
Biblical Reflection 11: 
(In Burmese)  

 
အတ  ွေးအမြင ်၁၁  

"က ိုယ်မ ြုသည့််ကံ က ိုယ့််ထမံ နလ်ာြည်" 

ဗိုဒ္ဓဘာသာဝင ် ို ့်က ကံကံ၏အက  ြုွေးက ိုယံိုသည်။ 

တြ တ ာ၊ဂရိုဏာစ  ်ထာွေး ါ ြ ြ လညွ်ေးထ ိုသ ို ့်တသာအက  ြုွေးက ို 

ခံစာွေးရြည်မြစ်သည။် အမခာွေးသူအတ ေါ် 

ြတကာငွ်ေးြှု၊အြိုနွ်ေး ရာွေးနငှ့််ဆက်ဆ ံါက ြ ြ လည်ွေးထ ိုသ ို ့်မ န၍်ခစံာွေး 

ရြညမ်ြစ်သည်။ ကံကံ၏အက  ြုွေးဆက်အရ ြ ြ မ ြုသည့််အရာ  ိုငွ်ေးသည် 

ြ ြ ထသံ ို ့် စ်နည်ွေးနည်ွေးမြင့််မ န ်တရာက်လာြည်သာမြစသ်ည်။ 

ခရစ်ယာန ် ို ့်လည်ွေး ထ ိုသ ို ့်တသာ ံိုစြံ  ြုွေးနငှ့််ြမခာွေး ယံိုကကည်ထာွေးကကသည။် 

ရှငတ် ါလိုက "အလ ွဲြယူကကနငှ့််။ ဘိုရာွေးသခငသ်ည် 

ြထြီွဲ့်မြငမ် ြုမခငွ်ေးက ိုခံတ ာြ်ြ။ူ လူသည်ြ  ြုွေးတစ့်ကကွဲသည်အ  ိုငွ်ေးအသွီေးအနှကံ ိုရ  ်ရလ ြ့်် ြည။် 

ြ ြ ဇာ   က  ၌ြ  ြုွေးတစ့်ကကွဲတသာသူသည် ဇာ   က  အာွေးမြင့်် ို ်  က်မခငွ်ေးအသွီေးအနှကံ ိုရ  ်ရလ ြ့်် ြည်။ 

ဝ ညာဉ် က  ၌ြ  ြုွေးတစ့်ကကွဲတသာသူသည် ဝ ညာဉ် က  အာွေးမြင့််ထာဝရအသက်ရှငမ်ခငွ်ေးအသွီေးအနှကံ ို 

ရ  ်ရလ ြ့််ြည ်(ဂလာ   ၆ွေး၇-၈) 

 နည်ွေးအာွေးမြင့််ဆ ိုတသာ်၊ ဘိုရာွေးသခငသ်ည် ရာွေးြျှ သည်။ ြတကာငွ်ေးြှုမ ြုသည့််သူ  ိုငွ်ေး 

အစဉ်အမြွဲခ ြ်ွေးသာ ရြညြ်ဟို ်။ စ  ်တကာငွ်ေးတစ နာရှ သူက ိုလည်ွေး 

ဘိုရာွေးကြ က်က ယ်မ ြုြညြ်ဟို ်တ ။ြ ြ မ ြုသည့််အ  ိုငွ်ေး ြ ြ မ နခ်စံာွေးရြည်သာမြစ်သည်။ 

သ ို ့်တသာ ် စ်ခါ စ်ရံ ဆန် ့်က ငဘ်က်အရာြ ာွေးက ိုတ  ွေ့ ကကံြုခံစာွေးတနရသည။် အမခာွေးသူ  ို ့်၏လို ်ရ ်တကကာင့်် 

ြ ရာွေးြှုက ိုကျွန်ို ်  ို ့်ခတံနရသည်။ တြ တ ာ၊ဂရိုဏာ  ို ့်သည်လည် အန ိုငက် င့််၊အကကြွ်ေးြက်ခံတနရရှာသည။် 

ြတကာငွ်ေးြှုလို ်သူ  ို ့်က အာဏာလို ်  ိုငခ် င့််နငှ့်် ခ ြ်ွေးသာကကယ်ဝတနကကသည။် ကံကံ၏အက  ြုွေးဆက်က 

ဘယ်ြှာနည်ွေး။  ရာွေးြျှ ြှုက ဘယ်ြှာနည်ွေး။ ြ ရာွေးသူ  ို ့် ဘယ်အခ  နြ်ှ သူ  ို ့်အက  ြုွေးအမ စ် 

က ိုတ ွေးဆ ်ရ ြည်နည်ွေး။ 

က ြ်ွေးစာ၏ဒ္ို  ယသ နသ်ငခ် က်က ို ဆက်လက်ခံယူရြည်။  ထြသ နသ်ငခ် က်မြစတ်သာ "စ ိုက်သည့််အ  ိုငွ်ေး 

ရ  ်ရြည်" ဟူသညြ်ှာ လဆူ ိုွေးြ ာွေးက ိုသ  တ ွေးမခငွ်ေးမြစ်သလ ို၊ ကျွန်ို ်  ို ့်က ိုလညွ်ေး တကာငွ်ေးြှုမ ြုရနသ် နသ်င ်

မခငွ်ေးမြစ်သည်။ တနာက်ထ ်သ နသ်ငထ်ာွေးသညြ်ှာ- ဤကြဘာကကီွေးသည် အမ စ် ရာွေး၏စ ိုွေးြ ိုွေးြှုတအာက်  င ်

ရှ တန ါသည်။ ြ ြ   ို ့်၏အမ စ်မ ြု  ်တသာ ဇာ  စ  အ်လ ိုအ  ိုငွ်ေးမ ြုြူက င့််ကကံ ါက ြ ရာွေးြှုကကီွေးစ ိုွေးမ ီွေး 

အမ စ်ြွဲ့်သူြ ာွေးခစံာွေးရြညသ်ာမြစ်သည်။ 



ဤအြှန ်ရာွေး၂ခိုက ိုနည်ွေးလြွ်ေးက စ ာမ ြုြလူို ်တဆာငမ် ီွေး ကြဘာတ ေါ်ြှာမြစ ် က်တနသည့်် 

အြ  ြုွေးြ  ြုွေးတသာမ ဿနာြ ာွေး၊ အထွူေးသမြင့်် ယခိုမြနြ်ာမ ည်  ငမ်ြစ ် က်တနသည့််အရာြ ာွေးအတ ေါ် 

ဤက ြ်ွေးစာ သ နသ်ငခ် က်မြင့််မ ြုြလူို ်တဆာငရ်နလ် ို ါသည်။ က ြ်ွေးစာရှုတထာင့််ကကကည့််လျှင ်

ြတကာငွ်ေးြှုမ ြုသူ  ို ့်သည် အရငဘ်ဝလို ်ခွဲ့်တသာတကာငွ်ေးြှုြ ာွေးတကကာင့်် ယခိုဘဝ  င ်

အာဏာ နခ် ိုွေးြ ာွေးရရှ မခငွ်ေးြဟို ် ါ။ ထ ိုနည်ွေး ူ ယခိုဘဝ ဒ္ိုကခခံရမခငွ်ေးြှာအရငဘ်ဝ 

ကိုသ ိုလ်နည်ွေး၍လညွ်ေးြဟို ်တ ။ လူဆ ိုတသာ သ တ ဝါြ ာသည် ြတကာငွ်ေးြှု၊ 

သူ စ် ါွေးနာက ငတ်အာငအ်မြွဲမ ြုလို ်တန  ်မခငွ်ေး၊ အက င့််  က်တနမခငွ်ေးတကကာင့််မြစ်သည။် 

ြ ြ စ ိုက်   ြုွေးသည့််အ  ိုငွ်ေး တနာက်ဆံိုွေး  ငရ်  ်သ ြ်ွေးရြည်၊ သ ို ့်တသာထ် ိုအခ  နြ်  ိုငခ်င ်အမခာွေးသူ  ို ့်၏စ ိုက်   ြုွေး 

ခွဲ့်တသာအရာြ ာွေးက ို ြ ြ နငှ့််ြဆ ိုငတ်သာ်လည်ွေးရ  ်သ ြွ်ေးတနရသည်ြ ာွေးလည်ွေးရှ ြညမ်ြစ်သည။် 

ခရစ်ယာနြ် ာွေးအတနမြင့်် တကာငွ်ေးြှုလို ်န ိုငစ် ြွ်ေးရှ တသာအခ  န၌် တကာငွ်ေးတသာအရာ  ို ့်က ို စ ိုက်   ြုွေး  ်ြ ို ့်ရန ်

လ ိုမ ီွေး  စခ်  န ်ည်ွေး  င ်ခစံာွေးရတသာြ ရာွေးြှုြ ာွေးက ို ဝ ညာဉ်တ ာ်ဦွေးတဆာငတ်သာအြူအက င့််ြ ာွေးမြင့်် 

 ံို ့်မ နန် ိုငရ်ြည်မြစ်သည်။ ခစံာွေးတနရတသာ ြ ရာွေးြှုြ ာွေးက ို ဘိုရာွေးသခင၏် ရာွေးြျှ ြှုက 

လွှြွ်ေးြ ိုွေးအန ိုငယူ် သ ာွေးြညမ်ြစ်သည။် ယခိုသငြ်ည်သ ို ့်ကကံြုတ  ွေ့တနရ ါတစ.. ဘိုရာွေးသခငသ်င့််က ို 

စ န် ့် စတ်ြ့်တလ ာ့်သ ာွေးြည် ြဟို ်တ ။ ြတကာငွ်ေးြှုမ ြုသြူ ာွေးအတ ေါ် ဘိုရာွေးကဆံိုွေးြမ ီွေး အြှာွေးက ို 

အြှနမ် ငဆ်ငတ် ွေးြည်မြစသ်ည်။ သငြ်ှနတ်ကကာငွ်ေး သက်တသထနူ ိုငြ်ညမ်ြစ်သည။် ယခိုအတမခအတန  င ်

တကာငွ်ေးတသာအရာက ိုကက ြုွေးစာွေးမ ြုန ိုင ် ါကသငဆ်ိုလာဘမ် န၍်ခံစာွေးရြည်မြစ်သည်။ 

ဤအြှန ်ရာွေးသည် ထငသ်ာမြငသ်ာရှ  ါသည်.. ထ ို ့်တကကာင့်် "ငါ  ို ့်သည်အာွေးြတလ ာ့်စ  ်ြ  က်ဘွဲ 

တကာငွ်ေးတသာအက င့််က ိုက င့််ကကကိုနအ်ံ့်။ ထ ိုသ ို ့် ည်ကကည်၍က င့်လ်ျှင ်အခ  န ်နတ်သာကာလ၌ 

အသွီေးအနှကံ ို ရ  ်ရကကလ ြ့််ြည။် ထ ို ့်တကကာင့််ငါ  ို ့်သည် 

အဆငသ်င့််သည်အ  ိုငွ်ေးယံိုကကည်မခငွ်ေး၏အ ြသူ်အ ြ်သာွေး  ို ့်၌ အထွူေးသမြင့််တက ွေးဇူွေးမ ြုလ က်၊ 

ခ ်သ ြ်ွေးတသာသူ  ို ့်အာွေးတက ွေးဇူွေးမ ြုကကကိုနအ်ံ့်။ (ဂလာ  ို ၆ွေး၉-၁၀) 

မြနြ်ာမ ည်  ငက်ကံြုတ  ွေ့ခစံာွေးရသညြ် ာွေးြှာ အငြ် နစ်  ်  က်တကကာက်ြက်ြ ယ်ရာမြစ်သည်။ 

သင ် ို ့်လ ိုအ ်တသာ ဆိုတက ွေးဇူွေးတ ာ်က ို ဘိုရာွေးသခငတ် ွေး ါတစ။ တြာှငြ် ိုက်တသာအခ  န၌် 

ြ ြ ယံိုကကည်မခငွ်ေးမြင့်် အသက်ရှငရ် ် ည်လ က်၊ အာွေးြတလ ာ့်စ  ်ြ  က်ဘွဲ 

ကကံ့်ကကံ့်ခံ့်ရ ် ည်န ိုင ်ါြညအ်တကကာငွ်ေး သန် ့်ရှငွ်ေးတသာ ဝ ညာဉ်တ ာ်သင ် ို ့်က ိုတကာငွ်ေးခ ီွေးတ ွေး ါတစ.. 

ခရစ်တ ာ၏်တြ တ ာမြင့်် 

Dr. Tim @ ဦွေးထငတ်က ာ ်

ဘာသာမ န-် Saw Newton 

 
 



 


