


ရဒးဗစ်က သူသည် ရကာင်းရသာသူတစ်ဦးြဖစ် 
သည်ဟု ယံု�ကည်သည်။ သူသည်	သူ၏မိဘများ၊
ညီအစ်ကုိကမာင်နှမများနှင့်	 ရင်းရင်းနီှးနီှးရိှကသာသား	
တစ်ဦးဖြစ်ငပီး	လုပ်ကြာ်ကဆာင်ြက်နှင့်	 သူငယ်ချင်း
များြကားတွင်	 နှစ်သက်ဖခင်းခံရသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။	
တချ ို့က	သူ့အား	ကောက်ကဖပာင်ငပီး	“စိေ့်ကေးဗစ်”ဟု
ကခါ်	ြကသည်။	 အဘယ်ကြကာင့်ဆိုကသာ်	 သူသည်	
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်	မည်သည့်အခါမျှ		 စိတ်ဆုိး	ကေါသထွက်	
ဖခင်း၊	ညည်းတွားဖခင်း	မရှိကသာကြကာင့်ဖြစ်သည်။	

သိုက့သာ်	 ထိုကဲ့သို	့ အသက်ရှင်ကေထိုင်ဖခင်းက	
တကယ့်အစစ်အမှေ်	 ဟုတ်မဟုတ်	 မြကာခဏ	
ရဒးဗစ်	သိလိုစိတ်ဖြစ်သည်။	သူ့တွင်	အားေည်းချက်
များရှိကြကာင်း	 သူ့ကိုယ်သူသိသည်။	 သူသည်	
အလွယ်တကူ	စိတ်မရှည်ဖြစ်တတ်ငပီး	သူ့အား	စိတ်
အကနှာင့်အယှက်	 ဖြစ်ကစသူများအကပါ်		 တမဟုတ်
ချင်း	 အလွေ်ကေါသထွက်တတ်သည်။	 မည်သိုပ့င်
ဖြစ်ကစ	သဘာဝအားဖြင့်	တိတ်ဆိတ်စွာ	ကေတတ်သူ	
ဖြစ်ကသာကြကာင့်	သူ၏ခံစားချက်ကို	စိတ်ထဲ၌သာ	
ထားတတ်သည်။	 ထိုက့ြကာင့်	 သူသည်	 အမှေ်
တကယ်	 လူကကာင်းတစ်ဦး	 ဖြစ်မဖြစ်	 သူ့ကိုယ်သူ
သိချင်သည်။	

ကကာင်းမွေ်စွာကေထုိင်ဖခင်းသည်	

လံုရလာက်ရသာ
ရကာင်းမွန်ြခင်းလား။
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	 ကျွန်ုပ်တိုအ့များစုသည်	 လူကကာင်းဖြစ်လိုစိတ်	
ရှိသည်။	 ၎င်းသည်	 သဘာဝအကလျာက်ရှိကေသည့်		
ဗီဇစိတ်သကဘာဖြစ်ပုံရသည်။	 အဘယ်ကြကာင့်
ဆုိကသာ	် ငငိမ်းချမ်းဖခင်းကုိ	 ယူကဆာင်လာရေ်၊	အဖခား
သူများကုိ	 ြကင်ောရေ်၊	 ကမ္ဘာကကီးအား	 ယခုထက်		
ပိုမိုကကာင်းမွေ်သည့်ကေရာဖြစ်လာကအာင်	 ကူညီ
လုပ်ကဆာင်ရေ်	 စသည်တိုသ့ည်	 အတွင်းမှလာ
သည့်စိတ်ဆန္ဒမှ	 ဖြစ်ကပါ်လာဖခင်း	 ဖြစ်နိုင်သည်။		
ကကာင်းမွေ်စွာကေထိုင်ဖခင်းသည်	 “မှေ်ကေ်သည့်”
အရာကို	 လုပ်ကဆာင်ဖခင်းဖြစ်သည်	 ဟုယုံြကည်
ခံယူကအာင်	 ကျွန်ုပ်တိုပ့ဲ့ ဖပင်ပျ ိုးကထာင်	 ခံခဲ့ရဖခင်း
ကြကာင့်လည်း	ဖြစ်နိုင်သည်။	ကကာင်းမွေ်စွာကေထိုင်
ပါက	ကပျာ်ရွှင်ဖခင်းနှင့်	ကအာင်ဖမင်ဖခင်းကို	ဆုလာဘ်
အဖြစ်ရရိှမည်ဖြစ်ငပီး	 ကသလွေ်ငပီးကောက်တွင်လည်း		
ကကာင်းမွေ်ကသာဘဝကို	 ခံစားရမည်ဟု	 သွေ်သင်
ဖခင်းခံခဲ့ရနိုင်သည်။		
	 သ့ုိကသာ်	 မည်သူသည်	 “လူကကာင်း”	 တစ်ဦးဖြစ်	
သေည်း။	“ကကာင်းမွေ်ဖခင်း”	ဆုိသည်မှာ	မည်သည်ကုိ		
ဆုိလုိသေည်း။	 ထုိစကားလံုး၏	 အေက်အဓိပ္ပာယ်		
ြွင့်ဆုိချက်အချ ို့ကုိ	စဉ်းစားြကည့်ြကပါစ့ုိ။	အချ ို့ကသာ
သူများအတွက်	 လူကကာင်းတစ်ဦးဆုိသည်မှာ	 သူ၏	
အသိစိတ်၌	 မှေ်ကေ်သည်ဟု	 ခံယူသည့်အရာကုိ	
လုပ်ကဆာင်သူ၊	အမူအရာယဉ်ကကျးသူ၊	ကကာင်းကသာ	
အမှုအရာများကုိလုပ်ကဆာင်သူ၊	 သက်ကကီးရွယ်အုိ
များကုိ	 ရုိကသကလးစားသူဖြစ်သည်။	 အဖခားသူများ	
အတွက်မှာမူ	လူကကာင်းတစ်ဦးသည်	စည်းမျဉ်းဥပကေ
	များကုိလုိက်ောငပီး	ခုိးဝှက်ဖခင်း၊	သ့ူအသက်သတ်ဖခင်း
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တ့ုိကုိမဖပုဘဲ	 လူအများ၏ရုိကသမှု	နှင့်	အသိအမှတ်ဖပု
မှု		ရရိှကစမည့်ေည်းလမ်းများဖြင့်	ကေထုိင်သူဖြစ်သည်။	
	 အထက်ပါ	 ြွင့်ဆုိချက်များအရ	 ကကာင်းမွေ်စွာ	
ကေထုိင်ရေ်အတွက်	ကယဘုယျအားဖြင့်	ေည်းနှစ်သွယ်
ရိှသည်ကိုကတွ့ရသည်။	 မိမိ၏အသိစိတ်ဖြင့်
ကေထိုင်ဖခင်းနှင့်	 လူမှု	ပတ်ဝေ်းကျင်၏စည်းမျဥ်း
သတ်မှတ်ချက်များ၊	 လူ့ကျင့်ဝတ်များအတိုင်း	
လိုက်ောဖခင်းတို့ ဖြစ်သည်။	 ၎င်းတိုက့ို	အကသးစိတ်	
ကလ့လာြကည့်ြကပါစို။့

အသိစိတ်နေင့် ဥေရဒများ -
၎င်းတ့ုိ မည်မေ ရကာင်းမွန်သနည်း …
ကျွ နု်ေ်တ့ုိ၏အသိစိတ် (သ့ုိ)	 ကကာင်းမကကာင်းကုိ
သိကသာ	 အတွင်းစိတ်အာရံုသည်	 ကျွ	နု်ပ်တ့ုိဘဝ၏	
အဓိကကုိယ်ကျင့်တရားဆုိင်ရာ	“သံလုိက်အိမ်ကဖမ�ာင်”	
ဖြစ်သည်။	 ၎င်းသည်	အမှေ်နှင့်အမှားကို	 သိဖမင်လာ
ကအာင်	 ကူညီကပးငပီး	 ကကာင်းကသာအရာကုိဖပုရေ်
လမ်း��	ေ်ကပးသည်။	 ကျွ	န်ုပ်တို၏့အသိစိတ်သည်
မည်သည့်ကေရာမှလာသည်ကုိ	 စဉ်းစားြူးပါသလား။	
၎င်း၏အမူအရာများသည်	 မည်သည့်အရာမှဖြစ်
ကပါ်	လာသေည်း။	 ၎င်းသည်	 ကမွးကတည်းက	အတူ
ပါရိှခ့ဲဖခင်းလား။	 သ့ုိမဟုတ်	 ၎င်းသည်	 ကျွ	နု်ပ်တို့
ကကီးဖပင်းလာသည့်အကဖခအကေနှင့်	 ဓကလ့ထုံးစံ
ယဉ်ကကျးမှု	၊	 လက်ရှိလူမှု	ကရးဆုိင်ရာ	 သတ်မှတ်
ချက်	 တေ်ြုိးထားမှု	များ၏	 လွှ	မ်းမိုးပုံသွင်းမှု	အားဖြင့်
ဖြစ်လာဖခင်းလား။	 ထုိအကြကာင်းကြကာင့်	 ကျွ	နု်ပ်တ့ုိ
တစ်ဦးချင်းစီ၌	 မတူညီသည့်အသိစိတ်ရိှကေသည့်တုိင်
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ကုိယ်ကျင့်တရားဆုိင်ရာ	 ကယဘုယျ	 စံသတ်မှတ်
ချက်များကုိ	အများအားဖြင့်	သကဘာတူ	လက်ခံနုိင်
ဖခင်းလား။
	 ကျွနု်ပ်ငယ်စဉ်အရွယ်က	ကားရပ်ေားသည့်ကေရာ၌	
လမ်းသရဲတ့ုိ၏တုိက်ခုိက်မှုကုိ	 ခံခ့ဲရြူးသည်။	 ၎င်းတ့ုိ		
သည်	 ပုိက်ဆံကုိလုယူငပီး	 ကျွနု်ပ်အားထုိးကကိတ်ကာ	
ကဖမကပါ်၌ပစ်ထားခ့ဲြကသည်။	သ့ုိကသာ်	၎င်းတ့ုိ	မထွက်
သွားမီတွင်	 သူတ့ုိထဲမှတစ်ဦးက	 အကြကွကစ့တချ ို့ကုိ
ကျွနု်ပ်ထံသ့ုိပစ်ကပးငပီး	 “ေါ	 မင်းအိမ်ဖပေ်ြ့ုိစရိတ်…	
ငါတ့ုိမှာ	 အသိစိတ်ရိှပါကသးတယ်။…	 ဟုတ်တယ်	
မဟုတ်လား”	ဟု	ကဖပာသွားခ့ဲသည်။	
	 ကဖမဖပင်ကပါ်တွင်လဲကေရင်း	 ထုိသူကဖပာသွားသည့်	
စကားကုိ		လက်ခံရေ်မှာ	ကျွနု်ပ်အတွက်	ခက်လှသည်။	
	 မူးယစ်ကဆးကရာင်းဝယ်သူတစ်ဦးသည်	 သူအြမ်း	
ခံရသည့်အချိေ်၌	 သူသည်	 အသိစိတ်ရိှသူတစ်ဦး	
ဖြစ်သည်ဟု	 ကဖပာခ့ဲသည့်အကြကာင်းအရာတစ်ခုကုိ	
ကျွနု်ပ်ြတ်ခ့ဲြူးကသးသည်။	 ထုိသူသည်	 မူးယစ်ကဆး	
အကရာင်းအဝယ်ဖပုလုပ်ခ့ဲဖခင်းကုိ	 ဖငင်းဆေ်ဖခင်းမဖပု	
ကသာ်လည်း	ထုိသ့ုိကရာင်းခ့ဲစဉ်တွင်	သူသည်	ခုိးဝှက်ဖခင်း၊	
သ့ူအသက်သတ်ဖခင်းမလုပ်ခ့ဲသည့်အတွက်	 သူသည်	
မကကာင်းသည့်လူတစ်ဦးမဟုတ်ခ့ဲပါဟု	ဆုိသည်။		
	 လမ်းသရဲများနှင့်	 မူးယစ်ကဆးကရာင်းဝယ်သူ
တိုသ့ည်	 ကျယ်ဖပေ့်ကသာလူ့ကျင့်ဝတ်ဥပကေကို
လိုက်ောဖခင်းမရှိဟု	 ကျွန်ုပ်တိုက့ဖပာဆိုသတ်မှတ်
ကေချိေ်တွင်	 ၎င်းတ့ုိကမူ	 မိမိတ့ုိကုိယ်မိမိ	 အသိစိတ်		
ရိှကေသ၍	 “ကကာင်းကသာသူများ”ဖြစ်သည်ဟု	 အမှေ်	
ယံုြကည်ကေြကသည်။	ဘယ်အရာက	ကကာင်းသည်ဟု



ကျွနု်ပ်တ့ုိတစ်ဦးချင်းစီ၏ခံယူချက်သည်	 ရှင်းလင်းစွာ	
ဆက်စပ်ကေသည်။	အဘယ်ကြကာင့်ဆုိကသာ်	ကျွနု်ပ်တ့ုိ		
၏အသိစိတ်များသည်	 မဖပည့်စံုသက့ဲသ့ုိ	 “ကကာင်း
ဖခင်း”	 ဆုိသည့်အကပါ်	ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏	အဓိပ္ပာယ်	 ြွင့်ဆုိ
ချက်သည်လည်း	ထုိေည်းလည်းကကာင်း	ဖပည့်စံုမှု	မရိှပါ။		
ထ့ုိကြကာင့်	 လူမှုအြဲွ့အစည်းများနှင့်	 တုိင်းနုိင်ငံများ
တွင်	စည်းမျဥ်းဥပကေများလုိအပ်ဖခင်း	ဖြစ်သည်။
	 ထိုစည်းမျဉ်းဥပကေများကို	 အာဏာပိုင်များက
တရားဝင်	 သတ်မှတ်ဖပဌာေ်းထားသည်ဖြစ်ကစ၊		
လူ့အြွဲ့အစည်းက	 ကစာင့်ထိေ်းသည်ဖြစ်ကစ
စည်းမျဉ်းဥပကေများသည်	 မတူညီကွဲဖပားကသာ
ကေထုိင်မှုပုံစံနှင့်	 ကျင့်ဝတ်သတ်မှတ်ချက်များရှိကေ
ကသာ	 ကျွန်ုပ်တိုအ့တွက်	 ငငိမ်းချမ်းစွာ	 အတူတကွ	
ကေထိုင်နိုင်ကရးအတွက်	ကူညီကပးသည်။
	 ကမ္ဘာတစ်ဝေ်းတွင်	ဥပကေအများစုသည်	ကယဘုယျ		
အားဖြင့်	 တူညီမှုရိှြကသည်။	 ဥပမာ	 -	 လိမ်လည်	
လှည့်ဖြားမှု၊	 ခုိးမှု	 (သ့ုိ)	 လူသတ်မှုတ့ုိကုိ	 နုိင်ငံအများ	
တွင်	 ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်	 သတ်မှတ်သည်။	 သ့ုိကသာ်	
အချ ို့ကသာဥပ		ကေများသည်	 အများဖပည်သူ၏ဆန္ဒ	
အတုိင်း	ပံုကြာ်ထားသည်။	ဥပမာ	-	ကျွနု်ပ်၏နုိင်ငံတွင်		
လူဖမင်ကွင်း၌	 မလ့ံုတလံုအဝတ်အစားများဝတ်ဖခင်း	
အတွက်	 အဖပစ်ကပးခံရသည်။	 အဖခားကသာနုိင်ငံ	
များတွင်	 ထုိသ့ုိဝတ်စားဆင်ယင်မှုကုိ	 လက်ခံကကာင်း	
လက်ခံနုိင်ကသာ်လည်း	 ဓကလ့ထံုးတမ်းစဉ်လာများကုိ	
ပုိ၍	ကစာင့်ထိေ်းကသာ	ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏လူမှုအသုိင်းအဝုိင်း
တွင်မူ	သကဘာမကျြကပါ။		
	 အကရးကကီးဆုံးမှာ	 အသိစိတ်ကြကာင့်ဖြစ်ဖြစ်၊

-	၅	-	



-	၆-	

အများက	 လက်ခံဖခင်းကြကာင့်ဖြစ်ဖြစ်	 ေားလည်ရေ်
မှာ	 ဥပကေများနှင့်	 စည်းမျဉ်းအများစုသည်	 လူတ့ုိ၏
ယံုြကည်သက်ဝင်မှု	ကုိ	 အကဖခခံ၍	 ဆင်းသက်လာ
ဖခင်း	 ဖြစ်သည်။	လူ၏အသိစိတ်များ	 ကဲွဖပားသကဲသုိ့	့
စည်းမျဉ်းဥပကေများသည်လည်း	 ယဉ်ကကျးမှု	ကို
လိုက်၍	 ကွဲဖပားသည်။	 သိုမ့ဟုတ်	 အချိေ်ကာလ
ကရွ့ကလျာ့သည်နှင့်အမျှ		 ကဖပာင်းလဲြကသည်။
ထိုက့ြကာင့်	 ဥပကေကြကာင်းအရ	 ကကာင်းသည်	
ဆိုသည့်အရာသည်	 အြကွင်းမဲ့	 လုံးဝကကာင်းဖခင်း
မဟုတ်ဖပေ်။	 ထိုအ့ဖပင်	 လူကကာင်းသည်	 မည်သို့
မည်ပုံဖြစ်ရမည်ဟု	ကျွ	န်ုပ်တို	့အဓိပ္ပ	ာယ်ြွင့်ဆုိသည့်	
အရာများက	 သဘာ၀မကျ၊	 တစ်စံုတစ်ရာ၏သဘာ၀မကျ၊	 တစ်စံုတစ်ရာ၏
လွှ	မ်းမုိးမှု	ရိှဖခင်း၊လွှ	မ်းမုိးမှု	ရိှဖခင်း၊	 ဖပည့်စံုမှု	မရှိ	 ဖြစ်ကေပါက	ကကာင်းြို	့
အားထုတ်ကကိုးစားမှု	သည်	 မည်သည့်အဓိပ္ပ	ာယ်	
ဖြစ်မည်ေည်း။

“ရကာင်းမွန်ြခင်း”သည် 
န�  င်းယေ�်စှာြဖစ်လာရသာအခါ…
“ရကာင်းမွန်ြခင်း”ဆုိတာဘာလဲ ဟုအဓိပ္ပ	ာယ်	
ြွင့်ဆုိချက်တွင်	 သဘာဝမကျဖခင်း၊	 မဖပည့်စံုဖခင်းများ	
ရိှလာပါက	 မည်သ့ုိဖြစ်လာနုိင်သည်ကုိ	 စဉ်းစားြကည့်	
ြကပါစ့ုိ။

ေထမ - ကျွ နု်ေ်တ့ုိသည် ကုိယ်ေုိင်စည်းကမ်း 
များကုိ ရှွးချယ်�ကသည်။ အကြကာင်းအရာ	
တစ်ခုအကပါ်		မှေ်ဖခင်းမှားဖခင်းကုိ	လူမှု	အသုိင်းအဝုိင်းမှ		
လက်မခံနုိင်သည့်အခါ	 တစ်ဦးချင်းစီသည်	 မိမိတ့ုိ၏	
ကုိယ်ကျင့်တရားဆုိင်ရာ	အာရံုခံစားမှု	အကပါ်	တွင်	 မီှခုိ	



�ေရဒများနေင့်
စည်းမျ�်းအများစုသည် 
လူတို့၏ယုံ�ကည်သက်ဝင်မှု ကို 
အရြခခံ၍ ဆင်းသက်လာသည်။



-	၈-

အားထားလာပါလိမ့်မည်။	သ့ုိကသာ်လည်း	ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏	
မဖပည့်စံုကသာအသိစိတ်များအရ	 ထုိေည်းလမ်းသည်	
စံထားကလာက်သည့်အကေအထား	မဟုတ်ကပ။	ကျွနု်ပ်		
အား	လုယက်ခ့ဲကသာ	လမ်းသရဲများအကေဖြင့်	ကျွနု်ပ်		
အိမ်ဖပေ်နုိင်ရေ်အတွက်	 ပုိက်ဆံအေည်းငယ်	 ချေ်ထား	
ကပးခ့ဲဖခင်းဖြင့်	 ၎င်းတ့ုိသည်	 ြကင်ောတတ်သူများဖြစ်	
သည်ဟု	၎င်းတ့ုိကုိယ်ကုိ	ခံစားမိြကနုိင်သည်။	ကျွနု်ပ်တ့ုိ		
တစ်ဦးစီတုိင်း၌	မိမိကုိယ်ပုိင်သတ်မှတ်ချက်	စံနှုေ်းများ	
ရိှကေသည့်အတွက်	 မည်သူသည်	 အမှေ်တကယ်	
လူကကာင်းဖြစ်သည်ကုိ	ကဖပာရေ်ခက်ပါသည်။

	 ဒုတိယ - မိမိကုိယ်ကုိ ရ ေ့ှ တန်းတင်ဦးစားရေး 
လာသည်။ အသက်တာ၌	ဦးတည်ချက်	သတ်သတ်
မှတ်မှတ်	 မရိှကသာအခါ	 ကျွနု်ပ်တ့ုိသည်	 မိမိလုိအင်	
ဆန္ဒနှင့်	လုိအပ်ချက်များ	(သ့ုိ)	ကျွနု်ပ်တ့ုိ	ချစ်ခင်သူများ
အတွက်ကုိ	 ဦးစားကပးလာသည်။	 မိမိ၏	 ဦးစားကပး
မှုကောက်သို	့ ဆက်လိုက်ရေ်	 ကျွန်ုပ်တိုက့ို	 အားကပး
ခွင့်ဖပုသည့်	 ကိုယ့်ကျင့်တရားများကိုလည်း	 တရား
သည်ဟု	လက်ခံလာတတ်ြကသည်။	ကျွန်ုပ်	 ြတ်ခဲ့
ရကသာ	 မူးယစ်ကဆးကရာင်းဝယ်သူဆိုလျှင်	 မူးယစ်
ကဆးကရာင်းဝယ်ဖခင်းကုိ	 သ့ူအတွက်	 ပုိက်ဆံရှာသည့်		
ေည်းလမ်းတစ်ခုဟု	လက်ခံဖခင်းဖြစ်နိုင်သည်။	
	 တတိယ - ကျွနု်ေ်တ့ုိသည် မိမိကုိယ်ကုိ
သက်ညှာ ခွင့်လွှတ်နားလည်ရေးသည်။ ဖပည့်စံု
တိကျမှုမရိှသည့်	 ကုိယ်ကျင့်တရားဆုိင်ရာစံနှုေ်း
သတ်မှတ်ချက်များကြကာင့်	 မိမိ၏ကုိယ်ပုိင်စံနှုေ်းကုိ
ကလျာ့ရေ်	 (သ့ုိ)	 ဖပင်ရေ်	 ကသွးကဆာင်ခံရနုိင်သည်။	
ကျွနု်ပ်တ့ုိသည်	 ကသးငယ်ကသာအမှားဟု	 ဆင်ကဖခ



-	၃	-	

ကျွ န်ုေ်တို့တစ်�ီးစီတိုင်းတွင် 
မိမိကိုယ်ေိုင် သတ်မေတ်ချက် 
စံနှု န်းများှေိရနသည့်အတွက် 
မည်သူသည် အမေန်တကယ် 
လူရကာင်းြဖစ်သည်ကို ရြောှန် 
ခက်ေါသည်။



ကပးသည်။	 အကျင့်စရုိက်ချ ို့ယွင်းမှုအကပါ်	 အဖပစ်
ပံုချသည်။	 အကဖခအကေအရဟု	 ခခွင်းချက်အဖြစ်
လက်ခံကပးသည်။
	 မိမိ၏ကုိယ်ပုိင်	 စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ	
ချမှတ်ဖခင်း	 (သ့ုိ)	၎င်းတ့ုိကုိ	 လုိသလုိကဖပာင်းလဲဖခင်းတ့ုိ
ဖပုလုပ်သည့်အခါ	 ဘာဖြစ်လာနုိင်သည်ကုိ	 စိတ်ကူး
ြကည့်နုိင်ပါသည်။	 ကျွနု်ပ်တ့ုိအကေဖြင့်	 တစ်ချိေ်လံုး
အမှေ်တကယ်	 ကကာင်းမွေ်စွာကေရေ်	 မဖြစ်နုိင်သည်
သာမက	 အဖခားသူများနှင့်	 လိုက်ကလျာညီကထွစွာ		
ကေနုိင်ရေ်အတွက်လည်း	ခက်ခဲလာသည်ကုိ	ကတွ့ရပါ		
လိမ့်မည်။	 ၎င်းသည်	 အသက်တာ၌	 မည်သည့်
သက်ကရာက်မှုဖြစ်ကစနုိင်သေည်း။	 အင်ဂျင်ေီယာနှင့်	
ဗိသုကာစံချိေ်စံနှုေ်းတ့ုိဖြင့်	 ကသချာစွာကရးဆဲွထား
ကသာပံုစံေီဇုိင်းကပါ်တွင်	 အကဖခမခံပဲ	 မိမိအကကိုက်
မိမိနှစ်သက်သည့်အတုိင်း	 အိမ်တစ်လံုးကဆာက်လုပ်
မည်ဟု	 စိတ်ကူးြကည့်ပါ။	 ထုိကဆာက်လုပ်ကရးတွင်
အကကာင်းဆံုး	 အားစုိက်ကကိုးစားလုပ်ကဆာင်ငပီး		
အကဆာက်အဦသည်	 ကက့ံခုိင်မှုရိှသည်ဟု	 ကြကညာနုိင်		
ကသာ်လည်း	 ထုိအိမ်သည်	 ကေထုိင်ရေ်	 လံုငခုံစိတ်ချမှု	
ရိှမည်မဟုတ်ကပ။	 ကျွနု်ပ်တ့ုိမည်မျှပင်	 လ့ံုလဝီရိယ		
ရိှစွာဖြင့်	ကကိုးစားပါကစ	(သ့ုိ)	စိတ်အား	ထက်သေ်မှုရိှပါ
ကလကစ	 ကဆာက်လုပ်ကရးလုပ်ငေ်းနှင့်	 ပတ်သက်ကသာ
ဗဟုသုတမရိှဖခင်းကြကာင့်	 ဆံုးရှုးံဖခင်းရလေ်	 ရရိှလာ
မည်	ဖြစ်သည်။		
	 အဓိကဖပဿောမှာ	 မိမိကုိယ်တုိင်ပင်	 ဖြစ်ကေပံု		
ရသည်။	 ကျွနု်ပ်တ့ုိသည်	 အမှေ်တကယ်ကကာင်းမွေ်သူ	
ဖြစ်လုိငပီး	ထုိသ့ုိဖြစ်ရေ်	ကကိုးစားကေချိေ်တွင်	သိစိတ်က	

-	၁၀-	



အဖပစ်မကင်း၊	 မှားတတ်ဖခင်းကြကာင့်	 စိတ်ပျက်	
ရသည်။	 တစ်ကုိယ်ကကာင်းဆေ်သည့်လ့ူသဘာဝက	
စံုစမ်းဖခင်းသ့ုိ	 အလွယ်တကူကျကရာက်ဖခင်းကြကာင့်	
စိတ်ပျက်ရသည်။	 ထုိသ့ုိ	 မှားတတ်သည့်(လူသား)
ကျွ	နု်ပ်တ့ုိက	 သတ်မှတ်ထားသည့်	 ကကာင်းမွေ်မှု	စံနှု	ေ်း	
များသည်လည်း	 ငပီးဖပည့်စံုမှု		 မရိှနုိင်ပါ။	 ထ့ုိကြကာင့်	
မိမိသည်	 လူကကာင်း	အမှေ်တကယ်	 ဟုတ်မဟုတ်ကုိ	
ရဒးဗစ် ေည်းတူ	 လူတ့ုိသံသယရိှလာြကသည်။	
တစ်ဘက်တွင်လည်း	မိမိသည်	ပုိ၍ကကာင်းမွေ်ကသာသူ	
ဖြစ်နုိင်သည်ကုိလည်း	အလုိလုိသိကေသည်။
	 သ့ုိဆုိလျှ	င်	ကျွ	နု်ပ်တ့ုိ	ဘာလုပ်နုိင်မည်ေည်း။	ကျွ	နု်ပ်	
တ့ုိ၏အသိစိတ်များနှင့်	 ဥပကေများသည်	 စိတ်ချ	
ယံုြကည်အားကုိး၍	 မရပါက၊	 ကကာင်းမွေ်ရေ်	 ကျွ	နု်ပ်	
တ့ုိ၏အားထုတ်မှု	သည်	 ကကာင်းမွေ်ဖခင်းပေ်းတုိင်သ့ုိ	
ကရာက်ရေ်	 အလှမ်းကဝးကေသည်ဆုိပါက	 ကျွ	နု်ပ်တ့ုိ	
မည်သ့ုိ	အမှေ်တကယ်	ကကာင်းမွေ်ကအာင်	 ဖပုလုပ်နုိင်	
မည်ေည်း။

“ရကာင်းမွန်ြခင်း” အတွက် 
ြေည့်စံုရသာဥေမာတစ်ခု…
အစမေယခုအထိ လူကကာင်းတစ်ဦးဖြစ်ဖခင်း၏	
အဓိပ္ပ	ာယ်ကုိ	 လ့ူအဖမင်ဖြင့်	 စူးစမ်းခ့ဲြကငပီးဖြစ်သည်။	
ကျွ	နု်ပ်တ့ုိအကေဖြင့်	 ထုိအကြကာင်းအရာကုိ	 အဖခား	
တစ်ဘက်မှစဉ်းစားြကည့်နိုင်ငပီး	ကကာင်းမွေ်ဖခင်း၏	
အဓိပ္ပ	ာယ်ကို	 သတ်မှတ်ရေ်	 မည်သူကပို၍	
သင့်ကတာ်မည်ေည်းဟု	ကမးစမ်းြကည့်ြကပါစို။့
	 အရာဝတ�	ုများကုိတုိင်းတာရာ၌	 အသံုးဖပုသည့်

-	၁၁	-	



ကပတံကုိ	စဉ်းစားြကည့်ပါ။	ဥပမာ	 -	စားပဲွတစ်လံုး၏		
အရှည်မည်မျှရိှသည်ကုိ	သတ်မှတ်ရေ်	ကပတံ၏စံနှုေ်း
ကုိ	ကျွနု်ပ်တ့ုိအားထားရသည်။	သ့ုိကသာ်	ကပတံများကုိ		
အငမဲယံုြကည်အားထား၍မရနုိင်။	 ကပတံ	တစ်ကချာင်း
က	 စားပဲွတစ်လံုးသည်	 ၁.၀၅	 မီတာဟု	 ကြာ်ဖပကေ
ချိေ်တွင်	 အဖခားကပတံ	 တစ်ကချာင်းမှ	 ထုိစားပဲွသည်		
၁	 မီတာရှည်သည်ဟုကြာ်ဖပနုိင်သည်။	 မည်သည့်
ကပတံသည်	 တိကျမှေ်ကေ်သည်ကုိ	 ကျွနု်ပ်တ့ုိမည်သ့ုိ
သိနုိင်မည်ေည်း။	 “၁	 မီတာ”သည်	 အမှေ်တကယ်
မည်မျှရှည်လျားသည်ကုိ	 ကျွနု်ပ်တ့ုိမည်သ့ုိသိနုိင်မည်
ေည်း။	 အကဖြသည်	 ပဲရစ်ငမို့ရိှ	 ဖပင်သစ်အမျ ိုးသား
ကမာ်ကွေ်းတုိက်ထဲ၌ရိှသည်။	 အတုိင်းအတာအတွက်
အထူးထုတ်လုပ်ထားကသာ	 သတ္ုတကချာင်းတစ်ခုကုိ		
၁	 မီတာအတွက်	 သတ်မှတ်ထားကသာ	 စံနှုေ်းအဖြစ်
ကမ္ဘာတစ်ဝေ်း၌	နှစ်ကပါင်းများစွာ	အသံုးဖပုခ့ဲြကသည်။		
ထုိသတ္ုတကချာင်းသည်	 စကကးအမှတ်အသားများ
မှတ်ထားသည့်	 ကပတံများအားလံုး၏	 “မူရင်းကပတံ”	
တစ်ခုဖြစ်သည်။
	 “ကကာင်းမွေ်ဖခင်း”	အတွက်	 ညီမျှကသာ	 စံနှုေ်းရိှပါ	
သလား။	 ကကာင်းမွေ်ဖခင်းဆုိသည်ကုိ	 ကသချာစွာ	
အဆံုးအဖြတ်ကပးနုိင်ကလာက်ကအာင်	 ကကာင်းမွေ်	
ဖပည့်စံုသူရိှပါသလား။		
	 ခရစ်ယာေ်ယံုြကည်ဖခင်းကုိ	 အကဖခခံကသာ	 သမ္မာ	
ကျမ်းစာမှ	 ထုိက့ဲသ့ုိကသာသူတစ်ဦးရိှသည်ကုိ	 ကဖပာဖပ	
ထားသည်။	 ထုိသူမှာ	 ြေ်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ပင်
ဖြစ်သည်။	 သမ္မာကျမ်းစာအရ	 အရာအားလံုးကုိ
ြေ်ဆင်းကသာ	 ထုိဘုရားသခင်သည်	 ကကာင်းမွေ်

-	၁၂-	



ကကာင်းမွေ်ဖခင်း၏	အဓိပ္ပ	ာယ်ကို	
သတ်မှတ်ရေ်	မည်သူက	
ပို၍သင့်ကတာ်မည်ေည်းဟု	
ကမးစမ်းြကည့်ြကပါစို။့	



သူတစ်ဦးဖြစ်သည်သာမက	 အြကွင်းမ့ဲကဖပာင်းလဲမှု		
မရိှသူဖြစ်သည်။	ထ့ုိကြကာင့်	သူသည်	ကကာင်းမွေ်ဖခင်း	
အတွက်	 အဖမင့်ဆံုးနှင့်	 အဖပည့်စံုဆံုးကသာစံနှု	ေ်း
ဖြစ်သည်။		
	 ဘုရားသခင်သည်	ကျွ	နု်ပ်တ့ုိအား	သူ၏ကကာင်းမွေ်	
ဖပည့်စံုကသာ	 ပံုသဏ�	ာေ်ကတာ်အတုိင်း	 ကရာင်ဖပေ်ဟပ်	
ကစလုိသည်ဟု	သမ္မ	ာကျမ်းစာမှလည်း	ကဖပာထားသည်။		
ဘုရားသခင်သည်	 ကျွ	နု်ပ်တ့ုိအား	 အမှေ်အမှားကုိ	
ပုိင်းဖခားနုိင်ကအာင်	 အကထာက်အကူဖပုသည့်သိစိတ်	
များနှင့်ြေ်ဆင်းခ့ဲသည်။	ထ့ုိအတွက်ကြကာင့်	ကျွ	နု်ပ်တ့ုိ	
အကေဖြင့်	 မည်သည်က	 ကကာင်းမွေ်သည်ကုိ	 အငမဲ	
မှေ်မှေ်ကေ်ကေ်	 မသိကသာ်လည်း	 မည်သည်က	
ကကာင်းသည်ကုိ	သိသည့်အာရံုခံစားမှု	သည်	ကျွ	နု်ပ်တ့ုိ	
ကမွးကတည်းကပင်	ပါရိှပါသည်။		
	 သ့ုိကသာ်	ဘုရားသခင်၏	အလံုးစံုကကာင်းမွေ်သည့်	
စံနှု	ေ်းသတ်မှတ်ချက်ကုိသိဖခင်းက	 ကျွ	နု်ပ်တ့ုိအား	
မည်သ့ုိ	 အကထာက်အကူဖပုနုိင်သေည်းဟု	 သင်ကမး	
မည်။	 မိမိ၏ကုိယ်ပုိင်ကုိယ်ကျင့်တရား	“ကပတံများ”က	
စိတ်မချရသည့်အဖပင်	 အစဖပုရေ်	 ကျွ	နု်ပ်တ့ုိသည်	
ဖပည့်စံုမှု	မရိှပါက	 ကျွ	နု်ပ်တ့ုိအကေဖြင့်	 အမှေ်တကယ်	
မည်သို	့ကကာင်းမွေ်နိုင်မည်ေည်း။		

“ရကာင်းမွန်စွာ” ေှြိခင်း…
မိဘအများစုသည် ၎င်းတ့ုိ၏သားသမီးများကုိ
ကကာင်းမွေ်သူများ	 ဖြစ်ကစလုိသည်။	 သားသမီးများ
အတွက်	 ဖမင့်ကသာစံနှု	ေ်းများသတ်မှတ်ထားရိှငပီး
ထုိစံနှု	ေ်းများသ့ုိကရာက်ကအာင်	 မည်သ့ုိသွားနုိင်မည်ကုိ	

-	၁၄-	



သင်ြကားကပးသည်။	 ကကလးများကျရှုးံပါက	 အကူ	
အညီ	 ကပးသည်။	 အဘယ်ကြကာင့်ဆုိကသာ်	 ၎င်းတ့ုိ၏	
ရင်ကသွးများကုိ	ချစ်ကသာကြကာင့်	ဖြစ်သည်။
	 ထုိေည်းအတုိင်းပင်	 ကကာင်းကင်ဘံုရှင်	 အဘ
ဘုရားသခင်သည်	 ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိချစ်ငပီး	 ကျွနု်ပ်တ့ုိအား		
လူကကာင်းများဖြစ်ကစလုိသည့်	 ေက်ေဲကသာဆန္ဒ
ရိှပါသည်။	 သ့ုိကသာ်	 ကျွနု်ပ်တ့ုိသည်	 ဖပည့်စံုသူများ
မဟုတ်သည့်အဖပင်	 မိမိ၏ကုိယ်ပုိင်ေည်းလမ်းဖြင့်
အလံုးစံုဖပည့်စံုသူများ	 ဖြစ်နုိင်မည်မဟုတ်ကြကာင်းကုိ
ဘုရားသခင်သိရိှငပီးဖြစ်သည်။	 သ့ုိအတွက်ကြကာင့်
ဘုရားသခင်သည်	 ကျွနု်ပ်တ့ုိအား	 အထူးေည်းလမ်းဖြင့်	
ကူညီမစခ့ဲသည်။	သမ္မာကျမ်းစာက	ရှင်းဖပထားသည်မှာ		
ဘုရားသခင်သည်	 သူ၏သားကတာ်ကယရှုခရစ်ကတာ်
ကုိ	 လူသားတစ်ဦးအဖြစ်	 ကမ္ဘာကလာကကကီးထဲသ့ုိ		
ကစလွှတ်ခ့ဲသည်။	သခင်ကယရှုသည်	ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ဆင်းရဲ
ေုက္ခများနှင့်	အခက်အခဲများကုိ	ကတွ့ကကုံခံစားခ့ဲရသည်။		
သ့ုိကသာ်	 ဖပည့်စံုကကာင်းမွေ်သည့်	 လူကကာင်းတစ်ဦး၏
အသက်တာဖြင့်	ကေထုိင်အသက်ရှင်ခ့ဲသည်။	ခရစ်ကတာ်
ကယရှုသည်	ဘုရားသခင်	စိတ်ကကျေပ်ကစရေ်	ေည်းလမ်း
အတုိင်း	 ကေထုိင်ခ့ဲငပီး	 သူလုပ်ကဆာင်ခ့ဲသမျှအမှုအရာ
အားလံုးသည်	 ဘုရားသခင်အား	 ောခံလုပ်ကဆာင်ခ့ဲ
သည်။	ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိ	ကယရှုချစ်သည့်အဖပင်	ကျွနု်ပ်တ့ုိအား
ဖပည့်စံုကကာင်းမွေ်သူများ	 ဖြစ်ကစလုိငပီး	 ဘုရားသခင်ကရှ့	
လက်ခံနုိင်သူများ	ဖြစ်ကစလုိသည်။	ထ့ုိကြကာင့်	ကျွနု်ပ်တ့ုိ		
ကုိယ်စား	 ကျွနု်ပ်တ့ုိဖပုခ့ဲကသာ	 မှားယွင်းမှုများနှင့်		
ချ ို့ယွင်းချက်များအတွက်	 အဖပစ်များကုိခံယူငပီး	 သခင်
ကယရှု	 အကသခံခ့ဲသည်။	 ရလေ်မှာ	 သခင်ကယရှုကုိ	
ယံုြကည်ငပီး	ကျွနု်ပ်တ့ုိအတွက်	ဖပုခ့ဲသည့်အမှုကုိ	လက်ခံ

-	၁၅	-	



ဝေ်ခံသူတုိင်း	 ခွင့်လွှတ်ဖခင်းရရိှနုိင်ပါသည်။	 ကျွနု်ပ်တ့ုိ		
သည်	 သခင်ကယရှုကုိ	 ယံုြကည်ပါက	 ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏
မဖပည့်စံုကသာလ့ူသဘာဝကုိ	 ကအာင်ဖမင်နုိင်ကသာ
ခွေ်အား၊	ဘုရားသခင်၏ကကာင်းမွေ်ဖပည့်စံုကသာစံနှုေ်း
အတုိင်း	 လုိက်ကလျှာက်နုိင်ကသာခွေ်အားကုိ	 ရရိှမည်
ဖြစ်သည်။	 ထ့ုိကောက်	 သခင်ကယရှုသည်	 ကသဖခင်းမှ	
ရှင်ဖပေ်ထကဖမာက်ငပီး	 သူ၏အေစ်ောခံ	 ကပးဆပ်ပူကဇာ်
မှုကုိ	 ဘုရားသခင်လက်ခံခ့ဲကြကာင်း	 ဖပသခ့ဲသည်။		
သမ္မာကျမ်းစာက	ကဖပာထားသည်မှာ-	

“ခရစ်ကတာ်သည်	 ကုိယ်ခန္ဓာအားဖြင့်	အကသ	
သတ်ဖခင်းကုိခံ၍	 ဝိညာဉ်ကတာ်အားဖြင့်	
အသက်ရှင်ဖခင်းသ့ုိ	ကရာက်ကတာ်မူသည်ဖြစ်၍	
ငါတ့ုိကုိ	 ဘုရားသခင့်အထံကတာ်သ့ုိ	 ပ့ုိကဆာင်	
ဖခင်းငှာ၊	 ကဖြာင့်မတ်ကတာ်မူကသာသူသည်	
မကဖြာင့်မတ်ကသာသူတ့ုိအတွက်	 ေုစရုိက်	
အဖပစ်များကြကာင့်	တစ်ခါခံကတာ်မူ၏။”	
(ရှင်ကပတရုဩဝါေစာပဌမကစာင်	၃:၁၈)

	 ထုိအမှေ်တရားသည်	 ေားလည်ရေ်၊	 လက်ခံရေ်	
ခက်မည်ကုိ	ကျွနု်ပ်သိပါသည်။	သ့ုိကသာ်	သင့်အကေဖြင့်	
ထုိအကြကာင်းအရာကုိ	 ပုိ၍	 ဆင်ဖခင်ြကည့်နုိင်မည်ဟု	
ကျွနု်ပ်ကမျှာ်လင့်ပါသည်။	 “မူရင်းကပတံ”	 ဖြစ်ကသာ	
ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာလျှင်	 မဖပည့်စံုကသာ	
ကပတံများဖြစ်သည့်	 ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိ	 ဖပေ်လည်ကယ်တင်	
နုိင်ငပီး	 အမှေ်တကယ်	 ကကာင်းမွေ်သူများဖြစ်	ကအာင်	
လုပ်ကပးနုိင်သည်။	 အကယ်၍	 သင့်အကေဖြင့်	
မိမိကုိယ်ကုိ	 အမှေ်တကယ်	 ကကာင်းမွေ်သူ	
ဟုတ်မဟုတ်	 စဉ်းစားမိဖခင်း	 (သ့ုိ)	 သင်ဖြစ်လုိသည့်	

-	၁၆	-	



ကျွ န်ုေ်တို့ကို ရယရှု ချစ်သည့်အြေင်
 ကျွ န်ုေ်တို့အား ြေည့်စုံရကာင်းမွန်
 သူများြဖစ်ရစလို�ေီး ဘုှားသခင်ရှေ့ 
လက်ခံနိုင်သူများြဖစ်ရစလိုသည်။



-	၁၈	-	

ကကာင်းမွေ်မှု	 အဆင့်မရရိှကသးဟု	 ခံစားရပါက	
ကြကာက်ရံွ့ ဖခင်း	 (သ့ုိ)	 စိတ်ပျက်အားကလျာ့ဖခင်း	မဖြစ်	
ပါနှင့်။	 ဘုရားသခင်သည်	 သင့်ကုိချစ်ငပီး	 သင်နှင့်	
ကျွနု်ပ်အား	 အမှေ်တကယ်	 ကကာင်းမွေ်သူများ	
ဖြစ်လာကအာင်	ဖပုလုပ်ကပးနုိင်သည်။
	 ခရစ်ယာေ်သူငယ်ချင်းတစ်ဦးနှင့်	စကားကဖပာငပီး		
သခင်ကယရှုအကြကာင်း	 ပိုမိုသိရှိကအာင်ရှာကြွပါ။		
ကျွနု်ပ်တ့ုိ	 ကေ့စဉ်ခွေ်အားအမှုကတာ်လုပ်ငေ်းမှလည်း		
ကူညီလိုပါသည်။	 ကျွန်ုပ်တိုထ့ုတ်ကဝထားကသာ		
“ဘဝကမျှာ်လင့်ချက်”	စာအုပ်ငယ်ကလးကုိ	ကတာင်းဆုိ		
ရယူပါ။	 ပူးတွဲပါ	 ကတာင်းခံစာပုံစံတွင်	 ဖြည့်သွင်း		
ငပီး	 ဖပေ်လည်ကပးပိုန့ိုင်ပါသည်။	 အွေ်လိုင်းရှိ		
myanmar-odb.org	 တွင်လည်း	 ကျွန်ုပ်တို	့	
ထုတ်ကဝထားကသာ	 အဖခားစာကပများကုိ	 ဝင်ကရာက်	
ြကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဘာသာဖပေ်သူ	။		။	ကော်ဖမတ်ဆုမွေ်

ကိုးကားကျမ်းချက်များကို	ယုေဿေ်ဘာသာဖပေ်သမ္မာကျမ်းစာမှ	
ကကာက်နုတ်ကြာ်ဖပသည်။

©	2019	Our	Daily	Bread	Ministries®		မူပိုင်ဖပုလုပ်ငပီးဖြစ်သည်။ 

Myanmar	“Is	Being	Good	.	.	.	Good	Enough?”



-	၁၉	-	

မေတ်ချက်များ



D7428

ေန�စ�်ခွန်အားအမ� ေတာ်လုပ်ငန်း
အမှတ် (၁) ေစာေတလိန်း၊ ဦးလူနီလမ်း၊ ကရင်အမျ ိ�းသားရပ်ကွက်၊ 
�ကည့်ြမင်တိုင်�မိ��နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ�ကီး။
ဖုန်း - ၀၁-၈၂၁၀၇၉၅၊ ၀၉-၄၂၆၄၉ ၂၀၁၇
အီးေမးလ် - myanmar@odb.org

အနည်းငယ်ေသာ အလှ�ေငွပင်ြဖစ်လင့်ကစား လူများစွာတုိ�၏ပါဝင်ေပးလှ�မ� ြဖင့် 
အသက်တာကုိ ေြပာင်းလဲေစသည့် �� တ်ကပတ်ကျမ်းစာကုိ ေန�စ�်ခွန်အားလုပ်ငန်းမှ 
အြခားသူတုိ�ထံသုိ� မ� ေဝေပး�ုိင်ခ့ဲပါသည်။ အဖဲွ�အစည်းတစ်ခုခု၊ ဂုိဏ်းဂဏအသင်းေတာ် 
တစ်ပါးပါးမှ အရန်သင့် ေငွရင်းရံပံုေငွ မတည်ေပးြခင်း၊ အ�မဲအေထာက်အပ့ံရရန် 
ေငွပင်ေငွရင်း ပစ� ည်းတစ်စုံတစ်ရာေစာင်ထားြခင်းများ မရိှပါ။

odb.org | myanmar-odb.org (အသင်းေတာ်တွင်း ကန်�သတ်)




