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ဤစာAုပ္တင
ြ ္ ေဖၚျပသည္မ်ားမွာ
ဤစာတမ္းငယ္၏ Aမည္Aား က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွ ေျပာေသာ ကိုယ္
ေတာ္မုဟမၼ္၏ Aိမ္ေထာင္ေရး သမိုင္း ဟု Aမည္ေပးခဲ့ပါသည္။ က်မ္း
ျမတ္ကုရ္Aံသည္ ကၽြႏု္ပ္တစ္Uီးတည္းပိုင္ နားလည္မႈAတြက္ Aမည္
နာမသံုးစြဲ သကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိ၍ ဤစာAုပ္၏
Aမည္Aား

က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွ

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ေသာ

ကိုယ္ေတာ္

မုဟမၼဒ္၏ Aိမ္ေထာင္ေရး သမိုင္းဟု Aမည္ေျပာင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ၏ Aလြန္တရာ ႂကြယ၀
္ ေသာ
ေ၀ါဟာရမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရာ- Aျခားသူမ်ားသည္လည္း A
ျခားေသာ AေတြးAေခၚမ်ားျဖင့္ နားလည္ပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိေနေပသည္။ သို႔
ေသာ္

ဤစာAုပ္တင
ြ ္

Aျခားေသာ

သမိုင္းက်မ္းမ်ားမွ

Aဆိုႏွင့္

က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွ Aဆို ကြဲလေ
ြဲ နပံုကို ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆင္ျခင္မိေသာ
ရႈေဒါင့္မွ တင္ျပျခင္း ျဖစ္၍- Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ ဂိုဏ္Aားလံုးမွ ၏၊
သည္ မလြဲ လက္ခံယံုၾကည္ထား၊ Aျမတ္တႏိုးထားေသာ၊ က်မ္းျမတ္
တစ္ဆူ ျဖစ္ေပရာ။ စာေပေလ့လာသူမ်ား Aေနျဖင့္ Aစၥလာမ္တို႔၏
Aယူ ဓေလ့မ်ားကို သံုးသပ္ရာ၌ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံသည္ Aမွန္ဆံုး ျဖစ္
သည္ဟု သတ္မွတ္သင့္ေပသည္။
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ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္AံAား လက္ေတြ႔ စံျပAျဖစ္
က်င့္ႀကံ Aားထုတ္ သက္ေသျပခဲ့သည္ဟု ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္ခ်က္
ေပၚ၌ Aေျခခံ၍ တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္၏ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲျခင္းAား တုန္လႈပ္၍ ေျဖ
ရွင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပကတိ Aမွန္ကို Aမွန္Aတိုင္းသာ တင္ျပျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
မိရိုးဖလာ သိရွိထားျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ဤစာAုပ္Aားတိမ္းေခ်ာ္ေနသည္၊ လြဲမွားေနသည္၊ သို႔မဟုတ္ လိုAပ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္
ဟု ေ၀ဖန္၊ သံုးသပ္၊ Aႀကံေပး၊ ေဆြးေႏြးလိုပါက ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါ
သည္။
ကၽြႏ္ုပ္ေပးပို႔ေသာ Aီးေမးလ္Aတိုင္း ျပန္စာ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

သမိုင္း- ႏွင့္ သမိုင္းစာAုပ္မ်ား
သမိုင္းဆိုသည္မွာ လံုး၀ ပစ္ပယ္ေကာင္းေသာ Aရာမဟုတ္ သမိုင္း မသိက တံုး
A သြားမည္သာ၊ သို႔ေသာ္ သမိုင္းစာAုပ္ပါ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို ပရမတၳ
သစၥာဟု သီလယူ လက္ခံ ယံုၾကည္ရမည္လည္း မဟုတ္ပါ။ ကမၻာေပၚတြင္ ေရွ႔
ေနာက္ မညီ2ြတ္ဆံုး စာAုပ္မ်ားမွာ သမိုင္းစာAုပ-္ မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ထိုသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာ(၁) ႏိုင္ငံေရးAရ- သမိုင္းကို ႏိုင္သူက ေရးျခင္း
(၂) ပညာေရးAရ- သူေတသီမ်ားက သူတို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ကို ေရးျခင္း
(၃) ဘာသာေရးAရ-ဂိုဏ္းဆရာတို႔က မိမိတို႔၏ ဂိုဏ္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည္မ်ားကို
ေဇာင္းေပးေရးျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
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Aထူးသျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္UီးUီး၏ ေနထိုင္၊ က်င့္ႀကံ၊ သြန္သင္ခဲ့မႈမ်ားကို လူA
မ်ားAား ဆင့္ျပန္ မွာၾကားခဲ့သည္ဟု ေရးေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ပိုမို ရႈပ္
ေထြး ေစေပသည္။
UပမာAားျဖင္-့ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ေရွးရိုးစြဲဂ်ဳးမ်ား လက္ခံထားေသာ Aယူႏွင့္ A
လယ္Aလတ္Aယူရွိေသာ ဂ်ဳးတို႔ လက္ခံထားေသာ Aယူမွ မူဆာ (ေမာေရွ)၏၊
သဘာ၀မွ ကြဲလေ
ြဲ နေပသည္။ Aလားတူ မဟာယနတို႔ လက္ခံယံုၾကည္ေသာ
ဗုဒၶႏွင့္ ေထရ၀ါဒမွ လက္ခံယံုၾကည္ေသာ ဗုဒၶဆိုသည္မွာ မတူညီေခ်၊ ထိုသို႔ပင္
ကာသိုလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ ေယရႈ၏ သေဘာသသာ၀
ႏွင့္ ပရိုတက္စ္တင့္တို႔ သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ ေယရႈAား သေဘာသဘာ၀မွာ
ျခားနားေပသည္။
Aစၥလာမ္သာသနာတြင္လည္း ထိုသို႔ပင္- ကို္ယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခံစားမႈတင
ြ ္ ဆြႏၷီႏွင့္ ရွီယာတို႔မွ ကြာဟေနသည္သာ
ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ထိုကိုယ္ေတာ္တို႔၏ ေနထိုင္၊ ေျပာဆို၊ က်င့္ႀကံခဲ့သည္ဟု ဆို
ေသာ သမိုင္းမ်ားကို လိုက္လံစုေဆာင္း မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ ဂိုဏ္းမွ
သမိုင္း ဆရာတို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္၊ ခံစားခ်က္၊ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္မ်ား မတူညီမႈ
ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ကား ႏွစ္ကိုယ္ခ၊ြဲ သံုးကိုယ္ခ၊ြဲ ေလး
ကိုယ္ခြဲမ်ား မဟုတ္ခဲ့ေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကိုယ္ေတာ္မ်ား၏ သမိုင္းမွန္ကို လိုက္လိုလွ်င္၊ ထိုကိုယ္ေတာ္မ်ား
ကိုယ္တိုင္က မိမိသည္ ဤသို႔က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ Aာမခံ
ခဲ့ေသာ က်မ္းမ်ားကိုသာ လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ကိုယ္တိုင္ Aာမခံခဲ့သည့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိေနေသာ က်မ္းAား မလိုက္ဘဲ
Aာမခံခ်က္ မရွိေသာ က်မ္းစာ ဆိုသည္မ်ားကိုသာ လိုက္နာလွ်က္ တစ္ထစ္ခ်
ယံုၾကည္ေနျခင္းသည္ ေရစင္စစ္ကို ပစ္ပယ္လွ်က္ တံလွ်ပ္ေနာက္သို႔ လိုက္ သ
ကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေပသည္။
Aထူးသျဖင့္ Aစၥလာမ္ သာသနာတြင္ ခိုင္မာတိက်၍ Aစၥလာမ္ ဂိုဏ္Aားလံုး
က ၏၊ သည္ မလြဲ လက္ခံယံုၾကည္ထားေသာ၊ တည္းျဖတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
မလွ်U္းမရွိေသာ၊ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ ကိုယ္တိုင္က မိမိသည္ ဤက်မ္း Aတိုင္း စံ
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ျပ က်င့္ႀကံေနထိုင္ ခဲ့ပါသည္ဟု Aာမခံထားေသာ၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ ရွိေနပါ
လွ်က္ ထိုက်မ္းေတာ္ထက္- သမိုင္း ပိုမို၍ သမိုင္းစာAုပ္မ်ားကို ယံုၾကည္ေနျခင္း၊
သမိုင္းစာAုပ္ပါ Aခ်က္Aလက္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္သည္ ဤသို႔ ေန
ထိုင္ က်င့္ႀကံ၊ ေျပာဆို ဆံုးမခဲ့ပါသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမ်ားေၾကာင္-့ - ထိုဆရာစU္
ဆက္ေျပာဆိုသည့္ တရားမ်ားကိုသာ ၾကားနာလွ်က္
Aိမ္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ား၊ Aမ်ိဳးသမီး Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ား၊
တသီးပုဂၢလ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေရးသား ေျပာဆိုသံုးသပ္မႈ ဆိုင္ရာ Uပေဒ
မ်ား၊ လူနည္းစု ဆိုင္ရာ (တိုင္းျပည္တစ္ခုတင
ြ ္းရွိ လူနည္းစု လူမ်ိဳးဆိုင္ရာ) Uပေဒ
မ်ား၊ ပညာဆည္းပူး သင္ၾကားျခင္း ဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ား-- စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာ
ေသာ AေရးAရာမ်ားတြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံပါ ျပဌာန္းထားသည့္ Uပေဒမ်ားႏွင့္
လြန္စြာကြဲလေ
ြဲ နသည္မ်ားကို ေတြ႔ေနရေပသည္။
ထိုကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားမွ Aမ်ိဳးသမီး Aခြင့္Aေရး၊ တစ္သီးပုဂၢလ Aခြင့္ A
ေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ႏိုင္ခင
ြ ့္ Aခြင့္Aေရး၊ လူနည္းစု Aခြင့္ A
ေရးမ်ားကို Aဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ေရးေသာ Two Koran <Hearsay
Koran & The Holy Koran> စာAုပ္တင
ြ ္ တင္ျပထားပါသည္။
ယခု ဤစာAုပ္တင
ြ ္ ကၽြႏ္ုပ္တ၏
ို႔ လူမႈဘ၀တြင္ နားလည္မႈ Aလြဲမွားဆံုး Uပေဒ
မ်ားမွ တစ္ခု AပါA၀င္ ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ေတာ္မုမၼဒ္၏ Aိမ္ေထာင္ေရး သမိုင္းကို
ဤစာAုပ္တင
ြ ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံပါ Uပေဒသ Aတိုင္း တင္ျပထားပါသည္။
ကိုယ္ေတာ္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံပါ စည္းကမ္း Uပေဒမ်ားမွ ဆံတစ္မွ် လြေ
ဲ ခ်ာ္
စြာ ေနထိုင္ က်င့္ႀကံ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။
ထိုေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ Aိမ္ေထာင္ေရး သမိုင္းကို AတိAက် သိလိုလွ်င္က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွ ျပဌာန္းေသာ Uပေဒမ်ားကို တိက်စြာ သိရမည္ ျဖစ္သည္။

က်မ္းေတာ္မွ
မွ ျပဌာန္းသည့္ Aိမ္ေထာင္ေရး Uပေဒမ်ား
Aိမ္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ားAား ေယဘုယ်Aားျဖင္-့
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(၁) Aိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္ေသာ Aရြယ္
(၂) Aမ်ိဳးသမီး တစ္Uီးထက္ပို၍ လက္ထပ္ခင
ြ ့္
(၃) ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Aိမ္ေထာင္ေရး Uပေဒ
(၄) Aိမ္ေထာင္ကြာရွင္းျခင္း ဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ား
ထိုထိုေသာ Uပေဒမ်ားမွာ- ဆရာစU္ဆက္ ေျပာခဲ့ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကားဘူးနား၀
တရားမ်ားႏွင့္၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံပါ Uပေဒမ်ားမွာ လြန္စြာ ကြာျခားလြန္းလွေပ
သည္။

(၁) Aိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္ေသာ Aရြယ္
(၁-က) Aပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳAတြက္ Uပေဒ
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံတင
ြ ္ Aိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္ေသာ Aရြယ္သည္ မည္သည့္ Aသက္
Aရြယ္ ျဖစ္ရမည္ဟု Aသက္ကို AတိAက် သတ္မွတ္ မထားေခ်၊ သို႔ေသာ္
Aရြယ္ကို ေျပာဆိုထားေပသည္။ ထိုသို႔ `မည္၍ မည္မွ် Aသက္ ျဖစ္ရမည္´ဟု
ေျပာဆိုထားသည္ကို မ်ားစြာေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက Aခြင့္ေကာင္း ယူ၍၊
Aရြယ္မေရာက္ေသာ ကေလးသူငယ္ (Aထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ား) မ်ားကို
Aိမ္ေထာင္ ေပးစားႏိုင္ေၾကာင္း မ်ားစြာေသာ ဓမၼသတ္စာAုပ္မ်ားႏွင့္ က်မ္းျမတ္
ကုရ္Aံ မဟုတ္ေသာ လူေရး ဆင့္ျပန္က်မ္းမ်ား၌ Uပေဒျပဳ ေရးသားထားသည္
မ်ားကို ေတြ႔ေနရေပသည္။ Aလြန္တရာ ၀မ္းနည္း စရာပင္- ပို၍ ဆိုးသည္က
မိမိခ်စ္လွပါသည္ဟု ဆိုေသာ မိမိတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကိုပင္
Aရြယ္မေရာက္ေသာ ကေလးသူငယ္ (AာAိရွာ) Aား ဇနီးမယား Aျဖစ္ လက္
ထပ္ယူခဲ့သည္ဟု Aခိုင္Aမာ ယံုၾကည္ ေရးသားထားျခင္းပင္ ျဖစ္၏။
က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ Aသက္ကို မေဖၚျပျခင္းမွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ၏ Uပေဒျပဳနည္း
ျပည့္စံုမႈကို ေဖၚက်ဴးျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္၊ က်မ္းေတာ္သည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ိဳးတည္း
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Aတြက္ သြန္သင္ေသာ က်မ္းေတာ္ မဟုတ္ေခ်။ က်မ္းေတာ္ကိုယ္တိုင္က
ဤက်မ္းသည္ စၾကာ၀ဠာ AနႏၱAတြက္ သတိေပးတရားေတာ္ (ဘာ၀နာပြား
စရာ) ျဖစ္သည္ဟု ၆း၉၀ AပါA၀င္ မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ား၌ ေျပာဆို ထားေပ
သည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခု၏ ခႏၶာေဗဒ၊ စိတ္ခံစားမႈ ျဖစ္တည္မႈမွာ မတူညီႏိုင္သည့္
Aျပင္ ခုႏွစ္ကို ေရတြက္ေသာ ျပကၡဒိန္ သတ္မွတ္မႈမွာလည္း မတူညီၾကေပ။
Aာရဗ္ ျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္ေရတြက္ သတ္မွတ္ပံုသည္ Aဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္
ေရတြက္ သတ္မွတ္ပံုႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၃ ႏွစ္တင
ြ ္ တစ္ႏွစ္ကြာေနေပသည္။ A
လားတူပင္ Aျခားေသာ ဗဟာAီ ျပကၡဒိန္ကဲ့သို႔ မတူညီေသာ ျပကၡဒိန္မ်ား
ရွိေနေသးေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ယU္ေက်းမႈတစ္ခုAရ နားလည္ထားေသာ Aသက္
သတ္မွတ္ခ်က္Aား မျပဌာန္းဘဲ- လူမ်ိဳးတိုင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ သတ္
မွတ္ႏိုင္သည့္ `Aရြယ´
္ ကို ေဖၚျပထားေပသည္။ Aိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္သည့္ A
ရြယ္

ဆိုသည္မွာ

`Aေမြပစၥည္းမ်ားAား
မ်ားAား

လႊေ
ဲ ျပာင္းယူႏိုင္ေသာ

ရင့္က်က္

တည္ၿငိမ္မႈကို ေတြ႔ရေသာ Aရြယ´
္ ဟု ၄း၆ တြင္ ဆိုထားေပသည္။ ဆိုလို
သည္မွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ Aားျဖင့္ Uစၥာပစၥည္း ထိန္းသိမ္းမႈတင
ြ ္ ကိုယ္တိုင္ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ၊ ကိုယ္တိုင္ စီစစ္ႏိုင္ေသာ Aရြယ္၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ
Aားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ Aရြယ္ကို ဆိုလိုေပသည္။ ထိုAသက္
Aရြယ္မ်ိဳးသည္ Aခ်ိဳ႔ေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္၌ Aသက္ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔ တြင္ ရရွိႏိုင္၍
Aခ်ိဳ႔ေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္တင
ြ ္ Aသက္ ၁၈ ႏွစ္ခန္႔ေလာက္တင
ြ ္ ရရွိႏိုင္ေပသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ ကေလးသူငယ္စိတ္ေလွ်ာ့ပါး

ေပ်ာက္ကြယ္လာ၍ လူႀကီးစိတ္

၀င္လာေသာ Aရြယ္မ်ားကို ဆိုလိုေပသည္။ ထိုAခ်က္ကို Aဆိုပါ Uပေဒ ၄း၆
တြင္ Aာရ္ဗီစကား ဘလာ့ဂ္ ဟု သံုးထား၍၊ လူႀကီးစိတ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္ဟု
Aနက္ကို ေပးေပသည္။
စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ Aားနည္းခ်က္ ရွိသူမ်ားမွာ ခၽြင္းခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း Aဆိုပါ
Uပေဒတြင္ပင္

ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈကို

ေတြ႔ရေသာ

ဆိုသည့္

စကားက

ေထာက္ျပထားေပသည္။ ထိုသို႔ စိတ္Aားနည္းခ်က္ ရွသ
ိ ူတို႔Aား Aိမ္ေထာင္
ေပးစားျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ၊ သို႔မဟုတ္ သီးျခားAေခ်Aနျဖင့္ စU္းစားရမည္
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ျဖစ္သည္။ Aိမ္ေထာင္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ Aေမြေပးျခင္းသည္ ဆက္စပ္ေနသည္
ျဖစ္၍ သူတို႔Aား Aေမြေပးျခင္းသည္လည္း သီးျခား ျဖစ္ေပသည္။ သူတို႔သည္
သူတို႔Aား ေပးေသာ Uစၥာပစၥည္Aား ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ သူတို႔၏
Aေမြကိုလည္း ထိန္းသိမ္း ေပးထားရမည္ ျဖစ္၍ သူတို႔Aား ေစတနာျဖင့္ ေကၽြး
ေမြး ေစာင့္ေရွာက္ ထားရမည္ ျဖစ္သည္၊ (၄း၅)။ Aုပ္ထိန္းသူက ေကၽြးေမြး
ေစာင့္ေရွာက္ထားရမည္ ဟူသည့္ စကားက- Aိမ္ေထာင္ျပဳေပး၍ Aိမ္ခသ
ြဲ ြား
ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု တိုက္ရိုက္ ဆိုလိုေပသည္။
ဤ Aိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္သည့္ Uပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္၌ Aမ်ိဳးသား Aမ်ိဳးသမီး
Aားလံုး Aႀကံဳး၀င္ေပသည္။ Aမ်ိဳးသားမ်ား Aတြက္ သီး ျခား မဟုတ္ေခ်။
Aထူးသျဖင့္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀ လံုၿခံဳေရးAတြက္ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ
Uပေဒမွာ`သူမတို႔

မၾကည္ျဖဴဘဲ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားAား Aေမြ Aျဖစ္

သိမ္း

ပိုက္ျခင္းသည္ သင္တို႔Aတြက္ တရားမ၀
တရားမ၀င္ေခ်။´
ခ်။´ ဟု ၄း၁၉ တြင္ ျပဌာန္း
ထားေပသည္။ ဤေနရာ၌ မၾကည္ျဖဴဘဲ ဟူေသာ စကားကို မခ်စ္မႏွစ္သက္ျခင္း၊
မုန္းျခင္း၊ Aဓမၼတိုက္တြန္းျခင္း စေသာ Aနက္ကိုေပးသည့္ ကရ္ဟန္ ﺎﻫﹶﻜﺭ
ဟူသည့္ စကားလံုးျဖင့္ သံုးေပသည္။ ထို႔Aျပင္ ဤUပေဒ ၄း၁၉ တြင္ပင္ Aေမြ
Aျဖစ္ မသိမ္းပိုက္ရ ဟူေသာ  ﹶﺘ ﹺﺭﺜﹸﻭﺍﹾတ-ရိဆူး ေ၀ါဟာရမွာ Uစၥာပစၥည္း တစ္ခု
Aား Aေမြေပးျခင္း၊ Aေမြရယူလက္ခံျခင္း ဟူသည့္ Aနက္ကို ေပးေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ မိမိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းAား မရွိေသးေသာ Aရြယ္၊ သို႔မဟုတ္
Aရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ Aားနည္း ေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား
ကို Aေမြပစၥည္း တစ္ခုသဖြယ္ သေဘာထားၿပီး Aိမ္ေထာင္ ေပးစားျခင္း၊ သို႔မ
ဟုတ္ ထိုသို႔ေပးစားသည္ကို သေဘာတူ လက္ထပ္၍ ဇနီးမယား Aျဖစ္ သိမ္း
ပိုက္ျခင္းမ်ားသည္ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္Aရ တရားမ၀င္ေခ်။ Aရြယ္ေရာက္ၿပီး
ေသာ္ကလည္း သူမ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာ သူႏွင့္ Aတင္း Aဓမၼေပးစားျခင္း
သည္လည္း တရားမ၀င္ေခ်။
Aရြယ္မေရာက္ေသာ ကေလးသူငယ္Aား Aိမ္ေထာင္ေပးစားခြင့္၊ မခ်စ္ မႏွစ္
သက္ေသာ သူျဖင့္ Aတင္းAဓမၼ Aိမ္ေထာင္ေပးစားခြင့္ Aစၥလာမ္တင
ြ ္ မရွိေခ်။
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(၁-ခ) လင္ကြာ မ်ိဳးမမ်ား Aတြက္ ေနာက္Aိမ္ေထာင္ ျပဳခြင့္ Uပေဒ
လင္မယားျပန္ေပါင္းႏိုင္ခင
ြ ့္၊ ေနာက္Aိမ္ေထာင္ယူခင
ြ ့္ႏွင့္ ကေလးစားရိတ္မ်ား
လင္ကြာ မိန္းမမ်ားAေနျဖင့္လည္း ေနာက္Aိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို လြတ္လပ္စာြ
ျပဳႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ သူမတို႔Aေနျဖင့္ ပထမ Aိမ္ေထာင္ျဖင့္ ကိုယ၀
္ န္ရွိခ့ဲ
သည္ မရွိခဲ့သည္ကို တိက်စြာ သိႏိုင္ရန္ ပထမ Aိမ္ေထာင္ႏွင့္ ကြာရွင္းၿပီးလွ်င္
ရာသီပန္း သံုးႀကိမ္ၿပီးဆံုးသည္ Aထိ ေနာက္Aိမ္ေထာင္ မျပဳဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းရ
မည္ ျဖစ္သည္။ ၂း၂၂၈၊ ၂၃၂။ ရာသီပန္း ထိန္၊ ျမဳပ္ေနေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားက်မၼာေရး မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ရာသီပန္း မပြင့္ေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေစာင့္
ဆိုင္းကာလမွာ ၃ လျဖစ္သည္၊ ၆၅း၄။ ထိုသို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ကာလတြင္
သူတို႔၏ စား၀တ္ ေနေရးကို ပထမ Aိမ္ေထာင္မွ တာ၀န္ယူေပးထားရမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းAား တာ၀န္ခံရသူ ေယာက်္ားက
ေစတနာယုတ္ စိတ္ထားမ်ိဳး ထားခြင့္ မရွိေခ်၊ ၂း၂၃၁။ ေစာင့္ဆိုင္းကာလ မကုန္
ဆံုးမွီ ထိုAမ်ိဳး သမီးမ်ားAား Aိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံျခင္း၊
တာ၀န္ယူလိုစိတ္ မရွိျခင္း တို႔သည္ လံုး၀ တရားမ၀င္ေခ်၊ ၆၅း၁။ သို႔ေသာ္
သူမတို႔Aေနျဖင့္ ေနာက္မီးလင္းျခင္း၊ Aျခားေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ ေဖါက္ျပန္ျခင္း
ရွိက ထိုAမ်ိဳးသမီမ်ားကို Aိမ္မွႏွင္ထုတ္ျခင္း- တာ၀န္မယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္
သည္၊ ၆၅း၁။
ထိုေစာင့္ဆိုင္းကာလAတြင္းတြင္ Aမ်ိဳးသမီးမွာ ကိုယ၀
္ န္ရွိသည္ကို သိလွ်င္ A
မ်ိဳးသမီးဘက္မွ ထိန၀
္ ွက္ထားခြင့္ မရွိေခ်၊ ၂း၂၂၈။ ကေလးAတြက္ ဖခင္ရင္း
တြင္ တာ၀န္ရသ
ွိ ည္။ Aကယ္၍ ကေလးမိခင္က ကေလးAား ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္
ထိန္းလိုလွ်င္ ကေလးAား ႏို႔တိုက္ျပဳစုေနသည့္ ႏွစ္ႏွစ္ကာလ Aတြင္း မိခင္၏
တာ၀န္ကိုပါ ထိုကေလး၏ ဖခင္က တာ၀န္ယူရမည္ ျဖစ္သည္၊ ၂း၂၃၃။ ကေလး
ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္၍ ႏို႔တိုက္ေသာ ကာလ ကုန္လြန္လွ်င္ မိခင္၏ တာ၀န္Aား ထို
ကေလး၏ ဖခင္က တာ၀န္ယူရန္ မလိုေတာ့ေပ၊ သို႔ေသာ္ ကေလးAား Aေမြ
လႊေ
ဲ ပးႏိုင္သည့္ Aရြယ္သို႔ ေရာက္သည္Aထိ တာ၀န္ယူရမည္ ျဖစ္သည္၊ ၄း၆။

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ကေလးAား မိခင္က ႏို႔မတိုက္လိုလွ်င္- ႏို႔ထိန္းသို႔ Aပ္ႏွံလိုလွ်င္လည္း ဖခင္က
ထိုႏို႔ထိန္းႏွင့္ သေဘာတူေသာ Aခေၾကးေငြကို ေပး၍ Aပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ Aပ္ႏွံရာ၌ မိခင္၊ ဖခင္ ႏွစ္Uီးလံုး သေဘာတူရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂း၂၃၃။
လင္မယားကြာရွင္းျခင္းကို Aမ်ိဳးသားဘက္မွ တစ္ဘက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခင
ြ ့္ မရွိ
ေခ်၊ Aမ်ိဳးသမီးတြင္လည္း Aမ်ိဳးသားႏွင့္ တန္းတူ Aခြင့္ Aေရး ရွိေပသည္။
၄င္းကို ၂း၂၂၈ တြင္ ﻑ
 ﻭﺭﻤﻌ ﻥ ﺒﹺﺎﻝﹾ
  ﹺﻬﻋ ﹶﻠﻴ
 ﻱﻤﺜﹾ ُل ﺍﱠﻝﺫ ﻥ
 ﻬ ﻭ ﹶﻝ ကြာရွင္းျခင္း Uပေဒမ်ား၌
သူမတို႔တင
ြ ္လည္း တန္းတူ Aခြင့္Aေရး ရွိသည္ဟု AတိAက် ျပဌာန္းထား
ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လင္ကြာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား Aေနျဖင့္ သူမတို႔သည္ ပထမ ေယာက်္ား
ႏွင့္ ကြာရွင္းၾကလွ်င္ ေနာက္Aိမ္ေထာင္ျပဳရန္ သံုးလ ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ ျဖစ္
သည္။ သူမတို႔သည္ ပထမAိမ္ေထာင္ႏွင့္ သေဘာတူ ၾကည္ျဖဴၾကလွ်င္လည္း
ျပန္ေပါင္းႏိုင္သည္။

ေနာက္Aိမ္

ေထာင္ျပဳလိုလွ်င္လည္း

ျပဳႏိုင္ေပသည္၊

၂း၂၃၂။
လင္မယားႏွစ္Uီး ျပန္ေပါင္းရန္Aတြက္ ၾကားလင္ေပးစားရေသာ စနစ္ Aစၥလာမ္
တြင္ မရွိေခ်။ (ကြာရွင္းျခင္း Uပေဒမ်ားကို ေAာက္တင
ြ ္ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစU္၌
ဆက္ၾကည့္ပါ၊)

(၁-ဂ) မုဆိုးမမ်ား
ေယက်္ားေသဆံုးသြားေသာ မုဆိုးမ တစ္UီးAေနျဖင့္ ေယာက္်ား ေသဆံုးၿပီး
ေလးလႏွင့္ ဆယ္ရက္ Aထိ ေစာင့္ဆိုင္းေနရမည္၊ ထို႔ေနာက္ သူမ ဆႏၵ A
ေလွ်ာက္ Aိမ္ေထာင္ျပဳလိုက ျပဳႏိုင္သည္၊ မျပဳလိုကလည္း မျပဳဘဲေနႏိုင္ေပ
သည္။ သူမ၏ သေဘာဆႏၵAတိုင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ၂း၂၃၄။

(၁-ဃ) လက္ထပ္ႏိုင္ခင
ြ ့္ မရွိသည့္သူမ်ား-
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(၁)ဖခင္ႏွင့္ Aိမ္ေထာင္က်ခဲ့ေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ (၄း၂၂)။ မိခင္မ်ား၊ သမီးမ်ား၊
Aစ္မႏွမမ်ား၊ Aရီးမ်ား၊ Aေဒၚမ်ား၊ တူမAရင္းမ်ား၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ ႏို႔စို႔ဘက္
ေမာင္ႏွမမ်ား၊ ေယကၡမမ်ား၊ မယား ပါသမီးမ်ား၊ ေခၽြးမမ်ားကို လက္ထပ္ ထိမ္း
ျမား ပိုင္ခင
ြ ့္ မရွိေခ်။ ၄း၂၃။
၂၃ ထိုUပေဒAား Aျပန္Aလွန္ေကာက္ယူေသာ္ မိန္းမ
ဘက္မွ မည္သည့္ ေယက်္ားကို လက္မထပ္ရဟု တိုက္ရိုက္သိႏိုင္ေပသည္၊
Uပမာ မိခင္Aား လက္မထပ္ရဟု ဆိုလွ်င္ မိခင္ကလည္း သားကို လက္ထပ္ခင
ြ ့္
မရွိေခ်။
(၂) ေယာက်္ားမ်ားကို ထားခဲ့၍ ရန္သူဘက္မွ မိမိဘက္သို႔ကူးေျပာင္းလာခဲ့ေသာ
Aမ်ိဳးသမီးမ်ားမွAပ လင္ရွိေနေသာ မိန္းမမ်ားကို လက္မထပ္ရ။ (၄း၂၄)
၂၄) သူတို႔
၏ လင္ေယာက်္ားမ်ားသည္ ရန္သူဘက္တင
ြ ္ က်န္ေနခဲ့၍ သူမတို႔Aေနျဖင့္
မိမိဘက္သို႔ကူးေျပာင္းလာျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္သံု႔ပန္း ဖမ္းမိျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏
လက္ေAာက္

ၾသဇာခံျဖစ္လာရေသာ္လည္း

သူမတို႔Aေနျဖင့္

သေဘာတူ

ၾကည္ျဖဴမႈ မရွိလွ်င္ သူမတို႔Aား Aေမြပစၥည္းသဖြယ္ သိမ္းပိုက္ခင
ြ ့္ မရွိေခ်။
၄း၁၉။ ၂၄း၃၃။
Aကယ္၍ မူဆလင္ဘက္မွ Aမ်ိဳးသား ျဖစ္ေစ၊ Aမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ ရန္သူ
ဘက္သို႔ ပူးေပါင္းသြားလွ်င္လည္း က်န္ေနခဲ့ေသာ လင္ျဖစ္ေစ၊ ဇနီးမယားျဖစ္ေစ
ရန္သူဘက္သို႔ ပူးေပါင္းသြားေသာ လင္ သို႔မဟုတ္ ဇနီးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေတာ့ေပ၊
၆၀း၁၀။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူဘက္မွ မိမိ ထံသို႔ ပူးေပါင္းခိုလႈံလာေသာ သို႔မဟုတ္
စစ္သံု႔ပန္း ဖမ္းမိေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရန္သူဘက္တင
ြ ္ က်န္ေနခဲ့ေသာ
လင္ေယာက္်ားႏွင့္

မသက္ဆိုင္ေတာ့

ဆိုသည္မွာ

မတရားေသာ

Uပေဒ

မဟုတ္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ သူမတို႔၏ လင္ေယာက်္ားမ်ားထံမွ မဂၤလာ လက္ေဆာင္
ယူခဲ့ သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးAပ္လိုက္ရမည္ ျဖစ္သည္၊ ၆၀း၁၀။
(၃) ညီAစ္မႏွစ္UီးAား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ယူပိုင္ခင
ြ ့္ မရွိေခ်။ ၄း၂၃

(၂) Aမ်ိဳးသမီး တစ္Uီးထက္ပို၍ လက္ထပ္ခင
ြ ့္
(၂-က) မိန္းမေလးေယာက္ကိစၥ
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Aစၥလာမ္သာသနာတြင္ ဘာသာေရးAရ Aမ်ိဳးသမီး တစ္Uီးထက္ပို၍ Aမ်ား
ယူပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ေနျခင္းမွာ မွားယြင္းေသာ Aယူ Aဆျဖစ္ေပ
သည္။ ထိုကိစၥAတြက္ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ Aားေပးထားေသာ၊ တိုက္တြန္းထား
ေသာ၊ ေမတၱာရပ္ခံထားေသာ သြန္သင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ Uပေဒ ဟူ၍ မပါေပ။
ဂ်ဴး ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဗုဒၶ ဘာ
သာ၀င္မ်ား Aနက္ မိန္းမတစ္Uီးထက္ပို၍ ယူခဲ့ေသာ၊ ယူေနေသာ လူသားေပါင္း
မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား Aေနျဖင့္ သူတို႔၏ မိန္းမယူျခင္းသည္
သူတို႔၏ ဘာသာတရားမွ သြန္သင္ေသာေၾကာင့္ဟု မည္သည့္ Aခါမွ တရား၀င္
ေျပာခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ သို႔Aတြက္ သူတို႔၏ လုပ္ရပ္သည္ သူတို႔၏ လုပ္ရပ္သာ
ျဖစ္၍

ဘာသာတရားAား

ထိခိုက္ေစျခင္း

မရွိေခ်။

Aစၥလာမ္သာသနာ၏

ေခါင္းစU္ေAာက္တင
ြ ္ ၀င္ေရာက္ခိုလႈံေသာ သူမ်ားသည္သာ- မိမိ သက္၀င္ ယံု
ၾကည္ေသာ က်မ္းေတာ္Aား စနစ္တက် မေလ့လာဘဲလွ်က္ မိမိလုပ္ခ်င္ရာကို
လုပ္ၿပီးသည္၏ေနာက္ လူသူAမ်ား၏ ေျပာဆိုပုတ္ခတ္ခံရျခင္းမွ ကင္းႏိုင္ရန္ ဟူ
ေသာ စိတ္ျဖင့္ ဘာသာတရား၏ ေခါင္းစU္Aား Aလြသ
ဲ ံုးစား လုပ္လိုက္သည္က
မ်ားေနေပသည္။
ထိုသို႔သာ မက- မိမိသက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံကိုပင္ မိမိ Aလို
က် Aဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ ျပန္ဆိုၾကသည္မွာ ပိုမို ဆိုး၀ါးလွေပသည္။
ထိုသို႔ မိမိAလိုရမၼက္Aား ျဖည့္ဆီးရန္ ျပန္ဆိုၾကေသာ Uပေဒေပါင္း မ်ားစြာ
Aနက္ က်မ္းေတာ္၏ ၄း၃ သည္လည္း ပါ၀င္သြားရေပသည္။ ထိုUပေဒAား
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ျပန္ဆိုသည္မွာ`သင္
သင္တို႔သည္ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ စပ္လွ်U္း၍ ညီမွ်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု စိုးရိမ္ေသာ္၊
သင္တို႔ သေဘာက်ေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ၊ ႏွစ္Uီးျဖစ္ေစ၊ သံုးUီးျဖစ္ေစ၊ ေလးUီး
ျဖစ္ေစ လက္ထပ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သို႔ေသာ္ သင္တို႔သည္ တရားမွ်တႏိုင္မည္
မဟုတ္ဟု ေၾကာက္ရြံ႔မိလွ်င္ တစ္Uီးတည္း သို႔မဟုတ္ သင္တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုး
သူသာ ျဖစ္ေစရမည္။ ဤသည္ မတရားမႈကို ေရွာင္ၾကU္ရန္ ျဖစ္၏။´ ဟုျဖစ္၏။
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ဤသို႔ျပန္ဆိုမႈမွာ ကၽြႏ္ုပ္ေလ့လာဘူးေသာ Aဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ၊ Aူရ္ဒူ၊ Aာရ္ဗီ
ဘာျပန္ေပါင္း ၁၇ မ်ိဳးလံုးတြင္ Aတူတူပင္ ျဖစ္ေနေပသည္၊ (Aာရ္ဗီ ဆိုသည္မွာ
မူရင္းက်မ္းေတာ္Aား ေျပာျခင္း မဟုတ္ေခ်၊ မူရင္းက်မ္းေတာ္Aား Aာရ္ဗီ ဘာ
သာျဖင့္ ထပ္ဆင့္ Aဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့္ဆို ထားသည့္ က်မ္းမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။)
ထိုမွ် စာေပတတ္ပါဘိ ဆိုသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားပင္ က်မ္းေတာ္ပါ စကားလံုး
မ်ားကို စနစ္တက်၊ ေလ့လာျခင္း မရွိဘဲ မိရိုးဖလာနားလည္မႈ ႏွင့္ သမိုင္းက်မ္း
မ်ား၏ ေနာက္သို႔ လိုက္၍ ျပန္ဆိုထားမႈမ်ားေၾကာင့္ သာမန္ယံုၾကည္သူမ်ား
Aေနျဖင့္ လြဲမွားေသာ ယံုၾကည္မႈထ၌
ဲ ရွိေနရသည္မွာ Aျပစ္ဆိုဘြယ္ မရွိေတာ့
ေခ်။
သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပညာတတ္မ်ား Aေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္Aား စနစ္တက် ေလ့
လာရန္ လိုAပ္ေပသည္။ မိရိုးဖလာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားAား မ်က္လံုးစံုမိွတ္ လိုက္
နာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ Aျပစ္ကင္းေသာ ယံုၾကည္မႈ မဟုတ္ဟု ၃၃း၆၇၊၆၈ တြင္
ဆိုထားေပသည္။
Aကယ္၍ ဤUပေဒAား Aထက္ေဖၚျပAတိုင္း ဘာသာျပန္လွ်င္ စာဖတ္သူ
မ်ား

သိသာရန္

Aမဲေရာင္စာလံုးျပဳလုပ္ေပးထားသည့္

သင္တို႔သည္-------

စိုးရိမ္းေသာ္၊ သင္တို႔သည္--------------- ေၾကာက္ရြံ႔မိလွ်င္၊ လက္ထပ္ၾကကုန္ေလာ့။
ဟူသည့္ စကားလံုးမ်ားသည္ က်မ္းေတာ္ တစ္Aုပ္လံုး၏၊ တိက်ေသခ်ာေသာ
ေရွ႔ေနာက္ ညီညြတ္မႈကို ကေမာက္ကမျပဳလွ်က္ ရွိေပသည္။ Aကယ္၍ ေရွ-႔
ေနာက္ မညီညြတ္ခဲ့ေသာ္ ထုိUပေဒသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွ ခ်မွတ္ေသာ
Uပေဒ မဟုတ္ေခ်၊ (၄း၈၂)။

(၂-က) သင္တို႔သည္---- စိုးရိမ္းေသာ္၊ သင္တို႔သည္-------- ေၾကာက္ရြံ႔
မိလွ်င္၊ ﺨﻔﹾﺘﹸﻡ
 ﻭِﺇﻥ
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သင္တို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔မိေသာ္ ဟု Aနက္ကိုေပးသည့္ ၀Aင္းခိဖ္တြန္မ္

ﺨﻔﹾﺘﹸﻡ
 ﻭِﺇﻥ မွ တြမ္  ﺘﹸﻡသည္၊ Aာရ္ဗီ သဒၵါAရ ေယဘုယ်Aားျဖင့္ ပုလႅိင္ မ်ားျပ
ျဖစ္ေသာ္လည္း Aာရ္ဗီစာေပ တြင္ ထိုစကားလံုးကို ပုလႅိင္၊ II1II  
E   E IU2U E IUE E 1КХ E 
IUE  Aထူးသျဖင့္ ဤစကားလံုး

ﺨﻔﹾﺘﹸﻡ
 ﻭِﺇﻥ ကို ေနရာAျပင္ က်မ္းေတာ္

၏ ၂း၂၃၉၊ ၄း၃၅၊ ၄း၁၀၁၊ ၉း၂၈ တို႔တင
ြ ္ ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ထိုေတြ႔ေလသမွ်
ေသာ ေနရာတိုင္းတြင္ သင္တို႔သည္ ဆိုသည္မွာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ Aားလံုးကို
သံုးထားေပသည္။ Aမ်ိဳးသား တစ္မ်ိဳးတည္း Aတြက္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါ
လွ်က္ ဤေနရာတြင္မွ ၀Aင္းခိဖ္တြန္မ္

ﺨﻔﹾﺘﹸﻡ
 ﻭِﺇﻥ ဆိုသည္ကို Aမ်ိဳးသားမ်ားဟု

Aဓိပၸါယ္ကိုေဆာင္ေသာ သင္တို႔ ဟု ျပန္ဆိုျခင္းမွာ က်မ္းေတာ္၏ ေရွ-႔ ေနာက္
ညီညြတ္မႈAား ေစာ္ကားျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
Aကယ္၍

သင္တို႔သည္

ဟု

ဆိုျခင္းမွာ

Aမ်ိဳးသားမ်ားသာ

ျဖစ္ရမည္ဟု

ဆံုးျဖတ္ေသာ္၊ ဤUပေဒမွ ေဖၚျပေသာ သင္တို႔သည္ မိဘမဲ့တို႔ႏွင့္ စပ္လွ်U္း၍
စိုးရိမ္ခဲ့ေသာ္

ဆိုသည္မွာ

ကရုဏာသက္ဘြယ္ဟု

သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍

ခံစားရေသာ္၊

သူတို႔၏

စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေသာ္၊
ဘ၀

ေရွ႔ေရး

Aတြက္

ပူပန္မိေသာ္- စသည္ျဖင့္ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္၊ ထိုသုိ႔ မိဘမဲ့မ်ား Aတြက္
ပူပန္စိုးရိမ္မိျခင္း ဆိုသည့္ စာနာစိတ္ ခံစားမႈမ်ားကို Aမ်ိဳးသမီးမ်ား Aေနျဖင့္
ခံစားခြင့္ မရွိေလသေလာ၊ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ စာနာစိတ္၊ သနားစိတ္၊ ကိုယ္
ခ်င္းစာစိတ္ ထားခြင့္ ရွိသည့္ လူ႔ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ မရွိေလသေလာ၊ ဟု
သံုးသပ္မိရန္ Aေရးႀကီးေပသည္။
သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား သံုးသပ္သည္မွာ ၀Aင္းခိဖ္တြန္မ္

ﺨﻔﹾﺘﹸﻡ
 ﻭِﺇﻥ သည္

Aမ်ိဳးသား Aမ်ိဳးသမီး Aားလံုးကို ဆိုလိုသည္ကား မွန္၏၊ ေနကာဟ္ ဆိုသည့္
စကားလံုး ပါ၀င္ေနသည့္ Aတြက္ -Aမ်ိဳးသမီးႏွင့္ Aမ်ိဳးသမီး (Aမ်ိဳးသမီးခ်င္း)
ေနကာဟ္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားAား ေနကာဟ္ျပဳရမည္မွာ
Aမ်ိဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤUပေဒပါ- ၀Aင္းခိဖ္တြန္မ္

ﻭِﺇﻥ
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ﺨﻔﹾﺘﹸﻡ
 `သင္တို႔သည္ စိုးရိမ္ခဲ့ေသာ္´ ဆိုသည့္ စကားမွ သင္တို႔သည္ ဆိုေသာ
စကားလံုးသည္ Aမ်ိဳးသားမ်ားကို ညႊန္းဆိုသည္ဟု ဆိုၾကေပသည္။
သင္တို႔သည္ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ စပ္လွ်U္း၍ ညီမွ်ႏိုင္မည္
ထိုAခ်က္ခိုင္မာေစရန္ `သင္
မဟုတ္ဟု စိုးရိမ္ေသာ္၊ သင္တို႔ သေဘာက်ေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ၊ ႏွစ္Uီးျဖစ္ေစ၊
သံုးUီးျဖစ္ေစ၊ ေလးUီးျဖစ္ေစ ေနကာဟ္ျပဳၾ
ပဳၾကကုန္ေလာ့၊ သို႔ေသာ္ သင္တို႔သည္
တရားမွ်တႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ေၾကာက္ရြံ႔မိလွ်င္ တစ္Uီးတည္း သို႔မဟုတ္ သင္
တိ၏
ု႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသူသာ ျဖစ္ေစရမည္။ ဤသည္ မတရားမႈကို ေရွာင္ၾကU္ ရန္
ျဖစ္၏။´ ဆုိသည့္ Uပေဒမွ သင္တို႔သေဘာက်ေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆိုသည္မွာ
ေရွ႔မွ ေျပာဆိုေသာ မိဘမဲ့တို႔မွ မိန္းကေလးမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္၊ ထို
မိဘမဲ့တို႔၏ မိခင္မ်ားကို ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲတင
ြ ္ က်သြားေသာ
ရဲေဘာ္မ်ားမွ က်န္ခဲ့ေသာ ကေလးAေမ မုဆိုးမမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္၊
တနည္းAားျဖင့္ ကေလးAေမ မုဆိုးမမ်ားAား လက္ထပ္ ထိမ္းျမားေသာ နည္း
လမ္းျဖင့္ သူမတိ၌
ု႔ ပါလာေသာ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ျဖစ္သည္ဟု
ဖြင့္ဆိုၾကျပန္ေပသည္။
ပိုဆိုးသည္က က်မ္းေတာ္ပါ၊ ဤUပေဒတြင္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆိုသည္မွာ ထို
မိဘမဲ့တို႔၏ မိခင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားျခင္း လံုး၀ မရွိေခ်။ ထို႔သို႔ေသာ ဖြင့္
ဆိုခ်က္မ်ားAား ေထာက္ခံAတည္ျပဳေသာ AျခားUပေဒလည္း လံုး၀ မပါ၀င္
ေခ်။ သင္တို႔သေဘာက်ေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုသည္မွာ မိဘမဲ့မ်ားမွ မိန္း
ကေလးမ်ားကိုသာ ဆိုေၾကာင္း ဤUပေဒ Aရပင္ ရွင္းလင္းေနၿပီ ျဖစ္သည့္
Aျပင္ ၄း၆ ၌ ထိုAခ်က္ကို ဆက္လက္ Aတည္ျပဳထားေပသည္။ မုဆိုးမမ်ား
Aတြက္ Uပေဒကို (၁-ဂ) တြင္ ရွင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

(၂-ဂ) ေနကာဟ္- ﻨﻜﺢ
လူAမ်ားစုႀကီး နားလည္ထားသည္မွာ

 ﻨﻜﺢေနကာဟ္ ဟူသည္- မျဖစ္မေန

ကာမစပ္ယွက္ရမည့္ Aိမ္ေထာင္ေပါင္းဖက္ျခင္းဟု ျဖစ္ ေနေပသည္။ Aခ်ိဳ႔ေသာ
က်မ္းမ်ား၌ Aကယ္၍ သံုးရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း မရွိေသာ္
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ေနကာဟ္ပ်က္ပ်ယ္သည္ ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ Aာရဗ္မ်ား၏ Aရပ္သံုး ဘန္း
စကားတြင္လည္း Aမ်ိဳးသမီးတစ္Uီးႏွင့္ စပ္ယွက္လိုက္သည္ကို နိက္ဟ္

ﻨﻜﺢ

လုပ္လိုက္သည္ဟု ဆိုၾကေပသည္။
Aရပ္သံုး စကားမ်ားဆိုမွာ- စာေရးဆရာမ်ား- လူရႊင္ေတာ္မ်ား- ဇတ္သမားမ်ားလူငယ္ခ်င္းAခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုရာမွ ျဖစ္ေပၚ နားလည္လာေသာ စကားမ်ားျဖစ္၍၊

 ﻨﻜﺢေနကာဟ္၏ Aဓိပၸါယ္မွာ ထိုသို႔ လူAမ်ား AစU္Aလာ နည္းလည္ထား
သည့္ Aတိုင္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္သည္ဟု တစ္ခုတည္းသာ ရွိေနသည္ မဟုတ္
ေခ်။ Aတူတကြ မိသားစုကဲ့သို႔ မခြဲမျခား ေAးတူပူမွ် ပူးေပါင္း ေနထိုင္ျခင္းကိို
လည္း ေခၚဆိုေပသည္။
သို႔ေသာ္ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ေဖၚျပသည့္

 ﻨﻜﺢေနကာဟ္သည္၊ Aရပ္သံုး ေနကာဟ္

ဆိုေသာ စကားလံုးႏွင့္ မတူေပ၊ ကာမစပ္ယွက္သည္ ဟူေသာ Aဓိပၸါယ္ကို
လံုး၀ မေပးေခ်။ ကာမစပ္ယွက္ျခင္းကို မာ့ဆ္ဆ- ထိစပ္သည္။ ဖဟိရွာဟ္မၾကား၀ံမနာသာျပဳသည္။ ေဇနာဟ္ တရားမ၀င္ကာမက်ဴးလြန္သည္- စသည္ျဖင့္
ပံုေဆာင္ေျပာဆိုၿပီး၊ နိကာဟ္ ဆိုသည္မွာ မိသားစုကဲ့သို႔ Aတူတကြ ေAးတူပူမွ်
ပူးေပါင္း ေနထိုင္ျခင္းကိုသာ ဆိုလိုေပသည္။ ထိုAဓိပၸါယ္ကို ﺕ
 ﻤﻨﹶﺎ ْﻤﺅ ﻡ ﺍﻝﹾ  ﹸﺘِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻨ ﹶﻜﺤ

ﻥ
 ﻫ ﻭﻤﺴ  ﹺل ﺃَﻥ ﹶﺘﻥ ﹶﻗﺒﻥ ﻤ
 ﻫ ﻭﻁﱠﻠﻘﹾ ﹸﺘﻤ
ﻡ ﹶ  ﹸﺜသင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ေသာ သူမတို႔ကို
ေနကာဟ္ျပဳထား၍၊ သူမတို႔Aား မထိေတြ႔မွီ ကြာရွင္းေသာ္- ဟု ဆိုေသာ ၃၃း၄၉
က AတိAက် ျပဆိုေပသည္။ ဤ၀ါက်မွ သူမတို႔Aား ေနကာဟ္ ျပဳထားသည္၊
ထို႔ေနာက္ သူမတို႔Aား မထိေတြ႔မွီ (ကာမမစပ္ယွက္မ)ွီ ကြာရွင္းသည္-- ဆို
ေသာ စကားလံုးမ်ားကို စီစစ္ေသာ္- ကာမစပ္ယွက္ျခင္းကို မာ့ဆ္ဆ ျဖင့္ သံုးေပ
သည္။ ေနကာဟ္ႏွင့္ ကြာရွင္းျခင္းဟု ဆိုေသာ တြလာ့က္ ၾကားတြင္ တစ္ရက္၊
တစ္လ၊ တစ္ႏွစ-္ ႏွစ္ေပါင္းသံုး- တစ္သက္လံုး မည္မွ် Aခ်ိန္ၾကာခဲ့သည္ကို
ဆိုထားျခင္း မရွိေပ။ ထိုကာလၾကားတြင္ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း မရွိဘဲ ေနခြင့္ ရွိေပ
သည္။ Aလားတူပင္ ၂း၂၃၆ တြင္ `ကာမစပ္ယွက္ျခင္း မရွိေသးေသာ မိန္းမတို႔
Aား ကြာရွင္းေသာ္´ ဟု ဆိုထားေပသည္။
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ဤUပေဒမ်ားက ေနကာဟ္ ျပဳထားပါလွ်က္ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္
သင္တို႔ ကြာပစ္လိုက္ၾကဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္သလို၊ ေနကာဟ္ျပဳထားလွ်င္
ကာမစပ္ယွက္ျခင္း ျပဳကို ျပဳရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းလည္း လံုး၀ မဟုတ္ေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္ ေနကာဟ္ႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္ေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံAျဖစ္ ပူးေပါင္းျခင္း
ဆိုသည္မွာ သီးျခားျဖစ္ေပသည္။ Aထူးသျဖင့္ က်မ္းေတာ္က ဆိုလိုေသာ ေန
ကာဟ္ ဆိုသည္မွာ `ေAးတူပူမွ် Aတူတကြ ေနထိုင္ရန္၊ ကတိက၀တ္၊ စာခ်ဳပ္
စာတမ္းျဖင့္ ဖြဲ႔ေႏွာင္ျခင္းကိုသာ ေခၚဆိုေပသည္။´ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစကားလံုး၏
Aဓိပၸါယ္မွာ တာ၀န္ယူ သိမ္းဆည္းလွ်က္ (၁) Aၾကင္လင္မယားကဲ့သို႔ ထိမ္း
ျမားေပါင္းသင္းသည္။ (၂) ေမာင္ႏွမကဲ့သို႔ ေနထိုင္ေပါင္းသင္းသည္။ (၃) သား
သမီးကဲ့သို႔ ေမြးစားေပါင္းသင္းသည္ဟု ျပန္ဆို နားလည္ရေပသည္။
သို႔ျဖစ္၍ `သင္
သင္တို႔သည္ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ စပ္လွ်U္း၍ ညီမွ်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု
စိုးရိမ္ေသာ္၊ သင္တို႔ သေဘာက်ေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ၊ ႏွစ္Uီးျဖစ္ေစ၊ သံုးUီး
ျဖစ္ေစ၊

ေလးUီးျဖစ္ေစ

ေနကာဟ္ျပဳၾကကုန္ေလာ့၊

သို႔ေသာ္

သင္တို႔သည္

တရားမွ်တႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ေၾကာက္ရြံ႔ မိလွ်င္ တစ္Uီးတည္း သို႔မဟုတ္
သင္တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသူသာ ျဖစ္ေစရမည္။ ဤသည္ မတရားမႈကို ေရွာင္ၾကU္
ရန္ ျဖစ္၏။´ ဟု ျဖစ္ သည့္ ၄း၃ ပါ Uပေဒမွ ေနကာဟ္ျပဳသည္ ဆိုျခင္းကို
Aၾကင္လင္မယားကဲ့သို႔ ထိမ္းျမားေပါင္းသင္း ၾကေလာ့ဟု Aမ်ား ဆရာတို႔၏ဆရာစU္ဆက္ ဆိုစကားAရ ဘာသာျပန္ဆိုလွ်င္(၁) ထိုUပေဒမွ ေဖၚျပေသာ သင္တို႔သည္ ဟူသည့္ AသံုးAႏႈန္းသည္ ၂း၂၃၉၊
၄း၃၅၊ ၄း၁၀၁၊ ၉း၂၈ တို႔တင
ြ ္ ေဖၚျပသည့္ သင္တို႔သည္ ဆိုေသာ Aသံုး Aႏႈန္း
ႏွင့္ စကားလံုး တစ္လံုးတည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း Aဓိပၸါယ္ခ်င္း ကြဲလေ
ြဲ နေပသည္။
(၂) ၄း၁၂၉ ပါ- သင္တို႔က မည္မွ်ပင္ Aလိုဆႏၵရွိေသာ္လည္း Aမ်ိဳးသမီးမ်ား
Aလယ္၌ တရားမွ်တႏိုင္စြမ္းမည္ မဟုတ္ေခ် ဟူေသာ Uပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္
ကြဲလေ
ြဲ နေပသည္။
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ဆိုလိုသည္မွာ- ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဘာသာျပန္ဆိုမႈAရ- ၄း၃ ၌ သင္တို႔
သည္ တရာမွ်တႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔မိလွ်င္ တစ္Uီးတည္းကိုသာ
ဇနီးမယားAျဖစ္ထိမ္းျမား ေပါင္းသင္းၾက ဟု ျဖစ္ေနေပသည္။ ထိုစကား၏
Aဓိပၸါယ္မွာ Aကယ္၍ တရားမွ်တ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ ႏွစ္ေယာက္၊ သံုးေယာက္၊ ေလး
ေယာက္ စသည္ျဖင့္ လက္ထပ္ႏိုင္သည္ဟု လမ္းဖြင့္ထားေပသည္။
သို႔ေသာ္ ၄း၁၂၉ တြင္ မည္မွ်ပင္ (တရားမွ်တႏိုင္မည္ဟ)ု Aလိုဆႏၵ ရွိေသာ္
လည္း --- လံုး၀ မွ်တႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု လမ္းစAား Aျပတ္ ပိတ္ထားေပ
သည္။
က်မ္းေတာ္သည္ကား ထိုကဲ့သို႔ တစ္ဘက္တင
ြ ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လမ္းစဖြင့္ေပး
ထား၍ Aျခားတစ္ဘက္တင
ြ ္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လမ္းစAား Aျပတ္ပိတ္ထား
သည့္ - လိမ္ညာေကာက္က်စ္ေသာ က်မ္းေတာ္ မဟုတ္ေခ်၊ ၁၈း၁။ ေရွ႔ေနာက္
ကြဲလြဲျခင္း မရွိေသာ က်မ္းေတာ္ ၄း၈၂။ Uပေဒ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို တစ္သမတ္
တည္း တိက်မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ေပးသည့္ က်မ္းေတာ္ ၃၀း၃၀။ သာျဖစ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္၏ ေရွ႔ေနာက္ ညီညြတ္မႈ Uပေဒသ Aရ ၄း၃ မွ
ေနကာဟ္ျပဳၾကေလာ့ ဟူသည့္ Aဓိပၸါယ္မွာ- သိမ္းဆည္း၍ ေမာင္ႏွမကဲ့သို႔
ေနထိုင္ေပါင္းသင္းၾကေလာ့၊ သားသမီးကဲ့သို႔ ေမြးစားေပါင္းသင္းၾကေလာ့ ဟုျဖစ္
ေပသည္။ ဇနီးမယား Aျဖစ္ သိမ္းဆည္း ေပါင္းသင္းျခင္းႏွင့္ လံုး၀ မသက္ဆင
ို ္
ေပ။
ထိုUပေဒက- မိဘမဲ့တို႔Aား သူတို႔၏ ဘ၀ေရွ႔ေရးကို တာ၀န္ယူႏိုင္လွ်င္ သင္တို႔
Aမ်ိဳးသား၊ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္မွ မည္သူမဆို ထိုမိဘမဲ့ မိန္းကေလးမ်ားကို
ႏွစ္Uီးျဖစ္ေစ- သံုးUီးျဖစ္ေစ- ေလးUီးျဖစ္ေစ-- သိမ္းဆည္းေမြးစား ေစာင့္ေရွာက္
ၾကေလာ့ ဟု ျဖစ္ေပသည္။ -- ျဖစ္ေစ ဆိုေသာ စကားမွာ Aဆံုးသတ္ မဟုတ္
ေခ်-- ထိုထက္ပို၍ မ်ားမ်ား တာ၀န္ယူႏိုင္လွ်င္၊ မ်ားမ်ား ေမြးစားခြင့္ရွိေပသည္။
ထိုသို႔ မတတ္ႏိုင္သူ Aဖို႔ တစ္Uီးတည္ကို ေမြးစားရမည္၊ ထိုမွ် မတတ္ႏိုင္ ေသး
လွ်င္- Aလြန္ႏြမ္းပါးေသာ လက္ေAာက္ၾသဇာခံကို ေမြးစားရမည္ ျဖစ္ သည္။
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ထိုUပေဒ ျပဌာန္းခ်က္Aား ခ်မွတ္ေပးစU္တင
ြ ္၊ ထိုUပေဒAား မခ်မွတ္ေပးမွီ Aိမ္
ေထာင္ရွိၿပီးသား သူမ်ားသည္လည္း ထိုAမိန္႔ကို နာခံရမည္ ျဖစ္သည္။ Aဘယ္
ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုUပေဒAား ျပဌာန္းစU္တင
ြ ္ သင္တို႔မွ Aိမ္ေထာင္မရွိေသး
ေသာ သူမ်ားသည္ မိဘမဲ့တို႔Aား သိမ္းဆည္းေစာင့္ၾက ဟု ဆိုမထားျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
လက္ေAာက္ၾသဇာခံ ဆိုသည္မွာ ထိုေခတ္ထိုAခါက ေက်းကၽြန္ လူတန္းစား
ျဖစ္၍- ထိုေက်းကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ မိမိ၏ သားသမီးကဲ့သို႔ ေမြးစား
ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္၍၊ ယခုေခတ္တင
ြ ္ Aလြန္ႏြမ္းပါးေသာ က
ေလးတစ္UီးUီးAား သားသမီး ကဲ့သို႔ ေမြးစားကာ ပညာသင္ သူေကာင္းျပ ဳေပး
လိုက္ျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။
ထိုAခ်က္ခိုင္လံုေစရန္- Aဆိုပါ Uပေဒ ၄း၃ တြင္ ဤသည္ မတရားမႈကို ေရွာင္
ၾကU္ရန္ ပိုမိုဆီေလွ်ာ္၏။ ဟု ဆိုထားေပသည္။ ထိုမတရားမႈ ဆိုသည္မွာ မိဘ
မဲ့တို႔၏ Uစၥာပစၥည္းAား သူတို႔Aရြယ္မေရာက္မွီ Aလွ်င္Aျမန္ ျဖဳန္းတီးပစ္
လိုက္ျခင္းကို ေခၚေၾကာင္း ၄း၆ တြင္ ရွင္းထားေပသည္။ Aကယ္၍ မိဘမဲ့တို႔
Aား မိမိ၏ သားသမီးAရင္းကဲ့သို႔ သေဘာထားကာ ေမြးစားလွ်င္ ထိုသို႔ သ
ေဘာထားေတာ့ မည္မဟုတ္ေခ်။
Aဆိုပါ Uပေဒတြင္ မိဘမဲ့တို႔မွ Aမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုျခင္းမွာ
ေယာက်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔၏ ဘ၀လံုၿခံဳမႈမွာ မတူညီ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္
ေပသည္။ ထို႔Aတြက္ ေယာက်္ားေလးမ်ားAား ပစ္ပါယ္ထားရမည္ဟု လံုး၀
မဆိုေပ။ သူတို႔ကိုလည္း ေမြးစားထားရမည္ ျဖစ္သည္- သူတို႔Aား မိမိ၏ ညီAစ္
ကို Aရင္းကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္၊ ၃၃း၅။
ယခုေခတ္ တိုးတက္သည့္ ေခတ္ပညာတတ္ မူဆလင္မ်ား၌လည္း က်မ္းေတာ္ပါ
စကားလံုးမ်ားကို စီစစ္ေလ့လာေသာ Aခါ၊ ဆရာစU္ စကားမ်ား- ဘာသာျပန္
ဆိုခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် မသံုးသပ္ဘဲလွ်က္၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံတင
ြ ္ တစ္လင္
တစ္မယား စနစ္ကိုသာ Aားေပးထားသည္၊ သို႔ေသာ္ မတတ္သာ မလြန္ဆန္ႏုိင္
သည့္ (- Aိုဟဒ
ြ -္ စစ္ပြဲတင
ြ ္ မူဆလင္ စစ္သည္ ၇၀၀ မွ ၇၀ သာက်န္ခဲ့သည္
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Aထိ က်ဆံုးခဲ့ရေသာေၾကာင့္၊ ထိုကဲ့သို႔ Aေခ်Aေနမ်ိဳးတြင္ ရဲေဘာ္ရဘ
ဲ က္မ်ား
၌ က်န္ခဲ့ေသာ မုဆိုးမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္သာ) Aေခ်Aေနတြင္
သာ ဇနီးမယား ေလးေယာက္ထိ ယူခင
ြ ့္ကို ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟ-ု ကာ
ကြယ္ေျပာဆို ေရးသားမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္။
သို႔ျဖစ္လွ်င္- Aကယ္၍ စစ္ပ၌
ြဲ မိန္းမAမ်ား က်ဆံုးခဲ့ေသာ္။ သို႔မဟုတ္ ဆူနာမီ
ကဲ့သို႔ သဘာ၀ Aႏၱရာယ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ Aမ်ိဳးသမီး Aမ်ားစု ေသေၾကခဲ့ရ
ေသာ္- က်န္ေနခဲ့သည့္ မ်ားစြာေသာ မုဆိုးဖို ေယာက္်ားသားမ်ား Aတြက္မည္
သို႔ စU္းစားမည္နည္း-- ဟူသည္ကို သံုးသပ္ရန္ လိုေပသည္။ ထိုမုဆိုးဖိုမ်ား
Aေနျဖင့္ ေယာက်္ားသားမ်ား ျဖစ္၍ သားသမီးမ်ားကို ရွာႀကံလုပ္ေကၽြးႏိုင္သည္
ဟု ဆိုေသာ္လည္း- သူတို႔ Aလုပ္Aကိုင္သို႔ သြားလာေနေသာ ကာလတြင္ သား
သမီးမ်ားAား ေစာင့္ထိန္းရန္ Aေဖၚလိုသည္ မဟုတ္ေပေလာ။
ထိုသို႔ေသာ ေယာက်္ားမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ က်န္ေနခဲ့ေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား
Aေနျဖင့္ လင္ေယာက်ာ္း ႏွစ္ေယာက္၊ သံုးေယာက္၊ ေလးေယာက္ယူျခင္းျဖင့္
ေျဖရွင္းေပးရန္ မလိုAပ္သကဲ့သို႔။ မုဆိုးမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ က်န္ေနခဲ့ေသာ
ေယာက်္ားမ်ား Aေနျဖင့္ ဇနိးမိန္းမ ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ ေလးေယာက္
လက္ထပ္ယူျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကကုန-္ ဟု က်မ္းေတာ္၌ ေျပာထားျခင္း Aလွ်U္း
မရွိေခ်။

(၂-ဃ) လူ႔သဘာ၀ လူ႔ေလာက
က်မ္းေတာ္တင
ြ ္

တစ္လင္တစ္မယား

စနစ္ကိုသာ

Aားေပးထားေပသည္၊

၄း၁၂၉။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ဘာသာတရား ေAာက္တင
ြ ္ မဆို Aေခ်Aေန
Aမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိန္းမ တစ္Uီးထက္ပို၍ ယူခဲ့သူမ်ား၊ ေယာက်ာ္းတစ္Uီးထက္ပို၍
ယူခဲ့သူမ်ား ရွိေနေပသည္။ Aထူးသျဖင့္ Aရပ္ေဒသ Aမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ စီးပြားေရး
ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ ခရီးသြားလာေနရေသာ ေယာက်္ားသားမ်ား Aေန
ျဖင့္ ဇနီးမိန္းမ တစ္Uီး ထက္ပို၍ ယူမိသူမ်ား၊ သူ႔ကိစၥAား ေဆာင္ရြက္ရန္ လို
Aပ္သည္ဟု သတ္မွတ္၍ ယူရသူမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ထိုကိစၥသည္ သူ၏ ပုဂၢလိက
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ဆႏၵျဖစ္၍ က်မ္းေတာ္က ထိုကိစၥAား Aျပစ္ရွိသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ Aျပစ္
မရွိဟု လည္းေကာင္း ေျပာဆိုျခင္း မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ တရားမ၀င္ တိတ္တိတ္ပုန္း
နားလည္မႈယူ၍ ေနထိုင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကU္ရမည္ ျဖစ္သည္၊ ၂၄း၂။ ေခတၱ
ယာယီ မယားAျဖစ္လည္း ယူခင
ြ ့္ မရွိေခ်၊ ၅း၅။ လက္ထပ္မႈတိုင္းတြင္ Aပြင့္
လင္းဆံုး ျဖစ္ရေပမည္၊ ၂း၂၃၅။

(၃) ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Aိမ္ေထာင္ေရး Uပေဒ
(၃-က) လူပ်ိဳဘုရားမရွ-ိ
ဗုဒၶဘာသာ၏ ရဟန္းေလာကတြင္ ေဗာဓိေညာင္ပ်ိဳ- လူထိုထ-ို လူပ်ိဳးဘုရား
မရွိျငား ဟု စကားစU္ ရွိေပသည္။ သူတို႔ ညႊန္းဆိုေသာ ဘုရားဆိုသည္မွာ လူ
သားမွ သဗၺညဳတ Uာဏ္စU္ရ၍ ပြင့္ေပၚေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Aစၥလာမ္သာ သာသနာAရ Uာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္ (ရစူလ)္ မ်ားကို
ဆိုလိုေပသည္။
ပိဋကေတာ္၌ လာ၏ မလာ၏ကို ကၽြႏ္ုပ္မေစာေၾကာလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုAဆို
သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ ၁၃း၃၈ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေပသည္။ က်မ္းေတာ္၏
၁၃း၃၈ တြင္ သင္ (မုဟမၼဒ)္ မတိုင္မွီ ငါAရွင္ ေစစားေသာ Uာဏ္စU္ေတာ္
ေဆာင္ (ရစူလ)္ မ်ားAား ငါသည္ ဇနီးမိန္းမ မ်ား၊ သားသမီးမ်ားကို စီမံေပးခဲ့၏၊
လို႔ဆိုထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ မတိုင္မွီမွ ပြင့္ေပၚေသာ
ကိုယ္ေတာ္ေယရႈ၊ ကိုယ္ ေတာ္ေဂါတမ၊ ကိုယ္ေတာ္ မူဆာ၊ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာ
ဟီးမ္ AပါA၀င္ Uာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္မ်ားသည္ Aိမ္ေထာင္ရာသား ျပဳခဲ့သည္၊
သားသမီးမ်ား ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဆိုသည္မွာ လက္မခံ၍ မရေခ်။ (Aခ်ိဳ႔က
ကိုယ္ေတာ္ေယရႈ (Aီဆာ- Aလိုင္းဆလမ္)Aား လူပ်ိဳတမန္ ေတာ္ဟု ယံုမွတ္
မွားေနမႈမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းေတာ္ကမူ မည္သူ၏ Aထင္
Aျမင္ကိုမွ မ်က္ႏွာေထာက္ထားျခင္း မရွိေပ၊ ပကတိAမွန္ကိုသာ Aၿမဲ ညႊန္ျပ
သြန္သင္ေနေပသည္။)
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(၃-ခ) Aမည္နာမ Aလြသ
ဲ ံုးစား လုပ္မႈ
Aဆိုပါ ကိုယ္ေတာ္မ်ား

Uီးေဆာင္ခဲ့ေသာ ဘာသာတရားမ်ား၏ ေခါင္းစU္

ေAာက္မွ လူသားမ်ားတြင္လည္း ဇနီးမိန္းမ တစ္Uီးထက္ပို၍ ယူခဲ့သူမ်ား ရွိေပ
သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူမ်ားက သူတို႔၏ ဇနီးAမ်ားယူျခင္း Aတြက္ သူတို႔၏ သာ
သနာ့ေခါင္းေဆာင္ (သူတို႔Aယူျဖင့္ ဘုရား) မ်ား၏ Aမည္နာမမ်ားကို Aလြသ
ဲ ံုး
စား လုပ္ျခင္း မရွိေခ်။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Aစၥလာမ္ ေခါင္းစU္ေAာက္မွ လူသားမ်ားသည္ကား မိမိျပဳလုပ္
ေသာ Aရာမွန္သမွ်Aား ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္၏ Aမည္နာမ Aား Aလြသ
ဲ ံုးစား
ျပဳလုပ္ရန္ ၀န္မေလးသည့္ Aျပင္၊ ေနရာတကာ၌ ဆြႏၷတ္ေတာ္ (သူတို႔သိထား
သည္ ဘာသာျပန္မွာ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္၏ ဓေလ့ေတာ္) ဟုပင္ ဂုဏ္ယ၀
ူ ့ံ
3ကြားေလ့ရွိေပသည္။ (ကုရ္Aံတင
ြ ္ ဆြႏၷတ္ေတာ္ ဆိုသည္မွာ Aလႅာဟ္Aရွင္ ျပ
ဌာန္း ထားေသာ နည္းနာ Uပေဒသ ဟုသာ ျဖစ္သည္၊ ၃၀း၃၀- Aျခား Aဓိပၸါယ္
ျဖင့္ သံုးထားျခင္း မရွိပါ။)

(၃-ဂ) သမိုင္းလိမ္လည္မႈ
ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္၏ ဓေလ့ေတာ္ (Life Style) Aား Aစစ္Aမွန္ Aတုခိုးလွ်င္
ေကာင္းေလစြ။ ယခုမ-ူ မိမိလုပ္ခ်င္ရာကို လုပ္၍ ကိုယ္ ေတာ္၏ Aမည္နာမAား
Aလြသ
ဲ ံုးစား လုပ္သည့္Aျပင္ ကိုယ္ေတာ္- ကိုယ္ေတာ့Aား သူတို႔ႏွင့္ Aတူတူ
ျဖစ္ရန္ သမိုင္းမွားမ်ား ေရးခဲ့ သည္မွာ A့ံၾသစရာပင္။
ပို၍ ဆိုးသည္က ထိုသမိုင္းမ်ားမွာ မွန္သည္ဟု ျဖစ္ေစရန္- က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ
ကိုလည္း သူတို႔၏ သမိုင္းဘက္သို႔ ဆြ၍
ဲ ဘာသာျပန္ခဲ့ျခင္း မ်ိဳးပင္။
ထိုသမိုင္းမ်ားကို ေထာက္ျပရန္လွ်င္(၁) ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္Aား Aရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ဘီဘီ AာေAရွာႏွင့္
လင္မယား Aျဖစ္ ေပါင္းသင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုျခင္း-
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(၂) ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ၏ ေမြးစားသား ဇိုဒ္က ကြာရွင္းခဲ့ေသာ ဇိုင္နာ့ဗ္Aား
ဇနီးမယား Aျဖစ္ ေပါင္းသင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုျခင္း(၃) Aျခားေသာ ဇနီးမယားမ်ား ယူခဲ့၍ သားေယာက္်ားေလးပင္ ရရွိခ့သ
ဲ ည္ ဟု
ဆိုျခင္း-စေသာ သမိုင္းမ်ားသည္ လံုး၀ ကိုက္ညီမႈ မရွိေသာ သမိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေပ
သည္။

(၃-ဂ ⁄#)ဘီဘီAာေAရွာ ကိစၥ
ကိုယ္ေတာ္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္AံAား ပံုေဆာင္ေဖၚျပရာ၌၊ လက္ေတြ႔က်င့္ႀကံ
Aေကာင္Aထည္

ေဖၚျပရာ၌

ယံုၾကည္သူ

Aစၥလာမ္

သာသနာ၀င္တို႔၏

Aေကာင္းမြန္ဆံုး စံျပေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေပသည္-၃၃း၂၁။
ထိုသ-ို႔ က်မ္းေတာ္၏ Uပေဒေတာ္မ်ားကို Aေကာင္းဆံုး စံျပAျဖစ္ က်င့္ေဆာင္
ျပခဲ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သည္ က်မ္းေတာ္ပါ Uပေဒ ၄း၆ ကိုဆန္႔က်င္၍
Aရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးကို ဇနီးမယားAျဖစ္ ယူခဲ့သည္ ဆိုျခင္းမွာ
ကိုယ္ေတာ္Aား မေတာ္မတရား ပုတ္ ခတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ျပင္- Aစၥလာမ္ ထိပ္သီး သာ၀ကႀကီး ျဖစ္သည့္ Aဘူဘာကရ္က- Aရြယ္
မေရာက္ေသးေသာ သမီးေလးAား ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒA
္ ား ေပးစားခဲ့သည္
ဆိုျခင္းမွာလည္း- ၄း၁၉ ပါUပေဒ ကို ဆန္႔က်င္ေနေပသည္။ Aရြယ္မေရာက္
ေသးသည့္ Aတြက္ မွန္ကန္စြာ ဆံုး ျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ထိုသို႔ မွန္ကန္စြာ
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ သမီးAား Aျခားသူ တစ္Uီးသို႔ေပးျခင္းသည္ Aေမြေပးျခင္း
ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ထိုကေလးသူငယ္၏ စိတ၌
္
ခ်စ္သူတစ္Uီးကဲ့သို႔ ၾကည္ျဖဴ၏
မၾကည္ျဖဴ၏ ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ Aရြယ္ မဟုတ္ေသးေပ။ ထိုသို႔
ေသာ ကေလးAား Aျခားသူတစ္Uီးသို႔ ဇနီးမိန္းမ Aျဖစ္ ေပးစားျခင္းသည္
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ Aရ ေပးသူ၊ ယူသူ၊ သက္ေသလိုက္သူ Aားလံုး Aျပစ္ ရွိ
ေပသည္။ ထိုသို႔ေသာ ျပစ္မႈကို ကိုယ္ေတာ္AပါA၀င္ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္ရင္း
သာ၀ကႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း လံုး၀ မရွိေခ်။
ကၽြႏ္ုပ္၏ ဤသို႔တင္ျပျခင္း၌ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္Aား သဒၶါႀကီး၍ ကိုယ္ေတာ့
ဘက္မွ မ်က္လံုးစံုမွိတ္ ခုခံကာကြယ္ေနျခင္း မဟုတ္ေပ။ က်မ္းေတာ္ပါ Uပေဒ

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

မ်ားAား Aရွိကို AရွိAတိုင္း တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ
တြင္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္သည္ ဘီဘီ AာAိရွာဟ္Aား ကာမပိုင္ ဇနီးမယား
Aျဖစ္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းခဲ့သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဇိုင္နာ့ဗ္Aား ကာမပိုင္
ဇနီးမယား Aျဖစ္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းခဲ့သည္ဟု လည္းေကာင္း လံုး၀ မပါ၀င္
ေခ်။

(၃-ဂ ⁄$)ဇိုက္နာ့ဗ္ ကိစၥ
ဤသိ-ု႔ ဆိုေသာ္ သမိုင္းဆရာမ်ား၏ မိႈင္းတိုက္မႈေAာက္မွ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ေသ၃၃း၃၇ ကို ရွင္းရန္ လိုလာေပသည္။

ﻪ ﻕ ﺍﻝﱠﻠ
 ﺍ ﱠﺘﻙ ﻭ
ﺠ
 ﺯﻭ ﻙ
 ﻋ ﹶﻠﻴ
 ﺴﻙ
 ﻪ َﺃﻤ ﻋ ﹶﻠﻴ
 ﺕ
 ﹶﻌﻤ ﻭَﺃﻨﹾ ﻪ ﻋ ﹶﻠﻴ
 ﻪ ﻡ ﺍﻝﱠﻠ ﻌ ﻱ َﺃﻨﹾﻭِﺇﺫﹾ ﹶﺘﻘﹸﻭ ُل ِﻝﱠﻠﺫ
ﺎﻩ ﹶﻓ ﹶﻠﻤ ﻕ ﺃَﻥ ﹶﺘﺨﹾﺸﹶﺎ
ﺤﱡ
 ﻪ َﺃ ﺍﻝﱠﻠﺱ ﻭ
 ﺸﻰ ﺍﻝﻨﱠﺎ
ﻭ ﹶﺘﺨﹾ ﹶ ﻪ ﻴﺩﻤﺒ ﻪ ﺎ ﺍﻝﱠﻠﻙ ﻤ
ﺴ
 ﻲ ﹶﻨﻔﹾﻲ ﻓ ﹸﺘﺨﹾﻔﻭ
ﺝ
ﺍ ﹺﻭﻲ َﺃﺯ ﻓﺭﺝ ﺤ
 ﻥ
 ﻴﻤﻨ ْﻤﺅ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻝﹾ
 ﻥ
 ﻴﻜﹸﻭ  ﻝﹶﺎﺎ ِﻝ ﹶﻜﻲﻨﹶﺎ ﹶﻜﻬﻭﺠ ﺯ ﺍﻁﺭ
ﻭ ﹶ ﺎﻤﻨﹾﻬ ﺩﺯﻴ ﻰﹶﻗﻀ
۞ﻭﻝﹰﺎﻤﻔﹾﻌ ﻪ ﺭ ﺍﻝﱠﻠ ﻥ َﺃﻤ
 ﻭﻜﹶﺎ ﺍﻁﺭ
ﻭ ﹶ ﻥ
 ﻬ ﻤﻨﹾ ﺍﻀﻭ
  ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗﺎ ِﺌ ﹺﻬﻡﻋﻴ
 َﺃﺩ
Aလႅာဟ္Aရွင္က ဂုဏ္ေပးေသာသူ၊ သင္ကလည္း ဂုဏ္ေပးေသာသူ၊ ထိုသူ
Aား သင္က `သင့္ၾကင္ေဖၚAား ထိမ္းသိမ္းထားေလာ့၊ Aလႅာဟ္AရွားAား
စည္းေစာင့္ေလာ့´ ဟု ေျပာေသာAခါ၊ သင္သည္ လူသားတို႔ကို စိုးရိမ္၍
Aလႅာဟ္Aရွင္က တရားAလင္းတစ္ခု ေပးမည္ကို သင့္စိတ္UာU္၌ ဖံုးဖိထား၏။
Aလႅာဟ္Aရွင္Aား စိုးေၾကာက္ျခင္းသည္သာ သစၥာတရား ျဖစ္၏။ သို႔ျဖင္-့
ဇိုဒ္၏ ကိစၥAား ၿပီးျပတ္ေသာAခါ၊ ငါသည္ သူမကို သင္၏ Aေဖၚေစာင့္ေရွာက္ခံ
Aျဖစ္

ၾကည့္ရႈေစၿပီ
စၿပ။

ကိစၥၿပီးျပတ္ေသာAခါ-

ေမြးစားသားတို႔၏

ဇနီးၾကင္ေဖၚမ်ားAား

ၾကည္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရာ၌

သူမတို႔၏

ယံုၾကည္သူမ်ားAတြက္

စိတ္မြန္းၾကပ္မႈ မရွိရေစရန္ ျဖစ္၏၊ Aလႅာဟ္Aရွင္သည္ စီမခ
ံ ်က္မ်ားကို ၿပီးျပည့္
စံုေစေတာ္မူၿပီ။
ဤUပေဒမွ

ﻥ
 ﻴﻤﻨ ْﻤﺅ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻝﹾ
 ﻥ
 ﻴﻜﹸﻭ  ﻝﹶﺎﺎ ِﻝ ﹶﻜﻲﻨﹶﺎ ﹶﻜﻬﻭﺠ ﺯ ﺍﻁﺭ
ﻭ ﹶ ﺎﻤﻨﹾﻬ ﺩﺯﻴ ﻰﺎ ﹶﻗﻀﹶﻓ ﹶﻠﻤ

ﺍﻁﺭ
ﻭ ﹶ ﻥ
 ﻬ ﻤﻨﹾ ﺍﻀﻭ
  ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗﺎ ِﺌ ﹺﻬﻡﻋﻴ
 ﺝ َﺃﺩ
ﺍ ﹺﻭﻲ َﺃﺯ ﻓﺭﺝ ﺤ
 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏
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ဘာသာျပန္ဆိုမႈတင
ြ ္

ဇိုဒ္သည္ သူ၏ ဇနီးကို ကြာရွင္းၿပီးေသာAခါ၊ ငါသည္

သူမကို သင္ႏွင့္ လက္ ထပ္ထိမ္းျမား ေစၿပီ။ ယံုၾကည္သူမ်ားAတြက္ သူတို႔၏
ေမြးစားသားမ်ားက ကြာရွင္းလိုက္ေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားAား လက္ထပ္ထိမ္းျမား
ယူျခင္း၌ ခက္ခဲ
ခမ
ဲ ႈ မရွိေစရန္ Aလို႔ငွာ ျဖစ္၏။ ဟု ျပန္ဆိုၾကေပသည္။
တည့္တည့္ႏွင့္ ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း သံုးသပ္ရလွ်င္ ဤသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းသည္
လံုး၀ မွားယြင္းေသာ ဘာသာျပန္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ဤUပေဒ၌ ကြာရွင္း
ျပတ္စဲျခင္းကို ေျပာဆိုေသာစကားလံုး ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမား
သည္ဟု ေျပာဆိုေသာ စကားလံုး ေသာ္လည္းေကာင္း လံုး၀ မပါ၀င္ေခ်။
(၁) ဤေနရာ၌ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ကြာရွင္းျပတ္စဲလိုက္သည္ဟု ျပန္ဆို
ေသာ စကားလံုးမွာ

ﻰ ﹶﻗﻀကသြာ ဆိုေသာ စကားလံုးျဖစ္ေပသည္။ ထိုဆရာ

ေတာ္ႀကီးမ်ားကပင္ ထိုစကားလံုး

ﻰ ﹶﻗﻀကသြာ ကို ၂၈း၁၅ ၌ ကိုယ္ေတာ္

မူဆာက သူ၏ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတစ္Uီးႏွင့္ ဖာရိုး၏ Aီဂ်စ္လူမ်ိဳး တစ္Uီးတို႔ ခိုက္ရန္ ျဖစ္
ပြားေနသည္ေနစU္၊ ရန္ပA
ြဲ ား မူဆာက Aၿပီးသတ္ေပးလိုက္သည္ဟု Aနက္
ရေသာ ေနရာ၌ Aေသ သတ္လိုက္သည္ ဟု ျပန္ဆိုထားၾကေပသည္။ ထိုသို႔
တလြဲတေခ်ာ္ ဘာသာျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရာဇ၀င္တင
ြ ္ ကိုယ္ေတာ္မူဆာသည္
လူ၀တ္ ၀ရမ္းေျပး ျဖစ္သြားရေလေတာ့၏။
Aလားတူပင္ ဤUပေဒ ၃၃း၃၇ တြင္ ဇိုဒ္ႏွင့္ သူ၏ ၾကင္ေဖၚ (ၾကင္ေဖၚဆို သည္
ကို ေဇာင္းဂၽြန္  ﺯﻭﺝAတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္၌ ဆက္ၾကည့္ပါ) တို႔၏ Aမႈကိစၥ
Aား Aၿပီးသတ္ေစသည္ ဟု Aနက္ရေသာ

ﻰ ﹶﻗﻀကသြာ ကို ကြာရွင္း ျပတ္စဲ

လိုက္ သည္ဟု ျပန္ဆိုၾကျပန္ေပသည္။ Aာရဗ္ Aရပ္သံုး လမ္းေဘးစကားမ်ား
တြင္ Aဲ့ဒီ Aမ်ိဳးသမီးAား ကြာရွင္းလိုက္ပါ ဟူသည္ကို `Aဲ့ ေကာင္မကို
Aၿပီးျဖတ္လိုက္ကြာ´ ဟု ဆိုေကာင္း ဆိုႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းျမတ္
ကုရ္Aံ AပါA၀င္ Aျခား မည္သည့္ ခန္႔ညားထည္၀ါသည့္ စာေပ AသံုးAႏႈံး
တြင္ မွာမွ

ﻰ ﹶﻗﻀကသြာ ကို ကြာရွင္းသည္ဟု မသံုးေပ။

ေရွ႔ေနာက္ Aေသးစိတ္ည2
ီ E КE% К&U  &UКIU
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(၂) ပို၍ ဆိုးသည္က- ထိသ
ု ို႔ ဇိုဒ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေတာ့သည့္ ဇိုဒ္၏ၾကင္ေဖၚ
(သမိုင္းAရ သူမ၏ Aမည္မွာ ဇိုင္နာ့ဗ္ ျဖစ္သည္) Aား ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္Aား
ဇနီးမယားAျဖစ္ လက္ထပ္ယူေစသည္ ဟု ျပန္ဆိုျခင္းပင္။
ထိုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက လက္ထပ္ထားသည္။ လက္ထပ္ယူေစသည္ဟု A
ဓိပၸါယ္ ရရန္ ျပန္ဆိုေသာ စကားလံုးမွာ  ﻭﻁﺭ၀တြရ ျဖစ္သည္။ ထို ၀တြရ
ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ဤUပေဒ ၃၃း၃၇ တြင္

ﺍﻁﺭ
ﻭ ﹶ ၀တြာ

ရန္ ဟု ႏွစ္ႀကိမ္ပါ၀င္၍ Aျခား မည္သည့္ ေနရာတြင္မွ ထပ္မံ ေဖၚျပျခင္း
မရွိေတာ့ေပ။ ဤစကားလံုးသည္ ေရွ႔ေနာက္၀ါက် ႏွစ္ခုလံုးAတြက္ Aဓိပၸါယ္
ေပးေပသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ ဇိုဒ္က ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ Aမ်ိဳးသမီး
Aား သူ႔Aေနျဖင့္ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ကိစၥကို Aၿပီးျဖတ္ၿပီး ေသာAခါ။
ေမြးစား

ဖခင္ျဖစ္ေသာ

ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ေနျဖင့္

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္

သည္ဟု ျဖစ္ေပသည္၊ ထိ၀
ု ါက်ႏွစ္ခုမွ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဆိုသည့္ေနရာ
တြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားယူျခင္းဟု Aစားဘာသာျပန္၍ မရေပ၊ Aဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ထိုစကားလံုး၏ Aနက္Aား ထိမ္းျမားလက္ထပ္ ယူသည္ဟု Aဓိပၸါယ္
သက္ေရာက္ေသာ မည္သည့္ ဆင့္ပြား စကားလံုးမွ မရွိသည့္ Aျပင္ ထိုစကား
လံုးက

ေပးေသာ Aဓိပၸါယ္မာွ ၾကည့္ရႈရန္ ဆႏၵရွိသည္၊ ၾကည့္ရႈလိုသည္၊

ၾကည့္ရႈလိုသည့္ ဆႏၵ ဟု သာ ျဖစ္ေပသည္။ လက္ထပ္လိုသည့္ ဆႏၵ၊ သိမ္းပိုက္
လိုသည့္ ဆႏၵဟု လံုး၀ Aဓိပၸါယ္ မေပးေခ်။
သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား Aေနျဖင့္ ၾကည့္ရႈေစသည္ ဟု Aနက္ကိုသာ ေပး
ေသာﺍﻁﺭ
ﻭ ﹶ ၀တြာရန္ Aား လက္ထပ္ယူေစသည္ ဟု Aလွ်င္စလို ဘာသာျပန္ရ
ျခင္းမွာ

ﺎﻨﹶﺎ ﹶﻜﻬﻭﺠ ﺯ ေဇာင္း၀၀
္ ါ့ဂ်္နားကဟာ ဟူေသာ စကားလံုးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္

ဘြယ္ရွိေပသည္။ ထိုစကားလံုး၏ မူလရင္းျမစ္ စကားလံုး  ﺯﻭﺝေဇာင္းဂၽြန၏
္
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Aဓိပၸါယ္မွာ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊ ၾကင္ယာၾကင္ဘက္၊ ဖိ-ု မ စံုတ၊ြဲ ရဲေဘာ္ရဘ
ဲ က္၊ ဟူ
ေသာ Aဓိပၸါယ္မ်ားကို ေပး၏။ ထိုသို႔ Aဓိပၸါယ္ Aသီးသီး ေပးေသာ္လည္းမ်ားေသာAားျဖင့္ AစU္Aလာလိုက္ နားလည္ထားသည္မ်ားမွာ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္
ဟူေသာ Aဓိပၸါယ္ကို သတိမရဘဲ လင္၊ မယား စံုတြဲ ဟူေသာ Aဓိပၸါယ္မ်ား
ကိုသာ သိထားၾကေပသည္။
က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ထိုစကားလံုး  ﺯﻭﺝေဇာင္းဂၽြန္ ကိ-ု Aရွင္သည္ သူတို႔Aား
AေဖၚAျဖစ္ သားေယာက္်ားမ်ား၊ သမီးမိန္းမမ်ားကို ေပးေတာ္မူ၏။ ဆိုေသာ
၄၂း၅၀ မွ

 ﺯﻭﺝေဇာင္းဂၽြန္ Aား မည္သည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမမွ သူတို႔Aား

ဇနီးမယား သို႔မဟုတ္ လင္ေယာက္်ား Aျဖစ္ သားေယာက်္ား၊ သမီးမိန္းမ်ားကို
ေပးေတာ္မူ၏ ဟု ျပန္ဆိုျခင္း မရွိေခ်။ မ်ားေသာAားျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက
ထိ၀
ု ါက်မွ

 ﺯﻭﺝေဇာင္းဂၽြန္ ကို

ဘာသာျပန္ရာ၌

ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္ကို

ေတြ႔ရေပသည္။
က်မ္းေတာ္Aား ဖြင့္ဆိုေသာ ပညာရွင္ တစ္UီးAေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ပါ- Aဓိပၸါယ္
မ်ားကို ဖြင့္ဆိုရာ၌ ေရွ႔ေနာက္ စကားလံုးမ်ားAား စနစ္တက် ခ်ိန္ကိုက္ျခင္း
မရွိဘ-ဲ Aလွ်င္စလို AစU္AလာAတိုင္း နားလည္သလို ဘာျပန္လိုက္ ျခင္း
သည္ မိမိျပန္ဆိုေသာ က်မ္းေတာ္Aား Aားေလ့လာသူမ်ား Aတြက္ သ
တင္းမွား ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၃၃း၃၇ မွ

ﺎﻨﹶﺎ ﹶﻜﻬﻭﺠ ﺯ ေဇာာင္၀၀
္ ါဂ်္နားကဟာ လိကိုင္း Aား-

(၁) `သင္၏ ဇနီးမယား Aျဖစ္ သင့္Aား လက္ထပ္ထိမ္းျမားေစၿပီ´ ဟု
ျပန္ဆိုျခင္းသည္၊ ၾကည့္ရႈေစသည္ ဟုသာ Aနက္ေပးေသာ

ﺍﻁﺭ
ﻭ ﹶ ၀တြရန္ Aား

လြေ
ဲ ခ်ာ္သြားေစေပသည္။
(၂) ထိုမွ ဆက္၍ သူတို႔၏ ေမြးစားသားတို႔၏ ဇနီးၾကင္ေဖၚမ်ားAား သူမတို႔၏
ကိစၥ ၿပီး ျပတ္ေသာAခါ- ၾကည္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ ယံုၾကည္သူမ်ား Aတြက္
စိတ္မြန္း ၾကပ္မႈ မရွိရေစရန္ ျဖစ္၏၊ ဟူေသာ စကားႏွင့္ ဆက္လက္ဆန္႔က်င္
သြားေစေပ ေတာ့သည္။
ထိုသို႔ ေရွ႔ေနာက္ မညီညြတ္ေသာ Uပေဒမ်ားမွာ က်မ္းေတာ္က Aမွန္တကယ္
သြန္သင္ေသာ Uပေဒမ်ား မဟုတ္ေခ်- ၄း၈၂။
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ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္က သူေကာင္းျပဳထားေသာသူ (ေမြးစားသား) ဇိုဒ္ႏွင့္ သူ႔ဇနီး
Aၾကား ျဖစ္ေသာ Aမႈကိစၥ ၿပီးျပတ္ေသာAခါ။ ကိုယ္ေတာ့ Aေနျဖင့္ ေခၽြးမ
ေတာ္စပ္ခဲ့သူAား ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ထားရန္ Aတြက္ မ်က္ႏွာပူလွ်က္ ရွိ
သည္၊ (စိတ္မြန္းၾကပ္ျခင္း ရွိသည္)။ ထိုကိစၥAား Aလႅာဟ္Aရွင္က ၾကည့္ရႈ
ေစာင့္ေရွာက္ထားရန္ Uပေဒ ျပဌာန္းေပးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ Aလားတူပင္ ယံု
ၾကည္သူမ်ား Aေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ေခၽြးမေတာ္စပ္သူမ်ားကို သား သို႔မဟုတ္
ေမြးစားသားတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေတာ့သည့္တိုင-္ ရန္သူAျဖစ္ မဆက္ဆံရန္၊
မလို မုန္းထားျခင္း၊ မေကာင္းသတင္းေျပာဆိုျခင္းမ်ား မျပဳရန္၊ မိမိ၏ သားသမီး
မ်ားကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ ေပးထားျခင္း၌ ပတ္
၀န္းက်င္၏ Aေျပာ၊ ေ၀ဖန္မႈကို ထည့္သင
ြ ္း စU္းစားေနရန္ မလိုေၾကာင္း၊ ျမင့္
ျမတ္သည့္ ႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္လာရန္ သြန္သင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

(၃-ဂ ⁄:)Aျခားေသာ ဇနီးမိန္းမမ်ား ဆိုသည့္ ကိစၥ
၃၃း၂၈၊ ၆၆း၃ တို႔ကဲ့သို႔ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ေဖၚျပေသာ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္၏ ၾကင္
ေဖၚမ်ားကို ကာစပ္ယွက္ေသာ ဇနီးမယားမ်ားဟု ဘာသာျပန္ၾကေသာ ဆရာ
ေတာ္ႀကီးမ်ားက ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္တင
ြ ္ Aထက္၌ ရွင္းျပၿပီးျဖစ္ေသာ ဘီဘီ
AာAီရွာ၊ ဇိုင္နာဗ္တို႔Aျပင္ Aျခားေသာ ကာမစပ္ယွက္ေဖၚ ဇနီးမိန္းမ်ား ရွိေန
ေသးသည္ဟ-ု သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ မဆင္မျခင္ ေျပာဆိုေရးသားမႈ မ်ားစြာရွိေပသည္။
ထိုသို႔ ေျပာဆိုရန္ျခင္းေၾကာင့္ ၃၃း၅၀မွ ﻥ
 ﻴﻤﻨ ْﻤﺅ ﻥ ﺍﻝﹾ
ﻭ ﹺﻥ ﺩﻙ ﻤ
 ﺼ ﹰﺔ ﱠﻝ
  ﺨﹶﺎ ِﻝခါလိဆြာ
တန္ လက မင္း ဒူးနိလ္ မုA္ေမနီးန္ ဆိုေသာ ၀ါက်Aား `ဤသည္ ယံုၾကည္သူ
မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ သင့္Aတြက္ သီးသန္႔ Uပေဒ ျဖစ္သည္၊´ ဟု တလြဲ
တေခ်ာ္ ဘာသာျပန္ရေလေတာ့သည္။
ထို ၃၃း၅၀ တြင္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ Aတြက္ တရား၀င္ ျဖစ္ေသာ Aမ်ိဳးသမီး
မ်ားကို ေဖၚျပထားေပသည္။ သူမတို႔မွ (၁) ကို္ယ္ေတာ္Aေနျဖင့္ မဂၤလာလက္
ေဆာင္ေပး၍ ထိမ္းျမားေသာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား (၂) စစ္သံု႔ပန္း လက္ေAာက္ခံ
Aမ်ိဳးသမီးမ်ား (၃) ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္Aတူ Aမိေျမမွ ထြက္ခြာခဲ့ရသူမ်ားAနက္
ႏွမ၀မ္းကြဲမ်ား (၄) ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ မိမိကိုယ္မိမိ Aပ္ႏွံေသာ Aမ်ိဳး သမီးမ်ား
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ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုAမ်ိဳးသမီး Aားလံုးကို ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္က လက္ထပ္
ယူရမည္ဟု

ေျပာဆိုျခင္း

မဟုတ္ေခ်။

Aကယ္၍

ကိုယ္ေတာ့Aေနျဖင့္

ၾကင္ေဖၚရဲေဘာ္ရဲ ဘက္Aျဖစ္ ေပါင္းသင္းလိုက ထို Aမ်ိဳးသမီးAတန္းAစား
စာရင္း၀င္ မ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေစာင့္ေရွာက္ေပါင္းသင္းႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိေၾကာင္းကို ေျပာ ဆို
ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဌာန္းေပးရသည့္ Aေၾကာင္းရင္းမွာ- ﺼ ﹰﺔ
 ﺨﹶﺎ ِﻝ

ﻥ
 ﻴﻤﻨ ْﻤﺅ ﻥ ﺍﻝﹾ
ﻭ ﹺﻥ ﺩﻙ ﻤ
  ﱠﻝခါလိဆြာတန္ လက မင္း ဒူးနိလ္ မုA္ေမနီးန္ `သန္႔သန္႔
စင္စင္ ျဖစ္ျခင္းသည္ သင္၌ Aျခား ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ရည္မတူေခ်၊´ ဟု
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ဤ၀ါက်Aား ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက `ဤသည္ ယံုၾကည္
သူမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ သင့္Aတြက္ သီးသန္႔ Uပေဒ ျဖစ္သည္၊´ ဟု ျပန္
ဆိုၾကေပသည္။ ထိုသို႔ ျပန္ဆိုျခင္းမွာ သဒၵါနည္းAရ လြေ
ဲ ခ်ာ္ေနသည့္Aျပင္၊ ဤ
၀ါက်မွ ေျပာဆိုေသာ ﺼ ﹰﺔ
  ﺨﹶﺎ ِﻝခါလိဆြာတြန္ ဟူေသာ Aဓိပၸါယ္ကို မငံုမိေခ်။ ဤ
Uပေဒမွ ဆိုလိုေသာ ﺼ ﹰﺔ
  ﺨﹶﺎ ِﻝခါလိဆြာတြန္ ဆိုသည္မွာ ကင္းလြတ္ခင
ြ ့္ ရွိသည့္

ﺍﺀﺓﹲﺒﺭ ဘာရာAတြန္ ဆိုသည့္ Aဓိပၸါယ္ မဟုတ္ေခ်။ တနည္းAားျဖင့္ ﺼ ﹰﺔ
 ﺨﹶﺎ ِﻝ
ခါလိဆြတြန္ ဆိုသည္ကို ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္Aတြက္ သီးသန္႔ ကင္းလြတ္ခင
ြ ့္
ေပးထားသည့္ Uပေဒ ဟု Aဓိပၸါယ္ မသက္ေရာက္ေခ်။ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ကိုယ္
ေတာ္ မုဟမၼဒ္Aတြက္ သီးသန္႔ ကင္းလြတ္ခင
ြ ့္ျပဳထားေသာ Uပေဒဟု မရွိေခ်၊
၆၆း၁။

ﺼ ﹰﺔ
  ﺨﹶﺎ ِﻝခါလိဆြတြန၏
္ ရင္းျမစ္စကားလံုး  ﺨﻠﺹခါလီဆြ္ (ခလဆြ) မွာ- တစ္စံု
တစ္ခုAား AျခားAရာမ်ားႏွင့္ မေရာမယွက္ သန္႔သန္႔ စင္စင္ ျဖစ္ေစသည္၊
သန္႔သန္႔စင္စင္ ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္သည္။ Aလြန္တရာ သန္႔ရွင္း ျဖဴစင္
သည္ဟု Aနက္ကို ေပးေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုရ္Aံ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ Aလႅာဟ္
Aရွင္Aား AျခားAရာမ်ားႏွင့္ တုႏႈိင္းျခင္း မရွိဘဲ သန္႔သန္႔စင္စင္ ကိုးကြယ္
ယံုၾကည္သည္ ဟု ေဖၚျပေသာ ၀ါက်မ်ားတြင္ သန္႔သန္႔စင္စင္ ဟူေသာ ေနရာ၌
ဤစကားလံုးကို သံုးေပသည္။
Aာရဗ္ ခရစ္ယာန္ယာန္မ်ားက ထိုစကားလံုးမွ ဆင့္ပြားျဖစ္ေသာ  ﺍﻝﻤﺨﻠﺹAလ္
မုလ္ခါလ္လိဆ-ြ္ ကယ္တင္ရွင္ (ေယရႈခရစ္) ဟု သံုးေပသည္။ ထို႔Aျပင္ Aဘိ
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ဓာန္မ်ားတြင္လည္း ﺼ ﹰﺔ
  ﺨﹶﺎ ِﻝခါလိဆြတြန္ ၏ Aဓိပၸါယ္ကို သီးျခား Uပေဒ ျပဳေပး
သည္ဟု မည့္သည့္ Aဘိဓာန္တင
ြ ္ မွ ဆိုထားျခင္း မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ﻙ
 ﺼ ﹰﺔ ﱠﻝ
 ﺨﹶﺎ ِﻝ

ﻥ
 ﻴﻤﻨ ْﻤﺅ ﻥ ﺍﻝﹾ
ﻭ ﹺﻥ ﺩ ﻤခါလိဆြာတန္ လက မင္း ဒူးနိလ္ မုA္ေမနီးန္ ကို `ဤသည္
ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ သင့္Aတြက္ သီးသန္႔ Uပေဒ ျဖစ္သည္၊´
ဟု ျပန္ဆိုျခင္းသည္ မွန္ကန္ျခင္း မရွိေခ်။ ထိ၀
ု ါက်က ဆိုလိုသည္မွာ `Aသန္႔
ရွင္းဆံုး ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ား
ႏွင့္ ဂုဏ္ရည္မတူေခ်။´ ဟုသာ ျဖစ္ ေပသည္။
ဤUပေဒ Aရပင္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ ျပဳခဲ့ေသာ

 ﻨﻜﺢေနကာဟ္ သည္ ကာမစပ္

ယွက္သည့္ ဇနီးမိန္းမ Aျဖစ္ ေပါင္းသင္းျခင္း မဟုတ္၊ ညီမကဲ့သို႔ သမီးကဲ့သို႔
ေပါင္းသင္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ႏွင့္ ပတ္
သက္ေသာ ၾကင္ေဖၚ  ﺯﻭﺝေဇာင္းဂၽြန္ ဆိုသည္မ်ား ဆိုမွာ သားသမီးကဲ့သို႔
ရဲေဘာ္ရဘ
ဲ က္ Aျဖစ္ သတ္မွတ္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း (၄၂း၅၀) ကို က်မ္းျမတ္
ကုရ္Aံက ေရွ႔ေနာက္ ညီညြတ္စြာ ျပဌန္းသည့္ Aတိုင္း ရွင္းလင္းစြာ နားလည္
ႏိုင္ေပသည္။
ဤေနရာ၌ ေျဖရွင္းရန္ ရွိေသးသည္မွာ - ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္သည္ ၾကင္ယာ
ေတာ္ တစ္ပါးႏွင့္ သားေတာ္ တစ္ပါး ထြန္းကားခဲ့သည္၊ ထိုသားေေတာ္၏
Aမည္မွာ ကာဆင္ ျဖစ္သည္၊ ဟု ေရးသား ေျပာဆိုခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနေပ
သည္။ ထိုAဆိုAား ေထာက္ခံသည့္ သြန္သင္ခ်က္ Uပေဒဟူ၍ က်မ္းျမတ္
ကုရ္Aံ၌ လံုး၀ မပါ၀င္ေပ၊ သို႔ေသာ္ ထိုAဆိုAား ပယ္ခ်သည့္ Uပေဒကိုသာ
က်မ္းေတာ္၌ ေတြ႔ရွိရေပ သည္။ ၄င္းကို ၃၃း၄၀ တြင္ `မုဟမၼဒ္သည္ သင္တို႔
ေယာက်္ားသားမ်ား Aနက္ မည္သူ၏ ဖခင္မွ မဟုတ္၊´ ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ေျပာ ဆိုထားေပသည္။
ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္တင
ြ ္ သမီးမ်ားသာ ရွိခဲ့ေပသည္၊ ထိုသမီးမ်ားသည္လည္း
ကိုယ္ေတာ္၏ ဇနီးၾကင္ယာေတာ္ ဘီဘီ ခတီဂ်ာႏွင့္ ထြန္းကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပ
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သည္။ ထိုမွAပ- သမိုင္းဆရာမ်ား စြပ္စေ
ြဲ သာ သားေယာက်္ားထြန္းကားခဲ့သည္
ဆိုျခင္းမွာ က်မ္းေတာ္Aရ မမွန္ကန္ေပ။

(၄) ﻕ
ﻼﹸ
ﻁﹶ
 ﺍﻝ ﱠတြလာ့က္ လမ္းခြဲျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား Aေနျဖင့္ လင္ခန္းမယားခန္း ျပတ္စဲျခင္း
ကို Aာရ္ဗီစကားျဖင့္ ﻕ
ﻼﹸ
ﻁﹶ
 ﺍﻝ ﱠတြလာ့က္ ဟု နားလည္ထား ေပသည္။ ထိုသို႔ နား
လည္ျခင္းမွာ မမွားေပ။ သို႔ေသာ္ တြလာ့က္ ဆိုသည္မွာ လင္ခန္းမယားခန္း
ျပတ္စဲျခင္း ဟူေသာ Aဓိပၸါယ္တစ္ခု တည္းကိုသာ ေပးျခင္း မဟုတ္ ဆိုသည္ကို
ဆက္လက္နားလည္ရန္ လိုေပသည္။ တြလာ့က္ ၏ Aဓိပၸါယ္မွာ လမ္းခြဲျခင္းဟု
ျဖစ္ေပသည္။ လမ္းခြဲျခင္းႏွင့္ လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္စဲ ကြာရွင္းျခင္း ဆိုသည္မွာ
Aဓိပၸါယ္ တစ္ထပ္တည္း မတူညီေပ၊ လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္စဲ ကြာရွင္းျခင္း
ဆိုသည္မွာ ေယာက်ာ္းတစ္Uီးႏွင့္ မိန္းမတစ္Uီး ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လင္မယား
ႏွစ္ေယာက္ ခြခ
ဲ ြာျခင္းကို ဆိုလို၍၊ လမ္းခြဲျခင္း ဆို သည္မွာ ေယာက္်ားတစ္Uီးႏွင့္
မိန္းမတစ္Uီး လမ္းခြသ
ဲ ည္ကို ျဖစ္ေစ၊ သူငယ္ခ်င္း ရဲေဘာ္ရဘ
ဲ က္ မိန္းမAခ်င္း
ခ်င္း လမ္းခြသ
ဲ ည္ကို ျဖစ္ေစ၊ သူငယ္ခ်င္း ရဲေဘာရဲဘက္ ေယာက္်ားAခ်င္းခ်င္း
လမ္းခြသ
ဲ ည္ကို ျဖစ္ေစ၊ မိသားစု၀င္ တစ္Uီးက မိသားစုမွ လမ္းခြသ
ဲ ြားသည္ကို
ျဖစ္ေစ ဆိုလိုေပသည္။ ဤAဓိပၸါယ္ေပးေသာ တြလာ့က္ စကားလံုးကို ၁၈း၇၁၊
ရ၄၊၇၈။ ၄၈း၁၅ တို႔တင
ြ ္ ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္Aရ လင္မယားႏွစ္Uီး Aိမ္ေထာင္ပ်က္ ကြာရွင္းျခင္းAား
တြလာ့က္ဟု သံုးေသာ္လည္း ၂း၂၂၉၊ တြလာ့က္ စကား လံုးတိုင္းသည္ လင္
မယား ႏွစ္Uီး ကြာရွင္းျခင္းကိုသာ ကိုယ္စားျပဳ သံုးႏႈန္းသည္ မဟုတ္ေခ်။

(၄-က) လင္မယားႏွစ္Uီး ကြာရွင္းျခင္း တြလာ့က္
လင္မယားႏွစ္Uီး ကြာရွင္းျခင္းတြင္ AေျခAေနႏွစ္မ်ိဳး ရွိေပသည္။
(၁)ကာမစပ္ယွက္မႈပါ၀င္ခ်ည္ေႏွာင္ဖြဲ႔ေသာ လင္မယားႏွစ္Uီး ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္
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(၂)ကာမစပ္ယွက္မႈ မရွိေသာ ၾကင္ေဖၚၾကင္ဘက္တို႔ ကြာရွင္းျခင္း (သို႔မဟုတ)္
လမ္းခြဲျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ထိုAေျခAေနသည္ ေနာက္မီးလင္း၍ ထြက္ခြာသြားျခင္းႏွင့္ မဆိုင္ေပ၊ (၆၅း၁)။

ကာမစပ္ယွက္မႈပါ၀င္ခ်ည္ေႏွာင္ဖြဲ႔ေသာ လင္မယားႏွစ္Uီး ကြာရွင္းျခင္း
ထိုကြာရွင္းျခင္း Uပေဒမ်ားကို ၂း၂၂၆ မွ ၂၃၂ ထိတင
ြ ္လည္းေကာင္း၊ ၆၅း၁ မွ ၇
ထိတင
ြ ္လည္းေကာင္း ျပဌာန္းထားေပသည္။ ထိုUပေဒမ်ားတြင္ ကေလးစားရိတ၊္
Aမ်ိဳးသမီးစားရိတ္မ်ားကိုပါ မည္သို႔ ေထာက္ပ့ံရမည္ဟု AတိAက် ဆိုထား
ေပသည္။ (လင္ကြာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားAတြက္ Uပေဒ ၁-ခ တြင္ၾကည့္ပါ၊)
ထိုကြာရွင္းျခင္း၌ မရွိမျဖစ္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမွာ- Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ေစာင့္ဆိုင္းကာလ ျဖစ္သည္။ ထိုေစာင့္ဆိုင္းကာလသည္ သံုးလ ျဖစ္ေစရမည္
ပင္ ၆၅း၄။ ထိုကာလAတြင္းတြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် သူမတို႔Aား ေမာင္း
ထုတ္ခင
ြ ့္၊ လမ္းခြသ
ဲ ြားခြင့္၊ စိတ္ေကာက္ စိတ္ဆိုး၍ Aိမ္မွ ဆင္းသြားခြင့္ မျပဳရ
ေခ်။ ၆၅း၁။ ေနာက္မီးလင္း ထြက္ခြာသြားသည္မွာ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္၊ ၆၅း၁။
Aမ်ိဳးသမီးAား ထိုသို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေစျခင္းသည္ (၁) ကိုယ၀
္ န္ ရွိမရွိကို Aတိ
Aက် သိေစရန္ ျဖစ္သည္၊ (၂) တစ္Uီးႏွင့္ တစ္Uီး ေသြးသား ဆက္စပ္ ေပါင္း
ဘက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္

ျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေပါင္းဘက္ေစလိုျခင္း

ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္
(က) ထိုသို႔ေသာ ေစာင့္ဆိုင္းကာလ တြင္းျပန္လည္ေပါင္းသင္းႏိုင္သည္။ ၄င္း
ကိ၂
ု း၂၂၈ တြင္ ﻥ
  ﹺﻬﻋ ﹶﻠﻴ
 ﻱﻤﺜﹾ ُل ﺍﱠﻝﺫ ﻥ
 ﻬ ﻭ ﹶﻝ ﺎﻼﺤ
 ﹶﻭﺍﹾ ِﺇﺼﺍﺩ َﺃﺭﻙ ِﺇﻥ
 ﻲ ﹶﺫ ِﻝﻥ ﻓ
 ﻫ ﺩ ﺭ ﻕ ﹺﺒ
ﺤ ﱡ
 َﺃ

ﻑ
 ﻭﺭﻤﻌ  ﺒﹺﺎﻝﹾသူမတို႔၏ ခင္ပြန္းမ်ားက ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းကို လိုလားၾကလွ်င္
ထိုAေတာAတြင္ ျပန္ေပါင္းျခင္းသည္ Aမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္၏၊ သူမတို႔တင
ြ ္လည္း
Aလားတူ မွ်တညီညြတ္မႈ မရွ၏
ိ ၊ ဟု ဆိုထားေပသည္။ ဤUပေဒမွ သူမတို႔တင
ြ ္
လည္း Aလားတူ မွ်တညီညြတ္မႈ ရွိ၏ ဆိုသည္မွာ လမ္းခြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္
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ေပါင္းျခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား Aတြက္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမတို႔မွ Aခြင့္ Aေရးတူ
ျဖစ္၏ ဟု ဆိုျခင္းပင္။
(ခ) ေစာင့္ဆိုင္းကာလ Aတြင္း တစ္Uီးႏွင့္ တစ္Uီး စိတ္မေျပဘဲ- စိတ္ေကာက္
စိတ္ဆိုးေနဆဲျဖစ္၍၊ ေစာင့္ဆိုင္းကာလ ကုန္လြန္မ-ွ Aမွန္ တကယ္ခရ
ြဲ ေတာ့
မည္ဟု သိမွ ျပန္ေပါင္းလိုစိတ္ ရွိလွ်င္လည္း ျပန္ေပါင္းခြင့္ ရွိေပသည္။ ၆း၂။
(ဂ) မည္သို႔မွ ညႇိမရေတာ့သည့္ Aဆံုးတြင္မွ လမ္းခြရ
ဲ ေပမည္၊ သို႔ေသာ္ ရန္သူ
ကဲ့သို႔ လမ္းခြဲျခင္းကို က်မ္းေတာ္က တားျမစ္သည္၊ ၆း၂။ Aေခ်AေနAမ်ိဳးမ်ိဳး
မAပ္စပ္၍၊ စိတ္သေဘာထား ၀ါသနာခ်င္း လံုး၀ မတိုက္ဆိုင္၍ လမ္းခြရ
ဲ ျခင္း
မ်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေစသည္။
ထိုသို႔ေသာ ေစာင့္ဆိုင္းကာလ Aတြင္း Aမ်ိဳးသားဘက္မွ ေစတနာယုတ္ျဖင့္
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္းမ်ိဳး လံုး၀ ျဖစ္ခင
ြ ့္ မရွိေခ်၊၂း၂၃၁။ လင္ကြာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားAား
မွ်တညီညြတ္ေသာ ခံစားခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္၏၊ ၂း၂၄၂။
လင္ကြာAမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သူ၏ လင္ေယာက်္ားတို႔ Aခ်င္းခ်င္း သေဘာတူ ျပန္
ေပါင္းျခင္းAား ခက္ခေ
ဲ စရန္ ၾကားလင္တစ္Uီးေပးစားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထိုလင္
မယား ႏွစ္Uီး၏ ႏွစ္ဘက္ေသာ Aသိုင္းA၀ိုင္းမွ သူတို႔ႏွစ္UီးAား ျပန္မေပါင္းရ
ေစရန္ Aၾကပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကို က်မ္း ေတာ္က လံုး၀ လက္မခံေခ်၊ ၂း၂၃၂။
Aခ်င္းခ်င္း Aထင္လ၍
ြဲ (Aမ်ိဳးသမီးဘက္မွ ေဖါက္ျပန္သည္ဟု ယူဆ၍) ျပ
သနာတက္ Aိမ္ေထာင္ကြဲမည္ဟု ျဖစ္လွ်င္ Aမ်ိဳးသား Aမ်ိဳး သမီးဘက္မွ
သမာသမတ္က်ေသာ ျဖန္ေျဖသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ထိုပဋိပကၡကို ေျဖရွင္း ေပး
ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုAခါ Aတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို Uီးတည္ရ
မည္ ျဖစ္သည္၊ (၄း၃၅)။
ေသာက္စားမူးရူး၍၊ သို႔မဟုတ္ ေဒါသႀကီးၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ ေသြးေAးေAးျဖင့္
မဆင္ျခင္ႏိုင္ဘဲ က်မ္းေတာ္ပါ စကားလံုးမ်ားကို ေျပာဆို ေရရြတ္ျခင္းသည္
တရား မ၀င္ေခ်၊ ၄း၄၃။ ထို႔ေၾကာင့္ မူးရူးေနစU္၊ ေဒါသႀကီးေနစU္ က်မ္းေတာ္ပါ
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စကားလံုးျဖစ္သည့္ တြလာ့က္ ဟူသည့္ စကားလံုးကို ေျပာဆိုလိုက္လွ်င္ Aမွန္
တကယ္ တြာလာ့က္ (ကြာရွင္းျခင္း) ျဖစ္သြားသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ က်မ္းေတာ္၏
သြန္သင္ ခ်က္မ်ားAား Aလြန္တရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

ကာမစပ္ယွက္မႈ မရွိေသာ ၾကင္ေဖၚၾကင္ဘက္တို႔ ကြာရွင္းျခင္း (သို႔မ
ဟုတ)္ လမ္းခြဲျခင္း
ကာမစပ္ယွက္ျခင္း မရွိေသာ ၾကင္ယာၾကင္ဘက္တို႔ ကြာရွင္းျခင္းတြင-္ ကြာရွင္း
ျပတ္စဲျခင္းတြင္ လိုက္နာရမည့္ Aဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ သည့္ ေစာင့္ဆိုင္းကာကိ
ကာ ု
လုိက္နာေနရန္ မလိုေပ၊ ၃၃း၄၉။
သို႔ေသာ္ သူမတို႔၏ လိုAပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးေပးလိုက္ရမည္ ျဖစ္သည္၊
၂း၂၃၆။ ၃၃း၄၉။
၄င္းသည္ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း မရွိေသာ ၾကင္ယာၾကင္ဘက္တို႔ ျဖစ္၍၊ ကေလး
ကိစၥ၊ Aျခားေသာ Aမွန္တကယ္ ေသြးသားစပ္ယွက္ခဲ့သည့္ ဇနီးတစ္Uီးကဲ့သို႔
ထားရမည့္ ၀တၱရာမ်ား မရွိေခ်။

ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္၊ သူ၏ၾကင္ေဖၚမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်U္း၍ က်မ္းေတာ္က ျပ
ဆိုေသာ လမ္းခြဲျခင္း ဆိုသည္မွာ-က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ေဖၚျပေသာ ေနကာဟ္ ဆိုသည္မွာ မည္သို႔ ဆိုလိုေၾကာင္း၊
ေဇာင္းဂၽြန္ ၾကင္ဘက္ ဆိုသည္မွာ မည္သို႔ ဆိုလိုေၾကာင္းကို ရွင္းခဲ့ေပၿပီ။
Aထက္ပါ ရွင္းျပခဲ့သည့္ ေခါင္းစU္မ်ားတြင္ ျပန္ၾကည့္ပါ။
ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္သည္ ဇနီးမယား Aျဖစ္ ဘီဘီခတီဂ်ာႏွင့္ ေပါင္းဘက္ခဲ့
သည္။ သမီးမ်ား ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဘီဘီခတီဂ်ာ ရွိေနစU္တင
ြ ္ ကိုယ္ေတာ့
Aတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ေရးမွAစ ကူေဖၚေလာင္ဘက္ မလိုAပ္ခဲ့ေပ၊
သို႔ေသာ္ ဘီဘီခတီဂ်ာ ကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ Aသက္
ႀကီးပိုင္း (သက္ေတာ္ ၅၀ ေက်ာ္) သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေခါင္း
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ေဆာင္မႈ တာ၀န္ပိ၍ ေတာက္တိုမယ္ရ ကူညီရန္ ကူေဖၚေလာင္ဘက္ လိုAပ္
ခ်က္မ်ား ရွိလာသည္။ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ လုပ္ငန္းစU္မ်ားေAာက္၌ Aေၾကာင္း
Aမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကူညီေစာင္မ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ သူမ်ားေပၚလာသည္။
သိကၡာAရ ကာကြယ္ေပးရမည့္ သူမ်ားေပၚလာသည္။ ထိုကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
Aတြက္ ေဇာင္းဂၽြန္ ရဲေဘာ္ရဘ
ဲ က္ Aျဖစ္၊ ပူးေပါင္းေနထိုင္ ေပးရမည့္ သူမ်ား
ရွိလာခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေသာ သူမ်ားမွ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေနကာဟ္- ျပဳခဲ့ရသည္မ်ား ရွိလာ
ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေနကာဟ္ျပဳျခင္းမွာ မည္သို႔ေသာ ေနကာဟ္မ်ား ျဖစ္သည္
ဆိုျခင္းAား- ကိုယ္ေတာ္Aတြက္ သံုးေသာ တြလာ့က္ ၆၆း၅၊ ႏွင့္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား
လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေပးသည့္ ၃၃း၂၈ တို႔က AတိAက် ေထာက္ျပေနေပသည္။ ထို
တြလာ့က္မ်ားတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းကာလကို ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ဟု လံုး၀ မပါ၀င္ေခ်။
ထိုAေၾကာင္းကို ၃၃း၂၈ တြင္ လာၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔လိုAပ္ခ်က္ကို ျဖည့္
ဆီးေပးမည္၊ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ ေပးလိုက္မည္။ ဟု
AတိAက် ဆိုထားေပသည္။
ထိုAဆိုသည္- ၃၃း၄၉ ပါ၊ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း မရွိေသာ Aမ်ိဳးသမီးတို႔Aား
ကြာရွင္းေသာ္

ေစာင့္ဆိုင္းရက္Aား

ေရတြက္ရန္

မလို၊

သူမ

တို႔Aား

ျဖည့္ဆီးေပးေလာ့၊ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေပးလိုက္ေလာ့။
ဟူေသာစကားလံုးႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း တူညီ ေနေပသည္။
၃၃း၂၈ ပါ ကိုယ္ေတာ္၏ ေၾကျငာခ်က္တင
ြ -္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ကာလAား ေစာင့္
ဆိုင္းၾကေလာ့၊ ထို႔ေနာက္ ရသင့္ရထိုက္သည္မ်ားကို ေပးကမ္းလိုက္မည္၊ ထို႔
ေနာက္ သင္တို႔ စိတ္မၾကည္ျဖဴလွ်င္ လမ္းခြသ
ဲ ြားေလာ့ ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳး လံုး
၀ မပါ၀င္ေခ်။ ၄င္းကို ﻥ
 ﺎ ﹶﻝﻴ ﹶﻓ ﹶﺘﻌဖတAာလိုင္းန သင္မတို႔ ကၽြႏ္ုပ္ထံသို႔ လာၾက
ေလာ့၊ ဟု ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျပာဆိုသည့္ စကားမွ သက္ေသAျဖစ္ ရပ္တည္
လွ်က္ ရွိသည္။ က်မ္းေတာ္ပါ- ကြာရွင္းျခင္း Uပေဒမ်ားတြင္ ကြာမည့္ ရွင္းမည့္
စကားAား

ထိုကဲ့သို႔

ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေျပာဆုိျခင္းကို

ကာမစပ္

ယွက္မႈ
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မရွိေသာ ေနကာဟ္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ေဇာင္းဂၽြန္ၾကင္ေဖၚမ်ား Aတြက္
သာ သံုးခြင့္ရွိေပသည္။
ကာမစပ္ယွက္မႈျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေဇာင္းဂၽြန္ ဇနီးမယားမ်ားAား ထိုသို႔
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျပာခြင့္မရွိေၾကာင္း ၆၅း၁ မွ ရ။ ၂း၂၂၆- မွ ၂၃၂ Aထိ
Uပေဒမ်ားတြင္ Aေသးစိတ္ ရွင္းထားၿပီး ျဖစ္ေပသည္။
က်မ္းေတာ္Aား လက္ေတြ႔စံျပက်င့္သံုးခဲ့ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္လက္ခံသည့္
Uာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္

ကိုယ္ေတာ္

မုဟမၼဒသ
္ ည္

ယာU္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာ

ကမၻာAတြက္ စံျပျဖစ္၍။ ဂုဏ္သိကၡာAရ AကာAကြယ္လိုAပ္မႈ ရွိေသာ သူမ
တို႕Aား ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းစြာျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရာတြင္ ယံုၾကည္သူ
မ်ားထက္ ဂုဏ္ရည္ျမင့္မားေပသည္၊ ၃၃း၅၀။ ထိုAတြက္ သူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို
ေပးဆပ္ စေတးရဲေပသည္။
ဤသည္ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္မွ ေဖၚျပေသာ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏
ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ခံ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ Aေၾကာင္း ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္၏ တင္ျပသည္မ်ားမွ-Aပ Aျခားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၏
ေနာက္သို႔ လိုက္ေနမိေသာ သူတို႔Aတြက္ ၀မ္းနည္း ဘြယ္ေကာင္းေပစြ။ ထိုသို႔
လုိက္နာ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမွာ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္Aား- ကိုယ္ေတာ္
သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္AံAတိုင္း ေနထိုင္က်င့္ႀကံျခင္း မရွိဟ-ု Aစၥလာမ္ သာသ
နာ Aား ပုတ္ခတ္စြပ္စသ
ြဲ ူမ်ား၏ လမ္းစU္ကိုသာ လိုက္နာယံုၾကည္ ေနမိျခင္းသာ
ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္AံAား ျမန္မာစာေပျဖင့္ ျပန္ဆိုေနသူ
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ကိုးကားသည့္ စာAုပ္မ်ားမူရင္း က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ (Aာရ္ဗ)ီ
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ ဘာသာျပန္မ်ား
မ်ား
သီရိပ်ံခ်ီ- Uီးဘစိန္ (ျမန္မာ)
သီရိပ်ံခ်ီ-ဃာဇီမုဟမၼဒ္ ဟာရွင္ (ျမန္မာ)
ေဒါက္တာ မုဟမၼဒ္ တာကိAူဒၵင္ ႏွင့္ ေဒါက္တာ မုဟမၼဒ္ မူဟ္ေရွ ခန္းAစၥလာမ္မစ္စင္တာ-Aိႏၵိယ (Aဂၤလိပ)္
မာမူဒါ့က္ပက္ေသာ- (Aဂၤလိပ)္
ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ Aလီ -လာဟိုဒီ ပါကစၥတန္ (Aဂၤလိပ)္
Aစၥလာမ္ညီေနာင္မ်ားAဖြဲ႔ တီဟီရန္ Aီရန္ (Aဂၤလိပ)္
ဂိုလမ္ဆာရ္၀ါး (Aဂၤလိပ)္
Aဘိဓာန္မ်ား
ေကာ္ဆ္မို ေက်ာင္းသားလက္စြဲ Aာရ္ဗီ Aဂၤလိပ္ Aဘိဓာန္
ေAာ့္စ္ဖို႔ဒ-္ Aရ္ဗီ Aဂၤလိပ္ Aဘိဓာန္
ေဒါက္တာ ရိုဟီ ဘာလ္ဘာကီ Aာရ္ဗီ Aဂၤလိပ္ Aဘိဓာန္
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