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 ကျေ�းမ်� ာန်�းဒဲ�ႈဆူ� း အ�းမ်�� ႈပို� ပို�အ�းကျေ�ာႇအရာင်� အ�းႎိူ�� ဝ်�ႈနှဲ� �ကျေ"ာ�င်�တြ�ားစံ� ဝ်�ဖြ�ားန်�း  
နှဲ� ာင်�းကျေပိုန်�မ်ာင်�	"ာ စံာႎိူါးႎိူည်�းအ�	� အ�းကျေ&ါ်ည်�း  ကျေ��င်�း	� မ်��ာကျေ�ာ�န်�းဒဲ�ႏ

ဟာ�* ။  
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၁၁။ ကျေပို /ါ်ည်�းပို�ခံါ 

 ��ာမ်�းလူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း ၁၁း၁-၁၂၊ ၃၂

၅



 

စံ� ဝ်�ဖြ�ား စံ�ဒ�ႈအ န်�းဆ�� �ာ�$ �ား�ည�ားဒါင်�း�ာကေဲ0ာ ဒါ်ႈ ‘‘ဆာ�မ်ည်�းအာဝ်�ဒ�ႈ 
အ��ကေဲ0လူ��လူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း၊ ကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�းဒါင်�းပို� �ာည်�း �� ဆ� ဝ်ာ� �� �
လူ� င်�း ပို� င်�ကေဲမ်�ႈပို� န်� င်�ယ်ာ�မ်�းဒ� $ဒ� $။’’ �� ပို��ာည်�းကေဲဇီ�န်�းမ်ာ� �ား�ည�ားဒါင်�း�ာကေဲ0ာဒ�း 
အန်�းအာဝ်��ည်ာဝ်�းမ် ကေဲ��ာႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား။  

အ�းမ်� ႈစံား��အ�း�ည်ာဝ်�းကေဲ��ာႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား  ကေဲ�ာ�န်�းအ� င်�ဟ� မ်�း��ဒ�းအခည်�း၊     
စံာ��န်� င်��� ပို��� န်�းကေဲခ�ာ���လူာည်�း ကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�းဒါင်�း��၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒ�ႈ��     
ကေဲ0ာႈလူာည်�း ပို း ဆာ�� မ်� ႈမ်ာ� �� �� အန်�းအ�း��န်�းခ7�ႇအန်�း၊ စံ�ဒ�ႈ��ပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�       
�� ဆ���ဒ�း။

၆



 

 

ႎီါည်�းဒ�း ��လူ� ကေဲ��ႈနှ2 ာမ်�း�� ဆ���ဒ�း ��ည်�း�� င်�မ်� ည်�ႇပိုလူ� ႈခကေဲလူ�ပို�၊ အ�းမ်� ႈ  
ယ်င်�းအန်�းအခည်�း ��စံ�လူ� �� င်�း�ာ�ႈ ကေဲ0�န်�းကေဲပို �ါ်ည်�းဒါင်�း စံ�ဟ� မ်�းကေဲ�ာႇခမ် န်�း အန်�းအ�း
ကေဲလူာ���ပို�င်�ႏ။ �� ဝ်�ဟ� မ်�း�� ��လူ� 0�န်�း နှ2 ာင်�း�� န်�း၊ စံာန်� င်�လူည်�ကေဲလူႈဒ�ဝ်�းဟာဝ်�း ဒ�� င်�း
အ�ဇီ�ပို�ဒ�းဟာ�$ ။

အ��ကေဲ0လူ��ဒ�းမ်ာ� စံ��ည်ာဝ်�းလူာည်�းကေဲ��ာႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား စံ�ကေဲ0�န်�းကေဲ�ာႇကေဲပိုါႇ   
�ာည်�းဒါ်ႈအ န်�းအန်�းစံ� ဝ်� ကေဲ�ာ�န်�းမ်� �?းကေဲ�ာ�န်�းကေဲလူ2 ။ ကေဲဆ�မ်�းဒ�းကေဲပိုါႇ စံ� င်�န်ာင်�းပိုါ်$ ပို �ါ်န်�း 
စံ�ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�ဒ� $ ဂါဆ�င်�မ်� ႈ ကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�းဒါင်�း အ�ဇီ�ပို���။

၇



 

 

ဂါဆ�င်�မ်� ႈ �� င်�မ်� ည်�ႇပို �� ?ႈခကေဲလူ�ပို� အ��ကေဲ0လူ��ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈမ်ာ� ��ဟည်���ည်�း  
အ န်�းဒ� $နှ2 ာမ်�း၊ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း စံ� င်�န်ာင်�းပိုါ်$ ပို �ါ်န်�းမ်ာ� စံ�ခကေဲလူာႈဟာဝ်�း ခကေဲလူ�ပို���
ဒ�း။ ကေဲဂါႇမ်� ႈလူ� င်�းနှ2 ာမ်�း �� ဆ���ဒ�း အ��ကေဲ0လူ�� စံ�ဟည်��� န်�းဒ� $ ကေဲဂါ်ည်�းအဆာ��  
အ�မ်�းဟာ�$ ။

 �ည်��ာည်�းမ်ာ� အ�ဇီ�ပို��� စံ�အာဝ်�ကေဲည7�မ်�အာဝ်��ည်ာဝ်�းမ် ကေဲ��ာႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား။ 
ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း စံ� င်�န်ာင်�းပိုါ်$ ပို �ါ်န်�းမ်ာ� � ခကေဲလူာႈ�� န်�ဟာဝ်�းမ် ခကေဲလူ�ပို�����ဒ�း
စံ�ပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�ဒ� $ ကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�းဒါင်�း��ဟာ�$ ။

၈



 

 

ဂါဆ�င်�မ်� ႈ ကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�းဒါင်�း�� �ယ်�ကေဲပိုါႇ အန်�းအ�းကေဲဂါ်ည်�းပိုါ်$ ကေဲခ�င်�း
ကေဲAာ�င်� ကေဲ�ာ��� ပို�စံာ�မ်�း ကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�းဒါင်�း �ား�ည�ားဒါင်�း�ာကေဲ0ာ       
��ဟည်�ယ်ာ�မ်�းဟာဝ်�းဒ� $။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း � အ�း�� င်�းအ�ဇီ�ပို���မ်ာ� စံ�အ းကေဲအာင်�းယ်ာမ်�း
လူာ�ကေဲပိုါႇခည်�းခည်�းဟာ�$ ။

�� န်�ကေဲဇီ�န်�း �ား�ည�ားဒါင်�း�ာကေဲ0ာမ်ာ� ဟည်�ကေဲ��ႇ�လူာင်�းလူာ�ကေဲပိုါႇ �ာ�$   
ကေဲမ်ာကေဲဆ�ာည်�းအာရူ� န်� ဒါ်ႈ ‘‘ဂါဆ�င်�မ်� ႈ အ��ကေဲ0လူပို�ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈ ကေဲ��ႇလူည်�ကေဲလူႈ
ဟာဝ်�းကေဲပိုါႇစံ� င်�န်ည်�န်�း ဒ�� င်�းအ�ဇီ�ပို�န်�း။’’ အ�းမ်� ႈ� အ�း�� င်�းအ�ဇီ�ပို���မ်ာ� ဟည်�ဆ ည်�ႇ
ကေဲပိုါႇ အ��ကေဲ0လူ�� ဒ�ဝ်�းလူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း။

၉



 

 

ဂါဆ�င်�မ်� ႈ ကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�းဒါင်�း�� �ယ်�ကေဲပိုါႇ အန်�းအ�းကေဲဂါ်ည်�းပိုါ်$ ကေဲခ�င်�း
ကေဲAာ�င်� ကေဲ�ာ��� ပို�စံာ�မ်�း ကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�းဒါင်�း �ား�ည�ားဒါင်�း�ာကေဲ0ာ       
��ဟည်�ယ်ာ�မ်�းဟာဝ်�းဒ� $။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း � အ�း�� င်�းအ�ဇီ�ပို���မ်ာ� စံ�အ းကေဲအာင်�းယ်ာမ်�း
လူာ�ကေဲပိုါႇခည်�းခည်�းဟာ�$ ။

�� န်�ကေဲဇီ�န်�း �ား�ည�ားဒါင်�း�ာကေဲ0ာမ်ာ� ဟည်�ကေဲ��ႇ�လူာင်�းလူာ�ကေဲပိုါႇ �ာ�$   
ကေဲမ်ာကေဲဆ�ာည်�းအာရူ� န်� ဒါ်ႈ ‘‘ဂါဆ�င်�မ်� ႈ အ��ကေဲ0လူပို�ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈ ကေဲ��ႇလူည်�ကေဲလူႈ
ဟာဝ်�းကေဲပိုါႇစံ� င်�န်ည်�န်�း ဒ�� င်�းအ�ဇီ�ပို�န်�း။’’ အ�းမ်� ႈ� အ�း�� င်�းအ�ဇီ�ပို���မ်ာ� ဟည်�ဆ ည်�ႇ
ကေဲပိုါႇ အ��ကေဲ0လူ�� ဒ�ဝ်�းလူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း။
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၁၂။ -ည်�-ာည်�း 
 "ည်�ကျေ"ႈဟာဝ်�း ဒဲ	�� င်�းအ�ဇီ�ပို�

��ာမ်�းလူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း ၁၂း၃၃-၁၅း၂၁

၁၂



 

အ��ကေဲ0လူ��မ်ာ� မ်ကေဲအ�ႈခ� ည်�းကေဲပို�ာ�ကေဲပိုါႇအခည်�း၊ ��ဟည်��� န်�းလူာ�       
လူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း ဒ�� င်�းအ�ဇီ�ပို�ဒ�း။ ��� လူ� မ်ကေဲ0�န်�းခါပို� င်�ဆ ည်�ႇအ�း။ ��စံ�လူည်�
ကေဲလူႈဟာဝ်�း ပိုါ်$ �� င်�း ဒ�ဒ�ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား��� �ာ�$ ��။ အ�ဇီ�ပို���မ်ာ� ဟည်�ဒ�ႈ�� း�ာ�$ �� 
ရူ� န်�းခြီခ�း ဒကေဲဇီ�န်�းအာဝ်�းႎီါ်န်�း ဂ� �?းအ�းကေဲမ်�ႈကေဲင်ါႈခ� န်�းဒါင်�းမ်ာ� ဒ�ႈကေဲ�ာႇဟာဝ်�း�ာ�$ ��    
ဂ� န်�းကေဲပိုါႇအခည်�း။ အ�ဇီ�ပို���အ�းကေဲည7�မ်�စံ� ဝ်�ဖြ�ား�လူ���မ်ာ� စံ��� န်�ကေဲ�ာႇဟာဝ်�းဒ� $ 
ကေဲ�ာႇ��ဟာ�$ ။

စံာန်� င်�နှ2 �ဒ�ႈ �ာ�$ ��အ� န်�ဒါ်န်�း ဆာ�မ်� ႈခည်�ဆင်ည်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒါး0� င်�းအ င်�အ ႇဒါင်�း 
နှ2 �ဒ�ႈ။ ဆာ�မ်� ႈခည်�ကေဲဆ�မ်�း စံ�ဒါး0� င်�းင်ည်�းဒါင်�း နှ2 �ဒ�ႈ။ စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ကေဲဂါ်ည်�းဟာဝ်�း�� း
ကေဲ�ာႇ��ကေဲဆကေဲဆ စံ�ကေဲအာနှ2 �ဒ�ႈ အ� န်�ဒါ်န်�းဟာဝ်�း��။ အ�းမ်� ႈ��အခည်�း ��စံ�လူ� လူ� ည်�
�ည်ာဝ်�းကေဲ0�န်�းဟာဝ်�း ကေဲ�ာႇ�ည်�ဒါ်ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား �ာ�$ ��။

၁၃



 

 

ႎီါည်�းဒ�းအာဝ်�လူ2 ာ�န်�း �ား�ည�ားဒါင်�း�ာကေဲ0ာ �ာည်�း� အ�းအန်�း��မ်ာ�  
ကေဲန်ာႈ��စံ�ဟည်�ႎီ�း���ည်�ကေဲဒ�ႈ၊ ��ဟည်�ဆ�င်�ဒ�ႈ�� း အ��ကေဲ0လူ�� ႎီ�းကေဲ0�န်�း       
ခါပို� င်�ဆ ည်�ႇ��။ ပို� င်��ာည်�း��ဒ�းပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈမ်ာ�  မ်� ႈစံ� ဝ်�းဖြ�ား စံ� င်�ခ�ာင်�အ န်�း နှ2 ာင်�း�
င်�း�ာန်�းခ� းအန်�း ဟ� ဝ်�ပို �ါင်�၊  ကေဲဂါႇမ်� ႈအန်�းဆ�င်�ဒ�ႈ��န်ာ�ႇ  အန်�းကေဲမ်�ႈ�ာန်�ခ� းဒါင်�း  မ်2
ယ်�ခ  �ား�ည�ားဒါင်�း�ာကေဲ0ာ �ာည်�း  မ်2 ယ်�ခ ဖြ�ား ပို� င်�ကေဲဂ��ပို��ား�ည�ား�ာကေဲ0ာ
ဟာ�$ ။ 

ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း �ား�ည�ားဒါင်�း�ာကေဲ0ာ �ာည်�း ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအန်�း�� 
လူ� ည်�းကေဲဒ�ႈ�မ်�း အ��ကေဲ0လူ��။ �� ဝ်�ကေဲယ်�ဝ်�းအ��ကေဲ0လူ���ာ� ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအ�ဇီ�ပို�
�� ကေဲ�ာႇကေဲဒ�ႈလူ�ာ�န်�း��၊ ��ဟည်�နှ2လူCႈကေဲပိုါႇ အ�းမ်� ႈအ� န်�ဒါ်န်�းဟာဝ်�း�� ဟည်����၊ 
ဟည်�ကေဲဇီာႈည်ားခန်ား ကေဲအ�မ်�းပိုါင်�လူာည်�0ာ�န်�း �ာည်�း ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း��အ�ဇီ�ပို���။ ��
ဟည်��စံာႈ�ဒ� န်�းယ်� ဝ်�းကေဲပိုါႇအခည်�း၊ ��စံ�အ းယ်ာမ်�းဒါ်ႈ "ဆ�မ်��ာည်�း အ�ဆ� မ်�လူည်�
ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ ဒ�� င်�းအ�ဇီ�ပို�ဒ�း။ စံ� င်�န်ည်�န်�း အ�န်� င်�� ကေဲလူာ���မ် န်� င်�ယ်ာ�မ်�းဒ� $ဟာ�$ ။" 

၁၄



 

 

ကေဲမ်ာကေဲဆစံ�ဒါ်ႈ�ာ�$ �� ‘‘ပို�ခ ယ်� ဝ်�းန်ာ�ႏ၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ားန်� င်�ကေဲဂါ်ည်�း�ကေဲဇီာ�ည်� �� ��ဒ�ႈ 
အ န်�း ည7ာအ�၊ အ�န်� င်�ကေဲလူာ���အ န်�းဒ� $။’’ ႎီါည်�းဒ�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒါ်ႈ�ာ�$ ကေဲမ်ာကေဲဆ "ဆ ည်�ႇ
� အ�း����ဒ�း ခကေဲလူာႈဟာဝ်�း ပိုါင်�လူာည်�0ာ�န်�းဒ�း။”

�� န်�ကေဲဇီ�န်�း နှ2 ာင်�းကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအ�ဇီ�ပို��� �� ပို�� ကေဲယ်�ဝ်�း�� ဝ်�ႈ အ��0လူ��၊     
0� င်�းအ င်�အ ႇဒါင်�းဒ�း စံ�ဂ�����ာင်�းအ န်�းလူာ� ခန်ား��ဟာ�$ ။

၁၅



 

 

ကေဲမ်ာကေဲဆစံ�ဇီ� ��လူာ��ည်�းအန်�း ကေဲ��င်�းပိုါင်�လူာည်�ဒ�း၊ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ� 
ဟည်�ဒ�ႈခ းဒါင်�း ပို ႇ ကေဲ��င်�းကေဲအ�မ်�းပိုါင်�လူာည်�ဒ�း။ အ�းမ်� ႈခ းလူာင်�းမ်ာ� ပို ႇဟပို�ကေဲအ�မ်�း 
ပိုါင်�လူာည်�ဒ�း �� ပို���ာ�ႈကေဲပိုန်�အယ်��ာ�� စံ�ကေဲပိုန်�အ� န်�ဒါ်န်�းဟာဝ်�း အ ဆ�န်�။

�� န်�ကေဲဇီ�န်�း အ��ကေဲ0လူ��စံ�ခကေဲလူာႈဟာဝ်�းလူ� င်�ဇီာ�န်�း �� င်�အ� န်�ဒါ်န်�း          
��ာည်�း �ဒည်�ကေဲအ�မ်�းပိုါင်�လူာည်�ဒ�း။ ဇီ� ခည်�ယ်ာမ်�းကေဲဇီ�န်�း အ�းမ်� ႈကေဲအ�မ်�းမ်ာ� ဟည်�
ကေဲပိုန်��ာည်�းကေဲပိုါႇ ကေဲ0�င်�းလူ� င်�းဇီား စံ��ဇီ� င်�း�� ��အ န်�း ပိုါ်$ အယ်��ဒ။  

၁၆



 

 

�� ဝ်�ဟ� ��ဟာဝ်�း 0� င်�းအ င်�အ ႇဒါင်�းဒ�း�ာ� ပိုါ်$ ပို �ါ်န်�း၊ အ�ဇီ�ပို���မ်ာ� စံ�ကေဲယ်�ဝ်�းလူာ� 
အ��ကေဲ0လူ�� ဟည်�ခကေဲလူာႈဟာဝ်�းစံာ�မ်�းကေဲဟာ�ည်�ႇ ည7ာဒကေဲအ�မ်�းပိုါင်�လူာည်�။ �� န်�
ကေဲဇီ�န်�း ��စံ���� �#ဝ်�ႈကေဲန်ာႈ�� ဒါ်ႈန်� င်�လူ� ည်�းဟာဝ်�းလူကေဲ�ာ�န်�း အ��ကေဲ0လူ��။ 

ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း ��စံ�ကေဲ�ာႇဟာဝ်�းလူ�ာ�န်�း အ��ကေဲ0လူ�� ကေဲ�ာႇ   
အ� န်�ဒါ်န်�း �ဒည်�ကေဲအ�မ်�းဒ�း။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ကေဲ0�န်�းဒ�ႈ ���� ႈ�ည်ား
ကေဲ�းဒါင်�း။ အ�းမ်� ႈကေဲလူာအ� မ်����င်�း��ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈမ်ာ� ဟည်�ဟ���ဒ� $၊ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း ��စံ�
ရူ� င်�းကေဲအာင်�းဒါ်ႈ ‘‘ဒ�ဝ်�းဒ� $ဒ� $ ဒ�ဝ်�းဒ� $ဒ� $၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ား ဟည်��ကေဲဇီာ�ည်���� ��ဒ�ႈ ည7ာခည်�   
အ��ကေဲ0လူ��။’’ 

၁၇



 

 

�� ဝ်�ဟာဝ်�းစံာ�မ်�းကေဲဟာ�ည်�ႇ အ��ကေဲ0လူ���ာ� ည7ာဒပိုါင်�းကေဲအ�မ်�း �0�း      
���း၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဆ ည်�ႇ ကေဲမ်ာကေဲဆႎီ�းဇီ� ���� း �ည်�းအန်�း။ စံ� န်�ကေဲမ်ာကေဲဆ ကေဲ0�န်�း
ကေဲ�ာႇ�ာည်�းဒါ်ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ကေဲအ�မ်�းပိုါင်�လူာည်�ဒါင်�းဒ�း ဟည်���� ?��ကေဲဆာႈ ဟာဝ်�း
ကေဲပိုါႇဒ� $ဒ� $ ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအ�ဇီ�ပို���။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း အ�းမ်� ႈကေဲအ�မ်�းပိုါင်�လူာည်�ဒ�းမ်ာ� ဟည်�ႎီ�း   
 �ာည်�း�� း အ�းပို��မ်�းအန်�းဟာ�$ ။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း အ�ဇီ�ပို��� ပိုါ်ပို
ည်�ကေဲမ်�ႈမ်ာ� ဟည်�စံ� မ်�ယ်ာ�မ်�းဒ� $ ��င်�ကေဲခ�င်�းကေဲအ�မ်�းပိုါင်�လူာည်�ဒ�း။ 

�� ဝ်�ကေဲယ်�ဝ်�းအ��ကေဲ0လူ���ာ� ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအ�ဇီ�ပို��� ဟည်�ယ်ာ�မ်�းကေဲခ�င်�း   
ကေဲအ�မ်�းဒ�း၊ ��စံ�ဟည်�န်ာ�ႇ ဟည်�ကေဲည7�မ်�ကေဲပိုါႇ ကေဲမ်ာကေဲဆ မ်� ႈ ပိုကေဲ0ာ����ပို� င်�ဆ ည်�ႇ      
ပို� င်��� န်�းကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ စံ� ဝ်�ဖြ�ားဟာ�$ ။

၁၈



 

 

��မ်ာ� မ်ကေဲအ�ႈခ� ည်�းကေဲပို�ာ�ကေဲပိုါႇခည်�း ကေဲဂါႇမ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား ကေဲခ�ာ���လူည်�ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ��    
ဒကေဲပိုန်����ာ� ခါပို� င်�ဆ ည်�ႇအ�း �ာည်�း ဒကေဲ�းယ်ာ�မ်�း။ စံ� င်�န်ည်���မ်ာ� ဟည်��� န်�းဇီ� �� 
�� ��ခ� ည်�းကေဲ�ာႇ ကေဲ�းစံ းစံ� ဝ်�ဖြ�ားခ7�ႇခ7�ႇ၊ ဟည်�� ကေဲမ်�ႈအန်�းအ�းကေဲဒ�ႈ�� ဝ်�း��။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ 
�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း ��စံ�ဒါ်ႈ ကေဲမ်2 ာ�၊ ဒါ်ႈ ဆကေဲ�ာင်�း၊ ဒါ်ႈ လူ�ဝ်�း �ာႎီ�န်� ဇီ� ���� ��ခ� ည်�း
ကေဲ�ာႇ ကေဲ�းစံ းစံ� ဝ်�ဖြ�ား ကေဲဂါႇမ်� ႈအန်�းစံ� ဝ်� ဟည်�ကေဲခ�ာ���လူာည်�း��။

ကေဲဂါႇမ်� ႈ ��ဟည်��� န်�းကေဲလူာ���ကေဲဒ�ႈဒ ကေဲခ�င်�း�ည်�းယ်ာန်�ဆ အ�ဇီ�ပို��� အာဝ်�ႎီါ်န်�း 
�� န်�းကေဲလူာ����� း ဒကေဲပိုန်��ာ� ဇီ� ခါပို� င်�ဆ ည်�ႇအ�းဒ�း၊ စံာ��န်� င်�န်လူCႈ န်� င်��အာ�မ်�း ပို� င်� 
ကေဲ0�န်�းဒ�ႈ စံ� ဝ်�ဖြ�ား �ာ�$ ��၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ား စံ��ာ�မ်�း �ာ�$ �� နှ2 ာင်�း��ကေဲ0�န်�းကေဲပို �ါ်ည်�းပို�ခါ 
ကေဲ�ာ�န်�းဆာင်�န်မ်�း ကေဲ�ာ�န်�းဆာင်�န်မ်�းဟာ�$ ။ ဆာ�ကေဲ0�န်�းကေဲပို �ါ်ည်�းကေဲလူ2 ဒ�း၊ ��စံ�ပိုယ်ာ�မ်�းဒါး 
ပို းအ�း��န်�းခ7�ႇအန်�း အ �� ၊ စံ�0�န်�းလူာ� ပို� င်�ဟ� မ်�းပို� င်�စံ� င်�း၊ ��စံ��လူာင်�း ကေဲလူာ�င်�     
�ည်��ာည်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ား ကေဲခ�ာ���လူည်�ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ�� ဒကေဲခ�င်�း�� င်�းအ�ဇီ�ပို�။

၁၉



၂၀



၁၃။ 	��ကျေဆူ��စံာပို� င်�ကျေရ�န်�း 
စံ� ဝ်�ဖြ�ား �ာ�* အ��ကျေရ"	�
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��ာမ်�းလူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း ၁၉-၃၄

၂၁



 

ႎီါည်�းကေဲအာလူည်�ကေဲလူႈ စံ� ဝ်�ဖြ�ား�ာ� အ��ကေဲ0လူ�� ခကေဲလူာႈဟာဝ်�းကေဲအ�မ်�း     
ပိုါင်�လူာည်�0ာ�န်�းဒ�း၊ အန်�းစံ� ဝ်�စံ�ကေဲအာ�� း ��ခကေဲလူာႈ��ည်�းပိုါင်�ဒါင်�း စံ�ဟာဝ်�းဇီ း     
ပိုါ်$ ကေဲန်ာ��န်။ � အ�း��ဒ�းမ်ာ� စံ�ကေဲ0�န်�းလူာ�ကေဲAင်�ႏဒ�$  ဒ�န်� င်�ကေဲဂါ်ည်�း�� ကေဲ�ာႇဇီာ�န်�းကေဲန်ာ 
��န်ဒ�း။

စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒါ်ႈ �ာ�$ ကေဲမ်ာကေဲဆ�ာည်�းအ��ကေဲ0လူ�� ‘‘ဆာ�ပို��ည်ာဝ်�းလူာည်�း
ကေဲ��ာႈအ� ဝ်�း၊ ကေဲဂါ်ည်�းကေဲ�ာႇ ���အ န်�းအ� ဝ်�း၊ ပို�န်� င်��� န်�းစံာမ်�ခ��မ်�းအ� ဝ်�း ဒကေဲဇီ�န်�း
အာဝ်�ႎီါ်န်�း န်� င်�ကေဲပိုန်��� း ခြီခ�#ဝ်�း�ားကေဲစံာ�င်�း၊ �ာည်�း � အ�းခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?း အန်�းအ�းခ7�ႇ
ဆင်ါးန်ာ�ႏ။’’ 

၂၂



 

 

ႎီါည်�းဒ�းအ� ည်�းဆင်ည်�း၊ � အ�း��ဒ�းစံ�ကေဲဂါ်ည်�းခမ်F�အ န်�း၊ �� န်�ကေဲဇီ�န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား         
စံ�ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ ကေဲ�ာႇဟာ�မ်�း� င်�းလူ င်�း၊ ဟာ�မ်�း�ဆာႈဟာ�မ်�း��ည်�း၊ � င်���ာ�ည်�ႇ၊        
အာပို�ႎီ� င်�း၊ ကေဲ�ာႇ�� းဟာ�မ်�း�န်�မ်�$ ဒါင်�း ကေဲ��င်�းစံ���ကေဲန်ာ��န်ဒ�း။ မ်� ႈလူ� ည်� ကေဲမ်ာကေဲဆ      
အ ကေဲခ7ႈ �� န်�းဟ� ��ဟာဝ်�း ပိုါ်$ ကေဲ��င်�းစံ���ကေဲန်ာ��န်ဒ�း။

စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ကေဲ0�န်�းဒ�ႈ ���ကေဲဆ��စံာ �ာ�$ ��၊ စံ�ဒါ်ႈ ‘‘အ� ဝ်�းမ်� ႈ စံ� ဝ်�း�ည�ား  
အ�းမ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ားပို�၊ မ်� ႈအန်�းအ�းလူာည်�းလူည်�ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈပို� ဒကေဲပိုန်�ပို��ာ� ခါပို� င်�ဆ ည်�ႇ
အ�း ပိုါ်$ �� င်�းအ�ဇီ�ပို�၊ ပို�ခ ကေဲဂ��ပို�ဖြ�ား အ�းဟည်�း��န်ာ�ႏ။”

၂၃



 

 

"ခ ကေဲ0�န်�း အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို�၊ ခ ကေဲဂ��ပို� စံား��ဒ�း၊ ကေဲဂါႇမ်� ႈအ� ဝ်�းအ�းမ်� ႈ စံ� ဝ်��ည�ား
စံ� ဝ်�ဖြ�ားပို� မ်� ႈဖြ�ားဆမ်ားအ န်�းကေဲန်ာႈဆကေဲ��ႈ။ ခ ကေဲ0�န်�း အာဝ်�ကေဲဆာန်�အာဝ်�ဆာင်�း     
ဇီ� ဝ်�စံ� ဝ်�ဖြ�ား။ ပို�လူ� န်လူCႈအ န်�း ဆင်ည်�းဆ�ာင်�းဒ�း စံာန်� င်�ကေဲ0�န်�း နှ2 ာင်�းအန်�းခ7�ႇဆင်ါး။ 
ကေဲခ�င်�းကေဲ�ာဆင်ည်�းဒ�း ပို��� န်�းအ န်�း ကေဲ0�န်�းဇီ� င်�း�ည်�းပို�ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈ၊ ကေဲဂါႇမ်� ႈ ဆင်ည်�း
ပို ဒ�း မ်� ႈဆင်ည်�းအ� င်�လူ2 �ဝ်�း စံာန်� င်�န်လူCႈ�ာ� စံ� ဝ်�ဖြ�ားပို�န်ာ�ႏ။”

"ယ်� ကေဲဆလူ မ်�းလူား � န်�းမ်ားမ်ည်�း။ ခ ပို���ယ်ာ�မ်�းအဆာ��� အ�း။ ခ ဟာဝ်�း   
�လူ ည်�ႇ �ာ�$ အ� င်�ဟ� မ်�းအ�း။ ခ ��ားလူာ�$ အ�း။ ခ ခလူ� ဝ်�းအ�း။ အ�းမ်� ႈပို�းအ�း၊ ခကေဲလူ�ပို�အ�း၊ 
ဂ� �?းအ ��စံာအ�း ခ ကေဲမ်�ႈကေဲန်ာႈ ဆ�င်��� န်�းန်ာ�ႏ။"  

၂၄



 

;

 

အ�းမ်� ႈဆ�န်�ပို�င်�ည်ာပို��� ဝ်�းပိုါးဒ�း၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�����ဟပို��ာ�ႈ ��င်�မ်ာဝ်�း အယ်�ခ��ပို� 
စံ�ဒ�ႈ �ာ�$ ကေဲမ်ာကေဲဆ။ �� န်�ဒ ဆ�န်�ပို�င်�ည်ာပို��� ဝ်�းပိုါးဒ�း၊ အ�းမ်� ႈ�� း ဆ�န်�တြ�ား��မ်� �?းအ�း
ဟည်�း �ာည်�း ပို� င်�လူ� �ာ�$ လူာ��� မ်���ာင်�းကေဲ�ာ�န်�းမ်� �?းမ်ာ� အန်�းစံ� ဝ်� ဒ�ႈအ န်�း။    
ဆာ����� မ်���ာင်�းကေဲ�ာႇ ဆ�န်�တြ�ား��ဒ�း၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒ�ႈအ န်�း��� ဒါ်ႈအန်�းန်� င်�ဒ�ႈ  
ကေဲ�ာင်�းမ်ာင်�ဂလူာခ7�ႇ �ာ�$ ��၊ စံ�န်� င်��� ဝ်�ႈကေဲမ်န်�း ဂ����ဒ�ႈ�� း ကေဲ�းစံာ��။ ဆာ��� 
အာဝ်��� မ်���ာင်�းကေဲ0�န်�းကေဲ�ာႇအခည်�း၊ ��စံ�န်� င်��� ႈ�ည်ား �� မ်�ဒ�ႈအန်�းစံ� ဝ်�ဟာ�$ ။

စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ��လူာင်�းနှ2 � အ��ကေဲ0လူ�� �ည်��ာည်�း န်� င်�လူ� ���ာ�$ လူာ�ကေဲ0�န်�း 
ကေဲAင်�ႏ ပို� င်�ဆ�င်�ဒ�ႈအန်�း�� �ာ�$ လူာ�ကေဲ0�န်�း။ အ�းမ်� ႈကေဲAင်�ႏဒ�း အ�းစံ�န်� င်�ကေဲ��ႇဒါ်ႈလူာ�   
ကေဲAင်�ႏ ဒ�လူည်�ကေဲယ်�ဝ်�း�အ ပို��မ်� န်�အ�း။ အ�းမ်� ႈကေဲAင်�ႏ ဒ�လူည်�ကေဲယ်�ဝ်�း�အ ပို��မ်� န်�
ဒ�းမ်ာ� လူ� ဒါး����ကေဲ0�င်�း စံ�ကေဲ0�န်�းနှ2 ာင်�းကေဲမ်�ႈကေဲဟာ�င်�အယ်�ကေဲဟာ�င်�။ �� န်�ဒ �ားကေဲအာ 
ဒါင်�း�ားကေဲစံာ�င်�း၊ ကေဲခ7ႈကေဲမ်2 �$မ်ာ� အာဝ်��� န်�းမ် ကေဲလူ�ပို�ပိုါ်$ ကေဲဟာ�င်� အ�းကေဲဂါ်ည်�းလူ�ာ�န်�း  
����ကေဲ0�င်�းဒ�း။ ဆ�မ်��ာည်�းဆ� မ်�ဒါ်ႈလူာ��ာည်�းကေဲဇီ�န်�း ကေဲဂါႇမ်� ႈ စံ� ဝ်�ဖြ�ား ကေဲဂါ်ည်�း��
င်�ဒ�း။

၂၅



;

 

 

ကေဲဂါႇမ်� ႈ ကေဲမ်ာကေဲဆဂ�ဟ� ���အ ပို��မ်� န်� ကေဲဂါ်ည်�းလူ2 ာ�န်�းယ်ာဝ်�း ကေဲ�ာႇစံ� ဝ်�ဖြ�ား  
ပိုါ်$ ကေဲ��င်�းကေဲန်ာ ��န်၊ ��အ�းပိုည်�နှ2 ���အန်�း ပိုါ်$ ဇီာ�န်�းကေဲန်ာ��ဒ�းမ်ာ� ဟည်�� �ယ်�လူာ� 
ကေဲဂါ်ည်�းပိုည်�နှ2 ��� အန်�းႎီ�းကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း ��စံ�ကေဲ��ႈလူာ� ခြီခ�းပို� င်�ဒ� ည်�းကေဲဒ�ႈ��၊   
ကေဲဒ�ႈဇီ း ပိုါ်$ အာရူ� န်� စံ�မ်2 ာန်�းနှ2 ာင်�းအာရူ� န်� ကေဲ0�န်�းဒ�ႈအ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို� စံာ��။

အာရူ� န်�မ်ာ� ဟည်�ဒါးလူာ�ခြီခ�း��ဒ�း ကေဲ0�န်�းအ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို� �ာည်�းမ်��ဒ�$  အ �� ။  
အ��ကေဲ0လူ��ဒ�းမ်ာ� ကေဲဂ��ပို�လူာ�ကေဲပိုါႇ အ0ာင်�မ်��ဒ�$ ဒ�း။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ဟည်�
ဆ�င်�ဇီာဝ်�းလူာ�ကေဲပိုါႇခည်�း �ာ�$ ��၊ စံ��ကေဲဂန်�းဒါ်ႈန်� င်�ဒ�ႈ�� မ်�အပို���� ကေဲ��င်�း��ဟာ�$ ။ 
�ည်��ာည်�းမ်ာ� ကေဲဂါႇမ်� ႈ ကေဲမ်ာကေဲဆ ဟည်�မ်2 ာန်�းဒ�ႈဆ း စံာ��၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ��ည်ာဝ်�းဒ�ႈ 
ကေဲ��ာႈပို� င်�မ်2 ာန်�း ကေဲမ်ာကေဲဆ၊ အန်�းစံ� ဝ်�မ်ာ� � ဒ�ႈမ် ���ည်ား�� မ်�ဆ�။

၂၆



 

 

ကေဲခ7ႈကေဲမ်2 �$ ဆာ�� ကေဲ0�န်�းကေဲ�ာႇ ဆ�န်�ပို�င်�ည်ာပို� ပို� င်�ဒ�ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ားအခည်�း၊ အန်�းစံ�လူ�
ကေဲ��ႈကေဲဒ�ႈ �� ဆ���အ ��  ပိုါ်$ ကေဲAင်�ႏဒ�း၊ စံာန်� င်�ပိုယ်ာ�မ်�းလူCဒ�ႈ �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း 
�ားကေဲစံာ�င်�း စံ�န်� င်�ပိုယ်ာ�မ်�း �� ဆ���ဒ�း စံ��ာင်�ကေဲပို �ႈ �� င်�ပိုလူာင်�၊ စံ��� ��ဒါးင်ါည်�း
လူC။ အ�းမ်� ႈ နှ2 ာမ်�း�� ဆ���ဒ�း မ်� ႈစံာန်� င်�ပိုါည်�းႎီ� န်� အပို����� အ�း နှ2 ာင်�းႎီ�းခ7�ႇဆင်ါးကေဲဒ�ႈ 
�ာ�$ လူအာည်�ႇစံ� ဝ်�ဖြ�ားဟာ�$ ။ စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� စံ�ကေဲ0ာႈလူာည်�း အာရူ� န်� အ�းမ်� ႈပို�ဒါင်�း       
ကေဲမ်ာကေဲဆ�ာည်�းကေဲ�ာ�န်�းလူ2 ာန်�အန်�း နှ2 ာင်�း��ကေဲပိုန်�ဟာဝ်�း ခြီခ�#ဝ်�း�ားကေဲစံာ�င်�းဟာ�$ ။

����ဒ�းပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈမ်ာ� ဟည်�ကေဲ�ာမ်�းကေဲန်ာႈ ဒ�ႈအ န်�း��� စံာန်� င်�0� ပို�လူာည်�း  
�ည်ာဝ်�းကေဲ0�န်�းကေဲ�ာႇ ဆ�န်�ပို�င်�ည်ာပို� စံ� ဝ်�ဖြ�ား၊ စံာန်� င်�ကေဲဂ��ပို�လူ� ည်� စံ� ဝ်�ဖြ�ားအ ဆ ၊   
စံာန်� င်�ကေဲပိုန်�� အ�း ပို� င်�ကေဲ0ာႈလူာည်�းအန်�းစံ� ဝ်�။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� ႎီါည်�းဒ�ႈအ န်�း�� 
�ာ�$ ���ဒ�း ကေဲဂါ်ည်�းည��မ်�လူ2 ာ�န်�းဟ� င်�း၊ ��ဟည်�ႎီ�းကေဲ0�န်�းကေဲဒ�ႈ�� းအပို����ဒါင်�း       
အန်�းအ�းကေဲမ်2 �မ်�ယ်� ဝ်�းကေဲပိုါႇခည်�း။ ၂၇



 

 

�� ဝ်�လူည်�ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ ကေဲမ်ာကေဲဆ�ာ� ပိုါ်$ ကေဲ��င်�းကေဲန်ာ ��န်ဒ�း၊ အန်�းဟည်�ကေဲဒ�ႈကေဲယ်�ဝ်�း 
အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို� ပို� င်�ကေဲ0�န်�းအ န်�း��ဒ�း။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း အန်�းစံ�ဆ�င်�ဇီာဝ်�းကေဲပိုါႇ    
ခည်�း စံ�င်ါ်ႈ�လူာ�ႈႎီ� န်� မ်ာဝ်�းအယ်�ခ��ပို� ပို� င်�����အ န်�း�ာ� ဆ�န်�ပို�င်�ည်ာပို��� ဝ်�းပိုါး။

ႎီါည်�းဒ�း ကေဲမ်ာကေဲဆ စံ�ကေဲ��ႈလူာ�အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို�ဒ�း၊ ��န်�နှ2 ာင်�း�� ပို�ကေဲ�ါင်��ာ�ႈ    
စံ�ဟပို���င်�ကေဲအ�မ်�း ဒ�ႈ� အ�း��ဒ�း စံ� င်�း။ အ�းမ်� ႈ စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ဟည်�ဒ�ႈလူာ�ကေဲပိုါႇ ကေဲ�းဒါင်�း 
ကေဲဇီာႈကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ ကေဲ��င်�း� အ�း����ဒ�း။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း � အ�း����ဒ�းမ်ာ� ယ်ာ�မ်�းဂ� န်�းကေဲပိုါႇ
အခည်�း။

၂၈



 

ႎီါည်�းဒ�း ကေဲမ်ာကေဲဆစံ�ႎီ�းဟ� ��ဟာဝ်�း�� း ပိုါ်$ ကေဲ��င်�းကေဲန်ာ ��န်ဒ�း၊ စံ�မ်2 ာန်�းဆ း နှ2 ာင်�း
စံ� ဝ်�ဖြ�ားပို �� ?��ဒ�ႈအပို���� � အ�း����ဒ�း။ စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ဟည်��ည်ာဝ်�းဒ�ႈ ကေဲ��ာႈမ်2 ာန်�း
ဆ း ကေဲမ်ာကေဲဆ၊ စံ�ပို �� ?��ဒ�ႈ ပို� င်��လူ ည်�ႇ ပို� င်��ကေဲလူ�ပို���။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း အ�းမ်� ႈ ကေဲမ်ာကေဲဆ
မ်ာ� စံ�ႎီ�း����ဟပို�လူာ��� း ဆ�န်�ပို�င်�ည်ာပို��� ဝ်�းပိုါးဒ�း ��င်�မ်ာဝ်�းအ�း�မ်ာည်�းအယ်�ခ��ပို� 
စံာပို� င်�င်ါ်ႈ�လူာ�ႈႎီ� န်�အန်�း။ ႎီါည်�းဒ�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ကေဲ��ႇယ်� င်�းဟာဝ်�းလူာ� အ��ကေဲ0လူ�� 
ပိုါ်$ ည7ာအ0ာပို� �� င်�းဒ�အ န်�းအန်�း�ာ� ���စံာ�� ပိုါ်$ ခည�ာန်�းဒ� င်�း ကေဲန်ာ��န်ဒ�း။ 

၂၉



၃၀



၁၄။ -ည်�-ာည်�း"���ႎိူ�း
"���ဟာဝ်�း ကျေခံ�င်�း-
ည်�းပိုါင်�ဒဲါင်�း 

��ာမ်�းလူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း ၁၆-၁၇၊ ��ာမ်�းလူ2 ယ်�ကေဲဂါ်ည်�းကေဲခ�င်�း��ည်�း  ၁၀-၁၄၊ ၂၀၊ 
၂၇၊  ��ာမ်�းကေဲဟာတြ�ား  ၃၄

၃၁



      ႎီါည်�း�� န်�းကေဲဟာ�ည်�ႇအ��ကေဲ0လူ�� �ာ� ဆ�န်�ပို�င်�ည်ာပို�စံ� ဝ်�ဖြ�ား ပိုါ်$ ကေဲန်ာ��န်ဒ�း၊
အန်�းစံ� ဝ်� စံ�ကေဲအာ��ဟာဝ်�း ပိုါ်$ �� င်�းခါန်ာန်� အ�းမ်� ႈ�� င်�းဒ�ဒ�ႈအ န်�းအန်�း�ာ� ���။ 
အ�းမ်� ႈ0� င်�းအ င်�အ ႇဒါင်�းဒ�းမ်ာ� စံ�ကေဲအာနှ2 �ဒ�ႈ အ� န်�ဒါ်န်�းဟာဝ်�း��။

 

စံ� ဝ်�ဖြ�ား ဟည်�ဒ�ႈအ န်�း��� �ာ�$ အာ�0ာဟ� မ်�၊ အ�ဆ���၊ ယ်ာ�� ပို�၊ ဒါ်ႈ
အန်�းန်� င်�ဒ�ႈ�� င်�း ဒ�အ န်�းအန်�း�ာ�$ ���ဒ�း �ာ$ �ကေဲ�ာ�န်�းလူ2 ာန်�အန်�း��။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� 
အ�းမ်� ႈပိုါ်$ ဒ�း မ်� ႈဒ� $ခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?းအ�းဟည်�း ကေဲဂါ်ည်�းအ န်�း။ အ�းစံ�ကေဲ��ႇဒါ်ႈလူာ�း�ာ�$ �� 
ခြီခ�#ဝ်�းခါန်န်�ဟာ�$ ။ ခါန်န်���ဒ�း ��အာဝ်�ကေဲည7�မ်�မ် စံ� ဝ်�ဖြ�ား။ ��ဒ�းဂ�ကေဲ0�န်�းလူ� ည်� 
အ�း� မ်� ႈ� င်ါည်�း၊ ��အာဝ်�ကေဲည7�မ်�မ် စံ� ဝ်�ဖြ�ားအ�မ်� ႈအ�းမ်2 ာန်�အန်�း။ 

. 

၃၂



 

စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� �လူာင်�း�ာ�$ အ��ကေဲ0လူ�� ဒါ်ႈ ‘‘ပို�လူ� လူာည်�းႎီ� န်�ဒ� $ ဂါဆ�င်�မ်� ႈ
ခါန်န်���အ�းကေဲဂါ်ည်�း ကေဲခ�င်�း�� င်�းပို� င်�အ န်�းအ� ဝ်�း�ာ�$ ���ဒ�း။ ပို�ခ ကေဲ0�န်�း ပို�ႎီါး�ာ�$ ��၊ 
ပို�ခ ခါ်ႇလူာည်�း��။ ပို�လူ� ယ်ာ�ႈလူ2 �ဝ်�းႎီ� န်�ဒ� $ အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို���ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈန်ာ�ႏ။
ဆာ�ပို�� ကေဲ0�န်�း�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း ပို�န်� င်�ကေဲဂ��ပို�ဒ� $ အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို���ဒ�း၊ စံာ ဒ�န်� င်�ကေဲဂ��ပို�ပို�
�ာ�$ အ� ဝ်�းန်�း။’’

 

�� ဝ်�စံာ�မ်�းအ��ကေဲ0လူ���ာ� ပိုါ်$ 0�မ်�း�� င်�းခါန်ာန်�ဒ�း၊ ကေဲမ်ာကေဲဆစံ�ကေဲ0ာႈလူာည်�း
� အ�းအ �� ဝ်�းကေဲလူႈအယ်�ကေဲခ7ႈ ကေဲခ�င်�းအ��ကေဲ0လူ အ �� ဝ်�းကေဲလူႈအယ်�မ်� �#း��ဒ�း။
အန်�းစံ�ဒ�ႈ��ဟာဝ်�းကေဲယ်ာ�ယ်�မ်��� ဝ်�ႈ ကေဲခ�င်�း�� င်�းခါန်ာန်�ဒ�း စံာန်� င်�န်ာ�ႇ �ာည်�းကေဲမ်2 �
��ကေဲဂါ်ည်�း ဆ���ကေဲ0�န်�း။ အန်�းစံ�ဆ ည်�ႇလူာ��� �� ဝ်�ႈ�� း စံာန်� င်�န်ာ�ႇ ခါန်န်���ဒ�း 
ကေဲ��ာ�မ်�း��အန်�းဒ�$ အန်�းဒါင်�း။

 

၃၃



 

� အ�းအ �� ဝ်�းကေဲလူႈအယ်�ကေဲခ7ႈဒ�း၊ ��မ်ာ�ဟာဝ်�းယ်�မ်��� ဝ်�ႈ �� င်�းခါန်ာန်�ဒ�း 
��ည်�း�� န်�း�� ဝ်�းဆင်ည်�းကေဲပိုါႇ၊ ႎီါည်�းဒ�း ��စံ�ႎီ�းကေဲဒ�ႈ။ ��အ�းဟာဝ်�းယ်�မ်��� ဝ်�ႈ  
��ဒ�း �� ဝ်�းကေဲခ7ႈစံ�ကေဲဒ�ႈ�လူာင်�း�ာ�$ �� ဒါ်ႈ ‘‘��ည်�း��ာည်�း�� င်�းခါန်ာန်�ဒ�း
အန်�းခ��မ်�းကေဲပိုါႇအခည်�း။ ပို� င်���ႇပို� င်�ဆ� မ်�း��မ်ာ� ပို�န်�းကေဲပိုါႇခည်�းခည်�း။ �� င်�းလူ2� င်�း��မ်ာ� 
��ာ�န်�း�ကေဲႎီ��န်�းကေဲပိုါႇခည်�း။ � အ�း��မ်ာ� ကေဲတြဟ�ႈဇီားကေဲ��ာ�မ်�းဒါင်�းကေဲပိုါႇအခည်�းဟာ�$ ။ 
ဆာ�အ�စံ�ဟာဝ်�း�ခ��င်� �ာ�$ ��အခည်�း၊ အ�န်� င်�ယ်ာ�မ်�းလူ� ည်�ဒ� $ဒ� $ဟာ�$ ။’’ 

 

ကေဲခ�င်�း��အ�းဟာဝ်�းယ်�မ်��� ဝ်�ႈဒ�းအယ်�ကေဲခ7ႈ၊ အ�းမ်� ႈကေဲယ်ာဆ  �ာည်�း �ာလူ���မ်ာ�
စံ�ယ်ာ�ည်�ႇ�လူာင်�းကေဲပိုါႇအ စံာ�န်�း ဒါ်ႈ ‘‘မ်� ႈအ� ဝ်�၊ ခါန်န်���ဒ�း ��ကေဲတြဟ�ႈဒါင်�းဇီားခည်�းခည်�း။
�ည်��ာည်�းမ်ာ� အ�န်� င်��ယ်� အ� ဝ်���။ ဆ�မ်��ာည်�းဆ� မ်�ဒါ်ႈလူာ��ာည်�းကေဲဇီ�န်�း
စံ� ဝ်�ဖြ�ား န်� င်�ကေဲဂါ်ည်�းည7ာအ� ��� ���ကေဲဇီာ�ည်�ဒ�ႈအ�။’’

 

၃၄



 �� န်�ကေဲဇီ�န်�း � အ�းဂ� န်�း��ဒ�း ဟည်�ဆ�င်�ဇီာဝ်�းဒ� $ �ာ�$ ကေဲမ်ာကေဲဆ�ာည်�းအာရူ� န်�၊ 
စံ�ဒါ်ႈ ‘‘ဆ�မ်��ာည်�း ပိုါည်�းဆ� မ်�ယ်� င်�းကေဲဒ�ႈကေဲယ်း ပိုါ်$ ဒ�ကေဲဇီဝ်�ဒ�ဟာည်�း�ာည်�းကေဲည��န်�း။
စံာခ န်� င်�ယ်ာ�မ်�းကေဲခ�င်�း ပိုါင်���� ��န်�း ဒ�ႈပို�းကေဲယ်း၊ ကေဲ�ာ�န်�းကေဲယ်း ကေဲပိုန်�ခါပို� င်�ဆ ည်�ႇအ�း
ပိုါ်$ န်�း၊ �ဆာ�ကေဲဂါ်ည်�းအ န်�းလူ� ည်� ပိုါ်$ �� င်�းအ�ဇီ�ပို�ဒ�း စံ�န်� င်�ခ��မ်�းအ န်�း။’’ � အ�းဂ� န်�း��
ဒ�းမ်ာ� ဟည်�ဆ�င်�ပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�ကေဲပိုါႇ ကေဲမ်ာကေဲဆ�ာည်�းအာရူ� န်�၊ စံ�ဆ�င်�ႎီ�းကေဲ0ာႈလူာ��� း
ကေဲခ7ႈအန်�းအ�းန်� င်�ကေဲအာ�� ကေဲခ7ႈ�မ်ာည်�း စံာန်� င်�ႎီ�း ပိုါ်$ �� င်�းအ�ဇီ�ပို�။

 

�� န်�ယ်ာမ်�းကေဲဇီ�န်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ား စံ�ဆ�င်�ဇီာဝ်�းကေဲပိုါ$ခည်�း။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း
အန်�းစံ� ဝ်�စံ�နှ2 �ဒ�ႈ နှ2 ာင်�း��ကေဲယ်�ဝ်�း�� ဝ်�ႈအန်�း ပိုါ်$ ကေဲAင်�ႏစံ� ဝ်� ဒ�လူည်�ကေဲယ်�ဝ်�း�အ ပို��မ်� န်�ဒ�း။
စံ� ဝ်�ဖြ�ား စံ�ဒါ်ႈ ‘‘�� န်�ဒ ကေဲယ်ာဆ �ာည်�း�ာလူ���၊ ဂါဆ�င်�မ်� ႈ � အ�းအဆာ��
အယ်��� ဝ်�းဟ� ���ကေဲ��င်�း�� န်� င်��� ႈကေဲဂါ်ည်�းဟာဝ်�းလူ� ည်� ကေဲ�ာႇကေဲခ�င်�း��ည်�း
ပိုါင်�ဒါင်�းန်�း ကေဲ�ာ����� ပို�ယ်ာ�မ်�းဟာဝ်�း။ �� င်�းပို� င်�ဒ�ႈအ� ဝ်�း �ာ�$ ပို�မ်ာ�၊ 
��န်� င်�� �� န်�းမ်ကေဲလူ�ပို�။’’

 

၃၅



 

�� ဝ်�ကေဲယ်�ဝ်�း�ည်ာဝ်�း���ာ� စံ� ဝ်�ဖြ�ား�လူာင်�းဒါ်ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း၊
��မ်ာ� ဟည်�ကေဲလူ2 �ႇကေဲပိုါႇကေဲန်ာႈ��။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း ��စံ�ကေဲ��ႈလူာ�ဂ� �?းဒါး��
လူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း��� �� �ာ�$ �� င်�းခါန်ာန်�ဒ�း။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ စံ� ဝ်�ဖြ�ားည��မ်�ကေဲ�ာႇ��၊ 
ကေဲမ်ာကေဲဆစံ�ဒ�ႈဆ���ာ�$ ��ဒါ်ႈ နှ2 ာင်�း��� ဟာဝ်�း။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� ��အာဝ်�
�ည်ာဝ်�းမ် ကေဲ��ာႈပို� င်�ဒါ်ႈကေဲမ်ာကေဲဆ။

 

ကေဲဂါႇမ်� ႈ စံ� ဝ်�ဖြ�ားအာဝ်�ကေဲ�ာႇ�� အာဝ်��ကေဲဇီာ�ည်��� ��င်�ပိုါင်���� ��ဒ�း၊ 
��ဆ� မ်�းကေဲဒ�ႈကေဲပိုါႇ � အ�း��မ်ာ� ဟည်�ယ်ာ�မ်�းဂ� န်�းလူာ�ကေဲပိုါႇခည်�း။ အ�းမ်� ႈအ��ကေဲ0လူ�� 
အန်�းအ�း�� ��ခလူ� ဝ်�း����ဒ�းမ်ာ� ��စံ�လူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�းကေဲပိုါႇ ဒ�� င်�းခါန်ာန်�၊ စံ�ကေဲဂါ်ည်�း
ဟာဝ်�းကေဲ�ာႇကေဲခ�င်�း��ည်�းပိုါင်�ဒါင်�း ��ည်�း�� န်�း�� ဝ်�းဆာင်�န်မ်�းဟာ�$ ။

၃၆



 

ဇီ� ဂ�ကေဲဂါ်ည်�းႎီ�းကေဲဂါ်ည်�းဟာဝ်�း���ာ� ကေဲ�ာႇကေဲခ�င်�း��ည်�းပိုါင်�ဒါင်�းဒ�း အ�းမ်� ႈ
စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ��င်�ခ�ာင်�ဒ�ႈဒ� $ ပို� င်�လူ� ��ကေဲ�ာ�န်�းမ်� �?း။ အန်�းစံ� ဝ်�စံ��ယ်�ပိုါ်$ ပို �ါ်န်�း ကေဲပို �ႈကေဲလူႈဒ�ႈ
စံာ��ခမ် န်�း ပို� င်�ကေဲ��ႇဒါ်ႈအ�း�ာ� မ်န်�န်။ ��ကေဲဂါ်ည်�းအ� င်�လူ2 �ဝ်�းဒ�ကေဲမ်2 �$မ်ာ� အန်�းစံ� ဝ်�
ဟည်�ကေဲပို �ႈကေဲလူႈဒ�ႈ ဆ�မ်�းအဂ ႇ စံာ��န်� င်�ဟ� မ်�းယ်င်�းအန်�း။ ဇီ� ဂ�ကေဲဂါ်ည်�း���ာ� 
ကေဲခ�င်�း��ည်�းပိုါင်�ဒါင်�း �� န်�း�� ဝ်�းဆာင်�န်မ်�းဒ�း၊ အန်�းစံ� ဝ်�ဟည်��င်�ခ�ာင်�ဒ�ႈ�� း 
နှ2 ာင်�း�ဆ�းပို� င်�ကေဲခ7�ပို����ာည်�းခန်�ပို��� အာဝ်�ကေဲယ်ာ���အာဝ်�လူ2 �ဝ်� အာဝ်�����ႈ။

 

စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ကေဲ0�န်�းဒ�ႈ ကေဲအ�မ်�းကေဲလူႈကေဲဒ�ႈကေဲခ�င်�းမ်ာဝ်�း �� ပို�ကေဲပိုန်�ပို� င်�အ�းကေဲမ်2 �မ်�အာမ်�း
�ာ�$ ��။ အန်�းစံ� ဝ်� �� ပို�ကေဲ0�န်�းဒ�ႈစံာ���ာည်�းAန်�ကေဲဇီ�န်�းမ်ာ� အ��ကေဲ0လူ��ဒ�း ဂ�န်ာ�ႇ
လူ� ည်� �ည်�လူည်��လူာင်�း ဆမ်ားည းဒါ်ႈ အာဝ်�ကေဲပို�ာ�ကေဲန်ာႈ �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား �ာည်�း
ကေဲမ်ာကေဲဆ။ �ည်��ာည်�းစံ� မ်�$ ကေဲဇီ�န်�းမ်ာ� ���ပို� င်�ဒ�ႈအ န်�းအန်�းစံ� ဝ်� �ာ�$ အာ�0ာဟ� မ်�၊ 
အ�ဆ��� �ာည်�း ယ်ာ�� ပို� ဆ� င်�ဂ�ကေဲဂါ်ည်�းဇီ� င်�းမ်� န်�အ န်�း။

၃၇



 

ကေဲမ်�ႈလူာ�အ ကေဲ�ာ��� အ��ကေဲ0လူ�� � ကေဲမ်�ႈမ်လူာ� စံ� င်�းကေဲအ�မ်�း။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း 
စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒါ်ႈ �ာ�$ ကေဲမ်ာကေဲဆ ‘‘ဒါ်ႈ�ာ�$ �လူ� န်�းမ်ာဝ်�းဒ�း၊ ကေဲအ�မ်�းစံ�န်� င်�ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈကေဲပိုါႇ။’’ 
�ည်��ာည်�းမ်ာ� ကေဲမ်ာကေဲဆ စံ�� ကေဲ0�န်�းမ် �ာည်�းဒါ်ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား စံ�င်ါ်ႈဟပို�မ်ာဝ်�းဒ�း
အယ်�ကေဲ�ာ���၊ အန်�းစံ�အာဝ်�ကေဲဆာ�န်�အာဝ်�ဆာင်�း �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား ပိုါ်$ လူအာည်�ႇ� အ�း
ဂ� န်�း��။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း စံာ� အ�း��န်� င်�စံ� င်�း ကေဲအ�မ်�းမ်ာ� ဟည်�ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈကေဲပိုါႇ �� င်�ကေဲခ�င်�း
မ်ာဝ်�းဒ�း။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� စံ� ဝ်�ဖြ�ားဟည်�ဆ�င်�ဇီာဝ်�း �ာ�$ ကေဲမ်ာကေဲဆ စံ�ဒါ်ႈ ‘‘အ�းမ်� ႈ
�� င်�းပို� င်�ဒ�ႈအ န်�းအ� ဝ်�း���မ်ာ� မ်ည်�း� �� န်�းမ်ကေဲလူ�ပို�။’’ 

 
အ��ကေဲ0လူ��ကေဲဂါ်ည်�းကေဲ�ာႇကေဲခ�င်�း��ည်�းပိုါင်�ဒါင်�းဒ�း ဟည်�နှ� ��ကေဲဒ�ႈ�� န်�း�� ဝ်�း

ဆာင်�န်မ်�$ ကေဲလူႈ။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း ဂါဆ�င်�မ်� ႈ ��အ�းအာဝ်��ည်ာဝ်�း ကေဲ��ာႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား��ဒ�းမ်ာ�
ဟည်�ယ်ာ�မ်�းဒ� $ ကေဲခ�င်�း��ည်�းပိုါင်�ဒါင်�းဒ�း။ စံ� ဝ်�ဖြ�ားဟည်�ႎီ�းယ်� င်�းဟာဝ်�း�� း�� ပိုါ်$ 0�မ်�း
�� င်�း ပို� င်�ဒ�ႈအ န်�းအန်�းစံ� ဝ်��ာ�$ ��� �� းအ ကေဲ�ာ��။ ဇီ� ယ်ာမ်�းဒ�း ကေဲမ်ာကေဲဆမ်ာ� 
ဟည်�ဂါ်ႇလူာ�ကေဲပိုါႇခည်�း။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း အန်�းစံ�ကေဲ0ာႈလူာ� ကေဲယ်ာဆ  စံာန်� င်�
ကေဲအာ� အ�းဂ� န်�း��ဒ�း။ စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ဒ�ႈအ န်�း��� �ာ�$ ကေဲမ်ာကေဲဆ ဒါ်ႈ
 ‘‘အ� ဝ်�းန်� င်�ဆ ည်�ႇကေဲဒ�ႈ ပိုကေဲ0ာ����အ ပိုါး အန်�းအ�း�ာည်�းမ်ည်�းဒ�း။’’

၃၈



 

စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ကေဲ��ႇဟ� ��လူာ�ကေဲမ်ာကေဲဆ ပိုါ်$ စံ���ကေဲန်ာအ ဒ�၊ စံ�နှ2 �အန်�း�� ဝ်�ႈ �� င်�း 
ပို� င်�ဒ�ႈအ န်�းအန်�းစံ� ဝ်��ာ�$ ���ဒ�း။ အ�းမ်� ႈကေဲမ်ာကေဲဆ �ည်�ကေဲယ်�ဝ်�းစံ� မ်�$ �� ဝ်�ႈ �� င်�းဒ�းမ်ာ� 
အန်�းအာဝ်��� န်�းမ်လူာ�ကေဲလူ�ပို�။ ႎီါည်�းဒ�း ကေဲမ်ာကေဲဆမ်ာ� ဟည်�ယ်ာ�မ်�းဟာဝ်�း။ အ�းမ်� ႈ
အ��ကေဲ0လူ��မ်ာ� ဂ�အ းယ်ာမ်�းစံာအန်�း �� ပို�မ်� ႈကေဲပိုါႇ��ည်�းအ� ည်�း�� ဝ်�းဆင်ည်�းဟာ�$ ။
�� န်�ကေဲဇီ�န်�း ကေဲယ်ာဆ စံ�ကေဲပိုန်�ကေဲဒ�ႈ � အ�းကေဲအာ��အ ကေဲခ7ႈ။ အန်�းမ်ာ� မ်� ႈကေဲခ7ႈအ�းကေဲအာ
ကေဲပိုန်�အ�း အ ကေဲခ7ႈ၊ ဆ�မ်��ာည်�းဆ� မ်�ဒါ်ႈလူာ��ာည်�းကေဲဇီ�န်�း ကေဲဂါႇမ်� ႈ အန်�းမ်� ႈ ကေဲခ7ႈအ�း
ကေဲည7�မ်�စံ� ဝ်�ဖြ�ား၊ မ်� ႈကေဲခ7ႈ အန်�းအ�း�ည်ာဝ်�းကေဲ��ာႈစံ� ဝ်�ဖြ�ားကေဲဆကေဲဆ။ 

.

၃၉



၄၀



၁၅။ 	�� င်�းဒဲ�အ�န်�း�ာ�	��

ကေဲယ်ာဆ  ၁-၂၄

၄၁



 

၄၂

      �� ဝ်�လူ2 ာ အ�းမ်� ႈအ��ကေဲ0လူ��မ်ာ� ပိုာည်�စံာ�မ်�းကေဲဒ�ႈလူာ� အခ� �?င်�န်� င်�ကေဲလူ�ပို����ာ� 
ပိုါ်$ ကေဲခ�င်�း�� င်�း ပို� င်�ဒ�ႈအ န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား ����ာ�$ ��ဟာ�$ ။ ကေဲယ်ာဆ  စံ�ကေဲပို �ႈဟာဝ်�းလူာ� � အ�း 
အန်�းအ�း����စံ�ပို�ႏ�� ဝ်�ႈအယ်�ကေဲခ7ႈ ကေဲလူ�ပို�ဟာဝ်�းကေဲခ�င်�းလူ2� င်�းကေဲယ်0�ကေဲခါ ပိုါ်$ �� င်�းခါန်ာန်�။ 
လူ2� င်�းကေဲယ်0�ကေဲခါဒ�း ��ကေဲ0�န်�းဒါးကေဲပိုါႇ ကေဲ0�င်�းလူ� င်�းအ ��ႇ ကေဲ0�င်�း�ပိုါ်ႇ�ပိုါန်�အ န်�း နှ2 ာင်�း
��ာ�န်�း�ကေဲႎီ��န်�းဒ� $။ အ�းပို�န်�းယ်� င်�း�� း အန်�းအ�းဇီ� ဝ်�0ာခ���ဒ�း ကေဲဂါႇမ်� ႈအန်�း ကေဲည7�မ်�စံ� ဝ်�
ဖြ�ား၊ အန်�းစံ��ကေဲဇီာ�ည်�ႇဂ����ဒ�ႈ နှ2 ာင်�းအ�း����စံ�ပို�ႏ�� ဝ်�ႈ�ာည်�းဒ�း �� န်�းကေဲလူာ���။  
�ာည်�းဒ�းမ်ာ� ဒ�ႈအ န်�း��� �ာ�$ 0ာခ��� ဒါ်ႈ ‘‘ဆာ�လူ2� င်�းကေဲယ်0�ကေဲခါ �� ႈ�ည်ားယ်ာ�ႈ
လူ2 �ဝ်�ဒ� $ ကေဲယ်းန်� င်��ကေဲဇီာ�ည်�ဂ����ဒ�ႈ စံာ� အ�းကေဲခ�င်�းခကေဲလူ�ပို�မ်ည်�းန်ာ�ႏ။’’ 

အ��ကေဲ0လူ��မ်ာ� စံ�လူ� ခကေဲလူာႈဟာဝ်�း ဆ�ႈ  လူကေဲလူ�င်�းကေဲအ�မ်�းကေဲယ်ာ�ဒန်� စံာန်� င်�   
�� န်�းကေဲလူ�ပို�ဇီ း ပိုါ်$ �� င်�းပို� င်�အ န်�း�ာ����ဒ�း။  �� န်�ကေဲဇီ�န်�း  စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒါ်ႈ�ာ�$ ကေဲယ်ာဆ  
"ဒ�ႈ�ားကေဲစံာ�င်�း�� ဟာဝ်�းလူအာည်�ႇ။” စံ� န်�ဇီာ�န်�း�ားကေဲစံာ�င်�း�� ကေဲည��ႇ��င်�ကေဲခ�င်�း      
လူကေဲလူ�င်�းကေဲအ�မ်�းကေဲယ်ာ�ဒန်�ဒ�း၊ ကေဲအ�မ်�းအန်�းဂ�လူ2 ာည်�ဒ�းမ်ာ�  ဟည်�ဇီ� င်�း�� ��ဒ� $ကေဲပိုါႇဟာ�$ ။ 
ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း အ��ကေဲ0လူ��မ်ာ� စံ�ဟည်��� န်�းခကေဲလူာႈဟာဝ်�း ��င်���ာည်�း
ကေဲခါႈ။



 

 

.

 

 

၄၃

ႎီါည်�းခကေဲလူာႈ�� န်�ဟာဝ်�း အ��ကေဲ0လူ���ာ�  ဒလူကေဲလူ�င်�းကေဲအ�မ်�းကေဲယ်ာ�ဒန်�၊       
စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ��လူာင်�း�ာ�$ ကေဲယ်ာဆ  �ာည်�းကေဲမ်2 �န်� င်�လူ� ကေဲ0�န်�း  စံာန်� င်�ကေဲလူ�ပို���� �� �� င်�    
လူ2� င်�းဒါင်�းကေဲယ်0�ကေဲခါဒ�း။ � အ�း��ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈမ်ာ�  �ည်ာဝ်�းလူာည်�းဒ� $ ကေဲ��ာႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား
ဟာ�$ ။  အ�းမ်� ႈကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း�ာည်�း�ားကေဲစံာ�င်�း��မ်ာ� စံ�လူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း�ပိုါ်ႇ�ပိုါ်န်�
လူာ�   လူ2� င်�းဒါင်�းကေဲယ်0�ကေဲခါဒ�း အ ဆင်ည်�း အ ကေဲ�ာ���၊  ��ကေဲ0�န်�း�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း  �� ပို�မ်� ႈ
ကေဲပိုါႇ   ��ည်�းကေဲ�ာဆင်ည်�း။

�� ဝ်�စံာ�မ်�းကေဲဒ�ႈ�ာ� �� င်�ဆင်ည်�းပို ၊  � အ�း����ဒ�းမ်ာ� စံ�လူည်�ကေဲလူႈ ဟာဝ်�း  
�ပိုါ်ႇ�ပိုါ်န်�လူာ�လူ2� င်�းဒ�း နှ2 ာင်�းနှ� ��ပို ကေဲ�ာ���ဟာ�$ ။  �� ဝ်��ပိုါ်ႇ���ာ� ကေဲ�ာ���
လူ�ာ�န်�းဒ� $အ�း၊ �ားကေဲစံာ�င်�း�� စံ�ပို ႇလူာ�� ��ႇ��၊ ယ်ာမ်�းကေဲဇီ�န်�းကေဲပိုါႇ  အ�းမ်� ႈ    
ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း��ဒ�းမ်ာ� စံ�ကေဲအာင်�းပိုါဝ်�ဒ� $။



 

 

၄၄

�� ဝ်��ာည်�း�ာ�$ ကေဲဇီ�န်�း အ�းမ်� ႈကေဲ0�င်�းလူ� င်�းအ ��ႇ ပို� င်�ကေဲ0�င်�း�ပိုါ်ႇအ န်�းလူ2� င်�းဒ�းမ်ာ� 
ဟည်����ာ�ႈကေဲဇီာႈဒ� $။ အ��ကေဲ0လူ��မ်ာ�  ဟည်��ယ်ာင်�လူ2 �ဝ်�ဒ� $ကေဲပိုါႇ  �� င်�လူ2� င်�းဒ�း   
ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈ ကေဲ�ာႇ�ာ��ာည်�း�လူာင်�းအ န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား �ာ�$ ��။  မ်� ႈလူ� ည်�  0ာခ���    
�ာည်�း� အ�းကေဲခ�င်�းခကေဲလူ�ပို�အန်�း�� �� န်�းကေဲလူာ���ဒကေဲ�းဒ�း၊  ��ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈမ်ာ� ဟည်�
�� န်�းကေဲလူ�ပို�ကေဲဂါ်ည်�းဟာဝ်�း ကေဲ�ာႇကေဲခ�င်�းအ��ကေဲ0လူ��ဟာ�$ ။  �� န်�ကေဲဇီ�န်�း  � အ�း    
�� င်�းခါန်ာန်� ��အ�း�� ��ကေဲဂါ်ည်�း��ဒ�း၊  �� ဝ်�ကေဲယ်�ဝ်�း�ည်ာဝ်�း���ာ�  �ည်��ာည်�း
လူ2 �ဝ်�ဟာဝ်�းလူ2� င်�းဒါင်�းကေဲယ်0�ကေဲခါဒ�း ��မ်ာ� မ်ကေဲအ�ႈယ်� ဝ်�း�ဒ� န်�းဒ� $ ကေဲပိုါႇခည်�း။

ႎီါည်�းဒ�း � အ�း�� င်�းခါန်ာန်����လူ���  စံ�ကေဲဒ�ႈဇီ းပိုါ်$ ကေဲယ်ာဆ ၊  စံ�ခလူ� ဝ်�းဒါ်ႈ    
��မ်� ႈ� အ�းအန်�းအ�းယ်ာ�ည်�ႇကေဲဒ�ႈ ပိုါ်$ �� င်�းဒ�ဒ� င်�း၊  ��စံ�0�န်�းဒါ်ႈ န်� င်�ကေဲဒ�ႈကေဲပိုန်��� ဝ်��� င်�း  
�ာ�$ ��။ အ�းမ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား ဟည်��ာ�မ်�းဒါ်ႈအ န်�း�ာ�$ ��  နှ2 ာင်�း��� ကေဲ0�န်�း�� ဝ်��� င်�း     
�ာ�$ � အ�း�� င်�းခါန်ာန်���။ ����ဒ�းယ်ာ�ည်�ႇကေဲဒ�ႈ  ပိုါ်$ အ0ာပို�ည7ာကေဲမ်2 �မ်ာ� ကေဲယ်ာဆ     
�ာည်�း အ��ကေဲ0လူ�� စံ�အာဝ်�ကေဲမ်2 ာႇမ်လူာ�ဒါး  �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား၊  �ည်��ာည်�းမ်ာ� ��ဆ�
မ်�  ကေဲ0�န်�းဟာဝ်�းစံ� မ်�$ �� ဝ်��� င်�း �ာ�$ ����ဒ�းဟာ�$ ။



�� ဝ်�ကေဲယ်�ဝ်�း�ည်ာဝ်�း� အ�း�� င်�းခါန်ာန်�အ�းဟည်�း���ာ� ����ဒ�းဟာဝ်�းကေဲ0�န်�း
�� ဝ်��� င်�း�ာ�$ အ��ကေဲ0လူ��၊ ��ဟည်�ကေဲဒ�ႈ��� ��ကေဲပိုါႇ �ာ�$ ����ဒ�း။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း  
����ဒ�း စံ�မ်2 ာန်�းနှ2 ာင်�းကေဲယ်ာဆ �ကေဲဇီာ�ည်�ဒ�ႈ�ာ�$ ��။  

�� ဝ်�န်ာ�ႇကေဲယ်ာဆ �ာ� ����ဒ�း ကေဲဒ�ႈခလူ� ဝ်�းအန်�း�ာ�$ �ာည်�းကေဲဇီ�န်�း၊ အန်�းမ်ာ� 
ဟည်�ဆ�င်�ဇီာဝ်�းကေဲပိုါႇအခည်�းဟာ�$ ။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� အန်�းစံ�ကေဲ��ႇ�စံ လူာ� 
ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအန်�း�� စံ�ဟာဝ်�းဇီ းလူာ�ပိုါ်$ ကေဲဂါ်ည်�း��ခည်�ကေဲဆ�မ်�း၊ �� ဝ်�ႎီါႈကေဲဒ�ႈ��ည်�း 
��စံ���� ��လူာ� �ာ�$ � အ�း�� င်�းခါန်ာန်���ဟာ�$ ။

၄၅



 

 

၄၆

အ�းမ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� စံ�ဒ�ႈကေဲပိုါႇ� အ�း�� င်�းခါန်ာန်��� လူည်��ႎီ2 ည်�းဒ� $။  �� င်�     
ဆင်ည်�းဒ�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ကေဲပို �ႈကေဲလူႈလူာ� ပို� �#ဝ်�းဒါင်�းကေဲဇီာႈကေဲလူႈ  စံ��ကေဲဇီာ�ည်��� ��ဒ�ႈ   
ည7ာခည်�အ��ကေဲ0လူ��၊ အ�းမ်� ႈ� အ�းခါန်ာန်���မ်ာ�  မ်ကေဲအ�ႈယ်ာ�မ်�းဂ� န်�းကေဲပိုါ$ခည်�း။

စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဂ����ဒ�ႈ နှ2 ာင်�းဆာင်�င်ည်�းဇီ� င်�းအ န်�း  စံာအ��ကေဲ0လူ��၊  နှ2 ာင်�း��   
�ယ်��� ��လူည်�ကေဲလူႈကေဲဟာ�ည်�ႇႎီ� န်�ဒ� $ � အ�း�� င်�းခါန်ာန်�����ဒ�း။  �� င်�ဆင်ည်�းဒ�း  
စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒ�ႈ အ��ကေဲ0လူ�� �ယ်�ဒ� $����ဒ�းဟာ�$ ။ 



 

 

။

၄၇

အ�းမ်� ႈ� အ�းခါန်ာန်���ဒ�း ���� ပို�ဆ� မ်�းဟာဝ်�း�ာည်�းကေဲဇီ�န်�းမ်ာ�  စံား��      
အန်�းအ�း�� ��ကေဲဂါ်ည်�း��ဒ�း ဟည်�ႎီ�း�စံ �� ���� း  အ��ကေဲ0လူ�� �� းအ ကေဲ�ာ���၊  
�ည်��ာည်�းမ်ာ� အ�းမ်� ႈကေဲယ်ာဆ �ာည်�းအ��ကေဲ0လူ��  စံ�ႎီ�း�� ���ယ်�ႎီ� န်�ဒ� $�� း��
ဟာ�$ ။

�� ဝ်�ကေဲဟာ�ည်�ႇဒ� $�ာ� ပိုါင်���� ��ဒ�း၊  စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဆ ည်�ႇ  အ��ကေဲ0လူ��     
�စံ ခမ်F� ခြီခ�#ဝ်�းဆ�ခြီခ�#ဝ်�းအန်�း  စံ��ဆာင်�းဒ�ႈ ��ကေဲဂါ်ည်�း အ0ာပို�ကေဲမ်2 �$အ0ာပို�အန်�း     
ပိုါ်$ ကေဲခ�င်�း�� င်�းဒ�ဒ�ႈအ န်�းအန်�းစံ� ဝ်��ာ� ����ာ�$ ��။  အ�းမ်� ႈပိုါ်$ �အ း�� င်�း  ဒ�ဒ�ႈ  
အန်�းစံ� ဝ်��ာ�$ ���ဒ�းမ်ာ� အန်�းစံ� ဝ်� စံ�ဒ�ႈဒ� $ နှ2 ာင်�း��ကေဲဂါ်ည်�းနှ2 �မ်�းခ7�ႇ။



 

၄၈

�� ဝ်�ဂါ်ႇကေဲဒ�ႈကေဲယ်ာဆ ၊ အန်�းစံ�ကေဲ��ႇ�စံ ခမ်F�ဒ� $လူာ�  အ��ကေဲ0လူ�� ပိုါ်$ လူအာ
ည်�ႇအန်�း။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း  အန်�းစံ�ႎီ�းကေဲ0�န်�းလူာ��� း  ���ကေဲဆ��စံာ�မ်ာည်�း�� းအ 
ကေဲ�ာ��� အ�းမ်� ႈပို� င်�ကေဲ0�န်�းအ န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား �ာ�$ အ��ကေဲ0��  ပိုါ်$ ကေဲန်ာ��န်ဒ� ဝ်�း။  အ��ကေဲ0
လူ��မ်ာ�  ဒ�ႈအ န်�း��� ဒါ်ႈန်� င်�ကေဲဂါ်ည်�းကေဲ�ာႇဟာဝ်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ားပိုါ်ဇီ� ၊  ဒါ်ႈန်� င်�န်� င်���ာင်�း
ကေဲ�ာႇ  ဟာဝ်�း ဆ�န်�ပို�င်�ည်ာပို�အန်�းစံ� ဝ်�ပိုါ်ဇီ� ။



၄၉



၁၆။ ကျေခံ5ႈအ�းကျေခံ
ာ���"ာည်�း  
"ည်�ကျေ"ႈ	�

အ�းကေဲစံ���ကေဲမ်န်�းတြ�ား ၁-၃၊ ၆-၈

၅၀



 

 

၅၁

ႎီါည်�းယ်ာ�မ်�းဟာဝ်�းကေဲယ်ာဆ ၊ အ��ကေဲ0လူ��မ်ာ�  ဟည်�� �ည်ာဝ်�းမ်ကေဲ��ာႈ   
စံ� ဝ်�ဖြ�ား။ � အ�း�� င်�းခါန်ာန်���အ�း�� ��ကေဲဂါ်ည်�း��မ်ာ�၊  ��� ခ�#ႈလူည်�ကေဲလူႈမ်။    
အ�းမ်� ႈဆ�န်�ပို�င်�ည်ာပို�စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ��� ��ာင်�းကေဲ�ာႇမ်။  ��� ကေဲဂ��ပို�မ် စံ� ဝ်�ဖြ�ားအ�းမ်� ႈ 
အ�းမ်2 ာန်�။ ��ဟည်�ႎီ�းကေဲဂ��ပို�ကေဲပိုါႇ  ဖြ�ားအ�းကေဲဂါ်ည်�းကေဲခ�င်�း�� င်�းခါန်ာန်�ဒ�း။ အ��ကေဲ0လူ
��ဒ�း ��န်ာ�ႇလူ� ည်�ဒါးကေဲန်ာႈ��  ကေဲ0�န်�းပို� င်�ဆ�င်�ကေဲ0�န်�း��၊  ကေဲဂါႇမ်� ႈ��� ကေဲမ်�ႈ         
�ား�ည�ားဒါင်�းအ�း�� ဝ်�ႈကေဲမ်န်�းကေဲ��င်�း��။ 

ကေဲဂါႇမ်� ႈ��အာဝ်��ည်ာဝ်�းပို� င်�ဒါ်ႈအ န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား၊ အန်�းစံ� ဝ်�စံ�ဒ�ႈ�� မ်��ာ�$ ��၊ စံ�ဒ�ႈ
��ဆ� မ်�းကေဲခ��မ်�$ �ည်�းယ်ာန်�ဆ ��။ အ�းမ်� ႈယ်ာန်�ဆ ��မ်ာ� ဟည်�ဆ�မ်�းလူာည်�းဒ� $ဂ� �?း��၊ 
�� ��ႎီ� န်�ဒ� $ခကေဲလူ�ပို�ကေဲဂါ်ည်�း��၊ �ယ်ာင်�ပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�ဒ� $��။ ႎီါည်�းဒ�း ကေဲဂါ်ည်�းကေဲဒ�ႈဟည်�
လူ2 ာ�န်�း အ��ကေဲ0လူ��မ်ာ� စံ�ႎီ�းကေဲလူ2 ႇကေဲန်ာႈ��။ ��စံ�မ်2 ာန်�းဆ း �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား၊ နှ2 ာင်�း    
စံ� ဝ်�ဖြ�ား ႎီ�းကေဲခ�ာ���လူာည်�း��။



 

 

၅၂

�� န်�ကေဲဇီ�န်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ��� န်�းကေဲလူႈကေဲဒ�ႈလူာ� � အ�းအ ကေဲခ7ႈ စံာန်� င်�ကေဲခ�ာ���လူာည်�း 
�� ဒ�ည်�းယ်ာန်�ဆ ��၊ နှ2 ာင်�း�� င်�းကေဲဂါ်ည်�း�� ႎီ�းကေဲဂါ်ည်�းနှ2 �မ်�းခ7�ႇ။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� 
��ဟည်�ႎီ�းကေဲဂ��ပို��� း အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို���၊ ��အာဝ်��ည်ာဝ်�းမ် ကေဲ��ာႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား။ 
ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒ�ႈယ်ာန်�ဆ  အ�းမ်� ႈခြီခ�#ဝ်�းမ်�ဒါန်��� အန်�းအ�းကေဲဂါ်ည်�း 
ပိုါ်$ 0�မ်�း��ဒ�း ႎီ�း�ယ်�ဆ�မ်�းလူာည်�း�� း ��ဟာ�$ ။

မ်�ဒါန်��� စံ�ဆ�မ်�းလူာည်�းအ န်�းကေဲပိုါႇ ဂါဆ�င်�မ်� ႈပို� င်���ႇဆမ်�းအ��ကေဲ0လူ�� ပို    
ဆာင်�န်မ်�း။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း ��စံ�ဟည်��စံာႈ�ဒ� န်�းလူာ�ကေဲပိုါႇအခည်�း၊ နှ2 ာင်�းယ်ာန်�ဆ ����
ဒ�း �� ပို�� �� န်�း�� ��လူာည်�း�� ��စံ�ဟာဝ်�းခ� �?င်�းကေဲဂါ်ည်�းဒါးလူာ� ပိုါ်$ ���ဝ်�းA� မ်�။  
ႎီါည်�းဒ�း ��စံ�ယ်ာမ်�းလူာ�ဒါးမ်2 ာန်�းဆ း �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား၊ နှ2 ာင်�းအန်�းစံ� ဝ်� ကေဲဒ�ႈကေဲခ�ာ���လူာည်�း
��။



 

 

၅၃

ကေဲမ်�ႈလူာ�အ ဆင်ည်�း စံ�ကေဲမ်�ႈလူာ�� အ�းအ ကေဲခ7ႈ အန်�းအ�းဇီ� ဝ်�ဂ�ကေဲဒါ်န်� ၊  အန်�းစံ�   
��ားလူာ�မ်�ႈည2� ဝ်�းအန်�း၊ နှ2 ာင်�းမ်�ဒါန်��� �� ပို�� �� န်�းကေဲ��ႈလူာည်�း။  စံ� င်�န်ာင်�းပိုါ်$ ပို �ါ်န်�း 
 စံ�ကေဲလူႈဇီ းပိုါ်$ ဂ�ကေဲဒါ်န်� စံ��လူာင်�းဒါ်ႈ "အ� ဝ်�ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းကေဲခ7ႈအ�းကေဲ��ာ�မ်�းဒါင်�း၊     
စံ� ဝ်�ဖြ�ားကေဲဂါ်ည်�းအ န်�းကေဲ�ာႇ မ်ည်�းန်ာ�ႏ။  မ်ည်�းစံ� ယ်ာ�ည်�ႇဟာဝ်�းကေဲခ�ာ���လူာည်�း      
အ��ကေဲ0လူ�� ဒကေဲခ��မ်�း�ည်�း မ်�ဒါန်���န်ာ�ႏ။”

စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ��လူာင်�း�ာ�$ ဂ�ကေဲဒါ်န်� စံာန်� င်�ဟာဝ်�းင်ါ်ႈလူ2 �ဝ်�ႎီ� န်� အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို�� န်�
အန်�း။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ အန်�းယ်� ဝ်�း � အ�း��ကေဲခ7ႈဟည်�း၊  အန်�းစံ�ကေဲဂါ်ည်�းပိုည်�ကေဲ�ာ��� ပို�စံာ�
မ်�း ခည်�ကေဲဆ�မ်�း။ �� ဝ်�စံာ�မ်�းကေဲဒ�ႈခည်�ကေဲဆ�မ်�း အန်�းစံ�ဟာဝ်�းင်ါ်ႈလူ2 �ဝ်�ကေဲပို ��ဝ်�းႎီ� န်�ဒ� $  အ0ာ
င်�   ပို� င်�ကေဲဂ��ပို�ဒ�း။ အ�းမ်� ႈပိုါ်$ �ဆ� ဝ်�ဒ�း၊  အန်�းဟည်�ကေဲ0�န်�းကေဲပို �ႈအ န်�း  ဂါင်�းပိုလူာင်�စံ� ဝ်�
ဖြ�ား  စံ�ပိုယ်ာ�မ်�း�� ဆ��� လူCဒ�ႈ�ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား။ 



 

 

၅၄

ႎီါည်�းဒ�းအ ဆင်ည်�း ခည်�ကေဲည�းကေဲဇီဝ်�းကေဲဇီဝ်�း၊  �� ဝ်�ကေဲဒ�ႈကေဲယ်�ဝ်�း���ာ�  အ�းမ်� ႈ   
အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို��� ဟည်�လူ2 �ဝ်�ဒ� $၊  ��ဟည်�ဆ�င်�ဇီာဝ်�းယ်ာဝ်�းကေဲပိုါႇခည်�း။  �� န်�ကေဲဇီ�န်�း  
��စံ�ဟာဝ်�းဇီ း ပိုါ်$ ခကေဲလူ�ပို�ဂ�ကေဲဒါ်န်�  စံ�0�န်�းဒါ်ႈန်� င်��ယ်ာင်�ပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�အန်�း။       �
ည်��ာည်�းမ်ာ� � န်�ဂ�ကေဲဒါ်န်�စံ�ဒါ်ႈ�ာ�$ �� "ဆ�မ်��ာည်�းပို�ဆ� မ်�ဆ�င်��ကေဲဇီာ�ည်�ဖြ�ားပို���
ဒ�း။ ဆာ��� ပို�မ်� ႈလူာ� ဖြ�ားအ�းစံ���အ�းမ်2 ာန်�အန်�း၊  ��စံ�န်� င်��ယ်� ခ���ာင်�း�� း��    
�ဒည်�း��။” ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း အ�းမ်� ႈဂ�ကေဲဒါ်န်�မ်ာ� ဟည်��� န်�းကေဲလူာ��� ဒယ်ာ�မ်�း။  

မ်�ဒါန်�����ဒ�း စံ�ႎီ�းကေဲဒ�ႈဇီ း�� း  ပိုါ်$  အ��ကေဲ0လူ��  စံာန်� င်�ကေဲဒ�ႈဆ�မ်�းလူာည်�း
ဂ� �?းဂ�ာမ်�း��။ ကေဲဂါႇမ်� ႈမ်�ဒါန်���ဂ� န်�းယ်ာဝ်�း  �� ပို�� �ယ်�လူာ�ဒ�ႈ  A�န်�ကေဲဂါ်ည်�း��။  
�� န်�ကေဲဇီ�န်�း ဂ�ကေဲဒါ်န်�စံ�ကေဲ��ႇ�စံ ဒ� $ အ��ကေဲ0လူ��၊  စံာ��န်� င်�ႎီ�း�� ��  �ာ�$ မ်�ဒါန်�
����ဒ�း။ ဂ�ကေဲဒါ်န်�စံ�မ်2 ာန်�း �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား ပို� င်�အ�းကေဲမ်2 �မ်�အာမ်�းအယ်�မ်� �?း၊ စံာန်� င်�န်ာ�ႇ�ာ� 
   စံ� ဝ်�ဖြ�ားန်� င်�ဒါးအာဝ်�ဒါးအန်�း စံာန်� င်�ႎီ�းကေဲခ�ာ���လူာည်�း အ��ကေဲ0လူ��။ 



 

 

၅၆

ဂ�ကေဲဒါ်န်�စံ�ကေဲ��ႈ����အ �� န်�း စံ�ကေဲပို �ႈအ န်�း ကေဲ��င်�း��ာည်�း၊  အန်�းစံ�မ်2 ာန်�းဆ း 
 �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား နှ2 ာင်�းကေဲအ�မ်�းလူင်ါန်�း ကေဲဇီာႈခည်�ကေဲည�း  ဒ�ႈအန်�းကေဲဇီာႈလူ� ည်�ကေဲ��င်�း��
��ဒ�း နှ2 ာင်�း� ကေဲဇီာႈကေဲ��င်�း��ာည်�း။ စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ဒ�ႈအန်�း�ာည်�းကေဲပိုါႇ�ာည်�းမ်2 ာ
န်�းအန်�း။ စံာ�မ်�းကေဲဒ�ႈ�� းအ ဆင်ည်�းခည်�ကေဲဆ�မ်�း ဂ�ကေဲဒါ်န်�စံ�ႎီ�းမ်2 ာန်�းဆ းဒါ်ႈ�� း  ဒ�ႈနှ2 ာ
င်�းမ်� ႈလူ� ည်�  ��ာည်�းကေဲအ�မ်�း၊ ခ ဒ�ႈ����ဒ�းကေဲအ�မ်�း။  �� န်�ကေဲဇီ�န်�း  စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ဟ
ည်�ကေဲ0�န်�းဒ�ႈ�� း �ာည်�းမ်2 ာန်�းအန်�း။  

အ��ကေဲ0လူ��စံ�ကေဲဒ�ႈဇီ း ပိုါ်$ ဂ�ကေဲဒါ်န်�၊ ��ကေဲဂါ်ည်�းကေဲပိုါႇ အ� ည်�းမ်F�န်�ကေဲလူႈ      
အယ်�ကေဲဟင်�ႏ။ စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒါ်ႈ�ာ�$ ဂ�ကေဲဒါ်န်� ��ဂ� န်�းယ်ာဝ်�း။ ဂ�ကေဲဒါ်န်�စံ�ဆ ည်�ႇ ��အ�း   
� ယ်��� �� အ�းကေဲဂါ်ည်�းအယ်�မ်� န်�ကေဲလူႈအယ်�ကေဲဟင်�ႏ��ဒ�း ႎီ�းဟာဝ်�းပိုါ်$ ခကေဲလူ�ပို���။ 
�� ပို�ႎီ�းဟာဝ်�းA�န်�ကေဲဇီ�န်�းမ်ာ� စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဂ�ဒါ်ႈ ဆ� င်�ဂ�ဂ� န်�း�� း။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း    
ဂ�ကေဲဒါ်န်�စံ�အ န်�းလူ� ည်�ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအ� ည်�ပိုယ်ာ�ႈ၊ �� န်�ဒဒ�း အန်�းစံ�ဆ ည်�ႇဒ� $ ��ႎီ�းဟာဝ်�း 
ပိုါ်$ ခကေဲလူ�ပို�ဆ�ခကေဲလူ�ပို�အန်�း။



 

.

 

 

၅၇

ခည်�ကေဲဆ�မ်�းဒ�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒါ်ႈလူာ��ာ�$ ဂ�ကေဲဒါ်န်� "မ်ည်�းယ်ာ�ည်�ႇလူည်�ကေဲလူႈဟာဝ်�း  
ပိုါ်$ �� ပို�န်ာန်�း မ်�ဒါန်���။  ဆာ�ပို�ကေဲယ်�ဝ်�း�ည်ာဝ်�းကေဲဟာ�ည်�ႇ ပို� င်��အ ပို��မ်� န်��� ပိုါ်$ ဒ�း   
 ပို�မ်ာ� န်� င်�� ယ်� ဝ်�းမ်ဆ� ။” �� န်�ကေဲဇီ�န်�း ဂ�ကေဲဒါ်န်�စံ�ယ်ာ�ည်�ႇဟာဝ်�းဇီ းကေဲပိုါႇ  ပိုါ်$ �� ပို�န်ာန်�း   
  မ်�ဒါန်��� အန်�းစံ�ကေဲယ်�ဝ်�း�ည်ာဝ်�း ပို� င်�ဒါ်ႈကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းမ်�ဒါန်���ဒ�းအ ကေဲခ7ႈ ဂ��လူာင်�း 
 �ာ�$ �� ဝ်��� င်�းအန်�း �ည်��ာည်�းပို� င်�အ�အ� မ်�ပိုါဝ်�းအန်�း။  အ�းမ်� ႈ�� ဝ်�း�� င်�းအန်�း  စံ�ႎီ�း
ဒါ်ႈ  "ပို� င်�ဆ�င်�ဒါ်ႈအန်�း အ�းမ်� ႈပို� င်�အ�အ� ဝ်�ပိုါဝ်�းမ်ည်�းဒ�း မ်� ႈဂ�ကေဲဒါ်န်� န်� င်��ယ်��� ပို�န်ာန်�းမ်�
ဒါန်�အ�ဟာ�$ ။” ႎီါည်�းကေဲယ်�ဝ်�း�ည်ာဝ်�းဂ�ကေဲဒါ်န်��ာ�  ပို� င်�ဂ��အ ပို��မ်� န်��ာည်�းဒ�း ၊ အန်�း
မ်ာ�     ခ� ည်�းကေဲ�ာႇဇီ� ���� ��ကေဲပိုါႇ စံ� ဝ်�ဖြ�ား။

ႎီါည်�းဒ�း ဂ�ကေဲဒါ်န်�စံ�ႎီ�းကေဲဒ�ႈဇီ း ပိုါ်$ �� ပို�န်ာန်�းအန်�း�� စံ�ဒ�ႈ� ��ႇ�လူ� ����ာည်�း 
�ာည်�း င်ည်�းကေဲပိုႇ �ာ�$ ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအန်�း�� ကေဲ�ာ�န်�းကေဲခ7ႈ။  ႎီါည်�းဒ�း ��စံ�ဟာဝ်�းဇီ း   
ပိုါ်$ ဒ�အ�မ်�ဒါန်��� ကေဲဂါ်ည်�းပိုည်��ပိုါ်ႇ �ပိုါ်န်�အ န်�းဒ� $။  ကေဲဂါႇမ်� ႈကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအ� ည်�      
ပိုယ်ာ�ႈ����ဒ�း ဟပို�အ န်�းင်ည်�းကေဲပိုႇ��  ��င်�ကေဲခ�င်�း���ဝ်�း�လူ� ����ာည်�း��     
မ်�ဒါန်���   စံ�� ကေဲယ်�ဝ်�းမ်�� ဝ်�ႈ��။



 

 

၅၈

�� န်�ကေဲဇီ�န်�း အ��ကေဲ0လူ����ဒ�း  ��စံ�င်ါ်ႈ�လူာ�ႈ�လူ� ����ာည်�း       
ပို� င်�ဟပို�အ န်�း���ာ� င်ည်�းကေဲပိုႇ��ဒ�းအ စံာ�န်�း၊ စံ�ပို ႇလူာ� � ��ႇ��။ ႎီါည်�းဒ�း         
��စံ�ကေဲအာင်�းပိုါဝ်�ဒါ်ႈဒ� $လူာ�  ‘‘�� ႇ စံ� ဝ်�ဖြ�ား�ာည်�းဂ�ကေဲဒါင်�။’’ 

စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ကေဲ0�န်�းဒ�ႈမ်�ဒါန်��� လူည်��ႎီ2 ည်�း�ဒ ည်�းခန်ား��၊  ဒ�ႈ�� း ��ခန်ား�� 
လူည်��င်ါ်ႈယ်ာ�မ်�း။ စံ� န်��ာည်�းကေဲဇီ�န်�း  အ��ကေဲ0လူ��မ်ာ�  ဟည်�ကေဲ��ႇလူာ��� း    
��အ�းကေဲဂါ်ည်�းပိုါ်$ ခကေဲလူ�ပို��� ကေဲဒ�ႈ�ကေဲဇီာည်�လူ� ည်�းႎီ� န်� မ်�ဒါန်���။  ��မ်ာ� �ယ်ာင်�   
 ပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်� မ်�ဒါန်��� ဂ� န်�းလူာ�ကေဲပိုါႇအခည်�းဟာ�$ ။  အ�းမ်� ႈ��အ�း�� ��ကေဲဂါ်ည်�းအ န်�း
မ်ာ�  ��ဟည်�လူ� ည်�းလူည်�ကေဲလူႈႎီ� န်�ဒ� $ ဒအ0ာပို�ကေဲဂါ်ည်�း��ဒ�း။ �� င်�ဆင်ည်�းဒ�း  မ်�ဒါန်�
�� ယ်ာ�မ်�းကေဲပိုါႇ အ ဆ�န်�ကေဲလူႈအယ်�မ်F�န်� ။  ဟည်�မ်� ႈကေဲပိုါႇ  စံ� ဝ်�ဖြ�ားကေဲခ�ာ���လူာည်�း    
  အ��ကေဲ0လူ��ဟာ�$ ။



 

 

၅၉

အ��ကေဲ0လူ��ဒ�း ��ဆ�င်�ဒ�ႈ ဂ�ကေဲဒါ်န်�ကေဲပိုန်��ား�ည�ားဒါင်�း��။  �ည်��ာည်�းမ်ာ� 
ဂ�ကေဲဒါ်န်�အာဝ်�ကေဲ0�န်�းကေဲ�ာႇမ်၊ အန်�းစံ�မ်2 ာန်�းလူ� ည်��ာ�$ ��  ရူ� န်�းပို� င်��� ���� န်�းလူာည်�းကေဲဒ�ႈ
��ဒ�း အ ကေဲခ7ႈခ7�?��ခ7�?��၊ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း  ဂ�ကေဲဒါ်န်�  စံ�ဟည်�ကေဲမ်�ႈဂ� န်�းကေဲပိုါႇရူ� န်�း။ 

ႎီါည်�းဒ�းဟည်�လူ2 ာ�န်�း ဂ�ကေဲဒါ်န်�ဟည်�ကေဲ0�န်�းလူာ� ဇီ� င်�းမ်� ��ႏရူ� င်�း  ပို� င်�� �� �#��   
စံ� ဝ်�ဖြ�ား။ အန်�းစံ�ကေဲ��ႈဒါးရူ� န်�းပို� င်��� န်�းအန်�း����ဒ�း  စံ�ကေဲ0�န်�းအ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို�    
ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း အ��ကေဲ0လူ�� ဟည်�� ကေဲ�ာႇမ် အ� န်�ဒါ်န်�းဆ�န်�တြ�ားစံ� ဝ်�ဖြ�ား။ 
��ဂ�န်ာ�ႇလူ� ည်� ကေဲဂ��ပို�အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို�  ပို� င်�ကေဲ0�န်�းအ န်�း ဂ�ကေဲဒါ်န်�ဒ�းဟာ�$ ။

;



 

 

၆၀

စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ႎီ�းဒ�ႈ�� း�� မ်� �ာ�$ အ�ကေဲ0လူ��၊  ကေဲဂါႇမ်� ႈ��ကေဲဂ��ပို�အ0ာင်� ပို� င်�ကေဲဂ��ပို���။ 
 ��ဟည်�ဆ� မ်�း�� း�ာ�$ ယ်ာန်�ဆ ��။ စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ��� န်�းကေဲလူႈဒ�ႈ�� း ကေဲခ7ႈအ�းကေဲခ�ာ���လူာ
ည်�းလူည်�ကေဲလူႈအ ကေဲခ7ႈ �ာ�$ အ��ကေဲ0လူ��  ကေဲ�ာႇ�ာ��ာည်�းမ်2 ာန်�း��  စံာန်� င်�ႎီ�း
ကေဲခ�ာ���လူာည်�း��။ ��စံ�ဂ�န်ာ�ႇလူ� ည်� ကေဲ0�န်�းပို� င်��လူ ည်�ႇ၊  စံ�ႎီ�း�ည်ား�� း  ဒ�ႈ�� မ်�၊  
စံ�ႎီ�းကေဲလူ2 ႇ�� းကေဲန်ာႈ�� စံ��� ႈ�� း ကေဲခ�ာ���လူာည်�းဟာ�$ ။  ���� ႈ�ည်ားလူာ��ာ
ည်�းကေဲဇီ�န်�းမ်ာ� ဟည်�ဂ� န်�းကေဲပိုါႇအခည်�းဟာ�$ ။ စံ� ဝ်�ဖြ�ားဟည်��� န်�းကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ  ကေဲခ7ႈအ�း
ကေဲခ�ာ���လူာည်�း  လူည်�ကေဲလူႈ�� ဂ� န်�းကေဲပိုါႇအခည်�း  စံာန်� င်�ကေဲခ�ာ���လူာည်�း  အ��ကေဲ0
လူ��  ဒ��င်��ည်�းယ်ာန်�ဆ ��။ 

�� ဝ်�လူ2 ာအခည်�း၊ အ��ကေဲ0လူ��စံ�မ်2 ာန်�းဆ း �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား ဒါ်ႈ ‘‘�� န်�းဒ�ႈ    
�ာ�$ ကေဲယ်း �ား�ည�ားဒါင်�း အ ကေဲခ7ႈန်ာ�ႏ။’’ ��မ်ာ� ဆ�င်��� န်�း �ား�ည�ားဒါင်�း၊ 
နှ2 ာင်�းမ်� ႈ � အ�းကေဲ��ာ�မ်�းဒါင်�း၊ နှ2 ာင်�းဒါင်�းဇီား နှ2 ာင်�းအန်�းဆမ်ား  ကေဲအာအ�း��� ��။ 
စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�အာဝ်��� �#��မ် �ာည်�းမ်2 ာန်�း��။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� စံ� ဝ်�ဖြ�ားဒ�ႈအ� ဝ်�        
�ား�ည�ားဒါင်�းအ ကေဲခ7ႈ �ာ�$ ��။



၆၁



၁၇။ 	��ကျေဆူ��စံာ 
 ပို� င်�ကျေရ�န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား�ာ�* ဒဲါကျေႎိူ	�

၁ဆမ်� ည်�လူ ၁၀:၁၅-၁၉၊ ၂၄၊ ၃၁၊  ၂ ဆမ်� ည်�လူ ၅၊ 
၇း၁၁-၁၂

၆၂



��င်�ခြီခ�#ဝ်�းအ��ကေဲ0လူန်�း အ�းကေဲပိုန်��ား�ည�ားဒါင်�း လူအာည်�ႇဒ� $အ�း မ်� ႈကေဲဆာလူ
ဟာ�$ ။ အန်�းမ်� ႈကေဲပိုါႇ �ာည်�း�� �#���ာည်�းလူ�  အ��ကေဲ0လူ��၊ ဒါင်�းဒါင်�းဇီားဇီားမ်ကေဲအ�ႈ 
ခ� ��ခ7�ႇကေဲပိုါႇအခည်�း။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� အန်�းစံ�အာဝ်��ည်ာဝ်�းကေဲ��ာႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ
�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�တြဟာ�ည်�ႇလူာ��� းကေဲခ7ႈဟည်�း စံာန်� င်����ည်� ဒ�အ���အန်�းဒ�း။ 

 

ကေဲခ7ႈဒ�း အန်�းဇီ� ဝ်�ဒါကေဲႎီ��။ အန်�းမ်� ႈ� အ�းခ7�?င်�းပို း အ ကေဲခ7ႈ။ �� ဆ���ဟည်�း
��အ�းကေဲဒ�ႈ�� ဝ်�း ပို းအန်�း အ�းမ်� ႈခ�င်�ဆ���၊ ကေဲ��ႈ��မ်ာ� အန်�း�ယ်�ဒ� $ လူာည်�းပိုယ်ာ�မ်�း
ႎီ� န်�။ ဒါကေဲႎီ��ဒ�း မ်� ႈ� အ�းဆ� ဝ်�မ်2 ာန်� ဆမ်ားဆ��#ႇကေဲခ��မ်�းအ�း၊ မ်� ႈ� အ�းကေဲည7�မ်�ဖြ�ား
�ည်ာဝ်�းကေဲ�ာႇကေဲ��ာႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား အ ကေဲခ7ႈ။

 

၆၃



 ဒါကေဲႎီ��ဒ�း မ်� ႈ� အ�း����ကေဲအာအ�း အာဝ်�ႎီါ်န်�း မ်� ႈစံ� မ်�$ ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းပို�န်�းအ ကေဲခ7ႈ။
ခည်�ဒ�$ အန်�း အန်�း�ခ��င်�ကေဲဒ�ႈစံ� မ်�$  �ာ�$ ကေဲဂါလူ�ယ် အ�းဒါင်�းဇီား�ာည်�း��လူ း။ ကေဲဂါလူ�ယ်ဒ�း
အ�းမ်� ႈ� အ�းဆ� န်�ဒါင်�းဇီားဒ�း၊ အန်�းမ်� ႈကေဲပိုါႇ ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း����အ ကေဲခ7ႈဟာ�$ ။ အန်�းဒါင်�း
ဇီားကေဲပိုါႇ ��မ်�းကေဲပို။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒ�ႈဒါကေဲႎီ�� လူာည်�းပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�အန်�း 
စံ�ဒ�ႈ�� း အန်�းကေဲခ�ာ���လူာည်�း အ��ကေဲ0လူ��ဟာ�$ ။

 

ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း ကေဲဆာလူ စံ�ကေဲန်ာႈဆကေဲ�ႈ �ာ�$ အန်�း စံ�တြဟာ�ည်�ႇအ� န်�ဒါ်န်�း
0�န်�းလူာ���ာမ်�ပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်� အန်�းဂည်�ကေဲ�ာ���။ ကေဲမ်�ႈလူာ�အ ဆင်ည်�း ကေဲဆာလူ စံ�တြဟာ�ည်�ႇ
စံာန်� င်�ပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်� ဒါကေဲႎီ��။ အန်�းစံ�ကေဲလူ�ပို�ဟာဝ်�း ပိုါ်$ ကေဲခ�င်�း���ဝ်�းA� မ်� ပိုါ်$ ဒ�ကေဲဂါ်ည်�း
ခ� �?င်�းဒါကေဲႎီ��။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� ဒါကေဲႎီ��စံ�အာဝ်�ပိုယ်ာ�မ်�းမ် ကေဲဆာလူ ၊ အန်�းစံ�ဆ� ႇ
လူာည်�းအ န်�းလူ� ည်� �� န်�း�ဆ�းကေဲဆာလူ အ�းခ7�?�� စံာန်� င်�နှ2 �ဆာ��ကေဲဆ �ာ�$ ကေဲဆာလူ  
ဒါ်ႈဆာ�မ်� ႈလူ� ည်� စံာန်� င်��� န်�းကေဲပိုန်��ား�ည�ားဒါင်�း အန်�းအာဝ်�လူာည်�းပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�မ်
ကေဲဆာလူ ။  ၆၄



 ကေဲဂါ်ည်�းကေဲဒ�ႈ အ�းမ်� ႈကေဲဆာလူ မ်ာ� ဟည်�ယ်ာ�မ်�းဟာဝ်�း ��င်�ပိုါင်���� ��ဆ� ��အ ဒ�။ 
�� န်�ကေဲဇီ�န်�း ဒါကေဲႎီ��စံ�ကေဲပိုန်�ကေဲဒ�ႈ �ား�ည�ားဒါင်�းအ��ကေဲ0လူ��။ ကေဲဂါႇဒါကေဲႎီ��မ်� ႈ
�ား�ည�ားဒါင်�း ကေဲပိုန်�ပို�န်�းအ ကေဲခ7ႈ၊ � အ�း�� င်�းလူ2� င်�းအန်�း��မ်ာ� ကေဲ��ႈ�ကေဲန်�ႈ 
�ကေဲမ်�ႈဒ� $ကေဲပိုါႇအန်�း။ အန်�း��� ��ကေဲဒ�ႈ ပိုါင်���� ��ဂ� န်�းကေဲပိုါႇအခည်�း၊ ကေဲဂါႇမ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား
ဒ�ႈကေဲ�ာင်�းမ်င်��လူာ �ာ�$ အန်�း၊ အန်�းစံ��ယ်�ဒ� $ကေဲပိုါႇအ�းကေဲ�ာ�န်�းကေဲ�ာ���။ အန်�းစံ�
�� ��လူာည်�း လူ2� င်�းကေဲယ်ရူဆလူ�င်� စံ�ကေဲ0�န်�းလူ2� င်�းဒ�း မ်� ႈလူ2 � င်�းဒါင်�းဟာ�$ ။ ဇီ� ဒါကေဲႎီ��
�� ဝ်�ႈကေဲမ်န်�းကေဲဒ�ႈဒ�း �� င်�းလူ2� င်�းအ��ကေဲ0လူမ်ာ� ဟည်�ကေဲပိုန်�ကေဲဒ�ႈလူာ�ကေဲပိုါႇ �� င်�းခ��မ်�း
�� င်�းကေဲမ်�ႈ �� င်�းကေဲ��ာ�မ်�းဒါင်�းအ �� င်�းဟာ�$ ။ 

 

�ား�ည�ားဒါင်�းဒါကေဲႎီ�� စံ�ဆ�င်�ကေဲ0�န်�းလူာ�ကေဲစံာ�င်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား စံာ� အ�း��
ကေဲ�ာ�န်�းကေဲခ7ႈ နှ2 ာင်�း�� ပို�ကေဲမ်�ႈဒ�န်� င်�လူC ဒ�န်� င်�ကေဲဂ��ပို�စံ� ဝ်�ဖြ�ား။ � အ�း��မ်ာ� စံ�လူCကေဲဒ�ႈ
ပို� င်�လူC ကေဲဂ��ပို�ကေဲဒ�ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား �� င်�ကေဲAင်�စံ� ဝ်� ပို� င်�ကေဲ0�န်�းအ န်�းကေဲမ်ာကေဲဆဒ�း �� ပို��� န်�းကေဲဒ�ႈ
ကေဲပိုါႇလူာ� �� န်�းပိုယ်ာ�ႈဆာင်�န်မ်�း။

 

၆၅



 
စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ဆ ည်�ႇပိုကေဲ0ာ����န်ာ�ာန်� ကေဲဒ�ႈ�လူာင်�း�ာ�$ ဒါကေဲႎီ�� ဒါ်ႈ ‘‘ဒါကေဲႎီ��၊

ကေဲဂါႇမ်ည်�းမ်� ႈ ကေဲခ7ႈအ�း��� ��ဆ� ��၊ မ်ည်�းအာဝ်��� န်�းမ်ကေဲ0�န်�းခကေဲလူ�ပို�အ� ဝ်�း။ မ်� ႈလူ� ည်� 
ကေဲ�ာ�န်�းမ်ည်�း န်� င်��� န်�းကေဲ0�န်�းဟာ�$ ။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� အ� ဝ်�းန်� င်�ဒ�ႈကေဲ�ာင်�းမ်င်��လူာ
အ�းခ��မ်�$ အ�းကေဲပိုန်�အ�းပို�န်�း �ာ�$ မ်ည်�း။ ကေဲခ7ႈအန်�းအ�းန်� င်�အ�����င်�ပိုလူာင်� ခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?း 
အ��ကေဲ0လူ��န်�း၊ အန်�းန်� င်�မ်� ႈကေဲပိုါႇ��အ�းပို��ႈကေဲဒ�ႈ ��င်�ခြီခ�#ဝ်�းမ်ည်�းန်ာ�ႏ။ ကေဲမ်ဆ�ယ်မ်ာ�
မ်� ႈ��င်�ကေဲ�ာ�န်�းလူ2 ာန်� မ်ည်�းအ ကေဲခ7ႈဟာ�$ ။ ကေဲမ်ဆ�ယ်ဒါ်ႈအ�းမ်� ႈကေဲခ7ႈပို� င်�ကေဲ0ာႈအ န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား
စံာန်� င်�ကေဲခ�ာ���လူာည်�း� အ�း ကေဲ��င်�း�� င်�း�� မ်��ာန်�း ကေဲ�ာ�န်�းကေဲခ7ႈဟာ�$ ။’’

 

�� ဝ်�ကေဲယ်�ဝ်�း�ည်ာဝ်�းဒါကေဲႎီ���ာ� ကေဲ��ာႈကေဲခါ်�ည်�း����ဒ�း အန်�းခ� ည်�းကေဲ�ာႇ 
ဇီ� ���� ��ကေဲပိုါႇ ကေဲ�းစံ းစံ� ဝ်�ဖြ�ားအ စံာ�န်�း။ ဆ�မ်��ာည်�းဆ� မ်�ဒါ်ႈလူာ��ာည်�းကေဲဇီ�န်�း
ကေဲဂါႇမ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား ဒ�ႈအ န်�း����ာ�$ အန်�း ဒါ်ႈန်� င်�ဒ�ႈကေဲ�ာင်�းမ်င်�ဂလူာ ဂ� န်�းဂ� န်�းဟာ�$ ။
ဇီ� အာည်�ႇကေဲလူႈကေဲဒ�ႈကေဲမ်ဆ�ယ်ဒ�း ခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?းအ��ကေဲ0လူ�� စံ�ကေဲဂါ်ည်�းပိုည်�နှ2 ���အ န်�းလူာ�
�� ပို�မ်� ႈကေဲပိုါႇ �� င်�အ ကေဲဟင်�ႏဆာင်�န်မ်�းအန်�း။ 

 

၆၆



 

�ား�ည�ားဒါင်�းဒါကေဲႎီ�� စံ��� ဝ်�ႈကေဲမ်န်�း�� င်�းလူ2� င်�း�� ဆ� ဝ်�ဆ� ဝ်�မ်2 ာန်�မ်2 ာန်�၊ 
အန်�းမ်� ႈကေဲပိုါႇ �ား�ည�ားဒါင်�းကေဲပိုန်�ပို�န်�းအ ကေဲခ7ႈ။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� �� ဝ်�စံာ�မ်�ကေဲဒ�ႈ
အခ� �?င်� ဇီ� န်� င်��ကေဲဟာ�ည်�ႇအန်�း၊ အန်�းဟည်�ကေဲ0�န်�း�လူ ည်�ႇ�ကေဲလူ�ပို�
�ာ�$ လူအာည်�ႇ စံ� ဝ်�ဖြ�ားဟာ�$ ။ 

 

ကေဲမ်�ႈလူာ�အ ဆင်ည်�း ဇီ� �ပို�အန်�း�� ဂ�ဟာဝ်�း��� ��ဆ� ��၊ အန်�းစံ��ကေဲဆႈ
ကေဲဒ�ႈဒဒ�အ� ခည်�ဆင်ည်�းဒ�း၊ အန်�းစံ��� ဝ်�ႈကေဲယ်�ဝ်�းလူာ� အ�းပိုန်�းခ7�ႇအ ကေဲခ7ႈဂ�မ်ာ�န်�းကေဲအ�မ်�း။
ဇီ� ဝ်�အ�းပိုန်�းဒ�း စံ�ကေဲ��ႇဒါ်ႈလူာ� �ာ�ကေဲဆ�။ 

 

၆၇



 ဒါကေဲႎီ��ဒ�း အန်�းအာဝ်�ဒါ်ႈမ် န်� င်��ႎီ�င်�ဒ�ဝ်�းႎီ�း ဟည်�ဆ ည်�ႇ�� းလူာ� အ�းဟာဝ်�း
ကေဲ��ႇကေဲဒ�ႈအ�းပိုန်�းဒ�း ကေဲဒ�ႈဇီ းပိုါ်$ အန်�း။ အန်�းစံ�အ�ကေဲ�ာႇ�ာ�ကေဲဆ�ဒ�း၊ အန်�းစံ�ဒ�ႈလူာ�
အ�းပိုန်�းဒ�း လူည်�ကေဲလူႈႎီ�းဟာဝ်�း။ ႎီါည်�းဒ�းအာဝ်�လူ2 ာ�န်�း �ာ�ကေဲဆ�စံ�ဆ ည်�ႇ 
အ�းဟာဝ်�း�လူာင်�း �ာ�$ ဒါကေဲႎီ�� ဒါ်ႈအန်�းဟည်������� းဇီ� န်�းဟာ�$ ။

 

အ 0�ယ် အ�းမ်� ႈကေဲမ်�န်�း�ာ�ကေဲဆ�ဒ�း၊ အန်�းမ်� ႈကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း����အ ကေဲခ7ႈ၊
မ်� ႈကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း ပို� င်�ကေဲန်ာႈဒါင်�း ဒါကေဲႎီ��ဟာ�$ ။ ဒါကေဲႎီ��စံ�ဆ ည်�ႇအ�းဟာဝ်�းကေဲ��ႇအ 0�ယ်
ႎီ�းကေဲဒ�ႈ ဒပိုါင်���� ��ဒ�း စံာန်� င်�ဒ�ႈအန်�းႎီ�းကေဲဂါ်ည်�းကေဲ�ာႇပို�းအန်�းအ ဒ� ပိုါ်$ ခကေဲလူ�ပို���။ 
�ည်��ာည်�းမ်ာ� အ 0�ယ်ဒ�း အာဝ်�ႎီ�းကေဲဒ�ႈမ်၊ ကေဲဂါႇမ်� ႈကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအ�းဟည်�း��
ဂ���� ��ဆ� ��ကေဲဂါ်ည်�းအ န်�း�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း ဒါကေဲႎီ��စံ�ဆ ည်�ႇ
အန်�းဟာဝ်�းပိုါ်$ ပိုါင်���� ��ဆ� ��ဒ���ာမ်�း၊ ကေဲဂါႇမ်� ႈ အန်�းဆ�င်�ဒ�ႈ အ 0�ယ်ဒ�းယ်ာ�မ်�း။

၆၈



 
ႎီါည်�းယ်ာ�မ်�းဟာဝ်�း အ 0�ယ်ဒ�း၊ ဒါကေဲႎီ��စံ�လူာည်�း�ာ�ကေဲဆ� အ�းမ်� ႈပို�း

အ 0�ယ်ဒ�း။ ႎီါည်�းဒ�း �ာည်�းစံ�ကေဲမ်�ႈကေဲဒ�ႈလူာ� ကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�းအ ကေဲခ7ႈ။ စံ� ဝ်�ဖြ�ား 
စံ�အာဝ်��� �#��မ် �ည်��ာည်�းကေဲ0�န်�းဟာဝ်�း ဒါကေဲႎီ��ဒ�း။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း
စံ� ဝ်�ဖြ�ား စံ�ဆ ည်�ႇလူာ� ပိုကေဲ0ာ����န်ာ�ာန်� ကေဲဒ�ႈ�လူာင်�း �ာ�$ ဒါကေဲႎီ��၊ 
နှ2 ာင်�းအန်�းႎီ�းန်လူCႈဒ� $ ပို� င်��လူ ည်�ႇ�ကေဲလူ�ပို�အန်�း ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈ။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း ဒါကေဲႎီ�� 
စံ�ကေဲလူ2 ႇကေဲန်ာႈ၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� စံ�ပို �� ?��ဒ�ႈ ပို� င်��လူ ည်�ႇအန်�း။ �ယ်�ကေဲပိုါႇခည်�ယ်ာမ်�းကေဲဇီ�န်�း
အန်�း�ည်���န်�းဒည်�းစံ� မ်�$ Aန်�ကေဲမ်2 �$မ်ာ�၊ အန်�းန်ာ�ႇလူ� ည်�ကေဲည7�မ်�အ န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ားဟာ�$ ။

 

ကေဲဂါႇမ်� ႈ ဒါကေဲႎီ��ကေဲ0�န်�း�လူ ည်�ႇ�ကေဲလူ�ပို�၊ ကေဲ�ာ�န်�းအန်�း စံ��� ႈည်ားယ်ာ�မ်�း၊ 
�ကေဲန်�ႈ�ာန်�ခ� းအန်�းမ်ာ� ဟည်�ကေဲႎီါ်��ဟာဝ်�းကေဲပိုါႇခည်�းခည်�း။ ႎီါည်�းဒ�း ကေဲခ�င်�းခကေဲလူ�ပို�
အန်�းမ်ာ� ဟည်�ကေဲပိုန်�ကေဲဒ�ႈကေဲပိုါႇ ကေဲလူာ�င်���န်�းဒည်�းဂည်�မ်� �?း။ အန်�း�ည်�အာဝ်�ကေဲမ်�ႈ
���ကေဲ��င်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ�၊ အ�းမ်� ႈ���စံ� ဝ်�ဖြ�ားအခည်�း အန်�းဂ�မ်� န်�အ န်�းကေဲ��င်�းဒါကေဲႎီ��။ 
�ာ�ကေဲဆ� စံ�ကေဲမ်�ႈကေဲဒ�ႈလူာ��� း ကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�းအ ကေဲခ7ႈ အ�းဇီ� ဝ်�ဒါ်ႈကေဲဆာလူမ်� န်�။

.

၆၉



၇၀



၁၈။ 	�� င်�း"� � င်�းဒဲါကျေႎိူ	� 

၁ �ား�ည�ားဒါင်�း�� ၁-၆၊ ၁၁-၁၂

၇၁



 

၇၂

ႎီါည်�းယ်ာ�မ်�း�� န်�ဟာဝ်�း �ား�ည�ားဒါင်�းဒါကေဲႎီ�� ၊  အ�းမ်� ႈကေဲ�ာ�န်�းအန်�း  
ကေဲဆာလူမ်� န်� စံ�ကေဲပိုန်�ကေဲဒ�ႈ�ား�ည�ားဒါင်�း။  �� န်�ကေဲဇီ�န်�း  စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ကေဲ��ာႈကေဲလူႈ
�ာ�$ ကေဲဆာလူမ်� င်�၊ စံ�ဒါ်ႈ "မ်ည်�းမ်2 ာန်�းဟ� င်�း ပို� င်�ဆ�င်��� န်�းမ်ည်�းခည်�းခည်�း�ာ�$ အ� ဝ်�း။” 
ကေဲဆာလူမ်� န်�စံ�မ်2 ာန်�းလူ� ည်� ည်ာန်�ပို�င်�ည်ာ  �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား။  စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ခ� ည်�းကေဲပိုါႇအခည်�း  
စံ�ဒ�ႈည်ာန်�ပို�င်�ည်ာ �ာ�$ ကေဲဆာလူမ်� န်�၊  ဒ�ႈ�� း နှ2 ာင်�းအန်�း����မ်2 ယ်�ဒ� $အ�း ကေဲ��င်�း�� မ်��ာ
န်�း။ �� န်�ဒကေဲဇီ�န်�းအာဝ်�ႎီါ်န်�း စံ�ဒ�ႈ�� းဂ� �?းအ ��စံာနှ2 ာင်�းနှ� ���� မ်�ဒ� $ စံာအန်�း။ 

ကေဲဆာလူမ်� န်�စံ�ကေဲ0�န်�းကေဲပို �ႈကေဲစံာ�င်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား ပိုါ်$ လူ2� င်�းကေဲယ်ရူဆလူ�င်�။  အ�းမ်� ႈကေဲခ7ႈ  
အ�းတြဟာ�ည်�ႇ�စံ အ န်�းဂ� �?းဂ�ာမ်�း စံာန်� င်�ကေဲ0�န်�းကေဲစံာ�င်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ားဒ�း  မ်� ႈ� န်�အန်�းဒါကေဲႎီ�� 
 ဟာ�$ ။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း � အ�းပိုါ်ကေဲမ်�ႈမ်ာ�  � ကေဲဂ��ပို�မ်စံ� ဝ်�ဖြ�ား  ပိုါ်$ ကေဲAင်�ႏစံ� ဝ်�၊  ��ခလူာ
ည်�းကေဲဒ�ႈကေဲဂ��ပို�ဒ� $စံ� ဝ်�ဖြ�ား၊ စံ�ပိုယ်ာ�မ်�း�� ဆ��� လူCဒ�ႈ�ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား  ပိုါ်$ ကေဲခ�င်�းကေဲစံာ�င်�းစံ� ဝ်�
ဖြ�ားဒ�း၊ အန်�းစံ� ဝ်�မ်ာ� စံ�ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈကေဲဂါ်ည်�းကေဲပိုါႇ  ပိုါ်$ ကေဲခ�င်�းကေဲစံာ�င်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ားဒ�း  စံ�ကေဲဂါ်ည်�း
ကေဲ�ာႇ  � အ�းအန်�း��ပိုါ်$ ဒ�း။  



 

 

၇၃

�ည်��ာည်�းမ်ာ� ကေဲဆာလူမ်� န်�စံ�ယ်လူ� ည်�  လူာည်�းအ�းပိုန်�း ခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?းဟည်�း��။  
အန်�းခါ်ႇလူာည်�းကေဲပိုါႇ အ�းပိုန်�း အ ကေဲဟင်�ႏ၊  အန်�းအာဝ်��ည်ာဝ်�းကေဲ�ာႇမ်  ကေဲ��ာႈ    
စံ� ဝ်�ဖြ�ား။ အ�းပိုန်�း����ဒ�းခ�ဂ� န်�း  မ်� ႈအ�းပိုန်�း�� င်�းပိုါ်$ ဒ�ဟည်�း၊  ��မ်ာ� ကေဲ��ႈကေဲဒ�ႈကေဲဂ��ပို�
ဒ� $ ဖြ�ားပို� င်�ကေဲဂ��ပို��� ပိုါ်$ �� င်�းဒ�း။  �� ဝ်�ဂါ်ႇကေဲဒ�ႈ ကေဲဆာလူမ်� န်�  အန်�းဟည်�ကေဲဂ��ပို�ကေဲ�ာႇ
ကေဲပိုါႇ ဖြ�ား����ဒ�း။  

ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဆ�င်�ဇီာဝ်�းကေဲပိုါႇခည်�း  �ာ�$ ကေဲဆာလူမ်� န်�။    
အန်�းစံ� ဝ်�စံ�ဒ�ႈ�� မ်� �ာ�$ အန်�း၊  စံ�ဒါ်ႈ "အ� ဝ်�းန်� င်��ယ်ာ�ႈႎီ� န်��� င်�းမ်ည်�း နှ2 ာင်�းကေဲပိုန်�  
အယ်��� င်�း ႎီါည်�းယ်ာ�မ်�းဟာဝ်�းမ်ည်�း။”



 

 

 

၇၄

ႎီါည်�းယ်ာ�မ်�း�� န်�ဟာဝ်�းကေဲဆာလူမ်� န်� အ�းမ်� ႈကေဲ�ာ�န်�းအန်�း ကေဲယ်ာကေဲ�ာင်�  စံ�ကေဲပိုန်�  
ကေဲဒ�ႈ�ား�ည�ားဒါင်�း။ ကေဲယ်ာကေဲ�ာင်�ဒ�း  အန်�းမ်� ��ႏကေဲပိုါႇခည်�း။  � အ�း��အ�းကေဲဂါ်ည်�း 
ကေဲခ�င်�း�� င်�းအ��ကေဲ0လူ��ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈ စံ�ကေဲဒ�ႈဇီ းဒ� $ ပိုါ်$ ကေဲယ်ာကေဲ�ာင်�၊ ��စံ��ာင်� အန်�းကေဲပို
န်��ား�ည်ားဒါင်�း��။ ��စံ��လူာင်�းဒါ်ႈ ‘‘ခည်�ကေဲဂါ်ည်�း �ား�ည်ားဒါင်�း ကေဲဆာလူမ်�
န်�၊  အန်�းဆ ည်�ႇ ကေဲယ်းကေဲ0�န်�းဇီ� င်�း ��န်�း��န်�းဒည်�းဒည်�း  ဒကေဲဇီ�န်�းအာဝ်�ႎီါ်န်�း  ရူ� န်�းခြီခ�းမ်ာ� 
 အန်�း��ပို�ဂ� န်�းကေဲပိုါႇခည်�း။’’  

�� ဝ်�ကေဲယ်�ဝ်�း�ည်ာဝ်�း ကေဲယ်ာကေဲ�ာင်��ာ��ာည်�းကေဲဇီ�န်�း၊  အန်�းစံ�ႎီ�းဒါ်ႈ�ာ�$ ��  
‘‘�� ဝ်�မ်� ႈ�ာ� ဇီ� အ� ဝ်�းန်�းဟာ�$ ၊  အ� ဝ်�းခ��န်�းန်� င်�ဒ�ႈ  ပို���န်�းဒည်�းမ်2 ယ်��� း  ခ ခည်�မ်� ႈ�ာ�  
ဇီ� � န်�အ� ဝ်�း ကေဲဆာလူမ်� င်�။  �� မ်�ပို� င်�န်� င်�ဒ�ႈအ� ဝ်�း  �ာ�$ ပို�လူာ�ကေဲ0�န်�း  ခ��န်�းန်� င်�မ်2 ယ်�ခ     
�� မ်�ပို� င်�ဒ�ႈ � န်�းအ� ဝ်�း။’’ 



 

 

၇၅

ခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?းအ��ကေဲ0လူ�� အ �� ဝ်�းမ်� �?း��ပိုါ်ကေဲမ်�ႈမ်ာ�  ဟည်�ႎီ�း�ခ���ဒ� $      
�ာ�$ ကေဲယ်ာကေဲ�ာင်�။ မ်� ႈလူ� ည်��ာ�ႈ ခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?းအယ်�မ်� �?း စံ�ခ� မ်��ည်ာဝ်�းဟာဝ်�း  ပို� င်�ဒါ်ႈ
အန်�း။ �� င်�းဒ�ကေဲဂါ်ည်�းခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?းအယ်�မ်� �?းဒ�း  စံ�ကေဲ��ႇဒါ်ႈမ်� ႈ�� င်�းယ် ဒ။ 

ခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?းအ��ကေဲ0လူ��အ �� ဝ်�းမ်� �?း စံား��အ�း�ခ��� �ာ�$ ကေဲယ်ာကေဲ�ာင်�ဒ�း   
��စံ��ာင်�ဒ�ႈ နှ2 ာင်�းကေဲယ်ကေဲယ်ာကေဲ�ာင်�  ကေဲပိုန်��ား�ည�ားဒါင်�း��။  �� င်�း��ဒ�း     
စံ�ကေဲ��ႇဒါ်ႈမ်� ႈ �� င်�းအ��ကေဲ0လူ။ 



 

 

 

၇၆

ကေဲယ်ကေဲယ်ာကေဲ�ာင်�ဒ�း အန်�းကေဲ0�န်�း�ခ���  �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား၊  ကေဲအာဒ� $� အ�း�� င်�း
အန်�း�� ကေဲ0�န်�း�လူ ည်�ႇ�ကေဲလူ�ပို�။  အန်�း� ဒ�ႈမ်  � အ�း��င်��� င်�းအန်�း��     
ဟာဝ်�းကေဲဂ��ပို�စံ� ဝ်�ဖြ�ား ပိုါ်$ ကေဲစံာ�င်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား  အန်�းအ�းကေဲဂါ်ည်�း ပိုါ်$ �� င်�းယ် ဒ၊  အန်�းဟ
ည်�ကေဲ0�န်�းဒ�ႈအ န်�း အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို�အယ်�ကေဲလူ2   စံာ��န်� င်�ကေဲဂ��ပို�။ 

�� င်�းယ် ဒ �ာည်�း  �� င်�းအ��ကေဲ0လူ��မ်ာ�  ဟည်�လူည်�ကေဲပိုန်�လူာ� ယ်ာန်�ဆ   
အ �� င်�းကေဲ�ာႇအ �� င်�း၊ ကေဲဂါ်ည်�းကေဲဂါ်ည်�းစံ�လူည်���� ��  ခန်ား���ာည်�းကေဲဇီ�န်�း။ 



 

 

၇၇

�ား�ည�ားဒါင်�း ကေဲခ�င်�း�� င်�းအ��ကေဲ0လူ��ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈ  ဟာည်�းမ်� ��ႏဒ� $      
ကေဲပိုါႇအခည်�း။ �ား�ည�ားဒါင်�းခ�ဂ� န်�း��ဒ�းမ်ာ�  ���ည်ားအ��ကေဲ0လူ��အ�းဟည်�း 
အန်�းအ�းဆ�င်�ကေဲပိုန်� �ား�ည�ားဒါင်�း ႎီ�း�ယ်ာင်�ပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�ဒ� $��။  

အ��ကေဲ0လူ��ခ�ဂ� န်�း �ာည်�း  �ား�ည�ားဒါင်�းအ��ကေဲ0လူ����ဒ�း      
��ဟည်�ကေဲဂ��ပို�ဒ� $ အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို�။  ���ည်��ည်� �လူ ည်�ႇအ� င်�ဟ� မ်�းအ�း        
မ်ာင်��စံာ�န်�း စံ�ပိုယ်ာ�မ်�းကေဲ�ာ�န်�းဒ�$ ��  စံ�ကေဲ0�န်�းပို� င်�လူC။ 



 

၇၇

�ား�ည�ားဒါင်�းယ် ဒ����ဒ�း စံ�မ်� ႈဒ� $��င်�ခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?းကေဲ�ာ�န်�းလူ2 ာန်�ဒါကေဲႎီ��။    
�ား�ည�ားဒါင်�း��မ်င်��လူ���မ်ာ� �� ဝ်�ႈကေဲမ်�န်�း�� င်�း�� ကေဲပိုန်�ပို�န်�းကေဲပိုါႇအခည်�း။    
��ကေဲဂ��ပို�ကေဲ�ာႇကေဲဂါ်ည်�းကေဲ�ာႇအ� န်�ဒါ်န်�းတြ�ားစံ� ဝ်�ဖြ�ားဆ� ဝ်�ဆ� ဝ်�။ �ည်��ာည်�းမ်ာ�  
�ား�ည�ားဒါင်�းယ် ဒ��မ်င်��လူ��� စံ�ဟာည်�းမ်� ��ႏခည်�းခည်�း၊  အ��င်�း��မ်ာ�   
ကေဲလူ�ဝ်�းယ်ာဝ်�း ��ကေဲဂ��ပို�ဒ� $အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို�။  မ်င်��လူ��� စံ�ႎီ�းကေဲ��ႈ ဒါးစံ� မ်�$ ကေဲ�ာ�န်�း�� 
 လူCဒ�ႈ �ာ�$ အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို���။  � အ�း��င်��� င်�းယ် ဒ����ဒ�း  ��ဟည်�ကေဲဂ��ပို�ဒ� $ 
ဖြ�ား��အ�းဟည်�း ဒကေဲဇီ�န်�းအာဝ်�ႎီါ်န်�း  ��ႎီ�း�ခ����� း  �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား။ 



၇၈



၁၉။ ပိုကျေရာ����	�

၁ �ား�ည�ားဒါင်�း��  ၁၆-၁၈၊ ၂ �ား�ည�ားဒါင်�း��  ၅၊  ကေဲယ်0မ်� ၃၈

၇၉



 

၈၀

စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ဟည်��� န်�းကေဲလူႈဒ�ႈဂ� န်�းကေဲပိုါႇအခည်�း ပိုကေဲ0ာ������ ��င်�ဆမ်�င်�း  
ခြီခ�#ဝ်�းမ်� �?းအ��ကေဲ0လူ��န်�း။ ပိုကေဲ0ာ����ဒါ်ႈအ�း ��ကေဲယ်�ဝ်�း�ည်ာဝ်�း�ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား    
�ာည်�းကေဲမ်2 �$မ်ာ� ��စံ�ႎီ�း�လူာင်�း ကေဲ��ာႈပို� င်��လူာင်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား �ာ�$ � အ�း။

ဇီ� �ား�ည�ားဒါင်�းအာဟာပို� �� ဝ်�ႈကေဲမ်န်�း�ာ� �� င်�းလူ2� င်�းအ��ကေဲ0လူ��၊      
စံ�ကေဲမ်�ႈလူာ�ပိုကေဲ0ာ����အ ကေဲခ7ႈ အန်�းအ�းဇီ� ဝ်�ကေဲအလူ�ယ်။ အာဟာပို�ဒ�း မ်� ႈလူာ�ကေဲပိုါႇ� အ�း
မ်� ��ႏဟာည်�းဟာ�$ ၊ အန်�းဂ�ဆ ည်�ႇဒ�ႈကေဲ��ာ�မ်�း �ာ�$ � အ�း�� င်�းလူ2� င်�းအန်�း�� နှ2 ာင်�း��
ကေဲဂ��ပို�ဖြ�ား�ာလူ။ ဇီ� ယ်ာမ်�းကေဲဇီ�န်�း ပိုကေဲ0ာ����ကေဲအလူ�ယ် စံ�ကေဲဒ�ႈဒါ်ႈ�ာ�$ အန်�း ‘‘ဂါအ� ဝ်�း
ည��မ်�ဆ ည်�ႇ ��ာည်�း�ာည်�းကေဲအ�မ်�းလူင်ါန်�းကေဲဇီာႈ ��င်��� င်�းလူ2� င်�းအ��ကေဲ0လူန်�း၊   
အ�းမ်� ႈ ��ာည်�း�ာည်�းကေဲအ�မ်�းလူင်ါန်�းဒ�းမ်ာ� န်� င်�အာဝ်�ကေဲဇီာႈမ်။’’



 

.

 

၈၁

ႎီါည်�းဒ�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဆ ည်�ႇကေဲအလူ�ယ်  ဟာဝ်�းခ� �?င်�းကေဲဂါ်ည်�းအ န်�းကေဲခ�င်�း��ည်�း   
ပိုါ်$ 0�မ်�းကေဲ0ာ�င်�ကေဲအ�မ်�း။ အ�းမ်� ႈဆ�မ်�း��မ်ာ� ဟည်�ကေဲဒါ်ကေဲဒ�ႈဇီ း ခမ် န်�း�ာည်�းယ်င်�း ကေဲ�ာ�
န်�း ဆင်ည်�း ပိုါ်$ ကေဲဂါ်ည်�းကေဲအလူ�ယ်ဒ�း။  အာဟာပို�မ်ာ� စံ�ဂ�န်ာ�ႇလူ� ည်�ကေဲအာကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း
အန်�း�� ဟာဝ်�းတြဟာ�ည်�ႇကေဲအလူ�ယ်ဒ�း။  �ည်��ာည်�းမ်ာ� ��အာဝ်�ကေဲယ်�ဝ်�းမ်။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ
��ည်�း� ��ာည်�းဟည်�လူ2 ာ�န်�း၊ အ�းမ်� ႈကေဲ0ာ�င်�ကေဲအ�မ်�း��မ်ာ�  ဟည်�ဟ�ႇကေဲခါႈဟာဝ်�းဒ� $။

ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းဇီ�န်�း ကေဲအလူ�ယ်စံ�ဟာဝ်�းကေဲဂါ်ည်�း ပိုါ်$ �� င်�းအ�းကေဲဂါ်ည်�း0�မ်�း�� င်�း
��။ အ�းမ်� ႈပိုါ်$ �� င်�းဒ�း  စံ�ကေဲမ်�ႈလူာ� ယ်ား�မ်ာည်�းအ ကေဲခ7ႈ�ာည်�းကေဲ�ာ�န်�းအ�းမ်ာည်�း
အန်�း။ ကေဲဂါႇမ်� ႈကေဲပိုန်�ကေဲ�းအ���ဟ� မ်�းဟာႇ၊  ပို� င်�ဟ� မ်�းပို� င်�စံ� င်�း�ာည်�းမ်ာ� ဟည်�မ်� ႈဒ� $
ဟာ�$  ။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� �ာည်�းဂ�ကေဲမ်�ႈအ န်�းလူာ�ခ7�?င်�း ကေဲအလူ�ယ်။  

ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းဇီ�န်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ��� းဒ�ႈ ည2� ဝ်�းလူ�ာဝ်�း�ာည်�းကေဲအ�မ်�းပို� �?င်�း��    
အာဝ်�ဇီ ��ႇအာဝ်�ဟာမ်�း။ ဇီ� ဂ�ကေဲပိုန်��ာ� ကေဲ�းအ���ဟ� မ်�းဟာႇဒ�းမ်ာ� အ�းမ်� ႈစံာ��      
န်� င်�ဟ� မ်�းန်� င်�စံ� င်�းန်�း အာဝ်�ကေဲမ်�ႈမ် ယ်ာမ်�း�����။  ကေဲအလူ�ယ်မ်ာ� ကေဲဂါ်ည်�းဟာဝ်�းလူာ�
ကေဲ�ာႇ�� �� ပို�လူ2 ာ�န်�းကေဲပိုါႇအခည်�း။



 

 

 

၈၂

�� ဝ်�ဟည်��� န်�းကေဲဒ�ႈအ� ည်�းဆာင်�န်မ်�း ကေဲဂါႇမ်� ႈ စံ� ဝ်�ဖြ�ား န်� င်�ႎီ�းဒ�ႈ��ာည်�းကေဲဇီာႈ    
��င်�ကေဲခ�င်�း�� င်�းအ��ကေဲ0လူ��၊ အန်�းစံ� ဝ်�စံ�ဆ ည်�ႇကေဲအလူ�ယ် ႎီ�းႎီ�းဟာဝ်�းပိုါ်$ �� င်�း       
အ��ကေဲ0လူဒ�း၊ စံာအန်�းန်� င်�ဟာဝ်�း�အ ပို�ႇ�မ်� န်� �ာ�$ အာဟာပို�ဒ�း။ �� ဝ်�ကေဲယ်�ဝ်�း    
အာဟာပို��ာ� ကေဲအလူ�ယ်ကေဲဒ�ႈ၊ အန်�းမ်ာ�ဒါ်ႈကေဲပိုါႇ "ကေဲခ7ႈအ�းဒ�ႈ��န်�းဒည်�း ဟည်�ႎီ�းကေဲဒ�ႈ
�� း။” �� န်�ဇီ�န်�း ကေဲအလူ�ယ် စံ�ႎီ�းဒါ်ႈ�ာ�$ အန်�း ‘‘ကေဲခ7ႈအ�းဒ�ႈ��န်�းဒည်�းဒ�း မ်� ႈမ်ည်�း။ မ်ည်�း
ဟည်�စံ န်�းႎီ� န်� စံ� ဝ်�ဖြ�ားအ�းမ်� ႈအ�းမ်2 ာန်� စံ�ကေဲဂ��ပို�လူ� ည်�ဖြ�ား�ာလူ။  ဒ�ႈအ��ကေဲ0လူ��    
ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈ ကေဲဒ�ႈ�စံ ဒ� $ ပိုါ်$ ကေဲန်ာ�0ာကေဲမ်လူ။’’

�� န်�ကေဲဇီ�န်�း အ��ကေဲ0လူ��ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈ �ာည်�း ပိုကေဲ0ာ�����ာလူ �� န်�းပိုယ်ာ�ႈ
��၊ ��ဟည်�ကေဲဒ�ႈစံာ�မ်�းဒ� $ ပိုါ်$ ကေဲန်ာ�0ာကေဲမ်လူ။  ကေဲအလူ�ယ်စံ�ဒါ်ႈ�ာ�$ ��"ပို�န်� င်�ဂ���I
လူည်�ဟာဝ်�း���ည်�ႎီ�းကေဲန်ာႈပို� ကေဲ�ာ�န်� င်��� ပို�လူ2 ာ�န်�းA�န်�ကေဲမ်2 �။  ဆာ�စံ� ဝ်��ည�ား မ်� ႈစံ�
ဝ်�ဖြ�ား  ခည်�းခည်�းမ်ာ� ပို�စံ�ကေဲဂ��ပို�အန်�း။  ဆာ�ဖြ�ား�ာလူဒ�း  မ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ားခည်�းခည်�းမ်ာ� 
ပို�စံ�ကေဲဂ��ပို�အန်�း။’’



 

 

 

၈၃

ႎီါည်�းဒ�း ကေဲအးလူ�ယ်စံ�ဒါ်ႈလူာ� �ာ�$ ပိုကေဲ0ာ�����ာလူ�� ‘‘ပို�ပိုယ်ာ�မ်�းမ်��  
စံ�0�န်�းပို� င်�လူCပို�။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� ခ �� ��ဒါးင်ည်�း။ အ� ဝ်�းမ်ာ� န်� င်�0�န်�း�ာည်�းဇီ�န်�း။  
ဖြ�ားကေဲမ်2 � ဆာ�ဟ� ည်� ဒါးင်ည်�းမ်ာ� အန်�းမ်� ႈကေဲပိုါႇစံ� ဝ်�ဖြ�ားခည်�းခည်�းဟာ�$ ။’’ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း   
ပိုကေဲ0ာ�����ာလူ�� စံ�ပိုယ်ာ�မ်�းမ်�� 0�န်�းလူာ�ပို� င်�လူC��၊ ကေဲ0�န်�းလူာ�ကေဲ�ာႇ�ာ�   
�ာည်�းဒါ်ႈကေဲအးလူ�ယ်၊ မ်� ႈလူ� ည်� ��အာဝ်��� ��မ် င်ည်�း။

ႎီါည်�းဒ�း ပိုကေဲ0ာ�����ာလူ�� စံ�ကေဲ��ႇကေဲအာင်�းပိုါဝ်�လူာ�  ပိုါ်ဆင်ည်�း ဒါ်ႈ 
‘‘အ� ဝ်�ဖြ�ား�ာလူ၊ မ်ည်�း�ည်ာဝ်�းပို� င်�ကေဲ��ႇကေဲယ်း စံ�ဟ� ည်�  ဒ�ႈန်ာ�ႏ။’’ မ်ာင်�ကေဲခ7ႈမ်ာ� 
�� ပို�ကေဲ��ႈဒါးလူာ�ကေဲပိုါႇ�� ႇ ဆ� ႇယ်င်�း��  စံ�ကေဲအာင်�းပိုါဝ်�ကေဲ��ႇ ဖြ�ား�ာလူ�� ။      
�ည်��ာည်�းမ်ာ� အန်�းအာဝ်�ဟ� ည်�ဒ�ႈမ်။ 



 

 

 

 

 

၈၄

�� ဝ်�စံာ�မ်�းကေဲဒ�ႈ�ာ�န်�းဟ� မ်�းဇီ� အာ�ႇ၊ ကေဲအးလူ�ယ်စံ�0�န်�းပို� င်�လူC  �ာ�$ စံ� ဝ်�ဖြ�ား။      
အန်�းစံ�ကေဲ��ႈဒါးကေဲပိုါႇ ကေဲအ�မ်�း�လူ� ����ာည်�း အ �� ဝ်�းကေဲလူႈအယ်��လူ� �� �� ပို�နှ� ��  
စံ�ရူ���ဟပို� ကေဲ��င်�းပို� င်�လူCအန်�း  �� င်�ယ်င်�း�� ဆ��� �ာည်�း ဟာ�ည်�း��ည်�း��     
နှ2 ာင်�း�� ပို�ကေဲအ�မ်�းဒ� $။ ဒကေဲဇီ�န်�းအာဝ်�ႎီါ်န်�း  အ�းမ်� ႈပိုါ်$ ��ာည်�း  �ပိုါ်ႇ�ပိုါ်န်�0�မ်�း    
����ဒ�းမ်ာ� အန်�းရူ���ဟပို� �� ပို�ကေဲအ�မ်�းဒ� $ဒ� $ဟာ�$ ။

ႎီါည်�းဒ�းကေဲအးလူ�ယ်စံ�မ်2 ာန်�းဆ းဒါ်ႈ ‘‘စံ� ဝ်��ည�ားအ�းမ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား� န်�း�ားကေဲယ်း
အာ�0ာဟ� မ်�၊ အ�ဆ����ာည်�းယ်ာ�� ပို� ၊  မ်ည်�းစံ�နှ2 �ဟ� င်�းကေဲပိုါႇ မ်ည်�းမ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား    
အ��ကေဲ0လူ��၊ နှ2 �ဟ� င်�း�� း အ� ဝ်�းန်�း မ်� ႈ� အ�း ပို� င်�ဆ ည်�ႇမ်ည်�း၊  မ်ည်�း ဟ� ည်�ဟ� င်�း  
 စံာ� အ�း����န်�း နှ2 ာင်�း���� ပို�ကေဲယ်�ဝ်�းန်ာ�ႇဒ� $ မ်ည်�းမ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ားခည်�းခည်�းန်ာ�ႏ။’’ 



 

 

 

၈၅

ႎီါည်�းဒ�းအ �ည်� င်ည်�းမ်ာ� ယ်ာ�ည်�ႇကေဲပိုါႇ ပိုါ်$ ပို �ါ်န်�းကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ၊ �လူ� ႇဒ� $ ယ်င်�း
��၊ ဟာ�ည်�း��၊ �� � ?န်�းမ်ာဝ်�း�ာည်�း ��ာည်�းဒ�ကေဲအ�မ်�း �ပိုါ်ႇ�ပိုါ်န်�  0�မ်�းအ� မ်�
ယ်ာင်�းပိုလူာင်�ဒ�းပိုါ်ကေဲမ်�ႈ။ �� ဝ်�ကေဲယ်�ဝ်�း� အ�း����ဒ�း�ာ�$ �ာည်�းကေဲဇီ�န်�း၊  ��မ်ာ� ဟ
ည်�ကေဲဒ�ႈ  အ���ဆ��#ႇဒ� $ စံ�ဒါ်ႈ  "စံ� ဝ်��ည�ားန်�း မ်� ႈကေဲပိုါႇစံ� ဝ်�ဖြ�ားခည်�းခည်�းဟာ�$ ။    
     စံ� ဝ်��ည�ားန်�း မ်� ႈကေဲပိုါႇစံ� ဝ်�ဖြ�ားခည်�းခည်�းဟာ�$ ။”

ႎီါည်�းဒ�း ကေဲအးလူ�ယ် စံ�ဒါ်ႈ"ဂါဆ�င်�မ်� ႈ ပိုကေဲ0ာ����ဖြ�ား�ာလူ  ခ ဒ�ႈ�� �� န်�း  
ဒ�ဝ်�းကေဲလူာ���ဟာဝ်�းခ� ဝ်�ကေဲခ7ႈ။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း  � အ�း��မ်ာ� ဟည်��မ်�းအ န်�း
ဒ� $ ပိုကေဲ0ာ����ဖြ�ား�ာလူ��။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း ကေဲအးလူ�ယ်စံ�ယ်� င်�းဟာဝ်�း�ယ်ာင်�ပိုယ်ာ�
မ်�းႎီ� န်�ဒ� $��။ 



 

 

၈၆

ႎီါည်�းဒ�း ကေဲအးလူ�ယ် စံ�ဒါ်ႈ �ာ�$ အာဟာပို�  ႎီ�းႎီ�းကေဲဒ�ႈကေဲပိုါႇ ပိုါ်$ �� င်�းလူ2� င်�းစံ� င်�န်ည်�  
 ��ည်�း��ာည်�းဟည်�မ်� ႈကေဲဒ�ႈဟာ�$ ။ ကေဲဂါ်ည်�းအ �ည်�ဒ�$  ��ည်�းမ်ာ� ဟည်�အပို�ႎီ� င်�းကေဲဒ�ႈကေဲပိုါႇ 
  ��ာည်�းဒါင်�းမ်ာ� စံ�ဟည်���ာည်�းကေဲပိုါႇဟာ�$ ။  စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဟည်�ႎီ�းကေဲ0�န်�းဒ�ႈ ��ည်�း��ာင်�း
ကေဲဒ�ႈကေဲဆကေဲဆ၊ အန်�းစံ� ဝ်�မ်ာ� နှ2 �ဒ�ႈစံ� မ်�$ ဆာ��ကေဲဆဒါ်ႈ  အန်�းမ်� ႈကေဲပိုါႇစံ� ဝ်�ဖြ�ားခည်�းခည်�း။

ႎီါည်�းကေဲအးလူ�ယ်၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ကေဲ0ာႈလူာည်�း�� း ကေဲအးလူ�ဆ� ကေဲပိုန်�ပိုကေဲ0ာ����အန်�း။ 
စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒါးပိုကေဲ0ာ����ကေဲအးလူ�ဆ� ကေဲ0�န်�းပို� င်�အ�းကေဲမ်2 �မ်�အာမ်�း�� ဂ� န်�းလူာ�ကေဲပိုါႇအခည်�း။ 
စံာအ ကေဲ�ာ��� ကေဲန်မ်ာန်�အ�းမ်� ႈ�ားကေဲအာဒါင်�းကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း��ဒ�းအ ကေဲခ7ႈ ဂ�ကေဲပိုန်�လူာ�
ကေဲယ်ာ�ာ� ��ႇ�� င်��� းအန်�း။ အ�းမ်� ႈ�ားကေဲအာဒါင်�းကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း��ဒ�းမ်ာ�  အန်�းစံ�
ကေဲယ်�ဝ်�းလူာ��ည်ာဝ်�း အ�းပိုန်�းပို� င်�ဆ ည်�ႇအန်�း �လူာင်�းနှ2 �အန်�းန်ာ�ႇ ကေဲလူာ�င်�ကေဲအးလူ�ဆ�
ဒ�း။ �� န်�ကေဲဇီ�န်�း စံာအန်�းန်� င်�ဆားနှ2 ာမ်�းဒ�ႈကေဲယ်ာ�ာ� ��ႇအန်�းဒ�း အန်�းစံ�ဟာဝ်�းဇီ း ပိုါ်$
ကေဲဂါ်ည်�းကေဲအလူ�ဆ�ဟာ�$ ။ ယ်ာမ်�းကေဲဇီ�န်�းကေဲပိုါႇ ကေဲအးလူ�ဆ�မ်ာ� ဟည်�ဆ ည်�ႇလူာ� ကေဲန်မ်ာန်�ဒ�း 
ဟာဝ်�းကေဲဇီ�ပို��� းအန်�း ��င်�ကေဲခ�င်�းလူကေဲလူ�င်�းကေဲအ�မ်�းကေဲယ်ာ�ဒန်� ပို းကေဲ�ာ���။



 

 

၈၇

ခည်�ကေဲ�ာ�အန်�း ကေဲန်မ်ာန်�မ်ာ� ဆ�င်�ဇီာဝ်�းကေဲပိုါႇအခည်�း၊  အန်�းအာဝ်�ကေဲ0�န်�းကေဲ�ာႇမ် 
�ာည်�း�လူာင်�းကေဲအးလူ�ဆ� �ာ�$ အန်�း။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� ႎီါည်�းဒ�း ကေဲန်ာႈအန်�း ဟည်�
���ည်�၊ အန်�းစံ�ဟာဝ်�းကေဲဇီ�ပို�လူာ��� းအန်�း ကေဲခ�င်�းလူကေဲလူ�င်�းကေဲအ�မ်�းကေဲယ်ာ�ဒန်�ဒ�း  ပို း
ကေဲ�ာ���ကေဲပိုါႇ။ �� ဝ်�ကေဲဟာ�ည်�ႇကေဲဇီ�ပို�အန်�း�ာ� ဟည်�နှ� ��ပို းကေဲ�ာ��� ၊  အန်�းစံ�ယ်ာ�ည်�ႇ
ကေဲလူႈ ဟ� ��ကေဲဒ�ႈ  ဒကေဲအ�မ်�းဒ�း အ�းမ်� ႈကေဲယ်ာ�ာ� ��ႇ�� င်��� းအန်�းဒ�းမ်ာ�  ဟည်�ဂ�န်�း
ဟာဝ်�းဒ� $။    စံ� ဝ်�ဖြ�ား မ်� ႈအ�းဒ�ႈကေဲယ်ာ�ာ� ��ႇ ကေဲန်မ်ာန်�ဒ�း ဂ�န်�းဒ� $။

ဆ�င်�ဂ�ကေဲမ်�ႈအ န်�း�� း ပိုကေဲ0ာ������အ�းဟည်�း�� ဂ� န်�းကေဲပိုါႇခည်�း ။ ����ဒ�းပိုါ်ပို
ည်�ကေဲမ်�ႈမ်ာ� ��ပိုန်� ဝ်�းဒ�ႈ �ာ�$ � အ�း�� နှ2 ာင်�း��ကေဲဂါ်ည်�းဟာဝ်�းကေဲ�ာႇဆ� ဝ်�ဆ� ဝ်�မ်2 ာန်�မ်2 ာန်�၊ 
   နှ2 ာင်�း��� ကေဲဂ��ပို� အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို�။  ပိုကေဲ0ာ������ဒ�း  စံ�ဒ�ႈဆ�� �ာ�$ � အ�း��
ဒါ်ႈ ‘‘လူ� ကေဲလူ2 ႇကေဲန်ာႈပို�န်ာ�ႏ၊ ဆာ�ပို�� ကေဲလူ2 ႇကေဲန်ာႈ�ည်ာဝ်�းကေဲ�ာႇ �ည်��ာည်�း�လူာင်�း
အ န်�း����ဒ�း၊ အ�းမ်� ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ�  န်� င်�ဒ�ႈကေဲပိုါႇ�� မ်�ဒါင်�း  �ာ�$ ပို�။’’ 



 

 

၈၈

ပိုကေဲ0ာ������ �� ပို�ဒ�ႈအ န်�းကေဲ��ာႈဆ�� �ာည်�းဇီ�န်�းမ်ာ�၊  � အ�း����ဒ�း   
အာဝ်�န်ာ�ႇမ်လူာ��ည်ာဝ်�းလူာည်�းဒ� $။ ကေဲဂါ်ည်�းကေဲဂါ်ည်�း ��စံ�ဂ��ယ်ာင်�င်ါ်ႈလူာ� အ�းမ်� ႈ   
ပိုကေဲ0ာ��������ဒ�း။ မ်ာင်��ာ���မ်ာ� ���� မ်�းပို����ယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�ကေဲပိုါႇ။ စံာအ ကေဲ�ာ���
အ�းမ်� ႈပိုကေဲ0ာ����ကေဲယ်0မ်� ��စံ��မ်�းပို� �?းဟပို�ကေဲလူႈ�� င်�ကေဲအ�မ်�းခ� မ်�$ ဟ�ႇ နှ2 ာင်�းအန်�း   
ယ်ာ�မ်�းဟာဝ်�း�0ာင်�းအန်�း။ အ�းမ်� ႈကေဲယ်0မ်�ဒ�း စံ�ဂ��ဂ��စံ� မ်�ကေဲလူ�ပို�ဟာဝ်�း  �� င်�ည� �?��  
ကေဲခ�င်�းကေဲအ�မ်�းခ� မ်�$ ဒ�း။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� �ား�ည�ားဒါင်�းစံ��ႎီါ်ည်�းအန်�း၊  အန်�းစံ�ႎီ�း
လူာည်�းလူည်�ကေဲလူႈလူာ� ကေဲယ်0မ်��� င်�ဒကေဲခ�င်�းကေဲအ�မ်�းခ� မ်�$ ဒ�း အာည်�ႇယ်ာ�မ်�းအန်�း။

ပိုကေဲ0ာ��������ဒ�း ���ည်��� ႈစံ� မ်�$ � အ�း�� �အ�ႈစံ� င်�း��မ်ာ� ၊  ��ဂ�န်ာ�ႇ   
လူ� ည်�ကေဲဟာ�လူာင်�းဟာဝ်�း စံာစံ� ဝ်�ဖြ�ား ။  ပိုကေဲ0ာ������ စံ�ကေဲဟာ�လူာင်�း ဒ�ႈဆ��   
�ာ�$ � အ�း�� စံ�ဒါ်ႈ "ဆာ�ပို� � န်ာ�ႇလူာ�ကေဲလူ2 ႇကေဲန်ာႈပို�အခည်�း၊  ပို�န်� င်�ဆ� မ်�းဟာဝ်�းဒ� $
ဟာ�$ ။” �� န်�ဒကေဲဇီ�န်�း ���ပို� င်�ဒ�ႈအ န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား အ�းမ်� ႈကေဲလူာ�င်�ကေဲမ်ဆ�ယ် န်� င်�ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈမ်ာ�  
 ��ဟည်��လူာင်�းဒ�ႈအ န်�းဆ�� �ာ�$ � အ�း��။



၈၉



၂၀။ -ည်�-ာည်�း 	ည်ားခံ
ူႈ"��ည်�း
"ည်�ကျေ"ႈဒဲ	�� င်�း

	ာည်�း -ည်�-ာည်�းႎိူ�းႎိူ�းကျေဒဲ�ႈ

၄ ဓမ်K ၁၇း၂၄-၂၅၊ ၂ 0ာ ၃၆၊ 
ဧ ၁-၁၀၊ ကေဲန် ၁-၁၃

၉၀



�� င်�းယ် ဒ�ာည်�း�� င်�းအ��ကေဲ0လူ အယ်��� င်�း�ာည်�းဒ�း၊ �ာည်�းကေဲ0�န်�း     
�လူ ည်�ႇ�ကေဲလူ�ပို� �ာ�$ လူအာည်�ႇစံ� ဝ်�ဖြ�ား။ အ�းမ်� ႈဆ�န်�တြ�ားပို� င်�ဒ�ႈအ န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား      
ပိုါ်$ ကေဲ��င်�းကေဲန်ာ��န်မ်ာ� ��� ကေဲ�ာႇ � �ည်ာဝ်�းမ်။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း စံာ��န်� င်�
ကေဲလူ2 ႇကေဲန်ာႈ�� နှ2 ာင်�းႎီ�းကေဲဒ�ႈဇီ း ႎီ�းကေဲဂ��ပို��� းစံ� ဝ်�ဖြ�ား၊ အန်�းစံ� ဝ်�စံ�ဆ ည်�ႇလူာ�ပိုကေဲ0ာ������ 
ကေဲလူႈကေဲဒ�ႈဒ�ႈႎီ2 ါင်�$ ဒ�ႈဆ�� �ာ�$ ��ဂည်�ကေဲ�ာ���ဟာ�$ ။  �ည်��ာည်�းမ်ာ� ��အာဝ်�     
�ည်ာဝ်�းမ်။

ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ�ဒ�ႈ�� မ်��ာ�$ ��၊ ဒ�ႈ�� င်�း�� ပိုါ်အယ်��� င်�း     
လူ2 �ဝ်�လူ2 ���ဒ� $။ �� င်�းအ��ကေဲ0လူမ်ာ� �� ႈ�ည်ား�� င်�းအန်�းအ�းကေဲ��ာ�မ်�းဒါင်�းမ်� ��ႏ 
�ဆ�ဝ်�း�ဆ��� အ�းမ်� ႈ�� င်�းအာဆ 0��� ယ်ာ�ႈလူ2 �ဝ်�ႎီ� န်�ဒ� $��။ အာဆ 0�����ဒ�း ��
ဟည်��ယ်ာင်�ပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်� အ��ကေဲ0လူ�� ဂ� န်�းကေဲပိုါႇအခည်�း။ �� န်�ဒကေဲဇီ�န်�း ��စံ�ႎီ�း 
ဆ�မ်�းလူာည်�းဒ� $ ဂ� �?းဂ�ာမ်�းအ��ကေဲ0လူ�� စံားအန်�းအ�းကေဲမ်�ႈကေဲင်ါႈကေဲမ်�ႈခါ်န်�းအန်�း��။    
��ဒါးစံ� မ်�$ �� းင်ည်�း �� ��ႎီ� န်�ဒ� $�� ပို�ဆ�င်�မ်� ႈ ပိုါ်�� င်�း။ 

၉၁



အာဆ 0���စံ�ကေဲ��ႇ�စံ ယ်� င်�းလူာည်�းဟာဝ်�းဒ� $ အ�းမ်� ႈ� အ�းဒါင်�း��၊ � အ�းခ��မ်�း
� အ�းကေဲမ်�ႈ�� �ာည်�း � အ�း����� အ�းဆမ်ား��ပိုါ်$ �� င်�းအာဆ 0���။ �� င်��� င်�း
အ��ကေဲ0လူမ်ာ� �� ��ကေဲဂါ်ည်�း�ာ�ႈ � အ�း� �ာန်�း��အ�းကေဲလူာ���ကေဲ�းယ်ာ�မ်�း။ 

ႎီါည်�းဒ�း အာဆ 0���စံ�ကေဲ��ႇ� အ�း �� င်�းဒ�ဟည်�း��၊ ဒ�ႈ��ကေဲဒ�ႈကေဲဂါ်ည်�း      
�� င်��� င်�းအ��ကေဲ0လူဒ�း။ � အ�း�� င်�းအ�းဟည်�း����ဒ�းမ်ာ� ကေဲဒ�ႈကေဲဂါ်ည်�းအ� မ်���ည်�း
ဆားကေဲ0�န်�းဒ� $ လူ2 � င်�းအ��ကေဲ0လူ အ�းလူ2 �ဝ်�����ဒ�း၊ ��စံ�ကေဲဂါ်ည်�း ခါ်ႇလူာည်�းဒ� $လူာ�  
အ��ကေဲ0လူ��အ�း�� ��ကေဲဂါ်ည်�းအ န်�း����ဒ�း။ ��အ�း�� ��ႏကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ ��င်�����ဒ�း 
အ�းစံ�ကေဲ�ႇဒါ်ႈလူာ� ��မ်� ႈခြီခ�#ဝ်�းဆမ်ာ0�။  

၉၂



� အ�း�� င်�းယ် ဒ��မ်ာ� ���� ပို�ဂ�ကေဲယ်�ဝ်�း ကေဲလူာ�င်��ည်��ာည်�း စံ� ဝ်�ဖြ�ားဒ�ႈ�� မ်� 
�ာ�$ � အ�း�� င်�းအ��ကေဲ0လူ��၊ ကေဲဂါႇမ်� ႈလူ� င်�း�� အာဝ်�ကေဲ0�န်�းကေဲ�ာႇ ပို� င်�ဒါ်ႈစံ� ဝ်�ဖြ�ား
�ာ�$ �� �ာည်�း ��အာဝ်�ကေဲည7�မ်�အန်�းစံ� ဝ်�။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� � အ�း�� င်�းယ် ဒ����
ဒ�း ဂ�န်ာ�ႇလူ� ည်�ကေဲဂ��ပို�အ0ာင်�ပို� င်�ကေဲဂ��ပို��� �ာည်�း ဖြ�ား�� င်�းခါန်ာန်���ဒ�း။ စံ� ဝ်�ဖြ�ား   
စံ��� န်�းကေဲလူႈကေဲဒ�ႈ ပိုကေဲ0ာ������ စံာန်� င်��လူာင်�း ဒ�ႈဆ���ာ�$ ��။ �ည်��ာည်�းမ်ာ�  
��အာဝ်��ည်ာဝ်�းလူာည်�းမ်။ 

ႎီါည်�းဆ�မ်�းလူာည်�းအာဆ 0����ာ� �� င်�းအ��ကေဲ0လူ��ဒ�း၊ ကေဲဂါ်ည်�းဆာင်�န်မ်�း 
ဟည်�လူ2 ာ�န်�းကေဲဒ�ႈ အ ပိုယ်ာ�ႈကေဲလူႈ၊ စံ� ဝ်�ဖြ�ားစံ��� န်�းလူာ� ကေဲန်� ခ���ကေဲန်ဆာ အ�းမ်� ႈ    
�ား�ည�ားဒါင်�း ပိုါ်$ �� င်�း�ာ� လူ� င်� ကေဲဒ�ႈ�� ��လူာ� �� င်�းယ် ဒ��။ အ�းမ်� ႈ�� င်�း  
�ာ� လူ� င်�ဒ�း မ်� ႈကေဲပိုါႇ�� င်�းကေဲ��ာ�မ်�းဒါင်�း အ �� င်�းဟာ�$ ။ �ား�ည�ားဒါင်�းယ် ဒမ်ာ�    
စံ��ကေဲ0ာ�မ်�းကေဲန်ာႈ  ကေဲဂါ်ည်�းဟာဝ်�းလူ� ည်�ကေဲခ��မ်�း�ည်�း ကေဲန်� ခ���ကေဲန်ဆာဒ�း၊ ��စံ��� ႈ
ဒ�ႈ�� း ရူ� န်�းAာမ်�းကေဲ�ာ�န်�းဆာင်�န်မ်�း �ာ�$ �� င်�း�ာ� လူ� င်��� ဂ� န်�းကေဲပိုါႇအခည်�း။

၉၃



ႎီါည်�းဒ�းအာဝ်�လူ2 ာ�န်�း � အ�း�� င်�းယ် ဒ��မ်ာ� စံ�ဟည်�ႎီ�း�ခ����� း  
�ာ�$  �ာ� လူ� င်���။ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း �ာ� လူ� င်���မ်ာ� ဟည်�ကေဲဒ�ႈ
��� ���� း �ာ�$ ��ဟာ�$ ။ ��စံ�ကေဲဒ�ႈဆ�မ်�းလူာည်�း�ာ�ႈ လူ2� င်�းကေဲယ်ရူဆလူ�င်�
ဒ�း၊ အ�းမ်� ႈကေဲစံာ�င်�း     စံ� ဝ်�ဖြ�ားမ်ာ� ��ဟည်��� ����� ?ႇႎီ� န်�၊ �� န်�ဒကေဲဇီ�န်�း ဂါ
ဆ�င်�မ်� ႈ�� း ဂ� �?းဂ�ာမ်�းအန်�းအ�းကေဲမ်�ႈကေဲင်ါႈကေဲမ်�ႈခါ်န်�ကေဲ�ာ�န်�းမ်� �?းမ်ာ� ��ဟည်�
ကေဲ��ႈဆ�မ်�းလူာည်�းဟာဝ်�းဒ� $။

ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ား�ည�ားဒါင်�းယ် ဒ ႎီ�း�ခ����ာည်�းကေဲဇီ�န်�း စံာအပို����ကေဲလူ2 ဒ�း၊     
အ�းမ်� ႈကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�း���� �ား�ည�ားဒါင်�းကေဲန်� ခ���ကေဲန်ဆာ�� စံ��မ်�းပိုယ်ာ�မ်�းႎီ� န်�ဒ� $ 
 ကေဲ�ာ�န်�း�ား�ည�ားဒါင်�းယ် ဒဒ�း ပိုါ်$ လူအာည်�ႇအန်�း၊  စံ�ပိုအာ�ႇႎီ� န်��� း င်ါည်�းအန်�း။   
ႎီါည်�းဒ�း ��စံ�ယ်� င်�းလူာည်�းဟာဝ်�းအန်�း  ပိုါ်$ �ကေဲ��မ်�း  ��င်�လူ2� င်�း�ာ� လူ� င်�       စံ�
အ န်�းအန်�းယ်ာ�မ်�း ကေဲခ�င်�းဒ�း။ ၉၄



�ား�ည�ားဒါင်�းကေဲန်� ခ���ကေဲန်ဆာ �ာည်�း  ကေဲ�ာ�န်�းန်ာန်�းအန်�း��မ်ာ�      
��စံ�ကေဲ��ႇယ်� င်�းလူာည်�းဟာဝ်�း � အ�း�� င်�းယ် ဒ��ပိုါ်ပိုည်�ကေဲမ်�ႈ  ႎီ�းဟာဝ်�းပိုါ်$ လူ2� င်�း  
�ာ� လူ� င်���။ အ�းမ်� ႈ��အ�း� �ါန်�း��အခည်�း ��စံ�ဆ ည်�ႇအ န်�း  ဒ�ႈ��ကေဲ0�န်�းန်ားပိုါ်$
ဒ�း။ ပို� င်��ာည်�းကေဲဒ�ႈ��န်�းမ်� ႈ ပို� င်��ည်ားခ�#ႈလူ� ည်�းလူည်�ကေဲလူႈ ဒ�� င်�းဟာ�$ ။  

���� ႈ�ည်ားခ�#ႈလူ� ည်�းလူည်�ကေဲလူႈဒ�� င်�းဒ�း မ်� ႈကေဲဂါႇလူ� င်�းအ� င်�ဂ ����      
ပို� င်�ကေဲ0�န်�း�လူ ည်�ႇ��ဟာ�$ ။ �ည်��ာည်�းမ်ာ� ���ပို� င်�အ န်�းအန်�းစံ� ဝ်� �ာ�$ � အ�း
အန်�း��အခည်�း စံ�ဂ�မ်� န်�အ န်�း။  အန်�းစံ� ဝ်��� ဝ်�ႈကေဲမ်န်�း� အ�းအန်�း��ကေဲ�ာ�န်�းခ� �?င်�
ကေဲ�ာ�န်�းခါ အန်�းစံ� ဝ်�စံ��� န်�းကေဲဒ�ႈပိုကေဲ0ာ������ စံာန်� င်��လူာင်�းကေဲ��ာႈ �ာ�$ � အ�း
အန်�း��။   အန်�းစံ� ဝ်�ဒ�ႈအ န်�း��� �ာ�$ � အ�းအန်�း��  ဆာ��� န်�းကေဲဒ�ႈ  ပို း�� ဝ်�းဆာ
င်�န်မ်�း၊     ��စံ�န်� င်��� န်�းလူာ� ႎီ�းႎီ�း�� းပိုါ်$ �� င်�း  ဒ�အ န်�းအန်�းစံ� ဝ်���� �ာ�$ ��။

၉၅



ႎီါည်�း�� န်�းကေဲဒ�ႈ�ာ� ပို း�� ဝ်�းဆာင်�န်မ်�း၊  ��စံ�ႎီ�းႎီ�းကေဲဒ�ႈစံာ�မ်�း ပိုါ်$ �� င်�း��။    
��စံ�ႎီ�းဆားအ� မ်���ာည်�းကေဲ0�န်�းလူာ� ကေဲ0�င်�းလူ� င်�းလူ2� င်�းကေဲယ်ရူဆလူ�င်� �ာည်�း ကေဲစံာ�င်�း  
 စံ� ဝ်�ဖြ�ား။ ��ဆ�င်�ဂ��� ႈ�ည်ား�� း  � အ�းမ်� �?းဟည်�း��  �� ဝ်�ႈကေဲမ်န်�းအ န်�း    
ကေဲ��င်�း��စံ� မ်�$ မ်ာ�၊ ��ဟည်��� န်�းႎီ�းကေဲဒ�ႈကေဲဂါ်ည်�း  ပိုါ်$ �� င်�းဒ�အ န်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား ���    
�ာ�$ ����၊ ကေဲဂါႇမ်� ႈ�ာည်�းကေဲဇီ�န်�း ��စံ��� န်�းကေဲဂ��ပို�စံ� ဝ်�ဖြ�ား ပိုါ်$ ကေဲစံာ�င်�းစံ� ဝ်�ဖြ�ား��။ 

၉၆
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