ့အမ္ိဳ့သာ့ေတျ 
(ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးသူေတျ) ကုိ ဗတိၱဇဵေပ့ၿပီ့ ဘုရာ့ေက္ာငး့မြာလညး့ 
အဆငး႓အတနး့တူ အသငး့ဝငးအၿဖစး သတးမြတးလကးခဵခဲ႓ပါတယး၈ 
 ဇာတးလမး့ကဒီမြာတငးဆုဵ့တာ မဟုတးပါဘူ့၈ ဂ္ဴ့မ္ိဳ့ႏျယးစုဝငး 
မဟုတးသူ ခရစးယာနးမ္ာ့ကုိ ဘယးလုိကိုယးတျယး ရမယးဆုိတဲ႓ ေမ့ချနး့ဟာ 
ေခတးဦ့ခရစးယာနး အသငး့ေတားေတျ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ႀကဵဳေတျ႓ခဲ႓ရတဲ႓ 
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ေမ့ချနး့ၿဖစးပါတယး၈ တမနးေတားဝတၱဳရ႔ဲ ေနာကးပိုငး့အခနး့ေတျမြာေတာ႓ 
ရြငးေပတရုဟာ သူရ႔ဲအၿပဳအမူအတျကး ထုေခ္ခ္ကးေတျကုိ ေဂ္ရုဆလငးၿမိဳ႔က 
က္မး့ပါဥပေဒေတျကုိ တေသျမတိမး့လုိကးနာလုိသူ 
ခရစးယာနးေတျရ႔ဲေတာငး့ဆုိၿခငး့ကုိ ခဵရတာေတျ႓ရပါတယး၈ က္မး့စာမြာ 
တငး့တငး့ႀကပးႀကပး တာ့ၿမစးထာ့ရ႔ဲနဲ႓ ဘာေႀကာငး႓ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးသူရ႔ဲ 
အိမးကုိသျာ့ၿပီ့ အစာအတူ စာ့တာလဆုိဲတာကုိ 
သူတုိ႓သိလုိခဲ႓ႀကတယး(တမနးေတားဝတၱဳ ှှ ့ ၀)၈ ရြငးေပတရုကလ ဲေကားေနလိ 
အိမးကုိ သျာ့ရၿခငး့အေႀကာငး့ ၿဖစးေႀကာငး့ ကုနးစငးေၿပာၿပလုိကးၿပီ့ 
“သခငးေယရြုခရစးကုိ ယုဵႀကညးေသာ ငါတုိ႓အာ့ ဘုရာ့သခငးသညး 
ဆုေက့္ဇူ့ကုိ ေပ့ေတားမူသညး နညး့တူ၇ ထုိသူတုိ႓အာ့လညး့ 
ေပ့ေတားမူသညးၿဖစးေသာေႀကာငး႓၇ ငါသညးအဘယးသို႓ေသာ သူၿဖစး၊ 
ဘုရာ့သခငးကုိဆီ့တာ့ႏိုငးသနညး့ဟု ေပတရုဆုိ၌”(တမနးေတားဝတၱဳ ှှ ့ 
ှ၄) ဆုိၿပီ့ ဆကးလကးေၿပာဆုိခဲ႓ပါတယး၈  
 ေပတရုရ႔ဲ စကာ့ကုိႀကာ့ေတာ႓ သူ႓ကုိေဝဖနးသူေတျဟာ 
မၿငငး့ပႀဲကၿပီ့ေတာ႓ “အကယးစငးစစး ဘုရာ့သခငးသညး 
အသကးရြငးေစၿခငး့အလုိငြါ၇ ေနာငးတတရာ့ကုိ 
တပါ့အမ္ိဳ့သာ့တုိ႓အာ့လညး့ေပ့ေတားမူၿပီဟု ဘုရာ့သခငး၌ ဂုဏးေတားကုိ 
ခ္ီ့မျမး့ႀက၌” ဆုိၿပီ့ အဵ႓အာ့တသငး႓ ေၿပာဆုိႀကပါေတာ႓တယး၈ 
က္မး့ပါပညတးေတားေတျကုိသာ တေသျမတိမး့လုိကးနာလုိသူေတျဟာလညး့ 
ဘုရာ့သခငးဟာ ဂ္ဴ့မဟုတးသူ လူမ္ိဳ့ၿခာ့ခရစးယာနးမ္ာ့ကုိလညး့ 
လူမြုအဖျဲ႓အစညး့မြာ ပါဝငးဖို႓ အလုိရိြတယးဆုိတာကုိ တခ္ိနးမြာေတာ႓ 
လကးခဵႀကရပါတယး၈ 
 ယခုေခတးခရစးယာနးမ္ာ့လုိပ ဲတမနးေတားဝတၱဳမြာပါတဲ႓ 
က္မး့ပါဥပေဒအတုိငး့သာ လုိကးေလြ္ာကးလုိႀကသူမ္ာ့ဟာ အစပိုငး့မြာေတာ႓ 
က္မး့ပါပညတးခ္ကး မလုိကးနာဘူ့လုိ႓ သူတုိ႓ထငးသူမ္ာ့ကုိ ႀကညးႀကညးသာသာ 
လကးခဵႀကပါတယး၈ သုိ႓ေသားလညး့ ေနာကးပိုငး့မြာ အမ္ာ့စုဟာ 
က္မး့ပါပညတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ လုိကးနာလကးခဵဖို႓ ေတာငး့ဆုိလာႀကပါေတာ႓တယး၈ 
ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးသူ လူမ္ိဳ့ၿခာ့မ္ာ့အတျကး သနး႓ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားကုိ 
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လကးခဵဖို႓နဲ႓ ခရစးယာနး လူမြုအသုိငး့အဝိုငး့ကုိဝငးဖို႓ ဗတိၱဇဵခဵယူရတာေတျ 
အတျကးေတာ႓ အဆငးေၿပေပမယး႓ သူတုိ႓ အဲ႓ဒီလုိ ဗတိၱဇဵခဵယူလုိကးတာနဲ႓ 
တခ္ိဳ႔ေသာ အယူမ္ာ့ကုိ မၿဖစးမေန လုိကးနာရမဲ႓ပဵု ေပါကးသျာ့ပါတယး၈ 
ဘယးလုိအယူလဆုိဲတာကုိေတာ႓ ေမာေရြရ႔ဲပညတးေတားကုိ ေသခ္ာေလ႓လာၿပီ့ 
ဆုဵ့ၿဖတးရမယးလုိ႓ က္မး့ပါဥပေဒအတုိငး့သာ လုိကးနာလုိသူ လူစုက 
ထငးႀကတယး၈ သူတုိ႓သာလြ္ငး အတတး၇ အသိဆုဵ့လူေတျၿဖစးတယးလုိ႓ 
သူတုိ႓ကုိယး သူတုိ႓ထငးႀကတယး၈ သူတုိ႓ဟာ မူရငး့ခရစးယာနးမ္ာ့ၿဖစးႀကတယး၇  
သူတုိ႓ဟာ လုပးပိုငးချငး႓ အချငး႓အာဏာ ရိြသူမ္ာ့ၿဖစးတယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ 
သူတုိ႓သာလြ္ငး သမၼာက္မး့စာကုိ ဘယးလုိဖတးရြုရမယးဆုိတာ 
သိသူမ္ာ့ၿဖစးတယးလုိ႓ ထငးႀကပါတယး၈ သူတုိ႓ရ႔ဲ ပထမဆုဵ့တုိကးပျဲမြာ 
က္ရဵြဳ့သျာ့ေပမယး႓ လကးေလ္ာ႓မြုေတာ႓ မရိြႀကပါဘူ့၈ 
 

်ပကျကး (ဿ) - ေနာကးဆုဵ့ပိတး ဗိုလးလုပျဲ ( တမနးေတားွ တၱဳ ှ၂ ) 
 
 တမနးေတား ေပါလုဟာ တပါ့အမ္ိဳ့သာ့ (ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးသူမ္ာ့) ကုိ 
ခရစးယာနး သာသနာေတား အေႀကာငး့ သတငး့စကာ့ကုိ 
ေၿပာႀကာ့စဥးအခ္ိနးကာလ အေႀကာငး့ကုိ ႀကညး႓ရေအာငး၈ သတငး့စကာ့  
ေၿပာႀကာ့မြုကုိ ေဂ္ရုရြလငးၿမိဳ႔ရ႔ဲ ေၿမာကးဖကး မိုငးရာေပါငး့ အနညး့ငယး 
အကျာမြာရိြတဲ႓ အႏိၱအုတးၿမိဳ႔မြ အစၿပဳခဲ႓ၿခငး့ၿဖစးတယး (ထုိေခတးအခါက 
လူေတျဟာ တေနရာမြ တေနရာသုိ႓ လမး့ေလ္ာကး၊ ခရီ့ထျကးႀကတယး )၈ 
ေဂ္ရုဆလငးၿမိဳ႔မြ အသငး့ေတားေတျက သမၼာက္မး့ပါ ဥပေဒေတျ အတုိငး့ 
တေသျမတိမး့လုိကးနာဖို႓ ေၿပာႀကာ့ေနစဥးမြာ ရြငးေပါလုကေတာ႓ သမၼာက္မး့ပါ 
ဥပေဒေတျအတုိငး့ တေသျမတိမး့လုိကးနာၿခငး့ မဟုတးပ ဲယုဵႀကညးၿခငး့ကုိ 
ဘယးလုိတညးေဆာကးရမယး၇ သမၼာက္မး့စာကုိ ဘယးလုိယုဵႀကညးရမယး 
ဆုိတာကုိ အာေဘာငးအာရငး့ သနးသနး ေဟာေၿပာေနခဲ႓တယး၈ ရြငးေပါလုရ႔ဲ 
ေခါငး့ေဆာငးမြု ေအာကးမြာ တပါ့အမ္ိဳ့သာ့ေတျ (ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးသူေတျ) 
ဟာ အႏိၱအုတး အသငး့ေတားထကုိဲ တဖျဲဖျဲ ဝငးေရာကးလာႀကတယး၈ က္မး့ပါ 
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ဥပေဒ အတိုငး့ သေသျမတိမး့လုိကးနာသူေတျ အၿမငးမြာ ဆုိ့ဝါ့ေနတာကေတာ႓ 
အႏိၱအုတးၿမိဳ႔က သာသနာၿပဳသူေတျဟာ သူတုိ႓ရ႔ဲ သတငး့စကာ့ကုိ 
တၿခာ့ၿမိဳ႔ေတျကုိလ ဲၿဖနး႓ေဝေနၿခငး့ပါပ၈ဲ 
 ေဂ္ရုဆလငးၿမိဳ႔က သမၼာက္မး့ပါ ဥပေဒအတုိငး့ 
တေသျမတိမး့လုိကးနာလုိသူ ခရစးယာနးေတျဟာ အထိတးတလနး႓ 
ၿဖစးကုနးႀကတယး၈ ေမာေရြရ႔ဲ ပညတးေတားကုိ လုိကးနာစရာမလုိပ ဲ
ခရစးယာနးၿဖစးႏိုငးတယး ဆုိတဲ႓ သတငး့စကာ့ကုိ လူအမ္ာ့အၿပာ့ 
ႀကာ့သိကုနးလုိ႓႓ပ ဲၿဖစးတယး၈ ေရေလာငး့ခဵရတဲ႓အပငးလုိ က္မး့စာကုိ လုိသလုိ 
ခ္႔ဲကာ့ၿပီ့ အသုဵ့ၿပဳေနတယးလုိ႓ သူတုိ႓ၿမငးႀကတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ သူတုိ႓ဟာ 
အႏိၱအုတးၿမိဳ႔က တပါ့အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ (ဂ္ဴမဟုတးသူလူမ္ိဳ့ၿခာ့မ္ာ့) ကုိ 
သတိေပ့ဖို႓ သာသနာၿပဳေတျကုိ ေစလႊတးခဲ႓ႀကတယး၈ သူတုိ႓ရ႔ဲ 
သတငး့စကာ့ကေတာ႓ “ သငးတုိ႓သညး ေမာေရြ၌ တရာ့အတုိငး့ 
အေရဖ္ာ့လြီ့ၿခငး့ကုိ မခဵလြ္ငး၇ ကယးတငးေတားမူၿခငး့သို႓ 
မေရာကးႏိုငး”(တမနးေတားဝတၱဳ ှ၂ ့ ှ) ဆုိတာပါပ၈ဲ သူတုိ႓ဟာ 
တပါ့အမ္ိဳ့သာ့ခရစးယာနးမ္ာ့(ဂ္ဴ့မဟုတးသူလူမ္ိဳ့ၿခာ့မ္ာ့) ကုိ 
က္မး့ပါဥပေဒေတျ ဘယးေလာကး အေရ့ႀကီ့ေႀကာငး့ သိေစခ္ငးလုိ႓ပ ဲ
ၿဖစးပါတယး၈ 
 ဒီလုိနဲ႓ အႏိၱအုပးအသငး့ေတားမြာ အုပးစု ႏြစးစု ၿဖစးေပ၍သျာ့တယး၈ 
တစးဖျဲ႔ကေတာ႓ ရြငးေပါလုဦ့ေဆာငးတဲ႓ ေမာေရြရ႔ဲ ပညတးေတားေတျကုိ 
တေသျမတိမး့လုိကးနာဖို႓ မလုိဘူ့ဆုိတဲ႓ တုိငး့တပါ့အမ္ိဳ့သာ့ ခရစးယာနးမ္ာ့ 
(ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မဟုတးသူမ္ာ့) ၿဖစးတယး၈ က္နးတစးဖျဲ႔ကေတာ႓ 
က္မး့ပါဥပေဒတုိငး့ကုိ တေသျမတိမး့ အေသ့စိတး လုိကးနာလုိသူေတျနဲ႓ 
စုဖျဲ႓ထာ့တဲ႓ အဖျဲ႓ပ ဲၿဖစးတယး၈ ဒီလုိ သေဘာထာ့ကျဲလျဲမြုဟာ အႏိၱအုတး 
အသငး့ေတား ၿပိဳကျဲဖို႓အေႀကာငး့ကုိ ဦ့တညးေစခဲ႓တယး၈ ဒီအၿငငး့ပျာ့မြုကုိ 
ေၿဖရြငး့ဖို႓ ေဂ္ရုဆလငးၿမိဳ႔မြာ အသကးရြငးေနထုိငးေနႀကေသ့တဲ႓ ေရြ႔မီေနာကးမီ 
လူႀကီ့ မ္ာ့နဲ႓ တမာနးေတျေတျဆီက တရာ့ဝငး ဥပေဒကုိသိရဖို႓ 
ေဂ္ရြဆလငးၿမိဳ႔ကုိ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ ေစလႊတးခဲ႓ႀကတယး၈ ဒီေတျ႓ဆုဵမြုကုိ 



111 

 

တမနးေတားဝတၱဳ အခနး့ႀကီ့ (ှ၂) မြာမြတးတမး့တငးထာ့ၿပီ့ေတာ႓ 
ေဂ္ရုဆလငးေကာငးစီ လုိ႓လညး့ေခ၍ဆုိသမုတးခဲ႓ႀကတယး၈  
 ဒီေကာငးစီ အစညး့အေဝ့ အခ္ိနးဘယးေလာကးရြညးႀကာခဲ႓တယး 
ဆုိတာေတာ႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓မသိပါဘူ့၈ ဘာေႀကာငး ႓လဆုိဲေတာ႓ စာေရ့သူက 
ဒီေတျ႓ဆုဵမြုရ႔ဲ အဆုဵ့သတးပိုငး့မြ အၿဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကုိ ေရ့သာ့ခဲ႓လုိ႓ၿဖစးတယး၈ 
စာေရ့ဆရာက “မ္ာ့စျာေသာ ေဆျ့ ေႏျ့  ၿငငး့ခဵုၿခငး့ရိြေသာအခါ ေပတရုသညး 
ထလ္ကး” (တမာနးေတား ှ၂့၄) ဆုိၿပီ့ပ ဲေရ့သာ့ခဲ႓ပါတယး၈ ရြငးေပါလုဟာ 
ဒီလိုထၿပီ့ေတာ႓ ေကားေနလိနဲ႓ ဦ့စျာေၿပာငး့လလဲာေသာ 
တပါ့အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့မြီၿပီ့ သူ႓ရ႔ဲအေတျ႓အႀကဵဳကုိ အာ့လုဵ့သိရေအာငး 
ေၿပာၿပခဲ႓တယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ လူတုိငး့ရ႔ဲစိတးႏြလုဵ့ကုိ သိေတားမူတဲ႓ 
ထာဝရဘုရာ့သခငးဟာ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားကုိ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ 
ေပ့သလုိပ ဲသူတုိ႓ကုိလ ဲေပ့ေႀကာငး့ သကးေသခဵခဲ႓တယး (တမနးေတားဝတၱဳ ှ၂ ့ 
၅)၈ 
 “ယုဵႀကညးၿခငး့အာ့ၿဖငး႓လညး့ သူတုိ႓၌ စိတးႏြလုဵ့ကုိ စငးႀကယးေစ၊ 
ငါတုိ႓ကုိ ၿခာ့နာ့ေစေတားမမူ” (တမနးေတားဝတၱဳ ှ၂ ့ ၆) လုိ႓ ရြငးေပါလု 
ေၿပာခဲ႓တယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ သူဟာ ေကာငးစီဝငးမ္ာ့ကုိ က္မး့ပါဥပေဒအတုိငး့ 
တေသျမတိမး့လုိကးနာဖို႓ ေၿပာဆုိေနၿခငး့ကုိ ေဘ့ဖယးထာ့ဖို႓နဲ႓ 
သနာ့ၿခငး့ဂရုဏာကုိ အရငး့ခဵဖို႓ ေမတၱာရပးခဵခဲ႓တယး၈ “သို႓ၿဖစးလြ္ငး၇ ငါတုိ႓ႏြငး႓ 
ငါတုိ႓ဘုိ့ေဘ့မ္ာ့ မထမး့ႏိုငးေသာ ထမး့ပို့ကုိ တပညး႓ေတားတုိ႓၌ 
လညးပငး့ေပ၍၉ တငးေစၿခငး့ငြါ အဘယးေႀကာငး႓ ဘုရာ့သခငးကုိ 
စဵုစမး့ႀကသနညး့”(တမနးေတားဝတၱဳ ှ၂ ့ ှွ) ဆုိၿပီ့ ေၿပာခဲ႓တယး၈ သူဟာ 
ေမာေရြပညတးေတား ကုိငးစျဲသူေတျကုိ က္မး့ခ္ကးေတျနဲ႓ မတုနး႓ၿပနးပ ဲ
က္မး့ပါဥပေဒအတုိငး့ တေသျမတိမး့လုိကးနာလုိသူေတျေတာငး ဒီပညတးခ္ကး 
၃ှ၀ ခ္ကးမြ အခ္ကးတုိငး့ကုိ မလုိကးနာဘူ့ဆုိတာကုိပ ဲရို့ရို့ေလ့ 
ေထာကးၿပခဲ႓တယး၈ ဒါဆုိ သူတုိ႓ကုိယးတုိငးေတာငး လုိကးနာဖို႓ မၿဖစးႏိုငးတာကုိ 
ေၿပာငး့လလဲာတဲ႓ တပါ့အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ကုိ ဘယးလုိလုိကးနာခိုငး့ရမလ ဲ? ဒါဟာ 
သနာ့ၿခငး့ ဂရုဏာေပ၍ အေၿခခဵတာပါပ၈ဲ  
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 ၿပီ့ေတာ႓ ရြငးေပါလုနဲ႓ ဗာနဗတုိ႓ဟာ “ ထုိအခါ ဗာနာဗႏြငး႓ေပါ 
လုတုိ႓သညး မိမိတုိ႓ အာ့ၿဖငး႓ တပါ့အမ္ိဳ့သာ့တုိ႓တျငး 
ဘုရာ့သခငးၿပဳေတားမူေသာ နိမိတးလက၏ဏာ၇ အဵ႓ဘျယးေသာ အမြုတုိ႓ကုိ 
ႀကာ့ေၿပာသညးကုိ စုေဝ့ေသာသူ အေပါငး့တုိ႓သညး တိတးဆိတးစျာ ေန၊ 
နာ့ေထာငးႀက၌” (တမနးေတားဝတၱဳ ှ၂ ့ ှဿ) ဆုိၿပီ့ သူတုိ႓အေတျ႓အႀကဵဳကုိ 
ေဝငြခဲ႓ႀကတယး၈ ထပးေၿပာရမယးဆုိရငး သူတုိ႓ရ႔ဲ ၿငငး့ခဵုမြုကုိ 
တုနး႓ၿပနးတာေတျဟာ က္မး့ခ္ကးေတျကုိ အေၿခခဵၿခငး့မရိြပါဘူ့၈ သူတုိ႓ရ႔ဲ 
တုနး႓ၿပနးေဆျ့ ေႏျ့ မြုဟာ အေ်ခအေနန ံဲ 
အခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး်ပီ့စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ မြာ 
အေၿခခဵၿခငး့ၿဖစးတယး(ဘုရာ့သခငးရ႔ဲအဵ႓ဘျယးေသာ ဒီလုပးေဆာငးမြုေတျနဲ႓ 
တပါ့အမ္ိဳ့သာ့ေတျရ႔ဲ အသကးတာကုိ ေၿပာငး့လေဲစခဲ႓မြုကုိ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ ဘယးလုိ 
ကနး႓ကျကးႏိုငးးမလဲ?)၈  
 ေနာကးဆုဵ့မြာ ယာကုပးက ထၿပီ့ေၿပာဆုိခဲ႓တယး၈ ယာကုပးဟာ 
သခငးေယရြုနဲ႓ ညီအစးကုိ ေတားစပးသူၿဖစးၿပီ့ေတာ႓ ေဂ္ရုဆလငး အသငး့ေတားမြာ 
အေရ့ပါအရာေရာကးဆုဵ့ေသာ ပုဂၐိဳလးလၿဲဖစးတယး၈ သူဟာလညး့ 
က္မး့ပါဥပေဒေတျ အတုိငး့ တေသျမတိမး့လုိကးနာသူ တစးေယာကးၿဖစးတယး၈ 
ဒါေပမယး႓သူဟာ ရြငးေပါလုတုိ႓ ရြငး့ၿပတာကုိ စိတးႏြလုဵ့တဵခါ့ဖျငး႓ၿပီ့ ေသခ္ာ  
ဂရုတစုိကးနာ့ေထာငး ခဲ႓တယး၈ ရြငးေပါလု ေၿပာဆုိခဲ႓သမြ္ ေကာငးစီဝငးမ္ာ့ကုိ 
သူကၿပနးလညးေၿပာဆုိခဲ႓တယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ ရြငးေပါလုရ႔ဲ အေတျ႓အႀကဵဳေတျဟာ 
တခ္ိဳ႔ ေရြ့က ဟီဘရူ့ ပေရာဖကးေတျရ႔ဲ စကာ့နဲ႓လညး့ 
ဘယးေလာကးကိုကးညီေႀကာငး့ ဆကးလကးေၿပာဆုိခဲ႓တယး၈ သူဟာ အာမုတး၇ 
ေယရမိနဲ႓ ေဟရြယ က္မး့ေတျကုိ ကုိ့ကာ့ၿပီ့ ပထမရာစုႏြစးရ႔ဲ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ 
ပရိသတးမ္ာ့ နာ့လညးလကးခဵေအာငး ေၿပာဆုိခဲ႓တယး၈ ေနာကးဆုဵ့ေတာ႓ “ 
တပါ့ အမ္ိဳ့သာ့တုိ႓အထမဲြ ဘုရာ့သခငး႓ထဵေတားသုိ႓ ေၿပာငး့လေဲသာ သူတုိ႓ကုိ 
မေႏြငး႓ရြကးဘလဲ္ကး” (တမနးေတား ှ၂ ့ ှ၆ ) ဆုိၿပီ့ သူ႓ရ႔ဲ ကုိယးပုိငး 
အယူအဆကုိ ေၿပာႀကာ့ခဲ႓တယး၈ ယာကုပးဟာ ေကာငးစီကိုယးစာ့ 
တပါ့အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အေနနဲ႓ ပညတးေတား အခ္ိဳ႔ကုိလုိကးနာဖို႓ ၇ အထူ့သၿဖငး႓ 
ဂ္ဴ့ခရစးယာနးမ္ာ့နဲ႓ ဆနး႓က္ငး ေသာ ပညတးေတားမ္ာ့ကုိ လိုကးနာဖို႓ 
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မေၿပာဆုိခဲ႓ပါဘူ့၈ သူအႀကဵၿပဳတာက သူတုိ႓ အေနနဲ႓ အစာ့အစာဆုိငးရာ 
ပညတးခ္ကးအစာ့ ဝတးတုကုိ့ကျယးၿခငး့ကုိ တာ့ၿမစးဖို႓ပၿဲဖစးတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ 
သူအႀကဵၿပဳတာက မတရာ့ေသာေမထုနး၇ လညးပငး့ညစးၿပီ့ သတးတဲ႓အရာႏြငး႓ 
အေသျ့ ကုိစာ့ၿခငး့မ္ိဳ့ေလာကးကုိသာ ပညတးသငး႓တယး 
ဆုိတာပါပဲ(တမနးေတားဝတၱဳ ှ၂ ့ ဿွ)၈ 
 မတရာ့ေသာေမထုနး ဆုိတဲ႓စကာ့လုဵ့ကို ဂရိစကာ့မြာ “porneia” 
ဆုိၿပီ့ေၿပာထာ့ပါတယး၈ ဒီစကာ့လုဵ့ဟာ အဓိကအာ့ၿဖငး႓ ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့ကုိ 
ရညးရျယးတာၿဖစးၿပီ့ ဒီထမဲြာ ေက္ာငး့ေတားမြ ၿပညး႓တနးဆာမ္ာ့လညး့ 
ပါဝငးပါတယး၈ ထုိ႓တူ အက္ငး႓ပ္ကး လိငးဆကးဆဵၿခငး့မ္ိဳ့လုိ႓လ ဲေယဘူယ 
အဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိႏိုငးပါတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ တပါ့အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ (ဂ္ဴ့မဟုတးသူ 
လူမ္ိဳ့ၿခာ့မ္ာ့) ကုိ ၿပ႒နး့လုိကးတာက က္မး့စာမြာ တာ့ၿမစးထာ့တဲ႓ မညးသညး႓ 
အက္ငး႓ပ္ကး လိငးမြုကိစၥမ္ိဳ့ကုိမဆုိ ချငး႓မၿပဳဖို႓ ဆုိတာပါ႓ပ၈ဲ ဒါဟာ 
ကျ္ႏးုပးဒီစာအုပးရ႔ဲအေရြ႔ပိုငး့ အခနး့ (၀) ခနး့မြာေဖားၿပခဲ႓သလုိပ ဲလူတကာနဲ႓ 
ေသာငး့ေၿပာငး့ လိငးဆကးဆဵၿခငး့နဲ႓ နတးရုပးတု ကုိ့ကျယးမြု ယုဵႀကညးခ္ကးအရ 
လိငးတူဆကးဆဵၿခငး့မ္ိဳ့ေတျ ပါဝငးပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ အတညးတက္ေပါငး့သငး့ 
ခ္စးခငးေနထုိငးတဲ႓ လိငးတူခ္စးၿခငး့ မ္ိဳ့ကုိ မဆုိလုိပါဘူ့၈(က္မး့စာရ႔ဲ 
အတညးၿပဳခ္ကးအရ) 
 လညးပငး့ညစးၿပီ့ သတးတဲ႓ တိရိစာၦနးဆုိတာကေတာ႓ 
နညး့နညး့ပိုရြငး့ပါတယး၈ အဒဲီလုိလညးပငး့ညစးၿပီ့ သတးတဲ႓နညး့နဲ႓ 
အသတးခဵရတဲ႓ တိရိစာၦနးရဲ႔ ခႏၶာကုိယးထမဲြာ သူ႓ရ႔ဲေသျ့ ေတျရိြေနအုဵ့မြာပ၈ဲ 
အဒဲီနညး့နဲ႓ သတးတဲ႓အသာ့ဟာ ဂရိလူမ္ိဳ့နဲ႓ ေရာမလူမ္ိဳ့ေတျအတျကး 
စာ့ေကာငး့ေသာကးဖျယးၿဖစးေပမယး႓ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ေတျအတျကးေတာ႓ 
ရျဵစရာေကာငး့ေနပါတယး၈ 
 ေဂ္ရုဆလငးၿမိဳ႔က တမနးေတားေတျနဲ႓ လူႀကီ့ေတျဟာ  ယာကုပးရ႔ဲ 
ေထာကးခဵခ္ကးကုိ သေဘာတူႀကၿပီ့ေတာ႓ ဒီသတငး့ေကာငး့ ေၿပာႀကာ့ဖို႓ 
အႏိၱအုတးၿမိဳ႔ကုိ ကိုယးစာ့လြယးေတျ လျတးခဲ႓ႀကတယး၈ သူတုိ႓ဟာ 
အႏိၱအုတးၿမိဳ႔က တပါ့အမ္ိဳ့သာ့ ခရစးယာနး ညီ့အစးကုိမ္ာ့ထဵ 
စာေရ့သာ့ၿပီ့ေတာ႓ အသငး့ေတားအေနနဲ႓ သူတုိ႓ကုိ ႀကိဳဆုိေႀကာငး့နဲ႓ သူတုိ႓ကုိ 
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ယာကုပးေထာကးခဵခ္ကးေပ့တဲ႓ ပညတးခ္ကးေတျကုိသာ လုိကးနာရပါမယး႓ 
အေႀကာငး့ သတငး့ေကာငး့ပါ့လုိကးႀကတယး၈ ဒါဟာ က္မး့ပါဥပေဒအတုိငး့ 
တေသျမတိမး့လုိကးနာလုိသူေတျကုိ အၿပတးအသတး 
အႏိုငးယူလုိကးႏုိငးၿခငး့ပၿဲဖစးတယး၈ 
 

ထုိသူတုိ ံ၌ အသီ့ကုိ ေထာကး ၊ ထုိသူတုိ ံကုိ သိ်ကလိမးံမညး၈ 
 
 ေဂ္ရုဆလငး ေကာငးစီရ႔ဲဆုဵ့ၿဖတးခ္ကးခ္မြုကုိ အကခဲတး ႀကညး႓ရငး 
ရြငးေပါလုနဲ႓ ရြငးေပတရုဟာ တူညီတဲ႓ အခ္ကးေတျကိုတငးၿပခဲ႓တယးဆုိတဲ႓ 
အေရ့ႀကီ့ အခ္ကးကုိေတျ႔ရိြရပါတယး၈ သူတုိ႓ႏြစးဦ့လုဵ့ဟာ က္မး့စာအုပးပါ 
အေႀကာငး့အခ္ကးမ္ာ့နဲ႓ ၿပနးလြနး ေခ္ပၿခငး့မ္ိဳ့မဟုတးပ ဲ
တပါ့အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အေပ၍ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ သနး႓ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတား 
သျနး့ေလာငး့ၿခငး့အေႀကာငး့ဆုိတဲ႓ မ္ကးၿမငး သကးေသအေနနဲ႓ 
သကးေသခဵၿခငး့မ္ိဳ့ေတျနဲ႓သာ ေလြ္ာကးလခဲ္ကး ေပ့ခဲ႓ႀကၿခငး့ၿဖစးတယး၈ 
“Seeing is believing” ဆုိတဲ႓ ေရြ့စကာ့လုိေပါ႓၈ ရြငးေပါလုနဲ႓ 
ရြငးေပတရုတုိ႓ကေတာ႓ တပါ့အမ္ိဳ့သာ့ ယုဵႀကညးသူေတျ ထဵမြာလညး့ 
ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ခရစးယာနးမ္ာ့ကဲ႓သုိ႓ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားရ႔ဲ 
ေကာငး့ၿမတးၿခငး့၇ခ္စးၿခငး့ႏြငး႓ ဘုနး့တနးခို့ေတားမ္ာ့နဲ႓ ၿပညး႓ဝေနတယးဆုိတာ 
ေတျ႓ၿမငး သိရိြႀကတယး၈ သူတုိ႓ႏြစးေယာကးအတျကးေတာ႓ ဒါဟာ 
အခိုငးလုဵဆုဵ့ေသာ သကးေသေတျပါပ၈ဲ ဘာေႀကာငး႓ ဘုရာ့သခငးကုိ 
စမး့သပးခ္ငးပါအဵု့မလ ဲ? 
 ရြငးေပါလုနဲ႓ ရြငးေပတရုတို႓ဟာ သခငးေယရြုကုိယးေတားတုိငး ႏြႈတးထျကး 
ေၿပာဆုိခဲ႓တာကုိ အေၿခခဵၿပီ့ ၿပဳမူခဲ႓ႀကတယး၈ ရြငးမႆဲခရစးဝငး (၄ ့ ှ၃ , ှ၅) 
မြာ သခငးေယရြုက “ထုိသူတုိ႓၌အက္ငး႓ကုိေထာကး၊ သူတုိ႓၌ သေဘာကုိ 
သိႀကလိမး႓မညး၈ ဆူ့ပငး၉ စပ္စးသီ့ကုိ ဆျတးတတးသေလာ၇ ဆူေလပငး၉ 
သေဘၤာသဖနး့သီ့ကုိ ဆျတးတတးသေလာ၈” “ ေကာငး့ေသာ အပငးသညး 
မေကာငး့ေသာ အသီ့၇ မေကာငး့ေသာ အပငးသညး ေကာငး့ေသာအသီ့ကုိ 
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မသီ့ႏိုငး” ဆုိၿပီ့ မိနး႓ဆုိခဲ႓တယး၈ ေခတးဦ့ခရစးယာနး 
အသငး့ေတားဦ့ေဆာငးသူမ္ာ့ဟာ သူတုိ႓ရ႔ဲ က္မး့စာအေပ၍ အဓိပၸါယးဖျငး႓ဆုိမြုနဲ႓ 
ကျဲၿပာ့ေနတဲ႓ တပါ့အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ကုိ လကးခဵခဲ႓ေသားလညး့ ဒီလကးခဵၿခငး့ရ႔ဲ 
တရာ့နညး့လမး့က္မြု အဆငး႓အတနး့နဲ႓ နိမး႓ခ္ၿခငး့ေတျကုိ 
ေကာငး့စျာသိရိြခဲ႓ႀကပါတယး၈ 
 အဲ႓ဒီလုိ က္မး့ပါ အေႀကာငး့အခ္ကးမ္ိဳ့ေတျနဲ႓ပ ဲစီရငးဆုဵ့ၿဖတးခဵေနရတဲ႓ 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ ဟာ ဘာကုိမြမ္ာ့မ္ာ့စာ့စာ့ မေတာငး့ဆုိပါဘူ့၈ တမနးေတား 
ရြငးေပါလုနဲ႓ ရြငးေပတရုတို႓ကုိ ဥပမာယူၿပီ့ ေခတးသစး 
တပါ့အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ၿဖစးတဲ႓ လိငးတူခ္စးသူ မ္ာ့အေႀကာငး့ကုိ ကျ္ႏးုပးတို႓ 
အခ္ငး့ခ္ငး့ ေဝငြခဲ႓ႀကတယး၈ 
 စာရာဖာရြီ့ အေႀကာငး့ႀကညး႓ရေအာငး၈ စာရာ ဟာ သငးေတျ႓ႀကဵဳဖူ့ခဲ႓တဲ႓ 
လူနညး့စုေတျလုိပ ဲေႏျ့ ေထျ့ ၿခငး့၇ ခ္စးၿခငး့ ၇ ၿငိမး့ခ္မး့ၿခငး့ ႏြငး႓ 
ေပ္ားရႊငးၿခငး့ေတျနဲ႓ ၿပညး႓ဝတဲ႓သူၿဖစးပါတယး၈ သူမနဲ႓ေတျ႓ဆုဵတဲ႓သူတုိငး့ဟာ 
သခငးခရစးေတားရ႔ဲ ၿငိမး့ခ္မး့မြုနဲ႓အတူ စိတးလကးခ္မး့သာခဵစာ့ရၿပီ့ 
ဒုက၏ဆငး့ရေဲတျအေႀကာငး့ သူမနဲ႓ တုိငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ေလ႓ ရိြႀကတယး၈ ဒါေပမယး႓ 
ဒါဟာ အၿမတဲမး့ေတာ႓ မဟုတးခဲ႓ပါဘူ့၈ သူမဆယးေက္ားသကးရျယး 
လူငယးဘဝမြာ ကေလ့ဘဝကကဵဆုိ့မြုမ္ာ့ေႀကာငး ႓ ရခဲ႓တဲ႓စိတးေရာဂါ 
ကုိၿပငး့ၿပငး့ထနးထနးခဵစာ့ခဲ႓ရပါတယး၈ သူမအသကး ှ၄ ႏြစးမြာ 
စိတးေရာဂါကုေဆ့ရဵုမြာ ညိြဳ့ငယးထုိငး့မိြုငး့၇ ပငးပနး့ႏျမး့ႏျယးစျာနဲ႓ ေနခဲ႓ရပါတယး၈ 
သူမအတျကးေတာ႓ ေရြာ႓ရိုကးၿပီ့ ကုသတဲ႓နညး့တစးနညး့ပ ဲရိြေတာ႓တယးလုိ႓ 
ဆရာဝနးေတျက သူမမိဘေတျကုိ ေၿပာခဲ႓ႀကတယး၈ သူမ ၃လ အတျငး့ 
၃၆ႀကိမးတုိငးတိုငး ေရြာ႓ရိုကးၿပီ့ ကုသခဲ႓ေပမယး႓ မထူ့ၿခာ့ခဲ႓ပါဘူ့၈ 
အလုိဲကုသၿခငး့ရ႔ဲ အက္ိဳ့ဆကးေႀကာငး႓ ေသျ့ ၿပနးေႀကာေတျ က္ဳဵ႔သျာ့ၿပီ့ 
ဆရာဝနးေတျက သူမဟာ အတျငး့ကလီစာေတျ 
အလုပးေကာငး့ေကာငး့မလုပးေတာ႓ပ ဲေသရေတာ႓မယးလုိ႓ သူ႓မမိဘေတျကုိ  
ေၿပာၿပခဲ႓ႀကတယး၈ အကယး၊ သူမအသကးရြငးခဲ႓ရငးေတာငးမြ သူမဟာ စိတၱဇ 
ေဆ့ရဵုမြာပ ဲဘဝကုိၿဖတးသနး့ရလိမး႓မယးလုိ႓ ေၿပာဆုိခဲ႓ႀကတယး၈  
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 သူမမိဘေတျဟာ သူမကုိ ဆုေတာငး့ဆကးကပးၿခငး့နဲ႓ အတူ 
စိတးပိုငး့ဆုိငးရာ ပူ့ေပါငး့ကုသမြုေတျ ၿပဳလုပးေပ့တဲ႓ တစးၿခာ့ 
ခရစးယာနးေဆ့ရဵုကုိ ေခ၍သျာ့ႀကတယး၈ အဲ႓ဒီေဆ့ရဵုမြာ 
သူမဆယးစုႏြစးတစးခုေလာကး စနစးတက္ ကုသမြုကုိခဵယူခဲ႓တယး၈ ဒီေန႓ဒီခ္ိနး 
စာရာ ကုိေတျ႓ရငးေတာ႓ သူမဟာ တစးခ္ိနးက အသကးရြငးဖို႓ ဒီလုိအႀကီ့အက္ယး 
ရုနး့ကနးခဲ႓ရတယးလုိ႓ ထငးမြာမဟုတးပါဘူ့၈ သူမဒီအေႀကာငး့ ပျငး႓ပျငး႓လငး့လငး့ 
ေၿပာၿပခဲ႓တာပါ၈ 
 စာရာ က သူမဒီလုိ ၿပနးက္နး့မာလာရၿခငး့ 
အေႀကာငး့ရငး့မ္ာ့စျာရိြတယးလုိ႓ ခဵယူထာ့ပါတယး၈ ခရစးယာနး အသုိငး့အဝုိငး့ရ႔ဲ 
ေထာကးပဵ႓မြု၇ ေရာဂါ ကုထုဵ့ဆုိငးရာမြာေရာ ဝိညာဥးေရ့ရာမြာပါ အလျနးေတားတဲ႓ 
သမာ့ေတားမ္ာ့ထဵမြ ရရိြတဲ႓ကုသမြု၇ စာအုပးမ္ာ့ ၇ ဆုေတာငး့ေဖား 
ဆုေတာငး့ဖကး ႏြငး႓ လူအမ္ာ့ရ႔ဲဆုေတာငး့ ေမတၱာပို႓မြုမ္ာ့ေႀကာငး႓ 
သူမက္နး့မာလာရၿခငး့လုိ႓ သူမခဵယူထာ့ပါတယး၈ အဲ႓ဒါေတျ အၿပငး စာရာ 
ေၿပာခဲ႓တာကေတာ႓ “ကျ္နးမရ႔ဲသမာ့ေတား ၇ ကျ္နးမရ႔ဲ ဆရာ ၇ ကျ္နးမရ႔ဲအစးကုိ 
ၿပီ့ေတာ႓ ကျ္နးမရ႔ဲကယးတငးပိုငးရြငးၿဖစးတဲ႓ ေယရြုခရစးေတားနဲ႓ 
အတူႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ လကးတျဲအသကးရြငးခဲ႓တယး” ဆုိတာပါပ၈ဲ 
က္မး့စာမြာပါတဲ႓  မာဂဒလ မာရိ လုိပ ဲစာရာ ဟာ ေပ္ာကးကငး့မြုရၿပီ့ 
ခုခ္ိနးမြာေတာ႓ သူမဟာ သူမပါတးဝနး့က္ငးမြာ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲခ္စးၿခငး့ေမတၱာကုိ 
ပဵုသကးေသေကာငး့ၿပႏိုငးတဲ႓ လူတစးေယာကးအၿဖစး 
သကးရြငးေနထုိငးေနပါတယး၈ သူ႓မဟာ အမ္ိဳ့သမီ့လိငးတူခ္စးသူၿဖစးတယးဆုိတဲ႓ 
အခ္ကးက ဘာမြအဟနး႓အတာ့ မၿဖစးခဲ႓ပ ဲဘုရာ့သခငးဟာ သူမကုိ ေရျ့ ေကာကး 
အသုဵ့ေတား ခဵခိုငး့ေနပါတယး၈ 
 မိုကးဒရစးကယး ဟာ တငး့က္ပးတဲ႓ ႏြစးခ္ငး့ခရစးယာနး အသငး့ေတားနဲ႓ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ တနးခို့ေတားကုိ ယုဵႀကညးႀကတဲ႓ ခရစးယာနးေတျရ႔ဲ 
အသကးတာကေန သခငးေယရြုအေႀကာငး့ ပထမဆုဵ့ သငးယူသိရြိခဲ႓ပါတယး၈ 
ဒါေပမယး႓ သူ႓ကုိဘယးအသငး့သူအသငး့သာ့ကမြ ေႏျ့ ေႏျ့ ေထျ့ ေထျ့  
ႀကိဳဆုိလကးခဵမြု မရြိႀကပါဘူ့၈ ဒါေပမယး႓ မိုကး ကေတာ႓ ခရစးေတားကုိ အမီြၿပဳတဲ႓ 
အသကးတာနဲ႓သာ ေနထုိငးခဲ႓တယး၈ တစးခါမြာေတာ႓ မိုကး ရ႔ဲ ခ္စးလြစျာေသာ 



117 

 

ေချ့ ေလ့ အိစာ ဟာ လညးပငး့မြာပတး ထာ့တဲ႓ လညးပတးကေနလျတးသျာ့ၿပီ့ 
ကာ့တုိကး ခဵလုိကးရပါေတာ႓တယး၈ ဓာတးမြာရုိကးႀကညး႓လုိကးေတာ႓ ရလာတဲ႓ 
အေၿဖဟာ အိစာ ရ႔ဲေနာကးေၿခေတျဟာ သျငးသျငးႀကိဳ့သျာ့ၿပီ ဆုိတာပါပ၈ဲ 
တိရိစာၦနးဆရာဝနးကေတာ႓ အိစာ အတျကး ချဲစိတး အစာ့ထုိ့ကုထုဵ့ကသာ 
လမး့ၿပနးေလြ္ာကးႏိုငးဖို႓ ေနာကးဆုဵ့ေမြ္ားလငး႓ခ္ကးပလုိဲ႓ ေၿပာခဲ႓တယး၈ ဒါေပမယး႓ 
မိုကး မြာ ချဲစိတး ကုသဖို႓ လုိအပးတဲ႓ ေဒ၍လာ (၁ွွ) ေတာငး 
မရိြဘူ့ၿဖစးေနခဲ႓တယး၈ တိရိစာၦနးဆရာဝနးဆီကေန 
အိမးအၿပနးလမး့တေလ္ာကးမြာေတာ႓ မိုကး ဟာ အဵ႓ဖျယးရာေတျ ၿဖစးလာပါမယး႓ 
အေႀကာငး့ မ္ကးရညးက္မတတး ဘုရာ့သခငးထဵ ဆုေတာငး့ၿခငး့ပ ဲ
ၿပဳလုပးေနခဲ႓တယး၈ အိမးၿပနးေရာကးေတာ႓လညး့ အိမးကုိအလညးလာတဲ႓ 
သူငယးခ္ငး့တစးေယာကးနဲ႓အတူ အိစာ ရ႔ဲအနာေပ၍ လကးတငးၿပီ့ အတူတကျ 
ဆုေတာငး့မြုေတျ ၿပဳလုပးခဲ႓ႀကတယး၈ တစးပတးအတျငး့မြာပ ဲအိစာ ဟာ 
ေနာကးထပး ဘာကုသမြုမြထပးခဵစရာ မလုိေတာ႓ေလာကးေအာငး 
သူ႓ရ႔ဲေၿခေတျကုိ အသုဵ့ၿပဳၿပီ့ ေၿပ့လႊာ့ ေဆာ႓ကစာ့ ေနပါေတာ႓တယး၈ 
အဲ႓ဒီခ္ိနးကစၿပီ့ ဘုရာ့သခငးဟာ မိုကး ကုိ တစးၿခာ့ အဵ႓ႀသဖျယး ကုသမြုေတျမြာ 
ဆကးလကး အသုဵ့ၿပဳခဲ႓ပါတယး၈ 
 ေဒ့ဗစး စကျာ့ ဟာလညး့ ထိုနညး့အတူ ေရြ့ရို့စျဲဆနးတဲ႓ ခရစးယာနး 
အသိုငး့အဝုိငး့မြာ ႀကီ့ၿပငး့လာ့ခဲ႓ပါတယး၈ သူ႓ရ႔ဲ လိငးတူခ္စးသူၿဖစးၿခငး့ အေပ၍ 
ငယးဘဝ အသငး့ေတားက လူေတျနဲ႓ မိဘၿဖစးသူေတျ ကုိယးတုိငးက 
အၿပစးလုိ႓ၿမငးခဲ႓ႀကတယး၈ ေဒ့ဗစး ဟာသူ႓ကုိယးသူ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ 
သာ့သမီ့အၿဖစး ဘယးအခါမြ မခဵစာ့မိခဲ႓ဖူ့ပါဘူ့၈ ဒါေပမယး႓ ေဒ့ဗစး ဟာ 
ေနာကးပိုငး့မြာ သူ႓ကုိ လုိလုိလာ့လာ့ ႀကိဳဆုိတဲ႓ အသငး့ေတား တစးခုကုိ 
သျာ့ေတျ႓ပါတယး၈ ေနာကး ႏြစးအနညး့ငယးႀကာေတာ႓ ေဒ့ဗစး ဟာ 
အႀကီ့မာ့ဆုဵ့ေၿခလြမး့အေနနဲ႓ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ အလုိေတားအတုိငး့ ဘုရာ့ရ႔ဲ 
အမြုေတားထမး့ဖို႓ ဆုဵ့ၿဖတးလုိကးပါေတာ႓တယး၈ လူမြုဆကးဆဵေရ့ 
ပညာရြငးၿဖစးတဲ႓ ေဒ့ဗစး ဟာ သူ႓အလုပးကုိ ထျကးၿပီ့ သူ႓အသငး့ေတားအတျကး 
အခမဲ႓ အမြုေတားထမး့ခဲ႓ပါတယး၈ သူ႓ကုိ အသငး့ေတားက 
လခမစို႓မပို႓ေလ့(အနညး့ငယး) ေပ့ႏိုငးတဲ႓ အခ္ိနးတိုငးေအာငး 
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သူ႓အသငး့ေတားမြာ တစးႏြစးပတးလုဵ့ ဆကးကပး ခဲ႓ပါတယး 
(သူ႓ရ႔ဲမူလအလုပးကရတဲ႓ လခက အသငး့ေတားကေပ့တဲ႓ လခထကး 
ႏြစးဆမြ္ပိုမ္ာ့)၈  

ဘရနးဒါ ေွဟနး ကုိ ပထမဦ့ဆုဵ့အႀကိမး သငးေတျ႓လုိကးခိုကးမြာ 
သူမဟာ လူေတျကုိ ေပ္ားရႊငးေစတတးတဲ႓ လူေပ္ားမ္ိဳ့လုိ႓ ၿမငးပါလိမး႓မယး၈ 
ဒါေပမယး႓ သူမဟာ ဒီလုိဘဝ အေၿခအေနမ္ိဳ့ကုိ လျယးလျယးကူကူ ရခဲ႓တာ 
မဟုတးပါဘူ့၈ သူမရ႔ဲမိခငးဟာ ဘယးေဆ့မြ မတုိ့ေတာ႓တဲ႓ ေရာဂါမ္ိဳ့ေႀကာငး႓ 
အိပးယာေပ၍ ဖုနး့ဖုနး့လ ဲေနခဲ႓ရဖူ့ပါတယး၈ သူမဟာ အလျနးနာမက္နး့ 
ၿဖစးေနတဲ႓ မိခငးကိုၿပဳစုရေအာငး မိခငးၿဖစးသူရ႔ဲ အိမးကုိ 
ေၿပာငး့ေရႊ႔ေနထိုငးခဲ႓ပါတယး၈ သူမမိခငး အတျကးေတာ႓ ဘရနးဒါ 
အမ္ိဳ့သမီ့လိငးတူခ္စးသူ ၿဖစးတာဟာ ဘာၿပႆနာမြ မဟုတးခဲ႓ပါဘူ့၈ ဘရနးဒါ 
ဟာ မိခငးေသခ္ိနးတုိငးေအာငး ေလ့ႏြစးချဲတုိငးတိုငး ဘုရာ့သခငးထဵကရတဲ႓ 
ႀကငးနာၿခငး့မ္ိဳ့နဲ႓ မိခငးကုိ လကးဆုပးလကးနယး ၿပဳစုခဲ႓ပါတယး၈ ဘရနးဒါ 
ကုိၿမငးတဲ႓လူတုိငး့က သူမ မေမာမပနး့ မညီ့မၿငဴ ၿပဳစုေပ့တာေတျအတျကး 
အဵ႓ႀသမြငးသကးႀကရပါတယး၈ 
 သခငးေယရြဳ က “ထုိသူတုိ႓၌အက္ငး႓ကုိေထာကး၊ သူတုိ႓၌ 
သေဘာကုိ သိႀကလိမး႓မညး၈” လုိ႓ ေၿပာခဲ႓ပါတယး၈ သနး႓ရြငး့ေသာ 
ဝိညာဥးေတားေရြ႔ေမြာကးမြာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဘယးလုိ ပဵုသကးေသေကာငး့ 
ၿဖစးသငး႓တယးဆုိတာကုိ ရြငးေပါလုကလ ဲဒီက္မး့ခ္ကးကုိ အေၿခခဵၿပီ့ 
ေၿပာခဲ႓ပါတယး၈ ဂလာတိႀသဝါဒစာ ( ၂ ့ ဿဿ ) မြာ “ ဝိညာဥးပကတိ၌ 
အက္ိဳ့မူကာ့၇ ခ္စးၿခငး့၇ ဝမး့ေၿမာကးၿခငး့၇ ၿငိမးသကးၿခငး့၇ စိတးရြညးၿခငး့၇ 
ေက့္ဇူ့ၿပဳၿခငး့၇ ေကာငး့ၿမတးၿခငး့၇ သစၥာေစာငး႓ၿခငး့၈ ႏူ့ည႓ဵသိမးေမျ႔ၿခငး့၇ 
ကာမဂုဏးခ္ဳပးတညး့ၿခငး့ေပတညး့၈” လုိ႓ဆုိထာ့ပါတယး၈ 
ဒီလုိအေႀကာငး့အရာမ္ိဳ့ကုိ စာရာ ၇ မိုကး ၇ ေဒ့ဗစး ၇ ဘရနးဒါ ႏြငး႓ 
တစးၿခာ့ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ လိငးတူခ္စးသူခရစးယာနးမ္ာ့  တျငး 
အလြ္ဵပယးေတျႏိုငးပါတယး၈  

ဒါကုိႀကညး႓ရငး တနးခို့ႀကီ့တဲ႓ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားရ႔ဲအလုပးကုိ 
အထူ့သၿဖငး႓ ခရစးယာနး လူမြုအသုိငး့အဝုိငး့မြာက္ငးလညးေနတဲ႓ 
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လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့  ေတျမြာ ေတျ႓ၿမငးႏိုငးပါတယး၈ ဥပမာ မူရငး့စာေရ့ဆရာၿဖစးသူ 
ႏြစးဦ့လုဵ့ဟာ အငးဒီ့ယာ့နာ့ မြာရိြတဲ႓ Jesus Metropolitan Community 
Church (Jesus MCC) အသငး့ေတား ရ႔ဲ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ ၿဖစးႀကပါတယး၈ 
စာေရ့ဆရာ ဂ္ကး ကေတာ႓ သငး့အုပးဆရာ ၿဖစးၿပီ့ေတာ႓ တုိငးလာ ကေတာ႓ 
သကးႀကျတဲ႓ သငး့ဝငးသူၿဖစးပါတယး၈ အသငး့ေတားကုိ  သဵသယဝငးေနတဲ႓ 
ခရစးယာနးမ္ာ့နဲ႓ စကာ့ေၿပာရာမြာ “ကျ္ႏးုပးတုိ႓နဲ႓အတ ူတစးခါေလာကး 
လာေရာကးဝတးၿပဳမြု ၿပဳပါ၈ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားဟာ ကျ္ႏုးပးတို႓ အေပ၍မြာ 
အလုပးမလုပးဘူ့လုိ႓ ထငးရငး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ ေၿပာပါ” ဆုိတဲ႓ စိနးေခ၍မြုနဲ႓ 
ဖိတးေခ၍ရေလ႓ ရိြပါတယး၈  

 Jesus MCC အသငး့ေတား ဝတးၿပဳမြုမြာ ပါဝငးရငးေတာ႓ 
ဘုရာ့သခငးကုိ ဂုဏးေတားခ္ီ့မျမး့ရာမြာ တစးခ္ိဳ႔က လကးေတျကုိ 
ေၿမာကး၊လညး့ေကာငး့၇ တစးခ္ိဳ႔က တိတးဆိတးစျာ ေခါငး့ငဵု႓၊ လညး့ေကာငး့၇ 
တစးခ္ိဳ႔က ငိုယုိ၊ လညး့ေကာငး့၇ တစးခ္ိဳ႔ကေတာ႓ ၿပဵဳ့ရႊငး၊ လညး့ေကာငး့ 
ခရစးေတား ေရြ႔ေမြာကးမြာ ဝတးၿပဳေနတာကုိ ၿမငးရမြာ ၿဖစးပါတယး၈ 
ဧညး႓သညးေတားမ္ာ့ဟာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓နဲ႓ ပတးသကးၿပီ့ သူတုိ႓ရ႔ဲ 
အေတျ႓အႀကဵဳေတျကုိ ေဝငြေလ႓ ရိြႀကပါတယး၈ ဥပမာ Christian Church 
(Disciples of Christ) အသငး့ေတားရ႔ဲ သငး့အုပးဆရာမ လငး့ဒါ ပကးထရစး 
ဟာ သူရ႔ဲေလ႓လာေရ့ခရီ့ေႀကာငး႓ လအနညး့ငယး ကျ္ႏးုပးတုိ႓နဲ႓ အတူ 
ဝတးၿပဳမြုမြာ ပါဝငးခဲ႓ပါတယး၈ ေနာကးပိုငး့မြာ သူမဟာ သူမရ႔ဲ အသငး့ေတား 
ဝတးၿပဳၿခငး့ေတျ မပါဝငးေတာ႓တာေႀကာငး႓ ဓမၼအမြု လုပးေဖားးကုိငးဖကးက 
ဆကးသျယးေမ့ၿမနး့ခဲ႓ပါတယး၈ သူမရ႔ဲ အေၿဖကေတာ႓ သူမဟာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ 
အသငး့ေတားမြာ ဘယးလုိႀကဵဳေတျ႔ခဲ႓ရတဲ႓ အေႀကာငး့ သူမသူငယးခ္ငး့ကုိ 
ေၿပာၿပခဲ႓တယးလုိ႓ ဆုိပါတယး၈ သနး႓ရြငး့ေသာ 
ေနာကးဆုဵ့ညစာစာ့ၿခငး့(ပျဲေတား)နဲ႓ ဝတးၿပဳမြုအေႀကာငး့ 
သူမေရ့သာ့ထာ့တာကေတာ႓ 

“ ွတး်ပဳပျဲ ကုိ စလုိကးတယး ဆုိတာန ံဲဘ ဲအသာ့အေရာငး ၇ နယးေ်မ ၇ 
အသကးအရျယး မတူသူေတျ အကုနးလုဵ့ တစးလုဵ့တစးွတညး့ လကး တျဲ ်ပီ့ 
သခ္ငး့ သဵ်ပိဳငးဆုိ်ကတယး ၈ အဒဲီ တနဂၤေႏျ ေန ံက ဆုိတဲံ သခ္ငး့က - 



120 

 

ေယရြဴရြငးက သငးံကုိ နူ့ညဵစျာ သိမးေမျ ံစျာ ၇ ဂရုဏာ နြငးံ ေခ၍ေနပါ သညး ၈ 
သငးနြငးံ က္ျနုးပးကုိ ေခ၍ေနပါသညး ၈ အိမးန ံဲ ေွ့ကျာ ေနသူမ္ာ့ အိမးကုိ ်ပနးခဲံ ဖို ံ 
ေခ၍ေနပါသညး ၈ ဟုတးတယး အဒဲီသခ္ငး့ကုိ အာ့လုဵ့ က စိတးနြလုဵ့ တစးလုဵ့ 
တစးွတညး့ န ံဲ လကးကုိ တျဲ ်ပီ့ က္မ ကုိ ွနး့ရဵ ်ပီ့ ဆုိေန ်ကတာ ၈ ေနာကး်ပီ့ 
အပတးတုိငး့ လာတဲံ လူေတျ ကလညး့ အသကး ၀၂ နြစး ွနး့က္ငး န ံဲထကးွကး 
ေက္ားေက္ား က အမ္ိဳ့သာ့ေတျ ေနာကး်ပီ့ အသာ့အေရာငး လူမ္ိဳ့စု 
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့က ကေလ့ေတျ ၇ တစးခ္ိဳ ံက ်ကညးံတာန ံဲအထကးတနး့မြနး့ သိသာ်ပီ့ 
တစးခ္ိဳ ံက ဆငး့ရခဲ္ိဳ  ံတကးေန်ကတာ ၈ အဒဲါေတျ ကုိ ေတျ ံ်ပီ့ က္မ 
ကုိယးံကုိယးကုိေတာငး မယုဵနိုငးဘူ့ … ေတျ့ ထာ့တာန ံဲ 
တစး်ခာ့စီ်ဖစးေနလုိ ံေလ ၈ အဒဲီ ွတး်ပဳပျဲ ကုိ တကးခဲံရတဲံ အတျကး အငးမတနး 
ေကာငး့ခ္ီ့ ခဵစာ့ခဲံရပါတယး ၈ ွမး့လညး့ သာပါတယး”  

သိက၏ာေတားရ ဆရာမ လငး့ဒါ ပကးထရစး ရ႔ဲ အေတျ ႓အႀကဵဳဟာ 
ရြငးေပတရုနဲ႓ အေဖားေတျ ေရာမတပးမြဴ့ေကာေနလိရ႔ဲ အိမး သျာ့ခဲ႓တုနး့က 
အေႀကာငး့ကုိ အမြတးရေစပါတယး၈ ဘယးေလာကးမ္ာ့ အဵ႓ႀသဖျယးရာနဲ႓ 
လြပလုိကးပါသလ ဲဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ေကာငး့ခ္ီ့မခဵစာ့ရဘူ့လုိ႓ ထငးရတဲ႓ 
သူေတျထဵမြာ ခရစးေတားကုိ ၿမငးရလုိ႓ပါပ၈ဲ  

ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အသငး့ေတားမြာ ပါဝငး ဝတးၿပဳမြု ၿပဳေနသူအမ္ာ့စုဟာ 
သူတုိ႓ရ႔ဲမူရငး့ အသငး့ေတားေတျမြာ မရရိြခဲ႓တဲ႓ ယုဵႀကညးၿခငး့ကုိ 
ၿပနးလညးတညးေဆာကးေနႀကတဲ႓ အမ္ိဳ့သာ့လိငးတူခ္စးသူနဲ႓ အမ္ိဳ့သမီ့ 
လိငးတူခ္စးသူ အမ္ာ့စုပ ဲၿဖစးပါတယး၈ တစးခ္ိဳ႔ကေတာ႓ လူအမ္ာ့ေရြ႔မြနး 
ႏြစးၿခငး့ခဵယူၿပီ့ ယုဵႀကညးသူ အသငး့သာ့ အသစးမ္ာ့ပၿဲဖစးပါတယး၈ 

ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အသငး့ေတားမြာ ေယရြုခရစးေတားအေႀကာငး့ႏြငး႓ 
အသကးတာကုိ ဘယးလုိလုိကးေလြ္ာကးမလ ဲဆုိတာသငးႀကာ့သူေတျနဲ႓ 
ၿပညး႓ေနပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဆီမြာ အပါတးစဥး သမၼာက္မး့စာ သငးႀကာ့ၿခငး့၇ 
ကာလႀကာ တပညး႓ေတားၿဖစးသငးတနး့ေတျနဲ႓ အတူ အၿခာ့ 
အစီအစဥးေပါငး့မ္ာ့စျာလညး့ ရိြပါတယး၈ ထုိ႓အတူ အိမးယာမဲ႓မ္ာ့ကုိ 
ေနထုိငးစရာ တနး့လ္ာ့၇ အိမးယာမဲ႓မ္ာ့ကုိ ၿပဳစုေစာငး႓ေရြာကးဖို႓ သူနာၿပဳမ္ာ့ 
ေနထုိငးရာအိမးမ္ာ့ ၇ ထုိသူမ္ာ့ကုိ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲသတငး့ေကာငး့ ေဝငြၿခငး့ 
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ဆုိတဲ႓ က္မး့စာက ပေရာဖကးမ္ာ့ ေၿပာဆုိခဲ႓ တရာ့မြ္တၿခငး့ အမြုမ္ာ့ကုိ 
ေဆာငးရျကးေနပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ရညးရျယးခ္ကးကေတာ႓ ကျ္ႏးုပးရ႔ဲ 
ကေလ့သူငယးမ္ာ့ ေရြ႔ေမြာကးႏြငး႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေန႓စဥး လူေနမြုဘဝမြာ 
ေတျ႓ႀကဵဳရသူ လူအမ္ာ့ေရြ႔ေမြာကးတျငး ခရစးေတားေယရြုရ႔ဲ ပဵုသကးေသအၿဖစး 
သကးေသခဵဖို႓ပါပ၈ဲ 

ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အသငး့ေတားစုဟာ အေကာငး့ဆုဵ့လုိ႓ ဆုိလုိၿခငး့မဟုတးပါ၈ 
ကျ္ ႏးုပးတုိ႓ အသငး့ေတားစုဟာ ဘုရာ့သခငး ဝိညာဥးေတား အလုပးလုပးေနတဲ႓ 
လိငးတူခ္စးသူ  အသငး့ေတားစု အမ္ာ့ႀကီ့ထမဲြ အသငး့ေတားစု 
တစးစုသာၿဖစးပါတယး၈ ထုိ႓အတူ မိမိတုိ႓ရ႔ဲ မိခငးအသငး့ေတားေတျမြာ 
သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား တနးခို့အေႀကာငး့ ပဵုသကးေသေကာငး့ ၿပေနႀကတဲ႓ 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့  ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ ရိြေနပါေသ့တယး၈ ေနရာတုိငး့မြာ 
ႀကညး႓ႀကညး႓ပါ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားရ႔ဲ ဆုေက့္ဇူ့ဟာ ခရစးယာနး 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့  ရ႔ဲ အသကးတာႏြငး႓ ယုဵႀကညးသူ အသုိငး့အဝိုငး့ႀကာ့မြာ 
သကးေရာကးမြုရိြတာကုိ ထငးထငးရြာ့ရြာ့ ေတျ႓ႏိုငးပါတယး၈ 
“ထုိသူတုိ႓၌အက္ငး႓ကုိေထာကး၊ သူတုိ ႓၌ သေဘာကုိ သိႀကလိမး႓မညး၈” 

ယခုေခတး အသငး့ေတား ဦ့ေဆာငးသူမ္ာ့ဟာ  တမနးေတားမ္ာ့ႏြငး႓ 
ေဂ္ရုဆလငး  ေကာငးစီမြ လူႀကီ့မ္ာ့ကဲ႓သုိ႓ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ အမြုေတားကုိ 
လကးသငး႓ခဵဖို႓ သတၱိနဲ႓ အရညးအခ္ငး့မ္ိဳ့ရိြ ပါ႓မလာ့ ? ဒါမြဟုတး သနး႓ရြငး့ေသာ 
ဝိညာဥးေတား အလုပးကုိ ဥပက၏ာၿပဳၿပီ့ အသငး့ေတားသမိုငး့မြာ 
အခ္ိနးႀကာၿမငး႓စျာကတညး့က စျဲညြုိေနတဲ႓ က္မး့ပါဥပေဒအတုိငး့သာ 
တေသျမတိမး့လုိကးနာမြုကုိပ ဲၿပလုပးႀကေလမလာ့ ? ဘာလမး့ကုိ 
ေရျ့ သငး႓တယးဆုိတာ ရြငး့ရြငး့ေလ့ ပါပ၈ဲ ဒါေပမယး႓ ခကးတယး၈  

 

ေရြ႔ႏြစးလြမး့တုိ့ရနး ေနာကးတစးလြမး့ဆုတး  
 
ေၿပာငး့လမဲြု ၿပဳလုပးတုိငး့မြာ ခကးခဲမြုကုိ ရငးဆုိငးရ စၿမပဲါပ၈ဲ 

ေဂ္ရုဆလငး ေကာငးစီ အစညး့အေဝ့ အဆုဵ့အၿဖတး ေနာကးပိုငး့မြာေတာငးမြ 
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ၿငငး့ခဵုမြုေတျဟာ ကနဦ့ ခရစးယာနးေတျႀကာ့မြာ ဆကးလကး 
ၿဖစးပျာ့ေနခဲ႓ပါတယး၈ တစးခ္ိဳ႔က ေဂ္ရုဆလငး ေကာငးစီမြာ ခ္မြတးခဲ႓တာဟာ 
မူလ တပါ့အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ (of Gentile origin) အတျကး လုိ႓သာ 
မြတးတမး့တငးထာ့ၿခငး့ၿဖစးတယး၈ က္မး့ပါဥပေဒ အတုိငး့သာ တေသျမတိမး့ 
လုိကးနာလုိသူေတျက ေဂ္ရုဆလငး ေကာငးစီမြာ ခ္မြတးခဲ႓တဲ႓မူဟာ 
တပါ့အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အတျကး သာလြ္ငးၿဖစးၿပီ့ ဂ္ဴ့အႏျယးဝငး ခရစးယာနး 
ေတျကေတာ႓ ေမာေရြရ႔ဲ ဥပေဒေတျကုိ ဆကးလကး က္ငး႓သုဵ့ရမယးဆုိၿပီ့ 
ၿငငး့ခဵုမြုေတျ ရိြခဲ႓ပါတယး၈ ဒါဟာ ရြငးေပါလု (က္မး့ပါဥပေဒေတျ အတုိငး့ 
တေသျမတိမး့လုိကးနာလုိၿခငး့အာ့ ဆနး႓က္ငးသူဂ္ဴ့ အႏျယးဝငးလူမ္ိဳ့ ) ႏြငး႓ 
က္မး့ပါဥပေဒေတျ အတုိငး့ တေသျမတိမး့လုိကးနာလုိသူ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ ခရစးယာနး 
မ္ာ့အႀကာ့ ဒီအေႀကာငး့ကုိ အက္ယးအက္ယး အၿငငး့အခဵုေတျ ၿဖစးခဲ႓ပါတယး၈ 
သူ႓ယူဆခ္ကးကုိ က္မး့ပါဥပေဒေတျအတုိငး့ တေသျမတိမး့လုိကးနာသူေတျ 
လကးခဵလာေအာငး ႀကိဳ့စာ့ေနစဥးမြာပ ဲရြငးေပါလုဟာ ဗိမာနးေတားထမဲြာ 
ခ္ဴပးေႏြာငးမြုကုိ ခဵခဲ႓ရပါတယး(တမာနးေတားဝတၱဳ ဿှ ့ ှ၄ - ၀၃)၈ ဂလာတိ (ဿ ့ 
ှှ - ှ၁) ဆုိရငး ရြငးေပါလုနဲ႓ ရြငးေပတရုဟာ ဒီအေႀကာငး့အရာ အတျကးနဲ႓ပ ဲ
စကာ့ အေခ္အတငးၿဖစးခဲ႓ရပါတယး၈ ဒီလုိ တျနး႓ဆုတးစရာ အခကးအခ ဲ
ေတျရိြေနတာေတာငးမြ ရြငးေပတရုကေတာ႓ သူ႓ အယူအဆအတုိငး့ 
ဆကးလကးက္ငး႓သုဵ့ခဲ႓ပါတယး၈ 

အသငး့ေတား သမိုငး့ တေလြ္ာကးမြာ က္မး့ပါဥပေဒေတျအတိုငး့ 
တေသျမတိမး့ လုိကးနာလုိၿခငး့က ရုနး့ကနးမြုေတျ ဆကးလကးဖနးတီ့ခဲ႓ပါတယး၈ 
အလယးပိုငး့ေခတး ေရာကးခ္ိနးမြာေတာငးမြ ခရစးယာနးအမ္ာ့စုဟာ 
ခရစးယာနးမဟုတးသူမ္ာ့ကုိ အတငး့ အဓမၼ အသငး့ေတားအတျငး့ 
သျတးသျငး့ႀကၿပီ့ မယုဵႀကညးသူမ္ာ့ကုိ သတးသငး႓တယး ဆုိတဲ႓ 
အယူအဆမ္ိဳ့ေတျ ရိြေနပါေသ့တယး၈ ဒီလုိ အႀကမး့ဖကး လုိသူေတျဟာ 
က္မး့စာကုိ လႊမဲြာ့စျာ အဓိပၸါယး ဖျငး႓ဆုိႀကလုိ႓ပ ဲၿဖစးပါတယး၈ ဒါဟာ 
မြာ့ေနေႀကာငး့ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ဂရုဏာတရာ့နဲ႓ 
အေ်ခအေနနြငးံအခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ က 
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ေဖားၿပေနပါတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ ယေန႓ေခတး ခရစးယာနးေတျကေတာ႓ 
ဒီလုိအေၿခအေနမ္ိဳ့ကုိ ဆနး႓က္ငးရပါမယး၈  

ှ၅ွွ ခုနစးလျနးပိုငး့ေတျမြာ ခရစးယာနးအမ္ာ့စုဟာ ကျ္နးစနစးကုိ 
ဆနး႓က္ငးလာႀကၿပီ့ေတာ႓ သူတို႓ႏြလုဵ့သာ့နဲ႓ က္မး့စာရ႔ဲ အမြနးတရာ့ကုိ 
ရြာေဖျလာႀကပါတယး၈ ဓမၼသစးက္မး့ကုိ အဓိပၸါယးဖျငး႓ဆုိမြု မြာ့ယျငး့တာက 
သူတုိ႓ကုိ မတရာ့မြုေတျဆီကုိ ေရာကးေစခဲ႓တယးဆုိတာ 
သေဘာေပါကးလာႀကတယး၈ ဂရုဏာတရာ့န ံဲ  
အေ်ခအေနနြငးံအခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ အာ့ၿဖငး႓ 
သူတုိ႓မြာ့ယျငး့ေနတယး ဆုိတဲ႓ အသိကုိ ၿမငးလာေစပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ 
ယေန႓ေခတး ခရစးယာနးမ္ာ့လညး့ ထိုနညး့အတုိငး့ အတုယူသငး႓ပါတယး၈  

ှ၅ရာစု ေႏြငး့ပုိငး့နဲ႓ ှ၆ရာစု ႏြစးဦ့ပိုငး့ေတျမြာ 
အသငး့ေတားအမ္ာ့စုဟာ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျကုိ မေဲပ့ပိုငးချငး႓ကုိ ေပ့လာႀကတယး၈ 
က္မး့စာမြာ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျဟာ အမ္ိဳ့သာ့ကုိသာ မြီခိုရမယးလုိ႓ အဓိပၸါယး 
ဖျငး႓ဆုိခဲ႓ႀကၿခငး့ဟာ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားနဲ႓ သမၼာက္မး့စာထကဲ 
အမ္ိဳ့သမီ့သူရေဲကာငး့မ္ာ့ႏြငး႓ သူတုိ႓ရ႔ဲ ေခါငး့ေဆာငးႏိုငးမြုေတျကုိ 
မ္ကးကျယးၿပဳထာ့သလုိ ၿဖစးေစပါတယး၈ ဒါကုိလ ဲကျ္ႏးုပးတုိ႓ လိုကးနာ 
အတုယူသငး႓ ႀကပါတယး၈ 

ေနာကးပိုငး့ႏြစးေတျမြာလ ဲက္မး့စာပါ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ရ႔ဲ 
အသငး့ေတားမြာ ေခါငး့ေဆာငးမြဳအာ့ ပိတးပငးထာ့မြုကုိ ဥပက၏ာၿပဳထာ့ၿပီ့ 
ခရစးယာနးအမ္ာ့စုဟာ အမ္ိဳ့သမီ့ တရာ့ေဟာဆရာမ မ္ာ့အာ့ 
အသိအမြတးၿပဳဖို႓ ၿငငး့ခဵုမြုေတျဟာ တၿဖညး့ၿဖညး့ ႀကီ့ထျာ့လာခဲ႓ပါတယး၈ 
တစးခ္ိဳ႔ကေတာ႓ သူတုိ႓ရ႔ဲ ကုိယးပိုငး အမ္ိဳ့သမီ့ဆနး႓က္ငးေရ့ကုိ အစျဲၿပဳၿပီ့ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့လညး့ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့နညး့တူ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတား 
ဆုေက့္ဇူ့ခဵစာ့ရၿခငး့ကုိ မသိက္ိဳ့ကျ္နးၿပဳကာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ သငး့အုပးၿဖစးချငး႓ 
အေပ၍ အသိအမြတးၿပဳဖို႓ ၿငငး့ဆနးႀကပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ သနး႓ရြငး့ေသာ 
ဝိညာဥးေတားက သူတုိ႓မြာယျငး့ေႀကာငး့ ၿပဆုိခဲ႓ပါတယး၈ ဒါေႀကာငး႓ 
ယေန႓ေခတးမြာေတာ႓ ခရစးယာနး အသငး့ေတားအမ္ာ့စုဟာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ရ႔ဲ 
အသငး့ေတားတျငး့ ေခါငး့ေဆာငးမြုတုိငး့ကုိ လကးခဵ ႀကိဳဆုိလာႀကပါတယး၈  
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ယခုအခါ အသငး့ေတားေတျဟာ လိငးတူခ္စးသူ  မ္ာ့နဲ႓ ပါတးသကးတဲ႓ 
ေမ့ချနး့ကုိ ရငးဆုိငးေနႀကရပါတယး၈ အမြနးအတုိငး့ ေၿပာရမယးဆုိရငး 
အမ္ာ့စုက လကးမခဵလုိႀကပါဘူ့၈ ဒီလုိ က္မး့ပါဥပေဒအတုိငး့ တေသျမတိမး့ 
လိုကးနာလုိမြုဟာ ခုမြာေပ၍လာတာ ေတာ႓ မဟုတးပါဘူ့၈ တမာနးေတားဝတၱဳ (၄ ့ 
၂ှ - ၂ဿ)မြာ တေသဖနးက ဘာသာေရ့ အစျနး့ေရာကးေနတဲ႓ ဖာရိရြမဲ္ာ့ကုိ 
ေၿပာခဲ႓တဲ႓ စကာ့နဲ႓ပ ဲခုေခတး ဘာသာေရ့ အစျနး့ေရာကး 
ခရစးယာနးမ္ာ့(က္မး့ပါဥပေဒအတုိငး့ တေသျမတိမး့လုိကးနာလုိသူ) ကုိ 
ၿပနးေၿပာရမယးဆုိရငး  

“   လညးပငး့ခိုငးမာ၊ နြလုဵ့်ဖငးံ၁ငး့ ၇ နာ့်ဖငးံ။ အေရ်ပာ့လြီ့်ခငး့ ကုိ 
မခဵေသာလူတုိ ံ၇ သငးတုိ ံသညး သနး ံရြငး့ေသာ ွိညာဥးေတားကုိ အစဥးမ်ပတး 
ဆနး ံက္ငးဘကး ်ပဳေလ ံ ရြိ်က၌ ၈ သငးတုိ ံ ဘုိ့ေဘ့မ္ာ့၌ အေလံနြငးံ 
သငးတုိ ံအေလံတူ၌ -   တမာနးေတားဝတၱဳ (၄ ့ ၂ှ)    .” 

ယေန႓အသငး့ေတားေတျမြာလ ဲတမာနးေတား ရြငးေပါလု ကဲ႓သုိ႓ 
အယူသညး့မြု(က္မး့ပါ ဥပေဒအတုိငး့ တေသျမတိမး့လုိကးနာလုိမြု)ကုိ 
ဆနး႓က္ငးေတားလြနးရတဲဲ႓ သတိၱရိြသူမ္ိဳ့ကုိ ဘုရာ့သခငး အလုိေတား 
ရိြေနပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ႏိုငးငဵ အသီ့သီ့က ဂိုဏး့ဂဏ ေကာငးစီမ္ာ့၇ 
အသငး့ေတားမ္ာ့နဲ႓ ေနရာတုိငး့မြ ခရစးယာနးမ္ာ့ဟာ ေတားလြနးမြုကုိ စတငးဖို႓ 
အခ္ိနးတနးေနၿပီ ၿဖစးပါတယး၈ ယခုကျ္ႏးုပးတုိ႓ ယုဵႀကညးသူမ္ာ့ ေတျ႓ႀကဵဳေနရတဲ႓ 
အေၿခအေနဟာ ဟို့အရငး ယုဵႀကညးသူမ္ာ့ ႀကဵဳေတျ႓ ခဲ႓ရတဲ႓ 
အေၿခအေနေတျလုိပါပ၈ဲ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ဒီအေၿခအေနကုိ မြာယျငး့စျာ ကုိငးတျယးမိရငး 
သနး႓ရြငး့ေတား ဝိညာဥးေတား ရ႔ဲအလုပးကုိ ေမြ့မိြနးေအာငး လုပးသလုိ 
ၿဖစးသျာ့ပါလိမး႓မယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ အေၿခအေနကုိ မြနးကနးစျာ 
ကုိငးတျယးႏိုငးမယးဆုိရငးေတာ႓ ကနဦ့ ခရစးယာနးမ္ာ့ကဲ႓သုိ႓ အခကးအခတုိုဲငး့ကုိ 
ေက္ားလႊာ့ႏုိငးတဲ႓ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာမ္ိဳ့ကုိ လကးခဵရရိြမြာ မုခ္ 
ဧကနးပါပ၈ဲ 

အတညးတက္ ခ္စးခငးစဵုမကးတဲ႓ လိငးတူခ္စးၿခငး့ကုိ လကးခဵ 
အတညးၿပဳထာ့ေႀကာငး့ အခနး့ (ှ) ႏြငး႓ အခနး့ (ဿ) ေတျမြာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ 
ေတျ႓ခဲ႓ရပါၿပီ၈ အခနး့(၀) မြာေတာ႓ သနာ့ၿခငး့ ဂရုဏာနဲ႓  
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အေ်ခအေနနြငးံအခ္ိနးအခါေပ၍မူတညး၊စဥး့စာ့ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ က ဒီလကးခဵ 
အတညးၿပဳမြုကုိ ပိုၿပီ့ေလ့နကးေစေႀကာငး့ ေဖားၿပထာ့ပါတယး၈ ခရစးယာနး 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့  မ္ာ့အေပ၍ သနး႓ရြငး့ေသာ ဝိညာဥးေတားရ႔ဲ အသီ့အပျငး႓ 
ဘယးလုိသီ့ပျငး႓မယးဆုိတာနဲ႓ပ ဲဒီအခနး့ကုိ အဆုဵ့သတးရေအာငး၈ 
ေနာကးဆုဵ့အေနနဲ႓ ေၿပာရမယးဆိုရငး ဒီအခ္ိနးဟာ အယူ့သညး့မြုေတျကုိ 
ေဘ့ဖယးထာ့ကာ ဘုရာ့ရ႔ဲ အလုပးကုိ အချငး႓အေရ့ ေပ့ခ္ိနးတနးၿပီ 
ၿဖစးပါေႀကာငး့ ၈ 
 

 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ သုိ ံ တုိကးရိုကး ေ်ပာစကာ့  
 

ဒီေနာကးဆုဵ့ စာမ္ကးႏြာေတျမြာေတာ႓ အသငး့ေတားေတျထဵမြ 
ၿငငး့ပယးၿခငး့ (က္ဥးဖယးၿခငး့) ခဵရဖူ့တဲ႓ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ တုိကးရိုကး 
ေၿပာႀကာ့လုိပါတယး၈ 

ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ေၿပာခဲ႓သလုိပါပ၈ဲ မူရငး့စာေရ့ဆရာ တုိငးလာ ရ႔ဲ 
မိဘမ္ာ့ဟာ သာသနာၿပဳ ဆရာမ္ာ့ ၿဖစးႀကပါတယး၈ တုိငးလာ အသကး ှဿ ႏြစး 
အရျယးမြာ အေမရိကကို ၿပနးလာခဲ႓ၿပီ့ ထုိအသကးအရျယးတုိငးေအာငး 
အသငး့အဖျဲ႓လုိကး ကစာ့ရတဲ႓ ဘယးအာ့ကစာ့မ္ိဳ့ကုိမြ ပါဝငးမကစာ့ခဲ႓ပါဘူ့၈ 
အေမရိကနးမ္ာ့ က ေဘာလုဵ့ လုိ႓ေခ၍တဲ႓ ေဘာလုဵ့အေႀကာငး့ သူသိထာ့တာက 
ေဘာလုဵ့ဟာ ဘဥဲပဵုသဏၭာနးရိြတယး ဆုိတာေလာကးပါပ၈ဲ ဘစးစကကးေဘာ 
(Basketball) နဲ႓ ေဘ႓စးေဘာ (Baseball) အေႀကာငး့ဆုိ ပိုၿပီ့ေတာ႓ေတာငး 
နကနး့တစးလုဵ့ မသိပါဘူ့၈ သူ ခုနစးတနး့အရျယး အာ့ကစာ့ အတနး့ခ္ိနးမြာ  
အသငး့ချဲဖို႓ အတျကး ခဵုတနး့မြာ ထုိငးေနခ္ိနးကုိ သတိရမိတယး၈ ပဵုမြနးအာ့ၿဖငး႓ 
နညး့ၿပၿဖစးသူဟာ အတနး့ထကဲ ဖ္ကးလတးသနးမာ တဲ႓ ကေလ့ႏြစးဦ့ကုိ 
အသငး့ေခါငး့ေဆာငး အၿဖစးေရျ့ ခ္ယးၿပီ့ အဲ႓ဒီေက္ာငး့သာ့ႏြစးဦ့က သူတုိ႓ 
စိတးႀကိဳကး အသငး့သာ့မ္ာ့ကုိ ေရျ့ ခ္ယးယူရပါတယး၈ အဲ႓ဒီမြာ ထူ့ချ္ နးတဲ႓ 
ေက္ာငး့သာ့ေတျဟာ အဦ့ဆုဵ့ ေခ၍ယူခဵရၿပီ့ မတးတပးရပး ရႀကတယး၈ 
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ေနာကးပိုငး့မြာေတာ႓ ေခါငး့ေဆာငးေက္ာငး့သာ့ ႏြစးဦ့ဟာ အသငး့သာ့ 
ေရျ့ ခ္ယးရာမြာ ဘယးသူက ေတားၿပီ့ ဘယးသူက ပိနး့တယးဆုိတာက 
စဥး့စဥး့စာ့စာ့ ေရျ့ ခ္ယးရေတာ႓တယး၈ ေနာကးဆုဵ့မြာေတာ႓ အတနး့ထမဲြာ 
လူေကာငး အငယးဆုဵ့ၿဖစးတဲ႓ တုိငးလာ နဲ႓ က္နးခဲံတဲံ ေက္ာငး့သာ့ တစးဦ့ဟာ 
အၿမတဲမး့ က္နးေနစၿမပဲါပ၈ဲ အဲ႓ဒီထကဲမြ တုိငးလာ ကုိရတဲ႓ အသငး့ဟာ 
အည႓ဵဆုဵ့ေသာ ကစာ့သမာ့ကုိ ရလိုကးတာပ ဲၿဖစးပါတယး၈  

တုိငးလာ ရြစးတနး့အရျယးေရာကးေတာ႓ အာ့ကစာ့ နညး့ၿပဟာ 
ေဖားၿပပါ လူချဲပဵုမ္ိဳ့ကုိ အသုဵ့မၿပဳေတာ႓ သညး႓တုိငးေအာငး  တုိငးလာ ကုိ 
ဘယးအသငး့ကမြ မလုိခ္ငးဘူ့လို႓ အႀကိမးေပါငး့မ္ာ့စျာ အၿငငး့ခဵခဲ႓ရပါတယး၈ 
ဒါေႀကာငး႓ တုိငးလာ ဟာ အသငး့လုိကး ကစာ့ရတဲ႓ ဘယးအာ့ကစာ့ကုိမြ 
မလုိကးစာ့ေတာ႓ဘူ့လုိ႓ ဆုဵ့ၿဖတးခ္ကး ခ္လုိကးပါေတာ႓တယး၈ 
ယခုခ္ိနးတုိငးေအာငး တုိငးလာ ဟာ အသငး့လုိကးကစာ့ရတဲ႓ 
ဘယးအာ့ကစာ့ကုိမြ မႀကိဳကးႏြစးသကးပါဘူ့၈ သူ႓ ကုိယးလကးလြုပးရြာ့မြုအတျကး 
ေတာငးတကးၿခငး့ ၇ ခရီ့ေဝ့ လမး့ေလြ္ာကးၿခငး့ ၇ ပျဲ်ကညးံ်ခငး့ ႏြငး႓ သူငယးခ္ငး့ 
မ္ာ့ႏြငး႓ ေပ္ားေပ္ားရႊငးရႊငး ခငးမငးမြု အတျကးကစာ့တဲ႓ ေဘားလီေဘာ 
အာ့ကစာ့ေတျကုိသာ ၿပဳလုပးေလ႓ရိြပါတယး၈  

ကျ္ႏးုပးတုိ႓ လိငးတူခ္စးသူ  ညီအစးကုိ ေမာငးႏြမအမ္ာ့ အၿပာ့လညး့ 
ခရစးယာနးအသငး့ေတားေတျမြာ ဒီလုိ ကဵဆုိ့မြုေတျကုိ ႀကဵဳေတျ႓ႀကရပါတယး၈ 
သူတုိ႓ဟာ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာတုိငးေအာငး သခငးေယရြုရ႔ဲ အသငး့မြာ 
အလုိမရိြေသာသူမ္ာ့ အၿဖစးေၿပာဆုိၿခငး့ ခဵရပါတယး၈ သူတုိ႓ဟာ စိတး 
ကတိကေအာကးနဲ႓ နာက္ငးဖျယး အၿဖစးနဲ႓ ႀကဵဳေတျ႓ရသူေတျ  ၿဖစးပါတယး၈ 
ဒါေႀကာငး႓ သူတုိ႓ဟာ တုိငးလာ က ကုိယးပိုငး အာ့ကစာ့ခဵုစာ့နညး့ကုိ 
ရြာေဖျသလုိပ ဲသူတုိ႓ဟာ ဝိညာဥးေရ့ရာ ကုိ့စာ့ရာကုိ တစးၿခာ့နညး့နဲ႓ရြာ 
ေဖျလာႀကပါတယး၈ သူတုိ႓လုိယုဵႀကညးသူမ္ာ့ဟာ ေမြား ပညာ စုနး့ကေွ နဲ႓ 
ကမာၻေပ၍ရြိ တစးၿခာ့ ဘာသာဝငးမ္ာ့ အၿဖစး ေၿပာငး့လကုဲနးႀကရတယး၈ 
သူတုိ႓ဟာ လူစုလူေဝ့နဲ႓ ကုိ့ကျယးရၿခငး့မ္ိဳ့ကုိ ေရြာငးၿပီ့ တစးဦ့ခ္ငး့ 
ကုိ့ကျယးၿခငး့ၿခငး့ ပဵုစဵမ္ိဳ့ကုိ ေၿပာငး့လကုဲနးတယး၈ အဲ႓ဒါထကး ပုိၿပီ့ 
ေလ့ေလ့နကးနကးေဖားၿပရမယးဆုိရငး သူတုိ႓ဟာ သူတုိ႓ရ႔ဲ 
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ဝိညာဥးေရ့ရာအသကးတာကုိ စျနး႓လႊတးလုိကးၿပီ့ ဝိညာဥးေရ့ရာ အလုပးမ္ာ့ကုိ 
ရပးတနး႓ လုိကးႀကတယးလုိ႓ ဆုိရပါမယး၈  

အကယး၊ သငးဟာ ဒီလိုအေၿခအေနမ္ိဳ့ကုိ ရငးဆုိငးေနရတယးဆုိရငး 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓ သငး႓ကုိနာ့လညးပါတယး၈ ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲရငး ကျ္ႏးုပးတုိ႓လ ဲအဒဲီ 
အေၿခအေနကုိ ရငးဆုိငးခဲ႓ရဖူ့လုိ႓ ပါပ၈ဲ ဒါေပမယး႓ ကုိယး႓ကုိ ေဝဖနးရြုတးခ္ေနတဲ႓ 
အသဵေတျမ္ာ့အာ့ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ကုိ ေႏျ့ ေထျ့ စျာ လကးကမး့ႀကိဳေနတဲ႓ 
သခငးေယရြုခရစးေတားရ႔ဲ ခ္စးၿခငး့ ေမတၱာ အသဵေတားအာ့ၿဖငး႓ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာစိတးရြုပး စိတးညစးေန စရာမလုိပါဘူ့၈   

ဒီစာအုပးရ႔ဲ အခနး့ (ှ) နဲ႓ အခနး့ (ဿ) မြာ ဘုရာ့သခငးဟာ 
လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့  ကုိ မလုိအပးဘူ့ ဆုိတဲ႓ ဆုိရို့စကာ့ ပဵု်ပငး (Myth)ကုိ 
ကျ္ႏးုပးတုိ႓ ရုိကးခ္ိဳ့ၿပီ့ ၿဖစးပါတယး၈ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ အာ့လုဵ့ဟာ ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ 
ေရျ့ ေကာငးခဵမ္ာ့ ႏြငး႓ သူ႓အသငး့ (ေတား) မြာ ပါဝငးဖို႓ အလုိေတားရြိေနပါတယး၈  
ဒါေပမယး႓ သခငးေယရြုရ႔ဲ အသငး့(ေတား)သာ့ ပီသဖို႓ ဝိညာဥးေရ့ရာ 
လုပးငနး့မြာ ပါဝငးလုပးရြာ့ဖို႓ လုိပါတယး၈ ဒါဟာ အခနး့ (၀)နဲ႓ အခနး့(၁) မြာ 
ပါဝငးတဲ႓ သငးခနး့စာပ ဲၿဖစးပါတယး၈ 

ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ သခငးေယရြုကုိ “လမး့ခရီ့ ၇ အမြနးတရာ့ ႏြငး႓ အသကး” 
(ရြငးေယာဟနး ှ၁ ့ ၃) အၿဖစး ယုဵႀကညးသူမ္ာ့ ၿဖစးပါတယး၈ ခရစးေတား 
အာ့ၿဖငး႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ ႀကျယးဝ ၇ ခ္မး့သာတဲ႓ ဘဝကုိ ေတျ႓ရိြႀကသူမ္ာ့ 
ၿဖစးပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ဟာ ဂုဏးယူဖျယး သူ႓ရ႔ဲေနာကးလုိကးမ္ာ့ ၿဖစးႀကပါတယး၈ 
ဘာေႀကာငး႓လဆုိဲေတာ႓ သခငးေယရြုဟာ တစးၿခာ့ ဘာသာေရ့ 
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့လုိ လကးညို့ထုိ့ ်ပီ့ အ်ပစး်မငး စျတးစျဲ တတးသူ၇ အၿမငး 
က္ဥး့ေၿမာငး့သူမ္ာ့ ႏြငး႓  ်ငီ့တျာ့်ငဴစူ သူ အ်ပစးတငးတတးသူ  မဟုတးလုိ႓ပါပ၈ဲ 
သခငးေယရြုခရစးေတားဟာ အသကး၇ ေမြ္ားလငး႓ၿခငး့နဲ႓ ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာမ္ာ့ကုိ 
ၿပညး႓စဵုေစသူ ၿဖစးပါတယး၈ သူဟာ စာတစးေစာငးပို ံဖို ံ စာအိပးကုိလညး့ 
ွယးယူေပ့်ပီ့ ကုိယးတုိငး ပို ံေပ့ သူ တစးေယာကး လညး့်ဖစးပါတယး ၈  သူဟာ 
တရာ့ဥပေဒေတျထကး သနာ့ၿခငး့ဂရုဏာကုိ ပိုၿပီ့ တနးဖို့ထာ့သူ ၿဖစးပါတယး၈ 
သူဟာ ခရစးယာနးေကာငး့မ္ာ့ (အယူသညး့) ရ႔ဲ အၿငငး့ပယး ခဵရသူမ္ာ့နဲ႓ 
မိတးႆဟာယ ဖျဲ႓လုိသူၿဖစးပါတယး၈ ေယရြု က ရြမာရိလူမ္ိဳ့မ္ာ့ ၇ အပစးပယးခဵ 
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လူမ္ိဳ့မ္ာ့ ၇ ဘာသာေရ့ လူနညး့စုမ္ာ့ နြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ ဆီသုိ ံ သျာ့ေရာကး 
်ပီ့ မိႆဟာယ ဖျဲ ံသူလညး့ ်ဖစးပါတယး ၈(လုကာ ှွ ့ ဿ၂ - 
၀၄)(ရြငးေယာဟနး ၁ ့ ှ-၁ဿ)၈ သခငးေယရြု သကးေတားထငးရြာ့စဥးကာလက 
အမ္ိဳ့သမီ့ တပညး႓ေတားမ္ာ့ကုိလညး့ ဖိတးေခ၍ခဲ႓သူ ၿဖစးပါတယး (ရြငးလုကာ ၅ ့ 
ှ-၀ , ှွ ့ ၀၅-၁ဿ)၈ သခငးေယရြုဟာ အချနးေငျ ေကာကးခဵသူ ၇ ၿပညး႓တနးဆာမ 
ႏြငး႓ အၿပစးသာ့မ္ာ့နဲ႓ အတူ အစာ စာ့ေသာကးခဲ႓သူ ၿဖစးပါတယး(လုကာ ၄့ ၀၃-
၂ွ , ှ၂ ့ ှ-ဿ , ှ၆ ့ ှ-ှွ)၈ ၿပီ့ေတာ႓ သခငးေယရြုဟာ မိမိရ႔ဲ ခ္စးသူကုိ 
ကုသေပ့ဖို႓ လာေရာကးေတာငး့ဆုိခဲ႓တဲ႓ အမ္ိဳ့သာ့ လိငးတူခ္စးသူ စစးသာ့ကုိ 
အသိအမြတးၿပဳသူလညး့ ၿဖစးပါတယး(ရြငးမႆဲ ၅ ့ ၂-ှ၀)၈ 

သခငးေယရြု အစစးအမြနးကုိ ၿပနးလညး ရြာေဖျဖို႓ရနး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ သငး႓ကုိ 
ႏြိဳ့ေဆား၇ ဖိတးေခ၍ ခ္ငးပါတယး၈ 

အကယး၊ သငးဟာ ခရစးေတားရ႔ဲ ေနာကးလုိကးအေႀကာငး့ 
အဓိပၸါယးကုိ ပထမဦ့ဆုဵ့ အႀကိမးႀကာ့ဖူ့သူ (သုိ႓မဟုတး) ယုဵႀကညးမြုထဵ 
တစးဖနးၿပနးလညး လြညး႓ၿပနးလာသူ ၿဖစးတယးဆုိရငး ကျ္ႏးုပးတုိ႓ သငး႓ကုိ နညး့လမး့ 
အနညး့ငယး ေဝငြခ္ငးပါတယး၈ ပထမဦ့ဆုဵ့ က္မး့စာကုိေသခ္ာစျာ ဖတးၿပီ့ 
ဘာကုိဆုိလုိေႀကာငး့ ေလ႓လာပါ၈ ဓမၼသစးက္မး့ရ႔ဲ ေရြ႔ဆုဵ့ က္မး့ ေလ့က္မး့မြ 
တစးက္မး့က္မး့နဲ႓ အစၿပဳႏိုငးပါတယး၈ အကယး၊ အဲ႓ဒါေတျ သငး႓ 
အတျကးခကးခေဲနမယးဆုိရငး ခရစးယာနးေတား ေနာကးလုိကးပီသဖို႓ 
သငး႓ကုိသငးႀကာ့ေပ့ ႏိုငးတဲ႓ တစးၿခာ့ က္မး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ရြာေဖျဖတးရြုပါ၈ 
သခငးေယရြုရ႔ဲ သငးႀကာ့မြုကသာ မူလအရငး့အၿမစးၿဖစးတယး ဆုိတာကုိေတာ႓ 
သတိထာ့ပါ၈ သူ႓ေနာကးလုိကး ပီသဖို႓ ရနး လူ႓ဘဝရ႔ဲေနထုိငးမြု စရိုကး တခ္ိဳ႔ကုိ 
ေၿပာငး့လရဲေကာငး့ ေၿပာငး့လရဲႏုိငးပါတယး၈ ဥပမာ ကျ္ႏုးပးတုိ႓ရ႔ဲ အေတျ့ အေခ၍၇ 
လိငးမြုဆုိငးရာ ထိနး့ခ္ဳပးမြု ၇ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ ေငျကုိ အသုဵ့ၿပဳပဵု ႏြငး႓ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရ႔ဲ 
ရနးသူကုိ ဆကးဆဵမြု ေတျေပါ႓၈ ဘုရာ့သခငးအာ့ၿဖငး႓ သငးကုိယး၉သာ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲ အလုိေတား ဘာလဆုိဲတာကုိ ဆုဵ့ၿဖတးႏိုငးပါတယး၈ 
သခငးေယရြုက သငး႓ကုိ မိမိကုိယးမိမိ ဆနး့စစးဖို႓ရနးနဲ႓ 
ဘုရာ့သခငးရ႔ဲေဒသနာေတားမ္ာ့ကုိ ေလ႓လာသငးႀကာ့ၿခငး့ ၿပဳလုိ႓ဖို႓ 
အလုိရိြေနပါတယး၈  
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ဒုတိယအေနနဲ႓ သငး႓ရ႔ဲ ယုဵႀကညးၿခငး့ အသကးတာကုိ 
အေထာကးအကူၿပဳႏိုငးမဲ႓ လူတစးခ္ိဳ႔ကုိ ရြာေဖျပါ၈ ယခုအခါ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ 
လကးခဵတဲ႓ အသငး့ေတား အမ္ာ့အၿပာ့ ရိြေနၿပီ့ ၿဖစးပါတယး၈ အလျယးတကူ 
သငးသိႏိုငးမဲ႓ အသငး့ေတားကေတာ႓ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့နဲ႓ အစၿပဳခဲ႓တဲ႓ 
Metropolitan community Churches ပ ဲၿဖစးပါတယး၈ တစးခ္ိဳ႔ Methodist, 
Episcopal, Presbyterian, United Church of Christ, Disciples ႏြငး႓ 
ႏြစးခ္ငး့ခရစးယာနး အသငး့ေတားတစးခ္ိဳ႔ ေတျဟာ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ကုိ 
အသိအမြတးၿပဳလာႀကပါတယး၈ လိငးတူခ္စးသူမ္ာ့ ထုတးေဝတဲ႓ 
သတငး့စာေတျမြာ အသငး့ေတားမ္ာ့ကုိ ရြာေဖျၿခငး့ (သုိ႓မဟုတး) သငး႓ 
သူငယးခ္ငး့မ္ာ့ထဵ ေမ့ၿမနး့ၿပီ့လညး့ သျာ့ေရာကးႏိုငးပါတယး၈ အသငး့ေတားမြာ 
သငး႓သူငယးခ္ငး့ ဘယးေလာကးမ္ာ့တယးဆုိတာ သငးအဵႀသတႀကီ့ 
ေတျ႓ရပါလိမး႓မယး၈  

ေနာကးဆုဵ့ အေနနဲ႓ ဘုရာ့သခငးကုိ သငး႓ဘဝခရီ့ အတျကး 
အကူအညီေတာငး့ခဵပါ၈ ဘုရာ့သခငးဟာ ကျ္ႏးုပးတုိ႓ရဲ ႔ လုိအငးမ္ာ့ကုိ 
ၿပညး႓ဆညး့ေပ့မဲ႓ ခ္စးၿခငး့ေမတၱာရြငး အဖၿဖစးေႀကာငး့ သခငးေယရြု 
ေၿပာႀကာ့ခဲ႓ၿပီ့ ၿဖစးပါတယး၈ ကျ္ႏးုပးတို႓ လုပးရမြာက ေတာငး့ခဵဖို႓ပါပ ဲ (ရြငးမႆဲ ၄့ 
၄-ှှ)၈ ဘုရာ့သခငးဟာ သငး႓ကုိ ခ္စးၿပီ့ သငး႓ကုိ အေကာငး့ဆုဵ့ 
ၿဖစးေစခ္ငးတယး ဆုိတာ သတိရပါ၈သငး႓ရ႔ဲ ဘဝခရီ့ အသကးတာမြာ 
ဘုရာ့သခငး ေကာငး့ခ္ီ့ေပ့ပါေစ၈  

ေကာငး့ကငးဘုဵမြာၿပနးလညး ဆုဵေတျ႓ႀကပါစို႓ ၇ ဘုရာ့သခငး၌ 
သကးတဵေရာငးအဆငး့ ်ခဵဳလျမး့လ္ကး ရြိေသာ ပလႅငးေ်ခရငး့ တျငး ်ပနးလညး 
ဆုဵေတျ ံ်ကပါအဵု့စို ံ၈ (ဗ္ာဒိတးက္မး့ ၁ ့ ှ-၀ )  
 


