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၁၁။ စစ ဝဝဖဖားဒဒႈကတတ ဒါႈနစ ငဝတတတ နဝးလလႈလဒဒႈလမဆတယ 

၂၂။ ဘညဝဘာညဝးကတကတဝႏလဒဒႈ   လယာဟာနဝ

၂၃။ ဘညဝဘာညဝးကတကတဝႏလဒဒႈ    စစ ဝဝလယဆတ

၂၄။ လယာဟာနဝဒဒႈဘပဝတတစမဝ   တာဝာ စစ ဝဝလယဆတ

၂၅။ ခက နဝဆတတ ငဝ ကစ ဝဝးလယာဝ   ခလစ ဝဝး စစ ဝဝလယဆတ  

၂၆။ စစ ဝဝလယဆတ  တယဝလရဒနဝး ဇဇတ ငဝးစစ ဝဝ

၂၇။ အပတတ မဝလကကာႈကကညဝးဆမာရတအနဝးအဇးလပနဝပဒနဝး

၂၈။ တကအဇးခကဒမဝး လမမ ာႇစာနစ ငဝလလဒပဝကဇတ ငဝးစစ ဝဝဖဖား

၂၉။ ဘညဝဘာညဝးနစ ငဝပ ပတ ုတဝဒဒႈ ပစ ငဝကလကညဝႇအဇး

၃၀။ စစ ဝဝလယဆတ  ခခတုငဝးဒဒႈ တကအဇးဖာဝနဝးလဟငဝႏ
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  ၂၁။ စစ ဝမဖဖားဒဒႈကတပ     
ဒါႈနစငမတပပ နမးကလႈကဒဒႈကမဆပယ

  တဇူႈ ၃း၁၅၊ ၁၂း၁-       ၃၊ ကဟာတတား ၁၈း၁၅၊ ၂ ဆမိညုလ် ၇၊

၁



စစ ဝဝဖဖားဟညဝဒဒႈအက နဝးကတတဒါႈ လမဆတယနစငဝလလႈလဒဒႈ၊ အဇးဒဇးမတတ ႈလပါႇ ဆဇတ ငဝခညဝ 
 ဇတတ အာဒစ မဝကာညဝးလအးႎဟာဝာ ။ စစ ဝဝဖဖားလမဒႈကတတဒါႈ  တဇငဝခခတူဝဝးမကတုးလအးႎဒဇးအက
လခခႈ၊ အနဝးနစ ငဝလညကဒႇတဒဇႈႎဇတ နဝလပါႇ လကဒနဝးခက နဝဆတတ ငဝ။  ခက နဝဆတတ ငဝဒဇး အနဝးစဇလရဒနဝးလပနဝ
အရာငဝ  ဘာညဝးတတတ းဟနဝး စဇလယာဝခလစ ဝဝးလအးႎ။  ပစ ငဝဆဇငဝဒါႈအနဝး  အဇးမတတ ႈလကကာႈ
ကတတဒဇး  မတတ ႈလမဆတယနစငဝဘယဝကမဝးကယာငဝႎဇတ နဝ ခက နဝဆတတ ငဝဒဇးဟာဝာ ။

စစ ဝဝဖဖားစဇဒဒႈအက နဝးဘတတ းလကကာႈကတတ တာဝာအာဘရာဟစ မဝ ဒါႈ လဂါႇမတတ ႈလဇတ ငဝးအနဝး   
ခခတူဝဝးမကတုးတကအဇးကဒပါပညဝလမဒႈမာဝ ကဒနစ ငဝဘတက နဝးလာညဝးဒတတ ာ လကာငဝးမငဝကလာ။     
လကာငဝးမငဝကလာဒဇး စဇမတတ ႈလမဆတယ အဇးနစ ငဝလခကာဝတဝလာညဝး တကအဇးပါပညဝလမဒႈ         
နစ ငဝလလႈလဒဒႈဒဇးဟာဝာ ။ 

၂



စစ ဝဝဖဖားစဇဒဒႈဘတတ းလကကာႈကတတ တာဝာ ဒါလႎကဝ ဒါႈလမဆတယဒဇး နစ ငဝမတတ ႈ တဇငဝလခဒငဝး  
 ခခတူဝဝးမကတုးလကာဝနဝးလမ ာနဝအနဝးကဒဟာဝာ ။

စစ ဝဝဖဖားစဇဒဒႈအက နဝးဘတတ းလကကာႈကတတ တာဝာ လမာလဆ ဒါႈအနဝးစစ ဝဝ  နစ ငဝဆကညဝႇလလႈ
လဒဒႈဘတတ း ပလရာဖဒတဝအနဝးအဇးဘာညဝးအနဝး ဘတတ းအက လခခႈ။  အဇးဒဇးမာဝ  မတတ ႈလပါႇ  လလာဝငဝ
လမဆတယနစ ငဝလလႈလဒဒႈဒဇးဟာဝာ ။

၃



၄

စစ ဝဝဖဖားစဇဒါးပလရာဖဒတဝလယရမတ စဇဒဒႈကတတကလာငဝးဒါႈ အနဝးနစ ငဝလရဒနဝးကတတ
လဆတဝစာတမညဝး။ အဇးမတတ ႈကတတဆတဝစာတမာညဝးဒဇး နစ ငဝကတကဝအက နဝးလပါႇ လခဒငဝး
လနာႈတကအဇးကဒ၊ ဘတက နဝလဇဒနဝး ကဒမာဝ နစ ငဝနာဝႇလဒဒႈဒတတ ာ စစ ဝဝဖဖား၊ ကဒမာဝ နစ ငဝမတတ ႈဒတတ ာလပါႇတကအဇး 
စစ ဝဝဖဖား။ အဇးမတတ ႈစစ ဝဝဖဖားမာဝ နစ ငဝပ ပတ ုတဝဒဒႈဒတတ ာ ပစ ငဝကလကညဝႇကလလဒပဝကဒ။ လမဆတယဒဇး  
အနဝးနစ ငဝတယဝစလရဒနဝးဟာဝဝး ကတတဆတဝစာတမာညဝးဒဇးဟာဝာ ။

လမဆတယအဇးနစ ငဝလလႈလဒဒႈဒဇး ပလရာဖဒတဝမာဝ  အနဝးမတတ ႈ ၊ တားလစာဝငဝးမာဝ        
အနဝးမတတ ႈ၊   တားကညကားဒါငဝးမာဝ အနဝးမတတ ႈ။  ပလရာဖဒတဝဒါႈအဇး  မတတ ႈလခခႈအဇးတညာဝဝး 
လာညဝးလကကာႈစစ ဝဝဖဖား၊ အနဝးစဇႎဇးကလာငဝးနမ ဒဒဒႈဒတတ ာ  တာဝာတကအဇးကဒ လကကာႈပစ ငဝတညာဝဝး 
လာညဝး  အက နဝးအနဝးကဒဒဇး။ လမဆတယ အနဝးအဇးနစ ငဝလလႈလဒဒႈဒဇး  မတတ ႈလပါႇပလရာဖဒတဝ  
အနဝးအဇး    ခကဒမဝးမမ ယဝဒတတ ာ  ခကအဇးဟာဝာ ။ 



တားလစာဝငဝးဒါႈအဇး မတတ ႈလခခႈအဇးပယာဝမဝးတတတ ဆစတဝ  စဇလလဒဒႈတာဝာ စစ ဝဝဖဖား       
တာငဝစာတကအဇး နမ ာငဝးကဒဘတက နဝးလလာဝတဝဒအဇတ ငဝဂ ပဒတဝကဒ။  တားလစာဝငဝးဒဇး အနဝးမတတ ႈဘတတ း  
အဇးမမ ာနဝးဆက းတာဝာ စစ ဝဝဖဖား တာငဝစာတကအဇးကဒ။  လမဆတယအနဝးအဇးနစ ငဝလလႈလဒဒႈဒဇး    
အနဝးမတတ ႈ  တားလအာဒါငဝးတားလစာဝငဝးအဇးခကဒမဝးမမ ယဝဒတတ ာခကအဇး၊ မတတ ႈလပါႇလခခႈအဇးနစ ငဝလလဒဒႈ    
တတတ းပတတ ငဝးအနဝး  တာဝာ စစ ဝဝဖဖားဟာဝာ ။

တားကညကားဒါငဝးဒါႈအဇး မတတ ႈလခခႈအဇးတတက ဝဝႈလမနဝးကဇတ ငဝးလမစ ငဝးအနဝး၊ မတတ ႈလခခႈအဇး   
လစဒတဝလမနဝးတတား တာဝာတကအဇးကဒ။  လမဆတယအနဝးအဇးနစ ငဝလလႈလဒဒႈဒဇး  နစ ငဝမတတ ႈလပါႇ    
တားကညကားဒါငဝးအဇးခကဒမဝးမမ ယဝဒတတ ာခကအဇး စဇနစ ငဝအစကဝ တဇငဝပလာငဝကက နဝးတားအနဝး     
တားကညကားဒါငဝးဒါလႎကဝ။ အနဝးမတတ ႈဘတတ း လခခႈနစ ငဝတတက ဝဝႈလမနဝးလဆဟာဝဝး ကစ မဝဖာနဇး၊    
မတတ ႈလခခႈအဇးနစ ငဝလစဒတဝလမနဝးတတားဆဇတ ဝဝဆဇတ ဝဝမမ ာနဝမမ ာနဝ၊ မတတ ႈဘတတ းလခခႈ အဇးနစ ငဝကပစကဝကဘကတူဝဝႈ 
 ဆဇတ ဝဝဆဇတ ဝဝမမ ာနဝမမ ာနဝဟာဝာ ။ 

၅



၆

ပလရာဖဒတဝကဒပါလမဒႈမာဝ ဟညဝကလာငဝးနမ ဒဒတတ ာ အဇးမတတ ႈလလာဝငဝဘညဝဘာညဝးလမဆတယ  
နစ ငဝလရဒနဝးဇဇတ ငဝးစစ ဝဝဒဇး။ ပလရာဖဒတဝလဟဆာယစဇကလာငဝးဒါႈအက နဝးလာဝ လမဆတယဒဇး နစ ငဝ   
လဂါညဝး ပါာ အရာပဝဂါလတလဒ။  စားကဒအဇးလနာႈဒဒာ  လဘပာဝမဝးဘကာညဝႇ အနဝးနစ ငဝႈဒဒႈလဘပာဝမဝး 
။  စားကဒအဇးကတက ႈကညား အဇးဘကဝခကစငဝးအက နဝး ကာညဝး ကဒအဇးကညားလဇာႈလဂါညဝး
လခဒငဝးကလဘဒမဝးကဒမာဝ အနဝးနစ ငဝဒဒႈကဒဘတက နဝးလလာဝတဝလလႈဒတတ ာ။  ဒလဇဒနဝးအာဝဝႎါနဝး  အနဝး
ဟညဝလဟာကလာငဝးဒါႈအက နဝးဘတတ းလာဝ အဇးမတတ ႈစားကဒအဇး ငါညဝးအာဝႇ ဘကလယဒဝဝးတတက ဝဝႈ၊ 
စားကဒအဇးခကတုကဝကအာဝဝး၊ စားကဒအဇးဘကဆမားလကကာႈ  စဇပါးစစ မဝာဘတတ း တကအဇးအနဝးအဇး  
ဘကဘယဝဟာဝဝးကဒ အနဝးနစ ငဝဒဒႈဒတတ ာကဒဂဒနဝးခခဇႇဟာဝဝးပါပညဝလမဒႈဟာဝာ ။

ဆဇတ ငဝခညဝအာညဝႇနဇး ပလရာဖဒတဝကဒဟညဝလဟာကလာငဝးလပ ပႈအက နဝး ဘညဝဘာညဝး  
နစ ငဝကတကတဝႏလလႈလဒဒႈ လမဆတယဒဇး။ ပလရာဖဒတဝမာလခတ ဟညဝလဟာကလာငဝးဒါႈအက နဝးလာဝ 
ပလရာဖဒတဝအဇးမကာတဝဒါငဝး နစ ငဝလလႈလဒဒႈ အာညဝႇလဒဒႈ လမဆတယ။ ပလရာဖဒတဝလဟဆာယ
မာဝ ဟညဝလဟာကလာငဝးဒါႈလာဝ လမဆတယဒဇး နစ ငဝကတကတဝႏလလႈလဒဒႈ တစ ငဝအဇးလတတ ညဝးစဒတဝ။ 
ပလရာဖဒတဝလမကဝခါမာဝ ဟညဝလဟာကလာငဝးဒါႈအက နဝးလာဝ လမဆတယဒဇး နစ ငဝကတကတဝႏ    
ပါာ လမစ ငဝးဘတဝလဇနဝဟာဝာ ။



၇

ပလရာဖဒတဝကဒမာဝ ဟညဝလဟာကလာငဝးဒါႈအက နဝးဘတတ း  ဘညဝဘာညဝးနစ ငဝယာဝမဝး   
လမဆတယဒဇး။ ပလရာဖဒတဝလဟဆာယ ဟညဝလဟာကလာငဝးဒါႈအက နဝး ဆဇတ ငဝခညဝအာညဝႇနဇး 
 အဇးမတတ ႈလမဆတယဒဇး နစ ငဝကတက ႈကညားအဇးဘတဝဟပဝလအဒမဝးဘတဝ၊  အဇးနစ ငဝဆဒာ နဘတတ းအနဝး၊ 
 နစ ငဝကတက ႈဘတတ း အဇးငါႈ ၊  ႎါညဝးဒဇး  အနဝးစဇနစ ငဝကတက ႈ အဇးဒါးလမ ဒကဝႏ လတာဝကဝကတစကဝ  
လဂါႇႎမ စကဝပယာဝမဝးႎဇတ နဝ တဇငဝရစ ငဝးဟာဝညဝး။

ပလရာဖဒတဝလဟဆာယ ဟညဝလဟာကလာငဝးဒါႈအက နဝးလာဝ လမဆတယဒဇး အနဝး   
ဘညဝအာဝဝလမဒႈ ပစ ငဝကလကညဝႇကလလဒပဝမာဝ အနဝးနစ ငဝကတက ႈအဇးစစ ငဝး၊ နစ ငဝကတက ႈအဇးပယဝ 
ႎဇတ နဝအနဝး။ အဇးမတတ ႈတစ ငဝလခဒငဝးလဘဒႇကကာမဝးဆာလာမဝမာဝ ဟညဝလဟာကလာငဝးဒါႈအက နဝးဘတတ း 
အဇးမတတ ႈတဆဇးလခခဒပဝလမဆတယဒဇး တကအဇးကဒနစ ငဝလညခာႈလစလကာကဝ စဇကဆာငဝးလာညဝး။ 
လမဆတယဒဇး အနဝးနစ ငဝကတက ႈဘစ ဝဝဖဇတ ငဝးအနဝးအက လခခႈ နစ ငဝယာဝႈလမ ဒဝဝႎဇတ နဝကတတ တာဝာအနဝး။ 
(လဘဒႇကကာမဝးဆာလာမဝဒဇး မတတ ႈအဇးလတာႇလခဒငဝးလဘဒႇကကာမဝး အနဝးမတတ ႈဘတတ းဆကကငဝး       
ပစ ငဝဒါးယတ ဒကဒတာဝ  ဇတတ ကဝဖတတ ကဝခတတ ညဝးလတာႇစစ ဝဝဖဖား။) ပလရာဖဒတဝဆာခရတမာဝ ဟညဝလဟာ
ကလာငဝးဒါႈအက နဝး ဘစ ဝဝဖဇတ ငဝးလမဆတယဒဇးအက လခခႈ နစ ငဝယာဝႈလမ ဒဝဝႎဇတ နဝကတတ တာဝာ လမဆတယ
ဒဇး၊ လခခႈဒဇးစဇနစ ငဝယစ ငဝးႎဇတ နဝအနဝး ရတကနဝးတဒငဝကားအတတ ညဝးကတက ဝဝးလမတဝ။



၈

အာဝဝမတတ ႈမ ပလရာဖဒတဝကဒ လဟာကလာငဝးဒါႈအက နဝးလတကညဝ လမဆတယဒဇး နစ ငဝကတက ႈ
ယာဝမဝး၊ လလာဝငဝဘညဝဘာညဝး စစ ဝဝဖဖားနစ ငဝႎဇးလရဒနဝးဒဒႈအနဝးႎဇးယာဝညဝႇအဇမဝးလဒဒႈ ဒယာဝမဝး
မာဝ ကဒဟညဝလဟာကလာငဝးဒါႈအက နဝးဘတတ းဟာဝာ ။ လဂါႇမတတ ႈ အနဝးယာဝမဝးဟာဝဝးဘာညဝးလဇဒနဝး 
ကာညဝး အနဝးႎဇးယာဝညဝႇအဇမဝးလဒဒႈဒဇး၊ စစ ဝဝဖဖား စဇနစ ငဝတလဟာဝညဝႇဟာဝဝးလာဝ ဇဇတ ငဝးကညဝး
လလာဝငဝလခကာဝတဝလာညဝးအနဝး။ ႎါညဝးဒဇး အနဝးစဇနစ ငဝတယဝစလရဒနဝးဘတတ း ကတတလဆတဝစာ 
အဇးတမာညဝးဟာဝာ ။

လမဆတယဒဇး အာဝဝလမဒႈမပစ ငဝကလကညဝႇဆတ အနဝးမတတ ႈလပါႇတကအဇးလပနဝပဒနဝးအက လခခႈ။    
အနဝးမတတ ႈလပါႇ လခခႈအဇးနစ ငဝခစ မဝလာညဝးတစ မဝ တာငဝစာပစ ငဝကလကညဝႇတကအဇးကဒ။ 
တစ မဝလလမ ဒဇး မတတ ႈအဇးနစ ငဝလရဒနဝးဒဒႈ စစ ဝဝဖဖားကာညဝးတကအဇးနဇး ႎဇးလညဝကလစကဝႎဇးလညဝခခဇႇ။



စစ ဝဝဖဖားစဇကလာငဝးႎတက ဝဝႈနမ ဒဒဒႈ လလာဝငဝလမဆတယဒဇး တာဝာ ပလရာဖဒတဝကဒ ဟညဝဂဇတ နဝး
လပါႇခညဝး။ ဘညဝဘာညဝးမာဝ လမဆတယဒဇး စဇညကစမဝလလႈလဒဒႈမ။ ႎါညဝးဘတက နဝဟာဝဝးတာဝ  
ဖတတ နဝးပယာဝႈ ဆာငဝနမဝး၊ စဇဟညဝစာဝမဝးလဒဒႈလာဝအခကဇုငဝအနဝး စစ ဝဝဖဖားစဇဆကညဝႇလမဆတယ
လလႈလဒဒႈလာဝ လတဒငဝးကတာညဝးကစ မဝဖာနဇးဟာဝာ ။ 

၉



၁၀



၂၂။ ဘညမဘာညမးကပကတမႏကဒဒႈ  
 ကယာဟာနမ

 ကကာမ်းလကုာ ၁

၁၁



၁၂

ႎါညဝးလဟာကလာငဝးပလရာဖဒတဝလခခႈလဘာဝနဝးဒတတ ာအဇး တာဝာယတ ဒကဒ  လဂါညဝး   
ဟညဝဘတတ နဝလဒဒႈ ဆာငဝနမဝးအနဝး ဖတတ နဝးပယာဝႈလလႈ၊ စစ ငဝနာငဝးပါပ ပါနဝးအက လခခႈ စဇကဘပူႈ
လဒဒႈကအတ ပဝကမတတ နဝ တာဝာတားလစာဝငဝးဂါႇ အဇးဇဇတ ဝဝဆာခရတ။ အဇးမတတ ႈဆာခရတဒဇး ကာညဝး  
ပဇးအနဝး လအးလတဆာဘတဝ၊ ကာညဝးစဇအာဝဝလမဒႈမလကာဝနဝးႎါး ဘာညဝးအဇး။

စစ ငဝနာငဝးပါပ ပါနဝးဒါႈ တာဝာဆာခရတ "မညဝးနစ ငဝလမဒႈလဒဒႈ လကာဝနဝးအဇးမာညဝး အက လခခႈ။ 
လတတ ဒဒႈအနဝးဇဇတ ဝဝ လယာဟာနဝနာဝႏ။  အနဝးစဇနစ ငဝမတတ ႈလပါႇ  ပလရာဖဒတဝအဇးမကာတဝဒါငဝးအက လခခႈ  
ဇတတ အာညဝႇလလႈလဒဒႈလမဆတယဒဇး။” ဘတက နဝလဇဒနဝး  ဆာခရတစဇဒါႈ "ယာညဝးပဇးအစ ဝဝး ဟညဝဘက
လနမ းလယဝဝး နစ ငဝလမဒႈလကာဝနဝးႎါး။  ယာညဝးမာဝ ဟညဝဂါႇခညဝး။  ပစ ငဝနစ ငဝဘာညဝးလဒဒႈလလမ
ဒဇး၊ ဆာဝစဇမတတ ႈ  အဇးမတတ ႈအဇးမမ ာနဝအနဝးအခညဝး  လမမ ဒအစ ဝဝးနစ ငဝဘာညဝးနာဝႇ။”



၁၃

ဘတက ဝဝစာဝမဝးတာဝအခကဇုငဝ လအးလတဆာဘတဝဒဇး ဒတကညဝးတတတ းဇာဝနဝးအနဝး ဟညဝနတတ ကဝ   
တဇငဝလတာပကကတူဝဝး၊ အဇးမတတ ႈစစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝး အဇးလဒဒႈဇက း ပါာ ဆာခရတဒတက ဝဝး အနဝးစဇဟာဝဝး
ဇက းလာဝဘတတ း ပါာ မာရတ အနဝးအဇးမတတ ႈ ခခတူဝဝးလအးလတဆာဘတဝ။ ခညဝဇတ ငဝဒဇး မာရတမာဝ ဆဇတ ငဝဂဇ
မတတ ႈလတကညဝ အဇးလတတ ညဝးစဒတဝ၊ မတတ ႈလတကညဝကာညဝးလယာတဒတဝ စဇဟညဝလညဝအက နဝးလဟာဝညဝႇ 
ကပါဝဝး။ စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝးဒဇး စဇဒါႈ တာဝာ မာရတ ‘‘မညဝးနစ ငဝဒတကညဝးတတတ းဇာဝနဝး နစ ငဝလပကဒႈလမဒႈ
လကာဝနဝးအဇးမာညဝးအက လခခႈနာဝႏ။’’

စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝးစဇဒါႈ "စာအစ ဝဝးနစ ငဝဒတကညဝးလဒဒႈခါဝဝဆတာငဝးလလမ နဇး စစ ဝဝဖဖား  
ဟညဝဆကညဝႇအစ ဝဝး လဒဒႈဇက းပါာ မညဝး။  မညဝးဒဇး လဂါႇမတတ ႈမညဝးအာဝဝလညခဒမဝအစ ဝဝး      
မညဝးနစ ငဝဘကဆမားမကလာငဝးလကကာႈ  ဂါလကာဝနဝးအဇးမာညဝးမညဝး  ညကစမဝကတကတဝႏလဒဒႈ။” 
 ဘတက နဝလဇဒနဝး ဆာခရတမာဝ ဟညဝဘကဆမားမ ကလာငဝးလကကာႈ လပါႇအက စာဝနဝး။  ႎါညဝးဒဇး  
  စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝးမာဝ ဟညဝလညဝ လလႈႎဇးဟာဝဝး။  ဘတက ဝဝလဒဒႈစာဝမဝး  ဆာခရတတာဝ    
 ပါာ ခလလဒပဝအနဝး၊ ပဇးအနဝးမာဝ ဟညဝဒတကညဝးအက နဝးတတတ းဇာဝနဝး။



ႎါညဝးဒဇးအာဝဝလမ ာဝနဝး မာရတစဇဟာဝဝးလမ ယဝလာဝ ပါာ ခလလဒပဝခခတူဝဝးမကတုအနဝး အဇးမတတ ႈ
ပါာ လအးလတဆာဘတဝ။ လအးလတဆာဘတဝဒဇး စစ နဝအနဝးလယဒဝဝးဟာဝမဝးလတဒႇ မာရတတာဝာ
အနဝး၊  လကာဝနဝးအဇးလဂါညဝးလခဒငဝးႎဒတဝအနဝး ဟညဝႎဒနဝရညဝးလပါႇ။  အဇးပနဝးအယဝလခခႈ 
ကာညဝးဒဇး၊ ကာညဝးခတတ ညဝးလာဝခညဝး ပစ ငဝလမမ ဒမဝအာမဝး အဇးမတတ ႈဘညဝဘာညဝးလရဒနဝး      
စစ ဝဝဖဖား တာဝာကာညဝး။ မာရတစဇလဂါညဝးဒမဝးလာဝဒါး ပါာ ခလလဒပဝလအးလတဆာဘတဝ    
ကစ ပဝဘတက နဝးအတတ ညဝးပကကတူဝဝး ႎါညဝးဒဇး အနဝးစဇလကာဝလာဝႎဇးႎဇးဟာဝဝး ပါာ ခလလဒပဝအနဝး။

စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝး စဇဒါႈတာဝာ မာရတ ‘‘လကာဝနဝးအဇးမာညဝးမညဝးလခခႈဒဇး လတတ တာငဝဒဒႈ 
အနဝးဇဇတ ဝဝလယဆတ နာဝႏ။ အနဝးနစ ငဝမတတ ႈလမဆတယ။” ဘတက နဝလဇဒနဝး မာရတမာဝ စဇႎဇးဒါႈ "အဇးနဇး 
ဘာညဝးလမမ ဒ အနဝးနစ ငဝလပနဝလဒဒႈ၊ အစ ဝဝးဆဇတ ငဝဂဇမတတ ႈလတကညဝ အဇးလတတ ညဝးစဒတဝ။” ဘညဝဘာညဝး
မာဝ စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝး စဇႎဇးကလာငဝးဒါႈဘတတ း "လဂါႇမတတ ႈႎတလညနဝခခဇႇဆငါးစစ ဝဝ မညဝးစဇ  
ကတက ႈ ဒတကညဝးတတတ းဇာဝနဝး။ လဂါႇမတတ ႈဘာညဝးဇဒနဝး လကာဝနဝးအဇးမာညဝးမညဝးလခခႈဒဇး အနဝးမတတ ႈ
လပါႇ လကာဝနဝးစစ ဝဝဖဖား အနဝးအဇးဒါငဝးဇားဒတတ ာခကအဇးဟာဝာ ။’’

၁၄



ဘတက ဝဝလပကဒႈလဟာဝညဝႇလအးလတဆာဘတဝတာဝ လကာဝနဝးအဇးမာညဝးအနဝး၊ ကဒစဇဒဒႈလပါႇ 
လကာဝနဝးအဇးမာညဝးဒဇး ဇဇတ ဝဝလယာဟာနဝ၊ လတာႇတာဝဘာညဝးတာဝမဝးအက နဝး စစ ငဝနာငဝး     
ပါာ ပ ပါနဝး။ ဘတက နဝလဇဒနဝး စစ ဝဝဖဖားစဇႎဇးဒဒႈလာဝ ဆာခရတဒဇး ဘတက နဝးႎဇးကလာငဝးလကကာႈ။ အဇးမတတ ႈ
ဆာခရတ စဇဒါႈ ‘‘ဇတတ ကဝဖတတ ကဝအက နဝးစစ ဝဝဖဖား၊ အနဝးအာဝဝဘဇးမ တကအဇးအနဝးကဒ ခစ ဝဝလဘာဝကဝ 
နလလႈအက နဝးလဆလဆ။ တကအဇးကဒမာဝ နစ ငဝလတႇဒါႈ တာဝာ လကာဝနဝးအစ ဝဝးနဇး မတတ ႈပလရာဖဒတဝ 
စစ ဝဝဖဖားအဇးဒါငဝးဇားဒတတ ာခကအဇး။ မညဝးနဇး နစ ငဝမတတ ႈ လခခႈအဇးနစ ငဝအတတ မဝဘကာညဝးရဒနဝးဒဒႈ        
အဇတ နဝဒါနဝးလဒဒႈ လမဆတယဟာဝာ ။’’

၁၅



၁၆



၂၃။ ဘညမဘာညမးကပကတမႏကဒဒႈ 
   စစ ဝမကယဆပ

   မတဲ ၁၊ လကုာ ၂
၁၇



ဘတက ဝဝနာဝႇလယာတဒတဝတာဝ မာရတဟညဝဒတကညဝးတတတ းဇာဝနဝး၊ အနဝးစဇဒါႈနစ ငဝဒဒဝဝးႎဇတ နဝမာရတ 
လဂါႇမတတ ႈအနဝးနာဝႇ အာဝဝမတတ ႈလကာဝနဝးအနဝး။ ဘညဝဘာညဝးမာဝ စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝး စဇလလႈလဒဒႈ
လကကာႈ တစ ငဝလခဒငဝးအတအဇတ မဝပါဝဝးအနဝး အာညဝႇဒဒဝဝးႎဇတ နဝအနဝးတာဝာဘာညဝးလဇဒနဝး။

စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝး စဇဒါႈတာဝာ လယာတဒတဝ ‘‘လယာတဒတဝ ခကအဇတ ငဝဂဇႈနာဝႏ စာမညဝး 
နစ ငဝခါႇလာညဝးမာရတဒဇး။ မတတ ႈလဂါႇ ႎတလညနဝခခဇႇဆငါးစစ ဝဝ အနဝးစဇကတက ႈဒတကညဝးတတတ းဇာဝနဝး။ 
အနဝးနစ ငဝကတကတဝႏလပကဒႈလလႈ လကာဝနဝးအဇးမာညဝး။ လကာဝနဝးအဇးမာညဝးလခခႈဒဇး မညဝးစဇဒဒႈ
အနဝးဇဇတ ဝဝလယဆတ နာဝႏ။ ဆဇမဝဘာညဝးဆစ မဝဒါႈလာဝဘာညဝးလဇဒနဝး လခခႈဒဇး လဂါႇအနဝးမတတ ႈ
လခခႈအနဝးအဇးနစ ငဝလခကာဝတဝလာညဝးတကအဇးကဒပါပညဝလမဒႈ ဒပစ ငဝကလကညဝႇကဒ။’’

၁၈



လဂါႇမတတ ႈဘာညဝးလဇဒနဝး လယာတဒတဝစဇခါႇလာညဝးမာရတ။ ဘညဝဘာညဝးမာဝ     
အနဝးအာဝဝအတ အာဝဝလဂါညဝးလတာႇမ မာရတ၊ လတာဝမာရတ ညကစမဝလပကဒႈႎါႈ              
လကာဝနဝးႎါးလခခႈဒဇး။ 

၁၉

ဘတက ဝဝဟညဝကစာဝမဝလဒဒႈတာဝ ပကကတူဝဝး မာရတနစ ငဝကတကတဝႏလပကဒႈ လကာဝနဝးႎါးအနဝး၊     
တကအဇးဒါငဝးလယာမကဒမာဝ စဇဖကာဝဝခါဝဝဆတာငဝး ဆကညဝႇတကအဇးကဇတ ငဝးကဒပါပညဝလမဒႈ 
ႎတးႎဇးဒတတ ာပါာ လဂါညဝးဆတပါာ လဂါညဝးအနဝး စာနစ ငဝကဒပဝစရာငဝး တကအဇးလခဒငဝးကဇတ ငဝး။ လဂါႇမတတ ႈ  
ဘာညဝးလဇဒနဝး မာရတကာညဝးလယာတဒတဝမာဝ စဇယာဝညဝႇလပါႇပါာ လမစ ငဝးဒဇလဂါညဝးကာညဝး
အဇးမတတ ႈနာဆရဒတဝဒဇး လညဝလလႈဟာဝဝးအဇတ နဝဒါနဝးဒတတ ငဝး စာကာညဝးနစ ငဝဟာဝဝးဇက းလာဝ   
ပါာ လမစ ငဝးဘဒတဝလတငဝ။



 

ခညဝလဆဒမဝးဒဇး စဇလမဒႈလာဝ ကဒအဇးခခတုငဝးပက းအက ဖက ငဝ ဂဇလဂါညဝးအက နဝး ပါာ ဘကညဝးပါငဝ  
တတတ ငဝရဇမဝးကဒကဒဒဇး။ ဇတတ ယာမဝးလဇဒနဝး အဇးမတတ ႈစစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝး အနဝးအဇးဟတက ဝဝပ ပါငဝ စဇလလႈ
လဒဒႈကတဇတ ငဝကတာငဝ၊ လဂါႇမတတ ႈဘာညဝးလဇဒနဝး တကအဇးခခတုငဝးပက းကဒကဒဒဇးမာဝ ဟညဝကစာႈ
ကဒတတ နဝးယစ ဝဝးလပါႇအခညဝး။ စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝး စဇလဒဒႈကလာငဝး တာဝာကဒအဇးခခတုငဝးပက းကဒ 
စဇဒါႈ ‘‘ပဒခကယစ ဝဝးနာဝႏ။ လဂါႇမတတ ႈ အစ ဝဝးဒတကညဝးလဒဒႈဆတာငဝးအဇးလမမ ဒမဝခတတ ညဝးစာပဒ။         
ခညဝလဆဒမဝးအဇတ ငဝဒဇႈနဇးလပါႇ လမဆတယဒဇး အနဝးဟညဝကတကတဝႏလဒဒႈလဟာဝညဝႇ။’’ 

ဘတက ဝဝဟာဝဝးစာဝမဝးကာညဝးတာဝ ပါာ လမစ ငဝးဘဒတဝလတငဝ၊ ကာညဝးအာဝဝလမဒႈမ        
ဒဇနစ ငဝခကူႇဒဇနစ ငဝဒါမဝးလာဝဒါး လဂါႇမတတ ႈအဇးလငးကဒဂဇတ နဝးယာဝဝး။ ကာညဝးစဇကတက ႈလတကညဝဖာဝႈ   
 ခကူႇဒါမဝး ပါာ ခခဇုငဝမကဝ။ ဘတက နဝလဇဒနဝး လကာဝနဝးကာညဝးမာဝ ဟညဝကတကတဝႏလာဝ ပါာ ဒဇး၊  
လဂါႇမတတ ႈကာညဝးအာဝဝလမဒႈ ဒဇနစ ငဝပအတလကာဝနဝးဒဒႈငဒဇး၊ ကာညဝးစဇဒဒႈလာဝ အနဝးအတအက နဝး 
တဇငဝကလလဒႇဟတတ မဝးမကဝ။ ကာညဝးစဇတာငဝဒဒႈ လကာဝနဝးဒဒႈဒဇး ဇဇတ ဝဝလယဆတ ။

၂၀



ဘတက ဝဝဟာဝဝးစာဝမဝးကဒအဇးခခတုငဝးပက းကဒကဒဒဇးတာဝ ပါာ လကာနဝးဒဒာ ငလယဆတ ဒဇး၊  ကဒစဇ
ဟာဝဝးလယဒဝဝးလပါႇ လကာဝနဝးဒဒာ ငဒဇး ဂဇအတအက နဝးတဇငဝကလလဒႇဟတတ မဝးမကဝ လတာႇတာဝဘညဝ
ဘာညဝးကလာငဝးအက နဝး စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝးဒဇး တာဝာကဒ။ ကဒမာဝ လနာႈခတတ ညဝးအာမဝးလာဝ
လပါႇအခညဝး၊ မာရတမာဝ ဟညဝခတတ ညဝးလပါႇခညဝးခညဝး။   ႎါညဝးဒဇး ကဒစဇႎဇးႎဇးဟာဝဝး  ပါာ
ဘကညဝးပါငဝတတတ ငဝ ဒဇခခတုငဝးကဒတာဝာ ပက း၊ ကဒစဇဇတတ ကဝဖတတ ကဝခတတ ညဝးလတာႇ လတဒႈကလနဒႈစစ ဝဝဖဖား 
လတာႇတာဝဘညဝဘာညဝး ပစ ငဝနာဝႇပစ ငဝလယဒဝဝးလဒဒႈကဒကဒဒဇး။

၂၁

အနဝးစဇဒါႈတာဝာကဒ ‘‘ပဒစဇဟာဝဝးတဟာဝညဝႇလကာဝနဝးဒဒာ ငဒဇး၊ ပဒမာဝ နစ ငဝလယဒဝဝးအဇးဒါး
တစကဝပညဝးအက နဝး ဂဇပအတအက နဝးအနဝး တဇငဝကလလဒႇဟတတ မဝးမကဝ။’’ ဇတတ ယာမဝးလဇဒနဝး       
စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝးကဒ စဇလလႈကတဇတ ငဝကတာငဝ လဒဒႈလပါႇအက စာဝနဝးပါာ ပ ပါနဝး၊ ကဒစဇ      
ဇတတ ကဝဖတတ ကဝလတဒႈကလနဒးစစ ဝဝဖဖားတစ နဝလတာႇ စဇဒါႈဒတတ ာ ‘‘ပါာ ပ ပါနဝးဇားမာဝ ဖတ ငဝးတာနဝခတတ း
အနဝးစစ ဝဝ ဒါငဝးဇားလပါႇအခညဝး။ လတဒငဝးကတာညဝးကစ မဝဖာနဇးပါပညဝလမဒႈမာဝ နမ ာငဝး   
နမ ဇမဝးလယနဝဆာခခဇႇ၊ ဒဒႈတကအဇးကဒ လမဒႈလနာႈလညဝကလမဒႈလညဝကႎါညဝးဒတတ ာနာဝႏ။’’



ကဒကဒဒဇးမာဝ ဟညဝလတာႇဟာဝဝးလာဝ လဘာဝနဝးလာဝဝဒါငဝးဒဇး။ ဘတက ဝဝလယဒဝဝးကဒ
တာဝာ စစ ဝဝလယဆတ ၊ ကဒမာဝ စဇအစကဝဆကကူႇ လဂကဒပဝအနဝးစစ ဝဝ။ ႎါညဝးဒဇး ကဒစဇကပါဝဝးဒဒႈ  
ဂကတုးပစ ငဝဒတကညဝးလဒဒႈအဇးလမဒႈလငါႈလမဒႈခစ နဝးဒဇးဖာဝႈ စဇႎဇးႎဇးဟာဝဝးလာဝ ပါာ လဂါညဝးကဒ။

၂၂

ႎါညဝးဒဇးတာနဝတာနဝအနဝး၊ တကအဇးနာဝႇအဇးလမဒႈပတငဝညာ ကဒအဇးလဂါညဝး ပါာ ကဇတ ငဝး 
ညခာလလႈ ဆာငဝငညဝး ကဒစဇလယဒဝဝးလာဝ လာဝဝအက ပတတ ငဝး အနဝးအဇးလမမ ဒမဝအာမဝးလပါႇအခညဝး 
ပါာ ပ ပါနဝး။ ကဒမာဝ ဟညဝနာဝႇအက နဝးမတတ ႈတာဝ ဘညဝဘာညဝးပစ ငဝဆဇငဝဒါႈ လာဝဝဒဇး၊ မတတ ႈအနဝးအဇး
နမ ဒဒါႈ တားကညကားဒါငဝးယတ ဒကဒ လခခႈတမာညဝး ဟညဝကတကတဝႏလဒဒႈ။ လဂါႇမတတ ႈဘာညဝးလဇဒနဝး 
စာကဒနစ ငဝဟာဝဝးလဂကဒပဝ တားကညကားဒါငဝးတမာညဝးဒဇး၊ ကဒစဇလညဝလလႈဟာဝဝးအဇတ နဝဒါနဝး 
ဟာဝဝးလမ ာဝနဝးလပါႇခညဝး လတာဝကစ ပဝစာဝမဝး ပါာ လမစ ငဝးဘဒတဝလတငဝ၊ ကဒစဇလဒဒႈလယဒဝဝးလပါႇ   
ပါာ ဒဇကတကတဝႏလကာဝနဝးဒဒာ ငလယဆတ ဟာဝာ ။



၂၄။ ကယာဟာနမဒဒႈဘပမတပစမမ  
 တာမာ စစ ဝမကယဆပ

   မတဲ ၃၊ မာကု ၁း၉-   ၁၁၊ လကုာ ၃း၁-၂၃

၂၃



ဘတက ဝဝဒါငဝးလဒဒႈလယာဟာနဝ အနဝးစဇလပနဝလဒဒႈလာဝပလရာဖဒတဝအက လခခႈ။  အနဝးစဇ 
လဂါညဝးလာဝဒါး ပါာ ဘကညဝးပါငဝဒါငဝး  စဇလဂါညဝးဟတတ မဝးလာဝဒါး ငါမဝးဖကတူဝဝးဘကညဝး ကာညဝး
အဒတတ း။ အနဝစဇလခခဒပဝလတကညဝ တဆဇးပစ ငဝတစကဝဒါးဟဇတ ကဝကလာအတတ ကဝ။

အနဝးလဟာကလာငဝးဒါႈ "ကဘပညဝလနာႈပဒ၊ လဂါႇမတတ ႈကဇတ ငဝးစစ ဝဝဖဖား ဟညဝမတတ ႈလပနဝ
လဒဒႈ။” တကအဇးကဒမာဝ လဒဒႈတညာဝဝးလာညဝး ပစ ငဝလဟာကလာငဝးအနဝးဒဇး ဂဇတ နဝးလာဝလပါႇ
အခညဝးဟာဝာ ။

၂၄



ကဒအဇးလယဒဝဝးတညာဝဝး ပစ ငဝလဟာအနဝးကဒကလစကဝမာဝ  ကဒဟညဝလလမ ႇလနာႈကဒ 
စဇခစ မဝလာညဝးဒတတ ာ ဘပဝတတစမဝလဇဒပဝလအဒမဝး  တာဝာအနဝး။  ဘညဝဘာညဝးမာဝ အဇးမတတ ႈတဆာ   
ကစတဝကကာမဝးကဒအဇးအာဝဝလလမ ႇလနာႈ အာဝဝပ ပတူဝဝႈကလာငဝး  ပစ ငဝကလကညဝႇကဒမာဝ    
ကဒလဒဒႈခစ မဝလာညဝးဘပဝတတစမဝလဇဒပဝလအဒမဝး ဂဇတ နဝးလပါႇအခညဝး။ 

လယာဟနဝစဇဒါႈ တာဝာ တဆာကစတဝကကာမဝး ကဒကဒဒဇး‘‘ဟနဝးဟာညဝးကဒနက း၊ ပဒမာဝ  
လတတ လလမ ႇလနာႈပဒ စဇအဇတ မဝဘကာညဝးဒတတ ာ  အကကာငဝးဆတအကကာငဝးအနဝး။  တငဝးပ ပါညဝး     
အနဝးအဇးဘကပ ပါညဝးကဒဒဇး နစ ငဝကတက ႈအဇးကလစကဝဟပဝႎဇတ နဝဒတတ ာ  တစ ငဝငညဝး။” အဇးနဇးမတတ ႈ 
လပါႇ  ဟညဝလပနဝလဒဒႈ ပစ ငဝလဟာကလာငဝးအက နဝး ပလရာဖဒတဝလဟဆာယ အဇးဒါႈ   
"တတက ဝဝႈဟစ ငဝး အစ ဝဝးနစ ငဝလပ ပႈဟာဝဝး စစ ငဝနာငဝးအဇးကလာငဝးခါဝဝလအာညဝႇမညဝး       
စာနစ ငဝအဇတ မဝ  ဘကာညဝးရဒနဝးအဇတ နဝဒါနဝးႎစကဝမညဝး။” 

 ၂၅



၂၆

ယတ ဒကဒကလစကဝမာဝ ႎဇးလမမ ာႇဒါႈ တာဝာ လယာဟာနဝ‘‘မညဝးမတတ ႈ လမဆတယဟဇတ ဝဝ။’’ 
လယာဟနဝစဇဒါႈ ‘‘အစ ဝဝးအာဝဝမတတ ႈမ လမဆတယ။  လခခႈအနဝးအဇးနစ ငဝလဒဒႈ လဘာဝနဝး အစ ဝဝး
ဒဇး အနဝးမတတ ႈလခခႈအဇးမကာတဝဒါငဝးမမ ယဝအစ ဝဝး၊ စာနစ ငဝကာဝႈလတကညဝ  တာဝာ ႎညဝးခနဒပဝအနဝးမာဝ  
 အစ ဝဝးအာဝဝကဇတ ငဝမလာဝမက ႇကာဝႈပကညဝႇဒဒႈ။’’ 

ႎါညဝးဒဇးအကဆငညဝး လယဆတ စဇလဒဒႈခစ မဝလာညဝးဘပဝတတစမဝလဇဒပဝလအဒမဝး  တာဝာ   
လယာဟာနဝ။ လယာဟာနဝစဇဒါႈ ‘‘တတက ဝဝႈဟစ ငဝး ပက းဒဒာ စစ ဝဝဖဖားနဇး၊  အနဝးမတတ ႈလပါႇ လခခႈအဇး   
နစ ငဝခစ မဝလာညဝးဟာဝဝးဒတတ ာ အဇတ ငဝဂ ပဒတဝတကအဇးလလာကနဇးပါပညဝလမဒႈ။’’



လယာဟာနဝစဇဒါႈ တာဝာ လယဆတ  ‘‘အစ ဝဝးအာဝဝကဇတ ငဝမ ဒဒႈဘပဝတတစမဝလဇဒပဝလအဒမဝး 
တာဝာ မညဝး။ မတတ ႈလတကညဝမညဝး နစ ငဝလတတ ႎဇးဒဒႈ တာဝာအစ ဝဝး။’’ ဘညဝဘာညဝးမာဝ စစ ဝဝလယဆတ  
စဇႎဇးဒါႈ တာဝာအနဝး ‘‘မညဝးမတတ ႈလပါႇ လခခႈအဇးလတတ ဒဒႈတာဝာ အစ ဝဝး ဘပဝတတစမဝလဇဒပဝလအဒမဝး။ 
ဇဇတ ငဝးလလမ နဇးမတတ ႈဇဇတ ငဝးပစ ငဝလတတ မညဝး တာဝာလာဝလရဒနဝး။’’ လဂါႇမတတ ႈဘာညဝးလဇဒနဝး လယာဟာနဝ 
စဇဒဒႈဘပဝတတစမဝလဇဒပဝလအဒမဝး တာဝာ လယဆတ ။ လယဆတ ဒဇး အာဝဝမတတ ႈမ အနဝးလမဒႈဒါးပစ ငဝက
လကညဝႇ စဇလဒဒႈခစ မဝလာညဝးဘပဝတတစမဝလဇဒပဝလအဒမဝး။ စစ ဝဝလယဆတ ဒဇး အနဝးအာဝဝလမဒႈမ    
ပစ ငဝလရဒနဝးကလကညဝႇခစ ဝဝလဘာဝကဝ။ 

စစ နဝစစ ဝဝလယဆတ  လဟာဝညဝႇလဇဒပဝလအဒမဝး  ဇတတ ယာဝညဝႇလဒဒႈအနဝး တဇငဝလအဒမဝးဒဇး၊   
အဇးမတတ ႈႎတလညနဝခခဇႇဆငါးစစ ဝဝမာဝ ဟညဝလရဒနဝးဘာညဝးဆဇမဝးအပ ပတ ုညဝး စဇလလႈလဒဒႈတစကဝ
လပါႇ  တဇငဝလတဒငဝးစစ ဝဝလယဆတ ။  ႎါညဝးဒဇး စဇလမဒႈလာဝဟာဝမဝး  အဇးလကကာႈလလႈလဒဒႈ   
ပါာ ပ ပါနဝး စဇဒါႈ ‘‘မညဝးမတတ ႈလကာဝနဝးကလမဒႈအစ ဝဝး၊ မတတ ႈလခခႈပစ ငဝကကတူကဝအစ ဝဝးဟာဝာ ။’’

 ၂၇  



စစ ဝဝဖဖားစဇဒါႈတာဝာ လယာဟာနဝ ‘‘လခဒငဝးပစ ငဝဒဒႈမညဝး ဘပဝတတစမဝလဇဒပဝလအဒမဝးကဒကဒ
ဒဇး အက လခခႈလခခႈ၊  အဇးမတတ ႈႎတလညနဝခခဇႇဆငါးစစ ဝဝ နစ ငဝလလႈလဒဒႈလတဒငဝးအနဝး။  လခခႈဒဇး  
အနဝးမတတ ႈလပါႇ လကာဝနဝးစစ ဝဝဖဖားဟာဝာ ။”  စစ ဝဝဖဖားအခညဝး  အနဝးလမဒႈလတကညဝအကဆက ။        
 ဘညဝဘာညဝးမာဝ စစ ဝဝဖဖားဒါႈအဇး  အနဝးမတတ ႈအတတ ညဝးပါး  ကစတ လပနဝအကဆက  ကဒကဒဒဇးမတတ ႈ   
ကကနဝးစစ ဝဝ၊ လကာဝနဝးစစ ဝဝ၊ ႎတလညနဝခခဇႇဆငါးစစ ဝဝဟာဝာ ။ 

၂၈



၂၅။ ခကနမဆပပ ငမ ကစ ဝမးကယာမ   
ခလစဝမး စစ ဝမကယဆပ  

မတဒ ၄း၁-၁၁၊ မာကတ  ၁း၁၂-၁၃၊ လတ ကာ ၄း၁-၁၃ 

၂၉



၃၀

ခက နဝဆတတ ငဝစဇလဒဒႈကစ ဝဝးလယာဝခလစ ဝဝးအနဝး ဒါႈ ‘‘ဆာဝမညဝးမတတ ႈ လကာဝနဝးစစ ဝဝဖဖား    
ခညဝးခညဝး လတဒႈကပ တ ုနဝးမာဝဝးကဒနဇး စဇလရဒနဝးဒဒႈဟစ ငဝး အနဝးလပနဝပစ ငဝဟတတ မဝး။’’ 

စနံစ်စ ဝဝလယဆတ  ခစ မဝလဟာဝညဝႇဖာဝႈဘပဝတတစမဝဇဒပဝလအဒမဝးဒဇး၊ ႎတလညနဝခခဇႇဆငါးစစ ဝဝ
စဇယတတ ငဝးဟာဝဝးလာဝလပါႇ စစ ဝဝလယဆတ  ပါာ လခဒငဝးဘကညဝးပါငဝဒါငဝး။ အနဝးစစ ဝဝစဇလစာငဝး    
ပစ ငဝဟတတ မဝး ပါာ လခဒငဝးဘကညဝးဒဇး ဖတတ နဝးကတက ဝဝးဆငညဝး။ ဇတတ ယာမဝးလဇဒနဝး အနဝးစဇကတက ႈ    
ကညားလာဝ ခက နဝဆတတ ငဝ ဂဇကစ ဝဝးလယာဝခလစ ဝဝးအနဝး ပါာ ဒဇး။



ႎါညဝးဒဇး ခက နဝဆတတ ငဝစဇယတတ ငဝးဟာဝဝးဘတတ း စစ ဝဝလယဆတ  ပါာ စတကဝလစာဝငဝးစစ ဝဝဖဖား၊ စဇဒါႈ 
‘‘ဆာဝမညဝးမတတ ႈ လကာဝနဝးစစ ဝဝဖဖားခညဝးခညဝး ႎဒနဝလဇာႈလလႈဟစ ငဝး ခဇလခကဒမဝး။ အနဝးအာဝဝ
မတတ ႈဟဇတ ဝဝ တဇငဝလခဒငဝးလဘဒႇကကာမဝး ကတကဝဒါႈအက နဝး၊  ‘အနဝးစစ ဝဝနစ ငဝဆကညဝႇ စစ ငဝနာငဝး    
ပါာ ပ ပါနဝးအနဝးကဒ၊ ဇတတ ကဝကာငဝးဒဒႈမညဝး နမ ာငဝးဇာဝနဝးမညဝး ကစ ပဝဘကလစကဝတစ ငဝမာဝဝး’။’’ 

၃၁

စစ ဝဝလယဆတ စဇႎဇးဒါႈ တာဝာ ခက နဝဆတတ ငဝဒဇး ‘‘လခဒငဝးလဘဒႇကကာမဝး ကလာငဝးဒါႈအက နဝး  
တကအဇးအာဝဝမတတ ႈမ အဆာကဝအဇမဝးလဂါႇပစ ငဝဟတတ မဝး။ အနဝးအဆာကဝအဇမဝးလတကညဝ      
လဂါႇလကကာႈ ပစ ငဝကလာငဝးဒါႈအက နဝး စစ ဝဝဖဖား။’’ 



၃၂

ဘညဝဘာညဝးမာဝ စစ ဝဝလယဆတ စဇႎဇးဒါႈ ဘတတ း  တာဝာ ခက နဝဆတတ ငဝဒဇး‘‘တဇငဝလခဒငဝး    
လဘဒႇကကာမဝး ကလာငဝးဒါႈအက နဝး၊ 'မညဝးခက စာမဝးတတက ဝဝႈ စစ ဝဝကညကား အဇးမတတ ႈ စစ ဝဝဖဖား   
မညဝးနာဝႏ'။’’ 

ႎါညဝးဒဇး ခက နဝဆတတ ငဝစဇနမ ဒဘတတ း အနဝးစစ ဝဝတတက ဝဝႈ ဂါဆဇငဝမတတ ႈ ကဇတ ငဝးလမစ ငဝးကဒအဇးလဂါညဝး 
လတဒငဝးကစ မဝဖာနဇးပါပညဝလမဒႈ ကာညဝး အဇးတခကား လတဒငဝးကဇတ ငဝးလမစ ငဝးကဒကဒဒဇး၊ စဇႎဇး 
ကစ ဝဝးလယာဝခလစ ဝဝးဒါႈဘတတ း တာဝာအနဝးစစ ဝဝ ‘‘ဆာဝမညဝး ဆကကူႇလဂကဒပဝအစ ဝဝး၊ အစ ဝဝးနစ ငဝဒဒႈ
ဒတတ ာတာဝာ မညဝး ကဇတ ငဝးလမစ ငဝးပစ ငဝနမ ဒအစ ဝဝး တာဝာ မညဝးကဒနဇးပါပညဝလမဒႈ။’’ 



ခညဝယာမဝးလဇဒနဝး ခက နဝဆတတ ငဝဒဇးမာဝ ဟညဝလညဝလလႈဒဒဝဝးဟာဝဝးလပါႇ ဒစစ ဝဝလယဆတ ။  
စစ ငဝနာငဝးပါာ ပ ပါနဝးကဒမာဝ ဟညဝလလႈလဒဒႈစာဝမဝးလပါႇ စာနစ ငဝလဒဒႈတတက ဝဝႈလမနဝး လရဒနဝးခကတုငဝး
အနဝးစစ ဝဝ။

၃၃

ဘတက နဝလဇဒနဝး စစ ဝဝလယဆတ စဇႎဇးဒါႈ တာဝာ ခက နဝဆတတ ငဝဒဇး ‘‘ အတကညဝ ခက နဝဆတတ ငဝ၊ မညဝးလညဝ 
လလႈဒဒဝဝးဟာဝဝးလပါႇ ဒအစ ဝဝး။ လခဒငဝးလဘဒႇကကာမဝး ကတကဝဒါႈအက နဝး 'မညဝးလတတ လတကညဝ  
လဂကဒပဝစစ ဝဝကညကား အဇးမတတ ႈစစ ဝဝဖဖားမညဝးနာဝႏ'။’’ 



၃၄



၂၆။ စစ ဝမကယဆပ  တယမကရဒနမး 
ဇဇပ ငမးစစ ဝမ

 မတဲ ၄း၁၂-   ၂၅၊ မာကု ၁း၁၄-  ၁၅၊ ၃၅-  ၃၉၊ ၃း၁၃-   ၂၁၊ လကုာ ၄း၁၄-  ၃၀၊
၃၈-၄၄
၃၅



စစ ဝဝလယဆတ စဇဟာဝဝးစာဝမဝး ပါာ လမစ ငဝးနာဆရဒတဝ အဇးမတတ ႈပါာ လမစ ငဝး ဒါငဝးလဒဒႈအနဝး။ 
ဘတက ဝဝစာဝမဝးလဒဒႈဆငညဝးဆတာငဝး၊ အနဝးစစ ဝဝဟညဝလလဒပဝဟာဝဝးလပါႇ ဒဇလဂကဒပဝအဇးတာဝာ    
စစ ဝဝဖဖား။ ႎါညဝးဒဇး တကအဇးကဒမာဝ စဇဒဒႈလဘဒႇကကာမဝးပလရာဖဒတဝလဟဆာယ တာဝာအနဝး။ 
အနဝးစစ ဝဝမာဝ စဇဟညဝႎတက ဝဝႈဒဇႈလပါႇ လဘဒႇကကာမဝးဒဇးဟာဝာ ။

၃၆

ႎါညဝးအနဝးစစ ဝဝ ဘယဝခလလာႈ ခက နဝဆတတ ငဝကစ ဝဝးလယာဝခလစ ဝဝးအနဝး၊            
လဂါႇမတတ ႈဖတ ငဝးတာနဝခတတ းႎတလညနဝခခဇႇဆငါးစစ ဝဝ၊ အနဝးစဇႎဇးလဒဒႈစာဝမဝးလာဝ ပါာ အရာပဝဂါလတလဒ။ 
အနဝးစဇလမ ယဝလာဝလဟာကလာငဝး ခါဝဝဆတာငဝးအဇးလမမ ဒမဝးခတတ ညဝး အက ဒဇလဟာဝညဝႇအက ဒဇ။ 
အနဝးမာဝ ဘတက နဝးဆလရငါညဝးခခဇႇ လအာညဝႇတကအဇးကဒပါပညဝလမဒႈ။ 



‘‘စစ ဝဝဖဖား ဟညဝဆာငဝးဟပဝဒဒႈ ႎတလညနဝခခဇႇဆငါးစစ ဝဝ တာဝာအစ ဝဝး စာနစ ငဝကလာငဝး 
ခါဝဝးဆတာငဝးအဇးလမမ ဒမဝခတတ ညဝး တာဝာတကအဇးဖ ပါနဝးကဒ၊ ကဒအဇးကညားကမဝးမာဝ နမ ာငဝးဘတက နဝး
လလာဝတဝလလႈ၊ ကဒအဇးငါညဝးအာဝႇမာဝ နမ ာငဝးႎဇးလယဒဝဝးတတက ဝဝႈ၊ အဇးမတတ ႈကဒအဇးကညားခကစငဝး
မာဝ နမ ာငဝးကတက ႈလပ ပႈလလႈဒတတ ာဟာဝာ ။ တစ ငဝဆာငဝနမဝးနဇး ဟညဝမတတ ႈလပါႇ ဆာငဝနမဝးအဇးနတတ ကဝ 
လကးစက းစစ ဝဝဖဖားဟာဝာ ။’’

ႎါညဝးဒဇး စစ ဝဝလယဆတ စဇအစကဝလဂါညဝးလာဝဒါး ပါာ ဒဇး။ ဘတက နဝလဇဒနဝး ကဒအဇးလဂါညဝး    
ရဇမဝးကဒကဒဒဇးမာဝ ဟညဝလဒဒႈဇက း ပါာ အနဝးစစ ဝဝ စဇတတက ဝဝႈဒတတ ာအနဝးဟာဝာ ။ ကဒမာဝ နာဝႇအက နဝးလပါႇ    
လဘဒႇကကာမဝးလလမ ဒဇး ကလာငဝးဒါႈ လလာဝငဝလမဆတယဟာဝာ ။ စစ ဝဝလယဆတ  စဇဒါႈ "လကကာႈ
တညဝးလလမ နဇး ဟညဝဘာညဝးလဒဒႈလပါႇအခညဝးဟာဝာ ။” ကဒကဒဒဇးပါပညဝလမဒႈမာဝ ဟညဝ  
အာမဝးလပါႇခညဝး စဇဒါႈ "လခခႈနဇး အနဝးအာဝဝမတတ ႈဟဇတ ဝဝ လကာဝနဝးအဇးမာညဝး လယာတဒတဝ။”၃၇



ႎါညဝးဒဇး စစ ဝဝလယဆတ စဇႎဇးဒါႈလာဝဘတတ း "အစ ဝဝးနစ ငဝကလာငဝး တာဝာ ပဒအဇးမတတ ႈအဇးမမ ာနဝ
အနဝး၊ ပလရာဖဒတဝလခခႈလမမ ဒာမာဝ အာဝဝလမဒႈမ လခခႈအဇးဘတက နဝးဇဇတ ဝဝဘတက နဝးငါညဝး တာဝာ       
လအာညဝႇ ပါာ ဒဇကတကတဝႏဒဇလဂါညဝးကဒ။ ဇတတ ခညဝဂဇလဂါညဝးအဇမဝး  ပလရာဖဒတဝလအးလတယ၊ 
တဇငဝလခဒငဝးကဇတ ငဝးအတတလရလဒဇး စဇလမဒႈလာဝ ယားကမာညဝးကဒ ဂဇတ နဝးလပါႇအခညဝး။   
ဘညဝဘာညဝးမာဝ ဇတတ လအဒမဝးကပာညဝးဘကလဇာႈ တစ ငဝဘကညဝးအတတ ညဝးဆာငဝနမဝးလလႈ၊      
စစ ဝဝဖဖား အာဝဝဆကညဝႇမ ပလရာဖဒတဝလအးလတယ ဟာဝဝးကလဇာဝညဝ တာဝာယားကမာညဝး 
ကဒအဇးလဂါညဝး တဇငဝကဇတ ငဝးအတတလရလဒဇး။ အနဝးစစ ဝဝ စဇဆကညဝႇလတကညဝ လအးလတယ    
ဟာဝဝးကလဇာဝညဝဒဒႈ တာဝာယားကမာညဝး အနဝးအဇးလဂါညဝးပါာ ကဇတ ငဝးဒဇဟညဝး။”

၃၈

     "ဒလဇဒနဝးအာဝဝႎါနဝး ဇတတ ပလရာဖဒတဝလအးလတယ၊ တကအဇးလပနဝတကတဝႇကဒမာဝ ဂဇတ နဝးလာဝ
လပါႇအခညဝး တဇငဝကဇတ ငဝးအတတလရလဒဇး။ ဘညဝဘာညဝးမာဝ ပလရာဖဒတဝလအးလတယ  
အာဝဝဆားနမဝးဒဒႈမ ကဒခစ ဝဝလခခႈ။ အနဝးဟာဝဝး ဆားနမဝးဒဒႈလတကညဝ တားလအာဒါငဝး 
လကာဝနဝးနာနဝးကဒ အနဝးအဇးဇဇတ ဝဝလနမာနဝ အဇးမတတ ႈယာနဝဆကအတတလရလကဒဟာဝာ ။” ဘတက ဝဝႎဇး
နာဝႇကဒတာဝ လလာဝငဝကဒကဒဒဇးပါပညဝလမဒႈ၊ ကဒစဇဆဇငဝဇာဝဝးယာဝဝးလာဝလပါႇအခညဝး။



ဇတတ ခလလာႈဟာဝဝးအနဝးစစ ဝဝတာဝ လတာႇအရာပဝဒဇ၊ တကအဇးကဒအဇးလဒဒႈဇက းအနဝးမာဝ   
ဂဇတ နဝးလပါႇအခညဝးဟာဝာ ။ ကဒမာဝ လတဒႇယတတ ငဝးလဒဒႈဒတတ ာ ဂါဆဇငဝမတတ ႈ တကအဇးဆဒဝဝးကဒ အဇးမတတ ႈ  
တကအဇးငါညဝးအာဝႇ၊ တကအဇးခခတုကဝကအာဝဝး၊ တကအဇးဘကဆမားလကကာႈ၊ တကအဇးဇာဝနဝး
တညဝးဘကလပဒနဝကဒ ပါာ စစ ဝဝလယဆတ ။ အနဝးစစ ဝဝမာဝ ဆားနမ ာမဝးဒဒႈဒတတ ာ တကအဇးဆဒဝဝးကဒကဒဒဇး 
ဂဒနဝးဒတတ ာဟာဝာ ။

၃၉

ဘတက ဝဝဘာညဝးတာဝာ လဇဒနဝး တကအဇးကဒမာဝ ဟညဝတဇတ တဝႇလာကဝႏလညဝလလႈဟာဝဝးလပါႇ   
စစ ဝဝလယဆတ  ဒလခဒငဝးလစာဝငဝးစစ ဝဝဖဖားဒဇး၊ စဇယတတ ငဝးဟာဝဝး ပါာ လအာငဝးအက ဒဇဒဇ ရဇနဝးဒါႈနစ ငဝ 
ဟာဝဝးစက နဝးကပကစကဝလဇာႈႎဇတ နဝအနဝး။ ဘညဝဘာညဝးမာဝ စစ ဝဝလယဆတ  စဇလလဒပဝဟာဝဝး      
တဇငဝခနားတကအဇးဂဇတ နဝးကဒကဒဒဇး၊ ဟညဝလညဝလလႈဒဒဝဝး ဒကဇတ ငဝးနာဆရဒတဝဒဇးဟာဝာ ။



၄၀

ႎါညဝးဒဇး စစ ဝဝလယဆတ စဇလရာႈလာညဝး တပဒစစ ဝဝအကကတက ဝဝးလလႈအယဝလခခႈ         
စာနစ ငဝလတာႇလဘာဝနဝးအနဝး။ ကဒကဒဒဇးမာဝ လဂါညဝးလတာႇဟာဝဝးလတာႇႎဇးအနဝး      
စဇပနစ ဝဝးရစ ပဝလာညဝးဒတတ ာ တာဝာ အနဝးစစ ဝဝ ပစ ငဝလတတ တာာ ဝလာဝနာဝႇ လတာဝနဝးမကတုး။ 

ကဒမာဝ လတဒႇလဒဒႈစစ မဝာဘတတ း တကအဇးကဒအနဝးအဇးကနာဝမဝးလဇဝဝလလဒပဝ ပါာ စစ ဝဝလယဆတ   
ဂဇတ နဝးလပါႇအခညဝး။ အဇးမတတ ႈကနာဝမဝးလဇဝဝကဒမာဝ စဇလညဝလလႈဒဒဝဝးဖာဝႈ ဒတဇငဝတကအဇးကဒဒဇး 
စဇကညဝကညဝရတတ ငဝးလအာငဝး ဒါႈ "စစ ဝဝလယဆတ  မညဝးမတတ ႈလပါႇ လကာဝနဝးစစ ဝဝဖဖားအခညဝး
ဟာဝာ ။” တကအဇးကဒမာဝ ဟညဝအာမဝးလာဝလပါႇ ပစ ငဝဘာညဝးလလမ ဒဇး၊ စဇလဂကဒပဝစစ ဝဝဖဖား။



၂၇။ အပပပ မမကကကာႈကကညမး
ဆမာရပအနမးအဇးကပနမပဒနမး

 လကုာ ၁၀:၅-၃၇
၄၁



အနဝးစဇႎဇးဒါႈ "ဒါးဂါအဇးလမဒႈပစ ငဝကစတဝမညဝး အဇးမတတ ႈလနာႈ၊ လဖဒမဝး၊ လဟဒႇညာနဝ၊ 
လဘပာဝမဝးမညဝးပါပညဝလမဒႈ လတဒႈကလမဒႈစစ ဝဝကညကား အဇးမတတ ႈစစ ဝဝဖဖားမညဝးနာဝႏ။        
ဒလဇဒနဝးအာဝဝႎါနဝး လတဒႈကလမဒႈပဇႎါး အဇးလဂါညဝးကစာဝမဝရဇမဝးမညဝးကဒဒဇး          
ဘာညဝးမညဝးကလမဒႈ တတတ းပတတ ငဝးမညဝးနာဝႏ။” စစ ဝဝလယဆတ  စဇႎဇးဒါႈတာဝာအနဝး "မတတ ႈလပါႇ     
အခညဝး ပစ ငဝကလာငဝးမညဝးကဒကဒဒဇး။ မညဝးစဇလရဒနဝးလတာႇဘာညဝးလဇဒနဝး မညဝးမာဝ   
နစ ငဝဘတက နဝး အဆာကဝအဇမဝးလဆဟာဝာ ။” ၄၂

လမဒႈလာဝအကဆငညဝး တားတဆာကတကဝကကာမဝးအက လခခႈ စဇလဒဒႈဇက း ပါာ စစ ဝဝလယဆတ ၊ 
စာနစ ငဝစာမဝးတတက ဝဝႈ စစ ဝဝလယဆတ ၊ စဇဒါႈ "အတကညဝတဆာ၊ စာနစ ငဝဘတက နဝးအဆာကဝအဇမဝးလဆ 
ဆဇအစ ဝဝးနစ ငဝလတတ လရဒနဝး။” စစ ဝဝလယဆတ  စဇႎဇးလမမ ာႇအနဝး ဒါႈ "ဘာညဝးလမမ ဒ တဇငဝကကာမဝး 
ဆတနဝပတငဝညာပဝ ကတကဝဒါႈအက နဝး။” 



၄၃

ဘတက နဝလဇဒနဝး စစ ဝဝလယဆတ စဇခညဝနမ ဒလာဝ အပတတ မဝလကကာႈကကညဝးအကမကတုး တာဝာအနဝး။ 
"လမဒႈလာဝအက လဘာဝကဝ စဇလမဒႈလာဝခခတူဝဝးယတ ဒအက လခခႈ လညဝလလႈဟာဝဝးအဇတ နဝဒါနဝး၊    
အနဝးယာဝညဝႇလာဝ ပါာ လမစ ငဝးလယရတဆလတငဝ လလႈဟာဝဝးညခာလမစ ငဝးလယရတလခါ။”

အနဝးစဇလရဒနဝးထာငဝလပနဝတကအဇးအာဝဝလမဒႈအဇတ ငဝဂ ပဒတဝ၊ စဇႎဇးဒါႈ  တာဝာ စစ ဝဝလယဆတ  
"နစ ငဝမတတ ႈလာဝာ  လခခႈလမမ ဒ ၊ မတတ ႈပဇႎါးအနဝးအဇးလဂါညဝး ကစာဝမဝရဇမဝးအစ ဝဝး။”



၄၄

"ႎါညဝးဒဇးအကတညဝ စဇလမဒႈလာဝ တားလစာဝငဝးယတ ဒကဒအက လခခႈ ဂဇလလႈလဒဒႈလတာႇ 
အဇတ နဝဒါနဝးဒဇး၊ အနဝးစဇလဒဒႈလယဒဝဝး လဒဒႈကညားလာဝ လခခႈအနဝးအဇးကညားတကအဇးစတတ နဝ   
ကယာငဝငါႈအက နဝးဒဇး။ ဘတက ဝဝဘာညဝးတာဝာ လဇဒနဝး တားလစာဝငဝးဒဇးမာဝ  ဟညဝကႎဇငဝငါညဝး 
 ႎဒတဝႇခလလာႈဟာဝဝး ဒတကအဇးဆဒဝဝးဒဇး။”

"ဇတတ လညဝလလႈဟာဝဝးအနဝးတာဝ လတာႇအဇတ နဝဒါနဝးဘာညဝးလဇဒနဝး အနဝးစဇကညား 
တကအဇးစတတ နဝကဒ ငါႈကယာငဝအနဝး ကစ ပဝလနမ းနစ ငဝယာဝမဝး၊ ကဒစဇဖာႇလာညဝးဒတတ ာဖာဝႈဂကတုးအနဝး 
စဇလညဝလလႈဟာဝဝး။”



"ႎါညဝးဒဇးအာဝဝလမ ာဝနဝး စဇလမဒႈဘတတ းခခတူဝဝးလလႎတအက လခခႈ  ဟညဝလဒဒႈစာဝမဝးဘတတ း     
ပါာ ကဆဇတ ဝဝဒဇး။ (ခခတူဝဝးလလႎတကဒမတတ ႈ  ခခတူဝဝးလခဒငဝးယတ ဒ  အဇးကလဇာဝညဝတာဝာ လစာဝငဝးဒါငဝး
ကဒ ပါာ လစာဝငဝးစစ ဝဝဖဖား။) အနဝးကစ ပဝလယဒဝဝးအက နဝး တကအဇးဆဒဝဝးဒဇးမာဝအနဝးအာဝဝ      
ကလဇာဝညဝမ၊ ဟညဝႎဒတဝႇခလလာႈဟာဝဝးလပါႇ။”

"ႎါညဝးဒဇးအကတညဝဒဒာ  စဇလမဒႈလာဝဘတတ း  ခခတူဝဝးဆမာရတအက လခခႈ၊  ဟညဝလဒဒႈစာဝမဝး   
ပါာ ကဆဇတ ဝဝဒဇး။ (တကအဇးဆမာရတဒါႈအဇး၊ ကဒမတတ ႈ တကအဇးကတကတဝႏလလႈလဒဒႈ  တဇငဝလခဒငဝးယတ ဒ 
အနဝးအဇးခါႇလာညဝး တကအဇးမကတုးဟညဝးကဒ။  ဆမာရတကဒ ကာညဝး ယတ ဒကဒ  ကဒအာဝဝ
လညဝကလစကဝမ၊ ကဒလညဝကစစ ငဝးအခညဝး။)  ခခတူဝဝးဆမာရတဒဇး၊ စစ နဝအနဝး လယဒဝဝးတက
အဇးဆဒဝဝးဒဇးမာဝ အနဝးလမဒႈလပါႇလနာႈ ကႎါညဝး။  လဂါႇမတတ ႈဘာညဝးလဇဒနဝး အနဝးစဇဟာဝဝး
ဇက း တတက ဝဝႈလမနဝးဒဒႈလပါႇတကအဇးဆဒဝဝးဒဇး၊ စဇကကညဝးဟပဝဒဒႈ လအဒမဝးပကတုငဝးအက ႈညက း ကာညဝး 
လအဒမဝးပ ပါညဝးဆပကဇတဝ စဇပညဝးဒဒႈဘတတ း ဒဇဆဒဝဝးလခခႈဒဇးဟာဝာ ။” 

၄၅



၄၆

"လဂါႇမတတ ႈ အနဝးလတတ လညဝလလႈဟာဝဝးဘတတ းအဇတ နဝဒါနဝး တစ ငဝဆငညဝးအဇတ ငဝလညခး၊  
အနဝးစဇဒဒႈအက နဝးရတကနဝးတဒငဝကား အဇးခခဇုကဝဒဒာ  တာာ ဝတားကညကားဂါငဝးဒါမဝးဒဇး အာညဝႇလညဝ
လလႈဟာဝဝးအနဝး၊ စဇဒါႈ 'တတက ဝဝးလမနဝးဒဒႈ တကအဇးဆဒဝဝးနဇးခခဇႇခခဇႇ၊ ဆာဝဘကကကစဝဝးမာဝ    
အစ ဝဝးနစ ငဝဒဒႈဘတတ း ထဒနဝလဇာႈအနဝး ဘတက ဝဝႎဇးလဒဒႈအစ ဝဝးနာဝႏ'။” 

"ႎါညဝးဒဇး အနဝးစဇဇတတ ကဝတကအဇးဆဒဝဝးဒဇး တာငဝလတဒငဝးလဇအနဝး၊ စဇဟာဝဝးဇက းလာဝ 
ပါာ ဂါငဝးဒါမဝးအက ဒဇ။ ဘတက ဝဝဟာဝဝးစာဝမဝးတာဝ ပါာ ဂါငဝးဒါမဝးဒဇး၊ အနဝးစဇတတက ဝဝးလမနဝးတကအဇး 
ဆဒဝဝးဒဇး ခခဇႇခခဇႇ။” 



၄၇

ႎါညဝးဒဇး စစ ဝဝလယဆတ  စဇလမမ ာႇတဆာကစတဝကကာမဝးဒဇး ဒါႈ "လခဒငဝးကဒဒဇးအတတ ညဝးလခခႈ၊ 
လခခႈလမမ ဒနစ ငဝမတတ ႈ ပဇႎါးအနဝးအဇးလဂါညဝးကစာဝမဝတကအဇးဆဒဝဝး လခခႈအဇးကတက ႈကညားအဇး
ငါႈဒဇး။” ဘတက နဝလဇဒနဝး တဆာကစတဝကကာမဝးဒဇးမာဝ စဇႎဇးဒါႈ "လခခႈအဇးတတက ဝဝးလမနဝး        
အဇးကႎါညဝးတကအဇးဆဒဝဝးဒဇး မတတ ႈပဇႎါးအဇးလဂါညဝးကစာဝမဝအနဝး။” စစ ဝဝလယဆတ စဇဒါႈ    
တာဝာအနဝး "မညဝးဟာဝဝးလရဒနဝးလတာႇဘာညဝးလဇဒနဝးနာဝႏ။”



၄၈



၂၈။ တကအဇးခကဒမမး ကမမ ာႇစာနစငမ
ကလဒပမကဇပ ငမးစစ ဝမဖဖား

 မတဲ ၁၉း၁၆-   ၃၀၊ မာကု ၁၀:၁၇-   ၃၁၊ လကုာ ၁၈း၁၈-၃၀

၄၉



လခခႈဒဇးစဇႎဇးလမမ ာႇဒါႈ "ဆတနဝပတငဝညာပဝလလမ လမမ ဒ အစ ဝဝးနစ ငဝလတတ ကကာငဝးလရဒနဝးလတာႇ။” 
စစ ဝဝလယဆတ  စဇႎဇးဒါႈတာဝာအနဝး "ခက ပတတဝယာဝမဝးအဆာကဝအဇး၊ ခကကလကညဝႇတာဝာ      
အဇတ ငဝဟတတ မဝးအဇး၊ ခကဘကားဂကတုးအဇး၊ ခကကလာငဝးအဇးဘကမတတ ႈဘကမမ ာနဝ၊ ယတတ လဆကကနဝးမား၊      
စဇမတတ ႈဘတတ း လတဒႈကလမဒႈ ပဇႎါးကဒအဇးလဂါညဝးကစာဝမဝရဇမဝးပဒ ဘာညဝးပဒကလမဒႈ         
တတတ းပတတ ငဝးပဒနာဝႏ။” 

၅၀

လမဒႈလာဝအကဆငညဝး စဇလမဒႈလာဝတကအဇးခကဒမဝးအက လခခႈ  လဒဒႈဇက း ပါာ စစ ဝဝလယဆတ ၊       
စဇလမမ ာႇဒါႈ "အတက ဝဝ တဆာအဇးမကာတဝ၊ နမ ာငဝးအစ ဝဝး ကစ ပဝဘတက နဝးအဆာကဝအဇမဝးလဆ  ဆဇအစ ဝဝး 
 နစ ငဝလတတ လရဒနဝး။” ဘတက နဝလဇဒနဝး  စစ ဝဝလယဆတ  စဇႎဇးဒါႈ တာဝာအနဝး"ဆဇမဝဘာညဝး မညဝးဆစ မဝ
လတဒႇဒါႈတာဝာအစ ဝဝး တဆာအဇးမကာတဝ။  အနဝးအဇးမကာတဝ  လမဒႈလတကညဝအက လခခႈ။  လခခႈအဇး   
မကာတဝဒဇး  အနဝးမတတ ႈလပါႇစစ ဝဝဖဖားဟာဝာ ။ စာနစ ငဝဘတက နဝးတာဝအဆာကဝအဇမဝးလဆအခညဝး   
မညဝးလတတ ကကာငဝးလတာႇဆတနဝပတငဝညာပဝ စစ ဝဝဖဖားနာဝႏ။”



၅၁

ႎါညဝးဒဇး စစ ဝဝလယဆတ စဇႎဇးဒါႈ တာဝာအနဝး"ဆာဝမညဝးဆဇငဝလပနဝ တကအဇးဆဇတ ဝဝမမ ာနဝ၊ 
မညဝးစဇဟာဝဝးယစ ငဝးဒတတ ာ ပစ ငဝလမဒႈမညဝးပါဒတတ ဒတတ ာ  စဇဟာဝဝးကဆာငဝးဒဒႈတာဝာတကအဇးကဒ     
အဇးဖ ပါနဝး။ ဆာဝမညဝးလရဒနဝးဘာညဝးဇဒနဝး မညဝစဇနစ ငဝႎဇးဘတက နဝး ဂကတုးအတ ကဝစာပါာ ပ ပါနဝးနာဝႏ။  
မညဝးဟာဝဝးလရဒနဝးလဟာဝညဝႇဖာဝႈဘာညဝးလဇဒနဝး စဇလတာႇလဒဒႈ လဘာဝနဝးအစ ဝဝးနာဝႏ။” 

လဂါႇမတတ ႈတကအဇးခကဒမဝးဒဇး ဆဇငဝဒဒႈအဇးနာဝႇအနဝးမတတ ႈ  တကအဇးဆဇတ ဝဝမမ ာနဝ၊  အနဝးစဇဒါႈ  
"ဆတနဝပတငဝညာပဝကဒကဒဒဇးပါပညဝလမဒႈ အစ ဝဝးဟညဝကကာငဝးလရဒနဝးလတာႇလဒဒႈ  ဆဇတ ငဝခညဝဒဒာ   
အစ ဝဝး၊ ဆဇအစ ဝဝးနစ ငဝလတတ ႎဇးလရဒနဝးဘတတ း။” ဘတက နဝလဇဒနဝး  အနဝးစစ ဝဝစဇႎဇးတတက ဝဝႈလခခႈဒဇး         
စဇလမဒႈလပါႇ လနာႈကလမဒႈကႎါညဝးတာဝာအနဝး။



၅၂

ဘတက နဝလဇဒနဝး စစ ဝဝလယဆတ စဇကႎဇငဝႎဇးတတက ဝဝႈ  ပါာ တပဒအနဝးကဒ  စဇဒါႈ လာဝ      
"တကအဇးလမဒႈဂကတုးအတ ကဝစာဂဇတ နဝးကဒ စာနစ ငဝလလဒပဝ တာဝာကဇတ ငဝးစစ ဝဝဖဖား အနဝးဒညဝးလပါႇ     
အခညဝး။ ကလာအတတ ကဝ မက ႇခလလာႈလလဒပဝ တဇငဝကတဒဝဝးဘစ ငဝလတဝ  စဇနစ ငဝဆဇငဝအဇတ ငဝ   
ဟတကညဝးအက နဝး မမ ယဝခက လခခႈအဇးလမဒႈဂကတုးအတ ကဝစာဂဇတ နဝးကဒ  နစ ငဝလလဒပဝတဇငဝကဇတ ငဝးစစ ဝဝဖဖား။”

လခခႈဒဇးမာဝ ဘတက ဝဝလယဒဝဝးတညာဝဝးအနဝးတာဝ လကကာႈအနဝးစစ ဝဝဘာညဝးလဇဒနဝး  
လနာႈအနဝးဟညဝဘကတခတကညဝးမဟာဝာ ၊ လဂါႇအနဝးမတတ ႈ တကအဇးခကဒမဝးလမဒႈဂကတုးအတ ကဝစာဂဇတ နဝး။ 
လဂါႇလဇတ ငဝးမတတ ႈ အနဝးအာဝဝဘယဝမ စက နဝးႎဇတ နဝဂကတုးအတ ကဝစာပစ ငဝလမဒႈအနဝးဒဇး၊ စဇလညဝလလႈ  
ဒဒဝဝးဟာဝဝးလပါႇ ဒစစ ဝဝလယဆတ ဟာဝာ ။



စစ ဝဝလယဆတ စဇႎဇးတတက ဝဝႈလာဝဘတတ းကဒ စဇဒါႈ "ဇဇတ ငဝးလလမ နဇး တကအဇးအာဝဝဘယဝမလာဝ
လရဒနဝး၊ ဘညဝဘာညဝးမာဝ  အနဝးအာဝဝမတတ ႈမ  စစ ဝဝဖဖားအာဝဝဘယဝလရဒနဝး၊  စစ ဝဝဖဖားမတတ ႈ  
အဇးဘယဝလရဒနဝးဒတတ ာ လတာဝနဝးမကတုးလတာဝနဝးလလမ ႈ။”

၅၃

ဘတက ဝဝလယဒဝဝးတညာဝဝးတပဒအနဝးကဒတာဝာဘာညဝးလဇဒနဝး၊ ကဒမာဝ ဟညဝကစာႈ   
ကဒတတ နဝးဒတတ ာလပါႇအခညဝး၊ ကဒစဇလညဝဒါႈ "ဆာဝမတတ ႈဘာညဝးဇဒနဝး လခခႈလမမ ဒနစ ငဝကတက ႈလာဝ    
လခကာဝတဝလာညဝး။” 



စစ ဝဝလယဆတ စဇႎဇးဒါႈ "လခခႈလမမ ဒာဘက ဒါႈ လဂါႇလဇတ ငဝးအစ ဝဝး၊ အဇးမတတ ႈခလလဒပဝအနဝး၊ 
လတတ ငဝးနားအနဝး၊ ပဇႎါးအနဝး၊ ခခတူဝဝးမကတုးအနဝး၊ ကက နဝးမားအနဝး၊ ပဇးကာညဝးလကာဝနဝးအနဝး
ကဒနဇး မကတုးလမမ ဒာဘက ဒါႈ ဆာဝအနဝးစက နဝးႎဇတ နဝ၊ လခခႈဒဇးခညဝး နစ ငဝဘတက နဝးစာမဝအကကတုးအနဝး      
အကပယာဝႈတလဒဒပဝ တစ ငဝစာတဝဘာဝနဝး၊ စဇနစ ငဝဘတက နဝးဘတတ း အဆာကဝအဇမဝးလဆဟာဝာ ။      
လခခႈအဇးလဂါညဝးဒဇဇားစစ ငဝနညဝ နစ ငဝကတက ႈလဂါညဝးဒဇလဇဒမဝးႎါညဝးနဇး၊ လခခႈအဇးလဂါညဝး   
ဒဇလဇဒမဝးစစ ငဝနညဝ နစ ငဝကတက ႈလဂါညဝးဒဇဇားႎါညဝးနဇး။”

ဘတက နဝလဇဒနဝး လပတရတ စဇႎဇးဒါႈတာဝာအနဝးစစ ဝဝ "အဇးမတတ ႈလယးမာဝ လယးဟညဝစတ နဝးႎဇတ နဝဒတတ ာ
ပါပညဝလမဒႈ စဇလတာႇလဒဒႈ လဘာဝနဝးမညဝးစစ ဝဝ။ အကကတုးဆဇလယးနစ ငဝဘတက နဝး။”

၅၄



၂၉။ ဘညမဘာညမးနစငမပ ပပ ုတမဒဒႈ 
 ပစ ငမကလကညမႇအဇး

 မတဲ ၁၈း၂၁-၃၅

၅၅



လမဒႈလာဝအကဆငညဝး လပတရတ စဇလမမ ာႇတာဝာ စစ ဝဝလယဆတ  ဒါႈ "အတက ဝဝစစ ဝဝကညကား၊  
ဆာဝပဇႎါးလခဒငဝးအဒလရဒနဝးကလကညဝႇ တာဝာအစ ဝဝး၊ နမ ာငဝးလဘာဝကဝ အစ ဝဝးနစ ငဝလတတ ပ ပတ ုတဝဒဒႈ     
အပကဒတဝကဒ၊ နစ ငဝလတတ ပ ပတ ုတဝဒဒႈပက းလဘာဝကဝဟဇတ ဝဝ။" စစ ဝဝလယဆတ စဇႎဇးဒါႈ တာဝာအနဝး       
"အာဝဝႎါနဝးမ ပက းလဘာဝကဝ၊ နစ ငဝလတတ ပ ပတ ုတဝဒဒႈ ပက းကတက ဝဝးလဘာဝကဝ ပက းလဘာဝကဝနာဝႏ။”      
ပစ ငဝဆဇငဝဒါႈအနဝးစစ ဝဝအခညဝးမတတ ႈ အဒလတာနဝးလခခႈလတတ လညဝပ ပတ ုတဝဒဒႈ ပစ ငဝကလကညဝႇအဇး
လတာဝနဝးလဘာဝကဝ။ ႎါညဝးဒဇး အနဝးစစ ဝဝစဇႎဇးကလာငဝးနမ ဒဘတတ း အပတတ မဝလကကာႈကကညဝး 
ဘာညဝးလညကဒနဝး။

    "ကဇတ ငဝးစစ ဝဝဖဖားဒဇး အနဝးတစ ငဝလနမ းတာဝ ဘညဝဘာညဝးစဒတဝတတက ဝဝႈ တားကညကားဒါငဝး
တာဝ စရာငဝးရတကနဝး ပစ ငဝဆကညဝႇအနဝးကဒ။ ပစ ငဝဆကညဝႇအနဝးအက လခခႈ တစကဝနမ ဇတာဝာအနဝး     
ရတကနဝးကလလာဝကဝအနဝး အကဆဒနဝ။” ၅၆



"ဘတက နဝလဇဒနဝး တားကညကားဒါငဝး စဇလတဒႇပစ ငဝဆကညဝႇဒဇး ဆကညဝႇအနဝးလႎကဒတဝဒဒႈနမ ဇ
အနဝးဒဇး။ လဂါႇမတတ ႈအနဝးအာဝဝဘယဝလႎကဒတဝဒဒႈ၊ တားကညကားဒါငဝးစဇဒါႈ 'ယစ ငဝးႎဇတ နဝအနဝး
ကာညဝးယစ ငဝးႎဇတ နဝပဇးအနဝးလကာဝနဝးအနဝး စာနစ ငဝလႎကဒတဝတာဝ နမ ဇအနဝး'။”

၅၇

"ဘတက နဝလဇဒနဝး လခခႈဒဇးမာဝ ဟညဝလဒဒႈအစကဝတလကဒပဝလကဒနဝးဂကတုငဝးအနဝး        
တာဝာလအာညဝႇ တားကညကားဒါငဝးဒဇး၊ စဇမမ ာနဝးဒါႈ 'ကႎါညဝးဒဒႈဟစ ငဝးအစ ဝဝးနာဝႏ။       
အစ ဝဝးနစ ငဝႎဇးလႎကဒတဝဒဒႈဒတတ ာ နမ ဇအစ ဝဝးပါပညဝလမဒႈ။' ဘတက နဝလဇဒနဝး တားကညကားဒါငဝးဒဇးမာဝ    
ဟညဝတတက ဝဝႈကႎါညဝးလခခႈဒဇး အနဝးစဇဒါႈ 'မညဝးဘကလတတ မလႎကဒတဝဒဒႈ နမ ဇမညဝးကဒကဒဒဇး'။”



၅၈

"ဘတက ဝဝလညဝလလႈဟာဝဝး လခခႈပစ ငဝဆကညဝႇဒဇးတာဝ  ဒတားကညကားဒါငဝးဒဇး၊       
အနဝးစဇလဒဒႈကညား လခခႈပစ ငဝဆကညဝႇလခခႈဟညဝး  အဇးတစကဝနမ ဇ တာဝာအနဝးအက ပယာဝႈ။      
စစ နဝအနဝးလယဒဝဝးလခခႈဒဇးမာဝ အနဝးႎဒနဝမဇပဝလပါႇခလမဒငဝးလခခႈဒဇး၊ စဇမမ ာနဝး'လႎကဒတဝလာဝ       
နမ ဇမညဝး ပစ ငဝလတတ ဒဒႈမညဝးတာဝာအစ ဝဝး။”

      "လခခႈဒဇးစဇလဒဒႈအစကဝတလကဒပဝလကဒနဝးဂကတုငဝးအနဝး တာဝာလအာညဝႇအနဝး၊ စဇမမ ာနဝး
ဒါႈ 'ကႎါညဝးဒဒႈအစ ဝဝးနာဝႏ၊ အစ ဝဝးနစ ငဝလႎကဒတဝဒဒႈဖာဝႈ နမ ဇ ပစ ငဝလတတ အစ ဝဝးတာဝာလာဝဒဒႈ တာဝာ
မညဝး။' ဘညဝဘာညဝးမာဝ အနဝးအာဝဝစတ နဝးမ၊ ဂါလခခႈဒဇး ညကစမဝလႎကဒတဝဒဒႈ နမ ဇဒဇး      
အနဝးဂဇဟပဝအက နဝးလခခႈဒဇး လခဒငဝးကလဘဒမဝး။”



၅၉

"ဘတက နဝလဇဒနဝး တားကညကားဒါငဝး စဇဟညဝဆဇငဝဇာဝဝးလပါႇခညဝး၊ စဇလတဒႇပစ ငဝဆကညဝႇ
လခခႈဒဇး စဇဒါႈ 'မညဝးမလအဒႈမတကကဝႏလပါႇခညဝး အစ ဝဝးဆဇတ ငဝပ ပတ ုတဝဒဒႈအက နဝး နမ ဇမညဝး။  မညဝး
ဆစ မဝအာဝဝပ ပတ ုတဝဒဒႈဟစ ငဝး တာဝာ လခခႈဒဇး။'  လဂါႇမတတ ႈဘာညဝးလဇဒနဝး တားကညကားဒါငဝးဒဇး   
စဇခကစငဝးႎဇတ နဝအနဝး တဇငဝကတဒဝဝးကလဘဒမဝး ဂါအနဝးညကစမဝလႎကဒတဝလဟာဝညဝႇဒတတ ာ  နမ ဇႏအနဝး။”

"   ဘိဝူ်ကဒႈဲကယဝဲ်းတအူးီပံငဆ်ညူႇ်အးီဟညး်ကတဲာ် အနး်ဂီကရဲနး် တာ့်
     ကခခႈဒးီ ဘာညး်ကဇဲနး်၊ ကဟဲညႎ်ီးကလာငး်နှဒဲ ို ့ တာ်တ့ားကညကားဒါငး်က။ဲ" 



ဘတက ဝဝလဟာဝညဝႇကလာငဝးတာဝ ဘညဝဘာညဝးအပတတ မဝလကကာႈကကညဝးဒဇး      
အနဝးစစ ဝဝစဇဒါႈ "လခခႈလမမ ဒာ ဆာဘကဆမားပ ပတ ုတဝဒဒႈ အပကဒတဝပစ ငဝကလကညဝႇ  ပဇႎါးကဒ     
အဇးလဂါညဝးကစာဝမဝရဇမဝးပဒ၊ အဇးမတတ ႈစစ ဝဝဖဖား  အနဝးအဇးလဂါညဝးပါာ ပ ပါနဝးဇားမာဝ          
နစ ငဝအာဝဝပ ပတ ုတဝဒဒႈမ အပကဒတဝပစ ငဝကလကညဝႇပဒ။"

၆၀



၃၀။ စစ ဝမကယဆပ  ခခပ ုငမးဒဒႈ    
 တကအဇးဖာမနမးကဟငမႏ

 မတဲ ၁၄း၁၃-   ၂၁၊ မာကု ၆း၃၁-   ၄၄၊ လကုာ ၉း၁၀-   ၁၇၊ ကယာဟာန် ၆း၅-
၁၅

၆၁



စစ ဝဝလယဆတ စဇလပ ပႈဟာဝဝး တပဒအနဝးကဒ  စာနစ ငဝလဟာကလာငဝးပနစ ဝဝးဒဒႈ     
လကကာႈတတား တာဝာတကအဇးကဒ။  ဘတက ဝဝႎဇးႎဇးလဒဒႈကဒ၊  ကဒစဇလဒဒႈကလာငဝးဘညဝဘာညဝး   
လဟာကလာငဝးပနစ ဝဝးလဒဒႈကဒ တာဝာ စစ ဝဝလယဆတ ။  ႎါညဝးဒဇး အနဝးစစ ဝဝ  စဇလတဒႇဟာဝဝးကဒ
ပါာ ဒဇလယနဝခခဇႇ၊ စာကဒနစ ငဝအဇတ ငဝ လမ ဒဝဝးလာဝဒါး။  လဂါႇမတတ ႈဘာညဝးလဇဒနဝး ကဒစဇလလဒပဝဘစကဝ
ကလလမ ႇ၊ စဇလညဝလလႈဟာဝဝးလပါႇဟာဝာ ။

ဘညဝဘာညဝးမာဝ တကအဇးဂဇတ နဝးကဒစဇဟညဝလယဒဝဝး စစ ဝဝလယဆတ  ကာညဝး         
တပဒအနဝးကဒ ဟညဝလညဝလလႈဟာဝဝး။ ကဒကဒဒဇး စဇတဘတ ဟာဝဝးလတာႇပါငဝးလအဒမဝး 
နမ ာငဝးကဒဟာဝဝးစာဝမဝးလအာညဝႇလယဆတ  ပါာ ပါငဝးလအဒမဝးညခာဒ။ ဘတက ဝဝလဒဒႈစာဝမဝးလယဆတ
ကာညဝး တပဒအနဝးကဒ ပါာ ပါငဝးလအဒမဝးညခာဒဒဇး၊ ကဒစဇလယဒဝဝးလာဝ တကအဇးဂဇတ နဝးကဒ     
ဂဇပညဝနမ စကဝ ရစ ပဝအဇတ ငဝရတတ ႈအက နဝးကဒ ပါာ ဒဇး။

၆၂



၆၃

လခဒငဝးတကအဇးဂဇတ နဝးကဒကဒဒဇး အာဝဝဒဇႈလတာႇမ အဇးပနဝးကာညဝးလကာဝနဝးဒဒာ ၊ မတတ ႈလတကညဝ 
စရာငဝးအဇးမာညဝး ကစ ပဝလဂါညဝးလပါႇဖါနဝးလဟငဝႏ။ အနဝးစစ ဝဝစဇလယဒဝဝးတကအဇးဂဇတ နဝးကဒကဒ
ဒဇးဘာညဝးလပါႇ ပက းဘကလမဒႈ ကညကားအဇးတတက ဝဝႈလမနဝး၊ အနဝးစဇလမဒႈလနာႈကႎါညဝးကဒ     
စဇပနစ ဝဝးဒဒႈတာဝာကဒ စဇဆားနမ ာမဝးဒဒႈဘတတ း နမ ာငဝးလယာဝကာကဒကစ ပဝဂဒနဝးခခဇႇဒတတ ာပါပညဝလမဒႈဟာဝာ ။

ဘတက ဝဝစာဝမဝးလဒဒႈတာဝ အခကဇုငဝဇတတ အာဝႇ၊  တပဒအနဝးကဒ စဇလဒဒႈကလာငဝး တာဝာအနဝးစစ ဝဝ 
ဒါႈ "အတက ဝဝစစ ဝဝကညကား၊ ဘကညဝးမာဝ ဟညဝအာဝႇလဒဒႈ၊  အာဝဝလမဒႈမလမစ ငဝးဆတ လဂါညဝး   
ကစာဝမဝပ ပါကဝကဒနဇး ဒဒႈတကအဇးကဒ ဟာဝဝးဇတက ဝဝႈပစ ငဝဟတတ မဝး  စာနစ ငဝဟတတ မဝးကဒ။”



၆၄

ဘညဝဘာညဝးမာဝ စစ ဝဝလယဆတ စဇႎဇးဒါႈတာဝာတပဒအနဝးကဒ "ပဒစဇဒဒႈ ပစ ငဝဟတတ မဝးပစ ငဝ
စတတ ငဝး တာဝာတကအဇးဂဇတ နဝးကဒကဒနဇး။" တပဒအနဝးကဒ စဇႎဇးဒါႈ "လယးစဇလမဒႈလတကညဝ ခမက နဝး
အယဝပတတ ငဝး ကာညဝး ကားအယဝတတတ း၊ လမမ ဒလယးနစ ငဝဘာညဝးခခတုငဝးဒဒႈကဒဟတတ မဝး။”  

စစ ဝဝလယဆတ စဇလတဒႇတကအဇးဂဇတ နဝးကဒကဒဒဇး၊ ဆကညဝႇကဒအစကဝ လတဒငဝးဘဒတဝညတက ဝဝး   
လပနဝခမမတလပနဝစတ မဝး၊ လပနဝစတ မဝး။



ႎါညဝးဒဇး စစ ဝဝလယဆတ စဇလတဒႈဖာဝႈ ခမက နဝးဖာဝနဝးပတတ ငဝး ကာညဝး ကားအယဝတတတ းဒဇး၊    
အနဝးစဇဆဇငဝလငဒႈတတက ဝဝႈဟတတ ကဝပါာ ပ ပါနဝး ဇတတ ကဝဖတတ ကဝခတတ ညဝးတာငဝ လကးစက းစစ ဝဝဖဖားဟာဝာ ။

ႎါညဝးဒဇး စစ ဝဝလယဆတ စဇကပာဝႈလာဝ ခမက နဝးကာညဝးကားဒဇး၊ စဇဒဒႈတပဒအနဝးကဒ     
ကဆာငဝးဒဒႈ တာဝာတကအဇးဂဇတ နဝးကဒကဒဒဇး။ ဘတက ဝဝကဆာငဝးဒဒႈ ခမက နဝးကာညဝးကားဒဇး    
အနဝးအာဝဝဆမားမကဇကတဝႇဒတတ ာဟာဝဝး။ တကအဇးကဒကဒဒဇးပါပညဝလမဒႈမာဝ ဘတက နဝးဟတတ မဝးဖညဝး 
ဒတတ ာလတာဝနဝးလခခႈလတာဝနဝးလခခႈဟာဝာ ။

၆၅



၆၆

ႎါညဝးဟတတ မဝးဖညဝးဒတတ ာတကအဇးဂဇတ နဝးကဒကဒဒဇး၊ တပဒအနဝးကဒ စဇလမ ယဝလာဝတလကကဒတဝ   
ခမက နဝးအဇးခလတက ဝဝးကဒဒဇး ႎဇးတလကကဒတဝဘတက နဝးဘတတ း အကကတက ဝဝးလလႈအယဝဂကဇုကဝနတတ ကဝနတတ ကဝ။    
ပစ ငဝဟတတ မဝးကဒကဒဒဇးပါဒတတ ာဒတတ ာ စဇမတတ ႈလတကညဝ အဇးလဒဒႈတဇငဝခမက နဝးဖာဝနဝးပတတ ငဝး  ကာညဝး ကား 
အယဝတတတ းဒဇးဟာဝာ ။  
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