
 

 

ထာ၀ရဘုရာားမနိ႕္ေတာ္မ ူ သ္္ာားး၊ လမာ္းနာားမမာ ရပ၍္ ၾ္သ့္႐  ၾ္ေလာ့႐့။ 
ေရမားလမာ္းေ ာော္းတုိ႕္ုိ  ရမာေဖ လလ္္း၊ ေ္ာော္းေူာလမာ္းူသ္ အဘယ္ 
မမာရမိူ နသ္ား ုေမားမမနာ္း၍ ထုိလမာ္းူုိ႕လုိ္္ၾ္ေလာ့႐့။ ူိုိ႕မပပလမလေး္၊ စတ္ိ 
ႏွမလ ုားူ္္ူာၾ္လိမ့္႐မသ့္။ 
                                                    ေယရမအိနာ္တတိ္ လမာ္း ၆ား၁၆ 
  

နဒိါနာ္း 
မမန္မာႏိုွေ္ေ ႏွမေ့္႐တ  ္ အမခာားအာရမႏိုွေ္ေ မလာားမမ လ အေတာ္မလာားမလာား(ပသာတတ္အပါအ၀ေ)္ တုိ ူသ္ 
ခရစ္ယာန္ဘာူာ၏ မ လအရေ္ားအမမစ္္ို အေမရိ္  (ူို ) အေနာ္္တုိေ္ားႏွုိေ္ေ မမ  ၍ မမာားယ ေ္ားစ ာ 
လ္္ခ ထာားၾ္ူသ့္။ ၄ေ္ားူသ္ ၾ  ္ားမာားေူာနာားလသ္မ  လ ြဲမမာားမခော္းမဖစ္ူသ့္။ ဤစာအုပ္ေယ္ 
ေလား္ ူေ့႐္အာား ္မၻာေမမျ  ္ားေပးရမိ အမမန္တ္ယ ္ ေရမားအ္လ  ်ုား ဘာူာတစ္ခုအာား ေဖာ္မပ 
ေပားနုိေ္ပါလိမ့္႐မသ့္။ 
  
ခရစ္ယာန္ဘာူာ၏ မ လအရေ္ားအမမစ္မမာ အ ရတ္ႏွုိေ္ေ (အေရမ႕အလယ္ပိုေ္ားေဒူဒ မဖစ္၍ လ န္ခြဲ့႐ 
ူသ့္႐ ႏွမစ္ေပါေ္ားေလားေထာေ္ေ္လာ္္ မဖစ္ူသ့္။ တနသ္ား်ိုေူာ ေ ါတမမမတ္စ ာဘုရာား ဖ ာားမမေ္ ေတာ
ေတာ္မမ မ  ႏွမစ ္ ၁၅၀၀ ေ္လာ္ခန္ ္မဖစ္စပ ား ္ န္မဖ ားရမပ္း၊ ပေလတုိး၊  အရစၥတုိတယ္ ႏွမေ့္႐ အမခာား 
ေ္လာ္ၾ္ာားေူာ ေရမားပသာရမိမလာားမတိုေ္ခေ္္လသ္ား မဖစ္ူသ့္။ 
 



ထို္ာလ၌ ဘုရာားူခေ္ူသ္ အာမဗ   ေူာ လ တစ္  ားႏွမေ့႐္ ္တိတစ္ခုမပပလုပ္ခြဲ့႐ူသ့္။ (ူ ၏ 
ပထမ  ်ုားေူာ  လ ေယာ္လ္ာားး၊ လ မနိ္ားမတို ႏွမေ့္႐ မပပလုပ္ထာားခြဲ့႐ေူာ ္တိမမ ထပ္မ တုိားခလြဲ႕မခေ္ားလသ္ား   
မဖစ္ပါူသ့္။) ထို္တိမမာ လ ူာားတို ္ုိ အမပစ္တရာားမမ္ယ္တေ္ရန္ ထ မခာားေူာ လ ူာားတစ္  ား 
အာား ဤေလာ္ူို ေစလႊတ္မသ္  ၍မဖစ္ူသ့္။ ထုိလ ူာားူသ္ လ မလိပားမလာားအာားလ ုားအဖို  ေ္ာေ္ား 
ျ  ္ားမ ၤလာလသ္ားမဖစ္လိမ့္႐မသ္ ု မိန္ ေတာ္မ ခြဲ့ူ႐ သ့္။ ထိုအခလိန ္ (ဘ စ - ၂၀၀၀)ခန္  မမစတေ္၍ 
စၾ္ာ၀႒ာျ္ ား္ုိ ဖန္်ေ္ားေူာ ဘုရာားူခေ္အေပး ယ ုၾ္သ္မခေ္ားႏွမေ့္႐ ဤူမုိေ္ား၀ေ္ားလမ္ား၏ 
ရာဇ၀ေ္ူသ ္ အစၥေရား(ဣူေရလ) လ မလိပားမလာားအၾ္ာားတ ေ ္ ပလ ႕ႏွမ ႕  ူာားူသ့္။ ထို ေနာ္ ္
ူခေ္ေယရ ခရစ္ေတာ္ ေပးထ န္ားလာစပ ား ခလ္္မခေ္ား်ိုူလိုပေ္ အေရမ႕အလယ္ပိုေ္ားေဒူႏွမေ့္႐ 
 ေရာပတစ္ခ ေ္ူုိ  ်္္လ္္ပလ ႕ႏွမ  ခြဲ့႐ူသ့္။ ပထမရာစုႏွမစ္၏ အရမိန္အ ုန္မဖေ့္႐ တိုားတ္္မ ေၾ္ာေ့္႐ 
ဤူမုိေ္ား၀ေ္လမ္ားူသ္ ္မၻာတ၀မမ္ားလ ုားူုိ  ်္္လ္္ပလ ႕ႏွမ ႕ေရာ္္ရမိူ ာားခြဲ့႐ူသ့္။ 
 
ထိုအခလိန္မမစ၍ ယေန ေခတ္္ာလတုိေ္ေအာေ္ မေရမတ ္ ္ႏွုိေ္ူသ့္႐ ူန္ားေပါေ္ားမလာားစ ာေူာ 
လ ူာားတုိ ူသ္ ထိုူမုိေ္ား၀ေ္လမ္ား ေနာ္္ူုိ လုိ္္ခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ယခုအခလိန္၌ ထိုမဖစ္ရပ္ူမုိေ္ားအာား 
္မၻာေပးရမိလ မလိပားတုိေ္ား ႏွုိေ္ေ တုိေ္ားမမ လ ူန္ားေထာေ္ေပါေ္ားမလာားစ ာ္ လ္္ခ ယ ုၾ္သ္ၾ္စပ ားး၊  
ေနာ္္လို္္မလာားမဖစ္လာၾ္ူသ့္။ 
 
မၾ္ာမ  မိနစ္အနသ္ားေယအ္တ ေ္ား ူေ္ဖတ္ရ မသ့္႐ အေၾ္ာေ္ားအရာမလာား္ ူေ့႐္ဘ၀အာား ေမပာေ္ားလြဲ 
ေ္ာေ္ားေမပာေ္ားလြဲေစလိမ့္႐မသ့္။ ထို ေၾ္ာေ့္႐   ပ္ေထ ားေပ လ မခေ္ား မုူာမဖေ့္႐ မပသ့္႐ႏွမ္္ေနေူာ 
ေလာ္တ ေ္ ူမၼာတရာား္ို ူိမမေ္ႏွုိေ္ရန္ ဘုရာားူခေ္ထ မမ အ္ အသ ္ိ ု ေတာေ္ားခ လလ္္ 
ဤအေၾ္ာေ္ားအရာမလာား္ုိ   ုတစုိ္္ဖတ္  ရန္ ေ မတတာမဖေ့္႐ တုိ္္တ န္ားလိုပါူသ့္။ ဤစာအုပ္ေယ္ 
ေရားူာားူ ူသ္ ူေ္ႏွမေ့္႐ တစ္ေန ေန တ ေ္ ေတ ႕  ်ုရလိမ့႐္မသ္ ု ေမမလာ္လေ့္႐ပါူသ့္။ 
 

၁့။ အခလနိ္္ ာလ၏ အစအ  ား 

အစအ  ားမဖစ္ေူာ လ န္ခြဲ့႐ေူာႏွမစ္ေပါေ္ား (၆၀၀၀ဒ ေမခာ္္ေထာေ္ေ္လာ္ခန္ ္ ဘုရာားူခေ္ူသ္ 
ဤစၾ္ာ၀႒ာျ္ ား္ုိဖန္်ေ္ားစပ ား ပထမ  ်ုား လ ေယာ္လာ္ားႏွမေ့္႐ လ မိန္ားမ(အာဒ ႏွမေ့္႐ ၀) ္ိ ု ဖန္်ေ္ား 
ခြဲ့႐ူသ့္။ ထိ္ု ေနာ္္ ူ တို အာား ူာယာလမပေူာ  ယလာ ္တစ္ခုတ ေ္ထာားရမိစပ ား ူစ္ပေ္တစ္ပေ ္ 
(ေ္ာေ္ားမေ္ာေ္ားူိ္ိ မ္ားရာအပေ)္မမ အူ ား္ုိမစာားရန္  ေူာ ပသတ္တစ္ခုတသ္ား္ိုူာ 
လို္္နာဖို  မိန္ ေတာ္မ ထာားခြဲ့႐ူသ့္။ ူို ေူာ္ ္ိ ႏွ္ုပ္တို ၏ ပထမ  ်ုားေူာ ဘုိားေဘားတို ူသ္ 
ဘုရာားူခေ္အာား မနာခ ခြဲ့႐ေူာေၾ္ာေ့္႐ စိတ္်ေ္ားရြဲစရာမလာားႏွမေ့္႐ေူမခေ္ားတရာားမလာား္ိုူာ 
ယ ေ်ာေ္လာခြဲ့႐ၾ္ရူသ့္။ ူို ေူာ္လသ္ား ဘုရာားႏွမေ့္႐ လ အၾ္ာားရမ ိ ရေ္ားႏွမ ားေူာ ်္္ႏွ ယ္မ ္ို   
မပန္လသ္ရရမိႏွုိေ္ရန ္္ယ္တေ္ရမေ္တစ္  ား္ုိ ေစလႊတ္မသ္ ု ဘုရာားရမေ္္ ္တိမပပခြဲ့႐ူသ့္။ ထို္တိ 
ေတာ္္ုိ ယ ုၾ္သ္ေူာ  ူတုိ ူသ္ ္ယ္တေ္မခေ္ားခ ၾ္ရမသ္မဖစ္ူသ့္။ 
 



 

  အာဒ ႏွမေ့္႐  ဝ္ုိ  ဒေ ္ယလာ ထ္ြဲမမ ႏွမေထု္တ္ေလူသ့္။ (္မၻာ  ား လ္မာ္း ၃ား၂၂-၂၄) 
 

ူို ေူာ္ ူမၼာ္လမ္ားစာအရ်ုိေူာ္ အာဒ ႏွမေ့႐္  ၀၏ ူာားစ ္ေမမား်္္တုိ ူသ္ ေနာေ္တရစပ ား 

ေမပာေ္ားလြဲရမသ့္႐အစာား ဘုရာားူခေ္အာား ်္္လ္္်န္ ္လေ္ပုန္္န္ခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ထိုအေၾ္ာေ္ား ေၾ

ေၾ္ာေ့္႐ ဘုရာားူခေ္္ ေနာ အမသ္ရမိေူာ  ူ တစ္  ားအာား အလ န္ျ္ ားမာားေူာ ူေဘၤာတစ္စ ား 

တသ္ေ်ာ္္ေစစပ ား တိရစ ာန္တစ္မလိပားတ ေ္ စ ုတ ြဲတစ္စ ုစ  ထသ့္႐ေစူသ့္။ အဘယ့္႐ေၾ္ာေ့္႐်ိုေူာ္ 

ဘုရာားူခေ္ူသ္ ္မၻာေလာ္ျ  ္ား တစ္ခုလ ုားအာား ေရလႊမ္ားမိုားေစစပ ား ထိုူေဘၤာအတ ေ္ားရမိေူာ 

အရာမလာားႏွမေ့႐္ ေနာ ၏မိူာားစု၀ေ ္ရမစ္  ားမမလ ြဲ၍ အာားလ ုား္ုိ ဖလ္္  ်ားပစ္ရန္မဖစ္ူ သ့္။ 
 

 

 



 

ေနာ ႏွမေ့္႐ ူေဘၤာျ  ္ား (္မၻာ  ား လ္မာ္း ၆-၈)  
 
“ူေဘၤာ”  ေူာ တ ုတ္စာစ္ာားလ ုားတ ေ္ အ္ၡရာူ ုားလ ုားမဖေ့္႐ဖ ြဲ႕စသ္ားထာားေၾ္ာေ္ားေတ ႕ရူသ့္။ 
၄ေ္ားတုိ မမာ “အုိားခ ္္”း၊ “ရမစ ္ဏန္ား”ႏွမေ့္႐ “လ မလာား” မဖစ္ူသ့္။ ထိုအ ့႐အာားူေ့႐္ဖ ယ္ရာ အခလ္္ေၾ္ာေ့္႐ 
အခလိပ႕္လမ္ားစာားပသာရမေ္မလာား္ တ ုတ္လ မလိပားတုိ ၏ စာေပအ္ၡရာူသ ္ဘ စ  ၃၀၀၀ ၀န္ား္လေ္ခန္  
တ ေ္ စတေ္ူသ္ ု ူတ္မမတ္ၾ္ူသ့္။ အဘယ္ေၾ္ာေ့္႐်ုိေူာ္ ထိုစာေပ၏ အရေ္ားအမမစ္ူသ္ 
ယ ္ေ္လားမ ူမုိေ္ားမလာားႏွမေ့္႐ ဒ႑ာရ မလာားတ ေ္ ေဖာ္မပမမတ္တမ္ားတေ္ထာားေူာ ဤ္လမ္ားစာပါ ္မၻာ့႐ေရ 
လႊမ္ားမိုားမခေ္ားႏွမေ့္႐ ်္္ႏွ ယ္ေန၍ မဖစ္ူသ့္။ (္မၻာ  ား္လမ္ား ၇ား၁၃) 
 

⾈⛵ + ⼋8 + ⼝🛉= 船🚢 
“အုိားခ ္ ”္      + “ရမစ္ ဏန္ား” + “လ မလာား”    = ူေဘၤာ 

 
ေရလႊမ္ားမိုားမခေ္ားစပ ားေနာ္တ္ ေ္ ေနာ ႏွမေ့္႐ ူ  မိူာားစုအပါအ၀ေ ္ တိရစ ာန္မလာားအာားလ ုားတုိ ူသ္ 
ူေဘၤာျ္ ားအာား စ န္ ခ ာ္ာ ္မၻာူစ္တစ္ခ ု စတေ္ခြဲ့႐ၾ္မပန္ူသ္(္မၻာ  ား္လမ္ား ၈ား ၁၈-၁၉)့။ 
ဘုရာားူခေ္မမ ေနာ ႏွမေ့္႐ူ  မလိပား်္္မလာားအာား ္မၻာေမမမပေ္အႏွမ ႕ လ   ားေရားတိုားပ ာားမလာားမပာားရန ္အမိန္  
ေတာ္ရမိခြဲ့႐ူသ္(္မၻာ  ား္လမ္ား ၉ား၁)့။ ူို ေူာ္ ေနာ ၏ ူာားေမမားမမစ္တုိ ူသ္ မာန္မာနျ  ္ားလာ္ာ 
ဘုရာားအာား မနာခ ၾ္ေတာ့႐ဘြဲ ေရမားေ ာေ္ား အ ရတ္ရမိ ေဘဘ လ ု(ဗာဗုလုန)္ အန ားတစ္၀ို္္တ ေ္ 
အေမခခလလလ္္ ္ိုယ္ပိုေ္စမိပ႕မလာား္ိုတသ္ေ်ာ္္စပ ားေနထုိေ္ခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ထို္ာလ၌ လ အာားလ ုား 
တို ူသ္ ဘာူာစ္ာားတစ္မလိပားတသ္ား္ိုူာ အူ ုားမပပၾ္ရာ ဘုရာားူခေ္ ်ေ္ားၾ  ္လာစပ ား ူ တုိ အ 
ခလေ္ားခလေ္ား နာားမလသ္ႏွုိေ္ေစရန္ ဘာူာစ္ာားမလာားအာား   ပ္ေထ ားေစခြဲ့႐ူသ္(္မၻာ  ား္လမ္ား ၁၁ား၁-၇)့။ 
ထိုအခါ ယခေ္အတုိေ္ား ေနထိေု္ရန္ႏွမေ့္႐ အလုပ္လုပ္္ို္ေ္ရန္ အခ္္အခြဲမဖစ္လာူမဖေ့္႐ ဘာူာစ္ာား 



တ ေူာူ မလာားအခလေ္ားခလေ္ား မပန္လသ္စုစသ္ား၍ အမခာားနယ္ေမမမလာားူို  ေမပာေ္ားေရ ႕ ေနထိုေ္ၾ္မခေ္ားမဖေ့္႐ 
ယေန ္မၻာတ ေ္ မတ သ မခာားနာားေူာ လ မလိပားစုမလာား ေပးေပါ္္ခြဲ့႐ေလူသ့္။ ူို ေူာ္လသ္ား 
ူ တုိ ူသ္ မိမိတို ္ုိယ္ပုိေ္လမ္ားစ ္မဖေ့္႐ူာေလမလာ္္လမမ္ားစပ ား ဘုရာား္ိုူိရန္ စိတ္၀ေ္စာားမ လသ္ား 
မရမိၾ္ေတာ့႐ေခလ့။ 

 

 

ဗာဗလုုနရ္ြဲတုိ္္ျ  ္ား (္မၻာ  ား လ္မာ္း ၁၁ား၁-၉) 

 

၂့။ လ တုိ ူသ္ ္ုိယ္ပိေုဘ္ာူာမလာား ဖနတ္ ားလာၾ္မခော္း 

္ိ ႏွ္ုပ္တို ၏ ဘုိားေဘားမလာားတို ူသ္ ဘုရာား္ို္ိုယ္ေတ ႕ူိရမိေူာ္လသ္ား အခလိန္ၾ္ာလာူသ္ႏွမေ့္႐ 
အမမလ ထိုအူိ ာဏ္မလာားေပလာ္္  ်ုားူ ာား၍ မိမိတို ၏ ္ိုယ္ပုိေ္ဘုရာားမလာား ဖန္တ ားလာခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ 
အခလိပ႕္လ ူသ ္ တိရစ ာန္ႏွမေ့္႐တ ူသ္  ၍၄ေ္ားး၊ အခလိပ႕္လ ူသ္ နတ္ဘုရာားမလိပားႏွ ယ္မမ 
်ေ္ားူ္္လာူသ္ ု၄ေ္ား ေမပာ်ုိၾ္ူသ့္။ အခလိပ႕္လသ္ား စၾ္ာ၀ဠာူသ္ ရမိႏွမေ့္႐စပ ားူာားမဖစ္ 
လ ႕္လေ့္႐၀တ္ႏွမေ့္႐ စသ္ားမလ ္ားမလာားမဖေ့႐္ ဖ ြဲ႕စသ္ားထာားူသ္ ု်ုိူသ့္။ ူုိ မဖေ့႐္ လ တို ူသ္ ူစ္ပေ္မလာားး၊ 
မမစ္ေခလာေ္ားမလာား မိမိတုိ ၏ ဘိုားေဘားမလာားး၊ ေနႏွမေ့႐္လမလာား္ိ ု္ုိား  ္ယ္စမပပလာၾ္ူသ့္။ အခလိပ႕္လသ္ား 



လ ူာားအာားလ ုားူသ္ ဘုရာားမဖစ္ၾ္ူသ္ ု ်ိုလာၾ္ူသ့္။ ူုိ႕မဖေ့႐္ ္န  ားဘုရာား၏ ္တိေတာ္ 
ႏွမေ့္႐ ဘုရာား္ုိူိႏွုိေ္ေူာ အူိပသာတုိ ူသ္ တမဖသ္ားမဖသ္ား ေပလာ္္  ်ုားခြဲ့႐ူသ့္။  
 

 

 

  လ ားဘာူာ       

 

အစၥလမဘ္ာူာ     

 

 ိႏွၵ ဘာူာ 
 

 

 ္နမ္ဖ ားရမပဘ္ာူာ    
 

 

 

 

 

 



 
ဗဒုၶဘာူာ 
 

 

 

္ာအုိဒုိေဘ္ာူာ 
 

၃့။ အထ ား္တိေတာ္ 
လ န္ခြဲ့႐ေူာႏွမစ္ေပါေ္ား (၄၀၀၀ဒေ္လာ္း၊ ေ ါတမမမတ္စ  ာဘုရာားမဖ ာားမ ႏွမစ္ေပါေ္ား (၁၅၀၀) ၀န္ား္လေ္ခန္  
တ ေ္ ဘုရာားူခေ္ူသ္ အာရ္(Ur- ရ)  ုေခးတ ေ္ေူာ (ယေန  အ ရတ)္မမ အာမဗ  ုအမသ္ရမိေူာ  
လ တစ္  ားအာား စ္ာားေမပာ်ုိခြဲ့႐ူသ့္။  
 

 

ဘ စ  ၂၀၀၀ အာမဗ  ေခတ္ ေရမားေ ာော္းအ ရတ္ႏွိေုေ္    
(္မၻာ  ား လ္မာ္း ၁၁-၁၂) 
 



အာစဗ ူသ္ ဘ စ (၂၁၆၆)တ ေ္ ေမ ားဖ ာားခြဲ့႐စပ ား မိရိုားဖလာအတိုေ္ား ူ တို ္ုိယ္တ္ိုေ္လ္္မဖေ့႐္ ဖန္တ ားထာား 
ေူာ နတ္ဘုရာားမလာား္ိ ု္ုိား  ္ယ္ေူာ လ အမလာားၾ္ာားတ ေ္ ေနထုိေ္ူ မဖစ္ူသ့္။ ထိုအခါ ထာ၀ရ 
ဘုရာားမမ အာစဗ အာား ူ ၏မိဘႏွမေ့႐္ တုိေ္ားမပသ္္ုိစ န္ ၍ ူ ္ိုယ္တိုေ္သႊန္မပမသ့္႐ေနရာူစ္ူုိ   ေရႊ႕ေမပာ
ေရႊ႕ေမပာေ္ားရန ္အမိန္ ေတာ္ရမိူသ့္။ (္မၻာ  ား္လမ္ား ၁၂ား၁-၃)     
 

 

အာမဗ  ူ သ္ ဘုရာားူခေေ္နာ္္လုိ္္ရန ္  ူ အဖအိမႏ္ွမေ့္႐  ူ ႏုိွေေ္ ္ ိစု န္ ခ ါူသ့္။ 
(္မၻာ  ား လ္မာ္း ၁၂ား၁-၄) 
 
အူ္္ (၇၅)ႏွမစ္ ရမိေနစပ ားမဖစ္ေူာ အာမဗ  ူသ္ ဘုရာား၏ ေစခိုေ္ားခလ္္အတ္ုိေ္ား ခရ ားထ ္ ္ခ ာ 
လာခြဲ့႐ရာ အေရမ႕အလယ္ပိုေ္ားအရပ္ရမ ိအစၥေရား(ဣူေရလဒ ေဒူူုိ  ေရာ္္ရမိလာူသ့္။ ထို ေနာ္ ္
ထာဝရဘုရာား္ အာမဗ အာား ္တိ(၃)ခု ေပားအပ္ခြဲ့႐ပါူသ့္။ ထို္တိမလာားမမာ ူေ့္႐အာား  ေ္ာ
ေ္ာေ္ားျ  ္ား ေပားေူာ  ူ္ိ ု ေါူသ္လသ္ား ေ္ာေ္ားျ  ္ားေပားမသ့္။ ူေ့္႐အာား ္လိန္ ြ်ဲေူာူ အာား 
ေါူသ ္ ္လနိ္်ြဲမသ့္။ ္မၻာေပး၌ူေ္၏ ူာားစ ္ေမမား်္္တို ူသ္ အစ ္အမမြဲေ္ာေ္ားျ္ ား 
ခ စာားရမသ ္   ၍မဖစ္ူသ့္။ ဤူို မဖေ့္႐ အာမဗ ူသ္ အစၥေရားလ မလိပားမလာားႏွမေ့္႐ အာရတ္တုိ ၏ ္န  ား 



ဖခေ္မဖစ္လာခြဲ့႐ူသ့္။ အမမန္တ္ယ္၌ ေလာ္တ ေ္ရမိေူာ လ မလိပားအာားလ ုားအေပးေပားထာားေူာ  
ေ္ာေ္ားျ  ္ားေတာ္ူသ္ ူ ၏မလိပား်္္မမမဖစ္၍ ္ိ ႏွု္ပ္တို ၏ ္န  ားဘုိားေဘားမလာားူို  ္တိေပားထာား ေူာ
ေူာ  ူမဖစ္ူသ့္။ 
 
ထာဝရဘုရာားူသ္ အာမဗ  ႏွမေ့္႐ မပပေူာ ္တိအာား ူ ၏ူာား အို္္ဇ္္ (ဣဇာတ္)ႏွမေ့္႐ း၊ 
ူ ၏ေမမား ယာ္ုပ္အာား အစၥေရား (ဣူေရလ) ု ေခးေူာူာား (၁၂ဒ ေယာ္္ႏွမေ့္႐ မိူာားစု္ိ ု
ေပားေူာ္လသ္ား ေနာ္္  ်ုားတ ေ္ ူ တုိ ူသ္ ယုတ္မာေ္ာ္္္လစ္ေူာ အ  လစ္ဘုရေ္မလာားထ တ ေ္ 
္ိ န္ဘဝူုိ  ္လေရာေ္ခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ထိုေ္ာ္္္လစ္ေူာ ရမေ္ဘုရေ္(ဖာေရာဘုရေ္)ူသ ္ူ တုိ အာား 
တမဖသ္ားမဖသ္ားႏွမေ့္႐ ေူေစရန္ ရသ္ရ ယ္လလ္္ ခ္္ခြဲၾ္မ္ားတမ္ားေူာ အလုပ္မလာား္ို ေစခိုေ္ားမခေ္ားမဖေ့္႐ 
အတေ္ားအအမၼ အႏွို္ေ္္လေ့္႐ခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ေနာ္္် ုား ဘ စ  (၁၄၄၆)ႏွမစ္ခန္ တ ေ္ ထာဝရဘုရာားူခေ္ 
ူသ ္ေမာေရမအာား အစၥေရားတို ္ုိ အ  လစ္္ိ န္ဘဝမမ ္ယ္တေ္ရန္ေစလႊတ္ခြဲ့႐ေပူသ့္။ 
 
၄့။ ္ယ္တေရ္မေ ္မိာုးဇ္္ (ေမာေရမ) 

အူ္္ (၈၀) ႏွမစ္အရ ယ္ရမိေူာ မိုားဇ္(္ေမာေရမ)အာား ထာ၀ရဘုရာားူခေ္္ ဖာေရာဘုရေ္ႏွမေ့္႐ 
ရေ္်ုိေ္ေတ ႕ေစစပ ား မိမိလ မလိပား္ိ ုမပန္လသ္ေစလႊတ္ေစဖို  ေတာေ္ား်ုိရန ္အမိန္ ေပားခြဲ့႐ူသ္(ထ ္ ္ ၃)့။ 
အစတ ေ္ ဖာေရာဘုရေ္္မေေ္ား်ုိခြဲ့႐ေူာ္လသ္ား ထာ၀ရဘုရာား္ ူ ႕တုိေ္ားမပသ္တ၀မမ္ားအာား 
ပလိပ္ေရာ ါအမလိပားမလိပားမဖေ့္႐ ္ပ္ေဘား်ုိား်ုိ္္ေရာ္္ေစူမဖေ့္႐ ေနာ္္  ်ုားတ ေ္ အစၥေရားလ မလိပားအာား 
မပန္လသ္ေစလႊတ္ေပားရန္ ူေဘာတ လို္္ရူသ္ (ထ ္ ္၄-၁၀)့။ ထာ၀ရဘုရာား္ ေနာ္္  ်ုား 
္ပ္မ်ို္္ခေ္တ ေ္ ေမာေရမအာား အမပစ္အနာ္ေ္ားစပ ား ႏွုပလိပ် စဖိပားေူာ ူိုား  ူေယ္တစ္ေ္ာေ္္ုိ 
ယဇ္ေ္ာေ္အမဖစ္ ူတ္မဖတ္ေစူသ့္။ ထုိ  ူေယ္၏ အေူ ားအာား အစၥေရားလ မလာား၏ ေနအိမ္တ  
ခါားထုပ္ႏွမေ့႐္ တ ခါားထုပ္တုိေ္မလာားတ ေ္ ူုတ္လိမ္ားထာားေစရန္ သႊန္ၾ္ာားူသ့္။ ထုိအေ  ူားူုတ္လိမ္ား 
ထာားမခေ္ားမဖေ့႐ ္ထာ၀ရဘုရာားူသ္ အ  လစ္အာား ဖလ္္  ်ားေူာ  ူ၏   ေူမခေ္ားအမပစ္ဒဏ္မမ အစၥေရား 
လ မလိပားမလာား္ိ ု္ာ  ္ယ္ေစမသ္မဖစ္ူသ့္။ 

 
 
 

 



 

အစၥေရားလ မလပိားမလာားူသ္ ေူမော္းတမနမ္လာားလ္္မမ ေနအိမမ္လာား္ုိ ္ာ  ္ယ္ရန ္
အိမတ္ ခါထုပတ္ုိ္ေ၌္ ူုိား  ူေယ္ေ  ူား ူုတ္လိမာ္းထာားၾ္ူသ့္။ (ထ ္  ္၁၂ား၂၁-၂၃) 
 
အစၥေရားလ မလိပားမလာားူသ ္ ထာ၀ရဘုရာားအာားနာခ စပ ား ူ တို ေနအိမ္တ ခါားထုပ္ႏွမေ့႐္ တ ခါားတိုေ္မလာားတ ေ္ 

ူိုား  ူေယ္၏ အေူ ား္ုိူုတ္လိမ္ားထာားၾ္ူသ့္။ ဖလ္္  ်ားေူာ  ူမလာား ေရာ္္လာေူာအခါ 

ူိုား  ူေယ္၏ အေူ ားူုတ္လိမ္ားထာားူသ့္႐ တ ခါားတိုေ္ရမိေူာ အိမ္မလာား္ိ ုေ္လာ္  ူာားူသ့္။ 

ေနာ္္  ်ုားတ ေ္ ဖာေရာဘုရေ္ူသ္  လ ားလ မလိပားမလာားအာား အ  လစ္မပသ္မမ ထ ္ ္ခ ာရန္ ခ ေ့္႐မပပလ္ို္္ရ 
ေလူသ့္။ လ ေပါေ္ား(၂)ူန္ားန ားပါားူသ္ ေမာေရမေခးေ်ာေ္ရာေနာ္္ူုိ  လုိ္္ခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ထုိအခါ 
ဖာေရာဘုရေ္ူသ ္ စိတ္ေမပာေ္ားူမဖေ့႐္ ူ ၏စစ္တပ္အာား အစၥေရားလ တုိ ေနာ္္ူုိ  လုိ္္ရန္    
ေစလႊတ္ူသ့္။ ူို ေူာ္ ထာ၀ရဘုရာား္ ျ  ္ားစ ာေူာတန္ခိုားေတာ္္ုိမပေလူသ့္။ ပေ္လယ္န  
ူသ ္ႏွမစ္မခမ္ား္ ြဲ၍ ထုိေရမလာားူသ္ ူ တို ေနာ္္ူုိ  လုိ္္္လာေူာ စစ္တပ္မလာား္ုိလႊမ္ားမုိားူမဖေ့႐္ 
အ  လစ္စစ္တပ္တစ္ခုလ ုားူသ္ ပလ္္စ ား  ူာားရေလူသ့္။ 
 
 

 



 ၅့။ ထာ၀ရဘုရာား၏ ပသတ္ေတာ္ 

ထာ၀ရဘုရာားူသ္ အစၥေရားလ မလိပားမလာားအာား ူိနာ(်ုိေ္ားႏွုိေ္ားဒေတာေ္ူို  ေခးေ်ာေ္စပ ား ူ ၏လ မလိပား 
မလာားႏွမေ့္႐ ူေဘာတ ္တိမပပူသ့္႐ အထိမ္ားအမမတ္အမဖစ္ ပသတ္ေတာ ္ (၁၀)ပါား္ုိ  ေပားခြဲ့႐ူသ့္။ 
ထာ၀ရဘုရာား္ ္တိေတာ္အတုိေ္ား  ူတုိ အာား လ ုားစခ ပေူာေနရာတ ေ္ ေနရာခလေပားပါေူာ္လသ္ား 
အစၥေရားလ မလိပားမလာား္ ဘုရာားူခေ္ႏွမေ့႐္ ူ ၏ူမုိေ္ားဝေ္လမ္ားေၾ္ာေ္ားအာား ေမ့႐ေလလာ့႐္ာေ္လားဇ ား္န္ား 
ခြဲ့႐ၾ္စပ ား မိမိတုိ ၏ လမ္ားစ ္အတိုေ္ားေလမလာ္္ေနၾ္ူသ့္။  
 

 

ေမာေရမူ သ္ ူိနေတာေေ္ပး၌ ပသတ္ေတာ္ (၁၀)ပါား္ုိ လ္္ခ ရရမခိြဲ့ူ႐ သ္   
(ထ ္  ္၂၀ား၁-၂၁) 
 

 

 

 



၆့။  ူတို ၏ အမပစမ္လာားအတ ္  ္မပနလ္သ္ေပား်ပမ္သ့္႐အရာ 
 
ထာ၀ရဘုရာားူသ္ ူ ႕အာားနာမခ မ မရမိူသ့္႐ အစၥေရားအာား ဖလ္္  ်ားမသ့္႐အစာား ေယ္ရ ယ္ႏွုပလိပ 
္လန္ားမာူန္စ မ္ားစပ ား အမပစ္အနာ္ေ္ားေူာ ူိုား  ူေယ္တစ္ေ္ာေ္္ို ၀တ္မပပထာားူသ့္႐ေနရာူို  
ေခးေ်ာေ္လာေစူသ့္။ ထုိ  ူတို ၏ ပုန္္န္လိုမခေ္ားႏွမေ့႐္ မနာခ မခေ္ားအမပစ္တုိ အာား ထုိူိုားူ  
ေယ္အေပး လႊြဲေမပာေ္ားူသ့႐္ အူ ေ္ေ်ာေ္ရန္ ဘုရာားူခေ္အာား မနာခ ေူာလ ၏လ္္္ို ထုိူိုား 
ူ ေယ္အေပး တေ္ေစူသ့္။ 
 

 

 
 

လ ႕အမပစ္္ ိ ုယဇေ္္ာေ္ူ ိာုး  ူေယ္ထ  လႊြဲေမပာော္းမခော္းပ ုေ်ာေခ္လ္္ 
(ဝတ္မပပရာ လ္မာ္း ၁ား၄) 
 

ထုို ေနာ္ ္ ူိုား  ူေယ္အာားူတ္စပ ား ယဇ္ပ ေဇာ္ူသ့္။ ဘ စ (၁၄၀၀)၀န္ား္လေ္တ ေ္ ထုိအမဖစ္အ 
ပလ္္မလာား မဖစ္ခ့႐ြဲေလူသ့္။ ူို ေူာ္ ထုိလ မလိပားမလာားူသ္ ဘုရာား၏ူမုိေ္ား၀ေ္လမ္ားစ ္အာား ေမ့႐ေလလာ့႐ 
္ာ မိမိနသ္ား န္မဖေ့႐ ္်္္ူ ာားၾ္မပန္ေလူသ့္။  
 
ဘ စ (၁၀၀၀)၀န္ား္လေ္း၊ ပလ လ မလိပားမလာား တရုတ္မပသ္ယ နန္နယ္မမ  ရာ၀တ မမစ္၀မမ္ားူို   မ၀ေ္ေရာ္္လာ 
မ  ႏွမစ္ေပါေ္ား(၈၀၀)တ ေ္ ထာ၀ရဘုရာား္ အာမဗ  မလိပားႏွ ယ္ထြဲမမ ဒါ၀ိဒအ္ာား အစၥေရားဘုရေ္အမဖစ္ 
တေ္ေမမမာ္္ခြဲ့႐ူသ့္။ ထုိဘုရေ္ဒါ၀ိဒ္၏ ူာားေတာ္ူသ္ အာဒ ႏွမေ့႐္ ၀မမစ အာမဗ  စပ ားေနာ္ ္
ဘုရေ္ဒါ၀ိဒ္၏ မလိပားႏွ ယ္မမ ရမေ္ဘုရေ္အရာ္ုိ ထာ၀ရ်္္ခ လိမ့္႐မသ္ ု မိန္ ေတာ္မ ူသ့္။ 
 

အခလိန္ႏွမေ့္႐အမမလ ထာဝရဘုရာားူသ္ ူ ္တိထာားေူာ ဒါ၀ိဒ္၏ူာားေတာ္အေၾ္ာေ္ား္ုိ အေူား 
စိတ္ူိရမိေစရန္ ပေရာဖ္္မလာားအာား ေစလႊတ္ခြဲ့႐ူသ့္။ ဘ စ (၈၀၀)၀န္ား္လေ္တ ေ္ ပေေရာဖ္္တစ္ပါား 
္ ထိုူာားေတာ္္ုိ ဗ္္လေ္  ူသ့္႐စမိပ႕ေယ္ေလား၌ ေမ ားဖ ာားမသ့္႐အေၾ္ာေ္ားႏွမေ့္႐ ူ ၏အရေ္ားအမမစ္ 
ဇာတိမမာ ထာ၀ရ္ာလ္မဖစ္ူသ္ ုျ္ိပတေ္ေ ာခြဲ့႐၏(မိ္ၡာ ၅ား၂)့။ ဘ စ (၇၂၀)၀န္ား္လေ္တ ေ္ 



အမခာားပေရာဖ္္တစ္ပါား္လသ္ား ထိုအုပ္စိုားမသ့္႐ အရမေ္ူသ္အစၥေရားလ မလိပား အပလိပ္သာမမ ေမ ားဖ ာား 
လာမသ့္႐ အေၾ္ာေ္ားႏွမေ့္႐ ူ ႕အာား ထာ၀ရအူ္္ရမေ္ေတာ္မ ေူာအဘ ု ေခးတ ေ္မသ့္႐အေၾ္ာေ္ား 
ထပ္မ  ေမပာၾ္ာားခြဲ့႐ူသ္(ေ ရမာယ ၉ား၆)့။ 
 

၇့။ အ ့႐ဖ ယ္ေမ ားဖ ာားေတာ္မ မခော္း 

ေနာ္္  ်ုားတ ေ္ လ န္ခြဲေူာႏွမစ္ေပါေ္ား ၂၀၀၀ ေ္လာ္ခန္႕၌ အစၥေရားႏုိွေ္ေ ရမိိ နာဇရ္္စမိပ႕ူ အပလိပ္သာ 
တစ္ေယာ္္ထ ူို႕ ေ္ာေ္ား္ေ္တမန္တစ္ပါားေပးလာစပ ား ူ မူသ္ ္ေလားတစ္ေယာ္္ေမ ားဖ ာား 
ရမသ္မဖစ္ေၾ္ာေ္ားႏွမေ့္႐ ထို္ေလားူသ္ ူ  ႕လ မလိပားမလာား္ိ ုအမပစ္မမ္ယ္တေ္မသ့္႐ူ မဖစ္ေူာေၾ္ာေ့္႐ 
ေယ    ေူာအမသ္မဖေ့္႐ မမသ့္႐ေခးရမသ္မဖစ္ေၾ္ာေ္ား ေမပာခြဲ့႐ပါူသ့္။ တစ္တုိေ္ားမပသ္လ ုား ူန္ားေခါေ္ 
စာရေ္ားေ္ာ္္ရန ္ဘုရေ့္႐အမိန္႕ထ ္ ္လာေူာအခါ ထိုအပလိပ္သာမာရိူသ ္ ူ ႏွမေ့္႐ေစ့႐စပ္ထာား 
ေူာ ူတုိ႕ူာားေယာူပ္ႏွမေ့္႐အတ  ေယာူပ၏္ဇာတ ိဗ္္လ္္စမိပ႕ူုိ႕  ူာားခြဲ့႐ၾ္ရူသ့္။ 
 

 

     ေယရ ္ ိ ုဗ္္လေ၌္ အပလပိစေမ္ာရအိာားမဖေ့္႐ ဖ ာားမမေခ္ြဲ့ူ႐ သ့္။ (လု္ာ ၂ား၁-၇) 



 
ႏွမစ္ေပါေ္ားေထာေ္ခလ ၾ္ာစပ မဖစ္ေူာ ပေရာဖ္္မပပခလ္္မလာားူသ္ မာရိ္ ထို  ူေယ္္ုိ နိမ့္႐္လလမစ ာ 
ႏွ ာားစာခ ္္ထြဲ၌ ေမ ားဖ ာားေပားေူာအခလိန္၌ အမမန္မပသ့႐္စ ုလာခြဲ့႐ပါူသ္(လု္ာ ၂ား၁-၈)့။ ထိုသတ ေ္ 
ဗ္္လ္္စမိပ႕အန ားတစ္၀ို္္ရမိ ူိုားထိန္ားမလာား် ူို႕ ေ္ာေ္ား္ေ္တမန္ားမလာား ေၾ  ္ားေၾ္ာ္ူသ္မမား၊  
“္ယ္တေ္ရမေ ္ေယ  ဘုရာားူသ္ ူေ္တုိ႕အဘုိ႕ ယေန႕ေမ ားဖ ာားစပ ား”   ၍ မဖစ္ူတသ္ား့။ 
 

 

   ေယရ ူ သ္ ဗ္္လေ၌္ ဖ ာားမမေမ္ခော္းခ စပ ားမဖစေ္ၾ္ာော္း ေ္ာော္း္ေတ္မနမ္လာား္     
   ူုိားထိနာ္းတုိ ထ  ၾ္ာားေမပာူသ့္။ (လု္ာ ၂ား၈-၂၀) 
 
ထိုေနရာႏွမေ့္႐ အလမမ္ားေ၀ားူာ အေရမ႕တုိေ္ားရမပိသာရမိမလာား္ိုလသ္ား ေ္ာေ္ား္ေ္ၾ္ယ္္ အစၥေရားႏွိုေ္ေ  
၏ ဘုရေ္အူစ္  ်္ို ူ ာားေရာ္္ဖ ားေမမာ္ၾ္ရန္ ေဖာ္မပေပားခြဲ့႐ူသ(္မ ြဲ၂ား၁-၁၂)့။ ထို  ူေယ္ 
ေယ  ူသ္ အာမဗ  (ဘ စ  - ၂၁၆၆)၏ အမလိပားအႏွ ယ္မဖစ္ေူာ ေရမားယုဒလ မလိပားမလာား၏ ရမေ္ဘုရေ္ 
ဒါ၀ိဒ(္ဘ စ  ၁၀၀၀)၏ မလိပားႏွ ယ္မမ ်ေ္ားူ္္လာခြဲ့႐  ူမဖစ္ပါူသ့္။  
 
ေယ  ူသ္ နာဇရ္္စမိပ႕တ ေ္ ျ  ္ားမပေ္ားလာခြဲ့႐စပ ား ပသာအရာ၌ တိုားပ ာားလာ္ာ လ တုိေ္ား္  ူ႕္ို 
ခလစ္ခေ္ၾ္ူသ့္။ ူ္္ေတာ္(၃၀ဒ မပသ့္႐ေူာအခါ ေလာ္ ္ိုေစလႊတ္မခေ္ားခ ရေူာ အေၾ္ာေ္ား 
ရေ္ား္ိ ုလ္္ေတ ႕အေ္ာေ္အထသ္ေဖာ္ရန္ အခလိန္ေရာ္္လာခြဲ့႐ူသ့္။ ေ ယ  ူသ္ ူ ႕္ိုယ္ူ  
ဘုရာားူခေ္၏ူာား ု ေခး်ို္ား၊ ေါူသ ္ ေါ့႐ခမသ္ားေတာ္ႏွမေ့္႐ တစ္လ ုားတစ္၀တသ္ားမဖစ္၏ 
(ေယာ န္၁၀ား၃၀)့။ ေယ  ူသ္ ဤလာ္ူို႕ မၾ္ လာခေ္တ ေ္လသ္ား  ထာ၀ရဘုရာားူခေ္ 
အမဖစ္ရမိႏွမေ့္႐ ေနခြဲ့႐စပ ားူာားအမဖစ္ ေလာ္္ိုၾ္ လာမခေ္ားမမာ လ ူာားဇာတိအမဖစ္္ို လာေရာ္္ခ ယ  မခ



မခေ္ားူာလမလေ္မဖစ္ပါူသ္ (ေယာ ၁ား၁၄)့။ ေယ  ္ အာမဗ  မမဖစ္မ  ေါမဖစ္၏(ေယာ ၈ား၅၈) 
 ု်ုိပါူသ့္။ ပစၥပပၸန္အခလိန္ႏွမေ့္႐ူာ ူ္္်ိုေ္ေူာ ေါမဖစ္ူသ္  ေူာ စ္ာားလ ုား “I am” 
္ိုအ  ူုားမပပမခေ္ားအာားမဖေ့္႐ ေယ  ူသ္ ူ ႕အတ ္ ္အစအ  ား  ူသ္မရမိေၾ္ာေ္ားး၊ ထာ၀ရဘုရာား 
အတိတ္္ပေ ္ တသ္ရမိလာခြဲ့႐ူ မဖစ္ေၾ္ာေ္ားႏွမေ့္႐ မ ာအလ္္ဇႏွၵာားး၊ ်ို္ေရားတ ားး၊ ္ န္မဖ ရမပ္း၊  
ေ ါတမမမအစ ူ တုိ႕အာားလ ုား ေလာ္မမာ မေမ ားဖ ာားလာခေ္္တသ္ား္ ေ ယ  ူသ္ထာ၀ရ  
တသ္ရမိခြဲ့႐စပ ားူာားမဖစ္ပါူသ့္။ ူ ူသ္စၾ္၀႒ာျ္ ား တစ္ခုလ ုား္ိ ု ဖန္်ေ္ားခြဲ့ူ႐ သ္ ( ေယာ ၁ား၂-၃း၊ 
ေ္ာေလာ ြူဲ ၁ား၁၆)့။ ထိုမမလမ္ပါ့။ ယခုအခလိန္ထိတုိေ္ ေအာေ ္ူ ဖန္်ေ္ားခြဲ့႐ေူာ အရာအာားလ ုား္ုိ 
ထိန္ားခလပပ္ေနပါူသ္(ေ္ာေလာ ြူဲ ၁ား၁၇း၊ ေ စဗြဲ ၁ ား ၃)့။ 
 

၈့။ အမပစမ္ရမိူ သ့္႐ တစ ္ ားတသ္ားေူာလ ူ ာား 

ဘုရာားူခေ္ူသ္ အလ န္ူန္႕ရမေ္ားစပ ားး၊ အမပစ္္ိုမုန္ားေူာူ မဖစ္ေူာ္လသ္ား ေယ  ူသ္     
ဤေလာ္ူို႕ၾ  ္လာမခေ္ားူသ္ လ ူာားတို႕၏ မနာခ မခေ္ားအမပစ္္ို စ ရေ္ဖို႕မ ုတ္ပါ့။ အမပစ္၏ 
အဖိုားအခေပားရန္ရမိေူာ လ ူာားတို႕၏ေူမခေ္ား္ိ ု ္ုိယ္စာားလာေရာ္္ခ ေပားခြဲ့႐မခေ္ားမဖစ္ူသ့္။ 
အမၼေ ာေ္ား္လမ္ားတ ေ ္ အမပစ္တရာား္ို ဖ ုား္ ယ္ရန ္ အမပစ္အနာ်ာ္ေ္ားေူာ ူိုား  ူေယ္မဖေ့္႐ 
ယဇ္ပ ေဇာ္ူသ့္႐နသ္ားမဖစ၏့္။ ေယ  ူသ္ ဘုရာားူခေ္၏အမ ေတာ္္ုိ စတေ္ူသ့္႐အခါ ူ ႏွမေ့္႐   
ေခတ္စပိပေ္ပေရာဖ္္ျ  ္ားတစ္ပါား္ ေ ယ  ္ိုမမေ္ေူာအခါ “ေလာ္အမပစ္္ို ေ်ာေ္ူ ာားေူာ 
ဘုရာားူခေ္၏ ူိုား  ူေယ္္ိုၾ္သ့္႐ေလာ့႐” ု ေၾ္ ားေၾ္ာ္ခြဲ့႐ပါူသ့္။     
  
ေယ  ူသ္ စ ုလေ္ေူာ အူ္္တာမဖေ့္႐ အူ္္ရမေ္ခြဲ့႐္ာ အမပစ္တစ္ခု္ ိုမမလ မ္လ ားလ န္ခြဲ့႐ပါ့။ 
(ေ စဗြဲ ၄ား၁၅း၊ ၁ ေပ ၂ား၂၂း၊ ၁ ေယာ ၃ား၅)့။ လ တုိေ္ားျ  ္ပ် ုရေူာ စ ုစမ္ားေႏွမာ္္ယမ္္မ မလိပားစ ု 
ရေ္်ိုေ္ျ  ္ပေတ ႕ခြဲ့႐ေူာ္လသ္ား မပစ္မမာားမခေ္ားမရမိခြဲ့႐ေခလ့။ ေယရ ူသ္ နတ္်ုိားမလာား္ို နေ္ထုတ္ူသ္ 
(မ ြဲ ၈ား၁၆း၊ ၉ား၃၃)း၊ ေရေပး၌ လမ္ားေလမလာ္္ူသ္ (၁၄ား၂၂-၂၇)း၊ ေလမပေ္ားမုန္တိုေ္ားႏွမေ့္႐ 
လ ိေ္ားတ ပိုား္ိ ု စေိမ္ေစူသ္ (မာ္ ု ၄ား၃၉)း၊  မ္လန္ားမာေူာ  ူး၊ မလ္္စိ္န္ားေူာ  ူး၊ ်  ႕အနာား 
မၾ္ာားေူာူ မလာား္ို ေပလာ္္္ေ္ားေစူသ္ (မ ြဲ ၉ား၂၇-၃၅)း၊ ေူေူာူ ္ိုမပန္ရမေ္ေစပါူသ ္
(ေယာ န ္၁၁ား၂၈-၄၄)့။   ေနာ္္  ်ုားတ ေ္ ူ္္ေတာ္(၃၃)ႏွမစ္ မပသ့္႐ ေူာအခါ ္မၻာေမမမတသ္ရမိ 
မ ္ ဘုရာား၏အျ  ္စသ္ေတာ္္ုိ အေ္ာေ္အထသ္ေဖာ္ရန ္(တမန ္၂ား၂၃) ူ ႕္ိုယ္ူ  ဘုရာားႏွမေ့္႐ 
တန္ားတ ူသ္ ု ေမပာ်ိုေူာမပစ္ခလ္္မဖေ့္႐ ဖမ္ား် ားခ ခြဲ့႐ူသ့္။  ေရာမတို႕၏ စစေ္်ားမခေ္ား အမိလပားမလိပား 
္ို္ခ ရစပ ား အမပစ္မရမိေူာ္လသ္ား  ေူမခေ္ားမပစ္ဒဏ္ စ ရေ္ခ  ခြဲ့႐ရူသ ္(ေယာ ၁၈ား၃၈း၊ ၁၉ား၄း၊၆)့။ 
ူို႕ေူာ္လသ္ား ထိုအမဖစ္အပလ္္အာားလ ုားမမာဘုရာားူခေ္၏ ျ္ိပတေ္စ စ ္ထာားခြဲ့႐ူသ့္႐ အျ  ္အစသ ္
မဖစ္ပါူသ္ (တမန ္၄ား၂၇ - ၂၈း၊ ဗလာဒိတ ္၁၃ား၈)့။ ဘုရာားူခေ္၏ူာားေတာ္္ိ ုယ ုၾ္သ္ေူာ  ူ 
အေပါေ္ားတို႕ူသ ္ပလ္္  ်ားမခေ္ားူို႕မေရာ္္း၊ ထာ၀ရအူ္္္ိုရေစမခေ္ားေမာ ဘုရာားူခေ္ူသ္ မိမိ 
၌ တစ္ပါားတသ္ားေူာ ူာားေတာ္္ိုစ န္႕ေတာ္မ ူသ့္႐တုိေ္ေအာေ္ ေလာ  ္ူာားတို႕္ိုခလစ္ေတာ္မ ၏့။  
 

 



 

 

           ေယ  ူ သ္ ိ္ ႏ္ုွပတုိ္႕အမပစအ္စာား ္ာားတိုေေ္ပးတ ေ ္  ူမ ိမလာားမဖေ့္႐   
         ္ပတ္ေ ္ို္ ထ္ာားမခော္းခ ရူသ္ (မ ြဲ ၂၇ား၂၄-၆၂း၊ ေယာ န ္၁၉ား၁၇-၄၂) 
 
 

ဘုရာားူခေ္၏ူာားေတာ္္ိ ုယ ုၾ္သ္ေူာူ အေပါေ္ားတို ူသ္း၊ 
ပလ္္စ ားမခေ္ားူို မေရာ္္း၊ ထာဝရအူ္္္ ိ ုရေစမခေ္ားေမါး၊ ဘုရာားူခေ္ူသ ္မိမိ၌ 
တပါားတသာ္းေူာ ူာားေတာ္္ိ ုစ န္ ေတာ္မ ူသတ္ို္ေ္ေအာေ္ ေလာ္ ူ ာားတို ္ိ ု
ခလစ္ေတာ္မ ၏့။ (ေယာ န္ ၃ား၁၆) 
 

ေယ  ူသ ္ူစ္ပေ္ေပးတ ေ ္ူ မ ိမလာားမဖေ့္႐ ္ပ္တေ္ ို္ ထ္ာားမခေ္ားခ ရူသ ္(္ာားတုိေ ္
ပ ုူ႑ာန္)း၊ ္ိ ႏွု္ပ္တို႕္ိုယ္စာား အေူခ ခြဲစပ ား ေမမမမမပပ္ူစ ၤိပလ္မခော္းခ ခြဲ့႐ပါူသ့္။  
   



 

ေယရ ူ သ္ ေ မူခော္းမမထေမမာ္္ခြဲ့ူ႐ သ့္။ (မ ြဲ ၂၈း၊ ၁ ေ္ာ ၁၅ား၃-၉) 
 

ေယ  ူသ္ ္ာားတိုေ္ပ ုစ  ူစ္တိုေ္ေပးတ ေ္ ူ မ ိမလာားမဖေ့္႐ ္ပ္တေ္ ို္္ထာားမခေ္ားခ ရ္ာ ္ိ ႏွု္ပ္တို႕ 
အစာား ၀ေ္ေရာ္္အေူခ စပ ား ူခလၤပိေ္ားထြူဲ စ ၤပ  ္မခေ္ားခ ခြဲ့႐ရူသ့္။ ူို႕ေူာ္လသ္ား ူ ုားရ္္ေမမာ္္ 
ေန႕တ ေ္ ေူမခေ္ား္ိ ု အႏွိုေ္ယ ္ာ ရမေ္မပန္ထေမမာ္္ခြဲ့႐ပါူသ့္။ ထိုေယ  ရမေ္မပန္ထေမမာ္္မခေ္ား 
အ ့႐ၾူဖ ယ္ရာ အမဖစ္အပလ္္္ုိ လ ေပါေ္ား ၅၀၀ေ္လာ္္ မလ္္မမေ္္ိုယ္ေတ ႕ူိမမေ္ခြဲ့႐ၾ္ူသ္(၁ 
ေ္ာ ၁၅ား၆)့။ ရမေ္မပန္ထေမမာ္္ခြဲ့႐ူသ့္႐ေနာ္္ပိုေ္ား ရ္္ေပါေ္ား(၄၀)လ ုားလ ုား ူ တုိ႕္ုိ ေယ  ္ုိယ္ 
တိေု္စ္ာားေမပာခြဲ့႐ူသ့္။  
 
ေယ  ၏ေထ ားေပ ႕ဖ္္ရမ္ားမခေ္ား္ိုလသ္ား ခ ခြဲ့႐ၾ္ရူသ့္။ ူ ႏွမေ့္႐အတ  ခရ ားေလမလာ္္လမမ္ားၾ္္ာ ူ ၏ 
တရာားေဒူနာမလာား္ိုလသ္ား တစ္ဖန္မပန္နာားေထာေ္ခ ေ့္႐ရခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ထို႕ေနာ္္ ္ူ တစ္ဖန္မပန္လာ 
  ားမသ္  ု ္တိေတာ္္ုိေပားခြဲ့႐စပ ား (ဗလာဒိတ ္ ၁၉ား၁၁ဒ ေယ  ူသ္ ေ္ာေ္ား္ေ္ယ ူို႕ မိုားတိမ္္ုိ 
စ ားလလ္္ မပန္ၾ  ္  ူာားခြဲ့႐ပါူသ္ ( ေယာ ၁၄ား၂--၃း၊ မ ြဲ၂၆ား၆၄း၊ မာ္ ု၁၄ား၆၂)့။ ူ ႕ေနာ္္လုိ္္ 
တပသ့္႐မလာားအာား ္မၻာ့႐ႏွိုေ္ေ အရပ္ရပ္ူို႕ူ ာားေရာ္္စပ ား ူမိုေ္ားေၾ္ာေ္ားထြ္ဲ  ထိုလမ္ားအေၾ္ာေ္ား 
္ိုေမပာဖို႕ ူ မိန္႕မမာခြဲ့႐ူသ္(မ ြဲ ၂၈ား၁၉း၊ တမန္ ၁ား၈)့။ ထိုအခလိန္မမစစပ ား ေယ  ၏ူမၼာတရာားူသ္ 
အစၥေရားႏုိွေ္ေ မမတစ္်ေ့္႐ ္မၻာအႏွမ ူို႕ ပလ ႕ႏွမ ႕ူ ာားပါူသ့္။ 
 

 



ူမိေုာ္း၀ေလ္မာ္း 

ေယ  ခရစ္ေတာ္ ေ္ာော္း္ေ္ဘ ုူို႕  မပန္ၾ  ္ူ ာားစပ ားူသ့္႐အခလိန္္စစပ ား လ မလာားတုိ႕ူသ္ ထာ၀ရ 

ဘုရာားအေၾ္ာေ္ား္ိ ုမစ ္ားစာားပြဲ ူ  တုိ႕လမ္ားႏွမေ့္႐ူ တုိ႕ ် ္္လ္္ရမေ္ူန္ေနထိုေ္ခြဲ့႐ၾ္ူသ္ (မ ြဲ 

၇ား၁၃-၁၄)့။ တစ္ခလိပ႕လ မလာားမမာ လ တုိ႕တ ထ ေ္ဖန္တ ားေူာ ဘာူာတရာားး၊ အေတ ားအေခးမလာားႏွမေ့္႐ 

အူစ္ထပ္မ ဖန္တ ားေူာ အယ အ်မလာား္ိုူာ လို္္ေလမလာ္္္လေ့္႐ျ္ ေနၾ္ူသ့္။ လ မလာားစု 

ူသ ္ လ န္ခြဲ့႐ေူာ ႏွမစ္ေပါေ္ား ၆၀၀၀ ခန္႕္ လ ူာားအာားလ ုား အာမဗ  မမတ်ေ့္႐ “ူေ့္႐အာားမဖေ့္႐ 

လ မလိပားအေပါေ္ား တို႕ူသ ္ေ္ာေ္ားျ  ္ား မ ၤလာ္ိ ုခ ရၾ္လိမ့္႐မသ္” (္မၻာ ၁၂ား၃)  ေူာ ္တိ္ို 

ထပ္မ အတသ္မပပ ေစခြဲ့႐စပ ား အစၥေရားလ မလိပားတုိ႕္ုိလသ္ား ထာ၀ရူာားအရာ (်ာလ  ၂ား၇း၊ မ ြဲ ၁ား၁)၌ 

တသ္ေစူသ့္။  မပန္လသ္ေမခရာခ ရႏုိွေ္ေူာ ထာ၀ရဘုရာားူခေ္၏ ူမိုေ္ား၀ေ္လမ္ား္ုိ   ုမစို္္း၊ 

ူတိမမ ခြဲ့႐ ၾ္ေတာ့႐ေပ့။ ထိုလမ္ား္ာား ထာ၀ရဘုရာား္ုိ ်န္႕္လေ္ေူာ လ ူာားတို႕ အမပစ္၏ 

ခလပပ္ေႏွမာေ္မ မမ  ေမဖလ တ္မခေ္ား ရရမိႏုိွေ္ရန္ ေယ  ခရစ္အာားမဖေ့္႐ ထာ၀ရဘုရာားစ မ ေပားေူာလမ္ား မဖစ္ပါ 

ူသ(္ေယာ န္ ၁၄ား၆)့။ ္ိ ႏွု္ပ္တို႕ေနထိုေ္ေူာ ္မၻာေမမျ  ္ားေပးူို႕ ္ိုယ္တုိေ္လာေရာ္္ ေနထို

ေနထိုေ္္ာ စ ုလေ္ေူာအူ္္တာမဖေ့္႐ အူ္္ရမေ္ူ ာားခြဲ့႐စပ ား တစ္ေလာ္လ ုားအမပစ္အဖို  ေူမခေ္ား 

မပစ္ဒဏ္္ိုခ ယ ခြဲ့႐ပါူသ့္။  (ေယာ န္ ၁ား၂၉း၊  ဖ္ ္၁ား၇း၊ ဗလာဒိတ ္၁ား၅)့။ 
 

 

ေယရ ္  “ေါူသ္ူုိားထိနာ္းေ္ာော္းမဖစ၏့္။ ူုိားထိနာ္းေ္ာော္းူသ္ ူုိားတုိ အတ ္  ္
မမိအိူ္္္ုိ စ န္ တတ္၏့။” ( ေယာ န ္၁၀ား၁၁း၊ ၁ ေပ ၂ား၂၅) 



 
အ်ိုုပါ အ ့႐ၾူဖ ယ္ူမၼာတရာားူသ္ ယခု္ိ ႏွု္ပ္တို႕ေူရမသ့္႐ ေနရာတ ေ္ ္ိုယ္စာား ၀ေ္ေရာ္္္ာ 
္ာားတုိေ္ေပးတ ေ္ အေူခ ူ ာားေူာ ေယ  ခရစ္ေတာ္္ုိ ္ယ္တေ္ရမေ္အမဖစ္ ယု ၾ္သ္္ုိားစာား 
လမလေ ္ဘုရာားူခေ္ႏွမေ့္႐  လ တို႕ၾ္ာားတ ေ္ မိတ္ူ ာယ မပန္လသ္ရရမိလာစပ ား အမပစ္လ တ္မခေ္ား ေ္လားဇ ား 
္ိ ု ခ စာားရမသ္မဖစ္ပါူသ(္၁ ေပ ၂ား၂၄း၊ ၂ ေ္ာ ၅ား၂၁)့။ ္ိ ႏွု္ပ္တို႕ူသ္ ထ ား ြ္ဲလမပ၍ အ ့႐ၾူ 
စိတ္လ ပ္ရမာားဖ ယ္ ေ္ာေ္ားေလာ္္ေူာ အလမအပမလာားႏွမေ့္႐ မပသ့္႐န္္ူသ့္႐ေနရာတ ေ္ ဘုရာားႏွမေ့္႐ 
အတ   ထာ၀ရေနထုိေ္ူ ာားရမသ့္႐ အခ ေ့္႐ရရမိထာားူသ္ (ေယာ ၁၁ား၂၈ - ၂၉)့။ ူို႕ေူာ္ ထိုအခ ေ့္႐ 
ထ ားရရမိႏွုိေ္ရန္   ား် ုား္ိ ႏွု္ပ္တို႕တစ္  ားခလေ္ား၏ စိတ္ခလမ  ေ္ာေ္ားမ ္ုူုိလ္မလာားမဖစ္ေူာ ဒါနး၊ ူ လ 
(ေရာမ ၁၀ား၂၈-၂၉) အာားမဖေ့္႐ ူုခဘ ုေရာ္္ဖို႕ ရသ္ရ ယ္ခလ္္အာား လ ုား၀စ န္႕လႊတ္ရမသ့္။ မိမိ 
အမပစ္မမ လ တ္ေမမာ္္ခ ေ့္႐ရရမိ္ာ ဘုရာားႏွမေ့္႐အတ  ထာ၀ရေနခ ေ့္႐ရရမိရန္ ူမိုေ္ား၀ေ္လမ္ားမဖစ္ေူာ 
ဘုရာားူခေ္၏ူာားေတာ္္ို ယ ုၾ္သ္္ုိားစာားဖို႕ မဖစ္ပါူသ့္။ (ဗလာဒိတ ္၂၁ား၁-၄)့။ 
 
ေယ  ္း၊ “ေါူသ္ လမ္ားခရ ားမဖစ္၏့။ ူမၼာတရာားလသ္ားမဖစ္၏့။ အူ္္လသ္ားမဖစ္၏့။ ေါ့႐္ိုအမမ  
မမပပလမလေ္အဘယ္ူ မမလ ခမသ္ားေတာ္ထ ူို မေရာ္္ရ (ေယာ ၁၄ား၆)့။ “၀နေ္လား၍ ပေ္ပန္ားေူာ 
ူ အေပါေ္ားတို႕ေါ့႐ထ ူို လာၾ္ေလာ့႐း၊ ေါူသ္ခလမ္ားူာေပားမသ”္ (မ ြဲ ၁၁ား၂၈)့။  
 
ထာ၀ရဘုရာား္ုိ အမမန္တ္ယ္ ူိမမေ္ခလေ္ပါူလာားး၊ ူေ့္႐အမပစ္မလာားမမ အမမန္လ တ္ေမမာ္္ခ ေ့္႐ 
ရခလေ္ပါူလာား (၁ေယာ ၅ား၁၃)့။  
 
ူေ့႐္အမပစ္မလာား္ိ ု ခ ေ့္႐လ တ္ေပားဖို႕ ေယ  ခရစ္ေတာ္ထ မမာ ်ုေတာေ္ားပါ့။ ူေ့္႐ဘ၀၏ အရမေ္ 
ူခေ္အမဖစ္ ၀န္ခ ပ ုအပ္ပါ့။ ူေ့္႐္ုိ ္ယ္တေ္ဖို႕ရန ္  ေယ  ခရစ္ေတာ္္ုိူာ ယ ုၾ္သ္္ုိားစာားပါ  
(ေယာ ၃ား၁၆)့။ ူို႕မပပလမလေ္  ူူသ္ ူေ့္႐ဘ၀ထြဲ၀ေ္လာစပ ား ူေ့္႐အာား အူစ္ေူာႏွမလ ုားူာား္ုိ 
ေပားပါလိမ့္႐မသ့္။ ူေ့္႐အထြဲတ ေ္ ူ ၏၀ိသာ ္ေတာ္္ ၀ေ္ေရာ္္ေနရာယ ္ာ ူေ့္႐္ုိေမပာေ္ားလြဲ  
ေစပါလိမ့္႐မသ ္(ဗလာဒိတ ္၃ား၂၀း၊ ေယဇ ၃၆ား ၂၆-၂၇)့။  
ူမိုေ္ား၀ေ္လမ္ားအေၾ္ာေ္ား္ုိ ပိုမိုူိရမိလိုလမလေ္ ူေ့႐္အန ားအနာားမမာရမိေူာ ူမၼာ္လမ္ားအတိုေ္ား 
ယ ုၾ္သ္ရပ္တသ္ူသ့္႐ အူေ္ားေတာ္တစ္ပါားပါား ူို႕မ ုတ္ ူေ့္႐  ် ဒ စာေစာေ္္ိုေပားပို ေူာ  ူ 
် ္ုိ ်္္ူ ယ္ေလ့႐လာႏွိုေ္ပါူသ့္။ 
 

“၀နေ္လား၍ ပေပ္နာ္းေူာူ အေပါော္းတိ႕ု ေါ့႐ထ ူ ို လာၾ္ေလာ့႐း၊ ေါူသခ္လမာ္းူာေပားမသ”္ 
 (မ ြဲ ၁၁ား၂၈)့။  
     ူခေေ္ယရ ခရစေ္တာ္ 

 


