တရ ားစီရင်ခြင်ားသည်
ဘုရ ားသြင်၏ အိမ်တတ ်မှ စတင်သည်

အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် အသင်ိုးတတ ်

မူပင်ခင
ွ ့်် © ၂၀၂၁ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် အသင်ိုးတတ ်
လပ်ပင်ခင
ွ အ
့်် ိုးလိုး ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည်။
မူပင်ခင
ွ ပ
့်် င်ရှင၏
် စ တရိုးသ ိုးခွငပ့်် ပြုချက် မပါရှဘဲ ဤစ အပ်ကပြစ်တစ၊ ယင်ိုးတွငပ
် ါရှသည့််
မည်သည်အ
့် ပင်ိုးကမဆပြစ်တစ မည်သည်ပ
့် စန္ှငမ
့်် ျှ မူပွ ိုးကူိုးယူပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အသိုးပပြုပခင်ိုး
မပပြုရပါ။
သတင်ိုးအချက်အလက်မျ ိုး ပမသရှလပါက၊ လပ်စ contact.my@kingdomsalvation.org

သမမ ကျမ်ိုးစ ပဒ်မျ ိုး- ပမန်မ သမမ ကျမ်ိုးစ ကျမ်ိုးချက်အချြုျို့က ပမန်မ န္င်င ကျမ်ိုးစ အသင်ိုး၏
သတဘ တူညခ
ီ ျက်ပြင့်် အသိုးပပြုထ ိုးပါသည်။
https://my.godfootsteps.org/

ကျမ်ားဦားစက ား
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ
့်
အဘယ်အရ က ဆလတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ညီညွတရ
် န် ၎င်ိုးတ မည်
သည်အ
့် ရ
့်
လပ်ရမည်ဆတကက င်ိုးတက
့် အနည်ိုးငယ်ကသ သန ိုးလည်ကကသည်။ ဤသည်မှ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လူမျ ိုးသည် “ဘရ ိုးသခင်” ဆသည့်် စက ိုးလိုးန္ှင ့်် “ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု”
ဟူတသ စက ိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မသကကဘဲ သူ၏ အမှုက သ ၍ပင်
မသတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်မှုတွင ် ရှု ပ်တထွိုးကကသည်မှ မထူိုးဆန်ိုးတပ။ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်မအ
ှု ိုး အတလိုးအနက် မထ ိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသည်
၎င်ိုးတအတွ
က် အလွန ် မရင်ိုးန္ှိုးီ တသ တကက င၊့်် အလွနပ
် င် ထူိုးပခ ိုးတနတသ တကက င ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
ပြစ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက ပပည့်မ
် ီန္င်ပခင်ိုး မရှကကတချ။
့်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မသဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုကလည်ိုး မသပါက၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် မသငတ
့်် တ ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြမှ့် ပ၍ပင် မပြစ်န္င်တချ။ “ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး” ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး
ရှသည်က ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
အရိုးရင
ှ ိုး် ဆိုး အယူအဆ ပြစ်၏။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးရှသည်က ယကကည်ပခင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတူတပ။ ယင်ိုးထက်၊ ထအရ သည် ခင်မ သည့််
ဘ သ တရိုး အတငွျို့အသက်ပါရှသည့်် ရိုးရှငိုး် တသ ယကကည်မှုတစ်မျြုိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
စစ်မှနစ
် ွ ယကကည်ပခင်ိုး ဆသည်မှ တအ က်ပါအတင်ိုး ဆလတပသည်- ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ အ ိုးလိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ ကင်စဲသ
ွ ည်ဟ ယကကည်မအ
ှု ရ၊ သူ၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတက
့် လူတစ်ဦိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးသည်၊ မမ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက သနစ
် ့် င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးလ တပသည်။ ဤခရီိုးလမ်ိုးမျြုိုးကသ “ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး” ဟ တခေါ်ဆန္င်တပသည်။
သတသ
် လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မသ
ှု ည် ရိုးရင
ှ ိုး် ပပီိုး တပါတပါ
ပပက် ကစစတစ်ခကဲသ
့် ့်
့် ပပက်
့်
့်
တယဘယျအ ိုးပြင့်် ပမင်တတ်ကကသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ လူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ြဆ
့် သည်မှ အဘယ်အရ ဆလသည်က မျက်ပခည်ပပတ်သွ ိုးခဲက့် ကက ၊
၎င်ိုးတသည်
တကယ်အ
့် ဆိုးအထ ဆက်လက် ယကကည်တက င်ိုး ယကကည်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်

လက်ခပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ရရှမည်မဟတ်၊ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
့်
မှ ိုးယင
ွ ိုး် တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် နင်ိုးတလျှ က်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ်
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုး န္ှင ့်် အန္ှစ်မသ
ဲ့် ည့်် အယူဝါဒမျ ိုးအတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး
ရှတနတသိုးတပသည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မ၏
ှု အန္ှစ်သ ရ ကင်ိုးမဲသ
့် ည်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ မရရှ
န္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
တဘိုးကင်ိုးလပခြုပခင်ိုး
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် လတလ က်တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ဘရ ိုးသခင်ထ တတ င်ိုးတလျှ က်ကကဆဲ
ပြစ်သည်။ ငါတ ရပ်
၊ ့် ငါတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ပငမ်သက်တစပပီိုး မမတက
့်
့် တနက် ကစ
့် စတ်န္လ
့် ယ်ကယ် တမိုးကကစ-့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသည် ကမဘ တပေါ်တွင ် အမှနတ
် ကယ် အလွယ်ကဆ
ူ ိုးတသ အရ
ပြစ်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ မျ ိုးစွ တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်
ရရှပခင်ိုးထက် ဘ မျှမပဟ ဆလသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က မသဘဲလျက် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သ၊ူ
သမဟ
် ့် ျင်သတ
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူက
့် ဆနက
့်
အမှနတ
် ကယ် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ လ
့်် ူသ ိုးက တန်ိုးတတ
ူ ပပ ဆ၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူတအြ
ဉ
့်
့် ဏ်မမီန္င်ဆိုးတသ အရ န္ှင ့်် န ိုးမလည်န္င်ဆိုးတသ အရ
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတလ
ကတွင ် သူ၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
့်
မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
့် မတပပ ဆပါက၊ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ န ိုးလည်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ
ိုးပြစ်သည့်် သူတပင်
့် ဘဝတစ်ခလိုး ဆက်ကပ်အပ်န္ကကပပီ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက
ရရှန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏
စတ်ကူိုးအကကအစည်မျ ိုးထက် အပမဲပမငမ
့်် ိုးတနမည်ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည သည် လူတ၏
့်
သတဘ တပါက်န ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုးက တကျ ်လွနတ
် သ တကက င်၊့် လူသ ိုးသည် မည်မျှတက င်ိုးစွ
လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ိုးကကြုိုးမ န်တက် အမှုမပပြုပါက၊ အ ိုးလိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ
ပြစ်တပလမ်မ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက “အပပည့်အ
် ဝ သသည်” ဟ
့် ည်။ ထတကက
့်
အခင်အမ ဆသူမျ ိုးမှ အသိုးမကျသည့်် လူတစ်သက်ပြစ်သည်ဟ ငါဆတပသည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
တထ င်လ ိုးက မသန ိုးမလည်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
မသတ်မှတ်သငတ
့်် ပ။ ထအပပင်
လူသ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသတ်မှတ်န္င်တပ။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် လူသ ိုးသည် ပရွ က်ဆတ် တစ်တက င်မျှပင် အတရိုးမပါတပ။ သပြစ်
့် လျှင ်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မည်သ န့် ိုးလည် သတဘ တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။ “ဘရ ိုးသခင်က
ဤသမလ
့် သ
့် ့်
့် ပ်ပါ၊ ဒါမှမဟတ် ထသမလ
့် ပ်ပါ။” သမဟ
့် တ် “ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် မဟ
့် တ် ထကဲသ

ပြစ်သည်။” ဟ တလတကက ရှညရ
် န် န္ှစ်သက်သမ
ူ ျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
မ နတထ င်လ ိုးစွ
့်
စက ိုးတပပ တနကကသည် မဟတ်တလ ။ ဇ တပကတန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်က ငါတအ
့်် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တကယ့််
့် ိုးလိုး သသငသ
သဘ ဝမှ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တန်ိုးတူ
မပြစ်န္င်တပ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အကကတပိုးရန် တမျှ ်လငြ
့်် သ
့် ၍ပင်
မပြစ်န္င်တပ။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က မည်သလမ်
် တွက်မူ၊ ဤသည်မှ
့် ိုးပပသည် ဆသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အလပ် ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် ြန်မှုနသ
် ့် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
ဟဟသည်သည် အပမင် ြွငဟ
့်် ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ကျြုိုးန္ွန ခသငသ
့်် ည်မှ သငတ
့်် တ ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
ရှ တြွရန်မှ ငါတ၏
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည့်အ
့်
အယူအဆမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ဆင်ပခင်သိုးသပ်မှုအတွက် ထပ်မဆငသ
့်် ငတ
့်် ပ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
တမင်တက အစွမ်ိုးကန် ဆနက
် ့် ျင်ရန် ငါတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ငါတ ့်
အသိုးပပြုြ သ
့် တ ်တပ။ ယင်ိုးက ငါတက
့် ၍ပင်မသင်တ
့် အန္တခရစ်မျ ိုး ပြစ်တစမည် မဟတ်တလ ။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ယ
ှ
ဟ
့်
့် ကကည်န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးရသည်
ငါတယ
် ည်ိုးက သူက
့် ကကည်သည့်် အတွက်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏အလက ပြည့်ဆ
့် ငါတ ့်
တတွျို့ ပမင်လသည့်အ
် တွက်၊ သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက ငါတ ရှ
ှ ့််
့် တြွသငပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
သဟဇ တပြစ်ြ နည်
ိုးလမ်ိုး တစ်ခက ရှ တြွသငတ
့်် ပသည်။ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တခါင်ိုးမ သည့််
့်
့်
ဆနက
် ့် ျင်မပှု ြင့်် မရပ်တည်သငတ
့်် ပ။ ထသတသ
လပ်ရပ်မျ ိုးမှ မည်သည့်တ
် က င်ိုးကျြုိုး
့်
ရလဒ်ပြစ်တပေါ် န္င်မည်နည်ိုး။
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုသစ်လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီ ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက သင်လက်ခတက င်ိုး
လက်ခန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သငအ
့်် ြ ထူ
့် ိုးဆန်ိုးပတပေါ် န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တွင ်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးအတွက် အမှနတ
် ကယ် ဆ ငတ်တသ သူတသ
့် သမမ တရ ိုးက ရရှန္င်ပပီိုး၊
အမှနတ
် ကယ် ဘ သ တရ ိုး အလွနရ
် တသ ကင်ိုးရှုင်ိုးတသ သူတသည်
သ သူ၏
့်
ဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုက ခရန္င်သည့်အ
် တွက်၊ သင်၏ သဘ ဝကျပခင်ိုးက မတြ ်ထတ်ရန်
ငါအကကပပြုသည်။ အကျြုိုးရလဒ်မျ ိုးက စက ိုးမျ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ယှဉ်ပပြုင်မပှု ြင ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ တည်ကကည်တသ
ဆတ်ပငမ်မှုအ ိုးပြင ့်် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွပခင်ိုးမှ ရရှန္င်တပသည်။ “ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် အမှုသစ်
လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီ ပြစ်သည်။” ဟ ငါတပပ တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တအပြစ်သ ပပန်
့် လည်
ကကလ ပခင်ိုးက ငါ ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက သငက
့်် စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်
တပိုးတက င်ိုးတပိုးမည် မဟတ်။ သင်သည် ယင်ိုးတက
့် စက်ဆပ်တက င်ိုး စက်ဆပ်မည်၊ သမဟ
့် တ်
ယင်ိုးတသည်
သငြ
့်် အလွ
နစ
် တ်ဝင်စ ိုးြွယ် ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်မည်။ မည်သပင်
့်
့်
့် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်

တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်က အမှနတ
် ကယ် တမ်ိုးတသူတအ
့် ိုးလိုးသည် ယင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ချက်ချင်ိုးရမ်ိုးသန်ိုး
တက က်ချက်ချသည်ထက်၊ ဤအမှနတ
် ရ ိုးက ရင်ဆင်န္င်ပပီိုး တသတသချ ချ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်
စစ်တဆိုးန္င်မည်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးမှ အတပမ ်အပမင်ရသည့်
ှ
် လူတစ်ဦိုး လပ်တဆ င်
သငသ
့်် ည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ထသတသ
အရ က စစမ်ိုးရန် မခက်ခတ
ဲ သ ်လည်ိုး၊ ငါတ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီအတနပြင ့််
့်
့်
ဤသမမ တရ ိုးတစ်ရပ်ကသရန် လအပ်တပသည်- လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက ပင်ဆင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပပခင်ိုးက ပင်ဆင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ
ပြစ်သွ ိုးသည့်အ
် တွက် သူလပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့်အ
် မှုက သူ လပ်တဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ ပြစ်သွ ိုးသည့်် အတွက်၊ သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပမည်ပြစ်က
လူသ ိုးထ သမမ တရ ိုးက ယူတဆ င်လ န္င်မည်၊ သူအတပေါ်
အသက်က အပ်န္င
ှ ိုး် န္င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
သူအတွ
က် လမ်ိုးခရီိုးက ညန်ပပန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ မရှသည့််
့်
ဇ တပကတသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တကယ် မဟတ်တပ။ ဤအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်၍
သသယပြစ်ြွယ် မရှတချ။ ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ ဟတ်မဟတ် ဆသည်က
လူသ ိုးက စစမ်ိုးရန် ရည်ရွယ်ပါက၊ သူတြ ်ပပတသ စတ်တနသတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူတပပ ဆတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဤအရ က အတည်ပပြုရမည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ ဟတ် မဟတ် ဆသည်န္င
ှ ့်် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုး ဟတ် မဟတ်
ဆသည်က အတည်ပပြုရန်၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရအရ ခွပဲ ခ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးသည်
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ ဟတ် မဟတ် ဆသည်က ဆိုးပြတ်ရ တွင ် သူ၏
အပပင်ပန်ိုးသင
ွ ပ် ပင်ထက် သူ၏အန္ှစ်သ ရတွင ် (သူ၏အမှု၊ သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၊
့်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုး ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးစွ ) အဓကအချက် တည်ရတပသည်
ှ
။ အကယ်၍
လူတသည်
သူ၏ အပပင်ပန်ိုး သွငပ် ပင်ကသ တစတ
် ှု စစ်တဆိုးက အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည့်ရ
့်
သူ၏ အန္ှစ်သ ရက သတမမူမပါက၊ ဤအရ က လူသည် မသန ိုးမလည်သကဲသ
့် ပည
မဲ့်ပြစ်သည်က
့်
ပပတပသည်။ အပပင်ပန်ိုး သွငပ် ပင်သည် အန္ှစ်သ ရက အဆိုးအပြတ်မတပိုးန္င်တပ။ ထပပင်
့် ၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ကက်ညန္
ီ င်မည်
မဟတ်တပ။ တယရှု ၏ အပပင်ပန်ိုးပသဏ္ဌ န်သည် လူ၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်ခသ
ဲ့် ည်
မဟတ်ပါလ ိုး။ တယရှု ၏ မျက်န္ ှ န္ှင ့်် အဝတ်အစ ိုးက သူ၏ စစ်မန
ှ တ
် သ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့််
ပတ်သက်သည့်် မည်သည့်် သဲလွနစ
် မျှ မတပိုးန္င်သည် မဟတ်တလ ။ အတစ ပင်ိုး ြ ရရှဲမျ ိုးသည်
အတအကျအ ိုးပြင ့်် သူ၏ အပပင်ပန်ိုးသင
ွ ပ် ပင်ကသ ကကည့်ရ
် မျှခကဲ့် ကပပီိုး သူ၏ န္ှုတ်မှ

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န္ှလိုးမသွငိုး် ခဲက့် ကတသ အချက် အတအကျတကက င ့်် တယရှု က
ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရှ တြွကကတသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ
အတယ က်စီတင်ိုးသည် သမင်ိုး၏ အပြစ်ဆိုးက ထပ်ခါထပ်ခါ ပြစ်တစမည်မဟတ်သည်မှ ငါ၏
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
တခတ်သစ် ြ ရရှဲမျ ိုး ပြစ်လ ၍ မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က
့်
က ိုးတင်တွင ် တစ်ြန် သမှုရက်၍လည်ိုး မပြစ်တပ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက
့်
မည်သကက
့် ြုဆရမည်က တသတသချ ချ စဉ်ိုးစ ိုးထ ိုးသငပ့်် ပီိုး သမမ တရ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခသူတစ်ဦိုး
မည်သပြစ်
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ ရှငိုး် လင်ိုးတသ စတ်ရှရမည်။ ဤသည်မှ တယရှု က
့် ရမည် ဆသည်န္င
မိုးတမ်စီိုးရင်ိုး ပပန်ကကလ သည်က တစ ငဆ
့်် င်ိုးသူတင်ိုး၏ တ ဝန် ပြစ်သည်။ ငါတသည်
့်
ငါတ၏ဝ
် ပ်ကကည့်သ
် ငပ့်် ပီိုး လွနက
် ဲသည့်် စတ်ကိုးူ ယဉ်
့် ည ဉ်မျက်စမျ ိုးက ကကည်လင်သွ ိုးတစြ ပွ
့် တသ
စက ိုးလိုးမျ ိုးတွင ် န္ွနစ်မသွ ိုးသငတ
့်် ပ။ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျသည့််
့်
အမှုအတကက င်ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးသငပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျသည့်် ရှု တထ ငက
့်် ကကည့်သ
် ငသ
့်် ည်။
သခင်တယရှု က မိုးတမ်စီိုးရင်ိုး၊ သင်တအလယ်
ရတ်တရက် ကကဆင်ိုးက သူက
် ခါတွငမ
် ျှ
့်
့် မည်သည့်အ
မသြူိုး သမဟ
့် ၊ ့် သူ၏ အလက မည်သ တဆ
င်ရွက်ရမည်က မသသည့်် သင်တက
့် တ် မပမင်ြူိုးသကဲသ
့်
့်
တခေါ်တဆ င်မည့်် တနရက်
့်် ရင်ိုး၊ စတ်ကိုးူ ယဉ်အပ်မက်ထတ
ဲ ွင ် အလွနအ
် မင်ိုး
့် က အပမဲ တတ ငတ
စတ်လှုပ်ရှ ိုးမတနန္ှင ့်် သမဟ
့် တ် မမတက
့် ယ်ကယ် နစ်ပမြုပ်မတနတလန္ှင။့်် သ ၍လက်တတွျို့ကျတသ
ကစစမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စဉ်ိုးစ ိုးရန် သ ၍ တက င်ိုးတပသည်။
သတတသနလပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်၊ သမဟ
် ျက်ပြင ့်် ဤစ အပ်က သင်ြွငခ
့်် ပဲ့် ခင်ိုး
့် တ် လက်ခရန် ရည်ရွယခ
ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သည်။ သင်၏သတဘ ထ ိုး မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ ယင်ိုးက သင်အဆိုးအထ
ြတ်လမ်မ
့်် ည်။
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အလွယ်တကူ တမ့်ထ ိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ပပီိုးတန က်၊ သင်၏ သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲတက င်ိုး
တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
် ယင်ိုးမှ သင်၏စတ်ပါဝင်စ ိုးမှုန္င
ှ ့်် သင်၏ န ိုးလည်ပခင်ိုး
့် ည်၊ သတသ
့်
အတင်ိုးအတ အတပေါ် မူတည်သည်။ သတသ
် သင်သသငသ
့်် ည့်် အရ တစ်ခရှသည်- ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူစက
ိုးအပြစ် တပပ ၍ မရဘဲ၊ လူစက
ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အပြစ် သ ၍ပင် တပပ ၍ မရတပ။ ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုတသ သူသည် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုတသ လူတစ်ဦိုး
မဟတ်တပ။ ဤတွင ် ပဓ နကျတသ ကွဲပပ ိုးမှုတစ်ခ ရှသည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ပပီိုးတန က်
ယင်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအပြစ် သင်လက်မခဘဲ၊ လူသ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည့််
ဉ ဏ်ပင
ွ ပ့်် ခင်ိုးအပြစ်သ လက်ခပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ ထသပြစ်
့် ပါက၊ သင်သည်
မသန ိုးမလည်မ၏
ှု မျက်စအလင်ိုးကယ
ွ ်တစပခင်ိုး ခရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက ရရှသည့်် ဉ ဏ်ပင
ွ ပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့်် မည်သ တူ
ီ င်မည်နည်ိုး။ လူဇ့် တခ
့် ညန္
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အ ိုးလိုးက လမ်ိုးပပသည်၊ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပပပီိုး၊ တခတ်သစ်တွင ် လူသ ိုးတလျှ က်လှမ်ိုးရမည့််
ဦိုးတည်ရ က ပပသတပသည်။ လူသ ိုးရရှတသ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးမှ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
သမဟ
် င်မမ
ှု ျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက
့် တ် အသပည အတွက် ရိုးရှငိုး် တသ သွနသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တခတ်သစ်တစ်ခထဲသ လမ်
ိုးပပန္င်ပခင်ိုးမရှ၊ သမဟ
့်
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက ထတ်တြ ်မပပန္င်တပ။ တန က်ဆိုး စ ရင်ိုးချြုပ်လက်တသ အခါ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး လူသည် လူပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရရှပပီိုး လူသည် လူ၏အန္ှစ်သ ရ ရှသည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးက
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ရိုးရင
ှ ိုး် တသ ဉ ဏ်ပွငတ
့်် စပခင်ိုး အပြစ် ရှု ပမင်ပပီိုး၊ တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
ပတရ ြက်မျ ိုး၏စက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးအပြစ်
မှတ်ယပ
ူ ါက၊ လူတ၏အမှ
ိုး ပြစ်တပမည်။ မည်သပင်
် င
ှ ့်် အမှ ိုးက
့်
့် ပြစ်တစ သင်သည် အမှနန္
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မတရ တထွိုးသငတ
့်် ပ၊ သမဟ
့်် ိုးတသ အရ က နမ်က
့် ျတသ အရ
့် တ် ပမငမ
မပြစ်တစသင၊့်် သမဟ
့်် ပ။
့် တသ အရ န္ှင ့်် မမှ ိုးသငတ
့် တ် တလိုးနက်တသ အရ က တပါတန်
မည်သပင်
် ရ ိုးဟ သင်သထ ိုးတသ အရ က တမင်သက်သက် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့် ပြစ်တစ အမှနတ
မပငင်ိုးဆသငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှသည်ဟ ယကကည်သတ
ူ င်ိုးသည် ပပဿန မျ ိုးက မှနက
် န်တသ
ရှု တထ ငမ
့်် ှ စစမ်ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အသစ်မျ ိုးက သူ၏
ြန်ဆင်ိုးခ ရှု တထ ငမ
့်် ှ လက်ခသင်တ
ှ ိုး် ပခင်ိုးက
့် ပသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်သင်ပယ်ရင
၎င်ိုးတ ခ
့် ည်။
့် ရလမ်မ
တယတဟ ဝါ၏ အမှုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် တယရှု သည် လူတအလယ်
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန်
့်
လူဇ့် တခခဲသ
ဲ့် ၊ဲ တယတဟ ဝါ၏ အမှုတပေါ်တင
ွ ် အတပခခ၍
့် ည်။ သူ၏အမှုက သီိုးပခ ိုး မတဆ င်ရွက်ခဘ
ဆက်လက် အတက င် အထည်တြ ်သည်။ ယင်ိုးမှ ပညတ်တတ ်တခတ်က ဘရ ိုးသခင်
အဆိုးသတ်ပပီိုးတန က် တခတ်သစ်တစ်ခအတွက် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှု ပြစ်သည်။
ထနည်ိုးတ၊ူ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု တစ်ခလိုးသည် အပမဲ တရှ ျို့ဆက် တိုးတက်တနတသ တကက င၊့််
တယရှု ၏အမှု အဆိုးသတ်ပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်တခတ်အတွက် သူ၏အမှုက
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ တခတ်တဟ င်ိုး ကန်လွနသ
် ည့်အ
် ချန်တွင၊် ယင်ိုးက တခတ်သစ်တစ်ခပြင ့််
အစ ိုးထိုးလမ်မ
် သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ က
ှု
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အမှုတဟ င်ိုး ပပည့်စ
ဆက်လက်လပ်တဆ င်မည့်် အမှုသစ် ရှလမ်မ
့် ည်။ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
တယရှု ၏အမှုတန က်လက်လ သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည်။

ဟတ်တပ၏၊ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် သီိုးပခ ိုး မပြစ်တပေါ်တပ။ ယင်ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့််
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် တန က်ပင်ိုး အမှု၏ တတယအဆင ့်် ပြစ်သည်။ အမှု၏ အဆငသ
့်် စ်တစ်ခက
ဘရ ိုးသခင် အစပပြုသည့်် အချန်တင်ိုးတွင၊် အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုး ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက
တခတ်သစ်တစ်ခက အပမဲ တဆ င်ကကဉ်ိုးရမည် ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
သူ၏ အလပ်လပ်ပ၊ သူ၏အမှု တည်တနရ န္ှင ့်် သူ၏ န မတတ ်တတွ
် ည်ိုး လက်တလျ ညီတထွတသ
့် ငလ
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး ရှတပသည်။ သဆ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
့် လျှင၊် လူသ ိုးအတနပြင့်် တခတ်သစ်ထတ
လက်ခရန် ခက်ခဲသည်မှ အဩ
့် ြွယ်မရှတပ။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ဆနက
် ့် ျင်မှုက
့်
မည်သ ခ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
့် ရသည်ပြစ်တစ၊ သူသည် မမ၏အမှုက အပမဲ လပ်တဆ င်တနပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အပမဲ တရှ ျို့သ ဦိုး
ကထဲသ ကကလ
ခဲတ
ွ ၊် သူသည်
့် သ အချန်တင
့် တဆ င်တနတပသည်။ တယရှု သည် လူတလ
့်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးခဲပ့် ပီိုး ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ
က လအတွငိုး် တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်တစ်ကကမ် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုး၊ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးပြင ့််
သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်က န္င်ငတတ ်တခတ်က ြွငလ
့်် ှစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက လက်ခန္င်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဲ ့်
ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရမည် ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
လက်ခလ န္င်လမ်မ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့် ည်။ တယရှု သည် လူသ ိုးအလယ်တွင ် အမှုမျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ခတ
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးကသ ပပီိုးစီိုးတစခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးတ၏
့် အပပစ်တပြရ ယဇ်
ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးထမှ သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးလိုး
ြယ်ရှ ိုးမတပိုးခဲတ
် ဝ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် တယရှု အတနပြင ့််
့် ပ။ စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ လူသ ိုးက အပပည့်အ
အပပစ်တပြရ ယဇ် ပြစ်လ ပပီိုး လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက သယ်တဆ င်ရန် လအပ်သည်သ မက၊
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် လူသ ိုးထမှ သူ၏ ဆိုးယတ်စွ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး
လိုးဝြယ်ရှ ိုးတပိုးရန် သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င်ရန်လည်ိုး လအပ်တပသည်။ ထတကက
င ့််
့်
လူသ ိုးသည် သူ၏အပပစ်မျ ိုးမှ ခွငလ
့်် တ်ခရပပီိုး ပြစ်သပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
တခတ်သစ်ထသ
ဲ ဦိုး
့် တဆ င်ရန် လူဇ့် တ ပပန်လည်ခယူပပီပြစ်ပပီိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက စတင်ပပီပြစ်သည်။ ဤအမှုသည် လူသ ိုးက သ ၍ပမငမ
့်် ိုးသည့််
တလ ကတစ်ခထဲသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် ကျြုိုးန္နွ ခသူအ ိုးလိုးသည်
့်
သ ၍ပမငမ
့်် ိုးတသ သမမ တရ ိုးက တမွျို့တလျ ်ပပီိုး သ ၍ကကီိုးပမတ်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
ရရှရတပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလင်ိုးတင
ွ ် အမှနတ
် ကယ် အသက်ရင
ှ က် ကရမည် ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုး၊
့်
လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်တက
့် ည်။
့် ရရှကကရလမ်မ
အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် ဆက်လက် တသ င်တင်တနပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏

ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးက သရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ ြယ်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ လူမျ ိုးသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်အလျှပယ်ကက ိုး အပမဲ အသက်ရင
ှ တ
် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သရန် သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစရန် ၎င်ိုးတက
့်် ပိုးသည့်် အသက်လမ်ိုးခရီိုး မရှကကပါက၊
့် အခွငတ
၎င်ိုးတသည်
ကယ်တတ ်၌ ၎င်ိုးတ၏
် ခါတွငမ
် ျှ အမှနတ
် ကယ်
့်
့် ယကကည်မှုတွင ် သူက
့် မည်သည့်အ
ရရှလမ်မ
ှု ျြုိုးသည် ဧကန်အမှန ် သန ိုးစြွယ် ပြစ်သည်။ ဤစ အပ်က
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤယကကည်မမ
သင်ြတ်ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆငတ
့်် င်ိုးက သင်
တတွျို့ ကကြုပပီိုးချန်တွင၊် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သင်၌ ရှခဲသ
ွ ်
့် ည့်် စတ်ဆန္ဒမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
တကယ်ပြစ်တပေါ်လ ပပီ ပြစ်သည်က သင်ခစ ိုးရတပမည်။ ယခမှသ ဘရ ိုးသခင်က မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
သင် အမှနတ
် ကယ် ပမင်တတွျို့ရပပီ၊ ယခမှသ သူ၏ မျက်န္ ှ က ကကည့်ရ
် ပပီ၊ သူ၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ကက ိုးရပပီ၊ သူ၏ အမှု၏ ဉ ဏ်ပည က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုး သူသည်
့်
မည်မျှစစ်မှနပ် ပီိုး အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ပြစ်သည်က အမှနတ
် ကယ် သရပပီဟ သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။
ယခင်တခတ်က လူမျ ိုး မပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးသကဲသ
့် မပ
ဲ့် ူိုးသည့်် အရ မျ ိုးစွ က သင် ရရှပပီိုးပြစ်သည်ဟ
့် င်ဆင်ခြ
သင်ခစ ိုးသလမ်မ
့် ည်။ ဤအချန်တွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ
အဘယ်အရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ကက်ညြ
ီ ဆ
့် သည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး သလမ်မ
့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊ သင်သည် အတတ်၏
အပမင်မျ ိုးက တွယြ
် က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အချက်က ပယ်ချပါက၊
သမဟ
် ရ မျှ မရရှဘဲ လက်ချည်ိုးသက်သက်
့် တ် ပငင်ိုးပယ်ပါက၊ သင်သည် မည်သည့်အ
ပြစ်တနလမ်မ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအပပစ်ရသည်
ှ
ဟ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတင
တကကည ခရလမ်မ
့် ည်။ သမမ တရ ိုးက န ခန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ကျြုိုးန္နွ ခန္င်တသ သူတသည်
့်
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်- အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န မတတ ်တအ က်တင
ွ ်
အကျြုိုးဝင်လမ်မ
သ ၍ မျ ိုးပပီိုး သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးအပပင်
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
စစ်မှနတ
် သ အသက်က ရရှရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ လမ်ိုးပပမှုက လက်ခန္င်လမ်မ
့် ည်။
၎င်ိုးတသည်
အတတ်က လူတ လ
့် ည်- “ထသ ့်
့်
့် ိုးဝ မပမင်ြူိုးကကသည့်် ရူ ပါရကလည်ိုး ရှု ပမင်ကကရလမ်မ
ငါန္ှငစ
့်် က ိုးတပပ ၍ အသပမည်တသ သူက ပမင်ပခင်ိုးင ှ ငါသည် လှညက့်် ကည့်လ
် ျှင၊် တရမီိုးခက
ွ ်
ခနစ်လိုးက၎င်ိုး၊ ထမီိုးခက
ွ ် ခနစ်လိုး အလယ်၌ လူသ ိုးတတ ်န္င
ှ တ
့်် ူတသ သူတစ်ဦိုးက၎င်ိုး ပမင်၏။
ထသူသည် တပခသတ
ှ ့််
့် င်တအ င် ဝတ်ပခြုလျက် ရင်တတ ်၌ တရခါိုးပန်ိုးက စည်ိုးလျက်ပြစ်၏။ တခါင်ိုးတတ ်န္င
ဆပင်တတ ်သည် ပြြူတသ သိုးတမိုးကဲသ
့် ၎င်
့်် သ
ဲ့် ၎င်
့် ိုး၊ မဃ်ိုးပွငက
့် ိုးပြြူ၏။ မျက်စတတ ်သည်လည်ိုး
မီိုးလျှကဲသ
့် ပြစ်
ှ ့်် တူ၏။
့် ၏။ တပခတတ ်သည်လည်ိုး မီိုး၌ ချွတ်ပပီိုးတသ တကကိုးဝါစစ်န္င

အသတတ ်သည်လည်ိုး သမဒဒရ သကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။ လက်ျ လက်တတ ် သည်လည်ိုး
ကကယ်ခနစ်လိုးကကင်၏။ ခတွငိုး် တတ ်ထက
ဲ လည်ိုး ထက်တသ သန်လျက်ထက
ွ ်၏။ မျက်န္ ှ တတ ်သည်
အရှန်တန်ခိုးန္ှင ့်် ထွနိုး် တတ က်တသ တနကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။” (ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုး ၁:၁၂-၁၆) ဤရူ ပါရသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုး၏ တြ ်ပပချက်ပြစ်ပပီိုး သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုး
တြ ်ပပပခင်ိုးသည် သူ၏ လက်ရအချ
ှ
န် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးထဲက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ တြ ်ပပချက်လည်ိုး
ပြစ်သည်။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တစ်ပတစ်ပင်ထတ
ဲ ွင ် လူသ ိုးသည်
တယ ဟန်တတွျို့ ပမင်ခတ
ဲ့် သ လူသ ိုးမျက်န္ ှ ၏ တကျတသ သရပ်တြ ်ချက်တစ်ခပြစ်သည့်် လူသ ိုး၏
စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခသူအ ိုးလိုးအ ိုး
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပတလသည်။
့်
(ဟတ်တပ၏၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် န္င်ငတတ ်တခတ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လက်မခတသ
သူမျ ိုးအြ ပမင်
့် ည် မဟတ်တပ။) ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ အစစ်က လူတ၏
့် ၍ရန္င်လမ်မ
့်
ဘ သ စက ိုးက သိုးလျက် အပပည့်အ
် ဝ ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုးတပပ ဆ၍ မရန္င်တပ၊ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် မမ၏ မျက်န္ ှ အစစ်က လူတထ
့် ပပသရန် သူ၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးက
တြ ်ပပသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုး အသိုးပပြုတလသည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးပမတ်လွနိုး် ပပီိုး
လူဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုလျက် အပပည့်အ
် ဝ ရှငိုး် လင်ိုးတပပ ဆ၍ မရန္င်သည့်အ
် တွက်၊ လူ၏
ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ပပီိုးတသ သူအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က
ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ လူသည် န္င်ငတတ ်တခတ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ မီိုးခက
ွ ်မျ ိုးအလယ် လူသ ိုးဟ တပပ သည့်အ
် ချန်
တယ ဟန်၏ စက ိုးမျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က သတပလမ်မ
ှ ့်် ဆပင်တတ ်သည်
့် ည်- “တခါင်ိုးတတ ်န္င
ပြြူတသ သိုးတမိုးကဲသ
့် ၎င်
့်် သ
ဲ့် ၎င်
့် ပြစ်
့် ိုး၊ မဃ်ိုးပွငက
့် ိုးပြြူ၏။ မျက်စတတ ်သည်လည်ိုး မီိုးလျှကဲသ
့် ၏။
တပခတတ ်သည်လည်ိုး မီိုး၌ ချွတပ် ပီိုးတသ တကကိုးဝါစစ်န္င
ှ ့်် တူ၏။ အသတတ ်သည်လည်ိုး
သမဒဒရ သကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။ လက်ျ လက်တတ ် သည်လည်ိုး ကကယ်ခနစ်လိုးကကင်၏။
ခတွငိုး် တတ ်ထက
ဲ လည်ိုး ထက်တသ သန်လျက်ထက
ွ ်၏။ မျက်န္ ှ တတ ်သည် အရှန်တန်ခိုးန္ှင ့််
ထွနိုး် တတ က်တသ တနကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။” ထအချန်တွင၊် မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ
ဤသ မန်လဇ
ူ ့် တသည် သသသ သ ဒတယ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က သသယကင်ိုးစွ
သင်သလမ်မ
် ကယ်
့် ည်။ ထပပင်
့် ၊ သင်မည်မျှ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရသည်က အမှနတ
သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မမကယ်ကယ် ကအတက င်ိုးဆိုး ပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။
ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က လက်ခရန် သင် လလ ိုးလျက် မရှသတလ ။
ဤစ အပ်၏ပထမပင်ိုးသည် “အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး” ပြစ်သည်။
့်

ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အဆိုးမှ န္င်ငတတ ်တခတ်အစသ အကူ
ိုးအတပပ င်ိုးက
့်
ကယ်စ ိုးပပြုက ၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
လူသရှငက် က ိုး သက်တသခချက်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုးထက
ဲ ၊ “ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
အသင်ိုးတတ ်တအ
်မူသည်က န ိုးရတသ
ှ
သူ မည်သည်က ိုး ကက ိုးပါတစ” ဟူသည့််
့်
့် ိုး အဘယ်သ မ
့် န်တတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပည်စ
့် ပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင် အစပပြုခဲသ
့်် ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။
့် ည့်် အမှု၏ ကနဦိုးအဆငက
ဤစ အပ်၏ ဒတယပင်ိုးမှ လူသ ိုးက မမကယ်ကယ် တရ ိုးဝင် ထတ်တြ ်ပပပပီိုးတန က်
ကယ်တင်ကယ်ကျ တပပ ဆထ ိုးသည့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတွင ်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး၊ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုး၏ ြွငပ့်် ပချက်န္င
ှ ့်် အတကက င်ိုးအရ အတတ ်အတန်
မျ ိုးပပ ိုးကကယ်ဝသည့်် အသက်လမ်ိုးခရီိုးကဲသ
့် တသ
မန်မမက်
ချက်အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့်
့်
ပါဝင်တလသည်- န္င်ငတတ ်၏ အန င်္တ်အတွက် တဟ ကန်ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု
အစီအစဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး၏ ြွငပ့်် ပချက်မျ ိုး၊ လူသဘ
ဝက စတ်ပြ တလ့်လ မှု၊
့်
တက်တွနိုး် အ ိုးတပိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သတတပိုးချက်မျ ိုး၊ ပပင်ိုးထန်တသ တရ ိုးစီရင်ချက်မျ ိုး၊ လှုက်လှဲတသ
န္ှစ်သမ်ရ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် တဆွိုးတန္ွိုးမ၊ှု ဝင်တရ က်မန္
ှု င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ အသက်န္င
အကျယ်တဝင်တ
့် ဟ တပပ ချက်မျ ိုး စသည်တ ရှ
့် တလသည်။ တတတပပ ရလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတက
ှ ့်် သူ၏
့် သူ၏အမှုန္င
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတင
ွ ် အ ိုးလိုးတြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ ဟတ်တပ၏၊ လက်ရှ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ အဓကအ ိုးပြင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင့်် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပရန်ပြစ်သည်။ ဤအတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ် ဆက်လက်
အတက င်အထည်တြ ်ရင်ိုး၊ သူသည် သ ၍မျ ိုးတသ သမမ တရ ိုးက လူတထ
့် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက ပမညန်ပပတပိုးသည်၊ ဤသပြင်
့် ့် လူတက
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
လူတက
့် မမကယ်တင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် သူ၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တန က်ကွယ်တင
ွ ် တည်ရသည့်
ှ
အ
် ရ ပြစ်သည်။ တခတ်သစ်ထသ
ဲ သင်
့်
ဝင်တရ က်လသတလ ။ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက မမကယ်ကယ်မှ
ြယ်ရှ ိုးရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ သ ၍ပမငမ
့်် ိုးတသ သမမ တရ ိုးက သင်ရရှရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ လူသ ိုး၏
စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က သင်ပမင်တတွျို့ရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ ဤဘဝက တန်ြိုးရှတစရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရရန် သင် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ သဆ
့် လျှင ် တယရှု ၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက
သင်မည်သ ကက
့် ြုဆမည်နည်ိုး။

မ တိက
အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး - အခန်ိုး (၁)
့်
အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး - အခန်ိုး (၂)
့်
အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး - အခန်ိုး (၃)
့်
အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး - အခန်ိုး (၅)
့်
အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး - အခန်ိုး (၁၅)
့်
အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး - အခန်ိုး (၈၈)
့်
အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး - အခန်ိုး (၁၀၃)
့်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး - အခန်ိုး (၄)
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး - အခန်ိုး (၅)
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး - အခန်ိုး (၆)
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး - အခန်ိုး (၈)
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး - အခန်ိုး (၁၀)
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သခ
ီ ျင်ိုး
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး - အခန်ိုး (၁၂)
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတ၊ ့် ဝမ်ိုးတပမ က်ကကတလ ။့်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး - အခန်ိုး (၂၆)
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး - အခန်ိုး (၂၉)
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် မည်သည်ရ
့် ှု တထ င်အ
့် ိုး ဆပ်ကင်ထ ိုးသင်သ
့် နည်ိုး
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးင ှ မတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်
ဘ သ တရိုး အတစခပခင်ိုးက သန်စင်
့် ရမည်
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က န ခသငသ
့်် ည်

စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ သူတအြ
ကတ
တတ ်မျ ိုး
့်
့်
ဆိုးညစ်တသ သူမျ ိုးသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက မချခကကရလမ့််မည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တရှစွ အတစခနည်ိုး
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍
တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုး
န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ် တရ က်ရလ
ှ
ခဲပ့် ပီ
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်က သင်သသင်သ
့် ည်
ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုက သပခင်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုးထင်သကဲသ
့် ရ
့် ိုးရှငိုး် ပါသတလ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ တကက င့်် သမမ တရ ိုးအတွက် အသက်ရင
ှ သ
် င်သ
့် ည်
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ိုး ပျျို့ န္ှသွ
့် ိုးမည်ဟ
တဟ တပပ တနသည့်် မိုးကကြုိုးသ ခနစ်ချက်ပမည်ဟည်ိုးသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုတသ လူတကက
့် ိုး ပဓ နကျသည့်် ကွ ပခ ိုးချက်
လူတစ်ဦိုးသည် ယကကည်ပခင်ိုး၌ စစ်မှနမ
် က
ှု အဓကထ ိုးရမည်၊ ဘ သ တရိုး ထိုးတမ်ိုးဓတလ့်၌
ပါဝင်လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် ယကကည်ပခင်ိုးမဟတ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနအမှု
့် က သတသ သူမျ ိုးသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က အတစခန္င်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်ဆိုးတသ အမှုက သပပီိုး သူ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်တလ ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ထတတွျို့တသ သူတက
့် စလင်တစသည်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် န ခတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက
့်
ဧကန်အမှန ် ခကကရလမ်မ
့် ည်
န္င်ငတတ ်တခတ်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်ပြစ်သည်
အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်ပြင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်
စလင်ပခင်ိုးသ တရ
က်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခကကရမည်
့်
န ကျင်သည်စ
့် မ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှစ်လြွယတ
် က င်ိုးပခင်ိုးက
သန္င်မည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသည်သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်သည်

“န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ် တရ က်ရလ
ှ
ခဲပ့် ပီ” န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အကျဉ်ိုးချြုပ်တဆွိုးတန္ွိုးချက်
ဘရ ိုးသခင်ကသတသ သူမျ ိုးသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခန္င်ကကသည်
တယရှု က တပတရ သကျွမ်ိုးလ ခဲပ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးသည် သူ၏အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် ထ ဝရတနထင်လမ်မ
့် ည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် စ တန်၏အလပ်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးက သတတပိုးချက်
သင်သည် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးသ တရ
က်လ ပပီိုးသတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်သတလ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်
ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှုတတ ်၏ ရူ ပါရ (၁)
ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှုတတ ်၏ ရူ ပါရ (၂)
ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှုတတ ်၏ ရူ ပါရ (၃)
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နရ
ဲ အချက် (၁)
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နရ
ဲ အချက် (၂)
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နရ
ဲ အချက် (၃)
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နရ
ဲ အချက် (၄)
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှစ်ကကမ်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က ပပည်စ
့် တစသည်
သိုးပါိုးတစ်ဆူ တည်ရပါသတလ
ှ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုး (၁)
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုး (၃)
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုး (၄)
သင်၏အန င်္တ်တ ဝန်က မည်သ အ
့်် နည်ိုး
့် ရစက်၍ လပ်တဆ င်သငသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး သင်တ၏န
ိုးလည်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သင်၏ သန ိုးလည်မသ
ှု ည် အဘယ်နည်ိုး
စစ်မှနတ
် သ လူတစ်တယ က် ပြစ်ပခင်ိုးဆသည်မှ
ယကကည်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး သင် မည်သည့်အ
် ရ သရှသနည်ိုး

ရွ က်တကကမျ ိုး ၎င်ိုးတအပမစ်
မျ ိုးဆီ ပပန်သွ ိုးကကချန် ပပြုပပီိုးသမျှ မတက င်ိုးမအ
ှု ိုးလိုးက
့်
သင်တန င်တရလတတ ့်
အမျက်တဒါသ ကျတရ က်မည်တ
့် နက
ှ
သူ မည်သမ
ူ ျှ မလွတတ
် ပမ က်န္င်
့် အတသွိုးအသ ိုးရတသ
ကယ်တင်ရင
ှ သ
် ည် “ပြြူတသ မိုးတမ်” စီိုးလျက် ပပန်ကကလ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်
ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝသည့်် အလပ်သည် လူသ ိုးက ကယ်တင်သည့်် အလပ်လည်ိုးပြစ်သည်
ပညတ်တတ ်တခတ်ရှ အမှုတတ ်
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးတခတ်၏အမှု တန က်ကယ
ွ ်မှ အပြစ်မန
ှ ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် မျက်တမှ က်တခတ်ထ မည်သ ြွ
့် ျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ပပီိုးပြစ်သည်က
သင်သသငသ
့်် ည်
အမည်န မမျ ိုးန္ှင ့်် ကယ်ပင်လကခဏ တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍
သင်တသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တဘိုးြယ်ပပီိုး လူသ ိုးထ
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးြ ဘ
့််
့် ရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်သင၏
မမ၏ အယူအဆမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က တဘ င်ခတ်ထ ိုးတသ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဗျ ဒတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ လက်
ခရရှန္င်မည်နည်ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုက သရှသူတသ
့် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်၏
လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် လူ၏တ ဝန်ကက ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှု
ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ သခင်ပြစ်တတ ်မ၏
ူ
တအ င်ပမင်မှု သမဟ
ှု ည် လူတလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ်တွင ် မူတည်သည်
့် သ
့် တ် ရှု ိုးနမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏အလပ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင့်် သိုးဆင်က
့် သပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုး၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
သ ၍လအပ်သည်
ဘရ ိုးသခင် ကန်ိုးဝပ်တသ ဇ တပကတ၏ အန္ှစ်သ ရ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
ခရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရမှ တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်၏ အလတတ ်က န ခပခင်ိုးပြစ်သည်
လူ၏သ မန်ဘဝက နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်လ တစပခင်ိုးန္ှင ့်် သူက
် က င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်သ ့်
့် အက့် သြွယတ

တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ အတူ
တကွ ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
့် ည်
့်
တယရှု ၏ဝည ဉ်ခန္ဓ က သင်တတွျို့ ပမင်သည်အ
့် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးက
အသစ်တစ်ြန် ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တမပြစ်တသ သူမျ ိုးသည် အကယ်စင်စစ် ဘရ ိုးသခင်၏
ရန်ဘက်မျ ိုးပြစ်ကကသည်
တခေါ်တတ ်မတ
ူ သ သူအမျ ိုးရှတသ ်လည်ိုး တရွ ိုးတက က်တတ ်မတ
ူ သ သူနည်ိုး၏
သင်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်ရ လမ်ိုးက ရှ တြွသင်သ
့် ည်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သစ
ူ စ်စစ်တစ်တယ က် ပြစ်သတလ
ခရစ်တတ ်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုက သမမ တရ ိုးပြင ့်် တဆ င်ရွက်၏
သင်သခဲသ
့် တလ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုး၌ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက ပပြုခဲပ့် ပီိုးပပီ
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ခရစ်တတ ်သည်သ လူသ ိုးအ ိုး ထ ဝရအသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက
တပိုးန္င်သည်
သင်၏ ပန်ိုးတင်အတွက် လတလ က်တသ တက င်ိုးမှုမျ ိုးက ပပင်ဆင်တလ ့်
သင်မည်သက
ူ ့် သစစ တစ င်သ
့် သနည်ိုး
ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
သတတပိုးချက် သိုးချက်
လွနက
် ျြူိုးပခင်ိုးအပပစ်မျ ိုးက လူသ ိုးကငရဲသ ဦိုး
့် ည်
့် တဆ င်လမ်ိုးပပလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ရန်မှ အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတပ၏
တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်က သရှန္င်ပ
အလွနက် ကီိုးတလိုးတသ ပပဿန တစ်ခ- သစစ တြ က်ပခင်ိုး (၁)
အလွနက် ကီိုးတလိုးတသ ပပဿန တစ်ခ- သစစ တြ က်ပခင်ိုး (၂)
သင်တ၏
့် ည်
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင်တ သ
့် ိုးသပ်ဆင်ပခင်သင်သ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူအသက်
၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင ် သက်ပပင်ိုးချတတ ်မပူ ခင်ိုး

ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် တခတ်သစ်တစ်တခတ်က အစပပြုခဲ၏
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ ကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင် တ ဝန်ယူဦိုးတဆ င်သည်
ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့်
တရှ င်ပခင်ိုးဆီသ သွ
့် ိုးရ လမ်ိုးပြစ်၏
တန က်ဆက်တ-ွဲ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မန္
ှု င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
ရှု ပမင်ပခင်ိုး

အစအဦား၌ ြရစ်တတ ်၏ မိန်မမက်
ြျက်မျ ား - အြန်ား (၁)
့်
ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးသည် ဇအန်သတရ
ူ အရပ်သည်
့် က်လ ပပီပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ိုးဝပ်တတ ်မရ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ပပီိုးပြစ်သည်။ လူမျြုိုးခပ်သမ်ိုး၏ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးခရတသ ဘန်ိုးကကီိုးသည့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မသည် ပျျို့ န္ှလျက်
ရသည်
ှ
။ အ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ဘရ ိုးသခင်။ စကကဝဠ ၏ဦိုးတသျှ င်၊
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ခရစ်တတ ်- သူသည် ဘန်ိုးတန်ခိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးပခင်ိုးတပြင်
့် ့်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတပေါ်လမ်ိုးမိုးသည့်် ဇအန်တတ င်အထက်တွင ် တပေါ်ထက
ွ ်တနတသ
တတ က်ပတနသည်တ
့် နမင်ိုးပြစ်၏...
အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင်၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
င်္ဏ်ယဝ
ူ င်က့် က ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ကယ်တတ ်အ ိုး
့်
ဟစ်တအ ်တခေါ် ကကပါ၏၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကခန်လျက် သီချင်ိုးဆကကပါ၏။ ကယ်တတ ်သည်
့်
အမှနတ
် ကယ် ကျွန္ပ်
် တ၏
့် တရွ ိုးန္တ်ရှင၊် စကကဝဠ ၏ ကကီိုးပမတ်တသ ဘရင်ပြစ်၏။ ကယ်တတ ်သည်
တအ င်ပမင်တသ သူတစ်စက ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်က
ပပည့်စ
် တစတလပပီ။ လူမျြုိုးခပ်သမ်ိုးသည် ဤတတ င်သ စ
့် ည်။ လူမျြုိုးခပ်သမ်ိုးသည်
့် တဝိုးကကလမ်မ
ပလလင်တတ ်တရှ ျို့တွင ် ဒူိုးတထ က်ကကလမ့််မည်။ ကယ်တတ ်သည် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့််
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တတ ်မူပပီိုး ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုးတ ထ
့် က်တန်ပါ၏။ ဘန်ိုးအသတရ၊
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ အ ိုးလိုးတသည်
ပလလင်တတ ်၌ ရှတစသတည်ိုး။ အသက်စမ်ိုးတရသည်
့်
တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ ဘရ ိုးသခင်၏လူတက
့် တရတလ င်ိုးက တကျွိုးတမွိုးလျက် ပလလင်တတ ်မှ
စီိုးထက
ွ ်သည်။ အသက်သည် တနစဉ်န္ှ
့်် မျှ တပပ င်ိုးလဲ၏။ အသစ်တသ အလင်ိုးန္ှင ့််
့် ငအ
ဗျ ဒတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး အသစ်တသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မမ
ှု ျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ်
တပိုးလျက်၊ ကျွန္ပ်
် တတန
ှ ့််
့် က်က လက်ကက၏။ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအလယ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်န္င

ပတ်သက်၍ ကျွန္ပ်
် တလ
့် ိုးဝ တသချ သွ ိုးကကသည်။ ကယ်တတ ်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
စဉ်ဆက်မပပတ် ထင်ရှ ိုးလ ကက၏၊ မှနက
် န်တသ သူမျ ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် ထင်ရှ ိုးလ ကက၏။ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
ဧကန်အမှန ် တက င်ိုးချီိုးအလွနခ
် စ ိုးကကရပါ၏။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တနစဉ်
့် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် တတွျို့၍
အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
အချြုပ်အပခ အ ဏ တပိုးလျက်ရကကသည်
ှ
။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
တသချ စွ စဉ်ိုးစ ိုးချင်ခ
် တ၏န္ှ
ှ ိုး၊
့် ျန်၍ ကျွန္ပ်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ ပငမ်သက်လျက်ရပပီ
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလင်ိုးက လက်ခရရှသည့်် တနရ ပြစ်တသ
့်
ကယ်တတ ်၏တရှ ျို့တမှ က်သ လ
် တ၏
ှု ျ ိုး၊
့် ကျွန္ပ်
့် ကက၏။ တနစဉ်
့် အသက်တ မျ ိုး၊ လပ်တဆ င်မမ
စက ိုးမျ ိုး၊ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတွငိုး် တင
ွ ် ကျွန္ပ်
် တ ့်
အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး အစဉ်အပမဲ ခွပဲ ခ ိုးစတ်ပြ န္င်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
တကျတသချ စွ လမ်ိုးပပ၏၊ ကျွန္ပ်
် တအတွ
ငိုး် ကွယဝ
် က
ှ ်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုးသည် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ
့်
မတမျှ ်လင်ဘ
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးသည် တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုးက
့် ဲ တပေါ်လ ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်န္င
သည်ိုးခသည်မဟတ်တပ။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးက ခရသည်။ အခက်အတန်တ
် တသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် တ ့်
့် င်ိုးတွင ် ကျွန္ပ်
့်
ကကြုရသည်တ
့် နရ ပြစ်တသ ခရစ်တတ ်၏ပလလင်တတ ်တရှ ျို့၌ အသက်ရင
ှ တ
် နထင်လျက်ရကက၏။
ှ
ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးအတွငိုး် ရှ တနရ တင်ိုးသည် စ တန်၏ ဆက်လက်သမ်ိုးပက်ထ ိုးပခင်ိုးက
ခတနရသည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က ပပန်လည် ရရှရန်အလငှ့် ၊
သူ၏ဗမ န်တတ ်သည် သန်ရှ့် ငိုး် ရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝခရြရန်
့်
ကျွန္ပ်
် တသည်
တသတရိုးရှငတ
် ရိုး ရန်ိုးကန်မတ
ှု စ်ရပ်တွင ် ပါဝင်ရမည်။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့် လူတဟ င်ိုးမျ ိုးက
က ိုးစင်တင်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ခါမှသ ခရစ်တတ ်၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ အသက်သည် အထွတ်အထပ်
စိုးစန္င်တပသည်။
ယခတွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တက
ွ င်ရန်
့် ဆယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် တက်ပဲဝ
ကျွန္ပ်
် တ၏
် တသည်
့် တနရ အန္ှတွ
့် င ် ရတ်တရက် တစ်ဟန်ထိုးတက်ပဲွတစ်ရပ် စတင်၏။ ကျွန္ပ်
့်
မမတက
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ြ လ
ှ
့် ယ်ကယ် ပငင်ိုးပယ်ရန်န္င
့် လ ိုးလျက်ရရန်
အဆင်သငရ
့်် ှသတရွ ျို့၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် တတ်န္င်သမျှအပမန်ဆိုး
့်
စလင်သွ ိုးန္င်တစရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် တက
့် အတွငိုး် မှ အချန်တင်ိုး အလင်ိုးတပိုးက
သန်စင်
့် ရ က အသစ်ပပန်လည် သမ်ိုးယူလမ်မ
့် တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သမ်ိုးပက်ထ ိုးခဲသ
့် ည်အ
့် ည်မှ
တသချ ၏။ အချန်မပြြုန်ိုးန္ှင-့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အချန်တင်ိုး
အသက်ရင
ှ တ
် လ ။့် သန်ရှ့် ငိုး် သူတ န္ှ
့်် တူ တည်တဆ က်ပခင်ိုးခကကတလ ၊့် န္င်ငတတ ်အတွငိုး်
့် ငအ

တခေါ်တဆ င်ပခင်ိုးခကကတလ ၊့် ပပီိုးလျှငဘ
် ရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ဘန်ိုးတတ ်ဝင်စ ိုးကကတလ ။့်

အစအဦား၌ ြရစ်တတ ်၏ မိန်မမက်
ြျက်မျ ား - အြန်ား (၂)
့်
ြလတဒလြအသင်ိုးတတ ်သည် ရပ်လိုးတပေါ်လ ခဲသ
့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးန္ှင ့််
ကရဏ တတ ်တကက င ့်် လိုးလိုးပြစ်၏။ ၎င်ိုးတ၏
ွ ် ယမ်ိုးယင်ပခင်ိုးမရှသည့််
့် ဝည ဉ်တရိုးရ ခရီိုးတပေါ်တင
မတရမတွက်န္င်တသ သန်ရှ့် ငိုး် သူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
့် စတ်န္လ
ထွက်တပေါ်တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
လူဇ့် တခလ ပပီပြစ်သည်၊ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်သည့်် စကကဝဠ ၏ ဦိုးတသျှ င်
ပြစ်သည်ဟူတသ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးက စွဲစဲပွ မဲပမဲ ကင်စဲကွ ကတလသည်။ ယင်ိုးက
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က အတည်ပပြုထ ိုး၏၊ ယင်ိုးသည် တတ င်တန်ိုးမျ ိုးတမျှပင်
မတရွ ျို့လျ ိုးန္င်တပ။ ပပီိုးလျှင ် ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
အိုး၊ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ဘ
် ရ ိုးသခင်၊ ယတနတွ
ူ ျ ိုးက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊
့် င ် မျက်စမပမင်သမ
တပခမသန်တသ သူမျ ိုးက လမ်ိုးတလျှ က်တစလျက်န္င
ှ ့်် န္ူန စွဲတသ သူမျ ိုးက တပျ က်ကင်ိုးတစလျက်
ကျွန္ပ်
် တ၏ဝ
့်် ပိုးခဲသ
ူ ှ ကယ်တတ ်ပြစ်ပါ၏။ ဝည ဉ်တရိုးရ နယ်ပယ်၏
့် မ
့် ည ဉ်တရိုးရ မျက်စတက
့် ြွငတ
နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တအ
့်် သ
ဲ့် ည်မှ ကယ်တတ ်
့် ိုး သပမင်တစလျက်၊ မိုးတက င်ိုးကင်သ တ
့် ခါိုးက ြွငခ
ပြစ်ပါ၏။ ကယ်တတ ်၏ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် စမ်ဝ
် တသည်
့် င်ပျျို့ န္ှက
့် ကျွန္ပ်
့်
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည့်် လူသဘ
ဝမှ ကယ်တင်ခရလျက်- ကယ်တတ ်၏မခနမ
် ့် ှနိုး် န္င်တသ
့်
မဟ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် မခနမ
် ့် န
ှ ိုး် န္င်တသ မဟ ကရဏ တတ ်သည် ဤကဲသ
့် ပြစ်
် တသည်
့် ပါ၏။ ကျွန္ပ်
့်
ကယ်တတ ်၏ သက်တသခမျ ိုး ပြစ်ကကပါ၏။
ကယ်တတ ်သည် န္ှမ်ခ
ှ ၍
် တနလ ခဲသ
ဲ့် ချပပီ။
့် ျစွ န္ှင ့်် တတ်ဆတ်စွ ကွယ်ဝက
့် ည်မှ က လကက ပမင်ခ
့် တ
ကယ်တတ ်သည် တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး၊ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးဒကခ၊ လူဘဝ၏
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ခက်ခပဲ ခင်ိုးတက
့် ကကြုရပပီိုးပြစ်ပါ၏။
ကယ်တတ ်သည် လူတလ
က၏ န ကျင်မက
ှု တတွျို့ ကကြုက ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုးပြစ်က တခတ်က လ၏
့်
ပစ်ပယ်မှုက ကယ်တတ ် ခရပပီိုးပြစ်ပါ၏။ လူဇ့် တကခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်ပြစ်တတ ်မ၏
ူ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အြ က
် တက
့် ယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
့်
ကယ်တတ ်၏ လက်ျ လက်တတ ်ပြင ့်် ချီပငရ
့်် င်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ကျွန္ပ်
် တအ
့် ိုး အခမဲ့်
တပိုးရင်ိုး တန က်တချိုးပမှ ကျွန္ပ်
် တက
် ကျင်မက
ှု မျှ မတရှ င်ရှ ိုးဘဲ၊
့် ကယ်တင်ပပီိုးပြစ်ပါ၏။ မည်သည့်န

ကယ်တတ ်သည် ကယ်တတ ်၏အသက်က ကျွန္ပ်
် တအတွ
ငိုး် ၌ ပြစ်တပေါ်တစခဲတ
့် လပပီ။ ကယ်တတ ်၏ တသွိုး၊
့်
တချွိုးန္ှင ့်် မျက်ရည်တပြင်
ဲ့် သ အြိုးအခသည် သန်ရှ့် ငိုး် သူတအတပေါ်
့် ့် ကယ်တတ ် တပိုးဆပ်ခတ
့်
ပတပေါ်လ ပါ၏။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကယ်တတ ်၏ အပင်ပန်ိုးခတသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး၏ ရလဒ်က ပြစ်ပါ၏။
့်
ကျွန္ပ်
် တသည်
ကယ်တတ ်တပိုးဆပ်သည့်် အြိုးအခပြစ်ပါ၏။
့်
အ၊ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ကရဏ တတ ်၊ ကယ်တတ ်၏
တပြ င်မ
င့််
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တတ ်၊ ကယ်တတ ်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးတတကက
့်
လူမျြုိုးအ ိုးလိုးသည် ကယ်တတ ်၏ တရှ ျို့တတ ်၌ ထ ဝရက လပတ်လိုး ပျပ်ဝပ်၍
ကိုးကွယက် ကပါလမ်မ
့် ည်။
ယတန၊ ့် ကယ်တတ ်သည်- ြလတဒလြ အသင်ိုးတတ ်- အသင်ိုးတတ ်အ ိုးလိုးက စလင်တစပပီိုးပြစ်က
ထသပြင
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်က ပပည့်စ
် တစပပီိုးပြစ်ပါ၏။ စတ်ဝည ဉ်တွင ်
့် ့်် ကယ်တတ ်၏ အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခနခ
ဆက်န္ယ်လျက်န္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငအ
့်် တူ လက်တလျှ က်ရင်ိုး၊ စမ်ိုးတရ၏ အရင်ိုးအပမစ်န္င
ှ ့််
ဆက်သယ
ွ ်လျက် ကယ်တတ ်၏တရှ ျို့တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် သူတသည်
မမတက
့် ျစွ ပြင ့််
့်
့် ယ်ကယ် န္ှမ်ခ
န ခန္င်ကကပါ၏။ ရှငသ
် န်တသ အသက်စမ်ိုးတရသည် အသင်ိုးတတ ်ထက
ဲ ရ ျို့ န္ှင ့်် ညစ်ညြူိုးမအ
ှု ိုးလိုးက
တဆိုးတကက က သနစ
် ့် င်ြယ်ရှ ိုးလျက်၊ ကယ်တတ ်၏ ဗမ န်တတ ်က တစ်ြန် သနစ
် ့် င်တစရင်ိုး၊ မရပ်မန ိုး
စီိုးဆင်ိုးပါ၏။ ကျွန္ပ်
် တသည်
လက်တတွျို့ကျသည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်က သရှလ ကကပါပပီ၊
့်
ကယ်တတ ်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတွငိုး် တင
ွ ် တလျှ က်လှမ်ိုးကကပါပပီ၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ကယ်ပင်
လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးက သမှတ်ပပီိုး အသင်ိုးတတ ်အြအလ
ငှ့် မမတက
် တသည်
့်
့် ယ်ကယ် အသိုးခြ ကျွ
့် န္ပ်
့်
တတ်န္င်သမျှ လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်၏ အလတတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တ၌့် မပတ်ဆရန်
့် ၊
ကယ်တတ ်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် အပမဲ ဆတ်ဆတ်တနလျက် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုတတ ်က
ကျွန္ပ်
် တ အတရိုး
စက်ရပါမည်။ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးအကက ိုးတွင ် အပပန်အလှန ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှပပီိုး အချြုျို့၏
့်
အ ိုးသ ချက်တသည်
အပခ ိုးသူတ၏အ
ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတွက် အစ ိုးထိုးတပိုးပါလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
ထသူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရက အလင်ိုးပပခရလျက်၊ အချန်တင်ိုး
့်
ဝည ဉ်တတ ်၌ တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက သရှန ိုးလည်သည်န္င
ှ ့််
့်
ချက်ချင်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကသည်။ အသစ်တသ အလင်ိုးက အမီလက်က ဘရ ိုးသခင်၏
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်ကကတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တက်ကကစွ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကက် ကတလ ၊့် ကယ်တတ ်က ထန်ိုးချြုပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးမှ
ကယ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူတလျှ က်လှမ်ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ကယ်ပင် စတ်ကူိုးမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး၊
သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တလ ကီ ပငတွယပ် ခင်ိုးမျ ိုးသည် မီိုးခိုးတငွျို့ကသ
ဲ့် တပျ
က်ချင်ိုးမလှ
့်

တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးကကသည်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကျွန္ပ်
် တ၏ဝ
် တ ့်
့်
့် ည ဉ်မျ ိုးထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
အထွတ်အထပ် အပ်စိုးခွငပ့်် ပြုတသ တကက င၊့်် သူန္င
ှ အ
့်် တူတလျှ က်က ၊ ထူိုးကဲသ လွနပ် ခင်ိုး၊ တလ ကက
တအ င်ပမင်ပခင်ိုးတက
် တ၏စ
် ပ်စွ ပျသန်ိုးက
့် ရရှကကပပီိုး ကျွန္ပ်
့် တ်ဝည ဉ်မျ ိုးသည် လွတလ
လွတတ
် ပမ က်မက
ှု ရရှကက၏။ ဤသည်မှ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ဘ
် ရ ိုးသခင်သည် ရှငဘ
် ရင်ပြစ်လ သည့်အ
် ခါ
ရရှတသ အကျြုိုးရလဒ်ပင် ပြစ်တပ၏။ ကျွန္ပ်
် တ၏
ွ ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ အသစ်တသ ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုးက
့် ချီိုးမမ
ပူတဇ ်ရင်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
အဘယ်သ ချီ
့်
့် ိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မကခန်၊ မသီဆဘဲ တနန္င်ကကမည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်ကချီိုးမမ
ွ ်ိုးရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ အမှနရ
် ၏ှ
ကယ်တတ ်န
့် မတတ ်က ဟစ်တခေါ် ပခင်ိုး၊
ကယ်တတ ်ထ
့် တိုးဝင် ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုး၊ ကယ်တတ ်အ
့် တကက င်ိုးက တတွိုးတတ ပခင်ိုး၊ ဆတတ င်ိုး- ြတ်ရှုပခင်ိုး၊
မတ်သဟ ယ၌ ပါဝင်ပခင်ိုး၊ ဆင်ပခင်စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွိုးဆပခင်ိုး၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုး
ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် ချီ
ွ ် တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးရက
ှ
ဘသက်ရ၏၊
ှ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုး၌ တန်ခိုးရှပပီိုး
့် ိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမျြုိုးမျ ိုးတင
ဝန်တ တစ်ခလည်ိုး ရှ၏။ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုး၌ ယကကည်ပခင်ိုးရက
ှ
အသစ်တသ ထိုးထွငိုး် သပမင်ပခင်ိုး
ရှတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက်ကကစွ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကတ
် လ ၊့် အတစခပခင်ိုးတင
ွ ် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်က
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်ကကတလ ၊့် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတလ ၊့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တရိုးရ ခန္ဓ တစ်ခ ပြစ်ရန် အလျင်အပမန်ပပြုတလ ၊့် စ တန်အ ိုး
တပခပြင်န
့် င်ိုးက စ တန်၏ ကကကမမ က အဆိုးသတ်တလ ။့် ြလတဒလြအသင်ိုးတတ ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တတ ်ထသ
ဲ ချီ
ဲ ွင ် ထင်ရှ ိုးတစပပီ
့် တဆ င်ခရပပီိုးပြစ်က သူ၏ ဘန်ိုးတတ ်ထတ
ပြစ်သည်။
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “ရလဒ်” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

အစအဦား၌ ြရစ်တတ ်၏ မိန်မမက်
ြျက်မျ ား - အြန်ား (၃)
့်
တအ င်ပဲခ
ွ တသ ရှငဘ
် ရင်သည် ဘန်ိုးအသတရန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ သူ၏ပလလင်တပေါ်၌ ထင်တလ၏။ သူသည်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်က ၊ သူ၏လူအတပါင်ိုးက ဘန်ိုးအသတရပြင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ြ ့်
ဦိုးတဆ င်ပပီိုးတလပပီ။ သူသည် စကကဝဠ က သူ၏လက်ထ၌
ဲ ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးက ၊
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ခွနအ
် ိုးပြင ့်် ဇအန်က တည်တဆ က်က ခင်ခတ
့် စတလပပီ။

သူ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြင ့်် ဆိုးယတ်တသ တလ ကကကီိုးက တရ ိုးစီရင်၏၊ သူသည်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူအတပါင်ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုး၊ ပင်လယ်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတထဲ
့် ရှ
သက်ရအရ
ှ
အ ိုးလိုးအပပင်၊ မတရ ိုးတသ တမထန်၏ စပျစ်ရည်ပြင့်် ယစ်မိုးူ ကကသူမျ ိုးက
တရ ိုးစီရင်ပပီိုးတလပပီ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
့် ဧကန်မချ တရ ိုးစီရင်လမ်မ
၎င်ိုးတက
ွ ်မည်ပြစ်က ၊ ယင်ိုး၌ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် ချက်ချင်ိုးပင်ပြစ်က ၊
့် မချအမျက်ထက
တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုး အလျှငိုး် မရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်အ ိုး ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသမီိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် က င်ိုးတသ ပပစ်မှုမျ ိုးက ဧကန်မချ
့် စက်ဆပ်ရွရှ ြွယတ
မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကပ်တဘိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အချန်မတရွ ိုး ကျတရ က်တလမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
လွတတ
် ပမ က်ရန် လမ်ိုးက သကကမည်မဟတ်ဘ၊ဲ ပန်ိုးတအ င်ိုးစရ တနရ မရှ ပြစ်ကကမည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငတကကိုးက အသွ ိုးခကဲ ကတ်ကကတလမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
စီိုးပခင်ိုးက
့်
့် ယ်တင်အတပေါ်သ ပျက်
့်
ကျတရ က်တစကကလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တအ င်ပဲခ
ွ တသ ချစ်သ ိုးမျ ိုးသည် ဇအန်၌ မချတနထင်ကကမည်ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ထတနရ မှ
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ထွက်ခွ ကက မည်မဟတ်။ တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ လူတသည်
သူ၏အသတတ ်က
့်
တစတ
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အတသအချ
့် စန
့် ိုးတထ င်ကကလမ်မ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတလိုးင်္ရပပြုကကလမ်မ
ွ ်ိုးပခင်ိုး အသမျ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ချီိုးမမ
ရပ်စဲမည်မဟတ်တပ။ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်သည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တလပပီ။ ငါတသည်
့်
စတ်ဝည ဉ်၌ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ယမှ ိုးြွယမ
် ရှဘဲ၊ သူတန
့်် ပသည်။
့် က်သ နီ့် ိုးကပ်စွ လက်သငတ
ငါတသည်
အစွမ်ိုးကန် တရှ ျို့သ တစ်
ဟန်ထိုးတပပိုးပပီိုး တန က်ထပ် မတဆ
့်် ပ။ ကမဘ တလ က၏
့်
့်
့် င်ိုးသငတ
အဆိုးသတ်သည် ငါတတရှ
့်် လျက်ရ၏။
ှ
မှနက
် န်တသ အသင်ိုးတတ ် အသက်တ အပပင်
့် ျို့၌ ြွငဟ
ငါတပတ်
့် လည်၌ရှတသ လူမျ ိုး၊ အတရိုးကစစမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးသည် ယခပင်လျှင ် ငါတ၏
့်
တလ့်ကျငပ့်် ခင်ိုးက ပ၍ပပင်ိုးထန်တစတနသည်။ တလ ကက အလွနခ
် ျစ်တသ ငါတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးက
့် တ်န္လ
အလျင်အပမန် ပပန်ယကူ ကပါစ။့် အလွန ် တမှိုးမန်
ှ တသ ငါတ၏ရူ
့် ပါရက အလျင်အပမန် ပပန်ယူကကပါစ။့်
ငါတသည်
နယ်နမတ်မျ ိုးက မတကျ ်လွနမ
် န္င်တစရန် ငါတ၏
့်
့် တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ထန်ိုးကကစ။့် ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်ပြင ့်် တလျှ က်လှမ်ိုးပပီိုး ငါတ၏
့် အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးရှု ိုးမှုတက
့်
ခခတပပ ဆပခင်ိုးမရှန္င်တတ ြ
ငှ့် ငါတ၏န္ှု
် ျ ိုးက ရပ်တနက် ကစ
။့် တလ ကီန္င
ှ ့််
့် အလ
့်
့်
့် တမ
ကကယ်ဝချမ်ိုးသ ပခင်ိုးက သင်၏ အလကကီိုးတသ တွယတ
်
ပခင်ိုး- အ၊ ယင်ိုးက လက်လတ်တလ ။့်
ခင်ပန
ွ ိုး် သည်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက သင်၏ တန္ှ င်တွယတ
် နတသ သတယ ဇဉ်- အ၊ ယင်ိုးမှ
မမကယ်ကယ် လွတတ
် ပမ က်တစကကတလ ။့် သင်တ၏ရှု
့်် ပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် အတပခအပမစ် မရှတသ
့် တထ ငအ
စွဲလမ်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက- တကျ ခင်ိုးကကတလ ။့် အ၊ န္ိုးထကကတလ ၊့် အချန်သည် တတတ င်ိုး၏။

သင်တ၏စ
်ကကည့်တ
် လ ၊့် အထက်သ တမျှ
်ကကည့်တ
် လ ၊့် ပပီိုးလျှင ်
့် တ်ဝည ဉ်အတွငိုး် မှ အထက်သ တမျှ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ထန်ိုးချြုပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလ ။့် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ တလ တ၏ တန က်ထပ်ဇနီိုး
ပြစ်မလ တစကကန္ှင။့်် ပစ်ပယ်ခရပခင်ိုးမှ သန ိုးချငစ
့်် ြွယ် ပြစ်သည်တက ိုး။ အမှနပ
် င် သန ိုးချငစ
့်် ြွယ်
ပြစ်ပါတက ိုး။ အ၊ န္ိုးထကကတလ ။့်

အစအဦား၌ ြရစ်တတ ်၏ မိန်မမက်
ြျက်မျ ား - အြန်ား (၅)
့်
တတ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ပမစ်မျ ိုး တပပ င်ိုးလဲကကသည်၊ တရမျ ိုးက မမတ၏
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က်
စီိုးဆင်ိုးကကပပီိုး၊ လူသ ိုး၏အသက်သည် တပမကကီိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ကသ
ဲ့် တည်
တပ့် ခင်ိုး မရှတပ။
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင်သ လျှင ် မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် ရ သက်ပန် ဆက်လက်
တည်ရတသ
ှ
ထ ဝရန္ှင ့်် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ အသက် ပြစ်သည်။ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့််
အပြစ်အပျက်မျ ိုးသည် သူ၏ လက်ထတ
ဲ ွငရ
် ပပီ
ှ ိုး စ တန်သည် သူ၏ တပခတအ က်၌ ရှ၏။
ယတနတွ
် တက
ွ ိုး် မှ သူကယ်န္တ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န် ့်
့် င၊် ကျွန္ပ်
့် စ တန်၏လက်တင
မှတ်သ ိုးထ ိုးတသ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ကျွန္ပ်
် တ၏
ှ ် အစစ်အမှန ်
့် တရွ ိုးန္တ်ရင
ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တအတနပြင
့်် သူန္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် လ န္င်ြ၊ ့် သူက
့်
့် စ ိုးတသ က်က
တမွျို့တလျ ်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ကျွန္ပ်
် တက
ှ ့်် ဆက်န္ယ်တစရန် စီမရင်ိုး၊
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏အသက်န္င
ခရစ်တတ ်၏ ထ ဝရ၊ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ အသက်က ကျွန္ပ်
် တအတွ
ငိုး် ၌ ပြစ်တပေါ်တစပပီိုးပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ သူ၏ န္ှလိုးတသွိုး အြိုးအခပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ပပြုပပီိုးပြစ်သည့်် ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် သ ဆက်ကပ်မှု
ပြစ်သည်။
အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ ဘဝ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုး၊ န္ှပ်စက်ညှဉ်ိုးပန်ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အတဒကခမျ ိုး၊
အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ တလ ကကကီိုး၏ ပငင်ိုးပယ်မမ
ှု ျ ိုး န္ှင ့်် အသတရြျက်မှုမျ ိုး၊ အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ
အစိုးရ၏ မမှနမ
် ကန် စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ဆရလျက်၊ တလန္ှင ့်် ဆီိုးန္ှငိုး် တက
့် ပြတ်သန်ိုးရင်ိုး
ရ သီဥတမျ ိုး လ လက်သွ ိုးလက် ပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆိုးပြတ်ချက်တမှ့် အနည်ိုးငယ်မျှ ဆတ်ယတ်ပခင်ိုး မရှတပ။ စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲပ့် ြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့်် အစီအစဉ်တက
့် ဆက်ကပ်လျက်၊ ၎င်ိုးတ ့်
ပပီိုးတပမ က်တစန္င်ြရန်
့် အလငှ့် သူသည် မမကယ်တင်၏ အသက်က တဘိုးြယ်ထ ိုး၏။ သူ၏
လူထအ ိုးလိုးအတွက် သူသည် ၎င်ိုးတက
့် င်္ရတစက် တကျွိုးတမွိုးပပီိုး တရတလ င်ိုးတပိုးလျက်
န ကျင်မမ
ှု ျ ိုးက တရှ င်ရှ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ကျွန္ပ်
် တ မည်
မျှ မသန ိုးမလည်ပါတစ၊ သမဟ
့်
့် တ် မည်မျှ

ဆက်ဆရခက်ပါတစ သူ၏တရှ ျို့တွင ် န ခရမျှန ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ခရစ်တတ ်၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ
အသက်သည် ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ည် ပြစ်သည်။… ဤသ ိုးဦိုးမျ ိုး
့် ဗီဇတဟ င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲတပိုးလမ်မ
အ ိုးလိုးအတွက် သူသည် အစ ိုးအစ န္ှင ့်် အပ်စက်ပခင်ိုးတက
် ့် တ်ရင်ိုး မတမ န္င်မပန်ိုးန္င်
့် စွနလ
အလပ်လပ်သည်။ တနန္ှ့် ငည
့်် မျ ိုး မည်မျှ မျ ိုးပပ ိုးပါတစ၊ မည်မျှချစ်ချစ်တတ က်ပူတသ အပူရန်
ှ မျ ိုးန္ှင ့််
အလွနအလွ
် ့်
နတ
် အိုးတသ တအိုးစက်မမ
ှု ျ ိုးက ပြတ်သန်ိုးရပါတစ၊ သူသည် ဇအန်တွင ် စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့်
တစ င်က့် ကည်တ
့် လသည်။
တလ က၊ တနအမ်၊ အလပ်န္င
ှ ့်် အ ိုးလိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ၊ လလလ ိုးလ ိုး လိုးဝ စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး၊
တလ က၏ တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးသည် သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှတပ။... သူ၏ န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ကျွန္ပ်
် တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ကွယ်ဝှကထ
်
ိုးသည့်် အရ မျ ိုးက တြ ်ထတ်ရင်ိုး၊
့် စတ်န္လ
ကျွန္ပ်
် တထဲ
် လသည်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
လက်ခယကကည်မမ
ှု ရှဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။
့် က ထမှနတ
့်
့်
သူ၏န္ှုတ်မှ ထွက်လ တသ ဝါကျတင်ိုးသည် ကျွန္ပ်
် တအထဲ
တွင ် အချန်မတရွ ိုး အမှနတ
် ကယ်
့်
ပြစ်တပေါ်လ တက င်ိုး ပြစ်တပေါ်လ န္င်သည်။ သူ၏ မျက်တမှ က်တွငပ် ြစ်တစ သူထ
့် မှတဝိုးရ ၌
ြိုးကယ
ွ ်၍ပြစ်တစ ကျွန္ပ်
် တလ
် ရ မဆ သူမသတသ အရ မရှ၊ သူ
့် ပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
န ိုးမလည်တသ အရ မရှတပ။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ကယ်ပင် ကကဆချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုး ရှတစက မူ
အ ိုးလိုးသည် သူ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ဧကန်အမှန ် ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
သူတရှ
ွ ် ထင်ရင်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
ွ ် ဝမ်ိုးတပမ က်မှု ခစ ိုးရင်ိုး၊
့် ျို့တင
့် စတ်ဝည ဉ်အတွငိုး် တင
ပငမ်ိုးပငမ်ိုးချမ်ိုးချမ်ိုးန္ှင ့်် ပငမ်သက်တသ ်လည်ိုး၊ အပမဲ အန္ှစ်မက
ဲ့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
တကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်ရသည်
ှ
ဟ ခစ ိုးရပခင်ိုး- ဤသည်မှ စတ်ကိုးူ ၍ မရန္င်သကဲသ
့် စွ
့် မ်ိုးတဆ င်ရရှြ ့်
မပြစ်န္င်သည့်် အြ
့် ွယတ
် စ်ခ ပြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မှနသ
် ည့််
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က သက်တသပပြ သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
လတလ က်တပ၏။ ယင်ိုးမှ မပငင်ိုးန္င်တသ သက်တသပြစ်သည်။ ဤလူစထဲမှ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
တပပ မပပန္င်တလ က်တအ င် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးကကရ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့််
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ တကက င့်် မဟတ်ပါက၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
ထ ဝရ ပျက်စီိုးပခင်ိုးသသ
့်
့် သွ ိုးပပီိုး
စ တန်တန က်သ လ
် တက
့် က်မန္င်တပသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင်သ ကျွန္ပ်
့်
ကယ်တင်န္င်တပသည်။
အလတလိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင်၊ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်။ ဝည ဉ်တလ က၏
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မမ
ှု ျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တအ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ိုး ရှု ပမင်ခွငတ
့် ဝည ဉ်မျက်စမျ ိုးက
ြွငတ
့်် ပိုးပပီိုးတလသူမှ ကယ်တတ ်ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်၏ အလ ိုးအလ မျ ိုးမှ

အကနအ
် ့် သတ်မတ
ဲ့် ပသည်။ ကျွန္ပ်
် တ တစ
ငဆ
့်် င်ိုးတနရင်ိုး င်္ရတစက်ကကည်က့် ကပါစ။့် ထတနရက်
့် သည်
့်
အလွနအလွ
် ့်
န ် မတဝိုးန္င်တပ။
စစ်၏မီိုးလျှမျ ိုး တဝလ
် န၏၊
့် ည်သည်၊ တလထသည် စက်အတပမ က်မီိုးခိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
မိုးတလဝသအတပခအတန ပူတန္ွိုးသွ ိုးသည်၊ ရ သီဥတ တပပ င်ိုးလဲသည်၊ ကပ်ဆိုးတစ်ခ
ပျျို့ န္ှလ
ှ က
် ျန်ရစ်ရန် တမျှ ်လင်ခ
သ
့် ည်ပြစ်က ၊ အသက်ရင
့် ျက်မရှဘဲ လူတ တသြ
့် မ်မ
့်
့် ရှန္င်သည်။
အလတလိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်သည်
ကျွန္ပ်
် တ၏
် တ၏
့် ထိုးတြ က်မရန္င်တသ ခတပ်ကကီိုးပြစ်ပါ၏။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
့်
ခလှုရ ပြစ်ပါ၏။ ကယ်တတ ်၏ အတတ င်တတ ်မျ ိုး တအ က်တင
ွ ် ကျွန္ပ်
် တတ
့် ိုးဝင်ပပီိုး တဘိုးဒကခသည်
ကျွန္ပ်
် တထ
့် မတရ က်န္င်တပ။ ယင်ိုးမှ ကယ်တတ ်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ကွယ်က ပခင်ိုးန္ှင ့််
တစ ငမ
့်် ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် တပသည်။
ကျွန္ပ်
် တအ
် တ သီ
့် ိုးလိုး သီချင်ိုးမျ ိုး ကျယ်တလ င်စွ သီဆကကသည်၊ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ကျွန္ပ်
့် ဆကကပပီိုး
ကျွန္ပ်
် တ၏
ွ ်ိုးပခင်ိုးအသသည် ဇအန်တစ်တလျှ က်လိုး ပမည်ဟည်ိုး တလသည်။ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ်
့် ချီိုးမမ
ဘရ ိုးသခင် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် တအတွ
က် ထဘန်ိုးကကီိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်က
့်
ပပင်ဆင်တပိုးတလပပီ။ င်္ရတစက်ကကည်တ
့် လ -့် အ၊ သတပပြုတလ ။့် ယခချန်ထ အချန်န ရီသည်
တန က်မကျလွနိုး် တပ။

အစအဦား၌ ြရစ်တတ ်၏ မိန်မမက်
ြျက်မျ ား - အြန်ား (၁၅)
့်
ဘရ ိုးသခင်တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ် ထွကတ
် ပေါ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။
မနတ
် ့် တ ်မူသမ
ူ ှ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်- ကယ်တတ ်သည် တလ င်တသ မီိုးပြစ်သည်၊
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ရပပီ
ှ ိုး၊ တရ ိုးစီရင်တနသည်။ ကယ်တတ ်သည် လူသ ိုးပြစ်သည်။ တပခသတ
့် င်တအ င်
ဝတ်ပခြုလျက်၊ ရင်တတ ်၌ တရခါိုးပန်ိုးက စည်ိုးလျက်ပြစ်၏။ ဦိုးတခါင်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ဆပင်တတ ်သည်
သိုးတမိုးကဲသ
့် ပြြူ၏။
မျက်စတတ ်သည်လည်ိုး မီိုးလျှကဲသ
့် ပြစ်
့်
့် ၏။ တပခတတ ်သည်လည်ိုး
မီိုး၌ချွတပ် ပီိုးတသ တကကိုးဝါစစ်န္င
ှ တ
့်် ၏
ူ ။ အသတတ ်သည်လည်ိုး သမဒဒရ သကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။
လက်ျ တတ ်သည်လည်ိုး ကကယ်ခနစ်လိုးက ကင်၏။ ခတွငိုး် တတ ်ထက
ဲ လည်ိုး
ထက်တသ သန်လျက်ထက
ွ ်၏။ မျက်န္ ှ တတ ်သည် အရှန်တန်ခိုးန္ှင ့်် ထွနိုး် တတ က်တသ တနကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။
လူသ ိုးက သက်တသခပပီိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ထတ်တြ ်ပပီိုးပြစ်သည်။

ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်သည် တတ က်တလ င်တနတသ တနကဲသ
့် ပပင်
့် ိုးထန်စွ တတ က်ပလျက်
ထတ်လတ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးကကီိုးတသ မျက်န္ ှ သည် အလွနစ
် ိုးူ ရတ
ှ တ က်ပတသ
အလင်ိုးပြင ့်် တတ က်တလ င်သည်၊ မည်သ၏
ူ မျက်လိုးတသည်
ကယ်တတ ်က ခခမှုပြင့််
့်
ဆက်ဆန္င်သနည်ိုး။ ခခမှုသည် တသပခင်ိုးသ ဦိုး
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကကစည်သည့််
့် တည်သည်။ သင်၏စတ်န္လ
မည်သည်အ
့် ရ မဆ၊ သင်တပပ ဆသည့်် မည်သည်စ
့် က ိုးကမဆ သမဟ
့် တ် သင်လပ်တဆ င်သည့််
မည်သည်အ
့် ရ မဆ အတွက် အနည်ိုးငယ်ဆိုးတသ သန ိုးကရဏ က ပပသမည်မဟတ်တပ။
သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် သင်တရရှ
့် ပပီိုးတသ အရ မှ ငါ၏စီရင်မှုမှတစ်ပါိုး အပခ ိုး မည်သည်မျှ မရှတကက င်ိုး
န ိုးလည်လ ကက၊ ပမင်တတွျို့လ ကကလမ်မ
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စ ိုးတသ က်ရန်
့် ည်။ သင်တသည်
့်
အ ိုးမထတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးအစ ိုး ငါတည်တဆ က်ထ ိုးတသ အရ က စတ်ကိုးူ တပါက်သည်အတင်ိုး ဝင်တရ က်
တန္ှ ငယ
့်် ှက်က ြျက်ဆိုးီ တသ အခါ၊ ငါသည် ယင်ိုးက သည်ိုးခန္င်မည်တလ ။ ငါသည်
ဤကဲသ
့် တသ
သူက သမ်တမွျို့ စွ ဆက်ဆလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်၏စရက်သည် သ ၍ဆိုးရွ ိုးစွ
့်
ယယွငိုး် လ ပါလျှင၊် သင်သည် မီိုးတလ င်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဦိုးတခါင်ိုးမသ
ှ ည် တပခြျ ိုးအထ ဆက်သယ
ွ ်ထ ိုးတသ အသ ိုး သမဟ
့် တ် အတသွိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှတသ
ဝည ဉ်ခန္ဓ ကယ်တွင ် ကယ်ထင်ပပသည်။ ကယ်တတ ်သည် စကက ဝဠ တလ ကက တကျ ်လွနသ
် ည်၊
တတယတက င်ိုးကင်ရှ ဘန်ိုးကကီိုးတတ ်မတ
ူ သ ပလလင်တတ ်ထက်တွင ် ထင်တတ ်မူက အရ ခပ်သမ်ိုးက
စီမအပ်ချြုပ်တနသည်။ စကက ဝဠ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါ၏လက်မျ ိုးအထဲတွင ် ရှကကသည်။
့်
ငါသည် မမက်တတ ်မလ
ူ ျှင ် ထအတင်ိုးပြစ်သည်။ ငါချမှတ်ဆိုးပြတ်လျှင၊် ထအတင်ိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။
စ တန်သည် ငါ၏တပခတအ က်တွငရ
် သည်
ှ
- ၎င်ိုးသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် အထဲ၌ရှသည်။
ငါ၏အသတတ ် ထွက်တသ အခါ၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးသည် တည်ရတတ
ှ
မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ရှတတ မ
အသစ်ပပြုပခင်ိုးက
့် ည် မဟတ်တပ။ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
ခရကကလမ်မ
် န်တသ တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်သည့်် သမမ တရ ိုး
့် ည်၊၎င်ိုးသည် အကကင်ိုးမဲ့် မှနက
တစ်ခပြစ်သည်။ ငါသည် တလ ကအပပင် ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးက တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည်
ဤတနရ တွင ် ထင်တတ ်မက
ူ
သင်တအ
တတ ်မူသည်၊ ထတကက
င့်် န ိုးရတသ
ှ
သူအ ိုးလိုး
့်
့် ိုး မန်မမက်
့်
ကက ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ အသက်ရင
ှ တ
် နတသ သူ အ ိုးလိုး လက်ခသငသ
့်် ည်။
တနရက်
အဆိုးသတ်လမ်မ
တည်ရတတ
ှ
မ
့် တသည်
့် ည်၊ ဤတလ ကရှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့် ည်
့်
့်
မဟတ်ဘ၊ဲ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
အသစ် တမွိုးြွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်က သတရတလ ။့်
့်
မတမတ
ှ တ
့်် ပမကကီိုး မတည်တသ ်လည်ိုး၊
့် လန္ှင။့်် မည်သည့်် ယမှ ိုးသသယမျှ မရှန္င်တပ။ တက င်ိုးကင်န္င
ငါစက
ိုးတည်လမ်မ
့်
့် ည်။ ငါ သင်တက
့် တန က်တစ်ကကမ် တက်တွနိုး် မည်- အကျြုိုးမရှဘဲ မတပပိုးတလန္ှင။့််
န္ိုးထတလ ။့် တန င်တရတလ ။့် ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် တရ က်လနီိုးပပီ။ ငါသည် သင်တအလယ်
တင
ွ ်
့်

တပေါ်ထန
ွ ိုး် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏အသတတ ်သည် တပေါ်ထက
ွ ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ အသတတ ်သည် သင်တ ့်
မျက်တမှ က်တင
ွ ် တပေါ်ထက
ွ ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးသည် တနစဉ်တန
တ
့်
့် င်ိုး သင်တက
့် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
ရင်ဆင်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် တနရက်
့် အသီိုးသီိုးတွင ် လန်ိုးဆန်ိုးက အသစ်ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါက
့် ပမင်သည်၊
ငါသည်လည်ိုး သငက
့်် ပမင်သည်၊ ငါသည် သငအ
့်် ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ ဆပပီိုး၊ သင်န္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
ရှသည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်သည် ငါက
ငါစက
ိုးသက
့် ပငင်ိုးပယ်ပပီိုး၊ ငါက
့် မသတပ။ ငါသ
့် ိုးတသည်
့်
့်
့်
ကက ိုးန္င်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး သင်တသည်
တွနဆ
် ့် တ်ကကတသိုးသည်။ သင်တသည်
တွနဆ
် ့် တ်ကကသည်။
့်
့်
့်
သင်တ၏
မက်လျက်၊ သင်တ၏မျက်
လိုးတသည်
စ တန်၏ ကွယတ
် စပခင်ိုးက
့် န္ှလိုးတသည်
့်
့်
့်
ခရကကသည်၊ ငါ၏ ဘန်ိုးကကီိုးတသ မျက်န္ ှ တတ ်က မပမင်န္င်တပ၊ သင်တသည်
သန ိုးြွယ်တက င်ိုးလက်
့်
တလပခင်ိုး။ သန ိုးြွယတ
် က င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။
ငါ၏ ပလလင်တတ ်တရှ ျို့ မှ ဝည ဉ်ခန္ှစ်ပါိုးတက
တ်ပပီိုး၊ ငါသည် ငါ၏
့် တပမ၏တလိုးမျက်န္ ှ သ တစလ
့်
တမန်တတ ်က အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးသ စက
ိုးတပပ ရန် တစလတ်လမ်မ
့်် တ်က
့် ည်။ ငါသည် တပြ ငမ
့်
သစစ ရှသည်၊ ငါသည် လူန္ှ့် လိုးသ ိုး၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက စစ်တဆိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အသင်ိုးတတ ်တအ
် ့် တ ်မပူ ပီိုး၊ ငါ၏
့် ိုး မနတ
သ ိုးတတ ်အတွငိုး် မှ ထွက်တပေါ်သည်မှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်၊ န ိုးရတသ
ှ
သူအ ိုးလိုး
ကက ိုးသငသ
့်် ည်။ အသက်ရင
ှ တ
် နတသ သူအ ိုးလိုး လက်ခသငသ
့်် ည်။ ၎င်ိုးတက
့် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသ
ပပြုတလ ၊့် သသယမရှတလန္ှင။့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခ၍ သတပပြုတသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏မျက်န္ ှ တတ ်က တလိုးနက်စွ ရှ တြွတသ
သူအ ိုးလိုးတသည်
အသစ်တသ အလင်ိုး၊ အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် အသစ်တသ
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်စမ
ွ ်ိုးတသ ဉ ဏ်မျ ိုးက အကယ်စင်စစ် ရရှလမ်မ
့် ည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
လန်ိုးဆန်ိုးက အသစ်ပြစ်ကကလမ်မ
သငထ
့်် သ အချ
န်မတရွ ိုး
့် ည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတသည်
့်
့်
တရ က်ရလ
ှ
လမ်မ
ဲ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ပမင်န္င်ပပီိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ဝည ဉ်တလ က၏ နက်နရ
န္င်ငတတ ်သည် လူတအလယ်
တင
ွ ် ရှတကက င်ိုး ပမင်န္င်တစရန် ၎င်ိုးတသည်
သငဝ
့်် ည ဉ်၏မျက်လိုးက
့်
့်
ပွငတ
့်် စလမ်မ
တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့််
့် ည်။ ခလှုရ သ ဝင်
့် တရ က်တလ ၊့် ထသပပြုပါက
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အတပါင်ိုးတသည်
သငအ
့်် တပေါ်သ ကျတရ
က်လမ်မ
့် ည်။ အစ တခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
အန တရ င်္ါတသည်
သငက
့်် ထခက်တစန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ဝပတလွမျ ိုး၊ တမမမျ ိုး၊
့်
ကျ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကျ ိုးသစ်မျ ိုးတသည်
သငက
့်် အန္တရ ယ်ပပြုန္င်မည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
သွ ိုးလမ်မ
့်် တူ တလျှ က်လှမ်ိုးလမ်မ
့်် တူ ဘန်ိုးတတ ်ဝင်စ ိုးလမ်မ
့် ည်၊ ငါန္ှငအ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါန္ှငအ
့် ည်။
အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်၏ဘန်ိုးကကီိုးတသ ခန္ဓ ကယ်သည် ပွငလ
့်် င်ိုးစွ တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်၊

သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တတ ်မတ
ူ သ ဝည ဉ်ခန္ဓ တတ ်သည် တပေါ်ထက
ွ ်ပပီိုး၊ ကယ်တတ ်သည် ပပည်စ
့် တသ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်။ တလ ကန္ှငလ
့်် ဇ
ူ ့် တ န္ှစ်ခစလိုးတ တပပ
င်ိုးလဲကကပပီိုး၊ တတ င်တပေါ်တင
ွ ်
့်
ကယ်တတ ်၏ အဆင်ိုးသဏ္ဌ န်တတ ်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ ် ပြစ်သည်။
ကယ်တတ ်သည် ဦိုးတခါင်ိုးထက်၌ တရသရြူက တဆ င်ိုး၏၊ ကယ်တတ ်၏ဝတ်ရတတ ်သည်
ပြြူစင်သနရ
် ့် ှငိုး် သည်၊ ရင်တတ ်၌ တရခါိုးပန်ိုးက စည်ိုးလျက်ပြစ်၏။ တလ ကရှ အရ အ ိုးလိုးတသည်
့်
ကယ်တတ ်၏ တပခတင်ရ ခပြစ်သည်။ မျက်စတတ ်သည်လည်ိုး မီိုးလျှကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။
ခတွငိုး် တတ ်ထက
ဲ လည်ိုး ထက်တသ သန်လျက်ထက
ွ ်၏။ လက်ျ လက်တတ ်သည်လည်ိုး
ကကယ်ခနစ်လိုးက ကင်၏။ န္င်ငတတ ်သ သွ
့် ွ တတ က်ပပပီိုး၊ ကယ်တတ ်၏
့် ိုးရ လမ်ိုးသည် အဆိုးမဲစ
ဘန်ိုးတတ ်သည် ထွက်တပေါ်က ထွနိုး် တတ က်သည်။ တတ င်တသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်လျက်၊ တရတသည်
့်
့်
ရယ်တမ လျက်၊ တန၊ လန္ှင ့်် ကကယ်တ အ
့် ိုးလိုးသည် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် အစဉ်အတင်ိုး လည်ပတ်ကကလျက်၊
န္ှစ်တပါင်ိုးတပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ် အပပီိုးသတ်ပခင်ိုးက တကကပင က တအ င်ပဲခ
ွ ပပန်လ သည့််
အတမရှ၊ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်က ကကြုဆကကသည်။ အ ိုးလိုး ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ကခန်ကကတလ ။့်
ကသဘ တပိုးတလ ။့် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ဘန်ိုးကကီိုးတသ ပလလင်တတ ်ထက်တွင ်
ထင်တတ ်မူသည်။ သီချင်ိုးဆတလ ။့် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ၏
် တအ င်လက ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပပည်စ
့် ၍
ခမ်ိုးန ိုးတသ ဇအန်တတ င်တပေါ်တင
ွ ် ပမင်မ
့်် သ
ူ ည်။ လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
့် ိုးစွ လငထ
့်
ကသဘ တပိုးတနကကသည်၊ လူမျြုိုးအ ိုးလိုးတသည်
သီချင်ိုးသဆ
ီ တနကကသည်၊ ဇအန်တတ င်သည်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ရယ်တမ တနပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်သည် ထွက်တပေါ် ပပီ ပြစ်သည်။ ငါသည်
ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ တတ ်က တတွျို့ ပမင်ရလမ်မ
် ခါမျှ အပ်မက်ပင် မမက်ဘိုးူ တပ၊
့် ည်ဟ မည်သည့်အ
သတသ
် ယတနတွ
ှ မ
့်် ျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ငါသည်
့် င ် ငါသည် ၎င်ိုးက တတွျို့ ခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်။ တနစဉ်
့် ကယ်တတ ်န္င
့်
ကယ်တတ ်ထ ရင်ြွငသ
့်် ည်။ ကယ်တတ ်သည် စ ိုးြွယန္
် င
ှ တ
့်် သ က်ြွယ်က ကကယ်ဝစွ
တပိုးသန ိုးတတ ်မူသည်။ အသက်၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး၊ အတတွိုးမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး
အ ိုးလိုးတက
့် ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးကကီိုးတသ အလင်ိုးတတ ်မှ အလင်ိုးတပိုးတတ ်မူသည်။ ကယ်တတ ်သည်
လမ်ိုးခရီိုး၏တပခလှမ်ိုးတင်ိုးက ဦိုးတဆ င်ပပီိုး၊ ကယ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်မသ
ှု ည် မည်သည့််
တတ ်လှနလ
် တသ န္ှလိုးသ ိုးတပေါ်သမဆ
ချက်ချင်ိုး ကျတရ က်တလသည်။
့်
စ ိုးပခင်ိုး၊ အတူတနထင်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုး၊ ကယ်တတ ်န္င
ှ ့်် အတူရပခင်
ှ ိုး၊
အတူတကွ တလျှ က်လှမ်ိုးပခင်ိုး၊ အတူတကွ တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုး၊ အတူတကွ ဘန်ိုးတတ ်ရရှပခင်ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးခစ ိုးပခင်ိုး၊ ကယ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဘရင်အရက်အရ က အတူခစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် န္င်ငတတ ်တွင ်
အတူတကွ တည်ရပခင်
ှ ိုး- အ၊ တပျ ်ရင်ြွယ် တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။ အ၊ ချြုပမန်လက်တလပခင်ိုး။ ငါတသည်
့်
ကယ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ တနစဉ်
ှ ့်် တနစဉ်
့် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ရှတနသည်၊ ကယ်တတ ်န္င
့် စက ိုးတပပ တနပပီိုး၊

စဉ်ဆက်မပပတ် စက ိုးတပပ တနသည်၊ ထအပပင်
တနတ
့် င်ိုး အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးပွငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အသစ်တသ ထိုးထင
ွ ိုး် ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးတသ အသဉ ဏ်မျ ိုးက တပိုးသန ိုးတတ ်မသ
ူ ည်။ ငါတ၏
့်
ဝည ဉ်မျက်စတက
့်် စပပီိုး၊ ငါတသည်
အရ ရ တင်ိုးက တတွျို့ ပမင်သည်။ ဝည ဉ်၏
့် ပွငတ
့်
နက်နရ
ဲ အလိုးစတက
ူ ည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ အသက်တ သည် အကယ်ပင်
့် ငါတအ
့် ိုး ထတ်တြ ်တတ ်မသ
ပူပင်တကက ငက့်် ကမှု ကင်ိုးမဲ့်သည်၊ လျင်ပမန်စွ တပပိုးပပီိုး၊ မရပ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် တရှ ျို့သ စဉ်ဆက်
မပပတ်
့်
တိုးသွ ိုးသည်- တရှ ျို့တွင ် သ ၍အက့် သြွယ် ဘဝတစ်ခ ရှသည်။ ချြုပမန်တသ အရသ ၌သ
တကျနပ်မတနတလန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်ထတွငိုး် သ ဝင်
့် တရ က်ရန် အစဉ် တရှိုးရှု တလ ။့် ကယ်တတ ်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက လမ်ိုးပခြုက ကကယ်ဝပပီိုး ငါတ ချ
ဲ့် သ အရ အမျြုိုးမျြုိုးက ပင်ဆင်သည်။
့် ြုျို့တတ
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မက
ှု ြန်တီိုးယပူ ပီိုး ကယ်တတ ့်အတွ
ငိုး် သ ဝင်
့်
့် တရ က်တလ ၊့် ထအခါ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မည်သည့်အ
် ခါမျှ တန က်တစ်ြန် တူလမ်မ
ိုးသည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ငါတ၏ဘဝမျ
့်
ထူိုးကသ
ဲ လွနက
် ၊ မည်သည့်ပ
် င်္္ြုလ်၊ မည်သည်က
့် စစ သမဟ
့် ရ မျှ ငါတက
့် တ် မည်သည်အ
့်
တန္ှ င်ယ
် င်လမ်မ
့် ှကန္
့် ည် မဟတ်တပ။
ထူိုးကသ
ဲ လွနပ် ခင်ိုး။ ထူိုးကသ
ဲ လွနပ် ခင်ိုး။ စစ်မှနတ
် သ ထူိုးကဲသ လွနပ် ခင်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
ထူိုးကသ
ဲ လွနတ
် သ အသက်သည် အထဲတွင ် ရှပပီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် စစ်မှနစ
် ွ
သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှသွ ိုးကကပပီ ပြစ်သည်။ ငါတသည်
ခင်ပန
ွ ိုး် မျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးတအတပေါ်
့်
သတယ ဇဉ် မရှဘဲ၊ တလ ကန္ှင ့်် တလ ကီအရ မျ ိုးတက
် ည်။ ြျ ိုးန ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တကျ ်လွနသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတ၏
ှု ငါတ တကျ
်လွနသ
် ည်။ စ တန်သည် ငါတက
့်် က
ှ ရ
် ဲတပ။
့် ထန်ိုးချြုပ်မက
့်
့် မတန္ှ ငယ
ငါတသည်
တဘိုးအန္တရ ယ်အလိုးစတက
် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
့် တကျ ်လွနသ
ဘရင်ပြစ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါတသည်
စ တန်က တပခြဝါိုးတအ က် နင်ိုးတပခကကသည်၊
့်
အသင်ိုးတတ ်အြ သက်
တသခကကပပီိုး၊ စ တန်၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
တြ ်ထတ်ကကသည်။ အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် ခရစ်တတ ်၌ပြစ်ပပီိုး၊ ဘန်ိုးကကီိုးတသ
ခန္ဓ တတ ်သည် တပေါ်ထက
ွ ်ပပီိုးပြစ်သည်- ၎င်ိုးသည် ချီတဆ င်ပခင်ိုး၌ အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်။

အစအဦား၌ ြရစ်တတ ်၏ မိန်မမက်
ြျက်မျ ား - အြန်ား (၈၈)
့်
လူတသည်
မည်သည့်အ
် တင်ိုးအတ ထ ငါ၏တပခလှမ်ိုး အရှန်ပမငလ
့်် ပပီိုးပြစ်သည်က လွယလ
် ွယ်
့်
စတ်မကူိုးန္င်ကကတပ- ဤသည်မှ လူသ ိုးအတနပြင့်် ဉ ဏ်မမီန္င်တသ အဩ
့် ြွယ်ရ တစ်ခ
တပေါ်တပါက်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်၏။ ငါ၏တပခလှမ်ိုးသည် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးချန်ကတည်ိုးက
ဆက်လက်ပြစ်တပေါ် ခဲပ့် ပီိုး ငါ၏အမှုသည် ဘယ်တသ အခါမျှ မရပ်တနခ
် ့် တ
ဲ့် ပ။ စကကဝဠ

တလ ကကကီိုးတစ်ခလိုးသည် တစ်တနပပီ
င်ိုးလဲတနပပီိုး၊ လူတသည်
လည်ိုး စဉ်ဆက်မပပတ်
့် ိုးတစ်တန တပပ
့်
့်
တပပ င်ိုးလဲတနကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏အမှု၊ ငါ၏အစီအစဉ်၏တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်ပပီိုး၊ ဤအရ တက
့်
့်
့် အဘယ်လူသ ိုးမျှ မသ၊
သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်ကကတပ။ ငါကယ်တင် သင်တက
့် တပပ တသ အခါမှသ ၊ ငါသည် သင်တန္ှ့် င ့််
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် မတ်သဟ ယြွဲျို့တသ အခါမှသ သင်တသည်
အနည်ိုးငယ်မျှ သကကရ၏။
့်
သမဟ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်အတွက် အတသိုးစတ်အစီအစဉ်က မည်သမ
ူ ျှ လိုးဝ
့် တ်ပါက၊ ငါ၏စီမခနခ
မသန္င်ကကတပ။ ယင်ိုးမှ ငါ၏ကကီိုးစွ တသ တန်ခိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
ယင်ိုးမှ ငါ၏အြ
့် ွယ်ရ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။
ထတကက
င ့်် ယတန ငါတပပ
သည့်် အရ သည် အမှနတ
် ကယ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ သည် တကယ်က
့်
့်
မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ လူသ ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးတွင ် ငါန္ှငဆ
့်် င်တသ အသပည အနည်ိုးငယ်မျှပင်
့်
မပါရှ- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ကက၏။ သင်တသည်
့်
လတလ က်တနခဲပ့် ပီ၊ အ ိုးရတကျနပ်ပပီဟ မထင်ကကန္ှင။့်် ဤအရ က သငအ
့်် ိုး ငါတပပ သည်- သင်တ ့်
သွ ိုးရမည့်ခ
် ရီိုး တဝိုးတသိုး၏။ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်တစ်ခလိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၍ အနည်ိုးငယ်သ
သင်တ သ
င ့်် သင်တသည်
ငါတပပ သည်အ
့် ရ က န ိုးတထ င်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် ကကသည်၊ ထတကက
့်
့်
ငါလပ်ခင်ိုးတသ အရ မှနသ
် မျှက လပ်ကကရမည်။ အရ ရ တင်ိုးတွင ် ငါ၏ဆန္ဒန္င
ှ အ
့်် ညီ ပပြုမူကကတလ ၊့်
ထအခါ ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်တ ဧကန်
မချ ရကကလမ်မ
့် ည်။ ယကကည်တသ
့်
မည်သမ
ူ ဆသည် ရရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊ မယကကည်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆမူက ိုး မမတအထဲ
တင
ွ ်
့်
ပပည့်မ
် ီပပီဟ ထင်မတ
ှ ်သည့်် “ဗလ နတထ” သ ရှလမ်မ
့်် တ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ တပြ ငမ
ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ သ
့် ၍ပင် ပြစ်သည်။ ငါသည်
မည်သက
ူ မျှ အတတွိုးတစ်ခ သမဟ
့် တ် လပ်တဆ င်ချက်တစ်ခကပင် အပပစ်တပိုးခရပခင်ိုးမရှဘဲ
လပ်တဆ င်ခင
ွ ့်် ပပြုလမ်မ
့် ည်မဟတ်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
် ခါ၊ လူအမျ ိုးစသည် စိုးရမ်ပပ
ူ န်သည့်် ရှစ်တခါက်ချြုိုး
့် ကက ိုးရသည့်အ
မျက်န္ ှ မျ ိုးပြင ့်် တကက က်ရွ ျို့က တန်လှုပ် ကကသည်။ ငါသည် သငက
့်် အမှနတ
် ကယ်
မတရ ိုးလပ်ြူိုးသတလ ။ သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးတစ်ဦိုး မဟတ်သည်မှ
ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်သည် တက င်ိုးချင်တယ င်တဆ င်ပခင်ိုးပင် ပပြု၏။ ငါ၏သ ိုးဦိုးအပြစ်ပင်
သင်ဟန်တဆ င်သည်။ ငါ မျက်စကန်ိုးသည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ ငါသည် လူတက
့် မခွပဲ ခ ိုးန္င်ဟ
သင်ထင်သတလ ။ ငါသည် လူတ၏
့် အတွငိုး် ကျဆိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက စစစ်တသ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်- ဤသည်မှ ငါ၏သ ိုးတက
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် ငါတပပ တသ အရ ပြစ်ပပီိုး အဆင်ိုးနတ
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးပြစ်တသ သင်တက
့် လည်ိုး ငါတပပ တသ အရ ပြစ်သည်။ ငါသည် အမှ ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ

ပပြုမပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အရ ရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်၏။ ငါလပ်တသ အရ က ငါမသဘဲတနမည်တလ ။ ငါ
လပ်တသ အရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုး၏။ ငါသည် စကကဝဠ န္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
ှ ၊် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့််
့် ြန်ဆင်ိုးရင
ငါတပပ သနည်ိုး။ ငါသည် လူတ၏
့် အတွငိုး် ကျဆိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက စစ်တဆိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ငါတပပ သနည်ိုး။ ငါသည် လူတင်ိုး၏အတပခအတနက
တက င်ိုးတက င်ိုးသ၏။ ငါသည် မည်သည့်အ
် ရ လပ်ရမည်၊ မည်သည့်အ
် ရ တပပ ရမည်က မသဟ
သင်တထင်
့် သတလ ။ ဤအရ သည် သင်တပူ့် ပန်စရ မဟတ်။ ငါ၏လက်ပြင ့်် အဆိုးစီရင်ပခင်ိုး မခရြ ့်
င်္ရပပြုကကတလ ။့် သင်တသည်
ထသ ဆ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
့်
့် ိုးရှု ိုးရလမ်မ
အမနမ
် ့် ျ ိုးသည် ခွငမ
့်် လတ်တတ်တပ။ န ိုးလည်သတလ ။ အထက်က အရ အ ိုးလိုးသည်
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ယခင်က သင်တ ့်
န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတက
့် သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ တသ တနမှ့် စ၍၊ တန က်ထပ်
ချြုိုးတြ က်မှုမျ ိုး တစ်ခတစ်တလ သင် ကျြူိုးလွနမ
် ပါက၊ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး ရှလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ယခတွင ် ငါသည် သင်တအတွ
က် ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ပပဋ္ဌ န်ိုးသည်။
့်
(လူအမျြုိုးမျြုိုးတက
ပပဋ္ဌ န်ိုးတသ
့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုး သတ်မှတ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တနမှ့် စတင်သက်တရ က်မရ
ှု သည်
ှ
)
ငါသည် ငါ၏ကတမျ ိုးက တည်သကဲသ
့် ၊ ့် အရ ရ သည် ငါ၏လက်ထတ
ဲ ွင ် ရှ၏- သသယရှသူ
မည်သမ
ူ ဆ မချ အဆိုးစီရင် ခရလမ်မ
ှု တွကမ
် ျှ တနရ မရှ။
့် ည်။ မည်သည့်် စ န တထ က်ထ ိုးမအ
၎င်ိုးတသည်
ချက်ပခင်ိုး မျြုိုးပြြုတ်ခရလမ်မ
့် ည်၊ ထသပြင
့်
့် ့်် မန်ိုးတိုးီ မှုက ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးမှ ြယ်ရှ ိုးတပမည်။
(ယခအချန်မှစ၍ အဆိုးစီရင်ပခင်ိုးခရသူ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏န္င်ငသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်ရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏ သ ိုးစဉ် တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်ရမည်က အတည်ပပြုပပီိုးပပီ
ပြစ်သည်။)
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတနပြင၊့်် သင်တသည်
သင်တ၏အတနအထ
ိုးမျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ သင်တ၏
့်
့်
့်
ကယ်ပင်တ ဝန်မျ ိုးက တက င်ိုးစွ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငက
့်် ၊ စပ်စတသ သူမျ ိုး မပြစ်သငတ
့်် ပ။ ငါ၏စီမခနခ
် ့် ွဲမှု
အစီအစဉ်အတွက် သင်တသည်
မမကယ်ကယ် ဆက်ကပ်သငပ့်် ပီိုး၊ သင်တသွ
် နရ တင်ိုးတွင ်
့်
့် ိုးသည့်တ
ငါအတွ
က် တက င်ိုးတသ သက်တသခပခင်ိုးက ပပြုသငက
့်် ၊ ငါ၏န မက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစသင၏
့်် ။
့်
ရှက်ြွယ်တသ လပ်ရပ်တက
် င
ှ ။့်် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူတအ
့် မကျြူိုးလွနန္
့် ိုးလိုးအတွက် ပသက်တသ
ပြစ်တလ ။့် တစ်ခဏမျှပင် အကျငတ
့်် ရ ိုးမပျက်တလန္ှင။့်် သင်တသည်
အတယ က်တင်ိုးတရှ ျို့တွင ်
့်
သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ ပင်ကလကခဏ တဆ င်လျက် အပမဲ ရှရမည်ပြစ်က တြ ်လြ ိုးရမည်မဟတ်။

ယင်ိုးထက်၊ တခါင်ိုးတမ လ
့်် ။ ငါ၏န မက အရှက်ရတစရန်မဟတ်ဘ၊ဲ
့် ျက် တရှ ျို့ဆက် တပခလှမ်ိုးလှမိုး် သင၏
ငါ၏န မက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစကကရန် သင်တက
့် တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်။
သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်ကကတသ သူတ အသီ
ိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ တစ်
ဦိုးချင်ိုးကယ်တင် လပ်ငန်ိုးတ ဝန် ရှကကပပီိုး၊
့်
့်
အရ ရ တင်ိုးက မလပ်တဆ င်န္င်ကကတပ။ ဤသည်မှ သင်တက
့် ငါတပိုးထ ိုးတသ တ ဝန်ပြစ်ပပီိုး၊
ထတ ဝန်က တခါင်ိုးတရှ င်ရမည် မဟတ်။ သင်တက
် ည်ိုးရန်
့် ငါ တပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် အရ က ပြည့်ဆ
သင်တသည်
မမတက
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ၊့် ဉ ဏ်စွမ်ိုးရသမျှ
ှ
န္င
ှ ့်် အစွမ်ိုးရှသမျှပြင ့််
့်
့် ယ်ကယ် စတ်န္လ
ဆက်ကပ်ကကရမည်။
ယတနမှ့် တရှ ျို့ဆက်၍၊ စကကဝဠ တလ ကအန္ှတွ
့် င ် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျြုိုးအ ိုးလိုးက
ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးတ ဝန်အ ိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးထ အပ်န္လ
ှ မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတ ဝန်က
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ မ
ူ ဆအ ိုး ငါ
့် မတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်တစ်ခလိုးက ဆက်ကပ်န္င်ပခင်ိုး မရှသူ မည်သမ
ပပစ်တင်ဆိုးမမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ ငါသည်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ်တွငပ
် င် သက်ညှ လမ်မ
့် ၊ ့် တလျှ တ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ပါ ့်တပိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်။
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူတကက
ဲ တ
ှ စ်ဦိုးက တလှ င်တပပ င်က တစ ်က ိုးတသ သူ
့် ိုးတွင ် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးထမ
ရှပါက၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါကယ်တင်အ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုကကသည့်အ
် တွက် ငါသည် ထသူတက
့်
ပပင်ိုးထန်စွ အပပစ်တပိုးမည်။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက တစ်စတစ်တယ က်က ပပြုတသ အရ သည် ငါက
့်
ပပြုပခင်ိုးပင်ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး ထဲမှ အပပင်ိုးထန်ဆိုးတသ အမန ် ့်
ပြစ်သည်။ ဤအမနက
် ့် ချြုိုးတြ က်တသ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ဆအတပေါ်
ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ ဆန္ဒမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ စီရင်ြ ၎င်
့်် ပိုးမည်။
့် ိုးတက
့် ငါအခွငတ
ငါက
စွ သတဘ ထ ိုးပပီိုး ငါ၏အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် အပ်စက်ပခင်ိုးကသ
့် တပါပပက်
့်
အ ရစက်သ၊ူ ငါ၏အပပင်ပန်ိုး အတရိုးကစစမျ ိုးကသ အတရိုးစက်လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက
အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
ွ စ
် ွ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်
့် ယ်တင်၏ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးက တက င်ိုးမန
အ ရမစက်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆက ငါသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး စွနပ
် ့် စ်မည်။ ဤသည်မှ
န ိုးရှတသ သူအ ိုးလိုးတက
့် ညန်ကက ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
ငါအတွ
က် အတစခပခင်ိုးက ပပီိုးစီိုးတအ င်လပ်တဆ င်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်
့်
တရိုးကကီိုးခင
ွ က
် ျယ်မလပ်ဘဲ န ခစွ ဆတ်ခွ ကကလမ်မ
့် ည်။ သတထ ိုးတလ ၊ သမဟ
့် တ်ပါက ငါသည်
သငက
့်် ြယ်ထတ်လမ်မ
် ့် စ်ခပြစ်သည်။)
့် ည်။ (ဤသည်က ိုး တန က်ဆက်တွဲ အမနတ
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ယခမှစ၍ သလှတက တက က်ကင်က တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတက
့်

အပ်စိုးရန်၊ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတကက
ှ ၊့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့််
့် ိုးတွင ် တလျှ က်လှမ်ိုးရန်န္င
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတကက
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်က တြ ်တဆ င်ရန်၊
့် ိုးတွင ် ငါ၏တရ ိုးစီရင်မ၊ှု တပြ ငမ
ငါ၏ဩဇ အ ဏ က စတင် စီမတဆ င်ရွကက် ကလမ်မ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်သည် ပပည့်စ
် က
့် ည်။ ငါ၏ စီမခနခ
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ စိုးစန္င်ကကတသ တကက င၊့်် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျြုိုးတသည်
့်
ရပ်စဲပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ငါက
့် တကက က်ရွ ျို့လမ်မ
့် ည်၊ ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးလမ်မ
့် ည်၊ ငါက
့် တက င်ိုးချီိုးဩဘ တပိုးက
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစကကလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအမှု
တိုးတက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတက
့် သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ ပပမည်။ အထက်က
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးမှ၊ ငါ၏ အမှုက လပ်တဆ င်သည့်် တပခလှမ်ိုးအပပင်၊ မည်သည့်အ
် ဆငသ
့်် ့်
ငါ၏အမှု တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်က သင်တ ပမင်
့် ည်။ ဤသည်မှ အတည်ပပြုချက်တစ်ခ
့် ရကကလမ်မ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ငါသည် စ တန်က တရ ိုးစီရင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ အလသည် ပတ်ဆိုးီ ပခင်ိုး မခရသကဲသ
့် ၊ ့်
ငါ၏သ ိုးဦိုးတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုး ရှကကပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ငါသည် ကမဘ တလ ကန္ှင ့််
့်
စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတအတပေါ်
ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်က
့်
ကျငသ
့်် ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် စ တန်အတပေါ် နည်ိုးနည်ိုးမျှပင် မကူ သမဟ
့် တ် လိုးဝ အ ရစက်ပခင်ိုး
မရှတပ (၎င်ိုးသည် ငါန္ှင ့်် စက ိုးတပပ ဆရန်ပင် မထက်တန်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်)။
ငါလပ်ချင်တသ အရ ကသ ငါဆက်လပ် တနသည်။ ငါ၏အမှုသည် တချ တမွျို့ စွ ပြင ့်် တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုး
တရှ ျို့ဆက်တနသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏အလသည် ကမဘ တပမကကီိုးတစ်ခလိုးအန္ှ ပ
့် တ်ဆိုးီ ၍မရတပ။ ဤအရ သည်
စ တန်က အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ အရှကရ
် တစခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် လိုးဝ ြျက်ဆိုးီ ခရပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ဤအရ က၌က ငါ၏အလက မပြည့်ဆ
် ည်ိုး ရတသိုးတပ။ ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ၎င်ိုးတအတပေါ်
တြ ်တဆ င်ရန်လည်ိုး အခွငတ
့်် ပိုး၏။
့်
တစ်ြက်တင
ွ ၊် စ တန်က ငါပမင်ခင
ွ ပ့်် ပြုသည်မှ ၎င်ိုးအတပေါ် ငါ၏အမျက်တဒါသ ပြစ်သည်။
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် ၎င်ိုးက ငါ၏ဘန်ိုးအ ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည် (ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် စ တန်၏
အရှကရ
် ပခင်ိုးအြ အထူ
ိုးကဲဆိုးတသ မျက်ပမင်သက်တသမျ ိုးပြစ်ကကသည်က ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည်)။ ငါသည်
့်
၎င်ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ ပပစ်ဒဏ်မတပိုး။ ယင်ိုးထက်၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်အ ိုး ငါ တြ ်တဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည်။ စ တန်သည် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးက တစ ်က ိုးတလ့်ရခဲ
ှ ၍
့် ၊
ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်တလ့် ရှခဲသ
့် ြ
့် ကဲသ
့် သ တကက င၊့်် ယတနတွ
့် င ် ၎င်ိုး၏အတစခပခင်ိုး
့် န္ှပ်တလ့် ရှခဲတ
ပပီိုးဆိုးသည့်တ
် န က်၊ ငါသည် ငါ၏အရွ ယ်တရ က်တသ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးက ြယ်ထတ်ခင
ွ ပ့်် ပြုမည်။

စ တန်သည် ကျရှု ိုးပခင်ိုးအတပေါ် ဆန်ကျင်
န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ ကမဘ တလ ကထဲက တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး
့်
ဆင်ိုးတသ
ွ ွ ိုးပခင်ိုးသည် အတက င်ိုးဆိုး သက်တသ ပြစ်သည်။ တက်ခက်တနကကတသ လူတန္ှ့် င ့််
စစ်မက်ပြစ်တနတသ န္င်ငတသည်
စ တန်၏န္င်ငတတ ် ပပြုလဲပခင်ိုး၏ သသ တသ
့်
သရပ်သကန်မျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ငါသည် ယခင်က နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုး
မပပသခဲသ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ စ တန်အတပေါ် အရှကရ
် တစရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏န မက တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုး
့် ည့်အ
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစရန် ပြစ်သည်။ စ တန်သည် လိုးဝ အပပတ်ရင
ှ ိုး် ခရပပီိုးချန်တွင၊် ငါသည် ငါ၏ တန်ခိုးက
စတင် ပပသမည်- ငါတပပ တသ အရ အမှနပ် ြစ်လ ပပီိုး၊ လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုးမရှတသ
သဘ ဝလွနအ
် ရ တသည်
ပပည့်စ
် လမ်မ
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက
့် ည် (ဤသည်မှ မကက မီ လ လတတတသ
့်
့်
ရည်ညန်ိုး၏)။ ငါသည် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်က ၊ ငါ၌ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
မရှတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် ငါသည် ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်ထဲက အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
စက ိုးတပပ ဆတသ တကက င၊့်် ယခင်က ငါတပပ ပပီိုးတသ အရ သည် ပစစြုပပနတ
် ွင ်
တသချ တပါက်သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှတပ။ သင်၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက မြက်တယ
ွ တ
် လန္ှင။့်် ငါသည်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး မဟတ်။ ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍မူ၊ အရ ရ အ ိုးလိုး
လွတလ
် ပ်သည်၊ ထူိုးကသ
ဲ လွနက
် ၊ လိုးဝ လွတပ် ငမ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးထ ိုး၏။ ယမန်တနက
့်
တပပ ခဲတ
ကန်ပခင်ိုး သမဟ
့် သ အရ သည် ယတန တခတ်
့်
့် င ် တဘိုးြယ်ထ ိုးခရပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုး
့် တ် ယတနတွ
ပြစ်လမ်မ
် ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးသည် ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးသည့်အ
် တွက်
့် ည် (သတသ
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်ထဲက
့် ည်မဟတ်)။ ဤအရ တသည်
့်
အဆငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်သည်။ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးတက
ွ တ
် လန္ှင။့်် တနရက်
့် တင်ိုးတွင ်
့် မြက်တယ
အလင်ိုးသစ်ရပပီ
ှ ိုး၊ ထတ်တြ ်ပပမှုအသစ်မျ ိုးရှက ၊ ယင်ိုးမှ ငါ၏ အစီအစဉ်ပြစ်သည်။ တနရက်
့် တင်ိုးတွင ်
ငါ၏အလင်ိုးသည် သငအ
့်် ထဲတင
ွ ် ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏အသသည် စကကဝဠ တလ ကဆီသ ့်
ထတ်လငလ
့်် မ်မ
့််
့် ည် ပြစ်သည်။ န ိုးလည်သတလ ။ ဤသည်မှ သင်၏ ဝတတရ ိုး၊ သငက
ငါတပိုးအပ်ထ ိုးတသ တ ဝန် ပြစ်သည်။ သင်သည် ထအရ က တစ်ခဏမျှပင် လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုး မပပြုရ။
ငါလက်ခတသ လူတက
့် ငါသည် အဆိုးတင်တအ င် အသိုးပပြုမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ သည်
ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
ှ ဘ
် ရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င်၊့်
့် ည်မဟတ်။ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရင
အဘယ်လူစ ိုးမျြုိုးက ဘယ်အရ လပ်သငသ
့်် ည်က ငါသသည့်အ
် ပပင်၊ အဘယ်လူစ ိုးမျြုိုးက ဘယ်အရ
လပ်တဆ င်န္င်သည်က ငါသ၏။ ဤသည်မှ ငါ၏အရ ခပ်သမ်ိုး စွမ်ိုးတဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးပြစ်သည်။

အစအဦား၌ ြရစ်တတ ်၏ မိန်မမက်
ြျက်မျ ား - အြန်ား (၁၀၃)
့်

စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက လှုပ်ခါလျက်၊ တစ်တပြ င်ိုးတပြ င်ိုး ပမည်ဟည်ိုးတသ အသတစ်သ တပေါ်ထက
ွ ်၏။
ယင်ိုးသည် အလွနက
် ျယ်တလ င်လွနိုး် သပြင့်် လူတသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ အချန်မီ မတရှ င်န္င်တအ င်
့်
ပြစ်တလသည်။ အချြုျို့သည် အသတ်ခကကရသည်၊ အချြုျို့သည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး အချြုျို့ မှ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခကကရတလသည်။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် မည်သမ
ူ ျှ မပမင်ြူိုးတသ ပမင်ကွငိုး် တစ်ခ
ပြစ်သည်။ တသချ စွ န ိုးတထ င်တလ -့် မိုးပခမ်ိုးသမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ငတကကိုးသမျ ိုး လက်ပါလ ပပီိုး
ဤအသသည် မရဏန္င်ငမှလ သည်၊ ငရဲမှ လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
ခရသည့်် ဆန်ကျင်
ပန်ကန်တသ ထသ ိုးမျ ိုး၏ ခါိုးသီိုးတသ အသ ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ အရ က
့်
န ိုးမတထ င်တသိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသိုးတသ
သူမျ ိုးသည် ပပင်ိုးထန်စွ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး ငါ၏အမျက်တဒါသ၏ ကျန်ပခင်ိုးက
ခကကရပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ အသသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမျက်တဒါသ ပြစ်သည်။ ငါသည်
တပြ င်မ
ူ ့် မျှ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး အမျက်တဒါသက ပင်ဆင်တသ တကက င၊့်် မည်သက
န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့ စွ ငါမဆက်ဆသကဲသ
့် မည်
သက
ူ ့် မျှ မသက်ညှ တပ။ ငါသည် တတ က်တလ င်ပခင်ိုး၊
့်
သန်စင်
တင
ွ ၊် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ကွယဝ
် က
ှ ်မထ ိုး
့် တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးတက
့်
့် ပင်ဆင်၏။ ငါအထဲ
သမဟ
ှ ့်် ဆင်တသ အရ မရှဘဲ၊ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် အရ ရ သည် ပွငလ
့်် င်ိုးသည်၊
့် တ် စတ်ခစ ိုးမှုန္င
တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး၊ သမ သမတ်ကျတလသည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် တင်ိုးန္င်ငအတပါင်ိုးန္ှင ့််
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအ
့်် တူ ပလလင်တပေါ်တင
ွ ် ရှန္ှငက့်် ကပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့််
့် ိုး အပ်စိုးလျက်၊ ငါန္ှငအ
မတရ ိုးသကဲသ
့် မတပြ
င်မ
ှ
။ ငါသည်
့် တ်တသ လူမျ ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ယခ စတင် ခရလျက်ရသည်
့်
တစ်စတစ်ခကမျှ မလွတ်တစဘဲ ၎င်ိုးတက
့် အလျှငိုး် ထတ်တြ ်လျက်၊ တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က်
၎င်ိုးတက
ူ
ိုး ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝ ထတ်တြ ်က
့် စစမ်ိုးစစ်တဆိုးမည်။ အတကက င်ိုးမက
ြွငပ့်် ပပပီိုးပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင ် ငါသည် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ လိုးဝ ထန်ချန်ပခင်ိုး
မရှတလပပီ။ ငါ၏ အလန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ အရ တင်ိုးက ငါလငပ
့်် စ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ထ ဝရ က လပတ်လိုး ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးတစမည်။ ထတနရ တွင ် ယင်ိုးက ငါ
ထ ဝရ တလ င်ကျွမ်ိုးတစမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ငါ၏ တည်ကကည်မှု
ပြစ်သည်။ ဤ အရ က မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်ဘ၊ဲ အ ိုးလိုး ငါ၏ ကွပ်ကဲမှု တအ က်တွငရ
် ရမည်
ှ
။
လူအမျ ိုးစသည် စက ိုးမျ ိုးက စက ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်ဟ တတွိုးထင်ရင်ိုး၊ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက လျစ်လျြူရှု ကက၏။
့်
၎င်ိုးတသည်
မျက်ကန်ိုးမျ ိုးတပတည်ိုး။ ငါသည် သစစ ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
မသကကသတလ ။ ငါ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသည် တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး
ပြစ်တပေါ် ကက၏။ ဤသည်မှ စစ်မှနတ
် သ ကစစရပ်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူတသည်
ငါ၏
့်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကယ်ပင် သတဘ မတပါက်ကကဘဲ၊ ဉ ဏ်အလင်ိုးရပပီိုးတသ သူမျ ိုးသ
စစ်မှနစ
် ွ န ိုးလည်န္င်ကကသည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ ပမင်
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အလွနအ
် မင်ိုး အထတ်တလနပ် ြစ်
့် က
့် သည်န္င
ပန်ိုးတရှ င်ြ တနရ
အန္ှ သ
့်
့် တ်သတ်ပပ ပပ တပပိုးကက၏။ ဤသည်မှ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
ကျတရ က်သည့်အ
် ခါ သ ၍ပင် ပြစ်တလသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အချန်၊
ကမဘ တလ ကက ငါြျက်ဆိုးီ သည့်် အချန်န္င
ှ ့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါ စလင်တစသည့်အ
် ချန်တွင-်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်လိုးတည်ိုးအ ိုးပြင့်် ပြစ်တပမ က်တပသည်။
ဤသည်မှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကယ်၌က ကသဇ အ ဏ ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ ဇ တအပြစ်တတ ်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘန်ိုးအ န္တဘ ် ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်၏။ ဤသည်မှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ အချက်တစ်ခပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတအ
့် ိုး
ငါတရ ိုးစီရင်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခသ ပြစ်သည်။ ငါ၏ အပမင်တွင၊် လူအ ိုးလိုး၊
အတရိုးကစစမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် အမှုအရ အ ိုးလိုး အပါအဝင် အရ ရ တင်ိုးသည် ငါ၏ လက်ထတ
ဲ ွငရ
် ပပီ
ှ ိုး
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်မတ
ှု အ က်တင
ွ ် ရှကက၏။ မည်သမ
ူ ျှ၊ မည်သည်အ
့် ရ မျှ ရင်ိုးစင်ိုးစွ သမဟ
့် တ်
တမင်တက မပပြုမူဝသ
့် ၊ ့် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါမန်မမက်
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့် ကဲသ
့်
ပြစ်တပမ က်ရမည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး အတွငိုး် မတ
ှ န၍၊ ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ
ဇ တအပြစ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတယ က်တင်ိုး ယကကည်ကကသည်။ ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်က
ြွငဟ
့်် သည့်အ
် ခါ၊ အတယ က်တင်ိုးက သသယရှကကသည်။ လူတသည်
ငါ၏အရ ခပ်သမ်ိုး
့်
တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသပည အနည်ိုးငယ်မျှ မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါက
့် အပပစ်တင်
စွပ်စဲမ
ွ မ
ှု ျ ိုးပင် ပပြုကက၏။ ယခ သငက
့်် ငါတပပ ၏၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သသယရှပပီိုး ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ်က ိုးတသ သူမည်သမ
ူ ဆသည် ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်် သူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။
၎င်ိုးတသည်
ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ရ သက်ပန်ခစ ိုးရမည့်် သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤသည်မှ
့်
ငါ အမှုပပြုသည့်ပ
် ပြစ်တသ တကက င ့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသူ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည်က ဤအရ မှ
ပမင်န္င်တပသည်။ ယခင်က ငါဆြူိုးသည်အ
့် တင်ိုး၊ တစ်စက်မျှ အ ိုးမထတ်ရဘဲ အရ ရ က ငါ
ပပီိုးတပမ က်တစ၏၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ငါအသိုးပပြု၏။ ထတန
့် က်၊ ဤသည်မှ ငါ၏
အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးတန်ခိုး တည်တသ တနရ ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင၊်
မည်သမ
ူ ျှ ငါတပပ သည့်အ
် ရ ၏ အရင်ိုးအပမစ်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်က ရှ မတတွျို့ န္င်တပ။ လူတသည်
့်
ဤအရ က စွမ်ိုးတဆ င်န္င်ကကပခင်ိုး မရှကကဘဲ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ မသ ိုးစက တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ပငမ်သက်ပခင်ိုးတက
ှ တ
် စပပီိုး၊ ထ ဝရ ပမဲပမတစက မဆတ်မနစ်ပြစ်တစလျက်၊
့် ရှတစ၍၊ ထ ဝရ အသက်ရင

၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ဦိုးတဆ င်မတ
ှု န က်လက်စဉ်သ ပပြုမူတဆ င်ရွက်န္င်ကကပပီိုး၊ ငါ၏
့်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးအတင်ိုး ငါ၏ အလန္ှငအ
့်် ညီသ အရ ရ က လပ်တဆ င်န္င်ကကတလသည်။
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် အတယ က်တင်ိုးထသ တရ
က်လ သည်၊ ငါ၏
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးသည် အတယ က်တင်ိုးက တထ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ပပီိုး ငါ၏ န္ှုတက
ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်က အတယ က်တင်ိုးထ ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
ဝည ဉ်တတ ်၏ ကကီိုးတသ အမှု အတွက် အချန်ပြစ်သည် (ဤအချန်တွင ် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရမည့််
သူမျ ိုးန္ှင ့်် တဘိုးဥပဒ်ကကြုရမည့်် သူမျ ိုးက တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးတပသည်)။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထတ်ပပန်လက်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ တက င်ိုးချီိုး ခစ ိုးရမည့်် သူမျ ိုးန္င
ှ ့််
တဘိုးဥပဒ် ကကြုရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက ငါခွဲပခ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးပပီိုး
တစ်ချက်ကကည်ရ
့် ပြင့်် အ ိုးလိုးက ငါပမင်န္င်၏။ (ငါ၏ လူသ ိုးသဘ ဝန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ ဤအရ က
ငါဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ငါ၏ ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့်
တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးတအ
ဲ ွဲဆန်ကျင်
ပခင်ိုး မရှတပ။) မသန်ရှ့် ငိုး် တသ တနရ မျ ိုးန္ှင ့်် အဓမမအမှုန္င
ှ ့််
့်
့် ိုး ကွလ
ပပည်တ
့် သ တင်ိုးပပည်မျ ိုးအ ိုးလိုး မတည်ရတတ
ှ
ဘ
့် ဲ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ်
ဗလ နတထအပြစ်သ မီ
ငှ့် ၊ ငါသည် တနရ တင်ိုးက တစ င်က့် ကည်က
့်
့် ိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရြအလ
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် စင်ကကယ်တစရင်ိုး တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးကက ိုး၊ စကကဝဠ
အ က သဟင်ိုးလင်ိုးပပင်မျ ိုးအန္ှ လှ
့်် ည်သွ ိုးလ ၏။ ငါအတွ
က၊် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် လွယက
် ူ၏။
့်
့် ညလ
အကယ်၍ ယခအချန်သည် ကမဘ တပမကကီိုး၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုးအတွက် ငါကကြုတင်စီရင် ထ ိုးတသ
အချန်ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်လိုးက မနမ် မက်
ပခင်ိုးပြင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးက ငါဝါိုးမျြုန္င်တပသည်။
့်
သရ့် တွင၊် ယခ အချန်မကျတသိုးတပ။ ငါ၏ အစီအစဉ် အတန္ှ င်အ
ှ ့်် ငါ၏
့် ယှက် မပြစ်တစရန်န္င
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ က
ှု အတန္ှ ငအ
့်် ယှကမ
် ခရြအလ
ငှ့် ဤအမှုက ငါမပပြုမီ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
့်
အဆင်သ
ြုိုးသင့်် အတကက င်ိုးသင့်် ပပြုရမည်က ငါသသည့်် င်ရ
့် ှရမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သ အကျ
့်
ငါ၌ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး ငါ၌ ငါ၏ ကယ်ပင် အစီအစဉ်မျ ိုး ရှ၏။ လူတသည်
လက်တချ င်ိုး
့်
တစ်တချ င်ိုးကမျှ မတရ ျို့ရ။ ငါ၏ လက်၌ အတသသတ်ပခင်ိုးက မခရရန် သတပပြုတလ ။့် ဤအရ ၌ ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ မှ၊ န္ှစ်ြက်ရသည့်
ှ
်
ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးအပပင် ၎င်ိုးတ တန
က်ကွယရ
် ှ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၏
့်
ပပင်ိုးထန်မက
ှု ပမင်န္င်တပသည်- တစ်ဘက်တင
ွ ် ငါသည် ငါ၏ အလန္ှငမ
့်် ကက်ညတ
ီ သ သူန္င
ှ ့်် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ချြုိုးတြ က်တသ သူအ ိုးလိုးက အတသသတ်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
အပခ ိုးတစ်ဘက်တွင ် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ချြုိုးတြ က်တသ သူအ ိုးလိုးက ငါ၏
အမျက်တဒါသပြင့်် ကျန်ဆတ
ဲ ပသည်။ ဤရှု တထ င်န္
ှ ်ခသည် မရှမပြစ်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏
့် စ

စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်က စီရင်ဆိုးပြတ်ခင
ွ ့်် အ ဏ ရှတသ အတပခခ
သတဘ တရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုး မည်မျှ သစစ ရှန္င်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
အတယ က်တင်ိုးသည် စတ်ခစ ိုးချက် မပါဘဲ ဤအတပခခသတဘ တရ ိုး န္ှစ်ခအရ
ကင်တွယပ် ခင်ိုးခရတပသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အရ အ ိုးလိုး၊ တလ ကန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါ၏
အလန္ှငမ
့်် ကက်ညတ
ီ သ အရ အ ိုးလိုးက မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ မည့်် ငါ၏ အမျက်တဒါသတက
့် ပပသရန်အတွက်
လတလ က်တပသည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲတွင ် ဝှက်ထ ိုးလျက်ရတနတသ
ှ
နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည့်် နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးလည်ိုး ရှ၏။ ထတကက
င၊့််
့်
လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးအရန္ှင ့်် လူသ ိုးစတ်ထတ
ဲ ွင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အစဉ်
န ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အစဉ် ဉ ဏ်မမီန္င်ြွယပ် ြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးတမှ့် ငါ တမ င်ိုးထတ်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ငါ၏ စီမခန်ခွ့် ဲမှု အစီအစဉ်၏ အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ ကစစ ပြစ်သည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ရယူရန်န္င
ှ ့်် ငါ
ပပြုလတသ အရ မျ ိုးက ပြစ်တပမ က်တစရန် ဤနည်ိုးပြင့်် ငါ လပ်တဆ င်ရမည်။
ကမဘ တလ က၏ တဘိုးဒကခမျ ိုးသည် တစ်တနထက်
တစ်တန တ
ွ ၊်
့်
့် ိုး၍ ကကီိုးမ ိုးလ ပပီိုး ငါ၏အမ်တင
ကကီိုးမ ိုးလှတသ တဘိုးဒကခမျ ိုးသည် တိုး၍ အ ိုးတက င်ိုးလ သည်။ လူတသည်
ပန်ိုးတရှ င်ရန်၊
့်
မမတက
် နရ မျှ အမှနတ
် ကယ် မရှကကတချ။
့် ယ်ကယ် ြိုးကွယ်ရန် တနရ မည်သည့်တ
အကူိုးအတပပ င်ိုးသည် ယခ ပြစ်တနတသ တကက င့်် လူတသည်
မမတ၏
့်
့်
့် တန က်တစ်ဆင်က
မည်သည်တ
့် နရ ၌ ပြတ်သန်ိုးရလမ်မ
် န က်တင
ွ သ
်
့် ည်က မသကကတပ။ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပပီိုးသည့်တ
ဤအရ သသ ထင်ရှ ိုး လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သတရတလ ။့် ဤအရ မျ ိုးသည် ငါ၏အမှု၏
အဆငမ
့်် ျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ အမှုပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက
တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် န္ှစ်သမ်မ
် စ်ဆင့်် ငါချီိုးတပမှ က်မည်၊
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် တစ်ကကမ်လျှငတ
အတစခသူမျ ိုးအတွက်မူ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က်
သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ပပီိုး စွနပစ်
် ့် မည်။ ဤသည်မှ ငါ၏စီမခန်ခွ့် ဲမှု အစီအစဉ်၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ အတစခသူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ပပီိုးသည်တ
့် န က်၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး ခရလမ်မ
က၊် ဤအရ သည် အလွနအလွ
် ့်
န ် လွယက
် ူ၏။ ငါ၏
့် ည်။ (ငါအတွ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတကက
့် န က်တင
ွ ် အတစခသူ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏
့် ိုးပပီိုးသည်တ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပခမ်ိုးတပခ က်မတ
ှု ရှ ျို့တွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး
ဆတ်ခွ သွ ိုးကကမည် ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသ ကျန်ရစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဆန္ဒအတလျ က်
ပြစ်တသ အရ တစ်ခ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏အလဆန္ဒက တပပ င်ိုးလဲန္င်တသ အရ တစ်ခလည်ိုး

မဟတ်တပ၊ ထထက်
ယင်ိုးသည် ငါ၏ ဝည ဉ်တတ ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။)
့်
ဤသည်မှ အလှမ်ိုးတဝိုးတသ ပြစ်ရပ်တစ်ခ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဤအဆင်အ
့် တွငိုး် မှ ယင်ိုးက အတင်ိုးအတ တစ်ခထ သပမင်န္င်သင်တ
့် ပသည်။
မျ ိုးစွ ငါတပပ ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏ မခန်မှ့် နိုး် န္င်တသ
့်
သဘ ဝတသည်
လူတအြ
ဉ
့်
့်
့် ဏ်မမီန္င်ြွယပ် ြစ်သည်။ (ဤလူတအ
့် ိုး ငါ အပမဲတတစ
ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
် တွက် ၎င်ိုးတက
် ့် မည်
့် ငါကကြုတင်ပပဌ န်ိုးထ ိုးသည့်အ
့် ငါစွနခွ
မဟတ်တသ တကက င်)့် ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုး၊ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှသည့်် တလသမျ ိုးပြင ့်် စက ိုး တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးမလ
ှ ွဲ၍ လူတက
့်
ပပင်ိုးထန်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ကကမ်ိုးဝါိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပခမ်ိုးတပခ က်ပခင်ိုးတပြင်
တတစ
့် ၊့် ၎င်ိုးတ အပမဲ
့်
ထတ်လနတ
် ့် န်လှုပ်တနရသည့်် အတပခအတနအထ ၎င်ိုးတက
် ့် စရင်ိုးပြင့်် ငါ
့် စဉ်ဆက်မပပတ် တကက က်လနတ
ဆက်ဆ၏။ အတင်ိုးအတ တစ်ခထ အတပခအတန တိုးတက်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဤအတပခအတနမှ လွတတ
် ပမ က်ကကလမ်မ
့် ချန်တွင၊်
့် ည် (ကမဘ တလ ကက ငါြျက်ဆိုးီ သည်အ
ဤလူမျ ိုးသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲတွင ် ရှကကလမ်မ
် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့် ည်။) သတသ
့်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး လက်မှ မည်သည့်အ
် ခါမျှ လွတတ
် ပမ က်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်၊ သမဟ
့် တ်
ဤအတပခအတနမှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ လွတတ
် ပမ က်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအခါ ဤသည်မှ
၎င်ိုးတ၏
့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တင်ိုးတစ်ပါိုးသ ိုးမျ ိုး
တရ က်လ တသ တနတွ
် ည်။
့် င ် ငါသည် ဤလူတက
့် တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် ထတ်တြ မ
ဤသည်တမှ့် ငါ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အဆင်မ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့် ျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ ယခင်န္တ
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး တန က်ကွယက
် ရည်ရွယ်ချက်က သင်တ ယခ
န ိုးလည်ပပီတလ ။ ငါ၏
့်
့်
အယူအဆတွင၊် မပပည်ဝ
့် တသ အရ တစ်ခသည် ပပည့်ဝ
် ပပီိုးပြစ်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ပပည်ဝ
့် တသ အရ တစ်ခသည် ရရှပြစ်တပမ က်ပပီိုးတသ အရ တစ်ခ တသချ တပါက် မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
ယ်တကူ န ိုးမလည်န္င်သည့််
့် တသ ် ငါ၌ လူသ ိုးတ အလွ
့်
ငါ၏ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး ငါ၏ အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤအဆင်န္
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် င
ရလဒ်မျ ိုးက ငါရရှပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် (ငါက
့် အတက်အခလပ်သည့်် ဆိုးယတ်တသ
သူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ ထတ်တြ ်ပပီိုးသည်အ
့် ခါ) ငါသည် တန က်တစ်ဆငက
့်် အစပပြုမည်၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏အလသည် က ဆီိုးမရတသ အရ ပြစ်ပပီိုး ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က
မည်သမ
ူ ျှ မဟန်တ
့် မည်
သည်အ
့် ရ ကမျှ အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခတစ်တလကမျှ
့် ိုးဝသ
့် ကဲသ
့်
ထ ိုးရှရန်မဝတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် ပ- ၎င်ိုးတအ
့် ျို့ မှ ထွက်သွ ိုးကကရမည်။ အဆင်ိုးနတ
့် ိုးလိုး ငါတရှ
သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ န ိုးတထ င်ကကတလ ။့် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ရယူရန်၊ သင်တ၏
့် အြက အရှက်ရတစရန်

(ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက ရည်ရွယ်သည်)၊
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက တထ က်မရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ် ပပြုခဲတ
့် သ အမှ ိုးမျ ိုးက အမှနပ် ပင်ရန်
ငါသည် ဇအန်မှ ကကလ ပပီိုး တလ ကထဲတွင ် လူဇ့် တခလ ခဲ၏
င့်် တန က်တြန်
့် ။ ထတကက
့်
ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်ပခင်ိုး မရှကကန္ှင။့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး သင်တက
် ပြရှငိုး် တစမည်။
့် ကင်တွယတ
အတတ်တင
ွ ၊် ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးသည် အန္င်ကျင်ပ့် ခင်ိုး န္ှင ့်် ြန္ှပ်ပခင်ိုးက ခခဲက့် ကရပပီိုး ခမည်ိုးတတ ်သည်
သ ိုးမျ ိုးအတွက် တန်ခိုးက ကင်စဲသ
ွ ည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏အပမတ်တန္ိုး တပွျို့ြက်မထ
ှု သ ့်
ပပန်လ ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်က အန္င်ကျင်ပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ြန္ှပ်ပခင်ိုး ခရတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ငါသည်
မတရ ိုးတသ သူ မဟတ်။ ဤအရ က ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက ပပသပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
အမှနတ
် ကယ် “ငါ ချစ်တသ သူက ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ မန်ိုးတသ သူက မန်ိုးပခင်ိုး” ပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်တသည်
ငါက
် ွ ိုးသင်သ
ွ ်
့် မတရ ိုးဟ ဆပါက၊ သင်တ ပမန်
့် ည်။ ငါ၏အမ်တင
့်
့် ပမန် ထွကသ
အရှကမ
် က
ဲ့်
ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုး မလပ်တလန္ှင။့်် သင်က
့် ငါတန က်ထပ်မပမင်ရတတ ရ
့် န်အလငှ့် သင်၏
အမ်သ အလျင်
အပမန် သင် ပပန်သွ ိုးသင်သ
့် ည်။ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် သည် သင်တ၏
့်
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးသည် သင်တ န့် ိုးခမည့်် တနရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
ငါ၏ အမ်၌
့်
ရှပါက သင်တသည်
ဝန်တင်တရ စဆ န်မျ ိုး၊ ငါ အသိုးပပြုတသ တန်ဆ ပလ မျ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့််
့်
သင်တအတွ
က် တနရ ရှလမ်မ
် ခါတွင၊်
့် ည် မဟတ်။ သင်တအ
့်
့် ိုး ငါ တန က်ထပ် အသိုးပပြုစရ မရှသည့်အ
သင်တက
ချမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
့် မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ြ မီ
့် ိုးထဲသ ငါပစ်
့်
အမနပ် ြစ်
့် သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် ငါ အမှုပပြုရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်သ လျှင ် ငါ အမှုပပြုပက ပပသက
ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တက
့် ထတ်တြ ် ပပတပသည်။ ပ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ ဤ
နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး တန်ခိုးအ ဏ ပြင့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ စိုးစခွငပ့်် ပြုမည်ပြစ်သည်။
့်

စကကဝဠ တစ်ြုလားု အတွက် ဘုရ ားသြင်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ား အြန်ား (၄)
ငါအ
့် ိုးအတစခသည့်် ငါ၏ လူအ ိုးလိုးသည် အတတ်က ပပန်လည်စဉ်ိုးစ ိုးသငက့်် က၏- ငါက
့် သင်တ၏
့်
ချစ်ပခင်ိုးသည် မစင်ကကယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးခဲသ
့် တလ ။ ငါက
့် သင်တ၏
့် ပခင်ိုးသည်
့် သစစ တစ င်သ
စင်ကကယ်၍ စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် ရှခဲသ
် န်ပါ၏တလ ။
့် တလ ။ ငါက
့် သင်တသ
့် ကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည် မှနက
သင်တ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထဲတွင ် ငါသည် တနရ မည်မျှ ယူထ ိုးသနည်ိုး။ ငါသည် သင်တ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြည်ထ
့် ိုးသတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
အထဲတွင ် မည်မျှ အထတပမ က်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ငါက
် န္
ူ င
ှ ။့်် ဤအရ တသည်
ငါအတွ
က်
့် လူန္လူအဟ မမှတယ
့်
့်

လိုးဝပင် ရှငိုး် လင်ိုးလျက် ရှသည်။ ယတန၊ ့် ငါကယ်
တင်ပခင်ိုး၏ အသက
့်
ထတ်တဆ င်မမက်ဆသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ ငါက
့် သင်တ၏
့် တလ ။ ငါက
့်
့် ချစ်ပခင်ိုး၌ တိုးပွ ိုးမှု တစ်စတစ်ရ ရှခဲသ
သင်တ၏
့် ပခင်ိုး တစ်စတ်တစ်တဒသသည် သန်စင်
့် လ ပပီတလ ။ သင်တ ငါ
့်
့် သစစ တစ င်သ
့် က
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည် နက်ရှုင်ိုးသွ ိုးပပီတလ ။ အတတ်က ဆက်ကပ်ခတ
ဲ့် သ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးသည် ယတန ့်
သင်တ၏
မျှသည်
့် တလ ။ သင်တ မည်
့် အသပည အတွက် ခင်မ တသ အတပခခအတ်ပမစ်ချ တပိုးခဲသ
့်
ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏ တနရ ယူပခင်ိုး ခထ ိုးသနည်ိုး။ သင်တ၏
ွ ် ငါပ့် ရပ်သည် တနရ မည်မျှ
့် အတွငိုး် တင
ယူထ ိုးသနည်ိုး။ ငါ၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် သင်တက
ဲ့် တလ ။ သင်တ၏
့်
့် န ကျင်စွ ထိုးန္ှက်ခသ
့်
အရှက်တရ ိုးက ဝှက်ထ ိုးရန် တနရ မရှဟ အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးရသတလ ။ သင်တသည်
ငါ၏
့်
လူမျ ိုးပြစ်ရန် အရည်အချင်ိုးမပပည်မ
့် ီဟ အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးရသတလ ။ အကယ်၍ သင်တသည်
့်
အထက်က တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက လိုးလိုးပင် သတမမူမဘဲ ရှတနမည်ဆပါက၊ ယင်ိုးမှ သင်တသည်
့်
တန က်ကျတသ တရတွင ် ငါိုးမျှ ိုးတနပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ သင်သည် အပြည်ခ
့် လူတစ်ဦိုး အတနန္ှငသ
့််
ထတနရ ၌ တရ က်ရတနရပခင်
ှ
ိုးပြစ်တကက င်ိုး ညန်ပပတနက ၊ ငါကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးတသ အချန်တွင ်
သင်သည် ဧကန်မချပင် သတ်သင်ပယ်ရင
ှ ိုး် ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ဒ့် တယ
အကကမ်အပြစ် ပစ်ချပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ ငါ၏ သတတပိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
ူ ဆ ငါတရ
ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏
့် စွ ခယူတသ မည်သမ
့်
့် တပါတန်
ထိုးန္က
ှ ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
ှ ့်် ကကြုရလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ ချန်ိုးဆထ ိုးတသ အချန်တွင ် တဘိုးဒကခန္င
့် ည်။ ဤသ ့်
မဟတ်သတလ ။ ဤအရ က ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပရန် သ ဓကမျ ိုး တပိုးရန်လတသိုးသတလ ။ သင်တအတွ
က်
့်
စနမူန တစ်ခ တပိုးရန်အလငှ့် သ ၍ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ငါတပပ ရမည်တလ ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
အချန်မစ
ှ ၍ ယတနထ
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် တင် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
မန ခခဲက့် ကတသ တကက င်၊့် ငါ၏ န လန်ထပူ ခင်ိုး တရစီိုးတကက င်ိုးထမ
ဲ ှ သတ်သင်ပယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
ွ ် ထလူတ၏
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အဆိုးတင
့် ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးသည် ပျက်စီိုးသွ ိုးက
၎င်ိုးတ၏
် င် ၎င်ိုးတသည်
့် ငပ
့် ဝည ဉ်မျ ိုးမှ လည်ိုး မရဏ န္င်ငထဲသ ပစ်
့် ချပခင်ိုးခရပပီိုး ယတနတွ
့်
ကကီိုးတလိုးတသ အပပစ်ဒဏ်က ခစ ိုးတနရဆဲ ပြစ်သည်။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်န ခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ဉ ဏ်ပွငတ
့်် စပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတအ
် န်ခကဲ့် ကတလပပီ၊ ထတကက
င့်် စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်သ ကျဆင်
ိုးက
့် ိုး လွနဆ
့်
့်
ငါက
သမ
ူ ျ ိုးထဲမှ တစ်တယ က် ပြစ်လ လျက် ငါ၏ တဘိုးသကန်
့် ဆန်ကျင်
့်
့် ထတ်ပခင်ိုးက ခခဲက့် ကသည်။
(ယတနတွ
တသ သူမျ ိုးသည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပေါ်ယ
့် င ် ငါက
့် တက်ရက် ဆန်ကျင်
့်
သတဘ တရ ိုးမျ ိုးကသ န ခကကပပီိုး ငါန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက မန ခကကတပ။)
ယမန်တနက
့် ငါတပပ ခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ရမျှ ရှတသ လူမျ ိုး၊ အတတ်၏

“အသိုးမဝင်တသ အရ မျ ိုး” က ကင်စဲထ
ွ
ိုးပပီိုး မျက်တမှ က်တနရက်
့် ၏ “အသီိုးအန္ှ” က
တန်ြိုးမထ ိုးတသ လူမျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် စ တန်၏ ြမ်ိုးမပခင်ိုးက ခရရသ မကဘဲ၊
ထ ဝရ အပပစ်သ ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး ငါ၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကက ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် တက်ရက်
့်
ဆန်ကျင်
တလသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ငါအမျက်
တဒါသ၏ အထွတ်အထပ်၌
့်
့်
့်
ငါတရ
ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ အပပြုခအရ မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ယတနတွ
မျက်စကန်ိုးလျက်
့်
့် င ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှကကတသိုးက မက်တမှ င်တသ အကျဉ်ိုးတက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှကကတသိုးသည် (တစ်နည်ိုးဆရလျှင ်
ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် စ တန်၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး ခရသည့်် ပပ်ပျက်လျက်၊ တတွတဝထင်ိုးမင်
ှု ိုးလျက်
့်
ရှတသ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ ြိုးက ထ ိုးပခင်ိုးက
ခထ ိုးရတသ တကက င့်် ၎င်ိုးတမှ့် မျက်စကန်ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ ငါတပပ သည်)။ သင်တသည်
့်
ထအရ မှ သင်ယန္
ူ င်ရန်အလငှ့် ၊ သင်တ မှ
့် ီပငမ်ိုးန္င်ရန်အတွက် သ ဓကတစ်ခ တပိုးပါက
တက င်ိုးတပလမ်မ
့် ည်တပါလအတကက င်ိုး တပပ ရ တွင၊် သင်တသည်
သူ၏ သမင်ိုးတကက င်ိုးက တတွိုးတတ မည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏
့်
အချြုျို့တသ အပြစ်အပျက်မျ ိုးသည် တကျမှနက
် န်မှု မရှဘဲ၊ အရှတရ ိုးန္ှင ့်် ကင်ိုးကွ တနသည်။
တပါလသည် ငယ်စဉ်ကတည်ိုးကပင် သူမ့် ဘမျ ိုး၏ သွနသ
် င်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး ငါ၏အသက်က
လက်ခရရှခဲက
ငါကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် သူသည်
့်
ငါတတ င်ိုးဆတသ အရည်အတသွိုးန္ှင ့်် ပပည်စ
့် ခဲသ
ွ ် သူသည် အသက်န္င
ှ ့််
့် ည်။ အသက် ၁၉ န္ှစ်တင
ပတ်သက်သည့်် စ အပ်အမျြုိုးမျြုိုးက ြတ်ရှုခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င့်် တပါလသည် သူ၏
့်
အရည်အတသွိုးတကက င်၊့် ငါ၏ဉ ဏ်ပွငတ
့်် စပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး တတကက
င့်် ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် အချြုျို့တသ ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုးက တပပ ဆန္င်ပ သ မကဘဲ၊ ငါ၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည် သတဘ တပါက်န္င်ပတက
ှ ိုး် ပပရန် မလတတ ။့် မှနတ
် ပ၏၊
့် ငါအတသိုးစတ်ရင
ဤအရ တွင ် ပပင်ပအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတွငိုး် အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတ တပါင်
ိုးစပ်ထ ိုးပခင်ိုးက
့်
မချန်လှပ်ထ ိုးတပ။ မည်သပင်
့် ဆတစ တပါလ၏ တစ်ခတသ အပပစ်အန အဆ မှ သူ၏
စွမ်ိုးရည်မျ ိုးတကက င့်် သူသည် မကက ခဏပင် ရန်ိုးရန်ိုးတဝတအ င် တပပ ဆပပီိုး တလလိုးထွ ိုးတတ်ပခင်ိုးပင်
ပြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနန္ှင ့်် တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက တက်ရက်
ကယ်စ ိုးပပြုတသ သူ၏ မန ခမှုတကက င့်် ငါသည် ပထမအကကမ် လူဇ့် တက ခယူခတ
ဲ့် သ အခါ၊ သူသည်
ငါက
ဲ့် လသည်။ သူသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် အ ခရန် အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်ခတ
မသကျွမ်ိုးတသ သူမျ ိုးထဲမှ တစ်တယ က်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးထမ
ဲ ှ ငါ၏ တနရ သည်
တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးခဲန္
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက
့် င
့်
တက်ရက်ပင် ဆန်ကျင်
ကကပပီိုး ငါ၏ ထိုးန္က
ှ ်ပခင်ိုးက ခကကရက တန က်ဆိုးပတ်တင
ွ မ
် ှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်

အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ချကကပပီိုး ဦိုးညတ်ကကသည်။ ထတကက
င့်် ငါသည် သူ၏ အ ိုးသ ချက်မျ ိုးက
့်
အသိုးချပပီိုးသည့်် တန က်တင
ွ —
် တစ်နည်ိုးဆရလျှင ် သူသည် ငါအတွ
က် အချန်အတင်ိုးအတ
့်
တစ်ခအထ လပ်တဆ င်ပပီိုးသွ ိုးသည့်် တန က်တင
ွ —
် သူသည် တန က်ထပ်တစ်ြန် သူ၏
လမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုး အတွငိုး် သ ကျတရ
က်သွ ိုးပပီိုး သူသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တက်ရက်
့်
မန ခခဲပ့် ခင်ိုး မရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် ငါ၏ အတွငိုး် လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပင
ွ တ
့်် စပခင်ိုးက မန ခခဲတ
့် ပ၊
ထတကက
င်အ
ဲ့် သ အရ အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သွ ိုးခဲသ
့် တတ်တွင ် သူလပ်တဆ င်ခတ
့် ည်၊
့်
တစ်နည်ိုးဆရလျှင ် သူတပပ ဆတသ ဘန်ိုးကကီိုးတသ ပန်ိုးဦိုးရစ်သရြူသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ စက ိုးမျ ိုး၊
သူက
့် ည်၊ အတကက င်ိုးမှ ယတနတ
့် င်ပင် သူသည်
့် ယ်ပင် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခ ပြစ်လ ခဲသ
ငါ၏ချြုပ်တန္ှ င်ပခင်ိုးမျ ိုးတွင ် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခတနရဆဲ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
အထက်သ ဓကမှ (ငါ၏ လူဇ့် တကယ်က ဆန်ကျင်
ရတင်မကဘဲ၊ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ငါ၏
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝဟ ဆန္င်သည့်် ငါ၏ ဝည ဉ်တတ ်က
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးအ ိုးပြင်)့် ငါက
တသ မည်သမ
ူ ဆ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဆန်ကျင်
့်
့် ဇ တပကတတွင ် ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ရရှသည်က ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။ ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်က
် ့် တသ အခါ၊
့် စွနခွ
သင်သည် အကျဘက်သ ထ
့် ိုးဆင်ိုးသွ ိုးပပီိုး မရဏ န္င်ငတင်တအ င် တက်ရက်ပင်
ကျဆင်ိုးသွ ိုးတလသည်။ ထအပပင်
သင်၏ ဇ တခန္ဓ မှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှတနတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
့်
သင်သည် စတ်တရ င်္ါ ခစ ိုးတနရတသ လူတစ်တယ က်ကသ
ဲ့် ပြစ်
့် တနသည်- သင်၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုး
တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပပီိုး သင်သည် မမကယ်မမ အတလ င်ိုးတက င်အလ ိုး ရတ်ပခည်ိုးပင်
ခစ ိုးရသည်အ
့် တွက် သင်၏ ဇ တခန္ဓ က တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ အဆိုးသတ်တပိုးရန် ငါအ
့် ိုး
တတ င်ိုးပန်တလသည်။ ဝည ဉ်န္ှင ့်် ပပည်စ
့် တသ သင်တအမျ
ိုးစသည် ဤအတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
့်
တလိုးနက်တသ န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု ရှကကပပီိုး၊ ဤအတွက် ငါသည် တိုး၍ အတသိုးစတ် ရှငိုး် ပပရန်
မလအပ်။ အတတ်၌ ငါသည် သ မန် လူသတဘ
သဘ ဝအတွငိုး် အလပ်လပ်ခတ
ဲ့် သ အခါ၊
့်
လူအမျ ိုးစသည် မမတက
့် ယ်မမ ငါ၏ အမျက်တဒါသ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တန္ှ့် င ့််
တက်ဆင်စစ်တဆိုးန္ှငခ
့်် ကဲ့် ကပပီိုး ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် အနည်ိုးငယ်မျှ သရှခဲက့် ကပပီိုး
ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲတွင ် တက်ရက် တပပ ဆလပ်တဆ င်ပပီိုး ငါ၏
အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်မက
ှု မမတ၏
့် ပကတ မျက်လိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ပမင်ကကရမည့််
လူအချြုျို့ ရှတသိုးသည်၊ ထအပပင်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တခတ်က လ၏ ဒတယအပင်ိုး၏ အဓကအလပ်သည်
့်
ငါ၏ လူမျ ိုးအ ိုးလိုး ဇ တပကတထဲရှ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တက်ရက်သလ တအ င် ပပြုရန်န္င
ှ ့််
သင်တအ
်
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တက်ရက် ပမင်တတွျို့တအ င် ပပြုရန် ပြစ်သည်။ သတသ
့်
ငါသည် လူဇ့် တထဲ၌ ရှတသ တကက င့်် ငါသည် သင်တ၏
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တထ က်ထ ိုးသည်။

ငါတမျှ ်လင်တ
သင်တ၏
့် သ အရ မှ သင်တသည်
့်
့် စတ်ဝည ဉ်၊ ဝည ဉ်န္ှင ့်် ခန္ဓ တက
့်
ကစ ိုးစရ မျ ိုးကဲသ
့် သတဘ
မထ ိုးကကရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
မပခင် ဆက်ကပ်ပခင်ိုး
့်
့် စ တန်ထသ မဆင်
့်
မပပြုရန်ပင်ပြစ်သည်။ သင်တတွ
့် င ် ရှသမျှတသ အရ မျ ိုးက တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးသည် သ ၍တက င်ိုးပပီိုး
ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးသည် သင်တ၏
့် တွက် ထအရ တက
့်
့် ကကကမမ န္ှင ့်် ဆက်စပ်တနသည်အ
့်
တဆ က
့် သတဘ
မထ ိုးပခင်ိုးသည် သ ၍တက င်ိုးသည်။ သင်တသည်
့် စ ိုးပခင်ိုးတစ်ခကဲသ
့်
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က န ိုးလည်ပခင်ိုးင ှ ဧကန်အမှန ်
တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်သတလ ။ ငါ၏ စစ်မှနတ
် သ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးင ှ ဧကန်အမှနပ
် င်
တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်သတလ ။
သင်တသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် တက င်ိုးကင်ဘရှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူတသ ငါ၏
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးရန် လလ ိုးသတလ ။ ငါက
့် န ိုးလည်ပခင်ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
ငါက
တ ထဲရှ အြိုးအထက်ဆိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်
့် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုး တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးတက
့် သင်တ အသက်
့်
အရှဆိုးတသ အရ မျ ိုးအပြစ် တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးင ှ လလ ိုးသတလ ။ သင်တသည်
မမတ၏
့်
့်
တက်လမ်ိုးမျ ိုးအတွက် တတွိုးတတ ပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ့်် ငါအ
့် ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပခင်ိုးင ှ
ဧကန်အမှနပ
် င် တတ်န္င်သတလ ။ သင်တသည်
သိုးတစ်တက င်ကသ
ဲ့် ကွ
ှ ့်် ငါ၏
့်
့် ပ်မျက်ပခင်ိုးက ခရန်န္င
ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးက ခရန် မမတက
အမှန ် ခွငပ့်် ပြုန္င်သတလ ။ ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက
့် ယ်မမတ ဧကန်
့်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုးင ှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်တသ သူ သင်တအထဲ
တွင ် တစ်စတစ်ဦိုးမျှ ရှသတလ ။ ငါ၏
့်
လက်ခပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ကတတတ ်မျ ိုးက လက်ခရရှတသ သူမျ ိုးသည် ငါ၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရတသ သူမျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ သင်တသည်
့်
တစ်စတစ်ရ က သတဘ တပါက် န ိုးလည်ပပီိုးပပီတလ ။ အကယ်၍ ငါသည် သင်တက
့် စမ်ိုးသပ်ပါက၊
သင်တသည်
ငါပပြုသမျှ အမှနတ
် ကယ် ခန္င်ကကမည်တလ ၊ ထအပပင်
ဤစမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး၏ အလယ်တင
ွ ်
့်
့်
ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ရှ တြွန္င်ပပီိုး ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက သမှတ်န ိုးလည်န္င်ကကမည်တလ ။
စတ်ကထမတစတသ စက ိုးမျ ိုးစွ က သင်တပပ န္င်ပခင်ိုးင ှ သမဟ
့် တ် စတ်လှုပ်ရှ ိုးြွယ်
အပြစ်အပျက်မျ ိုးစွ က တပပ ဆန္င်ပခင်ိုးင ှ ငါဆန္ဒမရှ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သင်သည် ငါအ
ွ စ
် ွ
့် ိုး တက င်ိုးမန
သက်တသခန္င်ရန်န္င
ှ ့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ အပပည်
အ
့် ဝန္ှင ့်် နက်ရှုင်ိုးစွ ဝင်တရ က်န္င်ရန်သ
့်
ငါတတ င်ိုးဆသည်။ အကယ်၍ ငါသည် တက်ရက် မတပပ ဆခဲပ
့် ါက၊ သင်ပ
့် တ်လည်တွင ် ရှသည့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့် တကျ ခင်ိုးက ငါ၏ အသိုးကခရရန် မမကယ်မမ ခွငပ့်် ပြု န္င်မည်တလ ။ ဤအရ မှ
ငါတတ င်ိုးဆတသ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးပင် မဟတ်သတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲရှ
အနက်အဓပပ ယ်က မည်သသ
ူ ည် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးငှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်သနည်ိုး။ သတသ
်
့်
သင်တသည်
ဒွဟစတ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဝန်တလိုးပင်ပန်ိုးမတနကကတတ ရ
ှု ွင ် လက်ဦိုးမှု
့် န်၊ သင်တ၏
့်
့် ဝင်တရ က်မတ

ရယူကကရန်န္င
ှ ့်် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန်
ငါတတ င်ိုးဆသည်။ ဤအရ သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုးမှန္င
ှ ့်် ငါ၏
ဆလရင်ိုးက မသဲကပွဲ ခင်ိုးတတကက
င့်် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ချြုိုးတြ က်မပခင်ိုးမှ
့်
တ ိုးဆီိုးတပိုးလမ်မ
က် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
့် ည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲရှ သင်တအတွ
့်
သင်တ န့် ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ သင်တ၏
့် ကယ်ပင် တက်လမ်ိုးမျ ိုးက
စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မပပြုတတ ဘ
့် ၊ဲ အရ အ ိုးလိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးမျ ိုးကန ခရန်အလငှ့်
ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သင်စတ်ပင်ိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တင်ိုး လပ်တဆ င်တလ ။့် ငါ၏ အမ်တထ င်စအတွငိုး်
ရပ်တည်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတတတ်
န္င်သမျှ လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့်
ငါအမှု
့် ၏ တန က်ဆိုးတသ အပင်ိုးကဏ္ဍထ သင်သည် မမ၏ အတက င်ိုးဆိုးက ဆက်ကပ်သင်သ
့် ည်။
ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် သင်သည် ဧကန်အမှနပ
် င် လလ ိုးသတလ ။
့်
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်

စကကဝဠ တစ်ြုလားု အတွက် ဘုရ ားသြင်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ား အြန်ား (၅)
ငါဝ့် ည ဉ်၏ အသသည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခလိုး၏ တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်တ ့်
န ိုးလည်သတလ ။ ဤအချက်က မရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုးသည် ငါက
သည့်သ
် တဘ
့် တက်ရက် ဆန်ကျင်
့်
သက်တရ က်တပမည်။ ဤတွငရ
် တသ
ှ
အတရိုးပါမှုက သင်တ စစ်
် ွ သပမင်ပပီိုးပပီတလ ။ ငါသည်
့် မှနစ
သင်တအတပေါ်
သ မည်
မျှအ ိုးထတ်မ၊ှု မည်မျှ အ ိုးအင် အသိုးပပြုသည်က သင်တ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
့်
့်
သပါသတလ ။ ငါတရှ
ွ ် သင်တလ
ဲ့် သ အရ န္ှင ့်် သင်တ မည်
သ ပပြုမူ
ပပီိုးပြစ်သည်က
့် ျို့တမှ က်တင
့် ပ်ခတ
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် တြ ်ထတ်ဝပ
ွ ် သင်တက
မျ ိုးဟ တခေါ်ဆဝသ
့် ါသတလ ။ ငါတရှ
့် ျို့တင
့် တလ ့် ယ်သင်တ ငါ၏လူ
့်
သင်တသည်
အသစတ်ရြ
ှ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် အရှက်တရ ိုးပင် မရှတပ။ သင်တကဲ
့် တသ
လူမျ ိုးသည်
့်
့်
့် သ
့်
ငါ၏အမ်မှ အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် န္ှငထ
် တ်ခရတပလမ်မ
က် သက်တသခ
့် ည်။ သင်သည် ငါအတွ
့်
ရပ်တည်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ယူဆရင်ိုး ငါအ
ဝက
့် ိုး သင် မလှညပ့်် ြ ိုးန္ှင။့်် ဤသည်မှ လူသဘ
့်
လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှတသ အရ တစ်ခတလ ။ သင်ရ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်ရ
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးမှ
့် ည်ရွယခ
့် ည်မန
မည်သည်အ
့် ရ မျှ မကျန်ရခဲ
ှ ပ
့်် ွ ကပင် ကွဲပပ ိုးတသ လမ်ိုးတစ်ခသ ့်
့် ါက၊ သင်သည် အချန်ကက ပမငစ
ထွက်သွ ိုးပပီိုး ပြစ်တပမည်။ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးက မည်မျှ ထန်ိုးထ ိုးန္င်သည်က ငါမသဟ
သင်ထင်သတလ ။ ဤအချန်မစ
ှ ၍ အရ ရ ၌ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ သင်
ဝင်တရ က် ရမည်။ အတတ်တင
ွ ် သင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
့်

တရ က်တတ်ရ ရ တပပ တနရမျှက၊ သငက
့်် အဆင်တပပ တစတတ မ
့် ည်မဟတ်တပ။ အတတ်တွင၊် သင်တ ့်
အမျ ိုးစသည် ငါအမ
ွ ် ကပ်ရပ်တနန္င်ခကဲ့် ကသည်။ ယတန ခ
့် ိုးတအ က်တင
့် င်မ စွ သင်ရပ်တည်န္င်သည့််
အချက်မှ ငါန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပင်ိုးထန်မတ
ှု ကက င့်် လိုးဝပြစ်၏။ ငါသည် အလျဉ်ိုးသင်သ
့် လ
ရည်ရွယ်ချက်မရှဘဲ၊ တပပ တနသည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ မပြစ်န္င်တပ။ အရ အ ိုးအလိုးက ငါသည်
အပမင်မ
ပ့် ပီိုး အရ အ ိုးလိုးအတပေါ်သ အပမင
မ
့်် ှ အပ်စိုးမက
ှု ငါ ကျငသ
့်် ိုး၏။ ထနည်ိုးတ၊ူ
့် ှ တအ က်သ င
့် ကကည်
့်
့်
ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ကမဘ တပမတပေါ်သ ငါ
့် တနရ ချထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုး၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတ တပပ
ဆပပီိုး လပ်တဆ င်သည့်် အရ တင်ိုးက ငါ၏လျှြုျို့ ဝှက်တသ တနရ မှ ငါ တစ ငက့်် ကည်တ
့် နပခင်ိုး
့်
မရှသည့်် အခက်အတန်ဟူ
လူ
် ့် န
ှ ိုး် ရလွယတ
် သ သူမျ ိုး
့် ၍ လိုးဝမရှတပ။ ငါအြ
့်
့် သ ိုးမျ ိုးသည် ခနမ
ပြစ်သည်- ငါသည် ၎င်ိုးတ တစ်
ဦိုးစီန္င
ှ ့်် အ ိုးလိုးက ပမင်က သ၏။ လျှြုျို့ ဝှက်တသ တနရ သည်
့်
ငါ၏ဘဗမ န်ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင် အမိုး တစ်ခလိုးသည် ငါ လဲတလျ င်ိုးရ အပ်ယ ပြစ်သည်။ ငါသည်
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ တပြ င်မ
့် ျှလျက် ရှသည့်အ
် တွက်၊ စ တန်၏
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတပြင
့် ့်် ပပည်လ
အင်အ ိုးစမျ ိုးသည် ငါထ
က်န္င်။ တပပ မပပတတ်တလ က်တအ င် ပြစ်တသ နက်နမ
ဲ သ
ှု ည်
့် သမတရ
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ရှ၏။ ငါစက ိုး တပပ တနတသ အခါတွင၊် သင်တ၏
့် စတ်ဝည ဉ်သည်
ထထင်ိုးတတွတဝသည့်် အတပခအတနတစ်ခထဲသ ကျတရ
က်ပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် သင်တသည်
့်
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုပြင ့်် လမ်ိုးလျက် တရထဲသ ပစ်
ှ မ
် ျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ချခလက်ရသည့်် ကကက်ငက
့် သွ ိုးကကသည်၊
သမဟ
် ရ ကမျှ သပမရဘဲ၊ ယခပင် ထတ်လန်ြွ့် ယ် တခက ကကြုလက်ရသည့််
့် တ် မည်သည့်အ
ကတလိုးငယ်မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ဗမ န်ဟ
့် သွ ိုးကကတလသည်။ လျှြုျို့ ဝှက်တသ တနရ သည် ငါဘ
အဘယ်တကက င့်် ငါဆသနည်ိုး။ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပမနက်နတ
ဲ သ အဓပပ ယ်က သင်သသတလ ။
လူသ ိုးမျ ိုးထဲတွင ် မည်သသ
ူ ည် ငါက
ှ ့်် ြခင်က သသကဲသ
့် ၊ ့်
့် သန္င်သနည်ိုး။ မမတက
့် ယ်တင်၏ မခင်န္င
ငါအ
ှ
ိုး။ ငါဘ
ဲ င
ွ ် အန ိုးယူရင်ိုး၊ ငါ တသချ စွ တလ့်လ ၏့် ိုး မည်သူ သန္င်စွမ်ိုးရသနည်
့် ဗမ န်ထတ
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏က
ကကမမ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏အန
င်္တ် အတွက်သ ၊
့်
့်
“ကမဘ လှည့်် ခရီိုးသွ ိုးပခင်ိုး” န္ှင ့်် သွ ိုးလက် ပပန်လက် တပပိုးလ ိုးရင်ိုး ပျ ိုးပန်ိုးခပ်မျှ လှုပ်ရှ ိုးတနကကသည်။
သတသ
် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါန့္် င်ငတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးအတွက် ချန်ထ ိုးြ အ
့်
့် ိုးအင်
မရှကကတပ၊ အသက်ရြူှ ြ သ
့် ိုးသည့်် အ ိုးထတ်မှုမျှပင် မရှတချ။ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး
၎င်ိုးတက
် ဤလူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့် အတဒကခမှ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါကယ်ဆယ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
့်
တကျိုးဇူိုးကန်ိုးသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်- ယင်ိုးတအထဲ
တွင ် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး
့်
ပြစ်စဉ်အ ိုးလိုးက မတရတွကန္
် င်တပ။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ လက်ရတန
ှ ရက်
့် အထ
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ - ရ စန္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးလှစွ - ရှပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် အြ
့် ွယန
် မတ်လကခဏ မျ ိုးစွ က
ပပြုပပီိုးပြစ်က ငါ၏ဉ ဏ်ပည က အကကမ်မျ ိုးစွ ထင်ရှ ိုးတစပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် လူတသည်
့်
့်

စတ်တဝဒန သည်တစ်ဦိုးကဲသ
့် စ
့် ၊ ့် ငါ၏အတရိုးကစစမျ ိုးက
့် တ်မန္ှပြစ်
့် က ထထင်ိုးသကဲသ
အတရိုးစက်ပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယ်ချက် အနည်ိုးငယ်မျှမရှဘဲ၊ တစ်ခါတစ်ရတွငပ
် င် သစ်တတ ထဲတွင ်
ယမ်ိုးခါတနသည့်် သ ိုးရဲရင်ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ကကတလသည်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးက
တသမန်တပိုးပပီ
ိုးပြစ်က ၎င်ိုးတက
ဲ အ
ှု စီအစဉ်သည်
့်
့် သ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
့် တသတစရန် စီရင်ချက်ချခဲတ
မည်သအ
ူ ိုးပြငမ
့်် ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ ထတကက
င၊့်် ငါ၏ လက်ထတ
ဲ ွင ် လူသ ိုးမျ ိုးသည် မမတ ့်
့်
ြက်တွယ်သည့်် တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက ဆက်လက် ထတ်တြ ်ပပ ကကတလသည်။ ငါ၏
အမှုအဆင်ဆ
့်် ျက်သည့်၊် ညစ်ညြူိုးပပီိုး ယတ်ညတ
့် သ မသ ိုးစကကီိုး
့် င်တ
့် ကက င့်် ဆတ်ယတ်သည့်၊် အကျငပ
တစ်ခထဲတွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကသည့်် သင်တက
့် ငါ တစ်ြန် ကယ်ဆယ်ပပီိုးပြစ်သည်။
ငါစီစဉ်ထ ိုးတသ အမှုသည် တစ်ခဏပင် မရပ်န ိုးဘဲ၊ တရှ ျို့သသ
့် အပူတပပင်ိုး
တရှ ျို့ဆက်ပမဲတရှ ျို့ဆက်တနသည်။ န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဲ တရ
့် ျို့တပပ င်ိုးပပီိုးတန က်၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တက
့်
ငါ၏လူမျ ိုးအပြစ် ငါန့္် င်ငတတ ်ထသ
ဲ သယ်
တဆ င် သွ ိုးပပီိုးတန က်၊ ငါ၌ သင်တအတပေါ်
အပခ ိုး
့်
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ရှတပမည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဤတခတ်က ငါအပ်ချြုပ်မည့်် ြွဲျို့စည်ိုးပ အတပခခဥပတဒက
သင်တ
ွ ် ငါစတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးမည်။
့် ရှ ျို့တင
သင်တသည်
ငါ၏လူမျ ိုးဟ တခေါ်ဆခကကရသည့်အ
် တွက်၊ သင်တအတနပြင
့်် ငါန့် မက
့်
့်
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစန္င်သငတ
့်် ပသည်။ ဆလသည်မှ စမ်ိုးသပ်မအ
ှု လယ်တွင ် သက်တသခရပ်တည်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးသည် ငါအ
့်် က ် လပ်ြန္ှ့် င ့်် ငါထ
့် ိုး တပမှ က်ထိုးပငတ
့် မှ သမမ တရ ိုးက
ြိုးကွယထ
်
ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးပါက သမဟ
ွ တ
် င
ွ ် သကခ မဲတ
ွ ်
့် က်ကယ
့် သ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးတင
့် တ် ငါတန
ပါဝင်ပတ်သက်ပါက၊ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် မခင်ိုးချက်မရှ တမ င်ိုးထတ်ခရမည် ပြစ်က ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး
ငါကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည်က တစ င်ဆ
့် င်ိုးရန် ငါအ
့် မ်မှ တမ င်ိုးထတ်ခရမည်၊ ပပီိုးလျှင ်
ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
သစစ မရှသကဲသ
့် သ
ှု ရှသူ၊ ပပီိုးလျှင ်
့် ည်။ အတတ်တွင ် ငါအတပေါ်
့်
့် ိုးသမီိုးတ၏
့် ချစ်ခင်မမ
ယတနတွ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး တဝြန်ရန် တစ်ြန် ထကက သူတသည်
လည်ိုး ငါအ
့် င ် ငါအ
့် ိုး ပွငပ
့် မ်မှ
့်
တမ င်ိုးထတ်ခရလမ်မ
ငါ၏ဝန်ထပ်မျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ်
့် ည်။ ငါ၏လူမျ ိုးပြစ်တသ သူတသည်
့်
စ န တထ က်ထ ိုးမှု ပပရမည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သရှြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤသတသ
လူမျ ိုးကသ ငါသည် ဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မရင်ဆင်ရဘဲ၊ ငါ၏လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး
တအ က်တွင ် ဧကန်မချ အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ဝန်ထပ်မျ ိုးက စ န တထ က်ထ ိုးမှု
မပပန္င်ဘလ
ဲ ျက်၊ မမတက
ူ ျ ိုး့် ယ်တင်၏ အန င်္တ်မျ ိုးအတွက် စီစဉ်ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်သမ
ဆလသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက တကျနပ်တစရန် ရည်ရွယ်ပခင်ိုး
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ငါ၏ စတ်န္လ

မရှဘဲ၊ ယင်ိုးထက် တပိုးစ ကမ်ိုးစ မျ ိုးက ရှ တြွသမ
ူ ျ ိုး- ၎င်ိုးတသည့်
် တမွိုးြွ ိုးခဲသ
် ချန်မှ
့် ည့်အ
့်
ငါ၏ဝန်ထပ်မျ ိုးအတပေါ် စ န တထ က်ထ ိုးမှု ပပြဆ
် ရ ဆသည်က
့် သည်မှ မည်သည့်အ
ဘ မျှမသရှကကတလတသ တကက င၊့်် ဤသူတတ င်ိုးစ ိုးကဲသ
့် တသ
သတတဝါမျ ိုးက အသိုးပပြုြ ငါ
့်
့် လိုးဝ
ပငင်ိုးပယ်တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ပမှနအ
် သစတ်မဲတ
လူမျ ိုးသည်
့် သ လူမျ ိုးပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
့်
ဦိုးတန္ှ က် “အ ဟ ရချြုျို့တမ
ဲ့် ”ှု က ခစ ိုးရပပီိုး “အ ဟ ရ” တချြုျို့အတွက် အမ်ပပန်ရန်လအပ်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက ငါမသိုးတပ။ ငါ၏လူမျ ိုးအလယ်၊ အဆိုးတင
ွ ် ငါက
့် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည်
့်
အစ စ ိုးပခင်ိုးကဲသ
့် ကျွ
့် က်သ လပ်တလ့် ရှတသ
့် မ်ိုးကျင်တသ လက်ပြင့်် သင် သက်တသ င်သ
အရ တစ်ခကဲသ
့် တရင်
ိုးတန္ှိုးီ ပြစ်လ ြအလ
ငှ့် အတယ က်တင်ိုးသည် တစ်ခဏပင် လိုးဝ
့်
့်
တမတ
့် ငါ
့် လျ ပ့် ခင်ိုး မရှတသ အရ တစ်ခပြစ်သည့်် စ ိုးပခင်ိုး၊ ဝတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပ်ပခင်ိုးကဲသ
့် ိုး
့် အ
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက အဆိုးထ တကျပွနရ
် မည့်် တ ဝန်ဝတတရ ိုးတစ်ခအပြစ် အတလိုးထ ိုးရန် လအပ်
တပလမ်မ
ွ ် ယကကည်မှုန္င
ှ ့််
့် ည်။ ငါတပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတွက်မူ၊ တစ်ခစီတင်ိုးက အဆိုးစန
ခယူရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အပပည်အ
့် ဝ စွဲမတ
ှ ်ရမည်။ ဝတ်တကျတန်ိုးတကျ တစ်ဝက်တစ်ပျက် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
ရှ၍ မပြစ်တပ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရမစက်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါအ
့် ိုး
တက်ရက်ခခတနပခင်ိုးအပြစ် မှတ်ယခ
ူ ရလမ်မ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးသိုးပခင်ိုး မပပြုတသ သူ
့် ည်။ ငါန္ှု့် တက
မည်သမ
ူ ဆ သမဟ
ူ ဆသည် ငါက
့် အ ရစက်တနပခင်ိုး
့် တ် ယင်ိုးတက
့် သရှရန် မကကြုိုးစ ိုးတသ သူ မည်သမ
မရှသကဲသ
့် မှ
ူ ရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏အမ်တခါိုးပပင်ပသ တ
့် တ်ယခ
့် က်ရက် ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တင်ိုး၊ ငါအလရှသည်မှ
့် တသ ် ယခင်က ငါတပပ ခဲသ
့် ည်အ
အတရအတွက်မျ ိုးပပ ိုးတသ လူမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ထူိုးကဲသ လွနမ
် ှု ပြစ်သည်။ လူတစ်ရ တွင ်
ငါန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါက
့် သန္င်သူ တစ်ဦိုးသ ရှပါက၊ ဤသူတစ်ဦိုးတည်ိုးက အသဉ ဏ်
ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတအတပေါ်
အ ရစက်ြ အပခ
ိုးသအ
ူ ိုးလိုးက ငါ လလလ ိုးလ ိုး
့်
့်
စွနပယ်
် ့် မည် ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ အတရအတွက်မျ ိုးပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးက ငါက
့် ထင်ရှ ိုးတစန္င်ပပီိုး
ငါအ
ှ ် တနထင်န္င်သည်ဆသည်မှ တသချ တပါက် မမှနက
် န်သည်က သင်တ ့်
့် ိုးပြင ့်် အသက်ရင
တတွျို့ န္င်တပသည်။ ငါအလရှသည်မှ (အတစအ
့် သည်တ
့် င်) င်္ျြုစပါိုးပြစ်ပပီိုး
့် န္ှမျ ိုး မပပည်ဝ
(အတစအ
့် ချန်တွငပ
် င်) တတ ပင်မျ ိုး မဟတ်တပ။ ရှ တြွပခင်ိုးက
့် န္ှမျ ိုးမှ အထင်ကကီိုးစြွယ် ပပည်ဝ
အတရိုးမထ ိုးဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး တလျ ရ
ူ ျ ိုးအတနန္ှငမ
့်် ၊ူ မမတ သတဘ
အတလျ က်
့် ဲသည့်် ပစပြင ့်် ပပြုမူသမ
့်
ထွကခ
် ွ သွ ိုးသင်သ
ငါန့် မက ဆက်လက် င်္ဏ်အသတရပျက်တစမည်စိုး၍၊ ၎င်ိုးတက
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါတန က်ထပ် မပမင်လတပ။ ငါ၏လူမျ ိုးက ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊
ဤပညတ်ချက်မျ ိုးတွင ် ယခ ငါရပ်ထ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ အတပခအတနမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပတပေါ် မူတည်ပပီိုး
တန က်ထပ် အတရိုးယူမမ
ှု ျ ိုး ပပြုလပ်ရန် တစ င်ဆ
့် င်ိုးမည်ပြစ်သည်။

လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် တနရက်
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်
့် မျ ိုးတွင၊် လူအမျ ိုးစက ငါသည် ဉ ဏ်ပည န္ှငသ
ကယ်တင် ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထထ
ဲ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ပမင်သည့်် တကယ့််
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ ထင်ခကဲ့် ကသည်။ သတသ
် ဤသည်မှ အတပေါ်ယအတပပ သ ပြစ်သည်။
့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါအ
် ကယ် သရှခဲက့် ကပပီိုးပြစ်ပါက၊ အလျင်အပမန် တက က်ချက်မျ ိုး
့် ိုး အမှနတ
ချဝမ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ငါအ
့် ိုးသရန်
ကကြုိုးစ ိုးပမဲကကြုိုးစ ိုးတနကကတပမည်။ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် တတွျို့ ပမင်သည့််
့်
အဆင်သ
က်ရခဲ
ှ ပ့် ပီိုးသည့်အ
် ခါမှသ ငါက
့် ွယပ် ြစ်တသ သူဟ တခေါ်ဆြ ့်
့် တရ
့် အတပမ ်အပမင် ရှပပီိုး အြ
့်
ထက်တန်ကကတပမည်။ ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် အသပည သည် မတလိုးနက်လှတပ။
တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ၊် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါအ
့် ိုး န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတစခကကပပီိုး
့်
ပြစ်က ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်ကကပပီိုးတန က်၊ ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ တစ်စတစ်ရ က စစ်မှနစ
် ွ
သရှလ ကကသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ငါတပခရ
မျ ိုးက ရှ တြွရန်
့်
့်
ခက်ခလ
ဲ ှတသ တကက င့်် ငါအ
ရန် ရည်ရွယ်ချက် အနည်ိုးငယ်မျှ သထ ိုးဝပ့် ခင်ိုးမရှဘဲ၊ ငါအတပေါ်
့် ိုး ဆန်ကျင်
့်
့်
ကျြုိုးန္နွ ခသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ အပမဲ ရှတလ့်ရခဲ
ှ က့် ကသည်။ ဤလူမျ ိုး အလယ်တင
ွ ် ငါ၏
လမ်ိုးပပမှုကင်ိုးမဲပ
အတလ တကကီိုး လပ်တဆ င်ဝက့် ကမည်မဟတ်တပ။ ထတကက
င်၊့်
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတတွျို့အကကြုက ရှငသ
် န်ပြတ်သန်ိုးပပီိုးသည့်် တန က်တင
ွ ၊် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်
့်
အတပမ ်အပမင်ရသူ
ှ ၊ အြ
့် ွယ်ပြစ်ပပီိုး တင်ပင်ဘက်အပြစ်၊ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
အသွ ိုးန္စ
ှ ်ဘက်ပါတသ ဓ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
ကကီိုးပမတ်ပပီိုး
့် သည်၊ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်တသည်
့်
အလွနအ
် အ
့် ိုးသင်ြ
့် ွယပ် ြစ်က အက့် သြွယပ် ြစ်သည်၊ ငါသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြင ့်် ပခြုလမ်ိုးထ ိုးသည်၊
ငါ၏ ဉ ဏ်ပည သည် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်န္င
ှ ့်် အပခ ိုး ထိုးထွငိုး် သပမင်မတ
ှု ထက်
ပမငမ
့်် ိုးသည်ဟ
့်
တခေါ်ဆရင်ိုး၊ ငါန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် အသပည အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက တန က်ဆိုးတင
ွ ် ပခြုင၍
တက က်ချက်ချ ခဲက့် ကတလသည်။ သတသ
် ယတနတွ
့်် တ်သက်သည့်် သင်တ၏
့် င ် ငါန္ှငပ
့်
့် အသပည သည်
၎င်ိုးတခင်
င ့်် သင်တ ့်
့် ိုးထ ိုးတသ အတ်ပမစ်အတပေါ် အတပခပပြုရမျှ ပပြုထ ိုးတလသည်၊ ထတကက
့်
အမျ ိုးစသည်- ကကက်တူတရွ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် -့် ၎င်ိုးတတပပ
ဆခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တရရွ တ်တနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သင်တက
့် ည်မှ သင်တ ့်
့် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု မျ ိုးလှစွ ငါ သက်ညှ ခဲသ
ငါက
့် ၊ ့် သင်တ၏
့် ျင်ိုးလှသည်က ငါထည်သ
့် င
ွ ိုး်
့် သရှပသည် မတလိုးနက်လှသကဲသ
့် “ပည တရိုး” သည် ညြ
စဉ်ိုးစ ိုးတသ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး၊ သင်တအမျ
ိုးစသည် သင်တက
့်
့်
့် ယ်သင်တ ့်
မသကကတသိုးတပ၊ သမဟ
ှု ျ ိုးတင
ွ ် ငါ၏အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ့်
့် တ် သင်တ၏
့် လပ်တဆ င်မမ
ဆန္ဒပပင်ိုးပပန္ှငက့်် ကပပီိုးပြစ်က ၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ လွတက
် င်ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်ဟ
တတွိုးထင်ကကတလသည်၊ သမဟ
ွ ်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက
့် တ် လူဇ့် တခယူပပီိုးတန က်၊ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

လိုးဝ မသတတ ဘ
ှ ည်ိုး လွတက
် င်ိုးခဲသ
့် ၊ဲ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် သင်တ ပပစ်
့် ည်ဟ
့် တင်ဆိုးမမှုမလ
တတွိုးထင်ကကသည်၊ သမဟ
် ့် သ
့် တ် သင်တ ယ
့် ကကည်တသ ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ ၏ ကျယ်ပပနတ
တနရ မျ ိုးတွင ် မတည်ရဟ
ှ တတွိုးထင်ကကပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုး
့်
အလဟဿပြစ်မည့်် အချန်က အပျင်ိုးတပပကန်လွနတ
် စပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုရင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရမည့်် တ ဝန်အပြစ် သင်တ၏
ဲ ွင ်
့် န္ှလိုးသ ိုးထတ
သမ်ိုးထ ိုးရမည့်် အရ တစ်ခအစ ိုး သင်တ၏
့် အ ိုးလပ်ချန်တွင ် လပ်တဆ င်ရမည့််
ပငီိုးတငွျို့ ြွယတ
် က င်ိုးတသ အလပ်တစ်ခအပြစ် တချ င်ထိုးထ ိုးကကသည်။ သင်တ၏
့် အရည်အချင်ိုးမျ ိုး၊
ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုး ကင်ိုးမဲမ
့် ှုက ငါမသန ိုးခဲပ
့် ါက၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
တည်ရပခင်
ှ ိုးမှ ြယ်ရှ ိုးခရလျက်၊ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု အလယ်တင
ွ ် တသဆိုးကကမည်ပြစ်သည်။ သတသ
်၊
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ငါ၏ အမှု ပပီိုးစီိုးသည်အထ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါ
ဆက်လက်၍သက်ညှ ဦိုးမည်။ ဤသည်မှ သင်တအ
့် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ ့်
့် ိုးလိုး သရမည်အ
အ ိုးလိုးသည် အတက င်ိုး န္ှင ့်် အဆိုးတက
် ့် မည် ပြစ်သည်။
့် မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်ပခင်ိုးက ရပ်တနရ
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်

စကကဝဠ တစ်ြုလားု အတွက် ဘုရ ားသြင်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ား အြန်ား (၆)
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ မျက်တမှ က်၌ ငါအ
့် ိုး စတ်တကျနပ်တစန္င်ရန်အလငှ့် ဝည ဉ်တတ ်
အတရိုးကစစမျ ိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်တလ ၊့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရစက်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ်
ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် ခွပဲ ခမ်ိုး၍ မရန္င်သည့််
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးအပြစ် အမှနတ
် ကယ် သတဘ ထ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးရှတလ ၊့် လူသ ိုးအလယ် ချြုပမန်မှု န္ှင ့််
ခါိုးသီိုးမှုတက
့် ပမည်ိုးစမ်ိုးရင်ိုး၊ ငါသည် တပခချစရ အ ိုးလိုးအတပေါ် တပခချပပီိုးပြစ်သည်၊ ကျယ်တပပ တသ
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက ငါသည် ကကည်ခ
့် ၊ဲ့် ပပီိုးလျှင ် လူတအကက
ိုး ငါတလျှ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
လူသ ိုးသည် ငါက
် ခါမျှ အမှနတ
် ကယ် မသကျွမ်ိုးခဲတ
့်် ည်သွ ိုးလ ပခင်ိုးမျ ိုး
့် မည်သည့်အ
့် ပ၊ ငါ၏ လှညလ
အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ငါက
့် အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ငါသည်
တတ်ဆတ်တနခဲပ့် ပီိုး သဘ ဝလွနတ
် သ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မတဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ တကက င်၊့် မည်သတ
ူ စ်ဦိုးကမျှ ငါက
့် အမှန ် တတွျို့ ပမင်ြူိုးပခင်ိုး မရှတချ။
မျက်တမှ က်က လသည် ယခင်ကကဲသ
့် မဟ
တ်တပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်ကတည်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
မပမင်ြူိုးသည့်် အမှုအရ မျ ိုးက ငါပပြုမည်၊ တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင ် လိုးဝမကက ိုးြူိုးတသ

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတပပ ကက ိုးမည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါက
့်
ဇ တပကတ၌ သကျွမ်ိုးလ တစရန် ငါတတ င်ိုးဆတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့်
ငါ၏စီမခန်ခွ့် ဲမ၏
ှု အဆင်မ
် လူတသည်
တရိုးတရိုးမျှပင် မသကကတပ။ ငါသည်
့် ျ ိုးပြစ်ကကသည်၊ သတသ
့်
့်
ထအရ မျ ိုးက ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊ လူမျ ိုးသည် သူ၏စတ်ထတ
ဲ ွင ် ရှု ပ်တထွိုးလျက်ပင်
ရှတသိုးသည်။ ထအရ တက
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးတပပ ဆရန် ခက်ခဲတလသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏
နမ်က
့် ျမှု မဟတ်သတလ ။ ယင်ိုးမှ ငါကစ ိုးလတသ အရ အတအကျပင် မဟတ်သတလ ။
န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက တအ င် ငါသည် လူသ ိုး၌ မည်သည်အ
့် ရ မျှ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှခဲ၊့် န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက တအ င်
ငါ၏လူဇ့် တန္ှင ့်် တက်ရက် ထတတွျို့ မှုရတသ
ှ
်ပင ိုးလည်ိုး၊ ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှ တက်ရက်
ထတ်ပပန်တသ အသက မည်သတ
ူ စ်ဦိုးမျှ မကက ိုးြူိုးကကတပ။ ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဤအရ က
တခတ်က လတစ်တလျှ က် ငါက
့် လူမျ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ထခက်ပခင်ိုး မရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ငါန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် အသပည ကမူ မလဲမတရှ င်သ ချြုျို့တကဲ့် ကတလသည်။ သတသ
် လက်ရအချ
ှ
န်တွင ်
့်
န ိုးလည်ရခက်ခဲပပီိုး အတင်ိုးအတ မရှတသ အက့် သြွယတ
် က င်ိုးသည့်် အမှုက သင်တ၌့် ငါ
လပ်တဆ င်ပပီိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မျ ိုးစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး ငါ တပပ ကက ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး ထကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွငပ
် င်၊ ငါ၏ မျက်တမှ က်၌ ငါက
့် တက်ရက်
့်
့်
ခခတသ သူမျ ိုးစွ ရှတနဆဲပြစ်တလသည်။ ယခ သင်က
့် သ ဓကအနည်ိုးငယ် ငါတပိုးမည်။
ငါ၏အလက န ိုးလည်ြန္ှ့် င ့်် အသက်၏ ခစ ိုးမတ
ှု စ်ခက ရရှြ ကက
့် သင်သည်
့် ြုိုးစ ိုးလျက်၊ တနစဉ်
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးသည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရင်ဆင်
့်
ရသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ယင်ိုးတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ကွဲပပ ိုးစွ ရှု ပမင်သည်။ သင်သည် ငါ၏န္ှုတက
ဝည ဉ်တတ ်တက
့် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး အပြစ် သတဘ ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်သည်
ထကဲ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမက်ဆပခင်ိုးငှ အတပခခအ ိုးပြင ့််
့် သ
့်
မတတ်စွမ်ိုးန္င်ဟလည်ိုးတက င်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ညန်ကက ိုးပခင်ိုး
့်
ခရသည်ဟလည်ိုးတက င်ိုး ယကကည်လျက်၊ ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုးက တဘိုးသ ကန်
ထတ်တလသည်။
့်
ထကဲသ
့် တသ
အတပခအတန၌ သင်၏ အသပည သည် အဘယ်နည်ိုး။ သင်သည် ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့် ယ်ငါ
ယူတင်ဝတ်တဆ င်တသ လူဇ့် တန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ပပင်ိုးထန်မှု အမျြုိုးမျြုိုးရသည့်
ှ
် အယူအဆမျ ိုး
သင်၌ရှတလသည်။ ယင်ိုးက သင်သည် တနစဉ်
့် တလ့်လ လျက် အချန်ကန်ဆိုးပပီိုး၊ “အဘယ်တကက င့််
ကယ်တတ ်သည် အမှုအရ မျ ိုးက ထနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထတတ ်မှ လ ပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်န္င်သတလ ။ မပြစ်န္င်။ သူသည် ကျွန္ပ်
် န္င
ှ ့််
သပ်မကွ ပခ ိုးတပ။ သူသည် သ မန်ပြစ်၍ ရိုးရိုးတန်ိုးတန်ိုး ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။” ဟ

တပပ ဆသည်။ ထကဲ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုးက မည်သ ရှ
့် သ
့်
့် ငိုး် ပပန္င်မည်နည်ိုး။
သင်တအထဲ
တင
ွ ် အဘယ်သသ
ူ ည် အထက်တွင ် တြ ်ပပသွ ိုးသည့်အ
် ရ မျ ိုးက မပင်ဆင်သနည်ိုး။
့်
ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက မပင်ဆင်တသ သူမျ ိုး ရှသတလ ။ ယင်ိုးတသည်
သင်မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
့်
လက်လတ်ြ မလ
လ ိုးဘ၊ဲ ပင်္္လပင်ဆင်မ၏
ှု အပင်ိုးအစမျ ိုးကဲသ
့် ဆ
့်
့် ပ်ကင်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုး
ပြစ်ပရတပသည်။ သင်သည် စတ်ခစ ိုးချက်အရ လလပပြုပခင်
ိုးက အ ိုးထတ်ရန် သ ၍နည်ိုးပါိုးတလသည်၊
့်
ယင်ိုးအစ ိုး ငါကယ်တင် ယင်ိုးက လပ်တဆ င်ရန် သင်တစ င်ဆ
် ရလျှင၊်
့် င်ိုးတလသည်။ ဧကန်အမှနဆ
ရှ တြွပခင်ိုး မရှတသ သူတစ်ဦိုးမျှ ငါက
့် အလွယ်တကူ သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုး မရှတပ။ ဤသည်တသည်
့်
သင်တအ
် င်သည့်် တပါတန်
့် တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မဟတ်တချ။ အတကက င်ိုးမှ
့် ိုး ငါသွနသ
သင်တက
ှ န၍ တန က်ထပ် သ ဓကတစ်ခက သငအ
့်် ိုး
့် တ
့် ိုးက ိုးန္င်ရန်အတွက် တန က်ထပ် ရှု တထ င်မ
ငါတပိုးန္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
တပတရန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တြ ်ပပသည်အ
့် ခါ၊ လူမျ ိုးက သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အဆိုးမရှတသ
အတက င်ိုးတပပ စရ မျ ိုး ရှကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူစန
ွ လ
် ့် တ်ခသ
ဲ့် ည့်် အကကမ်သိုးကကမ်၊
့်
စ တန်က အတစခပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သ စမ်
ှ ့်် အဆိုး၌
့် ိုးသပ်သည်န္င
ဘရ ိုးသခင်အတွက် တဇ က်ထိုး အတနအထ ိုးန္ှင ့်် မည်သ က
့် ိုးစင်တင်ခရသည် အစရှသည်တက
့်
ချက်ချင်ိုး ပပန်သတရကကတလသည်။ ယခအခါ တပတရသည် ငါန္ှင ့်် သူ၏ တန က်ဆိုးနင်္ိုး
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်တက
ဲ့် သ
့် မည်ကသ
့် လ ပက သင်တအ
့် ိုး တြ ်ပပပခင်ိုးအတပေါ် ငါ အ ရစက်မည်။
တပတရသည် အရည်အချင်ိုးတက င်ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ သူ၏အတပခအတနမျ ိုးသည် တပါလ၏
အတပခအတနမျ ိုးကဲသ
့် မဟ
တ်တချ။ တပတရ၏ မဘမျ ိုးသည် ငါက
့် ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခကဲ့် ကသည်၊
့်
ထမဘမျ ိုးသည် စ တန်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးခ ထ ိုးရတသ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
တပတရအ ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ တစ်စတစ်ခမျှ
့်
မသွနသ
် င်တပိုးခဲက့် ကတပ။ တပတရသည် ထက်ပမက်သည်၊ ပါရမီရပပီ
ှ ိုး ငယ်စဉ်ဘဝကတည်ိုးက
သူမ့် ဘမျ ိုး၏ အလွနခ
် ျစ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
်လည်ိုး အရွ ယ်တရ က်သအ
ူ ပြစ်၊ သူသည်
့် သူပြစ်သည်။ သတသ
့်
ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည က ရှ တြွလက်စ ိုးရ တွင ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ မရပ်တနခ
် ့် တ
ဲ့် သ တကက င ့််
သူမ့် ဘမျ ိုး၏ ရန်သူ ပြစ်လ ခဲက
၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် သူမ့် ဘမျ ိုးက တကျ ခင်ိုးခဲတ
့်
့် ပသည်။
ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးထက် တပတရသည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတမှ့် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ၏
် လက်တတ ်ထ၌
ဲ ရှပပီိုး အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
အရ ခပ်သမ်ိုးမှ စ တန်၏ စီမပခင်ိုး မပါဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှလ ပပီိုး ကယ်တတ ်ကပင်
တက်ရက်ထတ်တပိုးသည်ဟ ယကကည်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တပတရ၏ မဘမျ ိုး၏ ဆန်ကျင်
့်

ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်က သူအ
ှ ့်် သန ိုးကရဏ တန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်သည့်် ပ၍
့် ိုး ငါ၏ တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ကကီိုးမ ိုးတသ အသက တပိုးခဲသ
့် ည်၊ ထသပြင်
့် ိုး ရှ တြွရန် သူ၏လအင်ဆန္ဒသည် သ ၍
့် ့် ငါအ
တိုးပမငလ
့်် ခဲသ
့် ည်။ သူသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးကသ အ ရစက်
ခဲရ
့် ပပင် ငါ၏အလက န ိုးလည်ပခင်ိုးကပါ အ ရစက်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် မျှမကသည်အ
ယခင်ထက်ပ၍ န္ိုးကက ိုးခဲတ
့် ပသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သူသည် သူ၏စတ်ဓ တ်၌ အပမဲတတစ
အသတရ ိုးရှပပီိုး၊ သူလပ်သမျှတွင ် ငါ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တတွျို့တစခဲသ
့် ည်။ သူသည် ကျရှု ိုးမှု၌
ပတ်မလ ပခင်ိုးက လွနစ
် ွ တကက က်ရွ ျို့လျက်၊ သူက
ှု ျ ိုးက
့် မ
့် ယ်သူ အ ိုးတပိုးရန် အတတ်မှ လူမျ ိုး၏ ရှု ိုးနမ်မ
မပပတ် အ ရစက်ပခင်ိုးအ ိုး ထန်ိုးသမ်ိုးခဲသ
င ့်် တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တင
ွ ်
့် ည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ခကဲ့် ကတသ လူမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
စတ်ထစ
ဲ ဲမ
ွ တ
ှ ်ပခင်ိုးကလည်ိုး သူ အ ရစက်ထ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင်-့် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့််
လကခဏ သွငပ် ပင်မျ ိုးတွငသ
်
မဟတ်ဘ၊ဲ သ ၍ မျ ိုးစွ အတရိုးကကီိုးစွ ပင် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
လကခဏ သွငပ် ပင်မျ ိုး၌ပါ- တပတရသည် ငါ၏မျက်တမှ က်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ငါက
့် အသကျွမ်ိုးဆိုး
ပြစ်လ သည်အထ သူသည် လျင်ပမန်စွ သ ၍ ကကီိုးထွ ိုးရငက
့်် ျက်လ တပသည်။ ထတန
့် က်
တပတရသည် သူတွ
ဲ မည်
သထည့်
ထ
် ိုးန္င်သည်၊
့် င ် ရှသမျှတသ အရ အ ိုးလိုးက ငါ၏လက်ထသ
့်
့်
သူသည် စ ိုးပခင်ိုး၊ ဝတ်ဆင်ပခင်ိုး၊ အပ်စက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် အဘယ်အရပ်တွင ် တနထင်သည်တအတပေါ်
့်
ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုး ချပခင်ိုးကပင် သူမည်သစွ့် နလ
် ့် တ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထအစ ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးတင
ွ ် ငါက
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးက အတပခခလျက် ငါ၏ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခဲသ
် ့်
့် ည်တက
့် စတ်ကိုးူ ကကည့်ြ
မခက်ခတ
ဲ ပ။ ငါသည် သူက
် င်တသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး- အလအတလျ က်အ ိုးပြင ့််
့် မတရမတွကန္
သူက
ှု ျ ိုး- ခစ ိုးတစခဲတ
့်် ျီတသ
့် ည့်် စမ်ိုးသပ်မမ
့် သ ်လည်ိုး ရ န္ှငခ
့် တသလတမျ ပါိုး ပြစ်တစခဲသ
ထစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး၏ အလယ်တင
ွ ် သူသည် ငါအ
့် ိုး ယကကည်ပခင်ိုးက တစ်ကကမ်မျှပင် တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပခင်ိုး
မရှခဲ၊့် သမဟ
် ့် ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟ
့် ိုး စတ်ပျက်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှခဲတ
့် ချ။ ငါသည် သူအ
့် တ် ငါအ
့် ိုး စွနပစ်
တပပ ခဲသ
့် ချန်တင
ွ ပ
် င်၊ သူသည် စတ်ပျက်အ ိုးတလျ ပ့် ခင်ိုး မရှခဲဘ
့် ည်အ
့် ၊ဲ လက်တတွျို့ကျတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် အတတ်မှ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ငါက
့်
ဆက်ချစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ငါက
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ငါသည် သူက
့် ချစ်ခတ
့် ချီိုးကျြူိုးမည် မဟတ်တကက င်ိုး၊
အဆိုးတင
ွ ် သူအ
ဲ ပစ်
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုးတက
့် ည်။
့် ိုး စ တန်၏ လက်ထသ
့် ချလမ်မ
့် ငါသူအ
့် ိုး တပပ ခဲသ
သတသ
် သူ၏ဇ တခန္ဓ တပေါ် ကျတရ က်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးပြင့််
့်
စမ်ိုးသပ်မသ
ှု ပြစ်သည့်် ထကဲသ
့် တသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အလယ်တင
ွ ် သူသည် ငါထ
့် ဆတတ င်ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊
့်
“အိုး ဘရ ိုးသခင်၊ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတအလယ်
တင
ွ ် အနန္တတန်ခိုးရှင ် ပြစ်တသ
့်
ကယ်တတ ်၏ လက်တတ ်ထ၌
ဲ မရှတသ လူသ ိုးတစ်တယ က်တစ်တလ၊

ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်တက င်တစ်တလ၊ သမဟ
့် တ် အမှုအရ တစ်ခတစ်တလ ရှတလသတလ ။
ကယ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် အ ိုး သန ိုးကရဏ ရှတသ အခါ၊ အကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ကယ်တတ ်၏
သန ိုးကရဏ ပြင ့်် ကကီိုးစွ ရင်လန်ိုး ဝမ်ိုးတပမ က်ပါ၏၊ ကယ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် အ ိုး
တရ ိုးစီရင်တသ အခါ၊ အကျွန္ပ်
် သည် မထက်တန်န္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် ကသဇ အ ဏ ၊
ဉ ဏ်ပည တန္ှ့် င ့်် ပပည့်ဝ
် တတ ်မတ
ူ သ တကက င့်် ကယ်တတ ့်် တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုး၏
ဉ ဏ်မမီန္င်တသ နက်နမ
ဲ ှုက သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ခစ ိုးမတ
ှု စ်ခ ရရှပါ၏။ အကျွန္ပ်
် ၏ဇ တခန္ဓ သည်
ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးရတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အကျွန္ပ်
် ၏ဝည ဉ်သည် သက်သ ရ ရပါ၏။ ကယ်တတ ်၏
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အကျွန္ပ်
် သည် မည်သလျှ
ှ ့်် တနန္င်ပါမည်နည်ိုး။
့် င ် မချီိုးမွမ်ိုးဘဲန္င
ကယ်တတ ်က
ွ ် တသရမည်ဆလျှငပ
် င်၊ ကျွန္ပ်
် သည် အဘယ်သမျ
့် သကျွမ်ိုးလ ပပီိုးတန က်တင
့် ိုး
အလွနဝ
် မ်ိုးတပမ က်စွ န္ှင ့်် တပျ ရ
် င်စွ မတသဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှငက
် ယ်တတ ်၊
အကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ်က
ွ တ
့်် ပိုးရန် အမှနတ
် ကယ်ပင် အလမရှသတလ ။ ကယ်တတ ်၏
့် တတွျို့ ပမင်ခင
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခရရှပခင်ိုးင ှ အကျွန္ပ်
် သည် အမှနတ
် ကယ်ပင် မထက်တန်သတလ ။
အကျွန္ပ်
် ၏အထဲတွင ် ကယ်တတ ် မပမင်တတွျို့လတသ အရ တစ်စတစ်ခ ရှတနပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။”
ဟတပပ ခဲသ
့် တသ
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ် တပတရသည် ငါ၏အလက
့် ည်။ ထကဲသ
့်
တကျမှနက
် န်စွ န ိုးမလည်န္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် (လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့််
အမျက်တဒါသက ပမင်တတွျို့တစရန်အလငှ့် ငါ၏တရ ိုးစီရင်မှုက သူ ရရှခဲတ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊) ငါအ
့် ိုးပြင ့််
အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည်က ပမတ်န္ိုးပပီိုး င်္ဏ်ယခ
ူ တ
ဲ့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် သူသည် ဤစမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအ ိုးပြင ့််
စတ်တသ ကမတရ က်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးတမှ့် သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။ ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်၌
သူ၏သစစ တစ င်သ
က် ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတကက င့်် သူသည်
့် မှုတကက င်၊့် ပပီိုးလျှင ် သူအတွ
့်
လူသ ိုးတအတွ
က် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တအ င် စနမူန တစ်ဦိုးန္ှင ့်် စပပတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
ဤသည်မှ သင်တအတ
ယူသင်တ
့် သ အရ အတအကျပင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယခအချန်၌ ငါသည်
့်
အဘယ်တကက င့်် တပတရ၏အတကက င်ိုးက ထမျှရှညလ
် ျ ိုးစွ တပပ ခဲသ
အချန်ကက
့် ည်က သင်တသည်
့်
တသချ စွ စဉ်ိုးစ ိုးကကတလ ။့် ဤအရ မျ ိုးသည် သင်တပပြုမူ
့် သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး
ပြစ်သငသ
့်် ည်။
ငါအ
့် ွနိုး် ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သကျွမ်ိုးတသ လူမျ ိုးမှ နည်ိုးပါိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူမျ ိုးသည် ချြုျို့တဲလ
့် ိုး
ငါတတ င်ိုးဆတသ အဆင်က
က် ခဲယဉ်ိုးတသ တကက င်၊့် ငါသည်
့် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှရန် ၎င်ိုးတအတွ
့်
လူသ ိုးအတပေါ်သ ငါ၏အမျက်
တဒါသက မထတ်လတ်တပ။ ထတကက
င့်် ငါသည် လူသ ိုးတအတပေါ်
့်
့်
့်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပင် သည်ိုးခတနခဲသ
့် ည်မှ မျက်တမှ က်က လ ထတင်ပင် ပြစ်တတ သ
့် ည်၊
သတသ
်လည်ိုး ငါ၏သည်ိုးခမှုတကက င့်် သင်တသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် သက်ညှ မတနကကြ ့်

ငါတမျှ ်လင်သ
့်် ည်။
့် ည်။ တပတရမှတစ်ဆင့်် သင်သည် ငါအ
့် ိုး သကျွမ်ိုးလ ပပီိုး ငါက
့် ရှ တြွကကသငသ
တပတရ၏ ရဲရငတ
့်် သ စွမ်ိုးတဆ င်မှု အ ိုးလိုးမှတစ်ဆင့်် သင်သည် ယခင်က မကကြုစြူိုးသကဲသ
့် ့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးရရှသငသ
့်် ည်၊ ထသပြင
ှ ိုးသည့်် တလ ကတက
့် ့်် ယခင်က လူသ ိုးက တစ်ခါမျှ မတရ က်ရြူ
့်
တရ က်ရသင
ှ
တ
့်် ပသည်။ အ က သန္ှင ့်် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်အန္ှအပပ
ိုးတွင၊် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး၌
့်
ရှကကကန်တသ အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးအကက ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘမှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
ငါအမှု
့် ၏ တန က်ဆိုးတသ အဆင်အ
့် တွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှု အလိုးစက တပိုးတလသည်။
သင်တသည်
စ တန်၏အင်အ ိုးစမျ ိုး၏ အမနတ
် ့် ပိုးသည်က ခရလျက်၊ တဘိုးစည်ိုးမှ
့်
ပွဲကကည်ပ
့် ရသတ်မျ ိုး အပြစ်သ မပြစ်လသည်မှ တသချ သည် မဟတ်တလ ။ စ တန်သည်
တန က်ဆိုးတသ တသပခင်ိုး၏ မချတင်ကဲတဝဒန က ခစ ိုးချန်တွင ် သွ ိုးမျ ိုးကကတ်လျက်၊
တပခသည်ိုးလက်သည်ိုးမျ ိုးက ကပ်ထ ိုးလျက်န္င
ှ ့်် လူမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးရှ ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
အသပည က ဝါိုးပမြုလျက် အစဉ်အပမဲရတနသည်
ှ
။ သင်တသည်
ယခအချန်၌ ၎င်ိုး၏စဉ်ိုးလဲတသ
့်
အကကအစည်မျ ိုး၏ အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးခရရန် အလရှကကသတလ ။ ငါအမှု
့် သည် တန က်ဆိုးတွင ်
ပပီိုးဆိုးတသ အချန်၌ သင်တသည်
မမတ၏
့်
့် အသက်က ြျက်ဆိုးီ ပစ်ရန် အလရှကကသတလ ။
ငါ၏သည်ိုးခပခင်ိုးက တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ပပြ သင်
တသည်
ငါအ
့် ိုး တစ င်တ
့် နကကသတလ ။ ငါန္ှင ့််
့်
့်
သက်ဆင်သည့်် အသပည က ရှ တြွပခင်ိုးသည် အခရ ကျသည်၊ သတသ
်လည်ိုး
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မက
ှု အ ရစက်ပခင်ိုးမှ မရှမပြစ်တပ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး
တက်ရက် ထတ်တြ ်ပပတနပပီိုး၊ သင်တသည်
ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတန က်က လက်တလျှ က်န္င်က ၊
့်
သင်တက
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး တန က်ထပ် မရှတတ ြ
့် ့်
့် ယ်တင်အတွက် အစီအစဉ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ရည်မန
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်

စကကဝဠ တစ်ြုလားု အတွက် ဘုရ ားသြင်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ား အြန်ား (၈)
ငါ၏ဗျ ဒတ်မျ ိုးသည် အထွတအ
် ထပ်သ တရ
က်တသ အချန်န္င
ှ ့်် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အဆိုးသတ်
့်
တရ က်လ သည့်အ
် ချန်သည် ငါ၏လူအ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ပပက စလင်တစသည်အ
့် ချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် ကက်ညပီ ပီိုး ငါ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သင်တ
ူ ျ ိုးက မရပ်မန ိုး
့် တ ်သမ
ရှ တြွရ တွင ် ငါသည် စကကဝဠ ၏ တနရ အန္ှသ
ူ ည် ထရပ်က ငါန္ှငအ
့်် တူ
့် ခရီ
့် ိုးသွ ိုး၏။ မည်သသ
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါအတပေါ်
လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် မတပပ ပတလ က်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်

ငါ၌ ၎င်ိုးတ၏
ှု ည်လည်ိုး သန ိုးြွယတ
် က င်ိုးတလ က်တအ င် တသိုးငယ်၏။
့် ယကကည်မသ
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အပပင်ိုးဆိုးဒဏ်က လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ် ငါ
ဦိုးမတည်တစခဲပ
အရ ခပ်သမ်ိုးက သန္င်စမ
ွ ်ိုးရပပီ
ှ ိုး တလ ကီတရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
စပ်လျဉ်ိုး၍ အ ိုးလိုး သရှသည့်အ
် လ ိုး လူတတ်လပ်ပပီိုး၊ အရည်မရ အြတ်မရ လူအထင်ကကီိုးစရ
သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက စတ်ကိုးူ ရလျက်၊ ဝါကက ိုးက ချဲျို့က ိုးတပပ ဆကကမည် ပြစ်သည်။ အတတ်တွင ်
ငါက
့်် ” ခဲသ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ယတန ငါ၏တရှ
ျို့တမှ က်၌ “ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်” ကကသူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့် “သစစ တစ ငသ
့် မ
့်
မည်သသ
ူ ည် ဝါကက ိုးစွ တပပ ဆဝတ
့် သိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အလ ိုးအလ မျ ိုးအတွက်
မည်သသ
ူ ည် တတ်တဆတ် တကျနပ်န္စ
ှ ်သမ်ပ့် ခင်ိုး မရှသနည်ိုး။ ငါသည် လူတက
့် တက်ရက်
မတြ ်ထတ်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် ၎င်ိုးတသည်
ပန်ိုးကွယစ
် ရ တနရ မရှသကဲသ
့် အရှ
ကအ
် ိုးပြင ့်် အလွနအ
် မင်ိုး
့်
့်
စတ်ဆင်ိုးရဲခရ
ဲ့် ၏။ ငါသည် အပခ ိုးပစ တစ်ခပြင ့်် စက ိုးတပပ ဆခဲပ
့် ါက၊ ယင်ိုးသည် မည်မျှသ ၍
ဆိုးမည်နည်ိုး။ လူတသည်
၎င်ိုးတအ
့် ရ ကမျှ ကသတပိုးန္င်မည် မဟတ်သည်က
့်
့် ိုး မည်သည်အ
ယကကည်လျက်၊ သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးသည့်် တကျိုးဇူိုးတင်ရပခင်
ှ ိုး အသစတ်တစ်ခ ရှကကမည် ပြစ်ပပီိုး၊ မမတ၏
့်
မတန်မလှုပ်မ၏
ှု တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ် ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးက အ ိုးလိုး ခရကကတပမည်။ လူတသည်
့်
တမျှ ်လင်ခ
့် ခါ၊ န္င်ငတတ ်အ ိုး င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုးသည် တရ ိုးဝင် ထွက်တပေါ်လ သည်၊
့် ျက် ကင်ိုးမဲသ
့် ည်အ
ယင်ိုးမှ လူတက၊
် ချန်က လ” ဟ
့် “ခန္ှစ်ဆ ပပင်ိုးထန်တသ ဝည ဉ်တတ ် စတင် အလပ်လပ်သည့်အ
ဆကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဤသည်မှ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် န္င်ငတတ ်
အသက်တ တရ ိုးဝင် စတင်သည်အ
့် ချန် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ (စတ်ပင်ိုးဆင်ရ “စီမပပြုပပင်ပခင်ိုး”
တစ်ခတစ်တလမျှ မရှဘဲ) တက်ရက် တဆ င်ရွက်ရန် ငါ၏ ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝ တပေါ်ထက
ွ ်လ ချန်
ပြစ်၏။ လူအ ိုးလိုးသည် သတပပန်လည်လ သည့်အ
် လ ိုး သမဟ
့် တ် အပ်မက်တစ်ခမှ
အန္ှုိုးခရသည့်အ
် လ ိုး မအ ိုးမလပ် တပပိုးလ ိုး သွ ိုးတနကကပပီိုး၊ န္ိုးကက ိုးလ ရ တွင ် မမတက
့် ယ်ကယ်
ထသတသ
အတပခအတနတွင ် တတွျို့လက်ရသည်က အအ
့် ိုးသငသ
့်် ွ ိုးကကသည်။ အတတ်တင
ွ ် ငါသည်
့်
အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးမျ ိုးစွ တပပ ခဲ၏
ဲ မ
ှု ျ ိုးစွ ငါ ထတ်တြ ်
့် ။ နက်နမ
ပပခဲတ
် ထပ်သ တရ
က်ရချ
ှ န်တွင ် ရတ်တရက် အဆိုးသတ်တစ်ခသ ့်
့် သ ်လည်ိုး၊ အမှုက ယင်ိုး၏ အထွတအ
့်
တရ က်လ ခဲ၏
် န္င်ငတတ ်က တည်တဆ က်ပခင်ိုးမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်။
့် ။ သတသ
့်
ဝည ဉ်တလ ကထဲက စစ်ပဲသ
ွ ည် ယင်ိုး၏တန က်ဆိုးအဆင်သ
က်သည်အ
့် ချန်တွငသ
် ၊ ငါသည်
့် တရ
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါ၏ အမှုက အသစ်စတင်၏။ ယင်ိုးမှ ငါ၏ အမှုတတ ်အသစ်က ငါ တရ ိုးဝင်
စတင်ပပီိုး ပမှငတ
့်် င်သည်မှ လူသ ိုးအ ိုးလိုး တန က်ဆတ်ခါနီိုး အချန်တွငသ
်
ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။
န္င်ငတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးတကက
့် ိုး ပခ ိုးန ိုးချက်မှ အသင်ိုးတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးတင
ွ ၊် ငါသည် ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးတသ လူသဘ
ဝ
့်

တစ်ခမှတစ်ဆင ့်် အမှုပပြုခဲ၏
ိုးတန်တသ အတတမျ ိုးက
့် ။ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏အကျည်
့်
တက်ရက်ထတ်တြ ်ပပပပီိုး ၎င်ိုးတ၏အန္ှ
စ်သ ရက တြ ်ထတ်ရင်ိုး၊ လူသ ိုး၏ သဘ ဝတဟ င်ိုးက
့်
တက်ရက် ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ခဲ၏
ွ ်
့် ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ဤအတပခခ အတကက င်ိုးရင်ိုးတပေါ်တင
၎င်ိုးတသည်
မမတက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ယ်ကယ် သရှလ ခဲက့် ကပပီိုး၊ ထတကက
့်
့် စတ်န္လ
့်
စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် လက်ခ ယကကည်ခကဲ့် ကသည်။ န္င်ငတတ ်က တည်တဆ က်ပခင်ိုးတွင၊် ငါသည်
ငါ၏ဘရ ိုးသဘ ဝမှတစ်တင ့်် တက်ရက်တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
၎င်ိုးတ၏
ွ ် ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် အသပည အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
့် လူအ ိုးလိုးအ ိုး
သခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် လူဇ့် တခ ခန္ဓ အပြစ် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ရရှခွင ့်် တပိုးတလသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ မတရရ တသ
ဘရ ိုးသခင်က လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုးအ ိုး အဆိုးသတ်က ၊ ထသပြင
ှ ိုးမျ ိုးတွင ်
့် ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် တနရ တစ်ခ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ရပ်
် ့် လသည်။
့် တနတ
ဆလသည်မှ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ပြစ်တနစဉ် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
ငါသခွငတ
့်် ပိုးက ၊ ထသပြင
့် ့်် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ငါ၏အချန်က လက အဆိုးသတ်မည် ပြစ်သည်။
န္င်ငတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် ဝည ဉ်တလ ကက တက်ရက် ရည်ရွယ်တပသည်။ ဆလသည်မှ ၊
ဝည ဉ်တလ က၏တက်ပဲွ အတပခအတနသည် ငါ၏လူအ ိုးလိုးအလယ်တင
ွ ် တက်ရက် တပေါ်လွငတ
် စပပီိုး၊
ဤအရ က အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် တင
ွ ် သ မက န္င်ငတတ ်တခတ်တင
ွ လ
် ည်ိုး လူတင်ိုးသည်
စဉ်ဆက်မပပတ် စစ်ပဲတ
ွ ွင ် သ ၍ ရှကကသည်ဟ ပပသရန် လတလ က်တပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
ခန္ဓ ကယ်မျ ိုး ပြစ်လငက
့်် စ ိုး၊ ဝည ဉ်တလ ကသည် တက်ရက် ထတ်တြ ်ပပခရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝည ဉ်တလ က၏ အသက်တ န္ှင ့်် ထတတွျို့လ ကကရသည်။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
စတင်
့်
့်
သစစ ရှကကတသ အခါတွင၊် ငါအမှု
င်ိုးမွနစ
် ွ ပပင်ဆင်ရမည်။
့် ၏ တန က်တစ်ပင်ိုးအတွက် သင်တ တက
့်
သင်တ၏စ
ှ ိုး တစ်ခလိုးက လဲအပ်သင၏
့်် ။ ထအခါမှသ သင်တသည်
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
့် တ်န္လ
့်
တကျနပ်တစန္င်တပသည်။ ယခင်က အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်် အရ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်က ငါ လိုးဝ
အတရိုးမစက်တပ။ ယတန န့္် င်ငတတ ်၌ ပြစ်၏။ ငါ၏အစီအစဉ်တွင၊် စ တန်သည် တစ်တလျှ က်လိုး
တပခလှမ်ိုးအသီိုးသိုးီ တန က်ကွယ်တင
ွ ် တချ င်ိုးတပမ င်ိုးတနခဲပ့် ပီိုး၊ ငါဉ့် ဏ်ပည ၏ အပြည်ခ
့် အပြစ်၊
ငါ၏မူလအစီအစဉ်က တန္ှ င်ယ
် န် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးစနစ်မျ ိုး ရှ တြွရန် အပမဲ ကကြုိုးစ ိုးတနပပီိုး
့် ှကရ
ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ငါသည် ၎င်ိုး၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ အစီအစဉ်မျ ိုးက မလွနဆ
် န်န္င်
ပြစ်မည်တလ ။ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ရ တင်ိုးသည် ငါက
့် အတစခ၏။ စ တန်၏
လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ အကကအစည်မျ ိုးသည် တစ်ခတစ်တလ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးန္င်မည်တလ ။ ဤသည်မှ
ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ဆသည့်တ
် နရ အတအကျ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််

ပတ်သက်၍ အြ
့် ွယပ် ြစ်သည့်အ
် ရ အတအကျ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်
တစ်ရပ်လိုးအတွက် လည်ပတ်မ၏
ှု အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုး
တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ၊် ငါသည် စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်သည့်် အကကအစည်မျ ိုးက မတရှ င်ရှ ိုးတသိုးဘ၊ဲ ငါ
ပပြုရမည့်အ
် မှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်၏။ စကကဝဠ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး အလယ်တင
ွ ၊် ငါသည်
စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ငါ၏အပြည်ခ
့် အပြစ် တရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ငါ၏ဉ ဏ်ပည ၏ သရပ်သကန် တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ငါ၏ အမှုန္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် အက့် သြွယပ် ြစ်သည့်် အရ အတအကျ မဟတ်တလ ။ န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုး အခါသမယတွင၊် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
လိုးဝ
့်
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တအ င်ပဲခ
ွ က ဝမ်ိုးတပမ က်ကက၏။ သင်တသည်
တစ်ခတစ်တလ
့်
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပါသတလ ။ မည်သ၏
ူ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပျ ိုးရည်၏ ချြုပမန်မှု မရှသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
ဝမ်ိုးတပမ က်မအ
ှု တွက် ပပည်လ
့် ျှမ်ိုး မတနပါသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ဝမ်ိုးသ ပီတပြင့်် မကခန်သနည်ိုး။
မည်သသ
ူ ည် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးစက ိုး မတပပ ဆသနည်ိုး။
အထက်တွင ် ငါတပပ ဆက တဆွိုးတန္ွိုးပပီိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဇ စ်ပမစ်က သင်တ ့်
သတဘ တပါက်ကကသတလ ။ သမဟ
့် ါက၊ ငါသည်
့် တ် သတဘ မတပါက်ဘိုးူ တလ ။ ဤအရ က ငါမတမိုးခဲပ
တတ င်စဉ်တရမရ တပပ တနပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်ဟ လူအမျ ိုးစက ယကကည်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က န ိုးလည် သတဘ တပါက်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ တသချ
စွ တတွိုးဆပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတရိုးပါမှုက သင်တ ့်
သကကလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ည်- ငါ၏
့် တသချ စွ အဓပပ ယ်တက က်မှ တက င်ိုးတပလမ်မ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ သည် သင်အ
ြုိုးမရှသနည်ိုး။ မည်သည်က သင်၏
့် ြ အကျ
့်
အသက်တ ကကီိုးထွ ိုးတစြ မရည်
ရွယ်သနည်ိုး။ မည်သည်က ဝည ဉ်တလ က၏
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၍ မတပပ ဆသနည်ိုး။ လူအမျ ိုးစက ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ်
ယတတယတတ မရှလက်သည်မှ ၎င်ိုးတသည်
ရှငိုး် ပပချက်န္င
ှ ့်် အနက်အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက် ကင်ိုးမဲသ
့် ည်ဟ
့်
ယကကည်ကကသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် အလွန ် စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်ပပီိုး
န ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်သတလ ။ သင်တသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
့်
ကျြုိုးန္နွ ခကကသတလ ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် လက်ခကကသတလ ။
့်
ယင်ိုးတက
့် သင်
တ သတဘ
ထ ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးတက
့် ကစ ိုးစရ မျ ိုးကဲသ
့်
့်
့်
သင်၏အကျည်ိုးတန်တသ အသွငသ
် ဏ္ဌ န်က ြိုးကွယရ
် န် အဝတ်အထည်ကသ
ဲ့် သင်
အသိုးပပြုသည်
့်
မဟတ်တလ ။ ဤကျယ်တပပ တသ တလ ကတွင၊် မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
ခရြူိုးသနည်ိုး။ ငါဝ့် ည ဉ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သသ
ူ ည် ကယ်တင်ကယ်ကျ ကက ိုးြူိုးသနည်ိုး။

မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ် စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္ှင ့်် ရှ တြွကက၏။ လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
့်
အခက်အခဲအလယ်တင
ွ ် ဆတတ င်ိုးကက၏။ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ဆ တလ င်က တအိုး၏၊
့်
တမျှ ်လငပ့်် ခင်ိုးပြင ့်် တစ ငက့်် ကည့်သ
် ကဲသ
့် ၊ ့် မျ ိုးစွ တသည်
စ တန်၏ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုး ခရ၏။ သရ့် တွင ်
့်
မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
အဘယ်သ လှ
့်် မည်က မသကက၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ညရ
့်
့်
တပျ ရ
် င်မအ
ှု လယ်တွင ် ငါက
တကျိုးဇူိုးကန်ိုးကကပပီိုး၊ မျ ိုးစွ တသည်
့် သစစ တြ က်ကက၏၊ မျ ိုးစွ တသည်
့်
့်
စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ အကကအစည်မျ ိုးက သစစ တစ င ့်် သကက၏။ သင်တထဲ
ူ ည်
့် မှ မည်သသ
တယ ဘပြစ်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် တပတရပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် တယ ဘက အြန်ြန်
တပပ ဆခဲသ
် ကက င ့်် တပတရက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ရည်ညန်ိုးပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။
့် နည်ိုး။ ငါသည် အဘယ့်တ
သင်တအတွ
က် ငါ၏တမျှ ်လင်ခ
် ရ ပြစ်သည်က သင်တ တသချ
တအ င်
့် ျက်မျ ိုး မည်သည့်အ
့်
့်
တလ့်လ စစစ်ြူိုးပါသတလ ။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက တတွိုးဆရ တွင ် သင်တ အချ
န်
့်
့်
ပကန်ဆိုးသငတ
့်် ပသည်။
တပတရသည် ငါက
့် ခါမျှ
့် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သစစ ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် မည်သည်အ
မညည်ိုးညြူခဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် မတကျမနပ် ပြစ်ပခင်ိုးမျှလည်ိုး မရှခဲတ
့် ကဲသ
့် ပ။ တယ ဘသည်ပင်
သူန္င
ှ တ
့်် န်ိုးတူ မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် သူ အ ိုးလိုးသည်
တပတရက မမီကကတလပပီ။ သူသည် ငါက
့် သရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
့် ည်သ မက၊ စ တန်သည်
၎င်ိုး၏လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ အကကအစည်မျ ိုး ထတ်ပပန်တနချန်အတတ အတွငိုး် တင
ွ လ
် ည်ိုး တပတရက
ငါက
ှ ိုးန္ှင ့်် အပမဲ ကက်ညလ
ီ ျက် န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက ငါက
့် သလ ခဲ၏
့် ။ ဤအရ က တပတရအ ိုး ငါ၏စတ်န္လ
့်
အတစခြပြစ်
် ခါမျှ
့် တစခဲပ့် ပီိုး ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် သူသည် စ တန်၏ အသိုးချပခင်ိုးက မည်သည့်အ
မခခဲရ
ဲ့် ည်၊ သရ့် တွင ် တယ ဘ၏
့် တပ။ တပတရသည် တယ ဘ၏ယကကည်ပခင်ိုးမှ သင်ခန်ိုးစ ိုးမျ ိုး ယူခသ
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးကလည်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ သပမင်ခ၏
ဲ့် ။ တယ ဘသည် ကကီိုးပမတ်တသ ယကကည်ပခင်ိုး
ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဝည ဉ်တလ ကထဲက ကစစရပ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည
ကင်ိုးမဲခ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င့်် သူသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် စက ိုးမျ ိုးစွ
့် သ
့်
တပပ ဆခဲသ
့် ၊ ့် စလင်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသည်က
့် ည်။ ဤအရ က သူ၏အသပည သည် မတလိုးနက်သကဲသ
ပပတပသည်။ ထတကက
င့်် တပတရသည် စတ်ဝည ဉ်န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသစတ်တစ်ခ ရရှပခင်ိုးအတပေါ် အပမဲ
့်
အ ရစက်ခပဲ့် ပီိုး ဝည ဉ်တလ က၏ လှုပ်ရှ ိုးမအ
ှု င်အ ိုးက တလ့်လ ပခင်ိုးအ ိုး အပမဲ အ ရစက်ခသ
ဲ့် ည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သူသည် ငါ၏အလဆန္ဒမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်စတစ်ရ က တသချ တအ င်
တလ့်လ စစစ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်သ မက၊ စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်သည့်် အကကအစည်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အသပည အနည်ိုးငယ်ကလည်ိုး ရှခဲတ
့်် က်ဆင်သည့််
့် လသည်။ ဤအရ တကက င ့်် ငါန္ှငသ
သူ၏အသပည သည် တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆထက် သ ၍

တိုး၍ကကီိုးမ ိုးခဲတ
့် ပသည်။
တပတရ၏အတတွျို့အကကြုမှ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
၎င်ိုးတ၏
့် သလပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် င်္ရတစက် စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်ရမည်ပြစ်သည်က ပမင်ရန်
မခက်ခတ
ဲ ပ။ ငါက
င်ိုးဆတပ။
့် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် အတင်ိုးအတ တစ်ခထ သင် “ဆက်ကပ်” ြ ငါမတတ
့်
ဤသည်မှ သ မညပူပန်ရပခင်ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါက
့် မသလျှင၊် သင်တပပ ဆသည့််
ယကကည်ပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုး အ ိုးလိုးသည် စတ်၏လှညစ
့်် ိုးမမ
ှု ျ ိုးသ ပြစ်၏။
၎င်ိုးတသည်
အရည်မရအြတ်မရ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ငါတရှ
ွ ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဝါကက ိုးမမ
ှု ျ ိုး
့် ျို့တမှ က်တင
့်
ပပြုလပ်တသ ်လည်ိုး၊ မမကယ်မမ မသသည့်သ
် ူ တစ်ဦိုးပြစ်လ ရန် တသချ ၏။ ထသပြင
့်် င်သည်
့် သ
စ တန်၏ ြမ်ိုးမပခင်ိုးက တစ်ြန် ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်က
့် ယ်သင်
လွတတ
် ပမ က်တစန္င်မည်မဟတ်တပ။ သင်သည် ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏သ ိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့််
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည်အ
့် ရ တစ်ခ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ သရ့် တွင ် သင်သည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
အတပေါ် တအိုးစက်စက်န္င်က င်္ရမစက်ပါက၊ သင်သည် ငါက
် ့် ျင်တပသည်။ ဤသည်မှ
့် ဧကန် ဆနက
အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည့်် မျ ိုးစွ တသ ဝည ဉ် အမျြုိုးမျြုိုးက
သင်သည် ဝည ဉ်တလ က င်္တ်တခါိုးမှတစ်ဆင့်် ကကည်လ
့် ျှင ် တက င်ိုးတပမည်။ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ည်
့် မှ မည်သသ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရလျက်၊ မလှုပ်မရှ ိုး ရှခဲက့် ကသနည်ိုး၊ င်္ရမစက်သကဲသ
့် ့်
လက်မခဘဲ ရှခဲက့် ကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတအနက်
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
အဆိုးမပမင်ဘဲ ရှသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတအနက်
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
အပပစ်ရှ ရန် မကကြုိုးစ ိုးခဲသ
မည်သသ
ူ ည် မမတက
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအနက်
့်
့် ယ်ကယ် “က ကွယ်ရန်”
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက “ခခသည့်် လက်နက်မျ ိုး” အပြစ် အသိုးမပပြုခဲသ
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက ငါအ
့် ိုး သရှရန် နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခအပြစ်
အသိုးမပပြုခဲက့် ကဘဲ၊ ကစ ိုးစရ မျ ိုးအပြစ်သ သိုးခဲက့် ကသည်။ ဤတွင ် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် တက်ရက်
့်
ဆန်ကျင်
တနကကသည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။
့်
ငါ၏ဝည ဉ်သည် မည်သူ ပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် သင်တအ
တမိုးခွနိုး် မျ ိုးက အကကမ်မျ ိုးစွ
့် ိုး ထသတသ
့်
တမိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သည့်် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးပပီိုး ရှငိုး် လင်ိုးတသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု
တစ်ခတစ်တလ သင်တ ရရှ
နတ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုြူိုးပါသတလ ။
့် ြူိုးပါသတလ ။ ယင်ိုးတက
့် သင်တ အမှ
့်
ငါသည် သင်တက
ရှပါက၊ ယင်ိုးတက
့် တစ်ြန် သတတပိုး၏- ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ မသ
့်
့်
လက်မခသကဲသ
့် ၊ ့် လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကပါက၊ သင်တသည်
ငါ၏ပပစ်တင် ဆိုးမပခင်ိုးက
့်
ခရမည်အ
့် ရ မျ ိုး မလွဲမတသွ ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဧကန်မချ စ တန်၏ သ ိုးတက င်
ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။

၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်

စကကဝဠ တစ်ြုလားု အတွက် ဘုရ ားသြင်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ား အြန်ား (၁၀)
န္င်ငတတ ်တခတ်သည် စင်စစ်မူက ိုး အတတ်က အချန်က လမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ ယင်ိုးသည်
လူတ၏လ
ပ်တဆ င်ပန္ှင ့်် မသက်ဆင်တပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ငါသည် လူတက
့် ့်
့်
့် စတ်မကူိုးန္င်သကဲသ
လပ်တဆ င်၍လည်ိုး မရန္င်တသ ငါ၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ရန် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
ကကဆင်ိုးလ ခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ တလ ကကမဘ ကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက အမှုသည်
အသင်ိုးတတ ်တည်တဆ က်ပခင်ိုးသ အပမဲပြစ်တနခဲသ
်လည်ိုး မည်သက
ူ မျှ
့် ည်၊ သတသ
့်
န္င်ငတတ ်တည်တဆ က်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မကက ိုးကက။ ဤအတကက င်ိုးက ငါသည်
ငါကယ်တင်၏န္ှုတပ် ြင့်် တပပ ဆတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုး၏အန္ှစ်သ ရက သတသ သူ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ရသတလ
ှ
။ ငါသည် တစ်ချန်က လူတလ
ကသ ကကဆင်
ိုးလ ခဲပ့် ပီိုး လူတ၏
့်
့်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခက တတွျို့ ကကြုခစ ိုး၍ တလ့်လ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး ငါလူ
့် ဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ ယင်ိုးသလ
့် ပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်တည်တဆ က်ပခင်ိုးက
စတင်တသ အခါ ငါခယူထ ိုးတသ ဇ တပကတသည် အမှုတတ ်က တရ ိုးဝင် စတင်ထမ်ိုးတဆ င်သည်။
ဆလသည်မှ န္င်ငတတ ်၏ ရှငဘ
် ရင်သည် အချြုပ်အပခ အ ဏ က တရ ိုးဝင်စဲက
ွ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
လူတလ
ကထဲသ န့္် င်ငတတ ်၏ ဆင်ိုးသက်မှုသည် စ သ ိုးဆလရင်ိုး အဓပပ ယ်အတင်ိုး
့်
သရပ်သကန်ပပပခင်ိုးသက်သက် ပြစ်ရန်တဝိုးစ၊ွ ယင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ
အတကက င်ိုးအရ တစ်ခပြစ်တကက င်ိုး ဤအရ မှ ထင်ရှ ိုးပမင်သ သည်၊ ဤသည်မှ
“လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စစ်မှနပ် ခင်ိုး” အဓပပ ယ်၏ လကခဏ တစ်ရပ် ပြစ်သည်။
လူတသည်
ငါလ
ှု ျ ိုးမှ တစ်ခကမျှ မပမင်ြူိုး၊ ငါြွ့် ငဆ
့်် ချက်မျ ိုးမှ တစ်ခကမျှလည်ိုး
့် ပ်တဆ င်မမ
့်
မကက ိုးြူိုးတပ။ ထသူတသည်
ငါ၏လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက ပမင်တတွျို့ ခဲသ
် င် အဘယ်အရ က
့် ည်ဆလျှငပ
့်
တတွျို့ ရှခဲလ
ငါတပပ ဆသည်က ကက ိုးခဲပ
့် မ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သူတသည်
့် ါက အဘယ်အရ က
့်
သူတန့် ိုးလည်ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ည်နည်ိုး။ တလ ကကမဘ ကကီိုးတစ်တလျှ က် လူတင်ိုးသည် ငါ၏
ကရဏ န္ှငခ
့်် ျစ်ပခင်ိုးတမတတ အတွငိုး် ၌ ရှကကတသ ်လည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်မှု
တအ က်တွငလ
် ည်ိုး ရှကကက ၊ ထနည်ိုးတူစွ ပင် ငါ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးကလည်ိုး ခစ ိုးကကရသည်။
လူအ ိုးလိုးသည် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲသ
် င် ငါသည်
့် ည့်် အချန်တွငပ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သန ိုးကကင်န ၍ ချစ်ခင်ခသ
ဲ့် ည်၊ လူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ငါပလ
ွ ်
့် လ င်၏တရှ ျို့တမှ က်တင

န္ှမ်ခ
် င် ငါသည် ၎င်ိုးတအတွ
က် ပပစ်တင်ဆိုးမချက်က ချတပိုးခဲ၏
့် ျပခင်ိုးပြင ့်် ရကျြုိုးခဲခ
့် ျန်တွငပ
့် ။
့်
သတသ
်လည်ိုး ငါတပိုးပထ
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုး၏အလယ်တင
ွ မ
် ရှတသ
့်
့် ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က် ရှတလသတလ ။ မျ ိုးပပ ိုးလှတသ လူတသည်
အတမှ င်ထထဲ စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္ှင ့််
့်
အလင်ိုးက ရှ တနကကပပီိုး၊ မျ ိုးပပ ိုးလှတသ လူတသည်
သူတခ့် ရတသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး၌ ခါိုးသိုးီ စွ
့်
ရန်ိုးကန်တနကကသည်။ တယ ဘ၌ ယကကည်ပခင်ိုးရှခဲ၏
်ပင ိုးလည်ိုး သူသည် သူအတွ
က်
့် ၊ သတသ
့်
့်
လွတတ
် ပမ က်ရ လမ်ိုးက ရှ တြွတနခဲသ
ှု ျ ိုးတွင ် ပမဲပမစွ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏လူမျ ိုးသည် စမ်ိုးသပ်မမ
ရပ်တည်န္င်ကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး ထအရ က ကျယ်တလ င်စွ ထတ်တပပ ပခင်ိုးမရှဘဲ
မမ၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ယကကည်ပခင်ိုးရှသူ တစ်စတစ်တယ က် ရှသတလ ။ ယင်ိုးအစ ိုး လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏န္ှ
ကကည်ပခင်ိုးက န္ှုတ်မှထတ်တြ ်တပပ သည်
့် လိုးသ ိုးထဲ၌ သသယရှတနစဉ်တွင ် ၎င်ိုးတ၏ယ
့်
မဟတ်တလ ။ စမ်ိုးသပ်မ၌
ှု ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်ခတ
ဲ့် သ လူမျ ိုး သမဟ
့် တ် စမ်ိုးသပ်ခတနရစဉ်
စစ်မှနစ
် ွ န ခတသ လူမျ ိုးမရှတပ။ ဤတလ ကကကီိုးက ကကည်ရ
့် ှု ပခင်ိုးမတ
ှ ရှ င်ရန် ငါ၏မျက်န္ ှ က
ငါမြိုးကွယခ
် ပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ တစ်ရပ်လိုးသည် ငါ၏တတ က်တလ င်တသ
စူိုးစက်ကကည်ပ့် ခင်ိုးတအ က်တင
ွ ် ပပြုလဲကျတပလမ်မ
ွ ်အ ိုး
့် ည်၊ အတကက င်ိုးမှ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘ တစ်ခမျှ မတတ င်ိုးဆတသ တကက င်ပ့် ြစ်၏။
မိုးချြုန်ိုးသခနစ်ချက် ပမည်ဟီိုးသည့်် အချန်လည်ိုးပြစ်သည့်် န္င်ငတတ ်ကအတလိုးပပြုသ
ပမည်ဟီိုးတလတသ အခါ ဤအသသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးက ပပင်ိုးစွ တန်လှုပ်တစပပီိုး
အပမင်ဆ
့် ိုးတသ တက င်ိုးကင်ဘက လှုပ်ခါက လူတင်ိုး၏ အသည်ိုးညှ က တန်ခါတစသည်။
န္င်ငတတ ်အတွက် န္င်ငတတ ်သခ
ီ ျင်ိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငထဲတွင ် တခမ်ိုးတန ိုး
ထွက်တပေါ်လ ပပီိုး၊ ငါသည် ထတင်ိုးန္င်ငက ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ပီိုးတန က် ငါ၏န္င်ငတတ ်က
တည်တထ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုးက သက်တသပပသည်။ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ငါ၏န္င်ငတတ ်သည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ တည်တထ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအခက်အတန်တွ
့် င ် ငါ၏သ ိုးမျ ိုး၊
ငါ၏လူမျ ိုးက ထန်ိုးတကျ င်ိုးတစပခင်ိုးင ှ ငါ၏တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက ကမဘ တလ ကကကီိုး၏
တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးဆီသ ငါသည်
စတင်၍ တစလတ်တနသည်၊ ဤသည်မှ ငါအမှု
့် တန က်တစ်ဆင်၏
့်
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်အတွကလ
် ည်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါသည်က ိုး
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး တခွလျက် လဲတလျ င်ိုးတနရ အရပ်သ က
့် ယ်တင်ကယ်ကျသွ ိုး၍
တက်ပဲဆ
ွ င်န္၏
ဲ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ဇ တပကတ၌ရှတနတသ ငါက
့် သလ တသ အခါန္ှင ့််
ဇ တပကတ၌ပပြုတသ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်တတွျို့လ န္င်တသ အခါ
အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးရဲတွငိုး် သည် ပပ အပြစ် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးမည်ပြစ်က တပခရ လက်ရ
မကျန်ဘဲ တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ငါန့္် င်ငတတ ်၏ လူမျ ိုးအတနပြင့်် သင်တသည်
့်

အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက သင်တ၏
ဲ ပ
ှ င် စက်ဆပ်ရွရှ ကကတသ တကက င့်် သင်တသည်
့် အရိုးထမ
့်
ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးက သင်တ၏လ
ပ်ရပ်မျ ိုးပြင ့်် တကျနပ်တစရမည်ပြစ်ပပီိုး ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် နင်္ါိုးအ ိုး
့်
အရှက်ရတစရမည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် မန်ိုးြွယတ
် က င်ိုးသည်ဟ သင်တသည်
အမှနတ
် ကယ်
့်
ခစ ိုးရသတလ ။ ၎င်ိုးမှ န္င်ငတတ ်၏ရှငဘ
် ရင်၏ ရန်သပူ ြစ်သည်ဟ သင်တသည်
အမှနတ
် ကယ်
့်
ခစ ိုးရသတလ ။ သင်တသည်
ငါအတွ
က် တပပ င်တပမ က်တသ သက်တသခချက် တပိုးန္င်သည်ဟ
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ချက် ရှသတလ ။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အန္င်ယူန္င်သည်ဟ သင်တ၌့်
အမှနတ
် ကယ် မမကယ်ကယ်ယကကည်ချက် ရှသတလ ။ ဤသည်မှ သင်တအ
့် ိုး ငါတတ င်ိုးဆတသ
အရ ပင်ပြစ်သည်။ ငါလအပ်သမျှမှ သင်တသည်
ဤအဆင်က
ှ ပြစ်သည်၊ သင်တသည်
့် တရ က်ရရန်
့်
့်
ဤအရ က လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။ ဤအရ က သင်တသည်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်ဟ သင်တ၌့်
့်
ယကကည်ချက် ရှသတလ ။ လူတ လ
ွ ်ိုးရသည်
ှ
မှ အတအကျအ ိုးပြင့်် အဘယ်အရ နည်ိုး။
့် ပ်တဆ င်န္င်စမ
ငါကယ်တင် ယင်ိုးအရ က လပ်တဆ င်လျှင ် ပတက င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ အဘယ်တကက င့်် ငါသည်
တက်ပဲပွ ြစ်ပွ ိုးတသ အရပ်သ က
့် ယ်တင်ကယ်ကျ ဆင်ိုးကကလ သည်ဟ ငါတပပ သနည်ိုး။
ငါလချင်တသ အရ မှ သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့်
့် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမျ ိုး မဟတ်။
လူတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တက်ရက်နည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် လက်ခရန် မစွမ်ိုးန္င်ကကဘဲ
့်
ယင်ိုးအစ ိုး မျက်တစ င်ိုးထိုး၍သ ကကည့်ရ
် ှု န္င်ကကသည်။ ဤသည်က သင်တအ
့် ိုး
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပန်ိုးတင်က ရရှရန် အတထ က်အကူပပြုခဲပ့် ပီတလ ။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်တသည်
ငါက
့်
့်
သကျွမ်ိုးလ ခဲက့် ကတလသတလ ။ အမှနအ
် တင်ိုး တပပ ရပါလျှင ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူသ ိုးတတွ
့် င ်
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးကမျှ ငါ၏မျက်န္ ှ က တည်တ
့် ည်မ
့် ကကည်န္
့် င်ကက၊ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးကမျှ
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏ သန်စင်
ှ တ
် သ အဓပပ ယ်က လက်ခမရရှန္င်ကက။ ထတကက
င့်် ငါသည်
့် ၍ စစ်မန
့်
ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးက ရရှရန်န္င
ှ ့်် လူတ၏
ဲ ွင ် ငါကယ်တတ ်တင်၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
စစ်မှနတ
် သ ပရပ် ပမဲပမတစရန် ယခင်တစ်ခါမျှ မကကြုစြူိုးသည့်် စီမကန်ိုးက ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌
စတင်လပ်တဆ င် ပပီပြစ်သည်၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် လူတအတပေါ်
အယူအဆတ ကသဇ
တည င်ိုးသည့််
့်
့်
တခတ်က လက အဆိုးသတ်တစမည် ပြစ်သည်။
ယတနတွ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငအတပေါ်သ ဆင်
ိုးကကလ တနသည်သ မကဘဲ၊
့် င ် ငါသည် အဆင်ိုးနတ
့်
အပမင်ဆ
့် ိုးတသ တက င်ိုးကင်ဘ တစ်ခလိုး တန်ခါတစလျက်၊ စကကဝဠ တစ်ခလိုးက
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ရန်လည်ိုး လှညတ
့်် န၏။ ငါ၏တရ ိုးစီရင်မက
ှု မခရတသ အရပ်တစ်ခတစ်တလမျှ
ရှတလသတလ ။ ငါသွနိုး် ချလက်တသ တဘိုးဒကခမျ ိုးတအ က်တွင ် မတည်ရတသ
ှ
အရပ်တစ်ခတစ်တလမျှ
ရှတလသတလ ။ ငါသွ ိုးတလရ ရ အရပ်တင်ိုးတင
ွ ် ငါသည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ “တဘိုးအန္တရ ယ်၏
မျြုိုးတစမ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်ပပီိုး
့် ျ ိုး” က ကကဲချခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါအလပ်လပ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ

လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန်အတွက် လပ်တဆ င်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်တကက င်ိုး သသယပြစ်စရ မရှသည်အ
့် ပပင် ငါမှ
သူအ
့် ပ၍ပင်
့် ိုး ကမ်ိုးလှမ်ိုးသည့်် အရ မှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်မျြုိုးပင် ပြစ်တနတသိုးသည်။ ငါက
မျ ိုးပပ ိုးတသ လူတ သ
့် လ တစခွင၊့်် ပမင်တတွျို့ န္င်တစခွငပ့်် ပြုပပီိုး ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သူတသည်
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ မတတွျို့ ပမင်န္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ယခတွင ် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်တကက က်လ တစရန် ငါပပြုလသည်။ အဘယ်အတကက င်ိုးတကက င့်် ငါသည် တလ ကကကီိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ပပီိုးတန က် အဘယ်အတကက င်ိုးတကက င့််
့် နည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ငါသည် သူတက
ဲ့် နည်ိုး။ အဘယ်အတကက င်ိုးတကက င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မသတ်သင်ခသ
တစ်ရပ်လိုးသည် တဘိုးဒဏ်မျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် တနရသနည်ိုး။ ငါသည် လူဇ့် တခန္ဓ က
ယူတင်ဝတ်တဆ င်ထ ိုးခဲသ
့် ည့်် ရည်ရွယ်ချက်က ိုး အဘယ်နည်ိုး။ ငါ၏အမှုက
ငါထမ်ိုးတဆ င်တနတသ အခါ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ခါိုးသီိုးပခင်ိုးအရသ ကသ မက
ချြုပမန်ပခင်ိုးအရသ ကလည်ိုး သခဲက့် ကရသည်။ တလ ကကမဘ ကကီိုးတပေါ် ရှ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးအနက်
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်အတွငိုး် ၌ မတနထင်ကကသနည်ိုး။ အကယ်၍ လူတက
့် ငါသည်
ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက မအပ်န္င
ှ ိုး် ခဲပ
ူ ည် တလ ကကကီိုးထဲတွင ် အလျှပယ်
့် ါက မည်သသ
ခစ ိုးန္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
့်် ပိုးပခင်ိုးမှ
့် ည်နည်ိုး။ ငါ၏လူမျ ိုးအပြစ် သင်တအ
့် ိုး တနရ ယူရန် အခွငတ
တက င်ိုးချီိုးတစ်ခမျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်တသည်
ငါ၏လူမျ ိုးမဟတ်ဘဲ အတစခမျ ိုးသ
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဆပါလျှင ် သင်တသည်
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် တည်ရတနမည်
ှ
မဟတ်တလ ။
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မူလအစက သင်တထဲ
ူ စ်ဦိုးကမျှ န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးငှ
့် က မည်သတ
မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကက။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
့် သ အမည်န မမျ ိုးက
့်
တန်ြိုးထ ိုးရန်တဝိုးစွ၊ ၎င်ိုးတအထဲ
မှ မျ ိုးစွ တသည်
“အတစခသူမျ ိုး” ဟူတသ င်္ဏ်ပဒ်တကက င့်် သူတ၏
့်
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ မတကျမချမ်ိုးစတ် သထ ိုးကကပပီိုး၊ မျ ိုးစွ တသည်
“ငါ၏လူမျ ိုး” ဟူတသ
့်
င်္ဏ်ပဒ်တကက င့်် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ငါအတွ
က် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တပါက်ြွ ိုးတစကကသည်။
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ငါအ
ူ ျှ မကကြုိုးစ ိုးသင်တ
့် ိုးလှညပ့်် ြ ိုးရန် မည်သမ
့် ပ၊ ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးက
ပမင်တတွသည်။ သင်တအထဲ
မှ မည်သသ
ူ ည် လလ ိုးစွ န္ှင ့်် လက်ခသနည်ိုး၊ သင်တအထဲ
မှ မည်သသ
ူ ည်
့်
့်
န ခပခင်ိုးအပပည့်အ
် ဝ ရှသနည်ိုး။ အကယ်၍ န္င်ငတတ ်အ ိုး အတလိုးပပြုသ ပမည်ဟီိုးပခင်ိုး မရှခဲပ
့် ါက
သင်တသည်
အဆိုးတင်တအ င် န ခပခင်ိုးင ှ တကယ်ပင် တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်မည်တလ ။ လူတသည်
့်
့်
အဘယ်အရ က လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုးသည်၊ တတွိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်ထတင်တအ င်
့်
သွ ိုးန္င်သည်၊ ဤအရ အ ိုးလိုးတက
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးခဲ၏
့် ။
့် တရှိုးကတည်ိုးကပင် ငါ ခွခ
လူအမျ ိုးစတသည်
ငါ၏မျက်န္ ှ တတ ်က တထ က်ရှုက ငါ၏ မီိုးရှု ျို့ ပခင်ိုးက လက်ခကကသည်။
့်
လူအမျ ိုးစတသည်
ငါ၏အ ိုးတပိုးတက်တွနိုး် ချက်တကက င့်် လှုျို့တဆ ်ပခင်ိုးခရက ရှ တြွပခင်ိုးတင
ွ ်
့်

တရှ ျို့ဆက်တိုးရန် မမတက
့် ယ်မမ န္ှုိုးတဆ ်ကကသည်။ စ တန်၏ အင်အ ိုးစမျ ိုးသည် ငါ၏လူမျ ိုးက
တက်ခက်တသ အခါ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်် ွကမ
် ျ ိုးသည်
့် ဆီိုးတ ိုးရန် ထတနရ ၌ ရှ၏၊ စ တန်၏ လှညက
ငါလူ
ွ ် ကကီိုးမ ိုးတသ ပျက်စီိုးမက
ှု ပြစ်တစတသ အခါ ငါသည် ၎င်ိုးက
့် မျ ိုး၏ အသက်တ မျ ိုးတင
တန က်တစ်ြန် လိုးဝမလ န္င်တတ တ
့် စရန် ြရြရဲပြင ့်် ထွက်တပပိုးသွ ိုးတစသည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
နတ်ဆိုး အမျြုိုးမျြုိုးတသည်
န ိုးခရန်တနရ က အစဉ်ရှ တြွ တချ င်ိုးတပမ င်ိုးလျက် ရှကကပပီိုး စ ိုးန္င်တသ
့်
လူတသအတလ င်ိုးမျ ိုးက အတတ မသတ် ရှ တြွတနကကသည်။ ငါ၏လူမျ ိုးတ၊ ့် သင်တသည်
့်
ငါ၏င်္ရစက်မန္
ှု င
ှ ့်် က ကွယ်မှုတအ က်တင
ွ ် ရှတနရတပမည်။ မည်သည့်အ
် ခါမျှ အတသ က်အစ ိုး
အတပျ ်အပါိုး၌ တမွျို့တလျ ်တသ အသက်တ ၌ အသက်မရှငက် ကန္ှင။့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ အဆင်အပခင်မစ
ဲ့် ွ
မပပြုမူကကန္ှင။့်် ယင်ိုးအစ ိုး သင်၏သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုးက ငါ၏အမ်တတ ်တွင ် တပိုးလှူတလ ၊့်
သင်၏သစစ တစ င်သ
့်် လျှင ် သင်သည် မ ရ်နတ်၏ တက က်ကျစ်မှုက
့် ပခင်ိုးန္ှငသ
တန်ပပန်တွနိုး် လှနန္
် င်မည် ပြစ်သည်။ မည်သည့်် အတပခအတနမျြုိုးတွငမ
် ျှ သင်သည် အတတ်ကကဲသ
့် ့်
ငါ၏မျက်တမှ က်တွငတ
် စ်မျြုိုး ငါ၏တန က်ကွယ်တင
ွ တ
် စ်မျြုိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမျြုိုး မပပြုမူရ၊
ထသလ
့် တသ
့် တရွ ိုးန္တ်၍မရ ပြစ်တနန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် ဤကဲသ
့် ပ်တဆ င်ပါက သင်က
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လတလ က်သည်ထက် ပလျှစွ ပင် မန်မမက်
ဆခဲပ့် ပီိုး မဟတ်သတလ ။
့်
တတကျကျ ဆပါက လူ၏သဘ ဝအတဟ င်ိုးသည် ပပြုပပင်၍ မရတသ တကက င့်် ငါသည်
ကကမ်ြန်တလဲလဲ သူက
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ပငီိုးတငွျို့မသွ ိုးတလန္ှင။့်် ငါတပပ သမျှမှ
့် သတတပိုးတနခဲရ
သင်တ၏က
ကကမမ တသချ တရရ မှု ရှတစရန်အတွက် ပြစ်သည်။ ဆိုးရွ ိုး၍ ညစ်ညြူိုးတသ အရပ်မှ
့်
စ တန်လအပ်သည်အ
့် ရ အတအကျ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ကန်သတ်
ချက်က ကျြုိုးန္ွန ခရန်
့်
့်
ပငင်ိုးဆန်လျက်၊ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ကင်ိုးမဲစ
့် ွ န္ှင ့်် တရွ ိုးန္တ်၍မရန္င်တအ င်ပြစ်တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတလတလ၊ မသန်ရှ့် ငိုး် တသ ထဝည ဉ်မျ ိုးသည် ထိုးတြ က်ဝင်တရ က်ရန်
၎င်ိုးတရန္
့် ခွငအ
့်် တရိုးကမဆ အသိုးချတလတလပင် ပြစ်မည်။ သင်တသည်
့် င်တသ မည်သည်အ
့်
ဤအတပခအတနအထ တရ က်ပပီဆပါက သင်တ၏သစစ
တစ င်သ
့် မှုသည် စစ်မှနပ် ခင်ိုး လိုးဝမရှသည့််
့်
အကျြုိုးမရှတသ အမျှငမ
် ပပတ်တပပ တသ စက ိုးသက်သက်မျှသ ပြစ်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ မသန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့်် ှကတ
် ရိုးအတွက် အသိုးပပြုရန်
့် သန္နဌ န်က ဝါိုးမျြုက ငါ၏အမှုက တန္ှ ငယ
၎င်ိုးသန္နဌ န်က မန ခပခင်ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုး အသွငသ
် တပပ
င်ိုးလဲပစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအခါ
့်
သင်သည် အချန်မတရွ ိုး ငါ၏ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးက ခရန္င်သည်။ ဤအတပခအတန၏ တလိုးနက်မက
ှု မည်သမ
ူ ျှ
န ိုးမလည်ကက၊ လူအ ိုးလိုးသည် သူတကက
ဲ တနကကပပီိုး စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
့် ိုးတသ အရ က င်္ရမစက်ဘသ
သတမမူကက။ အတတ်တင
ွ ် ပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ အရ က ငါသည် မှတ်မသည်မဟတ်။ ငါသည်
တန က်ထပ်တစ်ြန် “တမ့်တပျ က်ပခင်ိုး” ပြင့်် သင်က
့် သက်ညှ တပိုးရန် သင်တစ င်တ
့် မျှ ်တနဆဲတလ ။

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ငါသည် သူတ
အ ဃ တထ ိုးမည် မဟတ်၊
့် ဆန်ကျင်
့်
့် အတပေါ်
့်
အတကက င်ိုးမှ လူတ၏
ှု ည် အလွနပ
် င် တသိုးန္ပ်လွနိုး် လှတသ တကက င့်် ငါသည်
့် ျက်မသ
့် ဝည ဉ်ရင်က
သူတထ
် ဲစွ ကကီိုးမ ိုးတသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက မပပြုခဲတ
့် ပ။ ငါတတ င်ိုးဆသမျှမှ ၎င်ိုးတသည်
့် မှ လွနက
့်
အတသ က်အစ ိုး အတပျ ်အပါိုး၌ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး မပပြုရန်န္င
ှ ့်် ကန်သတ်
ချက်က ကျြုိုးန္နွ ခရန်သ
့်
ပြစ်သည်။ ဤသတ်မတ
ှ ်ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်တစ်ခက ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးရန် သင်တ၌့် တတ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရသည်
ှ
မဟတ်တလ ။
လူအမျ ိုးစသည် သူတမျက်
စအရသ ခန္င်ရန်အတွက် သ ၍ပင်မျ ိုးတသ နက်နဆ
ဲ န်ိုးကကယ်မှုမျ ိုးက
့်
ငါထတ်တြ ်ရန် ငါက
်လည်ိုး သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၏
့် တစ င်တ
့် မျှ ်တနကကသည်။ သတသ
့်
နက်နဆ
ဲ န်ိုးကကယ်မမ
ှု ျ ိုးအ ိုးလိုးက န ိုးလည်လ ခဲသ
် င် သင်သည် ထအသပည န္ှင ့််
့် ည်ဆလျှငပ
အဘယ်အရ က ပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ငါအတွ
က် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးက တိုးတစန္င်မည်တလ ။
့်
ယင်ိုးသည် ငါအတွ
က် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးက န္ှုိုးဆွတပိုးလမ်မ
့်
့် ည်တလ ။ ငါသည် လူတက
့်
အထင်တသိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ငါသည်
သူက
့် စွ န္ှင ့်် စီရင်ချက်ချသည်လည်ိုး မဟတ်။ အကယ်၍
့်
့် တပါတန်
ဤသည်တသည်
လူတ၏
် ျ ိုး မဟတ်ခပ
ဲ့် ါလျှင ် ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
့် အတပခအတနအမှနမ
့်
ဤအမည်န မမျ ိုးန္ှင ့်် တပါတပါ
့် ခါမျှ သရြူတဆ င်ိုး တပိုးလမ်မ
့် တန်
့် တန် မည်သည်အ
့် ည်မဟတ်။
အတတ်က ပပန်၍တတွိုးတတ ကကည်တ
့် လ -့် ငါသည် သင်တက
ဲ့် နည်ိုး။
့် အကကမ်မည်မျှ အသတရြျက်ခသ
ငါသည် သင်တက
် ျ ိုးက
့် နည်ိုး။ သင်တ၏
့် အကကမ်မည်မျှ အထင်တသိုးခဲသ
့် အတပခအတနအမှနမ
မစဉ်ိုးစ ိုးဘဲ သင်တက
ဲ့် နည်ိုး။ ငါ၏ မန်မမက်
ချက်တသည်
့်
့် အကကမ်မည်မျှ ကကည်ပ့် မင်ခသ
့်
သင်တ၏န္ှ
် ဝရရှရန် အကကမ်မည်မျှ ပျက်ကက
ွ ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သင်တ၏အတွ
ငိုး်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက အပပည့်အ
့်
ခစ ိုးချက် လွနစ
် ွ ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးမရှဘဲ ငါ အကကမ်မည်မျှ တပပ ဆခဲသ
့် နည်ိုး။ ငါသည်
အဆိုးမရှတသ တွငိုး် ထဲသ ရ
် ွ တကက က်ရွ ျို့လျက်၊ သင်တအထဲ
မှ မည်သသ
ူ ည်
့် က်ချမည်က လွနစ
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကက က်ရွ ျို့ တန်လှုပ်ပခင်ိုးမရှဘဲ ြတ်ခြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မက
ှု မခရပ်သနည်ိုး။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ်
ကသဇ အ ဏ ရှသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ဤအရ သည် လူတအတပေါ်
သ မန်က လျှက တရ ိုးစီရင်မှု
့်
့်
ချမှတ်ရန်မဟတ်၊ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးက သတချပ်ပပီိုး
့် အတပခအတန အမှနမ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပင်ကမူရင်ိုးအဓပပ ယ်က ငါသည် လူတအ
့် ိုး အစဉ်တစက်
ထင်ရှ ိုးပပသသည်။ ဧကန်အမှနတ
် ွင ် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ငါ၏အနန္တ ပြစ်တသ ခွနအ
် ိုးက
သန္င်စမ
ွ ်ိုးတသ သူ တစ်စတစ်တယ က် ရှသတလ ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပြုလပ်ထ ိုးသည့််
အသန်စင်
့် ဆိုးတသ တရစင်က လက်ခန္င်တသ သူ တစ်စတစ်တယ က် ရှသတလ ။ ငါသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှက တပပ ကက ိုးခဲပ့် ပီိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတက
ူ ဆ
့် မည်သမ
တန်ြိုးထ ိုးခဲြ
့် ူိုးသတလ ။

၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်

တက င်ားကင်နင
ို င
် တတ ်သြ
ီ ျင်ား
လူထအတပါင်ိုးတသည်
ငါက
ငါက
ွ ်ိုးကက၏။
့် ကသဘ တပိုးကက၏။ လူထအတပါင်ိုးတသည်
့် ချီိုးမမ
့်
့်
န္ှုတခ
် ပ်သမ်ိုးတသည်
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်က အမည်မည
ှ ့်် တခေါ် ကက၏၊
့်
လူခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါ၏ တဆ င်ရွက်ချက်တက
ကတပေါ်သ ့်
့်
့် တမ ်ကကည့်က် က၏။ န္င်ငတတ ်သည် လူတလ
့်
ဆင်ိုးသက်၏၊ ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်သည် ကကယ်ဝက အလျှပယ်ပြစ်၏။ အဘယ်သသ
ူ ည် ဤအရ ၌
ဝမ်ိုးမတပမ က်ဘဲ ရှမည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးအတွက် မကခန်ဘတ
ဲ နမည်နည်ိုး။
အ...ဇအန်၊ ငါက
ူ လ ။့် ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မက
့် ချီိုးကျြူိုးင်္ဏ်ပပြုရန် သင်၏တအ င်လက လင်ထ
့် တ
ပြန်ကကက်
ရန် သင်၏ တအ င်ပဲခ
ွ သီချင်ိုးက သီဆတလ ။့် တပမကကီိုးစွနိုး် တင်တအ င်ရှ
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတပါင်ိုးတ။့် သင်တသည်
ငါအတွ
က် ပူတဇ ်သကက မျ ိုး ပြစ်တစပခင်ိုး ခရန္င်ြအလ
ငှ့်
့်
့်
့်
မမကယ်ကယ် အလျင်အပမန် သနစ
် ့် င်ကကတလ ။့် အထက်တက င်ိုးကင်က ကကယ်တ ရ တ။့်
မိုးမျက်န္ ှ ကကက်၌ ငါ၏ အ ိုးကကီိုးတသ တန်ခိုးက ပပသရန် သင်တ၏အရပ်
မျ ိုးသ အလျင်
အပမန်
့်
့်
ပပန်ကကတလ ။့် ငါသည် ငါအတွ
ကမ
် မတ၏
့်
့် အသတခဂျချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုးက သီချင်ိုးပြင့််
သွနိုး် တလ င်ိုးတသ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတ၏
ွ ်
့် တင
့် အသမျ ိုးက န ိုးစက်တထ င်၏။ ဤတနရက်
ခပ်သမ်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပပန်လည် အသက်ဝင်လ ချန်တွင၊် လူတလ
ကထဲသ ငါဆင်
ိုးကကလ ၏။
့်
့်
ဤအချန်၌ ဤအဆငတ
့်် င
ွ ပ
် င် ပန်ိုးမျ ိုးအတပါင်ိုးတသည်
ပဗြုန်ိုးခနဲ တဝတဝဆ ဆ ပွငလ
့်် န်ိုးကကသည်၊
့်
ငှကမ
် ျ ိုးအတပါင်ိုးတ သ
ီ ျင်ိုးဆကကသည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြင့််
့် ပပြုင်သခ
့်
တန်လှုပ်ကက၏။ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုး အသတွင၊် စ တန်၏န္င်ငတတ ် ပပြုလဲ၏၊
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သခ
ီ ျင်ိုး၏ ပမည်ဟည်ိုးသတွင ် တန က်တစ်ြန် လိုးဝ မတပေါ်ထန
ွ ိုး် တတ ရ
့် န်
အပမစ်ပြတ်တချမှုနိုး် ခရ၏။
ကမဘ တပေါ်က မည်သသ
ူ ည် ထ၍ဆနက
် ့် ျင်ဝသ
ိုးသက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည်
့် နည်ိုး။ တပမကကီိုးတပေါ်သ ငါဆင်
့်
တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုး၏၊ အမျက်တဒါသက တဆ င်ကကဉ်ိုး၏၊ ကပ်တဘိုးမျြုိုးစက
တဆ င်ကကဉ်ိုး၏။ တလ ကီန္င်ငတသည်
ယခတွင ် ငါ၏ န္င်ငတတ ်ပြစ်တလပပီ။ တက င်ိုးကင်ထက်တွင ်
့်
တမ်မျ ိုးလူိုးလမ်ပ့် ပီိုး တလပ်လပ်ထကက၏။ တက င်ိုးကင်တအ က်တင
ွ ် အင်မျ ိုးန္ှငပ့်် မစ်မျ ိုး
တစ်ဟန်ထိုးစီိုးက ၊ စတ်လှုပ်ရှ ိုးတစတသ တတိုးသွ ိုးတစ်ပဒ်က ရင်ရင်ပမြူိုးပမြူိုး ထတ်ဆကက၏။
န ိုးတနသည့်တ
် ရ စဆ န်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးရဲတွငိုး် မျ ိုးမှ ထွက်လ ကကက လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
့်
အပ်စက်ပခင်ိုးမှ ငါတကက
င ့်် န္ိုးထကက၏။ တန က်ဆိုးတွင ် မျ ိုးလှစွ တသ လူမျြုိုးတ ့်
့်

တစ ငစ
့်် ိုးခဲသ
် နရက်
တရ က်လ တပပပီ။ သူတသည်
ငါအ
့် ည့်တ
့်
့် ိုး အသ ယ ဆိုး သီချင်ိုးမျ ိုး ပူတဇ ်ကက၏။
့်
ဤန္ှစ်သက်ြွယတ
် သ အချန်၊ ဤတပျ ်စရ တက င်ိုးတသ အချန်တွင၊်
အထက်တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တအ က်တပမကကီိုး၊ တနရ တင်ိုး၌ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုး ထွက်တပေါ်လ သည်။
အဘယ်သသ
ူ ည် ဤအရ ၌ စတ်မလှုပ်ရှ ိုးဘတ
ဲ နမည်နည်ိုး။
အဘယ်သ၏
ူ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဤအရ ၌ မတပါပါိုးဘဲ
တနမည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ဤပမင်ကွငိုး် တင
ွ ်
့်
မငတကကိုးဘဲ တနမည်နည်ိုး။
တက င်ိုးကင်သည် တရှိုးက တက င်ိုးကင် မဟတ်၊ ယခ န္င်ငတတ ်၏တက င်ိုးကင်ပြစ်၏။
တပမကကီိုးသည် ယခင်တပမကကီိုး မဟတ်၊ ယခ သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပမ ပြစ်၏။
မိုးသည်ိုးထန်စွ ရွ ပပီိုးတန က်တွင၊် ညစ်ညမ်ိုးတသ ကမဘ တဟ င်ိုးသည် လိုးဝ အသစ်ပပြုလပ်ပခင်ိုး ခရ၏။
တတ င်မျ ိုး တပပ င်ိုးလဲတနသည်...တရမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲတနသည်...
လူတသည်
လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲတနသည်...အရ ခပ်သမ်ိုး တပပ င်ိုးလဲတနသည်...
့်
အ အသင် ဆတ်ပငမ်တသ တတ င်တ၊ ့် ငါအတွ
က် ထက ကခန်ကကတလ ။့်
့်
အ အသင် ပငမ်သက်တသ တရတ၊ ့် လွတ်လပ်စွ ဆက်လက်စီိုးဆင်ိုးကကတလ ။့်
အသင် အပ်မက်မက်တနတသ လူသ ိုးတ၊ ့် မမကယ်ကယ် န္ိုးထတစ၍ လက်ကကတလ ။့်
ငါတရ က်လ ပပီ...ငါသည် ရှငဘ
် ရင်ပြစ်၏...
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် ၎င်ိုးတမျက်
လိုးမျ ိုးပြင့်် ငါ၏မျက်န္ ှ က ပမင်ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
၎င်ိုးတန့် ိုးမျ ိုးပြင့်် ငါ၏ အသကက ိုးကကလမ်မ
့် ည်။
န္င်ငတတ ် အသက်တ က ၎င်ိုးတက
ှ က် ကလမ်မ
့် ည်...
့် ယ်တင်အတွက် အသက်ရင
ချြုသ တပစွ...န္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်တပတက ိုး...
တမမ
န္င်...
့် ရန္င်...တမတ
့် လျ ြ
့် မပြစ်
့်

ငါ၏ အမျက်တဒါသ တလ င်ကျွမ်ိုးမတ
ှု ွင ် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး ရန်ိုးကန်၏။

ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတွင ် နတ်ဆိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် သဏ္ဌ န်အစစ်တက
့်
ပပကက၏။
ငါ၏ ပပင်ိုးထန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တတွ
့် င ် လူအ ိုးလိုး အလွန ် အရှက်ရကကပပီိုး မမတက
့် ယ်ကယ်
ကွယဝ
် က
ှ ်ရန် တနရ မရှကကတပ။
၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် တလှ င်တပပ င်ပပီိုး ပပက်ရယ်ပပြုခဲက့် ကပ၊ အတတ်က ပပန်သတရကက၏။
့်
၎င်ိုးတ မ
် ချန် လိုးဝ မရှခဲ၊့် ငါက
် ချန် လိုးဝ မရှခဲတ
့် အ မခသည့်အ
့် ပ။
့် မကယ်ကယ် မကက ိုးဝါသည့်အ
ယတန အဘယ်
သူ မငတကကိုးသနည်ိုး။ အဘယ်သူ တန င်တမရသနည်ိုး။
့်
စကကဝဠ တလ ကတစ်ခလိုး ငတကကိုးပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်၏
် ။...
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး အသမျ ိုးပြင ့်် ပပည်၏
့် ...ရယ်သမျ ိုးပြင ့်် ပပည်၏
့် ...
န္ှုင်ိုးမရတသ ဝမ်ိုးတပမ က်မ.ှု ..န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ စရ မရှသည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မ.ှု ..

မိုးတလိုး တတပါက်တပါက်ကျတနသည်...တြျပ်ြျပ် ရစ်ဝဲကျတနသည့်် ထူတသ န္ှငိုး် ပွငမ
့်် ျ ိုး...
လူတအထဲ
တင
ွ ် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး တရ တနလျက်...အချြုျို့ရယ်တနကကသည်...
့်
အချြုျို့ ရှု က်ငတနကကသည်...ပပီိုးလျှင ် အချြုျို့ ကသဘ တပိုးတနကကသည်...
အတယ က်တင်ိုး တမတ
့် လ ိုး... ဤသည်မှ မိုးန္ှင ့်် တမ်တက်မျ ိုး ြိုးသည့်် တန္ွဦိုးလ ိုး၊
့် လျ တ
့် နကကသည်အ
ပန်ိုးမျ ိုး ပွငလ
့်် န်ိုးတနတသ တန္ွလ ိုး၊ ကကယ်ဝသည့်် ရတ်သမ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးရသည့်
ှ
် တဆ င်ိုးဦိုးလ ိုး၊
သမဟ
ှ ့်် တရခဲတမျှ တအိုးစက်သည့်် တဆ င်ိုးတစ်ခလ ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှမသ...
့် တ် န္ှငိုး် ခဲန္င
တက င်ိုးကင်တွင ် တမ်မျ ိုးလွငတ
့်် မျ တနကကသည်၊ တပမကကီိုးတင
ွ ် သမဒဒရ မျ ိုး အနည်ထကက၏။
သ ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
န်ပခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏တပခတထ
က်မျ ိုးက
့်
့် လက်မျ ိုး တဝှယမ်
့် ိုးပပကက၏...လူတ ကခ
့်
့်
လှုပ်ကက၏...
တက င်ိုးကင်တမန်တ အလ
ပ်လပ်တနကက၏...တက င်ိုးကင်တမန်တ ထ
့်
့် န်ိုးတကျ င်ိုးတနကက၏...
တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတသည်
ပျ ိုးပန်ိုးခပ်မျှ လှုပ်ရှ ိုးတနကကပပီိုး၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုး
့်

ပွ ိုးမျ ိုးကက၏။

စကကဝဠ တစ်ြုလားု အတွက် ဘုရ ားသြင်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ား အြန်ား (၁၂)
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါ စတင်မနမ် မက်
သည့်် အခက်အတန် အတ
အကျလည်ိုးပြစ်သည့််
့်
့်
အတရှ ျို့အရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးတပေါ်ထက
ွ ်ချန်- လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး တပေါ်ထက
ွ ်သည့်အ
် ခါတွင၊်
အပမင်ဆ
့် ိုးတက င်ိုးကင်ဘတစ်ခလိုး ထွနိုး် လင်ိုးသွ ိုးပပီိုး ခပ်သမ်ိုးတသ ကကယ်မျ ိုးတွင ်
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခ ပြစ်တပေါ်တလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် တရွ ိုးထတ်ခရပပီိုး
ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ အတရှ ျို့အရပ်မှ ဤအလင်ိုးတရ င်ပခည်မျှငတ
် န်ိုး၏ တတ က်ပမှုတအ က်တွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မူလသဏ္ဌ န်ပြင ့်် ထတ်တြ ်ပပခကကရသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
မျက်လိုးမျ ိုး ပပ သွ ိုးကကသည်၊ မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်က မတရရ ပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အကျည်ိုးတန်တသ ရပ်မျ ိုးက မည်သ ြ
ွ ်ရမည်က သ ၍ မတသချ မတရရ ပြစ်ကကတသိုး၏။
့် ိုးကယ
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အလင်ိုးမှ ထွက်တပပိုးပပီိုး တတ င်တပေါ်င်္မ
ူ ျ ိုးတွင ် ခလှုကကကန်တသ တရ စဆ န်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
့်
ပြစ်ကကသည်- သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတထဲ
့်
့် မှ တစ်ဦိုးမျှ ငါ၏ အလင်ိုးတရ င်အတွငိုး် မှ
တမှိုးမန်
ှ တပျ က်ကွယမ
် သွ ိုးန္င်တပ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် အလွန ် အအ
့် ိုးသင်က့် ကသည်၊ အ ိုးလိုး
တစ င်ဆ
့် နကကသည်၊ ငါ၏ အလင်ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ
့် င်ိုးတနကကသည်၊ အ ိုးလိုး တစ င်က့် ကည်တ
အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ တမွ
့် သ တနရက်
့် ၌ ဝမ်ိုးတပမ က်ကကပပီိုး၊ ထနည်ိုးတူ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
့် ိုးြွ ိုးခဲတ
တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ တနရက်
့် အ ိုး ကျန်ဆကဲ ကတလသည်။ ကွဲလွဲလျက်တနတသ စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ဆရန် မပြစ်န္င်တပ။ မမကယ်ကယ် အပပစ်တပိုးတသ မျက်ရည်မျ ိုးက ပမစ်မျ ိုးက
ပြစ်တပေါ်တစပပီိုး ရက်ပတ်တသ တရစီိုးပြင ့်် သယ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခရက ၊ တစ်ခဏချင်ိုး အစအနမရှဘဲ
တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တန က်တစ်ြန် န္ှုိုးတဆ ်ရင်ိုး၊
တန က်ထပ်အစပပြုပခင်ိုးအသစ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တပိုးရင်ိုး၊ ငါ၏ တနရက်
့် သည် တန က်တစ်ြန်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် အပူတပပင်ိုး နီိုးကပ်လ သည်။ ငါ၏န္ှလိုးသည် ခန်လျက်ရပပီ
ှ ိုး ငါ၏ န္ှလိုးခန်သ
စည်ိုးချက်မျ ိုးတန က်လက်ရင်ိုး၊ တတ င်မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် ခန်တပါက်ကကပပီိုး၊ တရတသည်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင့်် ကခန်ကကက လှုင်ိုးလိုးမျ ိုးသည် တကျ က်တဆ င်အတပပီိုးတသ
တကျ က်တန်ိုးမျ ိုးက ရက်ခတ်ကကတလသည်။ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ရှတသ အရ က တြ ်ပပရန်
ခက်ခဲလှသည်။ ငါသည် မသနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ အရ အ ိုးလိုးက ငါ၏ အကကည်တ
့် အ က်တွင ်
ပပ မှုနမ
် ့် ျ ိုးအပြစ်သ တလ
င်ကျွမ်ိုးသွ ိုးတစချင်မသည်။ ပငင်ိုးဆန်တသ သူအ ိုးလိုးက တန က်ထပ်
့်

မည်သည်အ
့် ခါမျှ တဝဲလည်လည် မတည်ရတတ
ှ
ရ
် ပျ က်သွ ိုးတစချင်သည်။
့် န်၊ ငါ၏ပမင်ကွငိုး် မှ ကွယတ
ငါသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး တနထင်ရ တနရ တွင ် အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုးတစ်ခက
ပြစ်တစပပီိုးသည် သ မက၊ စကကဝဠ တွင ် အသစ်တသ အမှုကလည်ိုး စတင်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည်
တအ င်ပမင်မှုက ရရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် တအ င်ပမင်လျက် ပပန်ကကလ ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့််
မကက မီ၊ ကမဘ တပမ၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ် ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်၊ မကက မီ ငါ၏
န္င်ငတတ ်တကက င့်် ကမဘ တပမ၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး ထ ဝရ တည်ရမှု
ှ ရပ်စဲလမ်မ
့် ည်။ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ငါ၏
အမှုက တြျ က်ြျက်ပစ်ရန် တမျှ ်လင်ခ
ီ သ
့် ျက်ပြင့်် ငါ၏ အစီအစဉ်က တန္ှ င်ယ
့် ှက်ရန် အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုးသည် ကကစည်၍ရန္င်သမျှ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ကန်ခန်ိုးသွ ိုးပပီ ပြစ်သည်၊ သတသ
် ငါသည် ၎င်ိုး၏
့်
လမ်လည်လည
ှ ပ့်် ြ ိုးတသ ပရယ ယ်အ ိုးပြင ့်် တိုး၍ စတ်ပျက်အ ိုးတလျ န္
့် င်သတလ ။ ၎င်ိုး၏
ပခမ်ိုးတပခ က်မမ
ှု ျ ိုးအ ိုးပြင့်် ငါသည် စတ်ချယကကည်မှု ဆိုးရှု ိုးပခင်ိုးပြင ့်် အထတ်တလန ် ပြစ်
့် န္င်သတလ ။
ငါ၏ လက်ြဝါိုးတင
ွ ် ငါ ဆပ်ကင်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတသ သတတဝါတစ်ဦိုးမျှ တက င်ိုးကင် သမဟ
့် တ်
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် မရှြူိုးတပ။ ငါအ
့် တစ်ခအပြစ် အတစခသည့်် ဤတန်ဆ ပလ ပြစ်တသ
့် ိုး အပြည်ခ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ဤသည်မှ မည်မျှပ၍ မှနက
် န်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးသည်လည်ိုး
ငါ၏လက်ပြင့်် ကကြုိုးကင်ပခယ်လှယ်ခရမည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
လူတလ
ကထဲတင
ွ ် ငါ၏လူဇ့် တခပခင်ိုးအတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင၊် ဤတနရက်
ှ
ပပီိုးပြစ်က ငါက
် မဲ့်
့် ထ အမှတ်တမဲ့် တရ က်ရလ
့် အမှတတ
သလ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် တရှ ျို့တွငရ
် သည်
ှ
လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးက မည်သ တလျှ
က်လှမ်ိုးရမည်
့်
့်
န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍မူ မည်သမ
ူ ျှ အရပ်အမမက် မရှ၊ မည်သမ
ူ ျှ မသကကတပ- ပပီိုးလျှင ် ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက
၎င်ိုးတက
် ိုးတည်ရ သ တခေါ်
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သမ
ူ ျှ
့် မည်သည့်ဦ
့် တဆ င်သွ ိုးမည်န္င
သဲလွနစ
် တစ်ခတစ်တလ သ ၍ မရှကကတသိုးတချ။ ၎င်ိုးတအတပေါ်
င်္ရစက်တနသည့်် အနန္တတန်ခိုးရှငန္
် င
ှ ့််
့်
အတူသ မည်သမ
ူ ဆသည် ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက အဆိုးတင် တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
အတရှ ျို့အရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လမ်ိုးပပခရလျက်သ ၊ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏န္င်ငတတ ်သ ့်
ဆက်တရ က်တစသည့်် တခါိုးခက ပြတ်သန်ိုးန္င်မည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ၊် ငါ၏မျက်န္ ှ က
တတွျို့ ပမင်ြူိုးတသ သူ၊ အတရှ ျို့အရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးက တတွျို့ ပမင်ြူိုးတသ သူတစ်ဦိုး မည်သည်အ
့် ခါကမျှ
မရှြူိုးတပ။ ငါ၏ပလလင်မှ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ကက ိုးြူိုးတသ သူ မည်မျှ သ ၍ မရှတလပပီနည်ိုး။ အမှနတ
် ွင ်
့်
တရှိုးတခတ်အချန်က လမျ ိုးမ၊ှ လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှ ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်န္င
ှ ့်် တက်ရက်
ထတတွျို့ဆက်သယ
ွ ်မလ ြူိုးတပ။ ယတနတွ
် ၊ ကမဘ တလ ကထဲသ ယခ
ငါ ကကလ ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့််
့် ငသ
့်
လူသ ိုးတသည်
ငါအ
့်် တရိုးတစ်ခ အမှန ် ရှလ ကကတပသည်။ သတသ
်
့် ိုး တတွျို့ ပမင်ရန် အခွငအ
့်
့်
ယခတွငပ
် င်လျှင ် လူတသည်
ငါ၏ မျက်န္ ှ ကသ ကကည်ရ
့် မျှသ ကကည်ညြုကကပပီိုး၊ ငါ၏ အသက
့်

ကက ိုးရသ ကက ိုးကကတသ ်လည်ိုး ငါဆလတသ အရ က န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူတသည်
့်
ငါအ
့် ပြစ်
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်လျက်၊
့် ိုး မသကကတသိုးတပ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးမှ ဤကဲသ
့် ကကသည်။ ငါ၏လူမျ ိုးထမ
သင်တသည်
ငါ၏မျက်န္ ှ က တတွျို့ ပမင်ရသည်အ
့် ခါ၊ သင်တသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ င်္ဏ်ယူမှုက
့်
့်
မခစ ိုးရသတလ ။ ပပီိုးလျှင ် သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး မသကကတသ တကက င ့်် ဆိုးရွ ိုးသည့်် အရှက်ရပခင်ိုးက
့်
မခစ ိုးရသတလ ။ ငါသည် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုး လူတလ
ကထဲသ ကကလ
ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည်
့်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် တလျှ က်လှမ်ိုးပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် အသက်ရင
ှ တ
် လသည်။ ငါ၏
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ လူသ ိုးမျ ိုးက ငါ၏ လူဇ့် တက ကကည်ညြုကကတစြမျှ
့် သ မဟတ်တချ။ ပ၍
အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ငါက
့် သကျွမ်ိုးန္င်တစြ ပြစ်
့် သည်။ ထအပပင်
့်
ငါသည် ငါ၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ မှတစ်ဆင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်မျ ိုးက စီရင်ချက်ချမည်။
ငါသည် ငါ၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ မှတစ်ဆင ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက န္ှမ်နင်ိုးက ၎င်ိုး၏ သ ိုးရဲတွငိုး် က
အပမစ်ပြတ်တချမှုနိုး် မည်။
ကမဘ တပမတွင ် မှီတင်ိုးတနထင်ကကတသ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ကကယ်မျ ိုးတလ က် မျ ိုးပပ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊
ငါသည် ၎င်ိုးတအ
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တက င်ိုးစွ သ၏။ ပပီိုးလျှင ် ငါက
့် “ချစ်တသ ”
့် ိုးလိုးက ရှငိုး် ရင
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ပင်လယ် သဲပင
ွ မ
့်် ျ ိုးတလ က် မတရမတွက်န္င်တလ က်တအ င် မျ ိုးပပ ိုးကက တသ ်လည်ိုး၊
အနည်ိုးငယ်သ လျှင ် ငါ၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက ခကကရသည်- ငါက
့် “ချစ်တသ ” သူမျ ိုးမှအပ
တတ က်ပတသ အလင်ိုးက လက်စ ိုးအ ိုးထတ်တသ သူမျ ိုးသ ငါ၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက ခကကရသည်။
ငါသည် လူသ ိုးတအ
် နမ
် ့် န
ှ ိုး် ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအ
့် ွကပ် ခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
့် ိုး ပလွနခ
့် ိုး တလျှ တ
ယင်ိုးထက် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး ၎င်ိုး၏ ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုလပ်ပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် လူတက
့်် င်သည့်် ငါ၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က ငါ ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
့် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်
ငါလအပ်သည်မှ ငါအ
ွ ်
့် ိုး စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင့်် ရှ တြွတသ လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်သည်။ တတ င်မျ ိုးတပေါ်တင
တတ ရဲသ ိုးတက င်မျ ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င် ရှကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအ
ွ ်
့် ျို့တင
့် ိုးလိုးသည် ငါတရှ
သိုးမျ ိုးကဲသ
့် ယဉ်ပါိုး
ကက၏။ လှုင်ိုးလိုးမျ ိုးတအ က်တင
ွ ် ဉ ဏ်မမီန္င်သည့်် နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုး
့်
တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တပမမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်က အရ ခပ်သမ်ိုးကဲသ
့် ရှ
့်
့်
့် ငိုး် လင်ိုးစွ ငါထ
မမတက
့်် ိုးတသ တက င်ိုးကင်ဘတွငရ
် သည်
ှ
မှ လူတ ့်
့် ယ်ကယ် ပပသကကတလသည်။ အထက် အပမငဆ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ လက်လှမ်ိုးမမီန္င်သည့်် နယ်ပယ်မျ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ထဝင်ခင
ွ မ
့်် ရန္င်တသ
နယ်ပယ်မျ ိုးထဲသ လွ
် ပ်စွ တလျှ က်လှမ်ိုးသွ ိုးသည်။ လူသည် အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါက
့် လိုးဝ
့် တလ
မမှတ်မဘဲ၊ အတမှ င်တလ ကထဲတွငသ
်
ငါက
ယတနတွ
့် ပမင်ြူိုးတလသည်။ သင်တသည်
့် င ် အလ ိုးတူ
့်
အတပခအတနတွင ် အတအကျ ရှကကသည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန် လူဇ့် တက ငါ
တရ ိုးဝင် ယူတင်ဝတ်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ ဆူပတ
ူ သ င်ိုးကျန်ိုးပခင်ိုး

အထွတ်အထပ်အချန်တွင ် ပြစ်သည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ၎င်ိုး၏ စစ်မန
ှ တ
် သ သဏ္ဌ န်က
ပထမဦိုးဆိုးအကကမ် ထတ်တြ ်ပပသခဲအ
ွ ၊် ငါသည် ငါ၏ န မက သက်တသခခဲ၏
့် ချန်တင
့် ။ ငါသည်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ လမ်ိုးမမျ ိုးတပေါ် တလျှ က်လှမ်ိုးသွ ိုးချန်တွင၊် မည်သည့်် သတတဝါ၊ မည်သည့်် လူတစ်ဦိုးကမျှ
အပ်မရပခင်ိုးအပြစ်သ လန
ြ
် ့် ျပ်သွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးမရှတပ၊ ထတကက
င့်် ငါသည် လူတလ
ကထဲတင
ွ ်
့်
့်
့်
လူဇ့် တခယူလ ခဲသ
့် ခါတွင၊် ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မသခဲတ
်လည်ိုး ငါ၏ လူဇ့် တခ
့် ည်အ
့် ပသည်။ သတသ
့်
ခန္ဓ ပြင၊့်် ငါ၏အမှုက ငါစတင်တဆ င်ရွကခ
် ခ
ဲ့် ျန်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ ထစ်ချြုန်ိုးတသ
အသအ ိုးပြင ့်် မမတ၏
် ့် ျပ်သွ ိုးကကပပီိုး၊ ဤအခက်အတနမ
် ့် ှစ၍၊
့် အပ်မက်မျ ိုးမှ န္ိုးထက လနြ
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုးက စတင်ခကဲ့် ကတလသည်။ ငါ၏
လူမျ ိုးအလယ်တွင၊် ငါသည် တန က်တစ်ြန် အသစ်တသ အမှုက စတင်ပပီိုးပြစ်သည်။ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
ငါ၏ အမှု မပပီိုးဆိုးတသိုးသည်က တပပ ထ ိုးပခင်ိုးက ငါတပပ ခဲတ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် သ ငါ၏ လူမျ ိုးသည် ငါ ့်စတ်န္လ
ငါ လအပ်တသ သူမျ ိုး မဟတ်သည်က ပပသြ လ
် မည်သပင်
့် တလ က်တပသည်၊ သတသ
့်
့် ဆတစ၊
၎င်ိုးတထဲ
့် မှ အချြုျို့က ငါ တရွ ိုးချယ်ဆပဲ ြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏ လူတက
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သရှန္င်တစရသ မက၊ ၎င်ိုးတက
် ့် ှငိုး် လည်ိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တစလျက်ရသည်
ှ
က ဤအရ မှ ထင်ရှ ိုး
့် သနရ
ပမင်သ တပသည်။ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ ပပင်ိုးထန်မတ
ှု ကက င်၊့်
လူတပါင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ တသည်
ငါ၏ သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုးက ခရမည့်် အန္တရ ယ်တွင ်
့်
ရှတနဆဲပြစ်သည်။ သင်တသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်၊ သင်တ၏
့်
ကယ်ပင်ခန္ဓ ကယ်က ချြုိုးန္ှမ်ရန် တတ်န္င်သမျှ ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှု မရှပါက- သင်တ ဤအရ
က
့်
မလပ်တဆ င်ပါက၊ တပါလသည် ငါ၏လက်မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက တက်ရက် ရရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးမှ
လွတတ
် ပမ က်ရ လမ်ိုးမရှခဲသ
် တင်ိုးပင်၊ သင်တသည်
ငါ စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ပပီိုး ပငင်ိုးပယ်တသ
့် ည့်အ
့်
အရ တစ်ခ၊ ငရဲထသ
ဲ ပစ်
် ရ တစ်ခ ဧကန်မချပြစ်လ လမ်မ
ငါ၏
့် ည်။ သင်တသည်
့် ချပခင်ိုးက ခရမည့်အ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တစ်စတစ်ရ က ထတ်ယပူ ပီိုးပပီတလ ။ ငါသည် အလိုးစ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပပီိုး
အပပစ်ဆစရ မရှသည့်၊် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်တသ တကက င်၊့် ယခင်ကကဲသ
့် ၊ ့် အသင်ိုးတတ ်အ ိုး
တဆိုးတကက သနစ
် ့် င်ရန်၊ ငါလအပ်တသ လူတအ
့် ိုး ဆက်၍စင်ကကယ်တစရန်မှ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်
ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏ဗမ န်တတ ်က သက်တတရ င်မျ ိုးပြင့်် ပပြုိုးပပြုိုးပပက်ပပက်
တတ က်ပတစမည်သ မက၊ အတွငိုး် န္ှင ့်် အပပင် လက်ြက်ညလ
ီ ျက်၊ အစက်အတပျ က်လည်ိုးမရှဘဲ
သနစ
် ့် င်ရင
ှ ိုး် တစမည်။ ငါ၏ မျက်တမှ က်တင
ွ ၊် သင်တ အ
် ရ သင်တ ့်
့် ိုးလိုးသည် အတတ်က မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်မပပီိုးပြစ်သည်က ပပန်တတွိုးသင်ပ့် ပီိုး ယတနတွ
ှ ိုးထ၌
ဲ ငါအ
့် င ် ငါ၏ စတ်န္လ
့် ိုး စလင်တသ
စတ်တကျနပ်ပခင်ိုးကတပိုးရန် သင်တ စ
့် ည်။
့် တ်ပင်ိုးပြတ်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှ ဆသည်က ဆိုးပြတ်သင်သ
လူသည် ငါ၏လူဇ့် တပြင ့်် ငါအ
့် ိုး သရမျှမသကကတချ။ ယင်ိုးထက် ပ၍၊ သူသည် တသွိုးသ ိုးခန္ဓ ထဲတွင ်

တနထင်တသ မမကယ်တင်၏ ဇ တက န ိုးမလည်န္င်တသိုးတပ။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ငါက
် ည့်အ
် ပြစ် ငါက
့်် ိုးတနကကပပီိုးပြစ်သည်။ အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၊
့် ပပင်ပ ဧည့်သ
့် ဆက်ဆလျက်၊ လှညစ
၎င်ိုးတသည်
ငါအ
ွ ် ပတ်ထ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။
့် ိုး “၎င်ိုးတ၏
့်
့် အမ်တခါိုးမျ ိုး” အပပင်ဘက်တင
အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၎င်ိုးတသည်
ငါ ့်တရှ ျို့တွင ် ရပ်လျက် ငါအ
့် ိုး အတရိုးမစက်ကကတလပပီ။
့်
အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုးလူမျ ိုး အလယ်တွင ် ငါအ
့် ိုး ပစ်ပယ်ကကပပီိုးပြစ်သည်။
့်
အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၎င်ိုးတသည်
နတ်ဆိုး၏ တရှ ျို့တွင ် ငါအ
့် ိုး ပငင်ိုးပယ်ကကပပီိုးပြစ်က ၊
့်
အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးပြင့်် ငါအ
့် ိုး တက်ခက်ကကပပီိုး
့်
့် ပငင်ိုးခတတ်တသ န္ှုတမ
ပြစ်တပသည်။ သတ
့် ၊ ့် ငါသည် သူ၏
့် င် ငါသည် လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က မှတ်သ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
န ခမှု မရှပခင်ိုးအတွက် သွ ိုးတစ်တချ င်ိုးအတွက် သွ ိုးတစ်တချ င်ိုး တတ င်ိုးဆပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ငါ
လပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှ အ ိုးလိုးမှ ငါက
ငှ့် ၊ သူ၏ ကသ၍မရတသ အန တရ င်္ါမျ ိုး
့် သူ သရှလ န္င်ြအလ
့်
တပျ က်ကင်ိုးတစြရန်
့် သူ၏ န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးအတပေါ် တဆိုးလမ်ိုးတပိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် သူအ
့် ိုး
တစ်ြန်ပပန်လည် ပကတကျန်ိုးမ တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ လပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှအ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး အသက်ရင
ှ စ
် ဉ် အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ
တပိုးပခင်ိုးအတွက် မဟတ်တလပပီတလ ။ ငါသည် လူတလ
ကထဲသ အကက
မ်မျ ိုးစွ ကကလ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
့်
့်
ငါသည် တလ ကထဲသ ငါ၏က
ယ်ပင် ဇ တအပြစ်တတ ်ပြင ့်် လ ခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးတသည်
့်
့်
ငါအ
ှု ျှ မတပိုးကကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ အသီိုးသိုးီ သည် သင်တ
့် ိုး မည်သည့်် အတလိုးထ ိုးမမ
့် တ ်သည်ဟ
မမထင်သည်အ
့် တင်ိုး ပပြုမူကကပပီိုး မမကယ်တင်အတွက် ထွက်တပါက် တစ်ခက ရှ တြွခကဲ့် ကသည်။
တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ လမ်ိုး တစ်လမ်ိုးစီတင်ိုးသည် ငါ၏လက်မှ ထွက်တပေါ်လ သည်က ၎င်ိုးတ ့်
မသကကတပ။ တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုးသည် ငါ၏ စီမမှုခရသည်က ၎င်ိုးတ ့်
မသကကတပ။ သင်တထဲ
ူ ည် မမတ၏စ
ှ ိုးထဲ၌ မတကျနပ်ချက်က သထ ိုးဝသ
့် နည်ိုး။
့် မှ မည်သသ
့် တ်န္လ
သင်တထဲ
ူ ည် တပါတပါ
့် တန်
့် တန် တက က်ချက်ချဝသ
့် နည်ိုး။ ငါသည်
့် မှ မည်သသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ် ငါ၏အမှုက တတ်ဆတ်စွ လပ်တဆ င်ပမဲသ လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်ထမျှသ ပြစ်၏။ ငါ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် ငါသည် လူ၏
အ ိုးနည်ိုးချက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မစ န ခဲြ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
့် ူိုးပါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်ခတည်ိုးတကက င ့်် အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ကကမည်ပြစ်က အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် မရဏန္င်ငထဲသ ့်
ကျဆင်ိုးသွ ိုးကကတပမည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကပ်တဘိုးမှ လွတတ
် ပမ က်သည်မှ ၊ ငါ၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ ကယ်လတ်မက
ှု ကကြုရပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင့်် ယတနသ
က်ရသည်
ှ
မှ ငါသည်
့် တရ
့်
မမကယ်ကယ် န္ှမ်ခ
် ှကတ
် သ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ ယတနသ
့် ျပပီိုး မမကယ်ကယ် ကွယဝ
့် တရ
့် က်ရန်
မည်မျှ ခက်ခဲသည်က င်္ရပပြုလျက်၊ သင်တသည်
တရ က်လ ရန် ရှတသိုးသည့်် မနက်ပြန်က သ ၍ပင်
့်

ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးသင်သ
့် ည် မဟတ်တလ ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်

လူမျိ ားအတပေါင်ားတိ၊ု ့် ဝမ်ားတခမ က်ကကတလ ။့်
ငါ၏ အလင်ိုးတင
ွ ၊် လူတသည်
အလင်ိုးက တစ်ြန် ပမင်ကက၏။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထတ
ဲ ွင၊်
့်
လူတသည်
၎င်ိုးတ တမွ
့်
့် ျို့တလျ ်သည့်် အရ မျ ိုးက ရှ တတွျို့ ကက၏။ ငါသည် အတရှ ျို့အရပ်မှ လ ၏၊
အတရှ ျို့အရပ်မှ ငါ န္ှုတ်ခွနိုး် ဆက်သည်။ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ ထွနိုး် တတ က်သည့်အ
် ခါ၊
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသည် ထွနိုး် လင်ိုးကက၏၊ အ ိုးလိုး အလင်ိုးသ တဆ
င်ယူပခင်ိုးခရကက၏၊ အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ်
့်
တစ်ခမျှ မကျန်ရတပ။
ှ
န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင်၏လူတ ့်
အသက်ရင
ှ က် ကတသ အသက်တ သည် အတင်ိုးထက်အလွန ် တပျ ်ရင်ြွယ်ပြစ်သည်။ တရထသည်
လူတ၏
့် မင်္ဂလ ရှတသ အသက်တ မျ ိုး၌ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် ကခန်ကကသည်၊ တတ င်မျ ိုးသည် ငါ၏
အလျှပယ်ရပခင်
ှ ိုးက လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ တမွျို့တလျ ်ကက၏။ လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ်
ကကြုိုးပမ်ိုးတနကကသည်၊ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်တနကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ပခင်ိုးက
့် သစစ တစ ငသ
ပပသတနကကသည်။ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင၊် ပန်ကန်ပခင်ိုး မရှတတ တ
ှ ့််
့် ပ၊ ခခပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ တက င်ိုးကင်န္င
တပမကကီိုးတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး မှီခကကသည်၊ လူသ ိုးန္ှင ့်် ငါသည် ဘဝ၏ ချြုပမန်တသ
့်
ကကီိုးစွ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးမျ ိုး တစ်တလျှ က်၊ တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး အ ိုးထ ိုးလျက် နက်ရှုင်ိုးတသ
ခစ ိုးချက်ပြင ့်် ချဉ်ိုးကပ်ကက၏။...ဤအချန်တွင၊် ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ ငါ၏ အသက်တ က
စနစ်တကျ စတင်သည်။ စ တန်၏ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ မ
် ှု မရှတတ သ
့် လူ
ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် ကဲသ
့် တသည်
့်
ဝင်စ ိုးကက၏။ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ၊် ငါ၏ အတရွ ိုးချယ်ခ လူတသည်
ငါ၏
့်
ဘန်ိုးအသတရအတွငိုး် ၌ အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး၊ လူတအလယ်
အသက်ရင
ှ တ
် နသည့်် လူမျ ိုးကဲသ
့် မဟ
့်
့် တ်ဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရင
ှ သ
် ည့်် လူမျ ိုးကဲသ
့် တ
့် န္ှုင်ိုးမမှီ တက င်ိုးကကီိုးခစ ိုးရကကသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ပြတ်သန်ိုးကကရပပီိုးပြစ်က
ဘဝ၏ ခါိုးသီိုးမှုန္င
ှ ့်် ချြုပမန်မှု အနည်အန္ှစ်က တသ က်သိုးကကရပပီိုးပြစ်သည်။ ယခတွင၊် ငါ၏ အလင်ိုးတင
ွ ်
အသက်ရင
ှ ရ
် င်ိုး၊ အဘယ်သ မဝမ်
ိုးတပမ က်ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ဤန္ှစ်သက်ြွယတ
် သ အခက်အတနက
် ့်
့်
အဘယ်သ တပါ
် ့် တ်ပပီိုး တစ်စတစ်စ လက်လတ် ဆိုးရှုိုးန္င်မည်နည်ိုး။ အသင် လူတ။့်
့် တန်
့် တန် စွနလ
့် တပါ
သင်တ စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါအတွ
က် သီချင်ိုးသီဆပပီိုး ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြင ့်် ကခန်ကကတလ ။့် သင်တ၏
့်
့် တ်န္လ
့်
စစ်မှနတ
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ချီမက ငါထ
့် ပူတဇ ်ကကတလ ။့် သင်တ၏
့် စည်မျ ိုးက တီိုးကကပပီိုး
ငါအတွ
က် ဝမ်ိုးတပမ က်စွ တီိုးခတ်ကကတလ ။့် ငါသည် ငါ၏ ဝမ်ိုးတပမ က်တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက
့်

စကကဝဠ တစ်တလျှ က် ပြ ထွက်တစ၏။ ငါ၏ အသတရတငတ
့်် ယ်တသ မျက်န္ ှ က လူတအ
့် ိုး
ငါထတ်တြ ်ပပ၏။ ငါသည် ကျယ်တသ အသပြင ့်် ဟစ်တကကိုးမည်။ စကကဝဠ က ငါ တကျ ်လွနမ
် ည်။
ငါသည် လူတအလယ်
စိုးစန္ှငပ့်် ပီ။ ငါသည် လူတ၏
့်
့် ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုးခရ၏။ အထက်တက င်ိုးကင်ပပ ၌
ငါသည် တပြည်ိုးပြည်ိုးသွ ိုးပပီိုး လူတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ တလျှ က်လှမ်ိုးသွ ိုးကကသည်။ လူတအလယ်
ငါ
့်
့်
တလျှ က်လှမ်ိုးက ငါ၏ လူတသည်
ငါက
ှ ိုးမျ ိုး ဝမ်ိုးတပမ က်ကက၏၊
့် ဝန်ိုးရကကသည်။ လူတ၏
့်
့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတ၏
့်် ိုးတက င်ိုးကင်ဘက အက်ကွဲသွ ိုးတစရင်ိုး စကကဝဠ က လှုပ်ခါကက၏။
့် သီချင်ိုးမျ ိုးက အပမငဆ
စကကဝဠ သည် ပမြူပြင ့်် မပတ်ြိုးတတ တ
့် ပ။ ရ ျို့ န္ွမျ ိုး မရှတတ တ
့် ပ၊ အညစ်အတကကိုး စတဝိုးမှု မရှတတ တ
့် ပ။
စကကဝဠ ၏ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သူမျ ိုးတ။့် သင်တသည်
ငါ၏စစ်တဆိုးမတ
ှု အ က်တွင ် သင်တ၏
် သ
့်
့် စစ်မှနတ
မျက်န္ ှ ထ ိုးက ပပကက၏။ သင်တသည်
အညစ်အတကကိုးပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးတသ လူမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ
့်
တကျ က်စမ်ိုးကဲသ
့် သန
် ့် င်တသ သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုးပြစ်၏၊ သင်တအ
့် စ
့် ိုးလိုးသည်
ငါ၏န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးရသူမျ ိုး ပြစ်ကက၏၊ သင်တသည်
ငါ၏ တပျ ်ရင်ဝမ်ိုးတပမ က်မှု ပြစ်ကက၏။
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အသက်ပပန်ရင
ှ လ
် ကက၏။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ တန္ွိုးတထွိုးတသ
တထွိုးတပွျို့ မှုထဲ ဝင်တရ က်ရင်ိုး၊ ငတကကိုးပခင်ိုးမရှတတ ၊့် စိုးရမ်ပပ
ူ န်ပခင်ိုးမရှတတ ဘ
့် ၊ဲ မမတက
့်
့် ယ်ကယ် ငါထ
ဆက်ကပ်ရင်ိုး၊ ငါ၏ အမ်သ ပပန်
့် အတစခရန် ပပန်လ ကက၏၊
့် လ ကကရင်ိုး တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ငါက
ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် စဉ်ဆက်မပပတ် ချစ်ခင်ကကလမ်မ
့် ည်။ ထ ဝရက လပတ်လိုး
့် ဇ တတပမတွင ် ငါက
ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတပ။ ဝမ်ိုးနည်ိုးပတ
ူ ဆွိုးမသ
ှု ည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ မျက်ရည်မျ ိုးသည်
အဘယ်မှ နည်ိုး။ ဇ တပကတသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုး ကန်လွနသ
် ွ ိုးတသ ်လည်ိုး
တက င်ိုးကင်သည် ထ ဝရပြစ်၏။ လူအတပါင်ိုးတထ
ွ ိုး် ပပီိုး လူအတပါင်ိုးတသည်
ငါက
့်
့် ငါ တပေါ်ထန
့်
ချီိုးမမ
ွ ်ိုးကက၏။ ဤအသက်တ ၊ ဤအလှတရ ိုး၊ တရှိုးအတီတတ အချန်က လမှ အဆိုးသတ်က လအထ၊
တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ် အသက်တ ပြစ်သည်။

စကကဝဠ တစ်ြုလားု အတွက် ဘုရ ားသြင်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ား အြန်ား (၂၆)
ငါ၏ အမ်ထတ
ဲ ွင ် မည်သတ
ူ နထင်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ငါအတွ
က် မည်သသ
ူ ည် ရပ်တည်တပိုးခဲသ
့်
့် နည်ိုး။ ငါက
့် ယ်စ ိုး
မည်သသ
ူ ည် တဝဒန ခစ ိုးတပိုးခဲသ
ူ ည် သူ၏ကတစက ိုးဆခဲသ
့် နည်ိုး။ ငါတရှ
့် ျို့တွင ် မည်သသ
့် နည်ိုး။
ယတနထ
ူ ည်ိုး။
့် တင် ငါတန
့် က်သ လ
့် သ ်လည်ိုး၊ စတ်မပါ မပြစ်လ တသိုးသည်မှ မည်သန
့် က်လ ခဲတ
အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုး အ ိုးလိုးသည် စမ်ိုးက ိုးပပီိုး စ န စတ် ကင်ိုးမဲရ
့် ကက င့််
့် သနည်ိုး။ အဘယ်တ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
် ့် ခဲရ
့် ကက င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
့် စွနခွ
့် သနည်ိုး။ အဘယ်တ
့်

စတ်ကန်လ ရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့််် လူတလ
ကကကီိုးတင
ွ ် တန္ွိုးတထွိုးမှု မရှရသနည်ိုး။ ဇအန်၌
့်
ရှစဉ်အခါ၊ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့်် တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု ငါပမည်ိုးစမ်ိုးခဲရ
့် ပပီိုး၊ ဇအန်၌ ရှစဉ်အခါ၊
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့်် တက င်ိုးချီိုးက ငါတပျ ်တမွျို့ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ တစ်ြန် ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အလယ်၌ တနထင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ငါသည် လူတလ
က၏ခါိုးသိုးီ မှုက ပမည်ိုးစမ်ိုးခဲရ
့် ပပီိုး၊
့်
လူမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် တည်ရတနတသ
ှ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့်် အတပခအတနမျ ိုး အ ိုးလိုးက ငါသည်
ငါကယ်တင်၏မျက်စမျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ မတမျှ ်လငဘ
့်် ဲ လူသ ိုးသည်
ငါ၏တပပ င်ိုးလဲသကဲသ
့် တပပ
င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုး၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
် နရက်
့် လျှင ် သူသည် ပစစြုပပနတ
့် သ ့်
့်
တရ က်လ သည်။ လူသ ိုးသည် ငါအတွ
က် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်န္င်ရန်
့်
ငါမတတ င်ိုးဆသကဲသ
့် ၊ ့် ငါအတွ
က် တိုးတက်မျ ိုးပပ ိုးလ တစရန် သူပပြုြလည်
ိုး ငါမတတ င်ိုးဆတပ။
့်
့်
ငါအစီ
က်
့် အစဉ်အတင်ိုး လပ်တဆ င်န္င်ရန်သ သူက
့် မန ခပခင်ိုးလည်ိုးမရှ၊ ငါအတွ
့်
့် ငါအလရှပပီိုး၊ ငါက
အရှက်ရတစမည့်အ
် ရ လည်ိုး မပြစ်လ ဘဲ ငါအတွ
က် ထူိုးကစ
ဲ ွ သက်တသခရန် ငါအလရှသည်။
့်
လူမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် ငါအတွ
က် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ သက်တသက ခခဲပ့် ပီိုး ငါ၏န မက
့်
ဘန်ိုးကကီိုးတစတသ သူတ ရှ
်လည်ိုး လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး န္ှင ့််
့် ပသည်၊ သတသ
့် ခဲတ
့်
အပပြုအမူမျ ိုးသည် ငါ၏န္ှလိုးက မည်သ တကျနပ်
တစန္င်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သူသည် ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
့်
ကက်ညန္
ီ င်ရန် သမဟ
့် ည်ိုးန္င်ရန် မည်သ ပြစ်
့် တ် ငါ၏အလက ပြည်ဆ
့် န္င်မည်နည်ိုး။
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ တတ င်တန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တရမျ ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ပန်ိုးမန်မျ ိုး၊ ပမက်ပင်မျ ိုးန္ှင ့််
သစ်ပင်မျ ိုး၊ အ ိုးလိုးတသည်
ငါ၏လက်ရ က ပပပပီိုး၊ အ ိုးလိုးတသည်
ငါန့် မအတွက်
့်
့်
တည်ရတနကကသည်
ှ
။ သတသ
် အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုးသည် ငါတတ င်ိုးဆတသ စန္ှုနိုး် က
့်
မမီန္င်ကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ သူ၏ကမ်ိုးကန်တသ နမ့််ကျမှုတကက င်မ
့် ျ ိုးတလ ။ ဤသည်မှ သူက
့်
ငါချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုးတကက င်မ
လွနစ
် ွ
့် ျ ိုးတလ ။ ဤသည်မှ ငါသည် သူအတပေါ်
့်
ရက်စက်ပခင်ိုးတကက ငမ
့်် ျ ိုးတလ ။ အဘယ်တကက င ့်် လူသ ိုးသည် ငါ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက အပမဲပင်
တကက က်ရွ ျို့တနသနည်ိုး။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် န္င်ငတတ ်ထရ
ဲ ှ လူအတပမ က်အပမ ိုးအကက ိုးတွင၊်
့်
အဘယ်တကက င့်် သင်တသည်
ငါ၏အသကသ န ိုးတထ င်လကကပပီိုး ငါ၏မျက်န္ ှ တတ ်ကပမင်ရန် ဆန္ဒ
့်
မရှကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င ့်် ငါ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်က
့်
ဆက်စပ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ကကည်က့် ကသနည်ိုး။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င့််
့်
ငါက
ဲ
ိုးချင်ကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ငါသည်
့် အထက်တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးဟူ၍ ဤသ ခွ
့် ထ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှစဉ်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှငါန္ှင ့်် မတူပခင်ိုးတကက င်မ
့် ျ ိုးပင်တလ ။ ဤသည်မှ ငါသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှစဉ်၊ ကမဘ တပမကကီိုးသ မဆင်
ိုးကကန္င်ပခင်ိုးတကက င်တ
့် လ ။ ဤသည်မှ ငါသည်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှစဉ်၊ တက င်ိုးကင်ဘသ ချီ
့် လ ။ ယင်ိုးမှ
့် တဆ င်ပခင်ိုး မခထက်တသ တကက င်တ

ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှစဉ်၊ နမ့််ကျသည့်် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ငါသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှစဉ်တွငမ
် ူ ချီိုးတပမှ က်ခရသူတစ်ဉိုးီ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့််
ကမဘ တပမကကီိုးအကက ိုးတင
ွ ် တတ ိုးထိုး၍မရန္င်တသ တချ က်ကကီိုးတည်ရတနသည်
ှ
အ
့် လ ိုးပင် ပြစ်သည်။
သတသ
် လူတလ
ကတွငမ
် ူ ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ မျ ိုး၏ မူလရင်ိုးပမစ်က ဘ မျှသကကသည်ပ
့်
့်
့်
့်
မတပေါ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အသသ ထွက်ပပီိုး အဓပပ ယ်မရှသည်အ
့် လ ိုး၊ ငါန္ှင ့််
အစဉ် ဆန်ကျင်
တနခဲက့် ကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ်
့်
လလစ
့် က်ထတ်ကကသည်၊ ငါ၏အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်က သူတက
့် ယ်တင် စစမ်ိုးစစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုး
လပ်တဆ င်ကက၏၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုး မတအ င်ပမင်ကကတပ၊
သူတ၏လ
လစ
ှု ျ ိုးသည် အကျြုိုး မခစ ိုးရဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
့် က်ထတ်မမ
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး တန က်တစ်ြန် ပပန်၍ထရန် မဝရ
့် ဲကကတပ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက ငါသည် စစ်တကက တသ အခါ၊ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးကမျှ
စစ်မှနတ
် သ သက်တသက မခကက၊ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တတ်န္င်သမျှ ဆက်ကပ်ရန်
မစွမ်ိုးန္င်ကကတပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက ငါသည် အဓမမလယူသွ ိုးတလမည်အ
့် လ ိုးပင်၊
လူသ ိုးသည် ဆက်လက် ပန်ိုး၍တနပပီိုး၊ ငါက ရင်ြွငရ
့်် န် ပငင်ိုးဆန်လျက်ရသည်
ှ
။ တယ ဘပင်
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု အ က်တွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အမှနတ
် ကယ် ပမဲပမစွ မရပ်တည်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ဒကခတဝဒန
ခစ ိုးရချန်၌လည်ိုး သူသည် ချြုပမန်ပခင်ိုးရန မသင်
ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ လူတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် တန္ွဦိုးရ သီ၏
တန္ွိုးတထွိုးမတ
ှု အ က်တွင ် စမ်ိုးလန်ိုးစပပည်မှု အရပ်အတရ င် အနည်ိုးငယ်က ထတ်တြ ်ပပကကသည်၊
၎င်ိုးတသည်
တဆ င်ိုးရ သီ၏ တအိုးတသ တလပပင်ိုးမျ ိုးတအ က်တွင ် ဘယ်တသ အခါမှ စမ်ိုးစ၍
့်
မတနခဲတ
့်် ျက်မပှု ြင ့််
့် ပ။ လူသ ိုးသည် သူ၏ အရိုးတပေါ်အတရတင်က ကကြုလှီတနတသ ဝည ဉ်ရငက
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက်
စနမူန အတနန္ှင ့်် အတစခန္င်တသ သူ တစ်ဉိုးီ တစ်တယ က်မျှ မရှ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးမှ တစ်တယ က်န္င
ှ တ
့်် စ်တယ က်က ခွပဲ ခ ိုးသပမင်ရန် မဆစတလ က်မျှသ ရှတသ တကက င်၊့်
အတပခခအ ိုးပြင့်် အတူတူပင် ပြစ်ကက၍ တစ်တယ က်န္င
ှ တ
့်် စ်တယ က် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပခင်ိုး
မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င်၊့် လူသ ိုးတသည်
ယတနတွ
် င် ငါ၏အမှုမျ ိုးက
့် ငပ
့်
အပပည်အ
့် ဝ သန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတသိုးတပ။ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ိုးလိုးအတပေါ်သ ့်
ကျတရ က် လ တသ အခါမှသ လျှင၊် မမတက
ဲ င
ှ ့်် ငါ၏အမှုမျ ိုးက
့် ယ်မမ မသလက်ဘန္
သတပပြုမလ ကကက ၊ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမပါဘဲ သမဟ
ူ ့် မျှ အတင်ိုးအကျပ်
့် တ် မည်သက
မတစခင်ိုးရဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုးသည် ငါက
့် သကျွမ်ိုးလ ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသအ
့် ိုးပြင့်် ငါ၏အမှုမျ ိုးက
မျက်ပမင်တတွျို့ လ ကကမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏အစီအစဉ် ပြစ်၏၊ ယင်ိုးမှ ငါထင်ရှ ိုးတစတသ

ငါအမှု
့် မျ ိုး၏ လကခဏ ရပ်တစ်ခ ပြစ်က ၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးသသင်တ
့် သ အရ ပြစ်သည်။
န္င်ငတတ ်တွင ် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသတခဂျမျ ိုးလှတသ အရ မျ ိုးသည်
စတင်န္ိုးထလ ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ွ ်ိုးအ ိုးက ပပန်လည်ရရှကကသည်။ ကမဘ တပမကကီိုး၏
့် အသက်စမ
အတပခအတနတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးတကက င်၊့် ကန်ိုးတပမတစ်ခန္ှင ့်် တန က်တစ်ခကက ိုးရှ
နယ်နမတ်မျ ိုးသည်လည်ိုး စတင် တရွ ျို့လျ ိုးလ ကကသည်။ ကန်ိုးတပမသည် ကန်ိုးတပမမှ ပင်ိုးပခ ိုးသွ ိုးပပီိုး၊
ကန်ိုးတပမန္ှင ့်် ကန်ိုးတပမသည် တပါင်ိုးစည်ိုးတသ အခါ၊ ယင်ိုးမှ ငါသည် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးက
တစ်စစီပြစ်တအ င် တချမှုနိုး် ပစ်မည့်် အချန်လည်ိုးပြစ်သည်ဟ ယခင်က ငါသည် ပတရ ြက်ပပြုခဲြ
့် ူိုးသည်။
ဤအချန်တွင ် ငါသည် ြန်ဆင်ိုးခ တလ ကတစ်ခလိုးက အသစ်ပပြုပပင်ပပီိုး စကကဝဠ တစ်ခလိုးက
ပပန်လည် ပင်ိုးကန်မည်
ပြစ်သည်၊ ထသပြင်
့်
့် ့် စကကဝဠ က အစီအစဉ်တကျ ပြစ်တစမည် ပြစ်ပပီိုး၊
တဟ င်ိုးတသ အရ က တပပ င်ိုးလဲက အသစ် ပြစ်တစမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏အစီအစဉ် ပြစ်ပပီိုး
ဤအရ မျ ိုးမှ ငါ၏အမှုမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ကမဘ ကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးသည်
ငါ၏ပလလင်တရှ ျို့တမှ က်သ ပပန်
ကသည် ငါ၏တကျိုးဇူိုးတကက င့်် တန္ှုင်ိုးမဲတ
့် သ
့် လ တသ အခါ၊ လူတလ
့်
ကကယ်ဝမှုန္င
ှ ့်် ပပည်လ
့် ျှတနတစရန် ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ ကကယ်ဝမှုအ ိုးလိုးက ယူငင်လျက်
ယင်ိုးအရ မျ ိုးက လူတလ
ကအတပေါ်သ အပ်
န္င
ှ ိုး် တပိုးမည်။ သတသ
်လည်ိုး တလ ကတဟ င်ိုး ဆက်လက်
့်
့်
့်
တည်ရတနသတရွ
ှ
ျို့၊ ငါ၏တဒါသက ၎င်ိုး၏တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအတပေါ်သ ငါတစလ
တ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့်် င်ိုးစွ ထတ်ပပန် တကကည မည်
့် ိုးက စကကဝဠ တစ်တလျှ က်တွင ် ပွငလ
ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတက
ူ ဆ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။
့် ချြုိုးတြ က်သည့်် မည်သမ
ငါသည် တပပ ကက ိုးရန် စကကဝဠ ဆီသ ငါ၏မျက်
န္ ှ က လှညတ
့်် လတသ အခါ၊
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏အသက ကက ိုးပပီိုးတန က် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်တွင ်
ငါပပြုထ ိုးသည်အ
့် မှုအ ိုးလိုးက ပမင်တလသည်။ ငါ၏အလက ဆန်ကျင်
တသ သူတသည်
၊ ဆလသည်မှ
့်
့်
ငါက
တသ သူမျ ိုးသည်၊ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှု ခရလမ်မ
့် လူသ ိုး၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြင့်် ဆန်ကျင်
့်
့် ည်
ပြစ်သည်။ ငါသည် တက င်ိုးကင်တစ်ခင
ွ ရ
် ှ တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ ကကယ်မျ ိုးက ယူငင်လျက် ၎င်ိုးတက
့်
အသစ်ပပြုလပ်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါတကျိုးဇူ
ိုးတကက င့်် တနန္ှငလ
့်် သည်လည်ိုး အသစ်ပပြုလပ်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့်
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ မိုးတက င်ိုးကင်သည် ယခင်ကသ
ဲ့် ရှ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့် တတ မ
အသတခဂျမျ ိုးလှတသ အရ မျ ိုးသည် အသစ်ပပြုလပ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တသည်
ပပီိုးပပည်စ
့် သွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် ထ ဝရ တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးပပီိုး အ ိုးလိုးသည် ငါက
့်
ဝတ်ပပြုကိုးကွယတ
် သ န္င်ငတတ ်တစ်ခ ပြစ်လ က ၊ ကမဘ တပမကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရ၍ မတည်ရတတ
ှ
တ
အသစ်တြန်
့် စရန်၊ စကကဝဠ အတွငိုး် ရှ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးစွ တသည်
့်

ပင်ိုးကန်ခ့် ရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏န္င်ငတတ ်ပြင ့်် အစ ိုးထိုးပခင်ိုး ခရတပလမ်မ
့် ည်။ စကကဝဠ အတွငိုး် ရှ
လူသ ိုးမျ ိုးတွင ် မ ရ်နတ်န္င
ှ ့်် ဆင်တသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
ရှငိုး် လင်ိုးသတ်သင်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်တသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
ငါ၏တလ င်ပမြုက်တသ မီိုးပြင့််
့်
ချြုိုးန္မ်
ှ ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ ယခတွင ် စမ်ိုးတချ င်ိုး အတွငိုး် ၌ရှတသ သူမျ ိုးမှလွဲ၍၊
ကျန်တသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
ပပ အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ လူမျ ိုးစွ တက
့်
့်
့်
ငါပပစ်တင်ဆိုးမတသ အခါ၊ ဘ သ တရိုးတလ က၌ ရှတသ သူတသည်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့်
အတင်ိုးအတ အထ ငါ၏န္င်ငတတ ်သ ပပန်
့် မျ ိုး၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက
့် လ ကကမည် ပြစ်ပပီိုး ငါအမှု
ခကကရလမ်မ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ သူ ပြြူတသ မိုးတမ်ကစီိုးလျက်
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ထသူတသည်
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ပခင်ိုးက ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ တကက င်ပ
့် င်တည်ိုး။ လူအ ိုးလိုးသည် မမတ၏
့်
တူရ အမျြုိုးအစ ိုးအလက် သီိုးပခ ိုးခွဲထ ိုးခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအလက်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးက ခကကရမည်။ ငါန္ှငဆ
့်် နက
် ့် ျင်၍ ရပ်တည်ခကဲ့် ကတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
့်
ပျက်စီိုးပခင်ိုးသတရ
မျ ိုးတွင ်
့် ည် ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ၎င်ိုးတ၏အပပြုအမူ
့် က်ကကလမ်မ
့်
ငါန္ှငဆ
့်် က်န္ယ်မှု မရှသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးကမူ၊ ၎င်ိုးတ စွ
် တကက င ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌
့် မ်ိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်ပ
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါလူ
ှု အ က်တွင ် ဆက်လက် ရှတနကကလမ်မ
့် မျ ိုး၏ အပ်စိုးမတ
့် ည်။ ငါသည်
လူအသတခဂျထသန္ှ့် င ့်် တင်ိုးန္င်ငအသတခဂျထသ ငါ
့် ယ်ငါ ထတ်တြ ်ပပမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် က
ငါ၏ကကီိုးပမတ်တသ အမှုတတ ် ပပည့်စ
် သွ ိုးပခင်ိုးက တကကိုးတကက ်လျက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး
သူတက
ွ ်
့် ယ်တင်၏မျက်စမျ ိုးန္ှင ့်် ပမင်န္င်ကကတစရန်အလငှ့် ကမဘ တပမကကီိုးအတပေါ်တင
ငါကယ်တတ ်တင်၏အသန္ှင ့်် အသပပြုမည်။
ငါ၏အသသည် ပမနက်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် စကကဝဠ ၏ အတပခအတနကလည်ိုး အကဲခတ်
ကကည့်ရ
် ှု သည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခတလ ကရှ အသတခဂျ
မျ ိုးလှတသ အရ မျ ိုးသည် အသစ်ပပြုလပ်ပခင်ိုးက ခရမည်။ တက င်ိုးကင်သည် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး၊
ကမဘ တပမကကီိုးသည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသည်။ လူသ ိုးသည် ၎င်ိုး၏ မူလပစအတင်ိုး တြ ်ထတ်ခရပပီိုး၊
လူတစ်ဉိုးီ ချင်ိုးစီသည် ၎င်ိုးတ၏
ွဲ တ်ခရက
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး သီိုးပခ ိုးခထ
သတမပပြုမဘဲ၊ ၎င်ိုးတမ့် သ ိုးစမျ ိုး၏ ရင်ခင
ွ အ
် တွငိုး် သ ပပန်
ှ ိုးကကသည်။ ယင်ိုးသည်
့် လည် တရ က်ရသွ
ငါအ
့်် ယှကမ
် ှ ကင်ိုးလွတပ် ပီိုး၊ ငါ၏
့် ိုး ကကီိုးစွ တကျနပ်တစမည်။ ငါသည် အတန္ှ ငအ
ကကီိုးပမတ်တသ အမှုသည် မသမသ ပပီိုးတပမ က်က ၊ ြန်ဆင်ိုးခ တလ က၏
အသတခဂျမျ ိုးလှတသ အရ မျ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ခကကရသည်။ ဤကမဘ တလ ကကကီိုးက
ငါြန်ဆင်ိုးခဲတ
ှ
အရ အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏အမျ
ြုိုးအစ ိုးန္ှင ့်် အတူထ ိုးလျက်၊
့် သ အခါ၊ ပသဏ္ဌ န်ရတသ
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးတက
ဲ ှုအစီအစဉ်၏နင်္ိုး
့် ည်။ ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ငါသည် ပသွငိုး် ခဲသ

နီိုးကပ်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် ြန်ဆင်ိုးခတလ က၏ ယခင်အတပခအတနက ပပန်လည်ပြစ်တပေါ်တစမည်၊
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါအစီ
် ိုးူ ကစ
ဲ ွ
့် အစဉ်၏ အလယ်သ ပပန်
့် လ ကကတစရန်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက သ လွနထ
တပပ င်ိုးလဲလျက်၊ ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ယင်ိုးတ၏
့် မူလ အတပခအတနအတင်ိုး
ပပန်လည်ပြစ်တပေါ်တစမည်။ အချန်ကျတလပပီ။ ငါ၏အစီအစဉ်၏ တန က်ဆိုးအဆင်သ
့် ည် ပပီိုးတပမ က်
တအ င်ပမင်လနီိုးပပီ ပြစ်သည်။ အ၊ ညစ်ညမ်ိုးတသ တလ ကတဟ င်ိုး။ သင်သည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတအ က်တင
ွ ် ဧကန်အမှနပ
် င် ကျဆင်ိုးလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏အစီအစဉ်အ ိုးပြင့််
သင်သည် ဗလ နတထ အပြစ်သ ဧကန်
အမှနပ
် င် တရ က်သွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ အိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခတလ က၏
့်
အသတခဂျမျ ိုးလှတသ အရ မျ ိုးတ။့် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
အသစ်တသ အသက်က ရကကလမ်မ
့် ည်၊ သင်တ၏
့် အချြုပ်အပခ အ ဏ ပင်တသ သခင် သင်တ ့်
ရလမ်မ
့် ည်။ အိုး၊ သန်စင်
့် ၍ အပပစ်အန အဆ မဲတ
့် သ တလ ကသစ်ကကီိုး။ သင်သည်
ငါဘ
် င် န္ိုးထလမ်မ
့် န်ိုးတတ ်အတွငိုး် တွင ် ဧကန်အမှနပ
့် ည်။ အိုး၊ ဇအန်တတ င်။
တတ်ဆတ်၍မတနတတ န္
ှ ။့်် ငါသည် တအ င်ပမင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပန်ကကလ ပပီ။ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး၏အလယ်မှ၊
့် င
ကမဘ တပမကကီိုးတစ်ခလိုးက ငါသည် တစ့်တစစ
် ှု ၏။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ်
့် ပ်စပ် ကကည့်ရ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အသစ်တသ အသက်က စတင်ခပဲ့် ပီိုး၊ တမျှ ်လင်ပ့် ခင်ိုးအသစ်က ရရှခဲတ
့် လပပီ။ အိုး၊
ငါ၏လူမျ ိုးတ။့် သင်တသည်
ငါ၏ အလင်ိုးတရ င်အတွငိုး် ၌ မည်သ ပပန်
် န်န္င်ရသနည်ိုး။
့်
့် လည်မရှငသ
သင်တသည်
ငါ၏လမ်ိုးပပပတဆ
င်မှု တအ က်၌ ရင်လန်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မကခန်ဘဲ အဘယ်သတနန္
့်
့်
့် င်သနည်ိုး။
ကန်ိုးတပမတသည်
င်္ဏ်ယဝ
ူ င်က့် က ိုးပခင်ိုးပြင ့်် တအ ်ဟစ်ကက၏၊ တရတသည်
အ ိုးရရင်လန်ိုးတသ
့်
့်
ရယ်တမ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရန်ကကမ်
ိုး ကျယ်တလ င်တနကကပါတက ိုး။ အိုး၊ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ ဣသတရလ။
့်
သင်သည် ငါ၏ ကကြုတင် ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးပခင်ိုးမျ ိုးတကက င့်် င်္ဏ်မယူဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်ရသနည်ိုး။
့်
မည်သသ
ူ ည် ငတကကိုးခဲပ့် ပီိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ တဟ င်ိုးန္ွမ်ိုးတသ
ဣသတရလပပည်သည် မတည်ရတတ
ှ
ဘ
့် ၊ဲ ယတနက
့် လ၏ ဣသတရလပပည်သည် ထတပမ က်တလပပီ၊
တလ ကကကီိုးတွင ် ၎င်ိုးသည် မ ိုးမ ိုးမတ်မတ်န္င
ှ ့်် ပမင်ပ့် မင်မ
် ိုးလိုးတ၏
့် ိုးမ ိုးရှက လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တည်လျက်ရသည်
ှ
။ ယတနက
့် လ၏ ဣသတရလပပည်သည် ငါ၏လူမျ ိုးမှတစ်ဆင့််
ပြစ်တည်ရ ရင်ိုးပမစ်က ဧကန်အမှနပ
် င် ရရှလမ်မ
့် ည်။ အိုး၊ မန်ိုးတီိုးြွယ် အဲင်္တတြု။ သင်သည် ငါအ ိုး
ဆနက
် ့် ျင်၍တနတသိုးသတလ ။ သင်သည် ငါ၏သန ိုးကရဏ က အခွငတ
့်် က င်ိုးယူလျက်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်ရန် မည်သ ကက
့် ြုိုးစ ိုးန္င်သနည်ိုး။ သင်သည်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အတွငိုး် ၌ မည်သ ရှ
့် မတနန္င်သနည်ိုး။ ငါချစ်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် ဧကန်အမှန ်
ထ ဝစဉ် အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
် ့် ျင်တသ သူတမူ့် က ိုး ဧကန်အမှနပ
် င် ငါ၏
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါအ
့် ိုး ဆနက
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ထ ဝစဉ်ခကကရတပလမ်မ
ှ
ဟ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါသည် အပပစ်ရသည်

ယလွယ်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး ငါသည် လူအ ိုးလိုးက သူတပပြုခဲ
့် သ အရ မျ ိုးအတွက် တပါတန်
့် စွ
့် တ
ချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည် မဟတ်။ ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတစ်ခလိုးက တစ င်က့် ကည်မ
တလ ကကကီိုး၏ အတရှ ျို့အရပ်တွင ် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ အမျက်တတ ်၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် တပေါ်လ လျက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အသတခဂျထသ ငါ
့် ယ်ငါ ထတ်တြ ်ပပမည်။
့် က
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်

စကကဝဠ တစ်ြုလားု အတွက် ဘုရ ားသြင်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ား အြန်ား (၂၉)
အရ ခပ်သမ်ိုး ပပန်လည်ထတပမ က်သည်တ
့် နတွ
ိုးလ ၍၊ သူန္င
ှ အ
့်် တူ
့် င ် ငါသည် လူသ ိုးတအကက
့်
န္ှစ်သက်တပျ ်ရင်ြွယ် တနညမျ
ိုးက ငါ ကန်လွနတ
် စခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်။ ဤအခက်အတန်မှ့် သ လူသ ိုးသည်
့်
ငါ၏ ချဉ်ိုးကပ်၍ရန္င်ပခင်ိုးက အနည်ိုးငယ် သတပပြုမပပီိုး သူန္င
ှ င
့်် ါ မကက ခဏ အပပန်အလှန ်
ပမတပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူသည် ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးအချြုျို့က ပမင်လျက်၊
ရလဒ်အတနပြင့်် သူသည် ငါအတကက
င်ိုး အသပည တချြုျို့ ရရှ၏။ လူတအ
့်
့် ိုးလိုးအကက ိုး၊ ငါသည်
ငါ၏ဦိုးတခါင်ိုးကတမ ၍
့် ကကည်ပ့် ပီိုး၊ သူတအ
့် ပမင်၏။ သရ့် တွင ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
့် ိုးလိုး ငါက
တဘိုးအန္တရ ယ် ကျတရ က်သည်အ
့် ခါ၊ သူတသည်
ချက်ချင်ိုးပင် စိုးရမ်တကက င်က့် ကလ ၍၊ ငါ၏ပရပ်သည်
့်
သူတ၏န္ှ
ွ ်သွ ိုး၏။ တဘိုးအန္တရ ယ် တရ က်ရလ
ှ
မှုတကက င့််
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးမှ တပျ က်ကယ
တကက က်စတ်မန်လျက်၊ သူတသည်
ငါ၏တက်တွနိုး် ချက်မျ ိုးက င်္ရမစက်တပ။ ငါသည်
့်
လူသ ိုးတအကက
ိုး န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပြတ်သန်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် အပမဲပင် သတမမူမဘဲ ရှတနခဲပ့် ပီိုး
့်
ငါက
့် ခါမျှ မသခဲြ
ယ်တင်၏န္ှုတပ် ြင့်် ဤအရ က သူအ
့် မည်သည်အ
့် ူိုးတပ။ ယတန ငါက
့်
့် ိုး ငါတပပ ပပီိုး၊
လူတအ
့် မှ တစ်စတစ်ခ ရရှရန် ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်သ လ
့် ိုးလိုးက ငါထ
့် တစတသ ်လည်ိုး၊ သူတသည်
့်
ငါန္ှငတ
့်် ဝိုးရ တွင ် တနလျက်ရတသိုးသပြင်
ှ
့် ငါက
့် မသကကတပ။ စကကဝဠ အန္ှန္ှ့် င ့်် ကမဘ တပမစွနိုး် မျ ိုးသ ့်
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုး နင်ိုးတလျှ က်သည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးသည် သူက
့် ယ်သူ စတင်၍ ဆင်ပခင်မည်ပြစ်က ၊
လူတအ
ွ ် ပျပ်ဝပ်လျက် ငါက
့် သလ
့် ျို့တင
့် ဝတ်ပပြုကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် ိုးလိုးသည် ငါထ
့် ၍ ငါတရှ
ငါ၏ဘန်ိုးတတ ် ထင်ရှ ိုးသည်တ
့် န၊ ့် ငါတစ်ြန် ပပန်လ တသ တနပြစ်
် ွ သည်တ
့် နလည်
ိုး
့် ပပီိုး ငါထွကခ
့်
ပြစ်လမ်မ
် ူ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ခပ်သမ်ိုးအကက ိုး ငါ၏အမှုက စတင်ပပီိုးပြစ်သည်၊
့် ည်။ ယခတွငမ
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၌ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ ဇ တ်သမ်ိုးပင်ိုးက တရ ိုးဝင် စတင်ပပီိုးပြစ်သည်။
ယခအချန်မှစ၍ သတမထ ိုးမသူ မည်သမ
ူ ဆ ကရဏ ကင်ိုးမဲ့်တသ မည်သမ
ူ ဆ ကရဏ ကင်ိုးမဲတ
့် သ
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုအကက ိုး ကျတရ က်တစပခင်ိုး ခရြွယရ
် ပပီ
ှ ိုး ဤသည်မှ မည်သည်အ
့် ချန်၌မဆ

ပြစ်လ န္င်ြွယ်ရ၏။
ှ
ဤသည်မှ ငါသည် သန ိုးကကင်န မှု ကင်ိုးမဲ၍
ယင်ိုးက
့် မဟတ်တပ။ ထထက်
့်
ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ အဆင်တ
့် စ်ဆင့်် ပြစ်၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါအစီ
့် အစဉ်၏
အဆင်မ
ူ မျှ ဤအရ က မတပပ င်ိုးလဲန္င်ပါ။ ငါသည်
့် ျ ိုးအတင်ိုး တရှ ျို့ဆက်ရမည်ပြစ်က ၊ မည်သက
ငါ၏အမှုက တရ ိုးဝင်စတင်သည်အ
့် ခါ လူတအ
့် ိုးလိုးသည် ငါလှုပ်ရှ ိုးသည်အတင်ိုး လှုပ်ရှ ိုးသပြင်၊့်
စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ လူတသည်
ငါန္ှငထ
့်် ပ်တူ တပခလှမ်ိုးလှမ်ိုးရ ၌ အချန်ကန်လွနက် ကသည်အထ
့်
ပြစ်၏၊ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး၌ “ကကီိုးစွ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး” ရှက ၊ လူသ ိုးသည်
တရှ ျို့သတက်
လှမ်ိုးရန် ငါ၏ တစတ
့် ဆ ်ပခင်ိုးက ခရ၏။ အကျြုိုးသက်တရ က်မှု အတနပြင်၊့်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး ကယ်တင်သည် ငါအ
ူ ွ ိုး၍၊
့် ိုးပြင့်် တသွိုးရူိုးတသွိုးတန်ိုး ပြစ်က စတ်မန်ထသ
၎င်ိုးသည် ငါ၏အမှုက အတစခက ၊ ဆန္ဒမရှလင်က
့် စ ိုး၊ ၎င်ိုး၏ ကယ်ပင်ဆန္ဒမျ ိုး တန က်သ ့်
မလက်န္င်ဘ၊ဲ ငါ၏ထန်ိုးချြုပ်မက
ှု န ခရန်မလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ ဘ မျှမရှတတ တ
့် ပ။
ငါ၏အစီအစဉ်အ ိုးလိုးတင
ွ ၊် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ငါ၏အပြည်ခ
့် ၊ ငါ၏ရန်သန္
ူ င
ှ ့််
ငါ၏အတစခကျွနလ
် ည်ိုး ပြစ်၏။ သပြစ်
့် ၍ ငါသည် ၎င်ိုးအတပေါ် ငါ၏ “သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး” က
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တလျှ တ
င့်် ငါ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအမှု၏
့် ပိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ထတကက
့်
တန က်ဆိုးအဆင်သ
ဲ့် ။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့််
့် ည် ၎င်ိုး၏အမ်တထ င်စ အတွငိုး် တွင ် အပပီိုးသတ်ခ၏
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ငါအတွ
က် တက င်ိုးမွနစ
် ွ အတစခပခင်ိုးက သ ၍ လပ်တဆ င်န္င်က ၊
့်
ဤသအ
့် ိုးပြင့်် ငါသည် သူအ
့် ိုးသမ်ိုးပက်၍ ငါ၏အစီအစဉ်က အဆိုးသတ်မည်။ ငါသည် အမှုတဆ င်စဉ်
တက င်ိုးကင်တမန် အ ိုးလိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ အဆိုးအပြတ်တပိုးသည့်် တက်ပဲက
ွ စတင် လပ်တဆ င်၍
တန က်ဆိုးအဆင်တ
ွ ် ငါ၏ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် ဆိုးပြတ်၏၊ သမှ့် သ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှလူတ ့်
့် င
ငါတရှ
ွ ် တက င်ိုးကင်တမန်တကဲ
့် အရှု
ိုးတပိုးပပီိုး ငါက
လသည်ဆ
့် န္ဒ မရှသည်အ
့် ပပင်၊
့် ျို့တမှ က်တင
့် ဆန်ကျင်
့်
့် သ
့်
ငါက
့် ရ တစ်ခမျှမလပ်ဘဲ တနမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၌
့် ပန်ကန်သည်အ
ငါအမှု
့် ၏ တရွ ျို့လျ ိုးတနတသ အင်အ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏။
လူသ ိုးတကက
ှ ့်် အတရိုးပါမှုတမှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ိုး ငါတရ က်လ ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ကယ်တင်ရန်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် အ ိုးလိုးက ငါ၏အမ်တထ င်စသ ပပန်
့် လည် တခေါ်တဆ င်လ ရန်၊
တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးက ပပန်လည် တပါင်ိုးစပ်တပိုးရန်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးအကက ိုး
“အချက်ပပချက်မျ ိုး” က လူသ ိုးမှ တပိုးပတစရန်
ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုး၏ ရှရင်ိုးစဲွ
့်
အလပ်တ ဝန်ပင် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ချန်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
့် ည်အ
အရ ခပ်သမ်ိုးက အဆင်သင်ရ
ှ ငါလပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က ၊ ထတန
့် ရန်
့် က်တွင ်
ငါ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး သူက
ွ ်အ ိုး
့် ည့်် ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုမျ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ငါတပိုးခဲသ
လက်ခခွငက
့်် ငါတပိုး၏။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးက ယတနက
ှ
ခဲသ
့် တရ က်ရလ
့် ည်မှ
့်

ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတအ က်၌ ပြစ်သည်ဟ ငါဆ၏။ ထပပင်
့် ဤသည်မှ ငါ၏အစီအစဉ်ချည်ိုးသ ပြစ်၏။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးအကက ိုး၌၊ မတရမတွက် န္င်တသ လူမျ ိုးစွ တသည်
ငါချစ်
့် ပခင်ိုးတမတတ ၏
့်
ကွယက
်
မှုတအ က်တွင ် တည်ရကကက
ှ
၊ မတရမတွက်န္င်တသ လူတသည်
ငါ၏မန်ိုးတိုးီ မှု၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုတအ က်တွင ် တနကက၏။ လူတအ
့် ဆတတ င်ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ သူတသည်
့် ိုးလိုး ငါထ
့်
သူတ၏လက်
ရအတပခအတနမျ
ှ
ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး မရှကကတသိုးတပ။ သူတသည်
တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်
့်
့်
ဆိုးရှု ိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ ့်် သည်အတင်ိုးခွငပ့်် ပြုရန်သ တတ်န္င်ပပီိုး ငါအ
့် ိုး မန ခပခင်ိုးက ရပ်စဲလက်ရ၏၊
အတကက င်ိုးမှ ဤသည်မှ လူသ ိုး လပ်တဆ င်န္င်သမျှ အ ိုးလိုးပင် ပြစ်တလသည်။ လူသ ိုး၏ဘဝ
အတပခအတနန္ှင ့်် ပတ်သက်၍မူ၊ လူသ ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ ဘဝက ရှ မတတွျို့တသိုးတပ၊ သူသည်
ကမဘ တပမကကီိုး၏ မတရ ိုးမှု၊ အနဋ္ဌ ရပမင်ကင
ွ ိုး် န္ှင ့်် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်ြွယရ
် အတပခအတနမျ ိုးက
မရပ်စ ိုးမတသိုးတပ— ထတကက
င့်် တဘိုးအန္တရ ယ် ကျတရ က်ပခင်ိုးသ မရှခဲလ
့် ျှင၊် လူအမျ ိုးစက
့်
အမသဘ ဝတရ ိုးက လက်ခယကကည်တနကကဦိုးမည် ပြစ်က ၊ “ဘဝ” ၏ အရသ မျ ိုးတင
ွ ်
မမကယ်ကယ် အ ရနစ်ပမြုပ်တနကကဦိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ကမဘ ကကီိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
မဟတ်တပတလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးထ ငါထတ်တပပ သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး၏အသ မဟတ်တပတလ ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အကက ိုး၌ မည်သမ
ူ ျှ ငါက
် ွ မချစ်ခသ
ဲ့် ည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် စစ်မှနစ
့် ည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးမှုတ အလယ်
၌သ ငါက
့် ချစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
ငါ၏ကွယ်က မှုတအ က်၌ရှစဉ်တွင ် မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့် မချစ်သည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက တပိုးပပီိုးခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ သူတသည်
့်
၎င်ိုးကကကည်တ
့် သ ်လည်ိုး၊ လျစ်လျြူရှု လက်ပပီိုး ယခအချန်တွင ် ၎င်ိုးက တလ့်လ ပခင်ိုးန္ှင ့််
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုး မပပြုလပ်ကကတသ တကက င်၊့် လူသ ိုးအတပေါ် ကျတရ က်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
ကရဏ ကင်ိုးမဲသ
့် ည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ငါ၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအနက်
တစ်ရပ်သ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစရန်န္င
ှ ့်် ငါအ
့် ိုး ချစ်တစရန်အတွက် ပြစ်၏။
ငါသည် န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် အပ်စိုးသည်သ မက၊ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတင
ွ လ
် ည်ိုး ငါအပ်စိုး၏။ ငါသည်
န္င်ငတတ ်၏ ရှငဘ
် ရင်တရ စကကဝဠ ၏အကကီိုးအကဲပါ ပြစ်၏။ ဤအချန်မစ
ှ ၍ ငါသည် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး
မခရတသ သူ အ ိုးလိုးက စတဝိုးတစ၍ ငါ၏အမှုက တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး ကက ိုးတင
ွ ် အစပပြုမည် ပြစ်ပပီိုး
ငါအမှု
် ိုးသ ့်
့် ၏ တန က်အဆင်က
့် တအ င်ပမင်စွ စတင်န္င်ရန်အတွက် ငါသည် စကကဝဠ တစ်ခွငလ
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက တကကည မည်။ ငါသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးကက ိုး၌
ငါအမှု
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက အသိုးပပြုမည်၊ ဆလသည်မှ ငါသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး
့် က ပျျို့ န္ှတစရန်
့်
အ ိုးလိုးအတပေါ် အင်အ ိုးသိုးမည်။ ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဤအမှုက တရွ ိုးတက က်ခရသူတ ကက
ိုးက ငါအမှု
ဲ့် ့်
့် ကသ
့်
တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ် လပ်တဆ င်မည်။ ငါ၏လူတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ အပ်စိုး၍
့်

အ ဏ စွဲကင်သည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးမှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတအ
့် ချန်
့် ိုးလိုး သမ်ိုးပက်ခရသည်အ
ပြစ်သည်သ မက၊ ယင်ိုးက ငါအန ိုးယသ
ူ ည်အ
့် ချန်လည်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်— ထတန
့် က်မှသ ငါသည်
သမ်ိုးပက်ခရသူတထ
ွ ိုး် လ မည်။ ငါသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ န္င်ငတတ ်သ တပေါ်
ွ ိုး် လ ပပီိုး
့် တပေါ်ထန
့် ထန
ညစ်ညြူိုးတသ န္င်ငမှ ငါက
် ှက်ထ ိုး၏။ သမ်ိုးပက်ခရသူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါတရှ
ွ ်
့် ယ်ငါ ကွယဝ
့် ျို့တမှ က်တင
န ခလ တသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
ငါ၏မျက်န္ ှ က သူတက
့်
့် ယ်တင်၏ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ပမင်န္င်ကကက
ငါ၏အသက သူတက
့် ယ်တင်၏ န ိုးမျ ိုးပြင့်် ကက ိုးန္င်ကက၏။ ဤသည်မှ
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တမွိုးြွ ိုးသူမျ ိုး၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်၏၊ ဤသည်မှ ငါမှ
ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်ပပီိုး ဤသည်က မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ တပပ င်ိုးလဲ၍
မရတပ။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် ငါသည် အန င်္တ်၏ အမှုအတွကအ
် လငှ့် ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် အလပ်လပ်၏။
့်
ငါ၏အမှုအ ိုးလိုးသည် တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ အပပန်အလှန ် ဆက်စပ်လျက်ရ၍၊
ှ ဤအရ အ ိုးလိုးတင
ွ ်
တခေါ်ဆချက်န္င
ှ ့်် တပပန်
့် ဆင်မ
့် ျှမဆ ရတ်တရက် ရပ်တန်သွ
့် ိုးပခင်ိုး လိုးဝ
့် ချက်တစ်ခ ရှ၏- မည်သည်အ
မရှသည်အ
့် ပပင် မည်သည်အ
့် ဆင်က
့် မျှ အပခ ိုးအဆင်မ
့် ှ သီိုးပခ ိုး အတက င်အထည်တြ ်ပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။
ဤသည်မှ မမှနက
် န်သတလ ။ အတတ်ကအမှုသည် ယတနအမှု
့် ၏ အတပခခအတ်ပမစ်
မဟတ်တပသတလ ။ အတတ်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယတန န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရှ ျို့တပပိုး
မဟတ်တပသတလ ။ အတတ်က တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည် ယတနတပခလှ
မ်ိုးမျ ိုး၏ အစပပြုရ မဟတ်သတလ ။
့်
ငါသည် စ တစ င်က တရ ိုးဝင် ြွငလ
့်် က်သည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ိုးရှ လူတ ့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရသည်အ
့် ချန်၊ ကမဘ တစ်ဝှမ်ိုးလိုးရှ လူတ စမ်
ှု ျ ိုးခရသည့်် အချန်ပြစ်ပပီိုး
့် ိုးသပ်မမ
ငါအမှု
့် ၏ အထွတ်အထပ်ပင် ပြစ်သည်။ လူတအ
့် င်င၌ တနကကပပီိုး
့် ိုးလိုးသည် အလင်ိုးမဲန္
လူတအ
ှု ျ ိုး ကက ိုး၌ တနကက၏။
့် ိုးလိုးသည် သူတပတ်
့် ဝန်ိုးကျင်က ပြစ်တပေါ်တစသည့်် ပခမ်ိုးတပခ က်မမ
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင ် ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတနပြင့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတခတ်မှ မျက်တမှ က်တနရက်
့် အထ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတတွျို့ ကကြုခဲြ
ူ မျှ
့် ူိုးသည့်် ဘဝပြစ်ပပီိုး တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် မည်သက
ဤသတသ
ဘဝမျြုိုးက “မခစ ိုး” ခဲြ
င့်် ယခင်က တစ်ခါမျှ မလပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ
့် ူိုးပါတချ၊ ထတကက
့်
့်
အမှုက ငါလပ်တဆ င်ပပီိုးပပီဟ ငါတပပ ၏။ ဤသည်မှ အတပခအတနအမှနပ် ြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ
အတွငိုး် ကျကျအဓပပ ယ် ပြစ်၏။ ငါ၏တနရက်
် င
ှ ့်် နီိုးကပ်လ တသ တကက င်၊့်
့် သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
ယင်ိုးက တဝိုးကွ ပမရဘဲ လူသ ိုး၏ မျက်စတရှ ျို့တည်တ
့် ည်တ
့် ွင ် ရှသည်ပြစ်၍ ရလဒ်အတနပြင့််
မည်သသ
ူ ည် မတကက က်ရွ ျို့ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ဤသည်က ဝမ်ိုးသ ကကည်န္ိုးူ ပခင်ိုး မရှဘဲ
တနန္င်မည်နည်ိုး။ ညစ်ညြူိုးတသ ဗ ဗလန်ပမြုျို့သည် အဆိုးတင
ွ ် ၎င်ိုး၏နင်္ိုးသ တရ
က်လ ခဲ၏
့် ။
့်
လူသ ိုးသည် အသစ်စက်စက် ကမဘ န္ှင ့်် တန က်တစ်ြန် တတွျို့ ပပီိုးပြစ်က တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသည်
တပပ င်ိုးလဲ၍ အသစ်ပပြုလပ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်၏။

ငါသည် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးထသ တပေါ်
ွ ိုး် လ သည်အ
့် ခါ၊ တက င်ိုးကင်တွင ်
့် ထန
တမ်ပြြူမျ ိုး အလပ်လပ်ထ၍ ငါက
ူ င် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ငှက်မျ ိုးသည်
့် လမ်ိုးပခြုထ ိုး၏။ ထနည်ိုးတပ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က ဝန်ိုးကျင်အတပခအတနက မီိုးတမ င်ိုးထိုးပပပခင်ိုးပြင့်် ဝမ်ိုးတပမ က်လျက် ငါအ
့် ိုး
တတိုးဆကပပကက၏၊ ထတကက
င့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက အသက်ဝင်လ တစလျက်
့်
“တအ က်သ ပြည်
ိုးပြည်ိုးချင်ိုး အနည်ထင်” မတနတတ ဘ
့် ၊ဲ တက်ကကသည့်် အတပခအတနထဲ၌သ
့်
အသက်ရင
ှ က် က၏။ ငါသည် တမ်မျ ိုးကက ိုးတင
ွ ် ရှတနသည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးသည် ငါ၏မျက်န္ ှ န္ှင ့််
ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးက တရိုးတရိုးမျှသ ပမင်ကကပပီိုး၊ ဤအချန်တွင ် သူသည် အနည်ိုးငယ် တကက က်ရွ ျို့၏။
အတတ်တင
ွ ် သူသည် ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုးထ၌
ဲ ငါအတကက
င်ိုး သမင်ိုးမတ
ှ ်တမ်ိုးမျ ိုးက ကက ိုးခဲြ
့်
့် ူိုးက ၊
ရလဒ်အတနပြင့်် သူသည် ငါအတပေါ်
ယတစ်ဝက်၊ မယတစ်ဝက်သ ပြစ်တန၏။ ငါမည်သည်တ
့် နရ တွင ်
့်
ရှသည် သမဟ
့် တ် ငါ၏မျက်န္ ှ မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်ကပင် သူမသ— ယင်ိုးက ပင်လယ်တမျှ
ကျယ်ဝန်ိုးသတလ သတည်
ိုးမဟတ် စမ်ိုးလန်ိုးတသ ကျက်စ ိုးရ မျ ိုးကဲသ
့် အကန
အ
် ့် သတ် မဲသ
့် တလ ။
့်
့်
ဤအရ မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မသတပ။ လူသ ိုးသည် ငါ၏မျက်န္ ှ က ယတန တ
ဲ
့် မ်တက်ထ၌
ပမင်သည်အ
့် ခါမှသ ဒဏ္ဍ ရီထမ
ဲ ှ ငါသည် အမှနတ
် ကယ် ရှသည်ဟ ခစ ိုးရသပြင့်် သူသည် ငါအတပေါ်
့်
အနည်ိုးငယ်ပ၍ အတက င်ိုးပမင်လ ကကပပီိုး ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတကက င်သ
ငါအတပေါ်
သူ၏
့်
့်
ပမတ်န္ိုးတလိုးစ ိုးမမ
ှု ှ အနည်ိုးငယ် ပ၍ ကကီိုးမ ိုးလ ၏။ သတသ
် လူသ ိုးသည် ငါက
့် မသတသိုးဘ၊ဲ
့်
တမ်တက်ထတ
ဲ ွင ် ငါ၏တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးကသ ပမင်၏။ ထတန
ွ ် ငါသည် ငါ၏လက်မျ ိုးက
့် က်တင
ဆန်တန်
့် ိုးလျက် လူသ ိုးက ပပ၏။ လူသ ိုးသည် အက့် သက သူ၏ပါိုးစပ်က လက်မျ ိုးပြင့်် အပ်ထ ိုးလျက်၊
ငါလက်
ပြင့်် အရက်ခရမည်က အလွနအ
် မင်ိုးတကက က်ရွ ျို့သပြင့်် သူ၏ပမတ်န္ိုးတလိုးစ ိုးမတ
ှု ွင ်
့်
တကက က်ရွ ျို့ ရတသမှု အနည်ိုးငယ် ထပ်ပြည်၏
့် ။ သူင်္ရမပပြုသည်အ
့် ခါ၊ ငါ၏ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုး ခရမည်က
အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့သပြင့်် လူသ ိုးသည် ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုးက မျက်တပခမပပတ် တစ င်က့် ကည်၏
့် —
သရ့် တွင ် လူသ ိုး၏ တစ င်က့် ကည်ခ
့် ရပခင်ိုးတကက င့်် ငါသည် ကန်သတ်
ချြုပ်ချယ်ပခင်ိုး မခရဘဲ ငါသည်
့်
ငါလက်
မျ ိုးပြင့်် အမှုက ဆက်လက် တဆ င်ရွက်၏။ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုး၌သ
့်
လူသ ိုးသည် ငါက
့်် ပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆရန်
့် အနည်ိုးငယ် မျက်န္ ှ သ တပိုးက ၊ သပြစ်
့် ၍ ငါန္ှငတ
ငါတရှ
ိုးပြည်ိုး တရ က်လ ကက၏။ လူသ ိုးအ ိုး ငါ၏အလိုးစက ထတ်တြ ်သည်အ
့် ခါ၊
့် ျို့တမှ က်သ တပြည်
့်
လူသ ိုးသည် ငါ၏မျက်န္ ှ ကပမင်ပပီိုး၊ ထအချန်မစ
ှ ၍ ငါသည် လူသ ိုးထမှ ငါက
် က
ှ ်ပခင်ိုး
့် ယ်ငါ ကွယဝ
သမဟ
် ိုးတင
ွ ် ငါသည် လူတအ
့် ည် မဟတ်တပ။ စကကဝဠ တစ်ခွငလ
့် တ် ြိုးက ပခင်ိုး ပပြုတတ မ
့် ိုးလိုးထ
လူသရှငက် က ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ မည်ပြစ်၍၊ အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး
အ ိုးလိုးက ပမင်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဝည ဉ်ပကတ ပြစ်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏အမ်တထ င်စတွင ်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ မချတနထင်ပပီိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ အက့် သြွယ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အတသအချ

ခစ ိုးရလမ်မ
် ျစ်ခင်သူ အ ိုးလိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ ကင်ိုးလွတမ
် ည်မှ တသချ ပပီိုး
့် ည်။ ငါအလွနခ
စတ်ဝည ဉ်၏ န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် ဇ တအတသွိုးအသ ိုး၏ တဝဒန တက
့် မလွဲဧကန် တရှ င်ရှ ိုးမည် ပြစ်သည်။
ငါသည် လူမျြုိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးထ လူသရှငက် က ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ပပီိုး အပ်စိုးက အ ဏ စွဲကင်လမ်မ
့် ည်၊
သမှ့် သ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး၏ အပပ်နက
ိုးမည်ပြစ်သည်။ ထအစ
ိုး ငါ၏
့် စကကဝဠ က ပျျို့ န္ှမသွ
့်
့်
လတ်ဆတ်တသ တမိုးရနသည်
ကမဘ တစ်ဝမ
ှ ်ိုးလိုးသ ပျ
့်
့် ည်။ ငါ၏တနရက်
့် သည်
့် ျို့ န္ှသွ
့် ိုးလမ်မ
နီိုးလ တနပပီပြစ်တသ တကက င်၊့် လူသ ိုးသည် န္ိုးထလ ၏၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
စနစ်တကျရှလျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုး၏ ဆက်လက်ရင
ှ သ
် န်ပခင်ိုး တနရက်
့် မျ ိုး ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်၊
ငါတရ က်လ ပပီ ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ည်ိုး။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၆ ရက်

ယကု ကည်သမ
ူ ျ ားသည် မည်သည့််ရှုတ

င်အ
ို ်
့် ား ဆုပ်ကင

ားသင်သ
့် နည်ား

လူသ ိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က ပထမဦိုးစွ ယကကည်သည်အ
့် ခါမှစ၍ သူရရှထ ိုးသည်အ
့် ရ သည်
မည်သည်အ
့် ရ နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အတကက င်ိုး သင် မည်သည်အ
့် ရ သရှလ ပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် သင်မည်မျှ တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ယခဆလျှင ်
သင်တအ
့် ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဝည ဉ်ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဇ တခန္ဓ ၏
သခချမ်ိုးသ အတွက်သ လျှင ် မဟတ်သလ၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့််
သူ၏အသက်တ အ ိုး ကကယ်ဝ ချမ်ိုးသ တစရန် မဟတ်မန
ှ ိုး် အစရှသည်ပြင့်် သန ိုးလည်ကကသည်။
ဤသပြစ်
့် တင်ိုး သင်သည် ဇ တခန္ဓ ၏ သခချမ်ိုးသ သမဟ
့် သည်အ
့် တ် တစ်ခဏတ သ ယ မှုအတွက်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပါက၊ ထတန
့် က် အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည် အထွတ်အထပ်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုး တန က်ထပ် သင်ဘ မျှပင် မတတ င်ိုးဆလင်က
့် စ ိုး သင်ရှ တြွတသ
ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ညစ်ညမ်ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အြ န္ှ
်
့် စ်လြွယရ
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးချစ်ပခင်ိုးက မမတ၏
ှ က ကကယ်ဝချမ်ိုးသ တစရန်န္င
ှ ့််
့် ပငီိုးတငွျို့ ြွယ် တည်ရမှု
မမတန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုးရှ လစ်ဟ မှုက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် အသိုးပပြုသူမျ ိုးမှ ပငမ်ိုးတအိုးသက်သ တသ
အသက်တ က အလကကီိုးတသ လူမျြုိုးမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် အမှနတ
် ကယ်
ရှ တြွတနတသ သူမျ ိုး မဟတ်တပ။ ဤချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးသည် အတင်ိုးအကျပ်ချစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊
စတ်တကျနပ်မက
ှု လက်စ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
အရ က မလအပ်တပ။
့်
ထတကက
င့်် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည် မည်ကသ
ဲ့် တသ
ချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
သင်မည်သည်အ
့် တွကတ
် ကက င့်် ချစ်သနည်ိုး။ ယခတွင ် သင်အ
့် တွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတွက်

စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုး မည်မျှရှ သနည်ိုး။ သင်တအမျ
ိုးစ၌ရှတသ ချစ်ပခင်ိုးသည် ယခင် အထက်တွင ်
့်
တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုးသည့်် အမျြုိုးအစ ိုးပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
ချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးသည် ရှရင်ိုးစဲက
ွ သ လျှင ်
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်၏၊ ထ ဝရတည်ပမဲမှုက မရရှန္င်သကဲသ
့် လူ
ွ ်န္င်မည် မဟတ်တပ။
့် သ ိုး၌လည်ိုး အပမစ်တယ
ဤချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးသည် အသီိုးမသီိုးဘဲ ပွငလ
့်် န်ိုးပပီိုး ညှြုိုးန္ွမ်ိုးတသ ပန်ိုးန္ှငသ
့််
တူသည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် တသ
နည်ိုးပြင့်် တစ်ကကမ်ချစ်ပပီိုးတန က်တင
ွ ်
့် ရလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ထကဲသ
့်
တရှ ျို့၌ရှတသ လမ်ိုးတကက င်ိုး၌ သငက
့်် ဦိုးတဆ င်မည်သ
့် ူ မရှပါက၊ သင်သည် လဲပပြုကျသွ ိုးမည်ပြစ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်တနသည်အ
့် ချန်၌သ ချစ်န္င်တသ ်လည်ိုး တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် သင်၏အသက်
စတ်သတဘ ထ ိုး မတပပ င်ိုးလဲဘဲ ရှတနပါက၊ သင်သည် အတမှ င်ထလမ်ိုးမိုးမ၏
ှု ပတ်ြိုးမတ
ှု အ က်မှ
မလွတတ
် ပမ က်န္င်ဘတ
ဲ နပပီိုး စ တန်မ ရ်နတ်၏ အတန္ှ င်အြွဲျို့မျ ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုး၏
လမ်လည်လည
ှ စ
့်် ိုးမမ
ှု လ
ှ ည်ိုး သင်ရန်ိုးထွကန္
် င်လမ်မ
့် တသ
လူ မည်သမ
ူ ျှ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပပည်အ
့် ဝရယူပခင်ိုးက မခရန္င်တပ။ အဆိုး၌ သူ၏ဝည ဉ်၊ စတ်န္င
ှ ခ
့်် န္ဓ သည်
စ တန်မ ရ်နတ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တနဦိုးမည်။ ဤအတကက င်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သသယမရှန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အပပည်အ
့် ဝရယူပခင်ိုးက မခရန္င်တသ သူမျ ိုးသည် သူတ၏
့် မူလတနရ ၊ ဆလသည်မှ
စ တန်မ ရ်နတ်ထသ ပပန်
့် သွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်တသ
တန က်တစ်ဆင်က
့်် ရ တန္ှ တသ မီိုးအင်သ ဆင်
ိုးသက်ကကလမ်မ
့် ခယူရန် ကန်န္ှ့် ငတ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရယူပခင်ိုးခရသူတသည်
စ တန်မ ရ်နတ်အ ိုး တကျ ခင်ိုးပပီိုး သူ၏အပ်စိုးမတ
ှု အ က်မလ
ှ ည်ိုး
့်
လွတတ
် ပမ က်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသူတက
ဲ ွင ် တရ ိုးဝင်
့် န္င်ငတတ ်၏လူမျ ိုးထတ
ထည်တ
့် ွက်ထ ိုးသည်။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ်၏လူမျ ိုး ပြစ်တပေါ်လ ပပြစ်သည်။ သင်သည်
ဤကဲသ
့် တသ
လူမျြုိုး ပြစ်လ ရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရရန်
့်
ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်မှ လွတတ
် ပမ က်၍ ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်လ ရန်
ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ ယခ သင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သတလ သမဟ
့် တ် န္င်ငတတ ်၏လူမျ ိုးထဲတွင ်
ထည်တ
့် ွကခ
် ရသတလ ။ ဤအရ မျ ိုးသည် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်သင်ပ့် ပီိုး တန က်ထပ်ရှငိုး် ပပချက်
မလအပ်တပ။
အတတ်က လတွင ် လူအမျ ိုးသည် အ ိုးကကီိုးတသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်န္င
ှ ့်် အယူအဆမျ ိုးပြင ့််
ရှ တြွခကဲ့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
် င်ခ
့် ျက်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ်
့်
့် ယ်ပင်တမျှ လ
ရှ တြွကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
အတကက င်ိုးကစစမျ ိုးအ ိုး ခဏတ မျှ တဘိုးြယ်ထ ိုးကကပါစ၊ ့် ယခ
့်
အဓကအတရိုးကကီိုးတသ အရ မှ သင်တတစ်
့် ဦိုးစီက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
ပမှနအ
် တပခအတနတစ်ခက ထန်ိုးသမ်ိုးတစ၍ စ တန်၏ လွမ်ိုးမိုးပခင်ိုး အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးမှ တပြည်ိုးပြည်ိုး
လွတတ
် ပမ က်တစမည့်် လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးမှု နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခအ ိုး ရှ တြွရန်ပြစ်သည်၊ ဤသအ
့် ိုးပြင့််

သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရန္င်ရန်န္င
ှ ့်် သင်အ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်တစခင်ိုးသည့်် အရ က
တလ ကတွင ် အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်ရန် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သ လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအ ိုး ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်မည် ပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ယကကည်ကကသည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်အလရှသည်မှ အဘယ်အရ ပြစ်သည် သမဟ
့်
့် တ်
စ တန်အလရှသည်မှ အဘယ်အရ ပြစ်သည် ကလည်ိုး မသကကတပ။ သူတသည်
ရူ ိုးမက်စွ ၊
့်
တယ င်ချ ချ န္ှင ့်် ယကကည်ကကပပီိုး တရလက်ငါိုးလက်ပြင်သ
လက်တလျှ က်ကကသပြင့််
့်
ပမှနခ
် ရစ်ယ န်အသက်တ က မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရရှခဲပ့် ခင်ိုးမရှတပ။ ထထက်
ပ၍ သူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနပ် ြစ်တသ ဆက်ဆတရိုး မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ပမှနပ် ြစ်တသ ပင်္္ြုလ်တရိုး
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးလည်ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရှခဲက့် ကတပ။ ဤအရ မှတန၍ လူသ ိုး၏ အခက်အခဲမျ ိုး၊
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ကြျက်ယြျက်လပ်န္င်သည့််
အပခ ိုးတသ အရ မျ ိုးမှ မျ ိုးပပ ိုးတကက င်ိုး တတွျို့ ရှန္င်သည်။ လူသ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ပခင်ိုး၌ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် တရ က်ရတနပခင်
ှ
ိုး မရှတသိုးသကဲသ
့် လူ
့် ဘ၀၏
့်
စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုအတွငိုး် ၀င်တရ က်ပပီိုးပခင်ိုး မရှတသိုးတကက င်ိုး ဤအပခင်ိုးအရ က
အလအတလ က် သက်တသပပတနသည်။ ထသဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး၌
လမ်ိုးတကက င်ိုးမန
ှ တ
် ပေါ် တရ က်ရပခင်
ှ ိုးသည် အဘယ်အရ က ဆလသနည်ိုး။ လမ်ိုးတကက င်ိုးမန
ှ တ
် ပေါ်
တရ က်ရပခင်
ှ ိုး ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တတ ်တမှ က်တင
ွ ် မမ၏ န္ှလိုးသ ိုးအ ိုး အချန်တင်ိုးတင
ွ ်
ပငမ်သက်တစန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတပပ ဆန္င်ပခင်ိုး၊ လူသ ိုးတ၌့်
ကင်ိုးမဲလ
ှ
အရ က တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သ ၍နက်နစ
ဲ ွ
့် ျက်ရတနတသ
သန ိုးလည်လ မှုအ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုးရရှပခင်ိုးက ဆလသည်။ ဤအရ မှတစ်ဆင့်် သင်၏ဝည ဉ်သည်
တနစဉ်တ
င်ိုးတွင ် အသစ်တသ ထိုးထွငိုး် သပမင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးပွငပ့်် ခင်ိုးတက
့်
့်
ရရှသည်၊ သင်၏ တတ င်တ
့် ပခင်ိုးသည် ကကီိုးထွ ိုးလ ၏၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးအတွငိုး် သ ဝင်
့် တရ က်ရန်
ကကြုိုးပမ်ိုးပပီိုး၊ တနရက်
ှ ့်် အသစ်တသ န ိုးလည်ပခင်ိုးတ ရှ
့် တင်ိုးတွင ် အသစ်တသ အလင်ိုးန္င
့် လ မည်
ပြစ်သည်။ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးမှတစ်ဆင့်် သင်သည် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးပခင်ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုးချြုိုးြျက်ပပီိုး
သင်၏အသက်တ ၌ ပမကကီိုးထွ ိုးလ မည် ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးသည်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမန
ှ တ
် ပေါ်တင
ွ ် ၀င်တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်။ သင်ကယ်တင်၏ အမှနတ
် ကယ်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအ ိုး စစ်တဆိုးက သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး၌ တလျှ က်လှမ်ိုးခဲတ
့် သ လမ်ိုးအ ိုး
ဆန်ိုးစစ်တလ ။့် သင်က
့် ယ်သင် ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးပြင့်် တင်ိုးတ တလ -့် သင်သည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမန
ှ တ
် ပေါ်တင
ွ ် တရ က်ရပပီ
ှ တလ ။ မည်သည့်် ကစစရပ်မျ ိုးတင
ွ ် သင်သည် စ တန်မ ရ်နတ်၏
ချြုပ်တန္ှ င်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်မ ရ်နတ်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ သင်သည်

လမ်ိုးတကက င်ိုးအမှနတ
် ပေါ်တွင ် တရ က်ရရန်
ှ လအပ်တနတသိုးလျှင ် စ တန်န္င
ှ သ
့်် င်၏ ဆက်န္ယ်မသ
ှု ည်
မပြတ်တတ က်ရတသိုးတပ။ ဤသည်မှ မှနက
် န်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် သင်၏ ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသည်
သင်အ
ှ တ
် သ ၊ ပမဲပမ၍ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်ခသ ဦိုး
့် ိုး စစ်မန
့် တဆ င်လမ်ိုးပပမည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည် မဆတ်မနစ်၊ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် အူလှုက်သည်ိုးလှုက်
ခစ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးဟ သင်တပပ တသ ်လည်ိုး စ တန်မ ရ်နတ်၏ ချြုပ်တန္ှ င်ပခင်ိုးမှ သင်လွတတ
် ပမ က်ပခင်ိုး
မရှတသိုးတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လှညစ
့်် ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည် မသန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး ကင်ိုးသည့်် အတပခအတနတစ်ရပ်က သင်ရရှလပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူပခင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝခရလက န္င်ငတတ ်၏ လူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထည်တ
့် ွကခ
် ရလပါက သင်က
့် ယ်သင်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မ၌
ှု လမ်ိုးတကက င်ိုးမန
ှ တ
် ပေါ် တရ က်ရရန်
ှ အရင်ဆိုး လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။

တ

က်ခပန်ပျက်စားီ တသ လူသ ားသည် ဘုရ ားသြင်ကို
ကိယ
ု စ
် ားခပ ခြင်ားငှ မတတ်စွမ်ားနိင
ု ်

လူသ ိုးသည် အတမှ င်စမ
ွ ်ိုးအ ိုး၏ ြိုးကွယ်ပတ်ဆိုးီ မှုတအ က်တွင ် အစဉ်တနထင်ပပီိုး စ တန်၏
စွမ်ိုးအ ိုး၏ တကျိုးကျွနအ
် ပြစ် ထန်ိုးချြုပ်ခရက မလွတတ
် ပမ က်န္င်ဘ၊ဲ သူ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည်
စ တန်၏ ပပြုပပင်မှု ခရပပီိုးတန က် တိုး၍အကျင်ပ
့် ျက်လ ၏။ လူသ ိုးသည် ၎င်ိုး၏အကျင်ပ
့် ျက်သည့််
စ တန်ဆန်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် အပမဲတနထင်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
စစ်မှနစ
် ွ မချစ်န္င်ဟ ဆန္င်သည်။ ထသပြစ်
ှ
့် သပြင့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် ဆန္ဒရပါက
မမကယ်မမ သူတစ်ပါိုးထက် သ ၍တပြ င်မ
ှ သ
် ည်၊ သ ၍ အတရိုးပါသည် ဟူတသ စတ်၊
့် န
အထက်စီိုးဆန်ပခင်ိုး၊ စတ်ကကီိုးဝင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတတ
ူ သ
အရ အ ိုးလိုးတက
် မည်ပြစ်သည်။ သမဟ
် ့် င်တသ
့် ပယ်ချွတရ
့် တ်ပါက သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် မသနစ
ချစ်ပခင်ိုး၊ စ တန်ဆန်တသ ချစ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ကျတထ က်ခမှုက
လိုးဝမရရှန္င်တသ ချစ်ပခင်ိုးပြစ်၏။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက် စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုး၊
ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ခရပခင်ိုး၊ ချြုိုးြျက်ခရပခင်ိုး၊ ပပြုပပင်ခရပခင်ိုး၊ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ခရပခင်ိုး၊ ရက်န္က
ှ ခ
် ရပခင်ိုးန္ှင ့််
စစ်တဆိုးခရပခင်ိုး မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်က မည်သမ
ူ ှ စစ်မှနစ
် ွ ချစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ သင်၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသပြင့်် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ ချစ်န္င်သည်ဟ သင်ဆလျှင ် သင်၏စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် အထက်ဆိုးီ ဆန်က
သင်သည် ရယ်ြွယ်တက င်ိုးသူ ပြစ်၏။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး ပြစ်ကက၏။
့်
လူသ ိုး၏ တမွိုးရ ပါ သဘ ဝသည် ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ လူသ ိုးသည် သူ၏

တမွိုးရ ပါ သဘ ဝက ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ခွ ချရမည်။ သမှ့် သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
အလက အတရိုးစက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
့် ည်ိုးပခင်ိုးပြငသ
့်် ၊
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
ထအပပင်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ကကြုရပခင်ိုးပြငသ
့််
့်
သူအသက်ရှငတ
် နထင်တသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ကျတထ က်ခပခင်ိုး ခရန္င်မည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က အသိုးပပြုသူ မဟတ်လျှင ် ဇ တပကတ၌ တနထင်သူ မည်သက
ူ မျှ
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်။ သတသ
် ထသတသ
ပင်္္ြုလ်အတွကပ
် င်လျှင ်
့်
့်
၎င်ိုး၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးအသက်ရင
ှ တ
် နထင်တသ အရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ
့်
ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ မဆန္င်။ ၎င်ိုးအသက်ရင
ှ တ
် နထင်တသ အရ က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
လမ်ိုးပပသည်ဟသ ဆန္င်သည်။ ထသတသ
လူသ ိုး၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။
လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ချမှတ်ပပီိုး ဤသည်မှ တမိုးခွနိုး် ထတ်စရ မလတသ ၊
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ တစ်ခဟ ယူဆန္င်တသ ်လည်ိုး ယင်ိုးက စ တန်က ပပြုပပင်ပပီိုး ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုးသည် စ တန်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။
့်
လူအချြုျို့က အမှုအရ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ရ တွင ် ရိုးသ ိုးတပြ ငမ
့်် တ်တစရန်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတထ
် ည်ိုး တပေါ်လွငသ
် ည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တွငလ
့်
အကျင်စ
င ့်် သူတ၏
့် ရက်သည်လည်ိုး ဤသပြစ်
့် သည်၊ ထတကက
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ ဆကကသည်။ ထသူတသည်
မည်သတသ
လူအမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်ကကသနည်ိုး။
့်
့်
အကျင်ပ
့် ျက်သည့်် စ တန်ဆန်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သတလ ။
၎င်ိုးတ၏
ူ ဆသည်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟဆသူ မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုး၍ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က တစ ်က ိုးသည်။ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်သ ပြစ်တကက င်ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အလပ်လပ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးက ပပသည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏ စ တန်ဆန်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုး
့်
အမျ ိုးအပပ ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးပပြုရဦိုးမည် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး အသက်ရင
ှ တ
် နထင်တသ အရ သည်
စ တန်၏ ရပ်သင
ွ သ
်
ရှတနတသိုးက ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည်ဟ
ယကကည်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ပ၍တကျစွ တပပ ရလျှင ် ယင်ိုးသည် စ တန်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
လိုးဝ ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် တက င်ိုးကင်ဘဘဝက
တမွျို့တလျ ်န္င်သည့်် အတင်ိုးအတ အထ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှန္ှငပ့်် ပီိုး “အ ဘရ ိုးသခင်၊
ကယ်တတ ်အ
် ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ မလတလ က်ပါ” ကဲသ
့် တသ
တပပ ဆမှုမျ ိုး
့် တပေါ် ကျွန္ပ်
့်

ပပြုလပ်န္င်က အပမင်ဆ
် င် ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတင်ိုး
့် ိုးဘတွင ် တရ က်တနလျှငပ
့်
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်သည် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ မဆန္င်တသိုးတပ။
အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် မတူတသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတင်ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်မည် မဟတ်၊
ဘရ ိုးပြစ်လ ရန်က ိုး သ ၍ပင် မပြစ်န္င်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုး
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရန် လမ်ိုးပပခဲသ
ှ ့်် အညီသ
့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက တတ င်ိုးဆသည်န္င
ပြစ်သည်။
စ တန်၏ ပပြုမူတဆ င်ရွက်ချက်အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးတင
ွ ် ထင်ရှ ိုး၏။ ယတနတွ
့် င ် လူသ ိုး၏
ပပြုမူတဆ င်ရွက်ချက် အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ တြ ်ပပချက်တစ်ခပြစ်သည့်အ
် တွက် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်။ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ပပယင်္်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ လူအချြုျို့သည် အကျင်တ
့် က င်ိုးကက၏။
ထသူတ၏
့် ရက်မှ တစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုအချြုျို့ တဆ င်ရွက်တက င်ိုး
့် အကျင်စ
တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး ထသူတ ပပြုတသ
အမှုက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က လမ်ိုးပပသည်။ သတသ
်
့်
့်
သူတ၏
ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ
့် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ သူတအတပေါ်
့်
အလပ်သည် အတွငိုး် တင
ွ ် ရှပပီိုးသ ိုး အရ အတပေါ် လပ်ကင်၍ ချဲျို့ထင
ွ ပ် ခင်ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။
အတတ်က လမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တမန်တတ ်မျ ိုးပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
ူ ျ ိုးပြစ်တစ
့် မ
ကယ်တတ ်က
ူ ျှ တက်ရက်ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်။ လူတသည်
ပခမ်ိုးတပခ က်အကျပ်ကင်ခရသည့််
့် မည်သမ
့်
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွငသ
်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်လ ကကပပီိုး သူတ၏ဆန္ဒ
အတလျ က်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်ကင်ရန် တစ်ဦိုးတစ်ယ က်ကမျှ မကကြုိုးပမ်ိုးတပ။ အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုးက ိုး
အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ တက်ရက်လ သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် အပပြုသတဘ တဆ င်၏။
သရ့် တွင ် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် စ တန်၏ ပပြုပပင်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်၍ ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်။ လူဇ့် တ ခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ ဒကခခလစတ်၊ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊
ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး၊ န္ှမ်ခ
ှု သ
့် ျပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ိုးကွယ်မတ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးပပြု၏။
ဤသည်မှ ကယ်တတ ်ကကလ ခဲခ
ွ ် ကယ်တတ ်သည် အပပစ်ရတသ
ှ
သဘ ဝမရှဘဲ
့် ျန်တင
ဘရ ိုးသခင်ထမှ တက်ရက်ကကလ ခဲက
စ တန်၏ ပပြုပပင်ခခဲရ
့်
့် ပခင်ိုး မရှ၍ပြစ်သည်။ တယရှု သည်
အပပစ်ရသည်
ှ
့် ဇ တပကတ၏ ပသဏ္ဌ န်သ လျှင ် ရှပပီိုး အပပစ်က ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ထတကက
င့််
့်
က ိုးစင်တင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ကယ်တတ ်၏အမှု တအ င်ပမင်စွ မပပီိုးဆိုးမီ အချန်အထ (ကယ်တတ ်က
့်
က ိုးစင်တင်သည်အ
့် ခက်အတန ် အပါအဝင်
) ကယ်တတ ်၏ ပပြုမူတဆ င်ရွကခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ အပပစ်ရတသ
ှ

သဘ ဝရှသူ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တကက င်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏အပပစ်သည် စ တန်က
ကယ်စ ိုးပပြုတကက င်ိုး သက်တသပပရန် တယရှု ၏ နမူန မှ လတလ က်သည်။ ယင်ိုးက အပပစ်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်သည် အပပစ်မသ
ဲ့် ည်ဟ ဆလသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုး၌ တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် အမှုပင်လျှင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လမ်ိုးပပခဲသ
် ပဲ့် ခင်ိုးဟ မဆန္င်တပ။
့် ည်ဟသ ယူဆန္င်ပပီိုး လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး တဆ င်ရွကခ
သတသ
် လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သူ၏အပပစ်သည်လည်ိုးတက င်ိုး၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
့်
လည်ိုးတက င်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ အတတ်က လမှသည် မျက်တမှ က်အထ
လူသ ိုးအတပေါ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အလပ်က ကကည့်ပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုးအတပေါ် လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အလပ်တကက ငသ
့််
လူသ ိုးသည်
၎င်ိုးအသက်ရင
ှ တ
် နထင်တသ အရ အ ိုးလိုးရှသည်က ပမင်ရ၏။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က် အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ လူတသ
့်
သမမ တရ ိုးအတင်ိုး အသက်ရင
ှ န္
် င်၏။ ဆလသည်မှ ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်သ လျှင ် ရှပပီိုး လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု ကင်ိုးမဲတ
့် နသည်။ ယင်ိုးက သင်ယခ
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်သတလ ။ သပြစ်
့် လျှင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုတဆ င်တနချန်တွင ်
ကယ်တတ ်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်န္င
ှ ့်် သင်၏တ ဝန်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် သင်အစွမ်ိုးကန်
မည်သလ
့် ပ်တဆ င်မည်နည်ိုး။

ဘ သ တရား အတစြခြင်ားကို သန်စင်
့် ရမည်
စကကဝဠ တစ်တလျှ က် သူ၏ အမှုက စတင်ကတည်ိုးက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူအလ
တင်ိုးမှ
့်
လူမျ ိုးအပါအဝင် မျ ိုးစွ တသ လူတက
့် သူအ
့် ိုး အတစခြရန်
့် ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ သူ၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ သူ၏ အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် ဤကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏အမှုက တချ တမွျို့ စွ
ပပီိုးစီိုးတစရန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတက
့် သူအ
့် ိုး အတစခရန် တရွ ိုးချယ်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်မန
ှ ိုး် ချက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ လူတင်ိုးသည် သူ၏ အလက
သန ိုးလည်ရတပမည်။ သူ၏ ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး သ ၍ သသ ထင်ရှ ိုးတစခဲသ
့််
့် ည်။ လူတအတနပြင
့်
သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
့်
လပ်တဆ င်ရန်၊ လူမျ ိုးန္ှင ့်် ထတတွျို့ မှုရရန်
ှ ကမဘ တပမသ အမှ
နတ
် ကယ် ကကဆင်ိုးလ ခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ်
့်

ဤလူစပြစ်သည့်် သင်တသည်
လက်တတွျို့ကျသည့်် ဘရ ိုးသခင်က အတစခရသည့်အ
် တွက်
့်
ကတက င်ိုးကကတပသည်။ ဤသည်မှ သင်တအတွ
က် မတရတွကန္
် င်တသ တက င်ိုးချီိုးပြစ်သည့််
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ်ပင် ခရကကတပသည်။ သူက အတစခရန်
့်
လူတစ်ဦိုးက တရွ ိုးချယ်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ ကယ်ပင် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး
အပမဲရတပသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုးသည် လူမျ ိုးစတ်ကိုးူ သကဲသ
့် စ
ှု င
ှ ့််
့် တ်အ ိုးထက်သန်မန္
သက်ဆင်တသ ကစစရပ်တစ်ခသက်သက် လိုးဝ မဟတ်တပ။ ယတနတွ
ွ ်
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
သူက
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့််
့် အတစခသူအ ိုးလိုးသည် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ကကသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်တ ရှ
သမမ တရ ိုးက
့် ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
လက်စ ိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်က သင်တတတွ
့် ျို့တပသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ သူ အ ိုးလိုးအတွက် အနည်ိုးဆိုးတသ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးသည် ရိုးစင်ိုးသည့်် အလပ်မဟတ်တချ။ မမတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုး မတပပ င်ိုးလဲဘဲ ရှတနတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
အတစမခန္င်တပ။ သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက မခရတသိုးပါက၊ သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် စ တန်က
ကယ်စ ိုးပပြုတနဆဲပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက သင်သည် သင်ကယ်တင်၏ တက င်ိုးပမတ်တသ
ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည်၊ သင်၏ အတစခပခင်ိုးသည် သင်၏စ တန်ဆန်တသ
သဘ ဝအတပေါ် အတပခခထ ိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ သင်သည် သင်၏
သဘ ဝအတလျ က်ပြစ်တသ စရက်လကခဏ ပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး
အကကြုက်မျ ိုးအရလည်ိုးတက င်ိုး ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည်။ ထထက်ပ၍၊ သင်လပ်တဆ င်ရန်
လလ ိုးတနသည့်် အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ န္ှ
့် စ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်
လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒမရှသည့်် အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ မ
် မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်
့် န်ိုးတိုးီ ြွယရ
အပမဲ တတွိုးထင်တလသည်။ သင်သည် သင်၏ ကယ်ပင် အကကြုက်မျ ိုးအတင်ိုးသ လိုးလိုး
အလပ်လပ်တပသည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်သတလ ။ တန က်ဆိုးတင
ွ ၊်
သင်၏ အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ယင်ိုးအစ ိုး၊
သင်၏ အတစခပခင်ိုးသည် သငက
့်် သ ၍ပင် တခါင်ိုးမ တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့််
သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး အရိုးစဲတ
ွ နက ၊ ထသပြင
့် ့်် သင်၏ ကယ်ပင်
စရက်လကခဏ န္ှင ့်် သင်၏ကယ်ပင် စတ်သတဘ ထ ိုး အတင်ိုး အတစခပခင်ိုးမှ ရရှခဲသ
့် ည့််
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတပေါ် အဓက အတပခခသည့်၊် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် သင်၏အတွငိုး် တွင ် ပြစ်တပေါ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏

အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တလ ကထဲ၌ အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
လူသ ိုး၏ အတတွိုးအတခေါ် ပြစ်သည်။ ဤသတသ
လူတက
ှ ့်် ဘ သ တရိုး အရ ရှမျ ိုးအပြစ်
့်
့် ြ ရရှဲန္င
အမျြုိုးအစ ိုး သတ်မှတ်န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လိုးဝ မန္ိုးထသကဲသ
့် တန
င်တမရပါက၊
့်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူတက
့် လှညပ့်် ြ ိုးသည့်် ခရစ်တတ ်၏ အတယ င်ကတဆ င်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
အန္တခရစ်မျ ိုးအပြစ်သ ဧကန်
မချ တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ အဆပါ ခရစ်တတ ်၏
့်
အတယ င်ကတဆ င်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အန္တခရစ်မျ ိုးသည် ထသတသ
လူမျ ိုးကက ိုးမှ ထွကတ
် ပေါ်လမ်မ
့် ည်
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ သူတသည်
မမတ၏
့်် ရက်တန က်လက်ပပီိုး
့်
့် ကယ်ပင် အကျငစ
မမတက
် ့် စ်ပခင်ိုးခရန္င်သည့််
့် ယ်တင်၏ အလဆန္ဒအတင်ိုး ပပြုမူကကပါက၊ အချန်မတရွ ိုး စွနပ
အန္တရ ယ်ရှသည်။ အပခ ိုးတသ သူမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက သမ်ိုးသွငိုး် ရန်၊ ၎င်ိုးတက
ှ ့််
့် ဩဝါဒတပိုးရန်န္င
ထန်ိုးချြုပ်ရန်၊ ပပီိုးလျှင ် အထက်စီိုး၌တနရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခရ တွင ် ရရှထ ိုးတသ ၎င်ိုးတ၏
့်
န္ှစ်မျ ိုးစွ အတတွျို့အကကြုက အသိုးချတသ သူမျ ိုး- ပပီိုးလျှင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တန င်တမရတသ သူမျ ိုး၊
မမတ၏
် ခါတွငမ
် ျှ ဝန်မချတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ရ ထူိုးတနရ ၏ အကျြုိုးက
့် အပပစ်မျ ိုးက မည်သည့်အ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မစွနလ
် ့် တ်တသ သူမျ ိုး- ဤလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
လဲကျကကလမ်မ
၎င်ိုးတ၏ဝါရင်
မ
ှု ကက င့်် တရ င်တ
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် တ
့် က်က ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
အရည်အချင်ိုးမျ ိုးက ကက ိုးလိုးထတ်ရင်ိုး၊ တပါလန္ှင ့်် တစ်မျြုိုးတစ်စ ိုးတည်ိုး ပြစ်ကက၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
လူမျ ိုးက စလင်ပခင်ိုးသ တရ
က်တစလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
့်
့်
အတစခပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ဝင်တရ က်စွကြ
် က်တလသည်။ လူတသည်
့်
တဟ င်ိုးတသ အရ က အပမဲ ြက်တွယက် က၏။ ၎င်ိုးတသည်
အတတ်၏ အယူအဆမျ ိုး၊
့်
ကန်လွနသ
် ွ ိုးတသ အချန်က လမျ ိုးမှ အရ ရ တင်ိုးက ြက်တွယက် ကတလသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတစခပခင်ိုးအတွက် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတ ိုးအဆီိုး ပြစ်တပသည်။ သင်သည် ထအရ မျ ိုးက
မြယ်ရှ ိုးန္င်ပါက၊ ဤအရ မျ ိုးသည် သင်ဘ
့် ဝတစ်ခလိုးက ပတ်ဆလ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်
့် မ်မ
တပပိုးလ ိုးတနရင်ိုး သင်၏ တပခတထ က်မျ ိုး ကျြုိုးလျှင ် သမဟ
့် တ် အလပ်ကကမ်ိုးပြင ့်် သင်၏ တကျ ရိုး
ကျြုိုးလျှငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်၏အတစခရ ၌ သင်သည် ညှဉ်ိုးဆဲသတ်ပြတ်ခရလျှငပ
် င်၊ သင်က
့်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် ချီိုးကျြူိုးလမ်မ
လျက်- သင်သည်
့် ည် မဟတ်တပ။ အတတ ်အတန် ဆန်ကျင်
့်
မတရ ိုးသပြင့်် ကျင်တ
့် သ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ လမ်မ
့် ည်။
ယတနမှ့် စ၍၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုး လိုးဝမရှသူမျ ိုး၊ မမတ၏
့် ဇ တတဟ င်ိုးက
တဘိုးြယ်ထ ိုးရန် လလ ိုးတနသူမျ ိုးန္ှင ့်် ရိုးသ ိုးပွငလ
့်် င်ိုးသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
န ခတသ သူမျ ိုးအ ိုး စနစ်တကျ စလင်တစမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
တတ ငတ
့်် သူမျ ိုးက သူ စလင်တစလမ်မ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ထရပ်က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး

အတစခသင်က့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ မဆိုးန္င်တသ ကကယ်ဝမှုန္င
ှ ့်် အကန်သတ်
မဲ့် ဉ ဏ်ပည ရှ၏။ သူ၏
့်
အက့် သြွယတ
် သ အမှုန္င
ှ ့်် အြိုးတန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သ ၍ပင် မျ ိုးပပ ိုးတသ လူမျ ိုး၏
တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးက ခရရန် အသငက့်် ကြုလငတ
့်် နတပသည်။ လက်ရအတပခအတနအရ၊
ှ
ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုး ရှသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး၊ သက်ကကီိုးဝါကကီိုးမျ ိုးန္ှင၊့်် မမတက
့် ယ်ကယ်
တဘိုးြယ်မထ ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဤအသစ်တသ အရ မျ ိုးက လက်ခရန် ခက်ခဲသည်က
တတွျို့ ရှရကကသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤလူမျ ိုးက စလင်တစရန် အခွငအ
့်် တရိုး
လိုးဝမရှတပ။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် န ခြ သန္န
ဋ္ဌ န်မချရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဆ ငတ်ပခင်ိုး မရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤအသစ်တသ အရ မျ ိုးက လက်ခရန်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
တကယ့်က
် သ ၍ သ ၍ ပန်ကန်တတ်လ ကကက ၊ သ ၍ သ ၍
့်
ပါိုးနပ်တက က်ကျစ်လ ကကပပီိုး၊ ထသပြင
ွ ိုး် သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး တပေါ်တွငသ
်
့် ့်် မှ ိုးယင
အဆိုးသတ်ရလမ်မ
် ကယ်
့် ည်။ သူ၏ အမှုက ယခ လပ်တဆ င်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် အမှနတ
ချစ်က အသစ်တသ အလင်ိုးက လက်ခန္င်တသ သူမျ ိုးအ ိုး ချီိုးတပမှ က် လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မမတ၏
့်
ဝါရင်မ
ှု ကက င့်် တရ င်တ
့် တ
့် က်တတ်တသ ဘ သ တရိုး အရ ရှမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်
လိုးဝပြတ်ချလမ်မ
ှု တခါင်ိုးမ စွ ပငင်ိုးဆန်တသ သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သက
ူ ့် မျှ ဘရ ိုးသခင်
့် ည်။ တပပ င်ိုးလဲမက
အလမရှတပ။ သင်သည် ဤလူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်ချင်သတလ ။ သင်သည် သင်၏ အတစခပခင်ိုးက
သင်ကယ်တင်၏ အကကြုက်မျ ိုးအတင်ိုး တဆ င်ရွက်ပါသတလ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့််
အရ က သင် လပ်တဆ င်သတလ ။ ဤသည်မှ သင်ကယ်တင်အတွက် သင်သရှရမည့်် အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘ သ တရိုး အရ ရှတစ်ဦိုးတလ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် စလင်တစတသ
တမွိုးကင်ိုးစ ကတလိုးငယ်တစ်ဦိုးတလ ။ သင်၏ အတစခပခင်ိုးထမ
ဲ ှ မည်မျှက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
ချီိုးကျြူိုးသနည်ိုး။ ထအရ ထဲမှ မည်မျှက ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ရှုပ်ခပပီိုး အမှတ်ရ တနမည်နည်ိုး။ သင်၏
န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက အတစခမှုအ ိုးလိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သင်အ
့် သက်တ တွင ် မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည့််
တပပ င်ိုးလဲမှု ရှပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင် ရှငိုး် သတလ ။ သင်သည်
အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ပခင်ိုးရပါက၊
ှ
သင်၏ ယခင်က ဘ သ တရိုး အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက သင်
တဘိုးြယ်ထ ိုးလမ်မ
ွ စ
် ွ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အသစ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် သ ၍တက င်ိုးမန
အတစခတပလမ်မ
့် ည်။ ယခထရပ်ရန် တန က်မကျလွနိုး် တသိုးတပ။ ဘ သ တရိုး
အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးသည် လူတစ်ဦိုး၏ဘဝက အဆိုးခရတစန္င်သည်။ လူတစ်ဦိုး ရရှသည့််
အတတွျို့အကကြုသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ၎င်ိုးက တသွြည်တစန္င်ပပီိုး အမှုအရ မျ ိုးက မမကယ်တင်၏
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်တစန္င်သည်။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက သင် တဘိုးြယ်မထ ိုးန္င်ပါက၊
့်
ယင်ိုးအရ မျ ိုးသည် သင်အ
တ်တသင်ိုးမျ ိုး ပြစ်လ လမ်မ
့် သက်တ ကကီိုးထွ ိုးမှုအြ ခလ
့် ည်။
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် တန်
့် တန်
့် အတစခတသ သူမျ ိုးက အပမဲ စလင်တစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် တပါတပါ
မစွနပ
် ့် စ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့်
အမှနတ
် ကယ် လက်ခပါက၊ သင်၏ ဘ သ တရိုး ကျငက့်် ကမှုအတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက
တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်က ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန န္ှု
် ရ အပြစ်
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အကဲပြတ်သည့်အ
ဘ သ တရိုး အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တန်န့္် င်ပါက၊ ထအခါမှသ သင်အ
့် တွက်
အန င်္တ်တစ်ခ ရှလမ်မ
် တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက သင် ြက်တွယ်ပါက၊ ယင်ိုးအရ မျ ိုးက
့် ည်။ သတသ
့်
သင် တန်ြိုးထ ိုးဆပဲ ြစ်ပါက၊ သင်သည် ကယ်တင်ခရြ နည်
ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အတရိုးမထ ိုးတပ။ သင်သည် စလင်ခရြ အမှ
နတ
် ကယ် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ယခင်က
့်
အရ အ ိုးလိုးက လိုးဝ စွနလ
် ့် တ်ြရန်
ဲ့် ည့်် အရ သည်
့် သင် စတ်ဆိုးပြတ်ရမည်။ ယခင်က လပ်တဆ င်ခသ
မှနက
် န်လျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ပြစ်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ သင်သည် ထအရ က
တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ဆဲ ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနန္
် ့် င်ရမည်ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် သသ ထင်ရှ ိုးစွ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် လပ်တဆ င်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ ယတနတွ
့် င ် ထအရ က သင်
တဘိုးြယ်ထ ိုးရမည်။ သင်သည် ထအရ က ကင်စဲမ
ွ ထ ိုးသင်တ
့် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
တတ င်ိုးဆသည့်် အရ ပြစ်သည်။ အရ ရ တင်ိုး အသစ်ပပြုပပင်ခရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် သူသည် ယခင်က ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအရ တဟ င်ိုးမျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးမရှ၊ သူသည် န္ှစ်ချြုပ်စ အပ်တဟ င်ိုးက မတူိုးဆတ
ွ ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး၊
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အတတ်က သူကယ်တင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကပင် ြက်တွယပ် ခင်ိုး မရှတပ- ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်စ
့် ည်ိုးမျဉ်ိုးကမျှ
မလက်န သည်က ပပသ၏။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ယခင်က သူအသိုးပပြုခဲသ
့် ည့််
့်
နည်ိုးလမ်ိုးကအသိုးပပြုလျက် အမှုမပပြုတတ စ
့် ဉ်တွင၊် လူသ ိုး တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သင်သည် အတတ်က
အရ မျ ိုးက အပမဲ ြက်တွယပ
် ါက၊ ယင်ိုးတက
ပငင်ိုးဆန်ပပီိုး၊ ပတသက ိုးကျ
့် လက်လတ်ြ သင်
့်
ပစတစ်ခပြင ့်် ယင်ိုးတက
့် တင်ိုးကျပ်စွ အသိုးပပြုပါက၊ သင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးသည်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှကပ် ြစ်တစသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်လ ပပီ
မဟတ်တလ ။ သင်သည် သင်၏ ဘဝတစ်ခလိုးက ဤတဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
ပျက်စီိုးဆိုးပါိုးသွ ိုးတစြ လ
့် ဘရ ိုးသခင်၏
့် လ ိုးတနသတလ ။ ဤတဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးသည် သင်က
အမှုအ ိုး တ ိုးဆိုးီ တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်တစလမ်မ
လူစ ိုးမျြုိုး
့် ည်- သင် ပြစ်ချင်သည်မှ ထသတသ
့်
ပြစ်သတလ ။ သင်သည် ထသ အမှ
နတ
် ကယ် မပြစ်ချင်ပါက၊ သင်လပ်တဆ င်တနသည့်် အရ က
့်
အလျင်အပမန် ရပ်တန်ပပီ
့်် လ ။့် အရ အ ိုးလိုးက တစ်ြန် ပပန်၍စတင်တလ ။့်
့် ိုး၊ ပပန်လှညတ

ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ အတတ်မှ အတစခမှုက အမှတရ
် လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။

ဘုရ ားသြင်၌ သင်၏ယကု ကည်ခြင်ားတွင ် သင်သည် ဘုရ ားသြင်ကို
န ြသငသ
့်် ည်
ဘရ ိုးသခင်က သင်အဘယ်တကက င ့်် ယကကည်သနည်ိုး။ လူအမျ ိုးစသည် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် အတပေါ်
တဝခွမ
ဲ ရပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး လိုးဝ မတူညသ
ီ ည့်် ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်န္စ
ှ ်ခ အပမဲရကကသည်
ှ
၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကသည်မှ န ခြအလ
ငှ့် မဟတ်ဘ၊ဲ အကျြုိုးအပမတ်တစ်ခခ ရရှရန်
့်
သမဟ
့် တ် ကပ်တဘိုးဒကခက ယူတဆ င်လ သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက တရှ င်တမ်ိုးရန် ပြစ်သည်က
ပပသတပသည်။ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
အတတ ်အတန် န ခမှုရကကတလသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် န ခမှုမှ
အတပခအတန အတပေါ် မူတည်၏။ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်တက်လမ်ိုးအတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
အတင်ိုးအကျပ် န ခတစသည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကယ်
့်
အဘယ့်တ
် ကက င ့်် ယကကည်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် သင်၏ တက်လမ်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ ကကကမမ အတွက်
လိုးဝဥဿ ပြစ်ပါက၊ သင် လိုးဝ မယကကည်လျှင ် သ ၍ တက င်ိုးတပမည်။ ဤသတသ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည်၊ မမကယ်ကယ် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး၊ မမကယ်ကယ် စတ်ချမှုရှတစပခင်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ်
တလိုးစ ိုးမှု ပြစ်သည်။ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုး အတ်ပမစ်အတပေါ်
တည်တဆ က်မထ ိုးပါက၊ သင်သည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအတွက်
ပပစ်ဒဏ်တပိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခရန် မကကြုိုးစ ိုးသူမျ ိုး
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ကက၏။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က န ခမှု ရရှတစရန်အလငှ့် ၊
့်
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွြ၊ ့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ ငတ်ြ၊ ့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတလသည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် သင်၏ စစ်မှနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့််
ဧကန်မချ ချီိုးတပမှ က်မည်ပြစ်ပပီိုး သငအ
့်် တပေါ် ဧကန်မချ တကျိုးဇူိုးပပြုလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ယမှ ိုးသသယရှြွယ် မဟတ်သကဲသ
့် မတပပ
င်ိုးလဲန္င်တသ အရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်သည် ဘရ ိုးသခင်က န ခရန်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် အပခ ိုးတသ
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးရပါက၊
ှ
သင်တပပ သမျှန္င
ှ ့်် လပ်သမျှအ ိုးလိုး- ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ သင်၏
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏လပ်ရပ်တင်ိုးသည်ပင်- ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
သင်သည် အတပပ အဆ သမ်တမွျို့ ညင်သ ပပီိုး၊ အပပြုအမူ သမ်တမွျို့တသ သူ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊

သင်၏ လပ်ရပ်တင်ိုး န္ှင ့်် မျက်န္ ှ အမူအရ သည် မွနရ
် ည်ပရတက င်ိုးရန္င်ပပီိုး၊ သင်သည်
န ခသူတစ်ဦိုးအပြစ် ထင်ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ် သင်၏ အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်လပ်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်တပသည်။ သင် လပ်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည် ဆိုးယတ်၏။ သိုးကဲသ
့် ့်
န ခတတ်ပရတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး၌ ဆိုးယတ်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး
သထ ိုးတသ သူတသည်
သိုးတရ ပခြုထ ိုးတသ ဝပတလွမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
တက်ရက် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ချမ်ိုးသ တပိုးမည်
့်
မဟတ်တပ။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတတစ်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ဦိုးစီတင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
သူတတ ်တက င်ိုး တယ င်တဆ င်သူ အ ိုးလိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တသချ တပါက် အလွန ်
မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးခရမည်က ၎င်ိုးတ အတယ
က်တင်ိုးအ ိုး ပပသလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
့်
မစိုးရမ်န္င
ှ -့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ ရှ
် ွကမ
် ည်ပြစ်ပပီိုး တစ်တယ က်တစ်လဲ
့် သမျှအကန်က ထည့်တ
ရှငိုး် ထတ် ပစ်မည် ပြစ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ အလင်ိုးသစ်က လက်မခန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် ပပြုသည့််
အရ အ ိုးလိုးက န ိုးမလည်န္င်ပြစ်က ယင်ိုးက မရှ တြွပါက၊ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးက သသယပြစ်ပါက၊
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တဝြန်ပါက သမဟ
့် ှု စစ်တဆိုးက စစစ်ပါက၊
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည်ရ
့် တ် ယင်ိုးက တစတ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က န ခချင် စတ်မရှတပ။ ယခအချန်၏ အလင်ိုးတပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည်
ယမန်တန၏
် ့် ျင်ပါက၊ သင်သည်
့် အလင်ိုးက တန်ြိုးထ ိုးဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က ဆနက
အဓပပ ယ်မတ
ဲ့် သ သူ တစ်ဦိုးသ ပြစ်၏- သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တမင်သက်သက်
ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးထဲမတ
ှ စ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုး၏ အဓကတသ ခ
့် ျက်မှ အလင်ိုးသစ်က
အသအမှတပ် ပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးက လက်ခက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤတစ်ခတည်ိုးသ စစ်မှနတ
် သ န ခပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တမ်ိုးတရန် အလဆန္ဒ
ကင်ိုးမဲသ
ူ ျ ိုးသည် သူက
့် ၊ ့် ရှရင်ိုးစဲအ
ွ တပခအတနက
့် မ
့် တမင်တက န ခပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုး န္င်ကကသကဲသ
၎င်ိုးတ စ
် ့် ျင်ရသ ဆနက
် ့် ျင်န္င်
့် တ်တကျနပ်ပခင်ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခအပြစ် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
ကကတပသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မန ခန္င်သည်မှ ၎င်ိုးသည် ယခင်က လ ခဲသ
့် ရ က
့် ည်အ
စတ်စဲတ
ွ နတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယခင်က လ ခဲသ
ှ ့််
့် ည့်် အရ မျ ိုးသည် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ပတ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျြုိုးစတက
့် တပိုးပပီိုးပြစ်က ဤအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်မျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ် ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် ၎င်ိုးတ ယ
့်
့် ကကည်သည့််
အရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်် င်တသ
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် စတ်ကူိုးမျ ိုး န္ှငဆ
စန္ှုနိုး် မျ ိုး ပြစ်သည်။ ယတနတွ
် မှုကပပြုတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏စတ်ကူိုး၌ရှသည့််
့် င ် တကယ့်အ

ဘရ ိုးသခင်က ယှဉ်၍ သင် တင်ိုးတ ပါက၊ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် စ တန်ထမှလ ပပီိုး၊ သင်၏
ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်မမ
ှု ျ ိုးပြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးတနတပသည်- ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးက
့်
မလလ ိုးတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့်် ိုးသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် အရည်အချင်ိုးမျ ိုး မည်မျှပမငမ
့်
ဆက်ကပ်မမ
ှု ျ ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ-ဲ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအြ တစ်
သက်တ
့်
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ဆက်ကပ်ပပီိုးပြစ်က မမတက
် င့်် ယ်ကယ် အသက်စတတိုးပပီိုးပြစ်လျှငပ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
ယကကည်ပခင်ိုးရသည့်
ှ
် မည်သက
ူ မျှ မတထ က်ခတပ။ သူသည်
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
တကျိုးဇူိုးတတ ် အနည်ိုးငယ်မျှသ အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး၊ ယင်ိုးက အချန်တစ်ခကက
့်
တမွျို့တလျ ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ ဤသတသ
လူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
မရှကကတပ။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် အလပ် မလပ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအသီ
ိုးသီိုးက တစ်တယ က်တစ်လဲ ြယ်ရှ ိုးမည်ပြစ်သည်။
့်
အသက်ကကီိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်တစ၊ အသက်ငယ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်က မန ခသကဲသ
့် ၊ ့် မှ ိုးယွငိုး် တသ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးရှသူတသည်
ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့်
တန္ှ င်ယ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မလွဲမတသွ ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး
့် ှက်သမ
့်
ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အနည်ိုးငယ်မျှ န ခပခင်ိုး မရှသူမျ ိုး၊ သူ၏န မက
အသအမှတ်ပပြုရမျှ ပပြုသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကကင်န မှုန္င
ှ ့်် ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်သည့််
အသစတ်အချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက အမီမလက်သကဲသ
့် ၊ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှအလပ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန ခတသ သူမျ ိုးထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်အလယ်တွင ် အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရယူပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးက ခရကကမည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
န ခပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
ွ ် ဆင်ိုးရဲဒကခခပခင်ိုးန္ှင ့််
့် အသက်တ မျ ိုးတင
စစ်တဆိုးပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် စလင်တစသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
ယကကည်ပခင်ိုးမှ တစ်ဆငသ
့််
လူတ၏
့်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် စစ်မှနတ
် သ
အသပည က ၎င်ိုးတ ပ
့် င်ဆင်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးအလယ်တွင ်
အသက်ရင
ှ ရ
် ပခင်ိုးက စတ်တကျနပ်ပခင်ိုးမရှဘဲလျက်၊ သမမ တရ ိုးက တက်ကကစွ တမ်ိုးတပပီိုး
ရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုး- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သတရှစွ
န ခပခင်ိုးဟ ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ သူလချင်သည့်် ယကကည်ပခင်ိုး အတအကျ
ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်သည်မအ
ှ ပ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မလပ်တဆ င်သည့်် လူမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်၊ သမဟ
့် တ် မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ ပပီိုးလျှင ်

၎င်ိုးတ၏
့် န ခမှု၊ ဘရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှု င်ိုးပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် စတ်ရှညပ် ခင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
အတပေါ်ယသ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်ကသ တမွျို့တလျ ်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ် မသန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ သ
် ခါတွငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ၏အသ
ပည သည်
့် သည့်အ
့်
အတပေါ်ယပြစ်ပပီိုး၊ “ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ချစ်သည်” သမဟ
့် တ် “ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ်
သန ိုးကရဏ ရှသည်” ဆသကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတတပပ
ကက၏။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏
့်
့်
အသက်တ က ကယ်စ ိုးမပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် လူတက
် ကယ် သသည်ကလည်ိုး
့် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
မပပတပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် စစ်တဆိုးတသ အခါ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ကျတရ က် တသ အခါတွင၊် လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မန ခန္င်ပါက- ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
သသယပြစ်လ ပပီိုး ပပြုလဲကျပါက့်
၎င်ိုးတသည်
အနည်ိုးငယ်မှ န ခပခင်ိုးမရှကကတပ။ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၌
့်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးစွ ရှသည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
ယကကည်ပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်ပြစ်သည့်် အတတွျို့အကကြုတဟ င်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ကျမ်ိုးစ တပေါ် အတပခခသည့််
အယူဝါဒ အမျြုိုးမျြုိုး ရှကကတလသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်မည်တလ ။
့်
ဤလူမျ ိုးသည် လူသ ိုး အရ မျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် နသည်- ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် ့်
့်
န ခန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ်သက်မမ
ှု ျ ိုးအရ ပြစ်သည့်် “န ခပခင်ိုး” သည် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ ကကြုက်န္စ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
န ခမှုက လချင်မည်တလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုး
့်
မဟတ်ဘဲ အယူဝါဒက လက်န ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် မမကယ်ကယ် တကျနပ်တစပခင်ိုးန္ှင ့််
မမကယ်ကယ် န္ှစ်သမ်တ
့် စပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်
တပပ ပါက၊ သင်သည် သူက
့် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် အဲင်္တတြုပပည်သ ိုး
ြ တရ ဘရင်တစ်ပါိုးပြစ်သည်။ သင်သည် မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနပ် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအလပ်တင
ွ ် အထူိုးရည်ရွယခ
် ျက်ပြင့်် ပါဝင်ပတ်သက်တပသည်- ဤသည်မှ သငက
့််
ဘရ ိုးသခင် အတစခတစလသည့်ပ
် တလ ။ သင် အပမန်တန င်တရပပီိုး မမကယ်ကယ် သပမင်မအ
ှု ချြုျို့ ရှြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးသည်က အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်မည်။ ယင်ိုးက လပ်တဆ င်ရန် ပျက်ကွက်ပါက၊ သင်
ထွက်သွ ိုးပခင်ိုးသည်သ သ ၍တက င်ိုးလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် သင်၏ ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးဟ
ဆတသ အရ ထက် သ ၍တက င်ိုးတပမည်။ သင်သည် ကက ိုးပြတ်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ့်
တန္ှ င်ယ
် ည်မဟတ်။ သင်၏တနရ က သင်သမည် ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးစွ အသက်ရင
ှ လ
် မ်မ
့် ှကမ
့် ည်ယင်ိုးသည် သ ၍ မတက င်ိုးတပဘူိုးတလ ။ ပပီိုးလျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး အတွက်
အပပစ်တပိုးခရမည်မဟတ်တပ။

စုလင်တစခြင်ား ြရပပီ ားတသ သူတအ
ို ့် ို ကတိ
တတ ်မျ ား
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးတင
ွ ်
မည်သည့်ရ
် ှု တထ င်မ
့် ျ ိုး ပါဝင်သနည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရရန်
လလ ိုးလျက်ရသတလ
ှ
။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် လက်ခရန် သင်
လလ ိုးလျက်ရသတလ
ှ
။ ဤတမိုးခွနိုး် မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သင် မည်သည့်အ
် ရ က သသနည်ိုး။
သင်အ
့် တနပြင ့်် တပပ စရ အသပည မရှပါက၊ ဤအရ က သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
မသတသိုးသည်က၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက
လိုးဝမခရတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ ထသတသ
လူမျြုိုးအတွက် စလင်တစပခင်ိုး ခရြ ့်
့်
မပြစ်န္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ခဏတ တမွျို့တလျ ်ြ တကျိုးဇူ
ိုးတတ ် ပမ ဏအနည်ိုးငယ်ကသ ရရှက
့်
့်
ယင်ိုးသည် ကက ရှညခ
် လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်ကသ
့် ည်မဟတ်တပ။ လူတသည်
့်
တမွျို့တလျ ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ အချြုျို့ မှ ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တပကတမှ
ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုးရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ သည် သက်သ လွယ်ကပူ ပီိုး
အခက်အခဲ သမဟ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တ် ကအတကက င်ိုးမလှသည့်ပ် ြစ်ရပ် မရှသည့်အ
့် တစ်မသ ိုးစလိုး
ယှဉ်ပပြုင်မှု သမဟ
် ခါ၊
့် တ် အပငင်ိုးအခ မရှဘဲ၊ စတ်သတဘ ထ ိုးညီညွတပ် ခင်ိုးပြင ့်် အသက်ရှငက် ကသည့်အ
စတ်တကျနပ်ကက၏- ပပီိုးလျှင ် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အပြစ်ပင် ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်တက င်ိုး ယကကည်န္င်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မျှသ
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်၌ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးမျှပြင ့်် တကျနပ်၍ မရတပ။
့်
ထသတသ
တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးသည် အလွနပ
် င် တအ က်တန်ိုးကျလှသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တနစဉ်ြတ်
ရှုပပီိုး၊ တနစဉ်
့်
့် ဆတတ င်ိုးက သင်၏ စတ်ဝည ဉ်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ
တပျ ်ရင်မှု ခစ ိုးရက အထူိုး တအိုးချမ်ိုးလျှငပ
် င်၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
အသပည န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ သင် တပပ ဆြမရှ
့် မည်
သည့်အ
် ရ မျှ
့် သကဲသ
့်
မတတွျို့ ကကြုြူိုးပါက၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်မည်မျှ
စ ိုးတသ က်ပပီိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင် ခစ ိုးရသမျှအ ိုးလိုးမှ ဝည ဉ်တရိုးရ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တပျ ရ
် င်ပခင်ိုးသ ပြစ်ပါက၊ သငအ
့်် တနပြင ့်် တကျနပ်တလ က်တအ င် မတမွျို့တလျ ်န္င်သည့်အ
် လ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် န္ှုင်ိုးဆမရတအ င် ချြုပမန်သည်ဟ ခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ
မည်သည့်အ
် တတွျို့အကကြုမျှမရှသကဲသ
့် သူ
့် ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး လိုးဝ
ကင်ိုးမဲပ
ယကကည်ပခင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ က သင် ရရှန္င်သနည်ိုး။
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ထသတသ
့်

သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရက အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်ပခင်ိုး မရှပါက၊
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးသည်
ဘ သ တရိုးယကကည်မှုသ ပြစ်တပသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စလင်တစပခင်ိုးမခရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက မခရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူပခင်ိုးခရသူတသည်
သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွတသ သူမျ ိုးပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်
့်
ရယူတသ အရ မှ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတမဟတ်၊ သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အရ မျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ
သူ၏အတွငိုး် ရှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အစတ်အပင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူတက
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့် စလင်တစသည့်အ
့် ဇ တပကတက မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခခွငတ
့်် ပိုးလျက် စလင်တစတပသည်။ ဆလသည်မှ ၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင၊့််
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် စလင်တစပခင်ိုးဆသည်မှ လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ထလှညန္
့်် င်ြရန်
ှ ့်် သူက
ငှ့် ဤစတ်န္လ
ှ ိုးက စလင်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် န္င
့် ချစ်န္င်ြအလ
့်
လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် တသမျြုိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် မလွဲဧကန်
ယယွငိုး် ပျက်စီိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အတမွဥစစ သမဟ
့် တ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
မရရှန္င်သည့်အ
် တွက် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတက ရယူပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့််
အကျြုိုးမျှ မတပိုးတပ။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် ရယူပခင်ိုးခခဲရ
့် က
ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင ် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသ ရှခဲပ
ဲ ွင ်
့် ါက၊ လူသ ိုးသည် တရစီိုးတကက င်ိုးထတ
အမည်အရ ရှမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်မည် ပြစ်သည်။
ထသပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သရပ်သကန် ပြစ်လ န္င်ကကမည် မဟတ်သည်သ မက၊
့် သပြင်၊့် လူတသည်
့်
သူ၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးလည်ိုး ပြစ်လ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် လူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးသည်
အဓပပ ယ် ကင်ိုးမဲလ
မည်ပြစ်သည်။ စလင်တစြ ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင် ရည်ရွယ်တသ သူအ ိုးလိုးသည် သူ၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် အတမွဥစစ က ရရှကကလမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှသည့်အ
် ရ ပြစ်လ ြအလ
ငှ့် ၎င်ိုးတ ခ
့်
့်
့် ယူကကတပသည်။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးက သူတ၏အထဲ
တင
ွ ် ပြစ်တပေါ်တစခဲက့် ကသည်။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ သင်တသည်
အပြစ်အတင်ိုး အတအကျ
့်
အ ိုးလိုးက ခယူန္င်ပပီိုး၊ ထသပြင်
ှ တ
် နထင်န္င်တလသည်။ ဤသည်မှ
့် ့် သမမ တရ ိုးက အသက်ရင
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရသည့်် လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်သည်။
ဤကဲသ
့် တသ
တစ်စတစ်ဦိုးသ ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှရန်
့်
အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
့် ီတပသည်-

၁။ ဘရ ိုးသခင်၏ တမတတ တစ်ခလိုးက ရရှပခင်ိုး။
၂။ အရ ခပ်သမ်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အလန္ှငအ
့်် ညီ ပပြုမူပခင်ိုး။
၃။ ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးပပမှု ရရှပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတွင ် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရရှပခင်ိုး။
၄။ ဘရ ိုးသခင် ချစ်တသ ပသဏ္ဌ န်က တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပခင်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
က ိုးစင်တင်ခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတွက် ဆလ ဘ်အတနပြင ့်် အတသခထက်တသ
တပတရကဲသ
့် ဘ
် ကယ် ချစ်ပခင်ိုး။ တပတရကဲသ
့် ထပ်
တူ ဘန်ိုးအသတရ ရှပခင်ိုး။
့် ရ ိုးသခင်က အမှနတ
့်
၅။ ကမဘ တပေါ်က အတယ က်တင်ိုး၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ခရပခင်ိုး၊ ရတသခရပခင်ိုးန္ှင ့််
အ ိုးကျတလိုးစ ိုးခရပခင်ိုး။
၆။ တသပခင်ိုးန္ှင ့်် မရဏ န္င်င၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် င်ိုးက တအ င်ပမင်ပခင်ိုး၊
စ တန်က သူ၏ အလပ် လပ်တဆ င်ရန် အခွငအ
့်် တရိုးမတပိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ဆင်မှုခရပခင်ိုး၊
လန်ိုးဆန်ိုးပပီိုး တက်ကကတသ စတ်ဝည ဉ်အတွငိုး် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တိုးက
ပန်ိုးလျန္ွမ်ိုးနယ်မသွ ိုးပခင်ိုး။
၇။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်တသ တနရက်
တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက ရှု ပမင်ပပီိုးသည်သ
့် ြွယ၊်
့်
ဘဝတစ်တလျှ က် အချန်တင်ိုး တပပ မပပတတ်တလ က်တအ င်ပြစ်သည့်် ပီတစတ်န္င
ှ ့််
စတ်လှုပ်ရှ ိုးတပျ ်ရွငမ
် ှုတ ရှ
့် ပခင်ိုး။
၈။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ဘန်ိုးအသတရ ရရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ချစ်တသ သန်ရှ့် ငိုး် သူတန္ှ့် င ့်် ဆင်တသ
မျက်န္ ှ တစ်ခ ရှပခင်ိုး။
၉။ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်ချစ်တသ အရ ၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ချစ်တသ သ ိုး၊
ပြစ်လ ပခင်ိုး။
၁၀။ အသွငတ
် ပပ င်ိုးက တတယတက င်ိုးကင်သ ဘ
ှ ့်် အတူ တက်ကကပခင်ိုးန္ှင ့်် ဇ တပကတက
့် ရ ိုးသခင်န္င
တကျ ်လွနပ် ခင်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အတမွခန္င်တသ သူတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးခရက ရယူပခင်ိုးခရတပသည်။ သင်သည် လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် တစ်ခခက ရရှပပီိုးပပီတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
် တင်ိုးအတ အထ စလင်တစပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် မည်သည့်အ

လူသ ိုးက ကကြုရ ကျပန်ိုး မစလင်တစတပ။ လူသ ိုးက သူစလင်တစပခင်ိုးသည် အတပခအတနက မူတည်ပပီိုး
သသ ရှငိုး် လင်ိုးက ပမင်သ သည့်် ရလဒ်မျ ိုးရတပသည်
ှ
။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက စတ်ကိုးူ သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၌ သူ ယကကည်မရ
ှု သတရွ
ှ
ျို့ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်က
ရယူပခင်ိုးခရန္င်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် အတမွဥစစ
ရရှန္င်သည်ဟူ၍ မဟတ်တပ။ လူတ၏
့် သဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက အသ ထ ိုးဦိုး- ထသတသ
့်
အရ မျ ိုးသည် အလွနအ
် ့် လွန ် ခက်ခဲတပသည်။ လက်ရအချ
ှ
န်တွင၊် သင်တ အဓ
က
့်
ရှ တြွသင်သ
့် ရ မှ အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရရန်န္င
ှ ့်် သင်တအထဲ
တင
ွ ်
့် ည်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုး သ ၍ပြစ်တပေါ်တစြအလ
ငှ့် ၊ သင် ရင်ဆင်ရသည့်် လူမျ ိုး၊ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အမှုအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ ပြစ်
့် သည်။ သင်သည် ဦိုးစွ ပထမ
ဘရ ိုးသခင်၏ အတမွဥစစ ရရှရမည်။ ထအခါမှသ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ သ ၍မျ ိုးပပ ိုးပပီိုး
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အတမွခရန် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီလ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အပခ ိုးအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမတင်မီ သင်တ ရှ
့် တြွသင်ပ့် ပီိုး
န ိုးလည်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ သင်
့်
ကကြုိုးစ ိုးတလတလ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏လက်က သင်ပမင်တလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ယင်ိုး၏
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သင်သည် ကွဲပပ ိုးတသ ရှု တထ င်မ
့်် င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးတသ
့် ျ ိုးမှတစ်ဆငန္
ကစစရပ်မျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပြစ်တည်မထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ြန္ှ့် င ့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
ကကစွ ကကြုိုးစ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် တရ က်ြ တက်
့်
အပပစ်မျ ိုးက မကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုး၊ သမဟ
် န်ပခင်ိုးအတွက်
့် တ် အယူအဆမျ ိုး မရှပခင်ိုး၊ ရှငသ
ဒဿနမရှပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး အလဆန္ဒ မရှပခင်ိုးမျှကသ
ဲ့် တသ
မတန်မလှုပ်အတပခအတနမျ ိုးပြင ့်် သင်သည်
့်
တကျနပ်တရ ငရ
့်် ဲ၍ မပြစ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက နည်ိုးလမ်ိုး အတပမ က်အမျ ိုးပြင ့််
စလင်တစသည်။ သင် ရရှတသ အရ က သ ၍အလျှပယ်ပြစ်တစြရန်
့််
့် သူသည် သငက
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနမျ ိုးပြငသ
့်် မက၊ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
အတပခအတနမျ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး စလင်တစန္င်တပသည်။ တနရက်
ွ ် စလင်တစပခင်ိုးခရြ ့်
့် စဉ်တင်ိုးတင
အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရြ အချ
န်အခါမျ ိုး ရှတပသည်။ ထသ အချ
န်တစ်ခကက
့်
့်
တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် သင်သည် ကကီိုးမ ိုးစွ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယခင်က သင်
မသန ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးစွ က အလအတလျ က် သင် န ိုးလည်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထမှ ညန်ကက ိုးချက် လအပ်လမ်မ
ဲ င
ှ ၊့်် သင်သည်
့် ည် မဟတ်။ သင် မသလက်ဘန္
အရ ခပ်သမ်ိုးတင
ွ ် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရရှပပီိုး သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအ ိုးလိုးထဲသ ့်
အတသိုးစတ်ကျကျ ဝင်တရ က်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်
့်

ပြစ်သည်။ သင်သည် လက်ဝဲ သမဟ
လွဲမသွ ိုးြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တ် လက်ျ ဘက်သ တသွ
့်
့်
သငက
့်် ဧကန်မချ လမ်ိုးပပလမ်မ
င ့်် သင်သည် သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးထ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ တပခချမ
လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ကနသ
် ့် တ်၍ မရန္င်တပ။ ထသတသ
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးသည်
့်
တစ်ြက်သတ် ဆန်လွနိုး် သည်၊ ယင်ိုးသည် ပါဝင်မှု အလွနန
် ည်ိုးပါိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
အလွနတ
် သိုးငယ်တသ အတင်ိုးအတ ထ လူတက
် ့် တ်န္င်မည်သ ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် ကနသ
့် သပြင်၊့်
လူတသည်
၎င်ိုးတ လ
် ျြုျို့တတ
ဲ့် ပမည်။ သင်တသည်
့်
့် အပ်သည့်် ဝည ဉ်တရိုးရ အ ဟ ရ အလွနခ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ကစစရပ်အ ိုးလိုးတင
ွ ် မည်သ တတွ
ျို့ ကကြုရမည်က
့်
သင်ယူရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၌ ပြစ်ပျက်သည့်် အရ ရ တင်ိုး၌ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက
ရယူန္င်ရမည်ပြစ်သည်။ တက င်ိုးသည် ပြစ်တစ၊ ဆိုးသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် သငက
့်် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး
ယူတဆ င်လ တပိုးသငပ့်် ပီိုး၊ သငက
့်် အပျက်သတဘ မတဆ င်တစသငတ
့်် ပ။ မည်သဆ
့် တစ၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ဘက်တွင ် ရပ်တနစဉ် အမှုအရ မျ ိုးက သိုးသပ်ဆင်ပခင်န္င်သငပ့်် ပီိုး လူသ ိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ
၎င်ိုးတက
့်် ပ သမဟ
့်် ပ (ဤသည်မှ သင်၏အတတွျို့အကကြု၌ တသွြည်မှု
့် မစစစ်သငတ
့် တ် မတလ့်လ သငတ
ပြစ်တပမည်)။ သင်သည် ထသတတွ
ှ ိုးသည် သငအ
့်် သက်တ ၏
့် ျို့ ကကြုပါက၊ သင်၏ စတ်န္လ
ဝန်ထပ်မျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် နလမ်မ
ှု ွင ် လွယလ
် ငတ
့်် ကူ
့် ည်။ သင်သည် သင်၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မတ
မတသွြည်ဘလ
ဲ ျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ အလင်ိုးတွင ် စဉ်ဆက်မပပတ် အသက်ရင
ှ လ
် မ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတတရှ
ှ
။
့်
့် ျို့တွင ် တတ က်ပတသ အန င်္တ်ရတလသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ အလွ
နမ
် ျ ိုးလှစွ တသ အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုး ရှတပသည်။ ယင်ိုးသည်
့်
သင်တအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်က အမှနခ
် ျစ်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်၊ မပြစ်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စလင်တစပခင်ိုးခရြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့််
အတမွဥစစ ကရရှရန် သန္နဌ န်ရသည်
ှ
၊ မရှသည် ဆသည့်အ
် တပေါ် အ ိုးလိုးမတ
ူ ည်တပသည်။
သန္နဌ န်ရရ
ှ မျှသည် မလတလ က်တပ။ သင်တအတနပြင
့်် မျ ိုးစွ တသ အသပည မျ ိုး ရှရမည်၊
့်
သမဟ
တသွြည်တနကကလမ်မ
့် ည်
့် တ်ပါက သင်တ၏
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတွင ် သင်တ အပမဲ
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ တစ်
ဦိုးစီတင်ိုးက စလင်တစရန် လလ ိုးလျက်ရ၏။
ှ
့်
ယခအတပခအတနတွင၊် လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အလွနက် က ပမငစ
့်် ွ လက်ခန္ှငက့်် ကပပီိုး
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်၌ အရပ်ခပခင်ိုးမျှထသ မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးကကက ဇ တပကတ၏ သက်သ မှုအနည်ိုးငယ်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးရန်သ
ဘရ ိုးသခင်က အခွငတ
့်် ပိုးြ လ
့်် ိုးတသ
့် လ ိုးတနကကတသ ်လည်ိုး၊ သ ၍မျ ိုးပပီိုး သ ၍ ပမငမ

ထတ်တြ ်ပခင်ိုးမျ ိုးက ရရှရန် လလ ိုးလျက်မရှကကတပ။ ဤရ က လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အပမဲ
ပပင်ပတွင ် ရှတနတသိုးသည်က ပပသတပသည်။ လူသ ိုး၏အလပ်၊ သူ၏အတစခပခင်ိုးန္ှင ့််
သူ၏ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ပခင်ိုး န္ှလိုးသ ိုးသည် မစင်ကကယ်မမ
ှု ျ ိုး သ ၍ နည်ိုးပါိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏
အတွငိုး် ပင်ိုး အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် မတိုးတက်တသ အတတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့၊ လူသ ိုးသည်
ဇ တပကတ၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်မက
ှု အစဉ်မပပတ် ရှ တြွတနတသိုးက ၊ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
စလင်တစပခင်ိုး၏ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်န္င်သည်က
ဘ မျှအတရိုးမထ ိုးတပ။ ထတကက
င့်် လူအမျ ိုးစ၏ အသက်တ မျ ိုးသည် တအ က်တန်ိုးကျက
့်
ယယွငိုး် ဆဲ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးသည် စိုးစဉ်ိုးမျှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတလပပီ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးက အတရိုးကကီိုးသည့်က
် စစတစ်ခအပြစ် လိုးဝမယူမတ
ှ ်ကကတချ၊ ယင်ိုးမှ
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဟန်တဆ င်လပ်ပပတနကကပပီိုး ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး တနရင်ိုး၊ မတရရ တသ တည်ရပခင်
ှ ိုးတင
ွ ်
့်
လွငတ
့်် မျ လျက်၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက်သ ယကကည်ပခင်ိုး ရှသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ သ ၍မျ ိုးပပီိုး
သ ၍ ကကယ်ဝတသ အရ မျ ိုးက ရရှရင်ိုး၊ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏အမ်၌ သ ၍ကကီိုးပမတ်တသ
ကကယ်ဝမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်လ ရင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သ ၍ ရရှရင်ိုး၊
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်န္င်တသ သူ နည်ိုးပါိုးတပသည်။
သင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးပပီိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင် ကတတပိုးထ ိုးသည့်အ
် ရ က ရရှန္င်ပါက၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၌ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရြ ကက
ွ ်မသွ ိုးတစပါက၊
့် ြုိုးစ ိုးပပီိုး၊ န္ှစ်က လမျ ိုးက အလဟဿ လက်လတ
ဤသည်မှ တက်ကကစွ ဝင်တရ က်ရန် အတက င်ိုးဆိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ ထသပြင
့််
့် သ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ ထ
် ီလ လမ်မ
့် ည်
့် က်တန်က အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ ကက
် ကယ်
့် ြုိုးစ ိုးတသ သူတစ်ဦိုး အမှနတ
ပြစ်သတလ ။ သင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၌ အလွနအ
် တလိုးအနက်ထ ိုးတသ သူတစ်ဦိုး အမှနတ
် ကယ်
ပြစ်သတလ ။ သင်သည် တပတရရှခဲသ
့် ဘ
့် ကဲသ
့် ရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးစတ်ဓ တ် အလ ိုးတူ ရှသတလ ။
သင်သည် တယရှု ရခဲ
ှ သ
့် ဘ
ှ
။ သင်သည်
့် ကဲသ
့် ရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် အလဆန္ဒရသတလ
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တယရှု ၌ ယကကည်ပခင်ိုး ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
မည်သချစ်
် ကယ် တယရှု ဟတ်သတလ ။
့် သည်က သင်ပမင်ြူိုးသတလ ။ သင်ယကကည်သည်မှ အမှနတ
သင်သည် ယတန၏
့် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်၏။ လူဇ့် တထဲက လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အဘယ်သ ချစ်
့် သည်က
သင်ပမင်ြူိုးသတလ ။ သင်သည် သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၌ ယကကည်ပခင်ိုး ရှ၏။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်ရန်အတွကပ် ြစ်တသ တယရှု ၏ က ိုးစင်တင်သတ်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့််

အက့် သြွယရ
် မျ ိုးသည် တယဘယျအ ိုးပြင ့်် လက်ခထ ိုးကကသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ သတ
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည န္ှင ့််
့် င် လူသ ိုး၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် တယရှု ခရစ်တတ ်န္င
စစ်မှနသ
် ည့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးမှ လ သည်မဟတ်တပ။ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ချစ်
ဲ့် ည်က
့် ခသ
သင် အတရိုးမထ ိုးတသ တကက င၊့်် သင်သည် တယရှု ခရစ်တတ ်၏န မ၌သ ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူ၏
ဝည ဉ်တတ ်က မယကကည်တပ။ သင်၏ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည် အလွနပ
် င် ရိုးစင်ိုးတပသည်။
တယရှု က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယကကည်တနခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ချစ်
့် ရမည်က သင်မသတချ။
ဤအရ က သင်က
့် ကမဘ အ
့် မက်မဲဆိုးတသ သူ ပြစ်တစသည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ သင်သည်
သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၏ အစ က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အချည်ိုးန္ိုးီှ စ ိုးသိုးတနခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့််
သက်တသပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက ငါမန္ှစ်သက်သည်သ မက၊ သင် အမွနအ
် ပမတ်ထ ိုးတသ
့်
သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်သည်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် န္ှစ်သက်မည်မဟတ်ဟ ငါ ယကကည်သည်။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် မည်သ စ
့်
့် လင်တစပခင်ိုး ခရန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ရှက်တသွိုးမနီတနဘူိုးတလ ။
သင်မရှကသ
် တလ ။ သင်၏ သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်က ရင်ဆင်ရန် သင် သတတရှတသိုးသတလ ။ ငါ
တပပ ပပီိုးတသ အရ ၏ အနက်ဓပပ ယ်က သင်တအ
့် ိုးလိုး န ိုးလည်ကကသတလ ။

ဆိားု ညစ်တသ သူမျ ားသည် အခပစ်ဒဏ်တပားခြင်ားကို မုြျြကကရလိမ့််မည်
သင်တသည်
မမပပြုလပ်သမျှအရ ခပ်သမ်ိုး၌ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးပခင်ိုး ရှမရှန္ှင ့််
့်
မမ၏အပပြုအမူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က တစ င်က့် ကည်ပ့် ခင်ိုးရှမရှက တတွျို့ ပမင်ရန် မမကယ်ကယ်
စစမ်ိုးစစ်တဆိုးတလ -့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
ူ က
့် မမတ၏
့် အတရိုးကစစမျ ိုးက
ပပြုမူတဆ င်ရွက်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးပင် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
တကျနပ်တစန္င်တသ တကက င်၊့် ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
ှု င
ှ ့်် ကွယက
်
ပခင်ိုးတက
့် ရှ က်မန္
့်
လက်ခတသ တကက င့်် တပြ င်မ
ွ ်
့် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆပခင်ိုးခရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တင
ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
့် ရှ က်မ၊ှု ကွယ်က ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးတက
့် လက်ခတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏ရယူပခင်ိုးက ခရတသ သူတသည်
တပြ င်မ
့် တ်ကကပပီိုး၊ သူတအ
့်
့် ိုးလိုးက အြိုးထက်သည်ဟ သူ
မှတ်ယသ
ူ ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရန္ှု
ှ တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ပ၍လက်ခတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က သင် ပ၍ ရရှန္င်ပပီိုး န ိုးလည်န္င်တလပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး သင် ပ၍ သက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်ပပီိုး သူ၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပ၍
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တလ ပြစ်မည်။ ဤသည်မှ သင်တအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ သင်တအ
့် ရ
့် ိုးလိုး လပ်တဆ င်တအ င်ပမင်န္င်ရမည်အ

ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အတပပ င်ိုးအလဲမရှတသ ရ ျို့တစိုးရပ်တအလ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
အကဲပြတ်ရန်န္င
ှ ့်် တဘ င်ခတ်ရန် မမတ၏
့် ပပင်၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
့် အယူအဆမျ ိုး အသိုးပပြုသည်အ
ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တဘ င်ခတ်ပပီိုး အကန်အသတ်
ရတသ
ှ
့်
့်
အမှုအတင်ိုးအတ အတွငိုး် ၌ သူက
့် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပါက၊ ဤသည်မှ သင်တက
့် ဘရ ိုးသခင်က
ရှု တ်ချမပပီပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပပတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က တမရှယဟသ တခေါ်ဆန္င်ပပီိုး တမရှယဟ
တခေါ် ပခင်ိုးခရတသ သူမသ
ှ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်န္င်သည်အ
့် လ ိုး၊ ဓမမတဟ င်ိုးတခတ်ထက
ဲ
ယဒလူမျြုိုးတသည်
သူတ၏စ
ှ ိုးထဲ၌ တရ ိုးတသ စွဲကင်ထ ိုးသည့်် ရပ်တဆင်ိုးတပစအပြစ်
့်
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က သတဘ ထ ိုးခဲက့် ကတသ တကက င်၊့် ထပပင်
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
(အသက်မတ
ဲ့် သ ) ရ ျို့တစိုးရပ်တပမ အတစခပပီိုး ကိုးကွယခ
် ကဲ့် ကတသ တကက င်၊့် သူတသည်
့်
ထတခတ်၏တယရှု က တသမန်တပိုးက
လက်ဝါိုးက ိုးတင်ထက်၌ သမှုစွဲရက်ခကဲ့် ကက - ထသပြင်
့်
့် ့်
အပပစ်မတ
ဲ့် သ တယရှု မှ တသဒဏ်ချမှတ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး
တစ်စတစ်ရ ကင်ိုးမဲခ
ဲ့် စက မူ၊ လူသ ိုးက သူက
့် တ
့် ရန်
့် သက်ညှ ရန် ပငင်ိုးဆန်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူက
့် တသမန်တပိုး
မရမကတတ င်ိုးဆခဲက့် ကသပြင့်် တယရှု မှ က ိုးစင်တင်သတ်ခခဲရ
့် ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှဟ လူက အပမဲယကကည်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု တပေါ် လူက ပပီိုးပပည်စ
့် တသ
န ိုးလည်ပခင်ိုးရသည်
ှ
အ
့် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သမျှ အရ ခပ်သမ်ိုးက လူက
သူ၏လက်ခပ်ထတ
ဲ ွင ် ထန်ိုးထ ိုးသည်အ
့် လ ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ ဟူတသ တစ်အပ်တည်ိုးတသ
စ အပ်တပေါ်အတပခခ၍ သူအ
့်် ကကသည်။ လူတသည်
လွနလ
် ွနက
် ဲကပ
ဲ င် ကိုးရိုးက ိုးရ ိုး
့် ိုး အနက်ြွငဆ
့်
ပြစ်တနကကပပီိုး၊ လွနလ
် ွနက
် ဲကပ
ဲ င် မ နတထ င်လ ိုးတနကကက ၊ သူတအ
ွ ်
့် ိုးလိုးမှ ချဲျို့က ိုးတပပ ဆပခင်ိုးတင
အလွနက
် ျွမ်ိုးကျင်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး သင်၏ အသပည မှ မည်မျှပင်
ကကီိုးမ ိုးတနပါတစ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်န န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသည်အ
့် ပပင်၊
ဘရ ိုးသခင်က စလင်တအ င် ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက လက်တလျှ က်န္င်စွမ်ိုး
မရှတသ တကက င်၊့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မသကျွမ်ိုးတကက င်ိုး၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
အဆန်ကျင်
ဆိုးတသ သူ တစ်တယ က်ပင် ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပပစ်မှ ိုးမခဲပ့် ပီပြစ်တကက င်ိုး ငါတပပ တနတသိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတပေါ်
အဘယ်တကက င့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တကျနပ်ပခင်ိုးမရှရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က မသကျွမ်ိုးတသ တကက င်၊့် သူ၌ အယူအဆမျ ိုး မျ ိုးစွ ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
သူ၏အသပည မှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် မည်သမျှ
ီ သ တကက င်ပ့် ြစ်က ၊ ထအစ ိုး
့် မကက်ညတ
သူသည် အတပပ င်ိုးအလဲမရှဘဲ ဓ တ်ပပ ိုးတဟ င်ိုးကသ ပငီိုးတငွျို့ ြွယ် ပပန်ပပန်ြွငတ
့်် နပပီိုး
အတပခအတနတင်ိုးအတွက် တစ်ခတည်ိုးတသ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် နည်ိုးကသ အသိုးပပြုတသ တကက င့််

ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ယတနတွ
ိုးကကလ က
့် င ် ကမဘ တပမကကီိုးသ ဆင်
့်
့်
တန က်ထပ်တစ်ကကမ် လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်တင
ွ ် လူသ ိုးမျ ိုး၏ သမှုစွဲရက်ထ ိုးပခင်ိုးက
ခရပခင်ိုးပြစ်သည်။ ရက်စက်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပါတက ိုး။ မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုပခင်ိုးန္ှင ့််
လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ပခင်ိုး၊ တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုးမှ အလစ်သတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လယူပခင်ိုး၊ တကျ ်တစ မှုန္င
ှ ့််
အခွငအ
့်် လမ်ိုးအတွက် အလအယက်ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုး၊ အပပန်အလှန ် သတ်ပြတ်တနပခင်ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးက
မည်သည်အ
့် ချန်မှ ပပီိုးဆိုးမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သန်ိုးသန်ိုးချီ
မမက်ဆထ ိုးတစက မူ မည်သက
ူ မျှ အသတရ ိုး မရကကပါ။ လူတသည်
သူတ၏မ
့်
့် သ ိုးစ၊ သူတ၏
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ သူတ၏အလ
ပ်အကင်၊ အန င်္တ်တက်လမ်ိုး၊ ရ ထူိုးတနရ ၊ အတပေါ်ယ င်္ဏ်ပက သနန္ှင ့််
့်
တငွတကကိုးတအလ
ငှ့် ၊ အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် အတသွိုးအသ ိုးအလငှ့် သ
့်
လပ်တဆ င်ကကတလသည်။ သတသ
် မမ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
ပြစ်တသ သူ တစ်စတစ်တယ က် ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးကက ိုးမှ ပင်
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးတသ သူ အနည်ိုးငယ်သ ရှ၏။ မမကယ်ပင် အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးအတွက်
မလပ်တဆ င်တသ သူ မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ မမကယ်ပင်ရ ထူိုးတနရ အ ိုး က ကွယရ
် န်အလငှ့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မြန္ှပ်သ၊ူ ခွပဲ ခ ိုးမဆက်ဆသူ မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ ထအတွကတ
် ကက င့်် ဘရ ိုးသခင်မှ
အကကမ်တပါင်ိုး မတရမတွကန္
် င်တအ င် အတင်ိုးအဓမမ တသဒဏ်စီရင်ပခင်ိုးခရပပီပြစ်ပပီိုး မတရတွက်န္င်တသ
အရင်ိုးအစင်ိုး တရ ိုးသူကကီိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က စီရင်ချက်ချက သူက
့် တန က်ထပ်တစ်ကကမ်
က ိုးတင်တပေါ်တွင ် သမှုစွဲရက်ထ ိုးကကပပီ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူတ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
ပပြုမူတဆ င်ရွကတ
် သ တကက င့်် တပြ င်မ
ှ ်တယ က်အ ိုး တခေါ်ဆန္င်မည်နည်ိုး။
့် တ်သည်ဟ ဘယ်န္စ
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သူတတ ်စင်တစ်တယ က် သမဟ
့် တ်တသ
့် တ် တပြ င်မ
လူတစ်တယ က်အပြစ် စလင်တအ င် ပပြုလပ်ပခင်ိုးခရြရန်
် ူပါ၏တလ ။
့် မှ ဤမျှလွယက
“ဤတပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် တပြ င်မ
ူ ျ ိုး ဤတလ ကထဲတွငမ
် ရှ။” ဟူသည်မှ
့် တ်တသ သူမရှ၊ တပြ င်မ
့် တ်သမ
မှနက
် န်တသ တပပ ဆချက် တစ်ခပင်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
့်
လ သည်အ
့် ခါ၊ သင်တ ဝတ်
ဆင်ထ ိုးတသ အရ က ဆင်ပခင်တလ ၊့် သင်တ၏
့်
့် စက ိုးလိုးန္ှင ့််
အပပြုအမူအ ိုးလိုး၊ သင်တ၏
့် င်ိုးမက်တသ
့် စတ်ကူိုးန္ှင ့်် အကကအစည်အ ိုးလိုး၊ ထပပင်
့် သင်တ တန
့် တ
အပ်မက်မျ ိုးကပင်လျှင ် ဆင်ပခင်တလ ၊့် ထအရ တသည်
သင်တအတွ
ကခ
် ျည်ိုးသ ပြစ်သည်။
့်
့်
ဤသည်မှ ကစစရပ်မျ ိုး၏ မှနက
် န်တသ အတပခအတနပင် မဟတ်တလ ။ “တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး” ဆသည်မှ
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး စွနကကဲ
် ့် တပိုးကမ်ိုးပခင်ိုးက မဆလ၊ ကယ်န္င
ှ စ
့်် ပ်ဆင်တသ သူက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ချစ်ပခင်ိုးကမဆလ၊ ထပပင်
့် ခက်ရန်ပပြုပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးခန်ပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် လယက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ခိုးယူပခင်ိုးတမှ့် တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးကလည်ိုး မဆလတပ။ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးဆသည်မှ သခင်တယရှု

လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးနည်ိုးတူ၊ အချန် သမဟ
့် တ် တနရ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က မမ၏တ ဝန်အပြစ် မှတ်ယပူ ခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
အစီအစဉ်မျ ိုးက မမအတွက် ဘရ ိုးခွခ
ဲ န်တသ
အလပ်တ ဝန်အပြစ် လက်န ပခင်ိုးက ဆလသည်။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးထ ိုးတသ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး တရ ိုးပင် ပြစ်သည်။ တလ တက
တပြ င်မ
ဲ့် ပခင်ိုးမှ သူက ဘရ ိုးသခင် တစလတ်ခတ
ဲ့် သ
့် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆန္င်ခရ
တက င်ိုးကင်တမန်န္စ
ှ ်ပါိုးက မမကယ်ကျြုိုးန္ှင ့်် နစ်န မှုက ထည်မ
့် တွကဘ
် ဲ ကယ်တင်ခတ
ဲ့် သ တကက င့််
ပြစ်သည်။ ထအချန်က သူပပြုခဲသ
့် ရ က တပြ င်မ
့် ည်အ
့် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူက
့်
တပြ င်မ
့် တ်တသ လူဟ မတခေါ်ဆန္င်ပါ ဟူ၍သ တပပ န္င်တလသည်။ ယင်ိုးမှ တလ တက ဘရ ိုးသခင်က
ပမင်တတွျို့ ခဲြ
သူ၏ သမီိုးန္ှစ်တယ က်က တက င်ိုးကင်တမန်န္စ
ှ ်ပါိုးအတွက်
့် ူိုးတသ တကက င်သ
့်
အလဲအလှယအ
် တနန္ှင ့်် တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အတတ်က သူ၏ အပပြုအမူအ ိုးလိုးက
တပြ င်မ
င်ပ
့် တ်ပခင်ိုးအတွက် ကယ်စ ိုးမပပြုခဲတ
့် ပ။ ထတကက
့် င် “တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တပြ င်မ
့် တ်တသ သူမရှ”
့်
ဟ ငါဆရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တိုးတက်တက င်ိုးမန
ွ လ
် ပခင်ိုး စီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွငရ
် တသ
ှ
သူမျ ိုးကက ိုးမှ ပင်လျှင ် မည်သက
ူ ့် မျှ တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ တခေါ်၍မရန္င်ပါ။ သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး
မည်မျှပင်တက င်ိုးပါတစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏န မတတ ်က သင် မည်မျှပင် ကကီိုးပမတ်တစမည်ပ
့် တပါက်ပါတစ၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး ရက်န္က
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးလည်ိုးမရှ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထမှ ခိုးယူပခင်ိုးန္ှင ့််
လယက်ပခင်ိုး မရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး သင်က
့် တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ တခေါ်၍ မရန္င်တသိုးပါ၊ အတကက င်ိုးမှ
ဤသည်မှ သ မန်လူတစ်ဦိုး ပင်ဆင်န္င်စမ
ွ ်ိုးရတသ
ှ
အရ ပင်ပြစ်သည်။ ယခလက်ငင်ိုး၌
အခရ ပြစ်သည်အ
့် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်က သင်မသကျွမ်ိုးပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ လက်ရတွ
ှ င ် သင်၌
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ အနည်ိုးငယ် ရှတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးတသ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏
အရပ်အတယ င်မျ ိုး မရှပါဟူ၍သ တပပ န္င်တသ တကက င့်် သင်လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
ဘရ ိုးသခင်က သင်သကျွမ်ိုးတကက င်ိုး သက်တသပပန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှပါတချ။
ယခင်က ဘရ ိုးသခင် တက င်ိုးကင်တပေါ်တင
ွ ် ရှတနခဲစ
့်် ိုးတတ်တသ
့် ဉ်၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လှညစ
ပစပြင့်် ပပြုမူခသ
ဲ့် ည်။ ယတနတွ
ှ ပ့် ပီက မည်သမ
ူ ျှ မသန္င်တသ ်လည်ိုး၊
့် င ် န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှရခဲ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအလယ်
ရှတနခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ သတတစ
အမှုအရ မျ ိုးက ပပြုလပ်ရ တွင ် လူသည်
့်
့်
ဟန်တဆ င်လပ်ပပတနကကပပီိုး သူက
့်် ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတနကကဆဲပင် ပြစ်သည်။ လူသည်
့် လှညစ
သူ၏တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုး၌ အလွနတ
် ရ မှပင် တခတ်တန က်ကျန်တနသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ ယဒနည်ိုးတူ
ပြစ်သည်- တယရှု မကကလ ခင်တွင ် ယဒသည် သူ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက လှညစ
့်် ိုးရန်
မသ ိုးတပပ တတ်ပပီိုး၊ သခင်တယရှု ကကလ ပပီိုးတန က်မှ ပင် မတပပ င်ိုးလဲခတ
ဲ့် သိုးတပ။ သူသည် တယရှု က
နည်ိုးနည်ိုးမျှ မသကျွမ်ိုးခဲဘ
ဲ့် လသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
့် ဲ အဆိုးတွင ် တယရှု က သစစ တြ က်ခတ

သူမသကျွမ်ိုးခဲတ
ယတနတွ
့် သ တကက င်ပ
့် င် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သင်တသည်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်က
့်
သကျွမ်ိုးပခင်ိုး မရှတသိုးပါက သင်တသည်
ယဒကဲသ
့် တသ
သူမျြုိုး ပြစ်လ န္င်ပပီိုး၊ ဤအရ တန က်တွင ်
့်
့်
လွနခ
် တ
ဲ့် သ အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င်က တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ တယရှု က ိုးစင်တင်သတ်ခရပခင်ိုး အပြစ်ဆိုးက
တန က်တစ်ြန် ပပန်လည်ပြစ်တပေါ်တနဦိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်က သင်တ မယ
ကကသတလ ။ ယင်ိုးက
့်
အပြစ်မန
ှ ပ
် ါတက ိုး။ မျက်တမှ က်တွင ် လူအမျ ိုးစမှ အလ ိုးတအ
ူ တပခအတန၌ ရှတနကကပပီိုး- ငါသည်
ဤအရ က အချန်မတန်တသိုးဘဲ တပပ မပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်ပါသည်- ထကဲသ
့် တသ
လူတမှ့်
့်
ယဒဇ တ်တက င်အပြစ် သရပ်တဆ င်တနကကသည်ချည်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ငါသည်
အဓပပ ယ်မတ
ဲ့် သ စက ိုးက တပပ တနပခင်ိုးမဟတ်၊ အပြစ်မန
ှ တ
် ပေါ် အတပခခ၍ တပပ တနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်
လက်မခမယကကည်ဘတ
ဲ န၍ မရန္င်တပ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
န္ှမ်ခ
့် ျချင် တယ င်တဆ င်ကကတသ ်လည်ိုး
့်
သူတ၏
ဲ ွင ် တရတသအင်၊ နတဟ င်တနတသ တရတပမ င်ိုးမလ
ှ ွဲ၍ ဘ မျှမရှတချ။ ယခ
့် န္ှလိုးသ ိုးထတ
အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ဤအရ န္ှငတ
့်် တ
ူ သ သူ တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှပပီိုး၊ ငါသည် ဤအရ က အလျှငိုး် မသဟ
သင်တထင်
က် အဆိုးအပြတ်တပိုးပပီိုး ငါအတွ
က်
့် င ် ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် ငါအတွ
့်
့်
့် ကကသည်။ ယတနတွ
သက်တသခတလသည်။ ငါသည် ဘ မျှမသဟ သင် ထင်မတ
ှ ်သတလ ။ သင်တ၏စ
ှ ိုးအတွငိုး် ရှ
့် တ်န္လ
စဉ်ိုးလဲတသ အတတွိုးမျ ိုး၊ သင်တ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ သမ်ိုးထ ိုးတသ အရ မျ ိုးက
့် စတ်န္လ
ငါတစ်ခမျှန ိုးမလည်ဟ သင်ထင်မတ
ှ ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က အသ ရရန် ဤမျှ လွယ်ကသ
ူ တလ ။
သင်သတဘ ရှသည်မ
့် ည်သည်ပ
့် စန္ှငမ
့်် ဆ သူက
့် ဆက်ဆန္င်မည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ အတတ်တွင ်
သင်တ ချြုပ်
တန္ှ င်ပခင်ိုးခရမည်က ငါ ပူပန်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ငါသည် သင်တက
် ပ်မှု
့်
့် လွတလ
တပိုးပမဲတပိုးခဲတ
တက င်ိုးပမတ်တနခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ငါသည် သူတအတပေါ်
့် ကက င်ိုး လူသ ိုးတက
့်
့်
တပပ ပပန္င်စွမ်ိုးမရှခဲဘ
ိုးချင်ိုးကက ိုး
့် ဲ သူတက
့် ရတလလတလ အတတစဆ ပြစ်ခကဲ့် ကတလသည်။ သင်တ အချင်
့်
တမိုးပမန်ိုးကကတလ -့် ငါသည် မည်သက
ူ ့် မျှ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး လိုးဝ မရှခဲသ
့် တလ က်ပြစ်ပပီိုး၊
မည်သက
ူ ့် မျှလည်ိုး တပါတပါ
့် တန်
့် တန် အပပစ်တြ ်ဆိုးမပခင်ိုး လိုးဝမရှခဲသ
့် တလ က် ပြစ်တစက မူ ငါသည်
လူ၏ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးအတကက င်ိုး အလွနရ
် င
ှ ိုး် လင်ိုးစွ သသည်။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင် သက်တသခတသ သူအ ိုး န္အသူပြစ်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။
ထသပြစ်
် ွ ကန်ိုးသည်ဟ ငါဆ၏။ သင်က
်
့် ငါတြ ်ထတ်မည်မဟတ်၊ သတသ
့် တသ ် သင် လွနစ
့်
သင်မည်မျှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ န္င်သည်ကသ ကကည့်က် ကစ။့် သင်၏ ကျွမ်ိုးကျင်တသ
ပရယ ယ်တလိုးမျ ိုးက သင်အ
့် ိုး ကယ်န္င်မကယ်န္င်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန်
သင်အတက င်ိုးဆိုး ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးက သင်က
့် ကယ်န္င်မကယ်န္င် ဆသည်က တစ င်က့် ကည်က့် ကစ။့်
ယတနတွ
ဲ့် ဒဏ်
ခတ်မည်က သရြ ့်
့် င ် သင်က
့် ငါ စီရင်မည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် တပေါ် မည်ကသ
့်
သူ၏အချန်အထ တစ င်က့် ကပါစ။့် ယခ ငါ၌ သင်န္င
ှ ့်် အလဟဿ စက ိုးစပမည်တပပ ြ အချ
န်မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့်

သင်တစ်ဦိုးတည်ိုးအတွကန္
် င
ှ ့်် ငါ၏ ပကကီိုးပမတ်တသ အမှုက တန္ှ င်တ
ိုး
့် န္ှိုးကကန်ကက
့် တစြလည်
့်
ငါအလမရှတပ။ တလ က်တက င်ကသ
ဲ့် တသ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်က
ွ ်တပြရှငိုး် ြ ့်
့် ကင်တယ
့်
လအပ်မည်အ
့် ချန်န္င
ှ ့်် ထက်တန်ပခင်ိုးမရှ၊ ထတကက
င့်် သင်အဘယ်မျှ အကျငစ
့်် ရတတ
့်
ပျက်စီိုးန္င်သည်ကသ တစ င်က့် ကည်က့် ကစ။့် ဤကဲသ
့် တသ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက
့်
့်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် အ ိုးထတ်ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးတလိုးမျှပင် မရှဘဲ၊
ဘရ ိုးသခင်က သူတအ
့် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆရန် အလရှကကတသိုးသည်မှ
့် ိုး တပြ င်မ
ရယ်စရ မဟတ်သတလ ။ အနည်ိုးငယ်တသ လူတမှ့် အမှနတ
် ကယ် ရိုးသ ိုးကကတသ တကက င်၊့် ငါသည်
လူသ ိုးက ဆက်လက်၍ အသက်တထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုးကသ အ ရစက်မည်။ ယတန ငါ
့်
ပပီိုးစီိုးသင်သ
့် ရ ကသ ပပီိုးစီိုးတအ င် ငါလပ်တဆ င်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး အန င်္တ်တွင ်
့် ည်အ
အတယ က်စီတင်ိုးအတပေါ် သူတ ပပြုလ
ပ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ န္ှငအ
့်် ညီ ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ငါ ယူတဆ င်လ မည်။
့်
တပပ ြရှ့် သည်အ
့် ရ ဟူသမျှက ငါတပပ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်က ၊ အတကက င်ိုးမှ ဤအရ သည် ငါပပြုတသ အမှု
အတအကျပင် ပြစ်သည်။ ငါလပ်သင်သ
့် ရ က
့် ည့်် အရ ကသ ငါလပ်ပပီိုး၊ ငါမလပ်သင်သ
့် ည်အ
ငါမလပ်တချ။ သပါလျက်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်၏ သကျွမ်ိုးပခင်ိုး အဘယ်မျှက
့်
့်
စစ်မှနသ
် ည်က ဆင်ပခင်သိုးသပ်ပခင်ိုး၌ အချန်ပယူရန် ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
က ိုးတင်တပေါ် တန က်တစ်ြန် သမှုစွဲရက်ထ ိုးတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သတလ ။ ငါ၏
တန က်ဆိုးစက ိုးမျ ိုးက ဤအရ မျ ိုးပင်- ဘရ ိုးသခင်က က ိုးစင်တင်ကကတသ သူတ၌့် အမင်္ဂလ
ရှတစသတည်ိုး။

ဘုရ ားသြင်၏အလိတ
ု တ ်နင
ှ ့်် သဟဇ တရှိစွ အတစြနည်ား
လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်အ
် ခါ၊ ကယ်တတ ်က
ဲ့် အတ
အကျ
့် မည်ကသ
့်
အတစခသင်သ
ှ ်ချက်မျ ိုးက
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခသူမျ ိုးက မည်သည့်် သတ်မတ
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငပ့်် ပီိုး မည်သည့်သ
် မမ တရ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်သငသ
့်် နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် သင်တသည်
့်
သင်တ၏အတစခ
မှုတင
ွ ် မည်သည်တ
့် နရ ၌ တသွြည်တနန္င်သနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုး၏ အတပြမျ ိုးက
့်
သင်တသ
ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် ယ
့် ပသည်။ သင်တသည်
့် သင်တ
့်
့် ကကည်သည်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် တရှ ျို့တဆ င်ညန်ပပတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌ သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် တလျှ
က်လှမ်ိုးသည်န္င
ှ ့််
့်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုက သင်တ အဘယ်
သ ကျ
့်
့် ြုိုးန္နွ ခသည်က
၎င်ိုးကစစရပ်မျ ိုးက ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ သင်တ၌့် ပပြုတသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်
အဆင်တ
တတရ
့် င်ိုးက သင်တအ
့် သင်
့် ိုး န ိုးလည်သပမင်တစသည်။ ထအဆင်သ
့်
့် က်တသ အခါ၊

ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် ့်
သင်တ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တရှစွ
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်စွ ယကကည်ရမည်န္င
လပ်တဆ င်ရန် အဘယ်အရ က သင်တပပြုသင်
သ
တပါက်လမ်မ
့် ည်က သင်တသတဘ
့် ည်။ ဤအရ သည်
့်
့်
သင်တအ
့် ဝ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ခတစမည်ပြစ်သည်၊ သင်တ၌့်
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်က အပပည်အ
ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမျ ိုး ရှတတ မ
အကဲပြတ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်တသည်
့်
့် တ် စစစ်ပခင်ိုးမျ ိုးက
ပပြုလပ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်သလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်က စနစ်တကျ စစမ်ိုးတလ့်လ ပခင်ိုးလည်ိုး
မျ ိုးစွ နည်ိုးပါိုးလမ်မ
့် ည်။ ထသပြစ်
့် သပြင့်် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ၁၉၉၀ ခန္ှစ်ဝန်ိုးကျင်၏
တပတရမျ ိုးပြစ်လ န္င်က အနည်ိုးငယ်မျှ ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမရှဘဲ၊ က ိုးတင်တပေါ်၌ပင်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က
အဆိုးစန
ွ ် ချစ်န္င်ရန်၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်တက
ှ ့်် သင်တက
့်
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုးရန်န္င
့်
သိုးသြွယ် အတသသတ်ရန် အခွငတ
့်် ပိုးက တသသည်တ
့် င်တအ င် ဘရ ိုးသခင်က
န ခန္င်စမ
ွ ်ိုးရှလမ်မ
၁၉၉၀ဝန်ိုးကျင်၏ တပတရမျ ိုးအပြစ်
့် ည်ပြစ်သည်။ သမှ့် သ လျှင ် သင်တသည်
့်
အသက်ရင
ှ န္
် င်မည် ပြစ်သည်။
သန္နဌ န်ချထ ိုးသတ
ူ င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခန္င်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
့်
အစွမ်ိုးကန် င်္ရစက်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးလည်သမ
ူ ျ ိုးသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က
အတစခရန် အရည်အချင်ိုးမီပပီိုး အခွငရ
့်် ရမည်
ှ
။ ဧဝတင်္လတရ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက်
စတ်အ ိုးထက်သန်စွ တဝငှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတွက် ခရီိုးန္င
ှ ပ် ခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မမကယ်ကယ်
အသိုးခပပီိုး အမှုအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုး၊ စသည်ပြင်တ
ပ်သတရွ ျို့၊
့် ပပြုလ
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ လူမျ ိုးစွ တက
့် ယကကည်ကကသည်က
သင်တအလယ်
တင
ွ ် ငါ တတွျို့ ရှခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တပသည်။ ပ၍ပင် ဘ သ တရိုးကင်ိုးရှု င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးဆသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ အပ်တစ်အပ်ပြင့််
့် လက်မျ ိုးထတ
ဟဟသည်သည် တပပိုးလ ိုးပခင်ိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးမျ ိုးက ပြန်ပခင်
့် ိုးန္ှင ့်် လူတက
့်
တန င်တရတစပပီိုး အပပစ်ဝန်ချတစပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးဟ ယကကည်ကကသည်။ အဆငပ့်် မင ့််
တလ့်လ မှုမျ ိုးက တလ့်လ လက်စ ိုးက ကျမ်ိုးစ သင်တကျ င်ိုးတွင ် တလ့်ကျငပ့်် ပီိုးတန က်
ဘရ ိုးရခ
ှ ိုးတကျ င်ိုးတွင ် တရ ိုးတဟ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ြတ်၍ လူတက
့်
သင်ကက ိုးပခင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုး၌ ပါဝင်သည်ဟထင်တသ
့်
ဘ သ တရိုးအမှုတဆ င်မျ ိုးစွ လည်ိုး ရှသည်။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုး ဆသည်မှ
့်
န မကျန်ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကသပခင်ိုးန္ှင ့်် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအကက ိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး
သမဟ
က် ဆတတ င်ိုးတပိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတအတွ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် အတစခပခင်ိုးဟ ယကကည်ကကတသ
ဆင်ိုးရဲန္မ
ွ ်ိုးပါိုးတသ တဒသမျ ိုးမှ လူမျ ိုးလည်ိုးရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးဆသည်မှ

ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တနစဉ်
့် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ တနစဉ်
့်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးအပပင် တနရ တင်ိုးရှ ဘရ ိုးတကျ င်ိုးမျ ိုးထ အလည်အပတ်သွ ိုးပပီိုး အမှုပပြုပခင်ိုးဟ
ယကကည်သူ အမျ ိုးအပပ ိုး သင်တအထဲ
တင
ွ ် ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုး ဆသည်မှ
့်
မည်သည့်အ
် ခါမှ အမ်တထ င်မပပြုဘဲ သမဟ
့် တ် မသ ိုးစက တကျွိုးတမွိုးသတ်သင်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်ရပ်လိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆက်ကပ်ပခင်ိုးဟ ယကကည်သည့််
အပခ ိုးတသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးလည်ိုး ရှသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးဆသည်မှ
စင်စစ်အ ိုးပြင့်် အဘယ်အရ က ဆလတကက င်ိုး လူအနည်ိုးငယ်ကသ သကက၏။ မိုးတက င်ိုးကင်ရှ
ကကယ်မျ ိုးရှသကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်က အတစခသူမျ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ တက်ရက်
အတစခန္င်သန္
ူ င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ အတစခန္င်သူ အတရအတွက်မှ နည်ိုးပါိုးလှသည်၊
မတပပ ပတလ က်တအ င် နည်ိုးပါိုးသည်။ ငါအဘယ်တကက င့်် ဤသတပပ
သနည်ိုး။ ဤသ ငါတပပ
ပခင်ိုးမှ
့်
့်
သင်တသည်
“ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးစ၏ အန္ှစ်သ ရက န ိုးမလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ မည်ကသ
ဲ့် အတစခ
ရသည်က အလွနန
် ည်ိုးပါိုးစွ
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သတသ
အတစခပခင်ိုးမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလတတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်န္င်သည်က လူမျ ိုး အတအကျ န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် အတရိုးတကကီိုး
လအပ်ချက်တစ်ခရှတနသည်။
အကယ်၍ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ အတစခလပါက၊ မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုးက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် န္ှစ်လြွယရ
် ပြစ်ပပီိုး မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်က ရွ မန်ိုးသည်၊
့်
မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်က စလင်တစသည်၊ ပပီိုးလျှင ် မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုးက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည်က သင်တ ဦိုး
့် စွ န ိုးလည်ထ ိုးရမည်။
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် သင်တ၌့် ဤအသပည ပြင ့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးရရမည်
ှ
။ ထပပင်
့် သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၏ ရည်ရွယ်ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးန္ှင ့်် ပစစြုပပနက
် လတွင ်
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်အတ
့် သ အမှုက သရှထ ိုးသင်သ
ှ ့််
့် ည်။ ယင်ိုးက သရှန ိုးလည်ပပီိုးတန က်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် သင်တသည်
ဦိုးစွ အတနပြင့််
့်
ဝင်တရ က်မှုရက
ှ
ဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က လက်ခ ရရှသင်သ
့် ည်။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဧကန်အမှန ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးတသ အခါန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုတတ ်က အမှနစ
် င်စစ် သရှတသ အခါ၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန်
့်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီလမ်မ
ကယ်တတ ်က
့် ည်။ သင်တသည်
့် အတစခတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သင်တ၏ဝ
့်် ပိုးက သင်တအ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍
့် ည ဉ်မျက်စမျ ိုးက ြွငတ
့် ိုး သူ၏အမှုတတ ်န္င
ကကီိုးစွ တသ န ိုးလည်မတ
ှု စ်ခက ရရှတစပပီိုး ပမရှငိုး် လင်ိုးစွ သပမင်တစမည် ပြစ်သည်။

ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးသ သင်
ဝင်တရ က်သည်အ
့် ခါ၊ သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ပ၍ နက်ရှုင်ိုးပပီိုး
့်
စစ်မှနမ
် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတွက် တထမတစြရ့် အချင်ိုးချင်ိုး၏
အ ိုးသ ချက်က အသိုးပပြုန္င်ပပီိုး သင်တ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးတွင ် ပမကကယ်ဝတသ အသက ရရှရန်အတွက်၊
ထကဲသ
့် တသ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက ရရှခဲပ့် ပီိုးတသ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအကက ိုး
တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်က သင်တ၏
ှ မျ ိုးက ကူညတ
ီ ထ က်ပမ
ှု ျ ိုး တပိုးန္င်မည်ပြစ်သည်။
့် မ
့် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
၎င်ိုးအကျြုိုးတရ ိုးက ရရှပပီိုးမသ
ှ လျှင ် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် အညီ အတစခန္င်မည်
့်
ပြစ်ပပီိုး အတစခစဉ်က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က အတစခသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သင်သ
့် ည်။
ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် န္ှစ်လြွယရ
် ပြစ်သင်ပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင် အတပေါ် အစွမ်ိုးကန်
့်
သစစ ရှန္င်စွမ်ိုးရရမည်
ှ
။ သင်သည် လူတတရှ
ွ ် ပပြုမူလပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ တန က်ကွယတ
် ွင ်
့် ျို့တင
ပပြုမူလပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက
ရရှန္င်က ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တွင ် ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်မည်ပြစ်သည်အ
့် ပပင် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သင်က
့်
မည်သပင်
့်် ည့်လ
် မ်ိုးကသ အစဉ်တလျှ က်ပပီိုး
့် ဆက်ဆပါတစ၊ သင်သည် သင်တလျှ က်သငသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်က အစွမ်ိုးကန် အတရိုးစက်တပသည်။ ထကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးသ လျှင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်တသ သူတက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ကကီိုးမ ိုးတသ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်န္င
ှ ့်် ဝန်ထပ်က တပိုးအပ်ထ ိုးတသ တကက င့််
ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် အတစခန္င်သည်။ ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငည
့်် ည
ီ ွတန္
် င်က ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်က ၎င်ိုးတ၏ဝန်
ထပ်အပြစ် မှတ်ယကူ ကပပီိုး
့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် င
ွ ိုး် မစဉ်ိုးစ ိုးတပ- ၎င်ိုးတ၌့်
့်
့် အန င်္တ် တရှ ျို့တရိုးက ထည်သ
မည်သည်တ
့် ရှ ျို့တရိုးမျှမရှဘဲ မည်သည်ကမျှရရန် မရှသည့်အ
် ခါတွငပ
် င်လျှင ် ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က အစဉ်အပမဲ ယကကည်ကကလမ်မ
င့််
့် ည်။ ထတကက
့်
ထကဲသ
့် တသ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်စတ်ချရသူမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ယကကည်စတ်ချရသူမျ ိုးကသ ကယ်တတ ်၏စတ်မတအိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်၏
အတတွိုးမျ ိုးက မျှတဝခစ ိုးန္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တပကတသည် န ကျင်မှုက ခစ ိုးတနရက
အ ိုးနည်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
န ကျင်မှုက ကက့်ကက့်ခန္င်က ဘရ ိုးသခင် တကျနပ်တစရန်အလငှ့်
့်
၎င်ိုးတပမတ်
န္ိုးတသ အရ က စွနလ
် ့် တ်န္င်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
သူမျ ိုးက
့်
့်
ပ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ ဝန်ထပ်မျ ိုးက တပိုးပပီိုး ထသူတ၏
့် သက်တသခချက်တွင ် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရန်
ဆန္ဒရသည်
ှ
့် အရ က သက်တသခထ ိုးသည်။ ထတကက
င့်် ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
့်

န္ှစ်လြွယရ
် ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တတ ်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏ အတစခမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကက ထကဲသ
့် တသ
သူတသ
ှ ့်် အတူတကွ အပ်စိုးန္င်သည်။ သင်သည်
့်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သူ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ တသ အချန်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူတကွ
အပ်စိုးမည်အ
့် ချန် အတအကျပင် ပြစ်သည်။
တယရှု သည် မမအတွက် အစီအစဉ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ကကြုတင်ပပင်ဆင်ပခင်ိုးမျ ိုး မပပြုဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က အစွမ်ိုးကန် အတရိုးစက်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က ပပီိုးတပမ က်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့််
့်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သ-ူ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်လည်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်- ယင်ိုးသည်
သင်တအ
် ိုးပြင ့်် သူသည်
့် ိုးလိုး တက င်ိုးစွ န ိုးလည်ကကသည့်် အရ တစ်ခပြစ်သည်။ (အမှနအ
ဘရ ိုးသခင် သက်တသခခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်သည်။ ငါသည် ဤအတကက င်ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးစွ တြ ်ပပရန်အတွက် တယရှု ၏ အချက်အလက်က အသိုးပပြုရန် ဤသည်က ဤတနရ တွင ်
တြ ်ပပပခင်ိုးပြစ်တပသည်။) သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်က ဗဟချက်မ၌ပင် ထ ိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး
တက င်ိုးကင်ဘရှ အြထသ အစဉ်
ဆတတ င်ိုးခဲက
တက င်ိုးကင်ဘရှ အြ၏အလတတ ်က
့်
့်
ရှ တြွခသ
ဲ့် ည်။ သူဆတတ င်ိုး၍ တပပ ဆခဲသ
့် ည်မှ - “အြဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်၏အလတတ ်
ပြစ်သည့်အ
် ရ က ပြစ်တပမ က်တစပါ။ ကျွန္ပ်
် ၏ အလဆန္ဒမျ ိုးအတင်ိုး မလပ်တဆ င်ဘ၊ဲ ကယ်တတ ်၏
အစီအစဉ်အတင်ိုးသ တဆ င်ရွက်တတ ်မူပါ။ လူသ ိုးသည် အ ိုးနည်ိုးန္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
ကယ်တတ ်သည် သူက
့်် နည်ိုး။ ကယ်တတ ်၏ လက်ထတ
ဲ ွငရ
် သည့်
ှ
်
့် အဘယ်တကက င ့်် င်္ရစက်သငသ
ပရွ က်ဆတ်သြွယ် ပြစ်တသ လူသ ိုးသည် ကယ်တတ ်၏ အတလိုးထ ိုးမက
ှု အဘယ်သ ့်
ထက်တန်န္င်သနည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် ၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ကယ်တတ ်၏အလတတ ်ကသ ပပီိုးတပမ က်တစလပပီိုး
ကယ်တတ ်ကယ်တင်၏ ဆန္ဒမျ ိုးအတင်ိုး ကျွန္ပ်
် ၌ ကယ်တတ ်ပပြုမည့်အ
် ရ က ကယ်တတ ်ပပြုန္င်တစြ ့်
ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါသည်
ှ
။” တယရရှလင်သ သွ
ဲ ွင ်
့် ိုးရ လမ်ိုး၌ တယရှု သည် သူ၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဓ ိုးတစ်တချ င်ိုးပြင ့်် တမတနသကဲသ
့် ၊ ့် မချမဆ့် တသ ကတဝဒန က ခစ ိုးခဲရ
် သူသည်
့် သည်။ သတသ
့်
သူစက
ိုးက ပပန်ရပ်သမ်ိုးရန် အနည်ိုးငယ်မျှတသ ရည်ရွယ်ချက်ပင် မရှခဲတ
့် ပ။ တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးတသ
့်
အင်အ ိုးတစ်ခက သူ က ိုးစင်တင် ကွပ်မျက်ခရမည့်် တနရ သ လှ
့် မ်ိုးချီရန် သူအ
့် ိုး
အစဉ်တွနိုး် အ ိုးတပိုးခဲသ
ွ ် သူသည် လက်ဝါိုးက ိုးတင်၌ သမှုစွဲရက်ခခဲရ
့် ည်။ တန က်ဆိုးတင
့် ပပီိုး
အပပစ်ရတသ
ှ
ဇ တပကတ အသွငသ
် ဏ္ဌ န်တဆ င်ခက
ဲ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုတတ ်က
ပပီိုးဆိုးတစခဲ၏
ှု ျ ိုးမှ လွတ်တပမ က်ခသ
ဲ့် ည်။ တသပခင်ိုး၊
့် ။ သူသည် တသပခင်ိုးန္ှင ့်် မရဏန္င်င၏ ချြုပ်တန္ှ င်မမ
ငရဲန္င
ှ ့်် မရဏန္င်ငတသည်
သူ၏တရှ ျို့တွင ် ၎င်ိုးတ၏တန်
ခိုး ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏န္ှမ်နင်ိုးပခင်ိုးက
့်
့်
ခခဲက့် ကရသည်။ သူသည် သိုးဆယ့်သ
် ိုးန္ှစ်ကက အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ခတ
ဲ့် သ က လတစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ်

သူ၏ကယ်တရိုးအပမတ်အရှု ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မစဉ်ိုးစ ိုးဘ၊ဲ အြဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
အစဉ်မပပတ် စတ်ထတ
ဲ ွငထ
် ိုးက ထက လရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်အတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် အစွမ်ိုးကန် တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့်် သူသည် ဗတတဇမင်္ဂလ က
့်
ခယူခပဲ့် ပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်က “ဤသူသည် ငါန္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးရ ငါ၏ချစ်သ ိုးတပတည်ိုး။”
ဟမနဆ
် ့် ခဲသ
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်တသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
သူ၏အတစခမှုတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ်ရန်ဟူတသ ကကီိုးမ ိုးတသ
ဝန်ထပ်က သူပခ
် ိုးခဲက
သူက
့်
့် ိုးတပေါ်တွငထ
့် ထအမှုတတ ်က ပပီိုးတပမ က်တစခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည်
ဤအတရိုးကကီိုးတသ တ ဝန်က ပပီိုးတပမ က်ရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီပပီိုး အခွငရ
့်် တသ
ှ
သူ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
သူသည် သူဘဝတစ်
တလျှ က်လိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတင်ိုးမသ ဒကခတဝဒန က ကက့် ကက့်ခခဲပ့် ပီိုး
့်
စ တန်၏ မတရမတွက်န္င်တသ တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ခခဲရ
်
့် သည်။ သတသ
့်
သူသည် ဘယ်တသ အခါမျှ စတ်မပျက်ခတ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ယကကည်စတ်ချပပီိုး
ချစ်တတ ်မခ
ူ တ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ထကဲသ
့် တသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် အမှုတတ ်က သူအ
ဲ့် ည်။
့်
့် ိုးတပိုးအပ်ခသ
ထတကက
ငပ
့်် င် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ “ဤသူသည် ငါန္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးရ
့်
ငါ၏ချစ်သ ိုးတပတည်ိုး။” ဟ မနဆ
် ့် ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်အခါက တယရှု သ လျှင ် ထတ ဝန်တပိုး
တစခင်ိုးချက်က ပပီိုးတပမ က်တအ င် ထမ်ိုးတဆ င်န္င်သူ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤသည်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုတတ ် ပပီိုးဆိုးပခင်ိုး၏ လက်တတွျို့ကျတသ
ကဏ္ဍတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
အကယ်၍ သင်တသည်
တယရှု ကသ
ဲ့် ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်က အစွမ်ိုးကန် အတရိုးစက်ပပီိုး သင်တ၏
့်
ဇ တပကတက တကျ ခင်ိုးန္င်ပါက၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန် လအပ်တသ
့်
အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်မ
် ီတစရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အတရိုးကကီိုးတသ အမှုတတ ်မျ ိုးက
သင်တအ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုး၌သ သင်တသည်
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် ိုး တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးလမ်မ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က တဆ င်ရွက်တနပပီိုး သူ၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က အပပီိုးသတ်တနသည်ဟ
အရဲစန
ွ ၍ဆ
် ့်
န္င်တပလမ်မ
သူအ
် ွ အတစခတနသည်ဟ
့် ည်။ သမှ့် သ လျှင ် သင်တသည်
့်
့် ိုး စစ်မှနစ
သင်တရဲ့် ဝစ
ှ ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ွ ဆန္င်တပလမ်မ
့် ည်။ တယရှု ၏သ ဓကန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယဉ်
ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သဟ
ူ အရဲစန
ွ ၍တပပ
် ့်
ရဲသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အတင်ိုး
တဆ င်ရွက်တနသည်ဟ အရဲစန
ွ ၍ဆ
် ့်
ဝ့်သတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
ှ စ
် ွ အတစခတနသည်ဟ
အရဲစန
ွ ၍တပပ
် ့်
ရဲသတလ ။ ယတန ဘ
ရမည်က သင်န ိုးမလည်ပါ၊
့် ရ ိုးသခင်အ ိုး အဘယ်သ အတစခ
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်သည်ဟ အရဲစန
ွ ၍တပပ
် ့်
ရဲသတလ ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည်ဟ တပပ ပါက၊ သူက
့် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဤအရ က

စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ -့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခတနသတလ ၊ သတည်
ိုးမဟတ် သငက
့်် ယ်သင်
့်
အတစခတနသတလ ။ သင်သည် စ တန်က အတစခတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အတစခတနပါသည်ဟ
တခါင်ိုးမ စွ သင်တပပ သည်။ ဤသည်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး
မဟတ်သတလ ။ ငါတန
ွ ်တင
ွ ် လူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် ရ ထူိုးင်္ဏ် အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့််
့် က်ကယ
သက်ဆင်သည့်် တက င်ိုးချီိုးက အငမ်ိုးမရပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
အစ ိုးအတသ က်က တဝတပပဲ
့်
စ ိုးတသ က်ကကပပီိုး အပ်စက်ပခင်ိုးက န္ှစ်ပခြုက်ပပီ၊ ဇ တပကတကလိုးဝ င်္ရစက်က ဇ တပကတက
တရှ င်လဲ၍မရဟ အစဉ် စိုးရမ်တန၏။ ထသူတသည်
အသင်ိုးတတ ်တွင ် သူတ၏
့် လျ ်ရ တ ဝန်က
့်
့် သင်တ
မတဆ င်ရွက်ဘ၊ဲ အသင်ိုးတတ ်က ကပ်စ ိုးကကသည်။ သမဟ
ကသဇ အ ဏ ရှတသ
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
အတနအထ ိုးမှ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် ဆရ လပ်က ၎င်ိုးတ၏
ှ မျ ိုးက
့် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ဆဆိုးမတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
့်
တဆ င်ရွက်တနကကသည်ဟ ဆပမဲဆတနကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ှိုးီ ကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုးဟ
့်
အစဉ်အပမဲ ဆကကသည်- ဤသည်မှ ရယ်ြွယပ
် င် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သငထ
့်် တွင ် မှနက
် န်တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးရပင
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ အတစမခန္င်ပါက၊ သင်သည်
မက်မဲတနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သတသ
် အကယ်၍ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် မမှနက
် န်ကကဘဲ၊
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည်ဟ ဆတနတသိုးပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခထက်တပသည်တက ိုး။ ငါ၌
ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးအတပေါ် သန ိုးကကင်န မှု မရှလက်တလပခင်ိုး။ ထသူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်တွင ် ကပ်စ ိုးကကက ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်တသ ဇမ်ခစရ တက
့်
အစဉ်တပ်မက်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အကျြုိုးမျ ိုးအတွက် ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှကကတပ။
ထသူတသည်
အစဉ် မမတက င်ိုးကျြုိုးရှ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က အတလိုးမတပိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတ ့်
့်
ပပြုသမျှတက
မခကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က စစစ်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတလက်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ မျ ိုးက အစဉ်ပင် အကွက်ဆင်ပပီိုး လှညပ့်် ြ ိုးကကသည်။ ထအပပင်
့် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
့်
စပျစ်ပခတစ်ပခထဲရှ တပမတခွိုးကဲသ
့် မျက်
န္ ှ န္ှစ်ဘက်ရှတသ တကက င်၊့် စပျစ်သိုးီ မျ ိုးက အစဉ်ခိုးက
့်
စပျစ်ပခက ပြတ်နင်ိုးသွ ိုးကကသည်။ ထသတသ
သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ သမ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ရရှရန် သငတ
့်် လျ ်သတလ ။ သင်သည်
သင်၏အသက်န္င
ှ ့်် အသင်ိုးတတ ်အတွက် မည်သည့်ဝ
် န်ထပ်ဝန်ပိုးကမျှ မယူတပ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က ရရှရန် သငတ
့်် လျ ်သတလ ။ သင်ကသ
ဲ့် တသ
သူက မည်သက
ူ
့်
ယကကည်စတ်ချဝမ
့် အတစခ
တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး
့် ည်နည်ိုး။ သင်သည် ထကဲသ
့်
ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ တ ဝန်က အပ်န္ဝ
ှ မ
့်် န္ှိုးကကနက် က
့် ည်တလ ။ ဤသည်မှ အမှုတတ ်က တန္ှ ငတ
့် မှုမျ ိုး

ပြစ်တစမည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်စွ အတစခရန်အတွက် မည်သည့်အ
် တပခအတနမျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်က သင်တသ
့် ရှန္င်တစရန် ငါသည် ဤအရ ကတပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်တသည်
သင်တ၏စ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတပိုးပါက၊ တယရှု ကသ
ဲ့် ဘ
့်
့် တ်န္လ
့် ရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်တစ်ခလိုးက အတရိုးမစက်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က သငတ
့်် အတပေါ်
ယကကည်စတ်ချန္င်မည်
့်
မဟတ်ဘဲ အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
သည်
့် ည် ပြစ်သည်။ ယတန သင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခရ တွင ် သင်၌ ဘရ ိုးသခင်က လှညပ့်် ြ ိုးရန် ရည်ရွယ်ချက် အစဉ်အပမဲ
သထ ိုးတက င်ိုးသထ ိုးန္င်ပပီိုး သူက
့် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပစတစ်ခပြင့်် အပမဲတတစ ဆက်ဆတက င်ိုး
ဆက်ဆန္င်သည်။ အတချြုိုး၍ဆရတသ ် အပခ ိုးအရ မျ ိုး မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က လမ်လည်ပါက၊ ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ တရ ိုးစီရင်မှုသည် သငအ
့်် တပေါ်သ ့်
ကျတရ က်လမ်မ
မည်သက
ူ ့် သစစ ခရမည်က ဒွဟမပြစ်ဘ၊ဲ သင်တ၏စ
ှ ိုးက
့် ည်။ သင်တသည်
့်
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဦိုးစွ တပိုးရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မှနက
် န်တသ အတစခပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ့်
တရ က်ရတနပပီ
ှ
ပြစ်သည်က တက င်ိုးစွ အသိုးချသငသ
့်် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရှ ျို့တွငရ
် သည်
ှ
ပြစ်တစ၊ အပခ ိုးလူတ၏
် သည်
ှ
ပြစ်တစ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် တရှ ျို့တွငရ
အစဉ် မျက်န္ ှ မူသငပ့်် ပီိုး တယရှု နည်ိုးတူ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် သန္နဌ န်ချထ ိုးသင်သ
့် ည်။
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ အတစခပြစ်လ တစရန်
ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် စလင်တစမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
ဧကန်အမှနခ
် ရလပပီိုး သင်၏အတစခပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်တစလပါက၊
သင်သည် သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ စလင်ပခင်ိုးခရြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
သင်၌ ယခင်ကရှတသ အပမင်မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲသငပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်အတစခတနကျ
ပစတဟ င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲသငတ
့်် ပသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ပစ်ပယ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည် တပတရကဲသ
့် ဘ
ဲ ွင ် ထပ်ဆိုး၌ ရှတနမည်
့် ရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးထတ
ပြစ်သည်။ သင်သည် တန င်တမရဘဲ ဆက်ရတနပါက၊
ှ
ယဒကဲသ
့် ပင်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် နင်္ိုးချြုပ်လမ်မ
ယကကည်သအ
ူ ိုးလိုး ဤအချက်က န ိုးလည်သငတ
့်် ပသည်။

လူသ ားကို ဘုရ ားသြင်၏ အသားု ခပ ခြင်ားနှင ့်် စပ် လျဉား၍
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသူမျ ိုး၏ သ သန ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးပခင်ိုး
လအပ်သည့်အ
် တွက်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အထူိုး လမ်ိုးညန်ပခင်ိုးန္ှင ့််

လမ်ိုးပပပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးမလ
ှ ွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ အမှီအခကင်ိုးစွ ရှငသ
် န်န္င်စွမ်ိုး မရှတချ။ ထတကက
င့််
့်
တခတ်အသီိုးသီိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုအြအလ
ငှ့် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအ ိုး
့်
သိုးထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မအ ိုးမလပ်တအ င် တပပိုးလ ိုးလပ်တဆ င်မည့်သ
် ူ အမျြုိုးမျြုိုးက
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သူ မျက်န္ ှ သ တပိုးက
လက်ခတသ သူမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် လပ်တဆ င်ရမည်ဟ ဆရတပမည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အမှုပပြုရန်အတွက် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ အသိုးပပြုထက်သည့််
့်
အစတ်အပင်ိုးက အသိုးပပြုရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
စလင်တစပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သင်တ
့် လျ ်တစပခင်ိုး ခရကကတလသည်။
လူသ ိုး၏ န ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုးသည် အလွန ် ချြုျို့တတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အသိုးပပြုပခင်ိုး
ခရတသ သူမျ ိုး၏ ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးမှုက ခရတပမည်။ ယင်ိုးသည် တမ တရှက ဘရ ိုးသခင်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှငတ
့်် တ
ူ ပသည်၊ တမ တရှထတွင ် ထအချန်က အသိုးပပြုြအတွ
က် သငတ
့်် လျ ်သည့််
့်
အရ မျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင် ရှ တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ထအဆငအ
့်် တွငိုး် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက်
ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွကခ
် ြ
ဲ့် ူိုးသည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤအဆင်တ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
့် င
အသိုးပပြုခက်တင
ွ ် အမှုပပြုြရန်
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က အသိုးပပြု၍ ရန္င်သည့်် လူသ ိုး၏
့် သနရ
အစတ်အပင်ိုးကလည်ိုး တက င်ိုးတက င်ိုး အသိုးချက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး လူသ ိုးက
လမ်ိုးညန်တပိုးပပီိုး၊ တစ်ပပြုင်နက် ကျန်ရတနသည်
ှ
့် အသိုးပပြု၍ မရတသ အစတ်အပင်ိုးက
စလင်တစတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ သူက တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် အလပ်သည် ခရစ်တတ ် သမဟ
့် တ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ဤလူသည်
လူသ ိုးအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ပျြုိုးတထ င်တပိုးပခင်ိုးခရသည်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်ရန် ရှတနပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုး
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏
ပျြုိုးတထ င်တပိုးပခင်ိုးခရသူလည်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး အလပ်က
လပ်တဆ င်န္င်သည့်် ဤသတသ
သူတစ်ဦိုးပြင၊့်် လူသ ိုးအတပေါ် ပ၍မျ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအလယ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုတက
့်
ထသူမတ
ှ စ်ဆင့်် သ ၍ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်တပသည်။ ယင်ိုးက အပခ ိုးနည်ိုးပြင်ဆ
့် ရတသ ် ဤသပြစ်
့် သည်ဤလူက အသိုးပပြုရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုး
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက သ ၍တက င်ိုးစွ န ိုးလည်လ န္င်ရန်အလငှ့် န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သ ၍ ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်ရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
ွ ်ိုး
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက တက်ရက် န ိုးလည်န္င်စမ
မရှကကတသ တကက င ့်် ထသတသ
အမှုက တဆ င်ရွက်တလ့်ရသူ
ှ တစ်စတစ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပျြုိုးတထ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ ဤလူက ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့်
တစ်ဆငလ
့်် မ်ိုးပပသည့်် ကက ိုးခ တစ်ခအပြစ်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကက ိုး ဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆတပိုးတသ
"ဘ သ ပပန်" အပြစ် တြ ်ပပန္င်သည်။ ထတကက
င့်် ဤသတသ
လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တထ င်စ၌
့်
့်
အလပ်လပ်ကကသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး သမဟ
ဲ ှ မည်သန္
ူ င
ှ မ
့်် ျှ မတူတပ။
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ တမန်တတ ်မျ ိုးထမ
၎င်ိုးတနည်
့် ိုးတူ သူက
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခသူ တစ်ဦိုးအပြစ် တပပ ၍ရသည်၊ သတ
့် င် သူ၏အလပ်
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုခရပခင်ိုး တန က်ခအရ၊ သူသည် အပခ ိုးအမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုး၊
တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အလွန ် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ သူ၏ အလပ် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏အသိုးပပြုခရပခင်ိုး
တန က်ခအရ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရတသ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပျြုိုးတထ င်တပိုးပခင်ိုး
ခရတပသည်၊ ဘရ ိုး၏အမှုအတွက် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုတွင ် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်တလသည်။ မည်သမ
ူ ျှ သူ၏ကယ်စ ိုး
သူ၏အလပ်က လိုးဝ မလပ်တဆ င်န္င်တပ- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ မရှမပြစ်တသ
လူသ ိုးပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု ပြစ်သည်။ ထစဉ်အတတ အတွငိုး် တွင ် အပခ ိုးအမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုး
သမဟ
့် တ် တမန်တတ ်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်သည့်် အလပ်မှ တခတ်အသီိုးသိုးီ အတွငိုး်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရှု တထ င်မ
င်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ျ ိုးစွ က ပတဆ
့်
အတက င်အထည်တြ ်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက အသင်ိုးတတ ်အသက်တ က
ထန်ိုးသမ်ိုးရန်အလငှ့် အသက်တ က အချြုျို့တသ ရိုးရင
ှ ိုး် သည့်် တထ က်ပပ့် ခင်ိုး အလပ်သ ပြစ်သည်။
ဤအမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုးန္ှင ့်် တမန်တတ ်မျ ိုးက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသူမျ ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်ြမဆ
့် ထ ိုးပခင်ိုးပင် မဟတ်ကကတချ။
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ခန်အပ်
၎င်ိုးတက
ဲ ှ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အချန်က လတစ်ခကက တလ့်ကျင်တ
့် ပိုးပပီိုး
့် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထမ
ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်၊ အဝင်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဆက်လက် ထန်ိုးသမ်ိုးခရကကပပီိုး၊
အမဝင်သမ
ူ ျ ိုးမှ ၎င်ိုးတလ
ီ ပပန်
့် ခဲက့် ကသည့်် အရပ်ဆသ
့် တစလတ်ပခင်ိုးခရသည်။ ဤလူတက
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် အချြုျို့သည် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး
ပြစ်လ ပပီိုးတန က်တင
ွ ် ၎င်ိုးတ၏စရ
က်အမှနမ
် ျ ိုးက ပပသကကပပီိုး၊ အချြုျို့ မှ မတက င်ိုးတသ အရ
့်
မျ ိုးစွ ကပင် လပ်တဆ င်ကကက သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခရပခင်ိုးပြင ့်် အဆိုးသတ်ကကတလသည်။
သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရသည့်် လူမှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပင်ဆင်တပိုးပခင်ိုး
့်
ခရပပီိုးပြစ်သန္
ူ င
ှ ့်် အရည်အချင်ိုးအချြုျို့ ပင်ဆင်ပပီိုး လူသဘ
ဝရှတသ သူ တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ကကြုတင် ပပင်ဆင်တပိုးပခင်ိုးခပပီိုး စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်က

သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် လိုးဝ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရတလသည်၊ အထူိုးသပြင့်် သူ၏အလပ်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးညန်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကွပ်ကဲပခင်ိုးက
ခရသည်- ဤအရ ၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူကယ်တင်၏ အမှုအတွက် ဧကန်မချ
တ ဝန်ယူပပီိုး၊ သူကယ်တင်၏ အမှုက အချန်တင်ိုး လပ်တဆ င်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တင
ွ ် တသွြည်မမ
ှု ရှတပ။

တြတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ား
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုရ တွင၊် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တသချ စွ ြတ်ရှုရမည်ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးပြင ့်် မမတက
် သင်
့် ယ်ကယ် ပပင်ဆင်ရမည်။ သတသ
့်
လပ်တဆ င်လတသ အရ သမဟ
် န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍၊ သင်တ၏
့် တ် သင် လပ်တဆ င်လသည့်ပ
့်
စတ်ထက်သန်တသ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး သမဟ
အပ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ် အသန ိုးခ တတ င်ိုးတလျှ က်ပခင်ိုးတ မလ
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် ဧကန်အမှန ် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ကကတလသည်။ သတသ
် လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် သင်တ ့်
့်
လတ်တတလ ရင်ဆင်တနရသည့်် ပပဿန မျ ိုးမှ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မည်သ ့်
့်
တတွျို့ ကကြုရမည်က မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တအထဲ
တင
ွ ် မလှုပ်မယှက် ပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးစွ ရှတနတပသည်။
့်
သင်တသည်
အယူဝါဒမျ ိုးစွ သတသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး သပ်မရှကကတပ။ ဤသည်မှ
့်
မှ ိုးယင
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ လကခဏ တစ်ရပ် မဟတ်တလ ။ ဤအပ်စ သင်တ၏
ွ ိုး် ပခင်ိုးမျ ိုးစွ က
့် အထဲ၌ မှ ိုးယင
ပမင်၍ရန္င်သည်။ ယတနတွ
“အတစခမျ ိုး” အပြစ် ထသတသ
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု က
့် င ် သင်တသည်
့်
့်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
အပခ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးမမ
ှု ျ ိုးက စတ်ကိုးူ န္င်စမ
ွ ်ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတချ။
သင်တ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်သင်တ
့် သ အမှုအရ မျ ိုးစွ က သင်တ လ
့်
့် က်န ရမည်။ ဤသည်မှ
လူတသည်
မမတ တဆ
င်ရွကသ
် ငတ
့်် သ တ ဝန်မျ ိုးစွ က လက်န ရမည်ဟ ဆရတပမည်။ ဤသည်မှ
့်
့်
လူတ လ
့်် ည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်ရမည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
့် က်န သငသ
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် ရ က သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
လပ်တဆ င်ပါတလ့်တစ။ လူသ ိုးသည် ယင်ိုးတင
ွ ် မည်သည့်် အစတ်အပင်ိုးကမျှ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။
လူက လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်၊ ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် မည်သည့်ဆ
် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထဲက ပညတ်တရ ိုးက လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသကဲသ
့် ပင်
့် ပညတ်တတ ်မျ ိုးအပြစ်
တစ ငထ
့်် န်ိုးလက်န သငသ
့်် ည့်အ
် ရ သ ပြစ်သည်။ ယခအချန်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်

မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ် တပပ ဆထ ိုးသည့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
အလ ိုးတည
ူ သ
ီ ည့်် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငတ
့်် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။
ထန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် သနရ
့် မှုအတပေါ် အမှီပပြုရမျှပြင ့််
တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးအတနပြင ့်် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငသ
့်် ည့်် အရ တစ်ခ
ပြစ်ပါသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတပေါ် သငအ
့်် တနပြင ့််
တဝြန်အကဲပြတ်မှု မပပြုသငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသပပြုပခင်ိုး ခရတသ သူက သင်သည်
မဆနက
် ့် ျင်သငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ၊် သင်၏ တနရ က ထန်ိုးသမ်ိုး ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
တသ က်စ ိုးတပျ ်ပါိုးတွင ် မတမွျို့တလျ ်ရ။ စက ိုးတပပ ရ တွင ် သင်သည် သငတ
့်် ငမ
့်် ျှတရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
သင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသပပြုပခင်ိုး ခရသည့်် လူန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
အစီအစဉ်မျ ိုးက လက်န ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခချက်က သင် ရတသတလိုးပမတ် သငသ
့်် ည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လျစ်လျြူမရှု သငတ
့်် ပ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏ သတဘ သွ ိုးန္ှင ့်် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးက မတပရ။ အပပင်ပန်ိုးတင
ွ ၊်
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသပပြုပခင်ိုး ခရသူအ ိုး သသ ထင်ရှ ိုးစွ ဆနက
် ့် ျင်သည့််
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ မလပ်တဆ င်ရ။ အစရှသည်တပြစ်
့် သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူအသီိုးသိုးီ
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငတ
့်် သ အရ မျ ိုး ပြစ်တပသည်။ တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူပပီိုး လူသ ိုးက လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ က ပပဠ န်ိုးသည်။
ဤအရ မှတစ်ဆင၊့်် သူသည် လူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တဘ င်ခတ်က လူ၏ စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုက
စစ်တဆိုးတလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ဓမမတဟ င်ိုးတခတ်၏ “သင်၏ မဘက ရတသစွ ပပြုတလ ”့် ဟူသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ကကည့်တ
် လ ။့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယတနန္ှ့် င ့််
မသက်ဆင်တတ တ
လူသ ိုး၏ အတပေါ်ယ စတ်သတဘ ထ ိုး အချြုျို့ကမျှ
့် ပ။ ထအချန်က ယင်ိုးတသည်
့်
တဘ င်ခတ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးတက
ှု င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမက
ှု
့် ဘရ ိုးသခင်၌ လူ၏ ယကကည်မန္
တြ ပ် ပရန် အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်တသ သူမျ ိုး၏ အမှတ်အသ ိုး တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ယခသည် န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ
ရှတသိုး၏။ အတတ်က လ၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် မသက်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် ယတနတွ
့် င ် လူသ ိုးအတွက်
တဆ င်ရွကြ
် သင
တ
့်် တ ်ပပီိုး လအပ်သည့်် သ ၍မျ ိုးတသ အတလ့်အထမျ ိုးစွ ရှတလသည်။
့်
ယင်ိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် မပါဝင်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက လပ်တဆ င်ရမည်
့်
ပြစ်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင၊် ဤပညတ်တရ ိုးမျ ိုးသည် ထအချန်က လရှ အမှုအတွက် အထူိုးသပြင ့််
မထတရ က်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ပညတ်တတ တ
် ခတ်၏ အတလ့်အထ မျ ိုးစွ တက
် ့် ယ်ထ ိုးခဲက့် ကသည်။
့် စွနပ

ယင်ိုးတက
် ့် ယ်ထ ိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ထတခတ်အတွက် သငတ
့်် တ ်ပပီိုး ယတန၏
့် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ
့် စွနပ
ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည့်် အတလ့်အထမျ ိုးစွ က ချမှတခ
် သ
ဲ့် ည်။ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်
ကကလ တသ အခါတွင၊် ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် ြယ်ထ ိုးခခဲရ
့်် န်ိုးြ ့်
့် ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် လက်န တစ ငထ
မလအပ်တတ သ
့် ၊ ့် ယတန၏
့်် တ ်တသ အတလ့်အထမျ ိုးစွ က
့် ကဲသ
့် အမှုအတွက် သငတ
ပပဠ န်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် ဤအတလ့်အထမျ ိုးသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး ရရှြ ရည်
ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
ယတနအတွ
က် သငတ
့်် တ ်သည်—
့်
့်
့်
မနက်ပြန်တွင၊် ယင်ိုးတသည်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ အချြုပ်အ ိုးပြင ့်် ယတန၏
့်
့်
အမှုအတွက် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် သည့်် အရ က သင် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငတ
့်် ပသည်။ မနက်ပြန်က
အတလိုးင်္ရမပပြုန္ှင-့်် ယတန လ
် ရ သည် ယတနအတွ
က် ပြစ်သည်။ မနက်ပြန်
့် ပ်တဆ င်သည့်အ
့်
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ သင် တဆ င်ရွက်ရန် လအပ်မည့်် ပတက င်ိုးတသ အတလ့်အထမျ ိုး ရှတက င်ိုး
ရှန္င်ပါသည်- သရ့် တွင ် ယင်ိုးက အ ရမစက်လွနိုး် န္ှင။့်် ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်မပခင်ိုးက
တရှ င်ရှ ိုးြအလ
ငှ့် ၊ ယတန လ
့်် န်ိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ က လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးတလ ။့် ယတနတွ
့် က်န တစ ငထ
့် င၊်
့်
တအ က်တြ ်ပပပါ အရ မျ ိုးထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ လူသ ိုးအတွက် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရန် သ ၍
အတရိုးမကကီိုးတပ- သင်သည် သငမ
့်် ျက်စတရှ ျို့တင
ွ ် ရပ်တနတသ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ိုးပန
ူ ိုးဆ လပ်ြ ့်
သမဟ
် ရ ကမျှ ြိုးကွယြ
် မကက
ြုိုးစ ိုးရ။ သင်၏ တရှ ျို့တွင ် ရှတနတသ
့် တ် သူထ
့် မှ မည်သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ညစ်ညြူိုးမှု သမဟ
့် တ် မ နတထ င်လ ိုးတသ စက ိုးက မမမက်ရ။ သူ၏
ယကကည်ကိုးစ ိုးမက
ှု ရရှြ ပျ
့် ိုးသက တလ င်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မျှတတသ စက ိုးမျ ိုးပြင ့််
သငမ
့်် ျက်စတရှ ျို့ ရှ ဘရ ိုးသခင်က မလှညစ
့်် ိုးရ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် မတလိုးမခန ် မပပြုမူ
ရ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ အရ အ ိုးလိုးက သင် န ခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတက်အခ မလပ်ရ၊ မဆနက
် ့် ျင်ရ သမဟ
့် တ် ပငင်ိုးခပခင်ိုး မပပြုရ။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးက သငတ
့်် တ ်သည်ဟ သင်မှတ်ယသ
ူ ည့်အ
် တင်ိုး
အနက်အဓပပ ယ် ပပန်ဆပခင်ိုး မပပြုရ။ ဆိုးယတ်တသ သူတ၏
့် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ
အကကအစည်မျ ိုးထဲသ သ
့်် န်ိုးသငသ
့်် ည်။
့် ိုးတက င်ပြစ်တစပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန် သင်၏ န္ှုတ်က တစ ငထ
ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် တွက် ချမှတ်ထ ိုးတသ နယ်နမတ်မျ ိုးက ကျြူိုးတကျ ်ပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးြ ့်
သင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက တစ ငက့်် ကပ်သငသ
့်် ည်။ သင်သည် ကျြုိုးတကျ ်မပါက၊ ဤအရ က သငက
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ တွင ် ရပ်တည်တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ စတ်ကကီိုးဝင်ပပီိုး ဟတ်ဟန်မျ ိုးတသ
စက ိုးမျ ိုးက ဆတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ည်။
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ပခင်ိုးက သင် ခရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးက လက်လွတစ
် ပယ် သင် မပြန်တဝဘဲ
၊ သူတစ်ပါိုးတအ
့်
့် ိုး
သငက
့်် မတလှ င်တပပ င်တစသငသ
့်် ကဲသ
့် နတ်
ဆိုးတအ
့်် မလှညစ
့်် ိုးတစသငတ
့်် ပ။ ယတန၏
့်
့်
့် ိုး သငက

ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက သင်န ခရမည်။ ယင်ိုးက သင်န ိုးမလည်လျှငပ
် င် အကဲပြတ်တဝြန်ပခင်ိုး
မပပြုရ။ သင် လပ်န္င်သမျှအ ိုးလိုးမှ ရှ တြွပပီိုး မတ်သဟ ယပပြုရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ နင်္မူလ
တနရ က မည်သမ
ူ ျှ မကျြူိုးတကျ ်ရ။ ယတန၏
ှ ွဲ၍ အပခ ိုး
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူ၏တနရ မှ အတစခပခင်ိုးမလ
မည်သည့်် အရ ကမျှ သင် လပ်တဆ င်၍မရ။ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူ၏တနရ မှ သင်သည်
သွနသ
် င်၍ မရ- ထသလ
့် ပ်တဆ င်ြဆ
့် သည်မှ ဆိုးပြတ်ချက်လွဲမှ ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
သက်တသပပြုပခင်ိုး ခရသူ၏ တနရ တွင ် မည်သမ
ူ ျှ ရပ်တည်၍မရစတက င်ိုး။ သင်၏စက ိုးမျ ိုး၊
လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အတွငိုး် ကျကျ အတတွိုးမျ ိုးတင
ွ ် သင်သည် လူ၏ တနရ တွင ် ရပ်တည်တပသည်။
ဤအရ က လက်န ရမည် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် လူ၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲ၍
မရန္င်။ တပပ င်ိုးလဲြ ကက
် ့် ျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ရ
့် ြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုးသည် စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
တရ က်တပမည်။ ဤအရ က အ ိုးလိုး သတရသငသ
့်် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က စက ိုးတပပ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မနမ် မက်
ပခင်ိုးတပြင
့်် ွ ကန်လွနပ် ခင်ိုးသည် လူအ ိုး
့်
့် ့်် အချန် ကက ပမငစ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးန္ှင ့်် အလွတ်ကျက်မှတ်ပခင်ိုးက ၎င်ိုး၏အဓက
အလပ်အပြစ် စဉ်ိုးစ ိုးတစသည်။ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ အ ရမစက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သင်
လက်န သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က သင် မလက်န တပ။ ဤအရ က သင်တ၏
့် အတစခပခင်ိုးသ ့်
အခက်အခဲမျ ိုးစွ န္ှင ့်် ပပဿန မျ ိုးစွ ယူတဆ င်လ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်မီတင
ွ ၊် သင် လက်န တစ င်ထ
့်် ည်အ
့် ရ က
့် န်ိုးသငသ
လက်န မတစ ငထ
့်် န်ိုးပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရွ ရှ မန်ိုးတီိုးက ပငင်ိုးပယ်ခရတသ သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ဤအတလ့်အထမျ ိုးက လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရ တွင၊် သင်သည် စတ်အ ိုးထက်သန်က
ရိုးသ ိုးစစ်မှနသ
် ငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးတက
့် သင်
သတဘ မထ ိုးသငဘ
့်် ၊ဲ
့် အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးကဲသ
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးအပြစ် ယင်ိုးတက
့်် န်ိုးလက်န သငတ
့်် ပသည်။ ယတနတွ
့် င ် မည်သည့််
့် တစ ငထ
အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး ရရှရမည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စတ်မဝင်စ ိုးန္ှင။့်် တတတပပ ရလျှင ် ဤသည်မှ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ပ ပြစ်ပပီိုး၊ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမူ တစ်ခ ကျြုိုးလွနသ
် ူ မည်သမ
ူ ဆ
အပပစ်တပိုးခရမည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်တ၏
ှ ့််
့် လက်ရှ သန ိုးလည်မှုန္င
သက်ဆင်သည့်် ခစ ိုးချက် မရှသကဲသ
့် အတလိုး
င်္ရပပြုပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ အကယ်၍ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယတနတွ
့်် အပပစ်တပိုးလမ်မ
့် င ် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပါက၊ သူသည် သငက
့် ည်။ သူ၏ စီရင်ပင်ခွင ့််
နယ်ပယ်အတွငိုး် သူက
့်် ချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်။
့် သင် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမပါက၊ သူသည် သငက
တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးမှုတင
ွ ် သင် မည်မျှ တလိုးနက်သည်က သူ
င်္ရမစက်တပ။ သင်အ
တတ ်မျ ိုးက ချြုိုးတြ က်မပါက၊ သူသည်
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန ပညတ်
့်
သင်က
့် အပပစ်တပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်က
့် တသသည်အထ စီရင်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးတက
့် သင်

မလက်န ြသည်
အဘယ်သ လက်
ခန္င်စရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ အနည်ိုးငယ် န ကျင်ခစ ိုးရြ ပြစ်
် င်၊
့်
့်
့် လျှငပ
သင် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည်။ မည်သည့်ဘ
် သ တရ ိုး၊ မည်သည့်န
် ယ်ပယ်ကဏ္ဍ၊
မည်သည့်တ
် င်ိုးန္င်င၊ သမဟ
် ဏ်ိုးင်္ဏ ပြစ်ပါတစ၊ အန င်္တ်တွင ် ၎င်ိုးတအ
့် တ် မည်သည့်င်္
့် ိုးလိုးသည်
ဤအတလ့်အထမျ ိုးက လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည်။ မည်သမ
ူ ျှ ကင်ိုးလွတခ
် င
ွ ့်် မရသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ မျှ
ချမ်ိုးသ တပိုးမည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
ယတနတွ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့် င ် သနရ
့်
လပ်တဆ င်မည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
ူ ျှ မချြုိုးတြ က်န္င်တပ။ ယင်ိုးတသည်
့် မည်သမ
့်
ကကီိုးပမတ်တသ အရ မျ ိုး မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုး တက င်ိုးကင်သ ့်
့်
တက်ကကသွ ိုးခဲတ
့် သ တယရှု က လူသ ိုးအတွက် ချမှတ်ထ ိုးတသ ပညတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့်
လူအတယ က်တင်ိုး လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။ “လမ်ိုးတကက င်ိုး... (၇)” က သင်သည်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ သမဟ
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သူ ပြစ် မပြစ်ဆသည့်် တယရှု ၏
့် တ် အပပစ်န္င
အနက်ြွငဆ
့်် ချက်သည် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်တ၏
့် သတဘ ထ ိုးအတပေါ် မူတည်သည်ဟ
တပပ သည် မဟတ်တလ ။ မည်သမ
ူ ျှ ဤအချက်က လျစ်လျြူရှု ၍ မရစတက င်ိုးတပ။
ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ၊် ြ ရရှဲမျ ိုး၏ မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုး တန က်တစ်ဆက်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ခကဲ့် ကသည်၊ သရ့် တွင ် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် တရ က်ရပခင်
ှ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ၎င်ိုးတသည်
တယရှု အ ိုး
့်
မသခဲက့် ကဘဲ သူက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကသည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ လ
့် ဆနက
့်
့် ပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည်
အရ မတရ က်သကဲသ
့် အချည်
ိုးန္ိုးီှ ပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့်
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
လက်မခခဲတ
့် ပ။ သင်သည် ဤအရ က ရပ်စ ိုးန္င်ပါက၊ အလွယ်တကူ အပပစ်ပပြုမမည် မဟတ်တပ။
လူမျ ိုးစွ တသည်
မမတက
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ တက င်ိုး န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကတပမည်။
့်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အရသ မှ အဘယ်သနည်
့် ိုး။ ခါိုးသတလ ၊ ချြုသတလ ။ ဤအရ က သင်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်သငသ
့်် ည်။ သင် မသသကဲသ
့် ဟန်
မတဆ င်န္င
ှ ။့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊်
့်
့် စတ်န္လ
လူအချြုျို့သည် ယကကည်လက်မခဘဲ ရှတက င်ိုး ရှတပမည်။ သတသ
် ယင်ိုးက စမ်ိုးကကည့်က
်
သြ-့်
့်
မည်ကသ
ဲ့် အရသ
ရှတကက င်ိုး သြ-့် သငက
့်် ငါ အကကတပိုးသည်။ ဤအရ က လူမျ ိုးစွ က
့်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အပမဲ သသယပြစ်ပခင်ိုးမှ က ကွယတ
်
ိုးဆီိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးစွ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထဲတွင ် သူက
့် စတ်န္လ
့်
တတ်တဆတ် ဆနက
် ့် ျင်ကကသည်။ သူက
် ့် ျင်ပပီိုးတန က်၊ ဓ ိုးတစ်စင်ိုးက သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက
့် ဤသဆန
့် က
တမတန္ှ က်သကဲသ
့် သင်
မခစ ိုးရသတလ ။ အကယ်၍ ယင်ိုးသည် မသ ိုးစအဆင်မတပပမှု မဟတ်ပါက၊
့်
ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ မသက်မသ ပြစ်ပခင်ိုး သမဟ
့်် င်သည့်် ြစီိုးမတ
ှု ဝဒန
့် တ် သ ိုးမျ ိုး၊ သမီိုးမျ ိုးန္ှငဆ
ပြစ်သည်။ သငအ
့်် တသွိုးအသ ိုးသည် တသပခင်ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်သည်
သငက
့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ စွနခ
် ့် ွ မည်မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် ထမျှရိုးရင
ှ ိုး် န္င်မည်ဟ

သင်ထင်သတလ ။ အထူိုးသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် နီိုးစပ်တသ သူမျ ိုးစွ အတွက် ဤအရ က အ ရစက်ြ ့်
သ ၍ပင် လအပ်တပသည်။ အချန်ကန်လွနသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ယင်ိုးက သင် တမတ
့် လျ လ
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
န ိုးမလည်လက်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးထဲသ သင်
ထိုးဆင်ိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
အရ ရ တင်ိုးက အတလိုးင်္ရမပပြုဘဲ ပြစ်လ မည်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ သင်၏ အပပစ်ပပြုပခင်ိုး အစ
ပြစ်လမ်မ
့်် ြ အတသိုး
အမ ိုး ပြစ်ပရပါသတလ ။ သင်သည် ဤအရ က
့် ည်။ ဤအရ သည် သငအ
့်
တက င်ိုးစွ လပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရြ-့် ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
တရှ ျို့သလ
့်် တရိုး ရှတပသည်။ အကယ်၍
့် က သူကယ်တင်၏ န္ှုတ်မှ သူ၏ လမ်ိုးပပမှုက ရရှြ-့် အခွငအ
သင်သည် င်္ရမစက်ပါက၊ သငအ
့်် တွက် ဒကခပပဿန ရှလမ်မ
့် ည်- သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ြီဆန်တသ သူ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ သင်၏စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် တသ က်စ ိုးတပျ ်ပါိုးပခင်ိုး၌
တမွျို့တလျ ်လမ်မ
့်် ပမန် သင်သည် ဧရ မ မန်တင်ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အတန္ှိုးန္ှငအ
လှုင်ိုးတပိုးမျ ိုး၏ သယ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
က်တင်ိုးသည်
့် ည်။ သင်တ အတယ
့်
ဤပညတ်တတ ်မျ ိုးက မှတသ
် ိုးထ ိုးသငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးတက
့် သင်ချြုိုးတြ က်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
သက်တသပပြုပခင်ိုးက ခရတသ လူသည် သငက
့်် မရှု တ်ချတက င်ိုး မရှု တ်ချန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မပပီိုးပပတ်တသိုးသည့်် အလပ်ရလ
ှ မ်မ
့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သူသည် သငက
ချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
ှု အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက သင်ခန္င်သတလ ။
့် ည် မဟတ်။ သင်၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမ၏
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်် အရ က တပပ သည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တတ်န္င်သည့်် မည်သည့်န
် ည်ိုးပြငမ
့်် ဆ ယင်ိုးတက
့်
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည်။ ဤသည်မှ ရိုးရင
ှ ိုး် တသ ကစစရပ် မဟတ်တပ။

နှစတ
် စ်တ

င်နင
ို င
် တတ ် တရ က်ရိှလ ြပ့် ပီ

ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစတွင ် မည်သည့်အ
် မှု ပပီိုးတပမ က်တစမည်က သင်တ တတွ
ျို့ ပမင်ပပီိုးကကပပီတလ ။
့်
အန္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်ထ၌
ဲ တွငပ
် င် လူမျ ိုးသည် သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက
့်
တရှ ျို့ဆက်လက်တလျှ က်ကကရဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အန င်္တ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည်
့်
တက င်ိုးတသ ခါနန်ပပည်ထတ
ဲ ွင ် လူအသက်
တ က တက်ရက် လမ်ိုးပပလမ်ဦ
့် ိုးမည်ပြစ်သည်ဟ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ခါက တပပ ဆခဲသ
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ည်။ တမ တရှသည် တတ ထဲ၌ ရှခဲခ
့် ျန်တင
့်
တက်ရက်လမ်ိုးညန်ပပီိုး စက ိုးတပပ ခဲသ
် အစ
ိုးအစ ၊ တရန္ှင ့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ တမွ
့် ျို့တလျ ြ
့်
မန္နမနမ
် ့် ျ ိုးက တက င်ိုးကင်မှ ပတပိုးခဲ
ပ့် ပီိုး၊ ယတနတွ
့် င ် ထသ ပြစ်
့်
့် တနဆဲပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ ့်
တမွျို့တလျ ်ရန် စ ိုးြ၊ ့် တသ က်ြ အရ
မျ ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ ချတပိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လူတက
့်
့်

ပပစ်တင်ဆိုးမရန် ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ မျ ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ တစလတ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
သူအမှု
့်် င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် ၏ အဆငတ
ယတနတွ
ှ မ
် ျ ိုး၏ အပြစ်အပျက်က ရှ တြွကကသည်၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့် င ် လူမျ ိုးသည် ပြစ်ရပ်မန
အြ
့် ွယရ
် မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ရှ
့် တြွကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် တိုး၍တိုး၍
လက်တတွျို့ကျလ တနသည်အ
့် တွက်၊ ထသတသ
လူမျ ိုး အ ိုးလိုး ပစ်ပယ်ခရြ ပြစ်
့်
့် န္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်မှ ဆင်ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ မသကကတပ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
အစ ိုးအစ န္ှင ့်် အ ိုးတဆိုးမျ ိုးက တက င်ိုးကင်မှ ချတပိုးပပီိုးသည်ကလည်ိုး ၎င်ိုးတ မသ
ကကတပ- သတသ
်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် အမှနတ
် ကယ် တည်ရပပီ
ှ ိုး၊ လူမျ ိုး စတ်ကိုးူ ကကသည့်် အန္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် တစတ
ချက်မျ ိုး
့် ဆ ်တသ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ မနမ် မက်
့်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်ပပီိုး ဤအရ ကသ လျှင ် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူ
အပ်စိုးပခင်ိုးဟ တခေါ်တပသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူ အပ်စိုးပခင်ိုးသည် လူဇ့် တက
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ လူဇ့် တန္ှင ့်် မသက်ဆင်တသ အရ သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် မတည်ရတပ၊
ှ
ထတကက
င ့််
့်
တတယ တက င်ိုးကင်ဘသ သွ
့် ိုးပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်တသ သူအ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ထသ ့်
လပ်တဆ င်ကကတပသည်။ တစ်တနတွ
့် င၊် စကကဝဠ တစ်ခလိုး ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်လ တသ အခါတွင၊်
အ က သတစ်တလျှ က်လိုး သူ၏ အမှု ဗဟသည် သူ၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတန က်က လက်လမ်မ
့်
့် ည်။
အပခ ိုးတစ်တနရ ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ရရှြ အချ
ြုျို့လူမျ ိုးက ြန်ိုးက
့်
့်
အသိုးပပြုကကလမ်မ
့် ည်၊ အချြုျို့က တလယ ဉ်ပျ စီိုးကကလမ်မ
့် ည်၊ အချြုျို့က ပင်လယ်ပြတ်က
တလှစီိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အချြုျို့သည် တလဆ က အသိုးပပြုကကလမ်မ
့် ည်။ အတယ က်တင်ိုးသည်
ချစ်ခင်ကကင်န ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တမ်ိုးတပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်က့် ကလမ်မ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ဆသ
ီ တ
ီ စ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ဆသ
့် ည်ပြစ်က
့် ိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်လ ကကလမ်မ
့် ရိုးကကလမ်မ
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယက် ကလမ်မ
့် ည်- ပပီိုးလျှင ် ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤအရ က တအ က်တမတ
့် လ ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုး
တစ်တနရ ရ ၌ တန က်တစ်ြန် ဧကန်မချ မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ စတင်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအချက်အ ိုး ပပီိုးတပမ က်တစမည် ပြစ်သည်- သူသည် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ
လူအ ိုးလိုးက သူတရှ
့် ျို့တမှ က်သ လ
့် တစက ကမဘ ကကီိုးတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်က
ကိုးကွယတ
် စလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတနရ မျ ိုးရှ သူ၏ အမှုသည် ရပ်စဲလမ်မ
့် ည်ပြစ်က လူမျ ိုးသည်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွရန် တွနိုး် အ ိုးတပိုးခရလမ်မ
ဲ့် ့်
့် ည်။ ယင်ိုးသည် တယ သပ်ကသ
ပြစ်လမ်မ
် တွက်၊ အတယ က်တင်ိုးသည် အစ ိုးအစ အတွက်
့် ည်- သူထ၌ စ ိုးစရ မျ ိုး ရှသည့်အ
သူထ
့် လ ကကပပီိုး သူတရှ
့် ျို့၌ ဦိုးညတ်ကကသည်။ ငတ်မွတ်တခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးြရန်
့် အလငှ့် ၊

လူမျ ိုးသည် မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွရန် တွနိုး် အ ိုးတပိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ဘ သ တရိုးအသင်ိုးအဝင်ိုး
တစ်ခလိုးသည် ပပင်ိုးထန်တသ ငတ်မွတတ
် ခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်
တစ်ပါိုးတည်ိုးသ အသက်စမ်ိုးတရတွငိုး် ပြစ်သည်၊ လူ၏ တမွျို့တလျ ်မအ
ှု တွက် တထ က်ပသ
့် ည့််
အစဉ်စီိုးဆင်ိုးတသ စမ်ိုးတရတွငိုး် က ပင်ဆင်က လူမျ ိုးသည် သူထ
့် ည်။ ယင်ိုးသည်
့် လ ပပီိုး မှီခကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ထတ်တြ ်ပပခရက ဘရ ိုးသခင် ဘန်ိုးအသတရရရှသည့်် အချန်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်ရှ လူအ ိုးလိုးသည် ဤသ မည “လူသ ိုး” က ကိုးကွယ်
ကကလမ်မ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရ တနရက်
့်
့် ည် မဟတ်တပတလ ။
တစ်တနတွ
့် င၊် အသက်ကကီိုးတသ သင်ိုးအပ်ဆရ မျ ိုးသည် အသက်စမ်ိုးတရတွငိုး် မှ တရကရှ တြွရင်ိုး
တကကိုးနန်ိုးမျ ိုး တပိုးပကကလ
မ်မ
အသက်အရွ ယက် ကီိုးရင ့်် ကကလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
့်
၎င်ိုးတ အထင်
အပမင်တသိုးခဲက့် ကသည့်် ဤလူက ကိုးကွယြ
် လ
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ကကလမ်ဦ
့်
မမတ၏
် ျ ိုးပြင ့်် သူက
ှ ိုးမျ ိုးပြင ့်် သူက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မမတ၏
့် န္ှုတမ
့် ဝန်ခကကလမ်မ
့် စတ်န္လ
့်
ကိုးစ ိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်- ဤသည်မှ နမတ်လကခဏ တစ်ခန္ှင ့်် အြွယ်ရ တစ်ခ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ န္င်ငတတ ်တစ်ခလိုး ဝမ်ိုးတပမ က်သည့်် အချန်သည် ဘရ ိုးသခင် ဘန်ိုးအသတရတနရက်
့်
ပြစ်လမ်မ
ူ ဆ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တထ
့် လ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သတင်ိုးတက င်ိုးက ရရှသူမည်သမ
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် ထသလ
့် ပ်တဆ င်တသ န္င်ငမျ ိုးန္ှင ့််
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် င်္ရစက်ပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
့် ည်။ အန င်္တ်
ဦိုးတည်ချက်မျ ိုးက ထသ ပြစ်
ချက်မျ ိုးက ရရှသူမျ ိုးသည်
့် ည်- ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ မန်မမက်
့်
့် လမ်မ
ကမဘ တပမတပေါ်၌ တလျှ က်လှမ်ိုးြ လမ်
ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး စီိုးပွ ိုးတရိုးသမ ိုးမျ ိုးပြစ်တစ၊
့်
သပပပည ရှငမ
် ျ ိုးပြစ်တစ၊ ပည သင်ကက ိုးတပိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်တစ၊ စက်မလ
ှု ပ်ငန်ိုးရင
ှ မ
် ျ ိုးပြစ်တစ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှတသ သူတသည်
တပခလှမ်ိုးတစ်လှမ်ိုး လှမ်ိုးြပင်
့်
့်
ခက်ခဲသည့်အ
် ချန် ရှလမ်မ
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွြ တွ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မှနက
့် ည်။
့် နိုး် အ ိုးတပိုးခရလမ်မ
ဤသည်မှ ၊ “သမမ တရ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တလ ကတစ်ခင
ွ လ
် ိုးက သင် တလျှ က်လှမ်ိုးလမ်မ
့် ည်၊ သမမ တရ ိုး
မရှပါက၊ မည်သည်တ
့် နရ ကမျှ တရ က်မည်မဟတ်။” ဟ ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးမှ ဤသပြစ်
ှ ်ိုးလိုးက ကွပ်ကြ
ဲ န္ှ့် င ့််
့် သည်- ဘရ ိုးသခင်မှ စကကဝဠ တစ်ဝမ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပ်စိုးက သမ်ိုးပက်ြရန်
့် လမ်ိုးခရီိုးက (သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးက
ဆလသည်) အသိုးပပြုမည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့််
ကကီိုးမ ိုးတသ အလှညအ
့်် တပပ င်ိုးတစ်ခက အပမဲတမျှ ်လငက့်် ကသည်။ ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ ရလျှင၊်
လူတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်ပပီိုး၊
့် ဘရ ိုးသခင် ထန်ိုးချြုပ်သည်မှ န္ှုတက
သင်ဆန္ဒရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ သူတပပ သည်အ
့် ရ က သင်လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။

ဤသည်မှ ဓမမဓဌ န်ကျတသ အချက်တစ်ချက်ပြစ်ပပီိုး အ ိုးလိုး န ခရမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
ယင်ိုးသည်လည်ိုး အ ိုးလိုးက တရှ င်လွဲ၍မရသကဲသ
့် သ
် ရ ပြစ်သည်။
့် ရှထ ိုးသည့်အ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူမျ ိုးက ခစ ိုးချက်တစ်ခတပိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မရရှသူမျ ိုးသည် အန္ှစ်မပဲ့် ခင်ိုးက ခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က် လူတသည်
မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတင
ွ ် တည်ကကည်ခင်မ က
့်
့် စတ်န္လ
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ခစ ိုးရတလသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန်ခိုးပြစ်သည်။
လူမျ ိုးသည် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ြတ်ရှုပပီိုးတန က် အ ဟ ရပပည့်က
်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မပါဘဲ၊ ၎င်ိုးတ မလ
ပ်တဆ င်န္င်ကကတပ။ ယင်ိုးသည် လူတဘ
့် ခါကဲသ
့် ့်
့်
့် န်ိုးရှြူ သည်အ
ပြစ်သည်- ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
် ိုးတပိုးပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မရှဘဲန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုး၏
့် ခွနအ
့်
အ ိုးတက င်ိုးတသ ဆွတ
ဲ ဆ င်မက
ှု ခစ ိုးရပပီိုး ခွနအ
် ိုးမရှကကတချ။ ယင်ိုးမှ ယတန လူ
့် မျ ိုးကက ိုး၌
ပြစ်တတ်မှု ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးသည် လူတက
့်
ခွနအ
် ိုးတပိုးသည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မြတ်
ရှုပါက၊ န္ိုးချည့်သ
် ည်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
ခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး၊ ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် “လူမမ ကတင်” တပေါ်မှ ချက်ချင်ိုးက ထကကတလသည်။
ဤသည်မှ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တန်ခိုးအ ဏ စွဲကင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အပ်စိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက စွနခ
် ့် ွ လကကသည် သမဟ
့် တ် တိုး၍
ပငီိုးတငွျို့ ကကတလသည်။ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ မကွ န္င်ကကတချ။ ၎င်ိုးတ မည်
မျှ အ ိုးနည်ိုးတနသည် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ အသက်
ရင
ှ ရ
် ဦိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ မည်
မျှထ
့်
့်
ပန်ကန်တတ်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မစွနခွ
် ့် ဝက့် ကတသိုးတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမတ၏
် ကယ် ပပသတသ အချန်သည်
့် တန်ခိုးက အမှနတ
ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးပပီိုး တန်ခိုးအ ဏ စွဲကင်ချန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုပ
ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတင
ွ မ
် ူ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး မည်သမ
ူ ျှ
မစွနခ
် ့် ွ န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မတရမတွကန္
် င်တသ အမ်မျ ိုးအလယ်
ပျျို့ န္ှလ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတက
့် ည်၊ ထအခါမှသ သူ၏ အမှုသည်
့် မ်မ
့် အ ိုးလိုးက သရှလ ကကလမ်မ
စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးသ ပျ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့် ျို့ န္ှသွ
့် ိုးလမ်မ
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတစ်တလျှ က် ပျျို့ န္ှြ့် ရန်
ပြစ်သည်။
့် ဆပါက၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပျျို့ န္ှရမည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရ တနရက်
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့် တင
မမတ၏တန်
ခိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ က ပပသလမ်မ
့် ည်။ တရှိုးအတီတတမှ ယတနတ
့် င် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
့်
တစ်ခန
ွ ိုး် စီတင်ိုးသည် ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
် ကယ် ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အမှနတ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့်

ဘန်ိုးအသတရသည် ကမဘ တပမတပေါ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အြ ပြစ်
့် ည်- ယင်ိုးမှ သူ၏
့် လမ်မ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ် အပ်စိုးလမ်မ
့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ ဆိုးယတ်တသ သူ
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက
ခရကကလမ်မ
့်် တ်တသ သူအ ိုးလိုးသည် သူ၏န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် ည်၊ တပြ ငမ
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် တည်တထ င်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး၊ ပပည့်စ
် တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ သူသည်
မည်သည့်် နမတ်လကခဏ သမဟ
် ြ
့် ွယရ
် ကမျှ ထင်ရှ ိုးတစမည်မဟတ်။
့် တ် မည်သည့်အ
အရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစလမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တပေါ် ရှ
အတယ က်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ချီိုးကျြူိုးင်္ဏ်ပပြုကကလမ်မ
့် ည်၊
လူကကီိုးပြစ်တစ၊ ကတလိုးမျ ိုးပြစ်တစ၊ အမျြုိုးသ ိုးပြစ်တစ၊ အမျြုိုးသမီိုး ပြစ်တစ၊ အသက်ကကီိုးသူပြစ်တစ၊
အသက်ငယ်သပူ ြစ်တစ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတအ က်တွင ်
ကျြုိုးန္ွန ခကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တပမကကီိုးတပေါ်၌ လူတက
့်
ထင်ရှ ိုးစွ န္ှင ့်် အသက်ပါပါ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအတွက် ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
“န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တက ခယူသည်” ဟူတသ အချက်က အဓကအ ိုးပြင ့်် ပပည့်စ
် တစြ ့်
ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကလ
ပပီိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက (ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အသသည် တက င်ိုးကင်မှ တက်ရက် ထတ်ပပန်သည့်အ
် ချန် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ဲ တမ တရှ၏
အချန်က လကဲသ
့် မဟ
တ်ဘ)ဲ လူဇ့် တမှ ထတ်ပပန်န္င်ြအလ
ငှ့် သူ ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။
့်
့်
ထတန
့် က်တွင၊် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးသည် န္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်က လအတွငိုး် တွင ်
ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူမျ ိုး၏ မျက်စတရှ ျို့တွင ် ပမင်တတွျို့ န္င်တသ
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူမျ ိုးသည် ပခ ိုးန ိုးချက် စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ မမတ၏
့် ကယ်ပင်
မျက်လိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှု ပမင်ရကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တက ခယူပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အဆိုးစန
ွ ် အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည် လူဇ့် တမှတစ်ဆငန္
့်် င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှတစ်ဆင ့််
ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ “န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တက ခယူသည်” န္ှင ့်် “လူဇ့် တ၌
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး” တ၏
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
့် စစ်မှနတ
တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလက တပပ န္င်ပပီိုး လူဇ့် တ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဝည ဉ်တတ ် ကယ်စ ိုး တပပ န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူဇ့် တခ

ဘရ ိုးသခင်၌ တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးပပီိုး အတယ က်တင်ိုးသည် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
လမ်ိုးပပပခင်ိုးခရတလသည်။ မည်သမ
ူ ျှ ကင်ိုးလွတပ် ခင်ိုးမရှ၊ ၎င်ိုးတအ
ွ ်
့် ိုးလိုး ဤနယ်ပယ်အတွငိုး် တင
တည်ရ၏။
ှ
ဤမနမ် မက်
ချက်မျ ိုးမှသ လူမျ ိုးသည် သလ န္င်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့်
မရရှတသ သူမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်မှ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး ရရှန္င်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ထင်
ပါက၊
့်
့်
စတ်ကူိုးယဉ်အပ်မက်မက်တနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အ ိုးလိုးက ယင်ိုးအ ိုး လိုးလိုး
ယကကည်တလ က်ြွယ် အန္ှစ်သ ရပြင ့်် ယကကည်တစရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၌
တြ ်ပပထ ိုးတသ ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ ကကည်ညြုကင်ိုးရှုင်ိုးြွယ်ရ ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘ သ တရိုး
သင်ိုးအပ်ဆရ မျ ိုးပင်လျှင ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတပပ ဆန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတအ က်၌ ကျြုိုးန္နွ ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ အပခ ိုးတသ အစပပြုပခင်ိုးက
ပပြုလပ်န္င်မည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ က သမ်ိုးပက်ြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုလမ်မ
့် ည်။ သူသည် ဤအရ မျ ိုးက သူ၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ပြင ့်် လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ
စကကဝဠ တစ်ခလိုးရှ လူအ ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်ရန် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက
့်
အသိုးပပြုပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် လပ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်။ ဤအရ သည်သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တက
ခယူပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤအရ သည်သ လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တပေါ်ထန
ွ ပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျ ိုးအြ ဘ
် လ ိုး ထင်ရတသ ်လည်ိုး့် ရ ိုးသခင်သည် အမှုမျ ိုးစွ မလပ်တဆ င်တသိုးသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ မနမ် မက်
ရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ယကကည်လက်ခကကလမ်မ
့် ကကလမ်မ
် ရ ိုးမျ ိုး
့် ည် ပြစ်က အဩ
့် ည်ပြစ်သည်။ အမှနတ
မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူမျ ိုးသည် တအ ်ဟစ်က ပွတ်တလ ရက်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ၎င်ိုးတ ဆ
့် တ်ပငမ်ကျသွ ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ က်ရပခင်
ှ ိုး အမှနတ
် ရ ိုးက ပပီိုးတပမ က်တစပခင်ိုး ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ကက ရှညတ
် ည်တဆ က်ထ ိုးသည့်် အစီအစဉ်ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှနတ
် ရ ိုးက
ဧကန်မချ ပပီိုးတပမ က်တစလမ်မ
် ွင၊် ငါအတွ
က် ရှငိုး် ပပန်ရန် မလတပ- ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
့် ည်။ အမှနတ
့်
အန္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ် တရ က်ရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
တရ က်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်မှ ဆင်ိုးသက်တသ တယရရှလင်ပမြုျို့သစ် ဆသည်မှ
လူသ ိုးအလယ် အသက်ရှငြ
် ၊ ့် လူ၏ လပ်ရပ်တင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အတွငိုး် ကျကျ အတတွိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက
အတြ ်ပပြုရန် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင် ပပီိုးတပမ က်တစမည့်် အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အန္ှစ်တစ်တထ င်
န္င်ငတတ ်၏အလှတရ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ထ ိုးတသ အစီအစဉ် ပြစ်သည်သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် န္ှစ်တစ်တထ င်ကက တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊

ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ထင်ရှ ိုးတစမည်ပြစ်က သူ၏ အမှုအ ိုးလိုးက
ပပည့်စ
် တစမည်ပြစ်သည်၊ ထတန
့် ည် အဆိုးသတ်ြ ့်
့် က်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ဤအဆင်သ
တရ က်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

လက်တတွွေ့ကျတသ ဘုရ ားသြင်သည် ဘုရ ားသြင် ကိယ
ု တ
် တ ်တင
ို ်
ခ စ်သည်ကို သင်သသ
ိ င်သ
့် ည်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး သင် မည်သည့်အ
် ရ က သသင်သ
့် နည်ိုး။ ဝည ဉ်တတ ်၊
ဇ တအပြစ်တတ ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က
ပြစ်တစပပီိုး၊ ဤသည်မှ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ စစ်မှနတ
် သ
အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဇ တအပြစ်တတ ်ကသ သတသ ်လည်ိုး- သူ၏
အမူအကျငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့်် ပင်ကအရည်အတသွိုးကသ သင် သတသ ်လည်ိုး- ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်ကမသပါက သမဟ
် မှုက ဝည ဉ်တတ ် ပပြုသည်က သင်မသပါက၊
့် တ် လူဇ့် တတွင ် မည်သည့်အ
ပပီိုးလျှင ် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကသ သင်အ ရစက်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ တ
် ရှ ျို့တွငသ
်
ဆတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက
မသပါက၊ ဤအရ က လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်က သင်မသတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည တွင ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က လူဇ့် တ၌ မည်သအမှု
့် ပပြုသည်က
သတဘ တပါက်ပခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်။ ယင်ိုးမှ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်တင်ိုးက ဝည ဉ်တတ ်က
့်
အပ်စိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် သူတပပ ကက ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက်
တြ ်ပပချက်ပြစ်တကက င်ိုးတက
င့်် လက်တတွျို့ကျတသ
့် သရှပခင်ိုးလည်ိုး ပါဝင်တပသည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်၊ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ မည်သ ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည်က
သရှြသည်
ပဓ နပြစ်သည်။ ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဤသည်မှ လူအ ိုးလိုး ပါဝင်ပတ်သက်သည့််
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး သက်ဆင်တပသည်။
ဝည ဉ်တတ ်၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။
တစ်ခါတစ်ရ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသဘ
ဝ၌ အမှုပပြုပပီိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌
့်
အမှုပပြုသည်- သတသ
် ကစစရပ် န္ှစ်ခလိုးတင
ွ ် ဝည ဉ်တတ ်က ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်တပသည်။
့်
လူတအတွ
ငိုး် တွင ် မည်သည့်် ဝည ဉ်ရှသည် ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အပပင်ပန်ိုး တြ ်ပပပခင်ိုးသည်

ထသပြစ်
် ိုးပြင့်် အလပ်လပ်တသ ်လည်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့််
့် တပသည်။ ဝည ဉ်တတ ်သည် ပမှနအ
သူ၏ ဦိုးတည်ချက် န္ှစ်ပင်ိုးရှသည်- တစ်ပင်ိုးမှ လူသဘ
ဝ၌ သူ၏ အမှုပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးတစ်ပင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှတစ်ဆင ့်် သူ၏ အမှုပြစ်သည်။ ဤအရ က သင် ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး
သသငသ
့်် ည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် အတပခအတနမျ ိုးအရ ကွဲပပ ိုးသည်။ သူ၏ လူသ ိုးအမှုက
လအပ်တသ အခါ၊ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤလူသ ိုးအမှုက လမ်ိုးညန်ပပီိုး၊ သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
အမှု လအပ်တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ယင်ိုးက တဆ င်ရွက်ရန် တက်ရက်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုပပီိုး လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ တကက င၊့်် သူသည်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ န္ှစ်ခလိုးပြင ့်် အမှုပပြုတလသည်။ လူသဘ ဝ၌ သူ၏ အမှုက
့်
လူတ၏
့် ည်ိုး တပိုးရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ အ
့်် တူ ပါဝင်ပတ်သက်မက
ှု
့် တသွိုးသ ိုးလအပ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် သူန္င
လွယက
် ူ တချ တမ တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် သ မန် ပြစ်မတ
ှု က
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ရှု ပမင်ခင
ွ က
့်် တပိုးရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တပြင ့်် ကကလ ပပီိုးပြစ်က ၊
လူသ ိုးအလယ်တွင ် ရှပပီိုး လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တနထင်က ၊ လူသ ိုးတန္ှ့် င ့်် ထတတွျို့ဆက်ဆသည်က
၎င်ိုးတအ
ွ တ
့်် ပိုးရန်အလငှ့် ဝည ဉ်တတ ်က လမ်ိုးညန်ပပီိုး လပ်တဆ င်တလသည်။ ဘရ ိုး
့် ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
သတဘ သဘ ဝရှ သူ၏ အမှုက လူတ၏
ှ ့်် လူတ၏
့် ပိုးရန်န္င
့် အသက်က တထ က်ပတ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲက လူဇ့် တ၌ ဝည ဉ်တတ ်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ်
ရှု ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ အပပြုသတဘ တဆ င်သည်ဘ
့် က်မှ လူတက
့် အရ ရ တင်ိုး၌ လမ်ိုးပပရန်အလငှ့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အဓကအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုး၏ အသက်၌ ကကီိုးထွ ိုးမက
ှု
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် တက်ရက်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လက်ခမှသ
့်
၎င်ိုးတ၏
ဲ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက ၎င်ိုးတ စွ
့် စတ်သတဘ ထ ိုးထက
့် မ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ
၎င်ိုးတ၏
့် န္င်တပသည်။ ဤအရ အပပင် လူသဘ
ဝထဲက အမှုရမှ
ှ သ ့် စတ်ဝည ဉ်၌ ဆန္ဒပပည်ဝ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုး၊ ပပ
ှ ့်် လူသဘ
ဝ၌ တထ က်ပမ
ှု ျ ိုး ရှမှသ - ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးမှုန္င
့် မ
့်
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရလဒ်မျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ စွမ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်တပသည်။ ယတနတပပ
ကက ိုးထ ိုးသည့််
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
့်
န္ှစ်ခလိုးပြင ့်် အမှုပပြုသည်။ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ကယ်တတ ်၏
ပမှန ် လူသ ိုးအလပ်န္င
ှ ့်် အသက်တ ၊ သူ၏ လိုးဝ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အမှုတက
့် စွမ်ိုးတဆ င်
ရရှတပသည်။ သူ၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝတက
့်
့် တစ်ခတည်ိုးအပြစ် တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးပပီိုး၊
န္ှစ်ခလိုး၏ အမှုက န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပပီိုးတပမ က်တပသည်။ လူသဘ
ဝတွင ် ပြစ်တစ၊
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝတွင ် ပြစ်တစ၊ သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမက်ဆသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်

လူသဘ
ဝ၌ အမှုပပြုချန်တွင၊် လူတအတနပြင
့်် ပါဝင်ပတ်သက်ပပီိုး န ိုးလည်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
့်
လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ ဘ သ စက ိုးက တပပ သည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရိုးရင
ှ ိုး် စွ
့်
တပပ ဆထ ိုးပပီိုး၊ န ိုးလည်ရ လွယက
် ူသည်မှ ယင်ိုးတက
့် လူအ ိုးလိုးထ တထ က်ပ့် တပိုးန္င်တပသည်။
လူတသည်
အသပည ပင်ဆင်ကကသည်ပြစ်တစ သမဟ
့်
့် တ် ပည တရိုး အ ိုးနည်ိုးသည် ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး ရရှန္င်ကကသည်။ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝရှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုကလည်ိုး န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် တဆ င်ရွက်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
တထ က်ပပ့် ခင်ိုး အပပည့်် ပြစ်သည်၊ အသက်န္င
ှ ့်် ပပည်ဝ
့် သည်၊ လူသ ိုး စတ်ကိုးူ မျ ိုးပြင ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးတပ၊
ယင်ိုးသည် လူသ ိုး န္ှစ်သက်မမ
ှု ျ ိုး မပါဝင်သကဲသ
့် လူ
မျ ိုး မပါရှတပ၊ ယင်ိုးသည်
့်
့် သ ိုး အကန်အသတ်
မည်သည့်် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝမဆ၏ တဘ င် အပပင်ဘက်တွင ် ရှ၏။ ယင်ိုးကလူဇ့် တ၌
တဆ င်ရွက်တသ ်လည်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက် တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတသည်
့်
လူသဘ
ဝထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုကသ လက်ခပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
အချြုျို့တသ နယ်ပယ်အထ
့်
့်
မမတက
မလမ်မ
င့်် ၎င်ိုးတထဲ
ွ ် တပပ င်ိုးလဲမှု
့်
့် ည် ပြစ်သည်၊ ထတကက
့် ယ်ကယ် ကန်သတ်
့်
့် တင
အနည်ိုးငယ်မျှပင် ရှြအတွ
ကအ
် လငှ့် ၊ တရရှည် ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊ ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးတ လ
် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် သမဟ
့် ည်။ သတသ
့် အပ်တပလမ်မ
့်
့် တ်
မျက်တမှ က်မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် လမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးကသ အပမဲ အ ိုးကိုးအ ိုးထ ိုး
ပပြုကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤတရ င်္ါမျ ိုးန္ှင ့်် ချြုျို့တပဲ့် ခင်ိုးတက
့် ပပြုပပင်န္င်သည်မှ ဘရ ိုးသဘ ဝ၏
အမှုမတ
ှ စ်ဆငသ
့််
ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ လူတသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်တပသည်။ ခန္င်စမ
ွ ်ိုးရှသည့််
့်
ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတအစ
ိုး၊ လအပ်သည်မှ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
ပပြုပပင်ရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုရင်ိုး၊ လူတ၏
့် အတပခအတနတင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မမက်ဆမှုတင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
လပ်ရပ်တင်ိုးက လမ်ိုးညန်ရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ရန်
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက ြွငဟ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ တထ က်ပမ
့် ှု ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ တ
် သ အမှုပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လက်တတွျို့ကျတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ သတဘ ထ ိုးတွင၊် သင်သည် သူ၏ လူသဘ
ဝ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သူက
့်
့်
သတပပြုက အသအမှတ်ပပြုရင်ိုး၊ တစ်ပပြုင်နက် ကျြုိုးန္ွန ခသင ့်် သကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
သူ၏
့်
သတဘ သဘ ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခက န ခသင်သ
့် ည်။
လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက သူ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် သူ၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ မှတစ်ဆင့််
လပ်တဆ င်သည်ဟ ဆလတပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏

လူသ ိုးအမှုက လမ်ိုးညန်ပပီိုး လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှုက တစ်ပပြုင်နက်
တဆ င်ရွက်တပသည်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်သည် လူသဘ
ဝထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏
့်
လိုးဝ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အမှု န္ှစ်ခလိုးက တတွျို့ န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ တကယ့်် အတရိုးပါမှုပြစ်သည်။ ဤအရ က သင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
တတွျို့ ပမင်န္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ အစတ်အပင်ိုးအ ိုးလိုးက သင်
ဆက်စပ်န္င်လမ်မ
် ဲတသ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲရှ သူ၏ အမှုအတပေါ် လွနက
အတရိုးပါမှုထ ိုးပခင်ိုးက ရပ်တနလ
် ့် မ်မ
ဝထဲရှ သူ၏ အမှုက လွနက
် ဲသည့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသဘ
့်
အထင်တသိုးမှုပြင ့်် ရှု ပမင်ပခင်ိုးက ရပ်တနလ
် ့် မ်မ
့် ည်ပြစ်က သင်သည် အစွနိုး် တရ က်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်လ
် မ်ိုးလွဲကမျှ တလျှ က်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တယဘယျအ ိုးပြင်၊့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အဓပပ ယ်မှ လူတက
့် သူသည် အထင်ိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး အသက်ပါသည်၊
စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး မှနက
် န်သည်က ပမင်တတွျို့ န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဝည ဉ်တတ ်က လမ်ိုးညန်တပိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူ၏
့်
လူသဘ
ဝ အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝ အမှုတက
့်
့် သူ၏ လူဇ့် တမှတစ်ဆင့်် တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူသဘ
ဝ၌ ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် အသွငက
် ူိုးတပပ င်ိုးပခင်ိုးဆင်ရ အဆင်မ
့် ျ ိုးရှသည်။
့်
လူသဘ
ဝက ပပီိုးပပည်စ
့် တစပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် သူ၏ လူသဘ
ဝအ ိုး ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးညန်မက
ှု
့်
့်
ရရှန္င်တစသည်၊ ယင်ိုးတန က်တင
ွ ် သူ၏ လူသဘ
ဝသည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ပပ
့် ိုးတပိုးန္င်ပပီိုး
့်
ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးန္င်တလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနအ
် မှု၏ တြ ်ပပချက် တစ်ခ ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် လူသဘ
ဝထဲက ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ သင်
့်
့်
ပမင်န္င်ပါက၊ လူသဘ
ဝထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုးက သထ ိုးရန် သင်
့်
ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ရ မဆက ပဓ န မထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် မဟတ်တပ။ အပခ ိုးမည်သည်အ
ဝည ဉ်တတ ်သည် မမှ ိုးယွငိုး် န္င်တပ။ သူသည် မှနက
် န်ပပီိုး အမှ ိုးအယွငိုး် မရှတပ။ သူသည်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မမှနမ
် ကန် မလပ်တပ။ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် ဆင်တသ အမှုသည်
လူသဘ
ဝ၏ ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင် အလ၏ တက်ရက် တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်။
့်
ယင်ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးက မကကြုရတသ ်လည်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ တက်ရက် လ တပသည်။ သတသ
်
့်
သူသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ အမှုပပြုန္င်သည်ဆသည့်အ
် ချက်မှ သူ၏ ပမှန ် လူသဘ
ဝ
့်
တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အနည်ိုးငယ်မျှ သဘ ဝလွန ် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးက
လပ်တဆ င်ထ ိုးသည်ပ
့် ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် လူဇ့် တမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တြ ်ပပရန်၊ လူဇ့် တအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက
ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန်အလငှ့် တက င်ိုးကင်မှ တပမကကီိုးသ ကကလ
ခဲတ
့် ပသည်။
့်

ယတနတွ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူတ၏
့် င ် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
့် အသပည သည်
တစ်ြက်သတ်ဆန်လွနိုး် ပပီိုး၊ လူဇ့် တခပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ၎င်ိုးတ၏
ှု ည်
့် သန ိုးလည်မသ
အလွန ် တသိုးန္ပ်လွနိုး် ဆဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်
အလွနပ
် ါဝင်သည်၊ သူသည် အလွန ် မျ ိုးပပ ိုး ကကယ်ဝသည်ဆသည်က သူ၏ အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှတစ်ဆင့်် လူမျ ိုး ပမင်တတွျို့ရသည်။ သတသ
် မည်သပင်
့်
့် ဆတစက မူ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခချက်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်မှ အတပခခအ ိုးပြင့်် လ တပသည်လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်အ
် ရ ၊ မည်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြင ့်် သူ အမှုပပြုသည်၊
လူသဘ
ဝ၌ သူ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝ၌ သူ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တ ့်
့်
ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည ရှကကရမည်။ ယတနတွ
့် င ် ဤလူက သင်
့်
ကိုးကယ
ွ ် န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် ဝည ဉ်တတ ်က ကိုးကွယတ
် နပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
ိုးဆိုး
့် အသပည ပြင ့်် လူတ အနည်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်- လူဇ့် တမှတစ်ဆင ့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရက သပခင်ိုး၊
လူဇ့် တထဲ၌ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အမှုန္င
ှ ့်် လူဇ့် တ၌
လူသ ိုးအလပ်တက
ချက်မျ ိုး
့်
့် သပခင်ိုး၊ လူဇ့် တ၌ ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မနမ် မက်
အ ိုးလိုးက လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် လူဇ့် တက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က လမ်ိုးညန်ပန္ှင ့်် လူဇ့် တထဲ၌
သူ၏ တန်ခိုး ပပသပတက
့် တတွျို့ ပမင်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ ဤသည်မှ လူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဝည ဉ်တတ ်က လူဇ့် တမှတစ်ဆင ့်် သလ ကကသည်ဟ ဆရတပမည်။ လူသ ိုးအလယ်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုး ထဲရှ
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်က ပတပျ က်တစပပီိုး ပြစ်သည်။ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က
လူတ၏
ွ ်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့်
့် ကိုးကယ
့် န ခမှုအ ိုး တိုးပွ ိုးတစပပီိုး ပြစ်သကဲသ
လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အမှုန္င
ှ ့်် လူဇ့် တ၌ လူသ ိုး
အလပ်တမှ့် တစ်ဆင်၊့် လူသ ိုးသည် ြွငပ့်် ပပခင်ိုးက ရရှပပီိုး ထန်ိုးတကျ င်ိုးခရက လူသ ိုး၏
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး ထဲတွင ် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက ရရှတပသည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ ဝည ဉ်တတ ်
တရ က်ရပခင်
ှ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုး၏ အဓကရည်ရွယ်ချက်မှ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ထတတွျို့ န္င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ကိုးစ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အသပည သ ဆ
ငှ့် ပြစ်သည်။
့် က်တရ က်န္င်ကကြအလ
့်
အဓကအ ိုးပြင့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတသည်
မည်သည့်် သတဘ ထ ိုးက
့်
ရှသငသ
့်် နည်ိုး။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၊ လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၊ လူဇ့် တ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၊ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍

မည်သည့်အ
် ရ က သင် သရှပါသနည်ိုး။ ယတန တဆွ
ိုးတန္ွိုးပခင်ိုး၏ အဓက အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးမှ
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၊ လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ က်ရပခင်
ှ ိုးန္ှင၊့််
လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအ ိုးလိုးတသည်
န ိုးလည်ထ ိုးရမည့်် ကစစရပ်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
သင်၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုန္င
ှ ့်် တခတ်တက
ိုးပြည်ိုး
့် အတပခခ၍ ဤကစစရပ်မျ ိုးက သင်တ တပြည်
့်
သန ိုးလည်လ ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ အသက်
အတတွျို့အကကြုထဲက ယင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်သည့််
့်
ရှငိုး် လင်ိုးတသ အသပည က ရှလ ရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လူတတတွ
ွ ိုး် မက
ှု
့် ျို့ ကကြုသည့်် ပြစ်စဉ်သည် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တပေါ်ထန
၎င်ိုးတသ
ီ ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ သ
့် ကကသည့်် ပြစ်စဉ်န္ှင ့်် တူညတ
့် ၍
ကကြုတတွျို့ရတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ၎င်ိုးတ သ
့် ၍ သရှတလတလ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက လူတ သတဘ
တပါက်ကကပပီိုး၊ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တင်က သလ ကကသည်။ အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် စလင်တစက ရယူတသ အခါတွင၊်
၎င်ိုးတက
့် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုး သတစတလသည်။ သူသည်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ တကယ့်် အတရိုးပါမှုက လူတအ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုး ပပသြ၊ ့် လူသ ိုးတရှ ျို့တမှ က်တင
ဝည ဉ်တတ ် အမှနတ
် ကယ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပပသြရန်
့် ၊ လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အသိုးပပြုတနတပသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရက
့်
စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်အ
် ခါ၊ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့်
သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်သည်။ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့်
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတက
် စရင်ိုး၊ (ယင်ိုးမှ သူ၏ လူသဘ
ဝ၌
့် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
့်
ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသဘ ဝ၌ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်တစ)၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရပြင့််
၎င်ိုးတက
့် စရင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် လူတအ
ှ တ
် နထင်တစရင်ိုး၊
့် ပပည်တ
့် ိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသက်ရင
သူ၏ ကယ်ပင်အသက်က ၎င်ိုးတထဲ
ပပြုတလသည်။ လူတက
့် ခါ၊
့် သ အမှု
့်
့် ဘရ ိုးသခင် ရယူသည်အ
အဓကအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ လ
် ရ က ရရှတစရင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင်
့် အပ်သည့်အ
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်က ၎င်ိုးတအ
ဲ့် ှုမျ ိုးက ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ရန်န္င
ှ ့််
့် ိုး ပပသရင်ိုး၊ လူတ၏
့် ချြုျို့တမ
၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တရ ိုးစီရင်က ထတ်တြ ်ပပရန်
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခအတနပြင၊့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက သူအသိုးပပြုတလသည်။ အတရိုးအကကီိုးဆိုးမှ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် လူအတယ က်တင်ိုးက ညစ်ညြူိုးတသ နယ်တပမမှ တခေါ်တဆ င်သွ ိုးရင်ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပတပျ က်တစရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် စ တန်၏

စွမ်ိုးအ ိုးမှ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူခရပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အနက်နဆ
ဲ ိုးတသ အတရိုးပါမှုမှ စနမူန န္ှင ့်် စပပတစ်ခ အပြစ်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ပမှနလ
် ူသဘ
ဝက အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်ပခင်ိုး၊ တသွြည်မှု
့်
သမဟ
့် တ် ခွဲတသွပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှင ့််
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး၊ သူတပပ သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူတတ င်ိုးဆသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူပခင်ိုးက သင်ခရတသ အခါ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သင်ပင်ဆင်သည်သ မဟတ်။
အဓကအ ိုးပြင့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သင်
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်လမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ရှပခင်ိုးမျှပြင့်် သင်သည်
့် ည်။ သနရ
အသက်ရပပီ
ှ ဟ မဆလတပ။ အဓကကျတသ အချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက သင် ခရန္င်ပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်သည့်၊် သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး သင် ပပြုမူန္င်ပခင်ိုးရ၊ှ မရှ ဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် လူဇ့် တ၌
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မှနစ
် ွ န္ှင ့်် အမှနတ
် ကယ် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
အထင်ိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး အသက်ပါပခင်ိုး၊ လူတက
့် ပမင်တတွျို့ န္င်ပခင်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လူဇ့် တ၌
အမှနတ
် ကယ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုးအတွက် လူဇ့် တ၌ စနမူန အပြစ် ပပြုမူပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
လူတစ်စက ဘရ ိုးသခင် ရယူသည်ဟ တပပ ၍ ရသည်။ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင် တရ က်ရပခင်
ှ ိုးသည်
အဓကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက လူသ ိုးတအ
့် ိုး တတွျို့ ပမင်န္င်တစရန်၊
ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်မသ
ဲ့် ည့်် ဝည ဉ်တတ ်အြ အတသွ
ိုးအသ ိုး ပသဏ္ဌ န် တပိုးရန်န္င
ှ ့်် သူက
့်
့် လူတအ
့် ိုး
ပမင်တတွျို့ ခွငန္
့်် င
ှ ့်် ထတတွျို့ ခွင ့်် တပိုးရန် ရည်ရွယ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးခရသူမျ ိုးသည်
သူက
ှ တ
် နထင်ကကလမ်မ
ှ ိုးန္ှင ့််
့် ည်၊ သူ၏ ရယူပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
့် အသက်ရင
ညီညွတက် ကလမ်မ
်
စက ိုးတပပ ပပီိုး၊
့် ည် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘတွငသ
တပမကကီိုးတပေါ်သ အမှ
နတ
် ကယ် ကကလ ပခင်ိုး မရှခဲပ
ဘရ ိုးသခင်က သန္င်စမ
ွ ်ိုး
့် ါက၊ လူတသည်
့်
့်
ရှကကဦိုးမည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
အန္ှစ်မတ
ဲ့် သ သီအရီက အသိုးပပြုလျက် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တဟ တပပ ရ တဟ တပပ န္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအပြစ် ရှကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အဓကအ ိုးပြင့်် သူရယူမည့်် သူမျ ိုးအတွက် နမူန န္ှင ့်် စပပအပြစ် ပပြုမူတဆ င်ရွက်ရန် တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
ကကလ ပပီ ပြစ်သည်။ ထသပြင
့်် ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် သရှန္င်သည်၊
့် သ
့်

ဘရ ိုးသခင်က တထ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုး
့် န္င်ပပီိုး၊ သူက
့် ပမင်န္င်က ၊ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှနတ
် ကယ် ခရန္င်တပသည်။

ယတန ဘု
့် ရ ားသြင်၏ အမှုကို သိခြင်ား
ယတနတခတ်
၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သရန်မှ ၊ အမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၌ လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အဓကအမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် မှုကပပြုြ ကမဘ
တပမသ ့်
့်
ကကလ သည်က သရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မထွက်ခွ မီ စနမူန တစ်ခပပရန် (တန က်ဆိုးတသ
က လအတွငိုး် တင
ွ )် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပပီိုးပြစ်သည်က ယခင်က ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ
့်
ငါတြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤစနမူန က မည်သ ချမှ
့် တ်သနည်ိုး။ သူသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆပခင်ိုး၊ အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် နယ်တပမအန္ှ တပပ
ဆပခင်ိုးတအ
့်
့် ိုးပြင ့်် ထသ ့်
လပ်တဆ င်တပသည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည်။
လူတင်ိုးသည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် တထ က်ပခ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး ခရြန္ှ့် င ့််
့် ရက အသဉ ဏ်ပွငလ
လူ၏ ဝည ဉ်သည် န္ိုးထပပီိုး ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ရှငိုး် လင်ိုးမှု ရရှြအလ
ငှ့် ၊ ဤကမဘ တပမက
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တလ ကပြစ်တစရန် သူသည် စက ိုးတပပ ရသ တပပ တလသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
တပပ ဆြ ကမဘ
တပမသ ကကလ
ပပီပြစ်သည်။ တယရှု ကကလ ခဲခ
ွ ၊် သူသည် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
့် ျန်တင
့်
့်
ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝခဲပ့် ပီိုး၊ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက
ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်ပပီိုး အတဟ င်ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက
ြျက်သမ်ိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု ၏ ကကတရ က်ပခင်ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်ပပီိုး
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ြွငလ
့်် ှစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
တရ က်ရပခင်
ှ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်တစပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည် အဓကအ ိုးပြင ့််
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရန်၊ လူသ ိုးက စလင်တစြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရန်၊
လူသ ိုးက အလင်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစရန်၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ က ြယ်ရှ ိုးရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တယရှု က သူ
ကကလ ခဲခ
ွ ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှု၏ အဆင ့်် မဟတ်တပ။ တယရှု ကကလ ခဲခ
ွ ် သူသည်
့် ျန်တင
့် ျန်တင
နမတ်လကခဏ မျ ိုးစွ က ပပသခဲသ
့် ည်၊ မကျန်ိုးမ တသ သူမျ ိုးက အန တရ င်္ါပငမ်ိုးတစခဲပ့် ပီိုး၊
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ခက
ဲ့်
၊ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်သည့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူတ၏
ွ ် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
့် အယူအဆမျ ိုးတင

ပြစ်သငသ
့်် ည့်ပ
် ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ယ
ွ ၊် သူသည်
့် ျန်တင
့် ကကည်ကကသည်။ အတကက င်ိုးမှ တယရှု ကကလ ခဲခ
လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထမ
ဲ ှ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်အ ိုး ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးအမှုက
မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ သူကကလ ခဲခ
ွ ် သူသည် က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် ျန်တင
့် သည်၊ မကျန်ိုးမ တသ သူမျ ိုးက
အန ပငမ်ိုးတစခဲပ့် ပီိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ခက
ဲ့်
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လ တရ ိုးတတ ်က
ပြနတ
် ့် ဝခဲသ
ွ ် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
့် ည်။ တစ်ြက်တင
လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်မရှတတ ရ
့် န်အလငှ့် ၊ လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးထဲက မတရရ သည့်် ဘရ ိုးသခင်က ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည့်် တနရ က ြယ်ရှ ိုးတလသည်။
သူ၏ တကယ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တကယ့််အမှု၊ နယ်တပမအန္ှ သူ
ှ ့််
့် ၏သွ ိုးလ လှုပ်ရှ ိုးမှုန္င
လူသ ိုးအလယ် သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အထူိုးစစ်မန
ှ ပ် ပီိုး ပမှနပ် ြစ်တသ အမှုမှတစ်ဆင၊့်် လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအ ိုး သူသတစပပီိုး လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထက
ဲ မတရရ သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ က ြယ်ရှ ိုးတလသည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
စလင်တစရန်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ပပီိုးတပမ က်တစရန် သူ၏ လူဇ့် တက တပပ ဆတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်က
ပပီိုးတပမ က်တစမည့်် အမှုပြစ်သည်။
သင်တသ
့် ရမည်မှ ၁။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး
သင်တ မသ
ထ ိုးသငတ
့်် ပ။
့်
၂။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က ဤအကကမ်တွင ် လပ်တဆ င်ရန် ကကဆင်ိုးလ ပပီိုးပြစ်သည့်် အဓကအမှုက
သင်တန့် ိုးလည်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက အန တရ င်္ါပငမ်ိုးတစြ၊ ့် သမဟ
် တ်ြ၊ ့်
့် တ် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
သမဟ
့် ၊ ့် တန င်တတရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
့် တ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးက ပပသြ၊ ့် ကကလ ပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝြ၊ ့် သမဟ
ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
့် တ် လူသ ိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတပိုးြ ကကလ
့်
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် တယရှု သည် ဤအမှုက လပ်တဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
တူညတ
ီ သ အမှုက ထပ်မပပြုတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်ြန္ှ့် င ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အတလ့်အထမျ ိုးအ ိုးလိုးက စွနပ
် ့် စ်ြ ့်
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် သူသည် စစ်မှနသ
် ည်က
ပပသြ ကကလ
ပပီပြစ်သည်။ တယရှု ကကလ ခဲခ
ွ ၊် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အနည်ိုးငယ် တပပ ဆခဲသ
့် ျန်တင
့် ည်။
့်

သူသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုး ပပသခဲသ
့် ည်၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
ပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက အန ပငမ်ိုးတစက နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ခသ
ဲ့် ည် သမဟ
့် တ်ပါက သူသည်
အမှနတ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် ဘက်မလက်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က လူတအ
့် ိုး
ယကကည်လက်ခတစရန်န္င
ှ ့်် ပမင်တစရန်အလငှ့် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ တန က်ဆိုးတွင ်
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက သူ ပပီိုးစီိုးခဲသ
့် ည်။ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက မပပသကဲသ
့် ၊ ့် မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးကလည်ိုး အန မပငမ်ိုးတစဘဲ၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးကလည်ိုး
မန္ှငထ
် တ်တပ။ တယရှု ကကလ ခဲခ
ွ ၊် သူ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ျန်တင
တစ်စတ်တစ်တဒသက ကယ်စ ိုးပပြုခဲတ
ီ ည့်အ
် မှုက
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တူညသ
ထပ်မလပ်သည့်အ
် တွက် ဤအကကမ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လပ်တဆ င်ရန် အချန်ကျပပီပြစ်တသ
အမှု၏ အဆငက
့်် လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ပပီပြစ်သည်။ သူသည် အပမဲသစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မအတဟ င်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ယတန သင်
ပမင်သမျှအ ိုးလိုးသည်
့်
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတ ပြစ်
့် သည်။
တန က်ဆိုးတသ က ၏ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ဆရန်၊ လူသ ိုး၏ အသက်တ အတွက် လအပ်သမျှ အ ိုးလိုးက ရှငိုး် ပပရန်၊ မည်သည့်အ
် ရ ထဲသ ့်
လူသ ိုး ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည်က ညန်ပပရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
လူသ ိုးအ ိုးပပသရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အြ
့် ွယပ် ြစ်ပခင်ိုးတက
့် လူသ ိုးအ ိုး ပပသရန် ကကလ ပပီ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ မှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ လွနမ
် ၊ှု ဘရ ိုးသခင်၏
ကကီိုးပမတ်မှုတအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှမ်ခ
ှ ့်် ကွယဝ
် က
ှ မ
် ှုတက
့် ျမှုန္င
့်
့် ရှု ပမင်ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အထွတ်အထပ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် န္ှမ်ခ
် ှက်သကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးထဲမှ အတရိုးမပါဆိုးသူ
့် ျပပီိုး၊ ကွယဝ
ပြစ်လ န္င်သည်က လူသ ိုးက ပမင်ရသည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထမ
ဲ ှ အချြုျို့က ဝည ဉ်တတ ်၏
ရှု တထ ငမ
့်် ှ တက်ရက် တပပ ဆခဲသ
့်် ှ တက်ရက်တပပ ဆပပီိုး၊ အချြုျို့က
့် ည်၊ အချြုျို့က လူသ ိုး၏ရှု တထ ငမ
တဘိုးလူတစ်ဦိုး၏ရှု တထ င်မ
့် ှ တပပ ဆတလသည်။ ဤအရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု နည်ိုးဟန်မျ ိုးသည်
အလွန ် ကွဲပပ ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး သူ ပမင်တတွျို့တစသည်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
ပြစ်သည်က တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
ပမှနပ် ြစ်သကဲသ
့် စစ်
် ည်၊ ထတကက
င ့်် တန က်ဆိုးတသ က လထဲက လူစသည်
့် လည်ိုး စစ်မှနသ
့်
အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ စမ်ိုးသပ်မက
ှု ခရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနပ် ြစ်မန္
ှု င
ှ ့််
စစ်မန
ှ မ
် တ
ှု ကက င၊့်် လူအ ိုးလိုးသည် ထသတသ
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအလယ် ဝင်တရ က်ကကပပီိုးပြစ်သည်။
့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးထဲသ သက်
ဆင်ိုးရပပီိုးပြစ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်

ပမှနပ် ြစ်မန္
ှု င
ှ ့်် စစ်မန
ှ မ
် တ
ှု ကက င ့်် ပြစ်သည်။ တယရှု ၏တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ၊် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး
မရှခဲတ
့် ပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် တယရှု ပပြုခဲသ
့် ည့်် အမှုအမျ ိုးစသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
ကက်ညခ
ီ ပဲ့် ခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ လူမျ ိုးက သူတန
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး အယူအဆမျ ိုး
့် က်လက်ခကဲ့် ကက ၊ သူန္င
မရှခဲက့် ကတချ။ ယတန၏
ှု ျ ိုးသည် လူသ ိုးက ရင်ဆင်ြူိုးသည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
့် စမ်ိုးသပ်မမ
စမ်ိုးသပ်မပှု ြစ်ပပီိုး၊ ဤလူတသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခမှ ထွက်တပေါ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်ဟ
့်
ဆသည့်အ
် ခါတွင ် ဤသည်မှ ရည်ညန်ိုးထ ိုးသည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခ ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ယကကည်ပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုး၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုးတက
တင
ွ ် တပါက်ြွ ိုးတစရန်
့် လူတအထဲ
့်
စက ိုးတပပ ဆတလသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသဘ
ဝ၏ အန္ှစ်သ ရ၊ လူသ ိုး၏ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် ယတန လူ
့် သ ိုး
့်
ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှငအ
့်် ညီ တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
စစ်မန
ှ သ
် ကဲသ
့် ပ
် ည်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် မနက်ပြန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ မတပပ ဆသကဲသ
့် ၊ ့်
့် မှနလ
ယမန်တနက
် ပ။ ယတန ဝင်
် ရ ၊
့် လည်ိုး ပပန်မလှညက့်် ကည့်တ
့် တရ က်သင ့်် သည့်အ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် န ိုးလည်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုးကသ သူ တပပ ဆသည်။
မျက်တမှ က်တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယအ
် မှုမျ ိုးက ပပသန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
နတ်ဆိုးမျ ိုးကလည်ိုး န္ှငထ
် တ်န္င်ပပီိုး၊ မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးကလည်ိုး အန ပငမ်ိုးတစန္င်က
နမတ်လကခဏ မျ ိုးစွ တဆ င်ရွက်န္င်သည့်် လူတစ်ဦိုး ထွက်တပေါ်လ ပါက၊ ဤလူက ၎င်ိုးသည်
ကကလ ပပီပြစ်တသ တယရှု ပြစ်သည်ဟဆလျှင၊် ဤသည်မှ တယရှု က အတခိုးသည့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက
ပြစ်တပေါ်တစသည့်် အတတစ်တယ က် ပြစ်တပမည်။ ဤအရ က အမှတရ
် တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်သည်
တူညတ
ီ သ အမှုက ထပ်မလပ်တပ။ တယရှု ၏ အမှုအဆငသ
့်် ည် ပပီိုးစီိုးန္ှငပ့်် ပီိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှု၏ထအဆငက
့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် တဆ င်ရွက်မည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ညှ၍မရန္င်တပ။ ဥပမ အ ိုးပြင့််
တမရှယတစ်ဦိုး၏ ကကလ ပခင်ိုးက ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ကကြုတင်တဟ ကန်ိုး ထတ်ထ ိုးပပီိုး၊
ဤပတရ ြက်ပပြုချက်၏ အကျြုိုးဆက်မှ တယရှု ၏ ကကလ ပခင်ိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤအရ ပြစ်ပျက်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်လျက်၊ တန က်ထပ် တမရှယတစ်ဦိုး ကကလ ရန်မှ မှ ိုးယင
ွ ိုး် တပမည်။
တယရှု သည် တစ်ကကမ်ကကလ န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်က ဤအကကမ်၌ တယရှု တန က်တစ်ြန် ကကလ ရန်မှ
မှ ိုးယင
ွ ိုး် တပမည်။ တခတ်တင်ိုးအတွက် န မတစ်ခရှပပီိုး န မ အသီိုးသိုးီ သည် ထတခတ်၏
ဇ တ်တဆ င်စရက်က သရပ်တြ ်ပခင်ိုး ပါရှတလသည်။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက အပမဲပပသရမည်၊ မကျန်ိုးမ တသ သူမျ ိုးက အပမဲ
အန ပငမ်ိုးတစရမည်ပြစ်ပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက အပမဲ န္ှငထ
် တ်ရမည်ပြစ်က ၊ တယရှု ကသ
ဲ့် အပမဲ
ပြစ်ရမည်
့်

ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤအကကမ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသ လ
့်
့် ိုးဝမဟတ်တပ။ အကယ်၍
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက
ပပသတနဆဲပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက ဆက်လက် တမ င်ိုးထတ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ မကျန်ိုးမ တသ သူမျ ိုးက
အန ပငမ်ိုးတစဆဲ ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက- သူသည် တယရှု ကသ
ဲ့် နည်
ဲ့် ည်ဆပါက့် ိုးတူ အတအကျ လပ်တဆ င်ခမ
ဘရ ိုးသခင်သည် တူညတ
ီ သ အလပ်တစ်ခက ထပ်လပ်တနပခင်ိုး ပြစ်မည်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု ပပြုခဲတ
့် သ
အမှုသည် မည်သည်အ
့် တရိုးပါမှု သမဟ
့် န်ြိုးမျှ ရှမည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့််
့် တ် မည်သည်တ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်တင်ိုးတင
ွ ် အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ခက တဆ င်ရွက်တလသည်။ သူအမှု
့် ၏
အဆငအ
့်် သီိုးသီိုး ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ မကက မီ နတ်ဆိုးမျ ိုးက ယင်ိုးက လက်တကကပပီိုး၊
စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်တန က် ထပ်ကကပ်မကွ စတင် လက်သည့်တ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးစနစ်တစ်ခက တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအမှု
့် ၏
အဆငတ
့်် စ်ဆငက
့်် ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးက နတ်ဆိုးမျ ိုးက လက်တကကတလသည်။
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ရှ
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်ရမည်။ ယတန ဘ
အဘယ်တကက င ့်် တယရှု ၏ အမှုန္င
ှ ့်် မတူ ကွဲပပ ိုးရသနည်ိုး။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့််
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက မပပသနည်ိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက မန္ှငထ
် တ်သနည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ်
အဘယ်တကက င ့်် မကျန်ိုးမ တသ သူမျ ိုးက အန မပငမ်ိုးတစသနည်ိုး။ တယရှု ၏ အမှုသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုန္င
ှ ့်် တူညခ
ီ မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သူသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး
အမှုက ပပီိုးစီိုးပပီိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ပညတ်တတ ်တခတ်ထက
ဲ ကဲသ
့် တယရှု
သည် ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့်
့် ပပီိုး
ဥပသ်တနက
့်် န်ိုးခဲပ
ူ ျှ၏ န္ှပ်စက်ညှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် တစ ငထ
့် ါက၊ သူသည် မည်သမ
့် မည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးက ကကြုဆလက်ခခဲက့် ကမည် ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သူသည်
့် ခမ
က ိုးစင်တင်ခရပပီိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက သူ ပပီိုးစီိုးပပီိုးပြစ်န္င်မည်တလ ။
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် တယရှု ပပြုခဲသ
့် န့် မတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့် ကဲသ
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပသမည်ဆပါက၊ အဘယ် အဓပပ ယ် ရှမည်နည်ိုး။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူအမှု
် ့် မ
ွဲ ှု
့် ၏ တန က်တစ်ပင်ိုး၊ သူ၏ စီမခနခ
အစီအစဉ်၏ အစတ်အပင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည့်် အရ တစ်ခက လပ်မသ
ှ ၊ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ အသပည က ရရှန္င်ပပီိုး ထအခါမှသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ် ပပီိုးစီိုးန္င်တပသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့််
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကတပပ ရန် ကကလ ပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ရှု တထ ငမ
့်် ၊ှ

လူသ ိုး၏ရှု တထ ငန္
့်် င
ှ ့်် တဘိုးလူတစ်ဦိုး၏ရှု တထ င်မ
့် ှ စက ိုးတပပ သည်။ သူသည် အချန်က လ
တစ်ခအတွက် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့််
စက ိုးတပပ ဆက ၊ လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထက
ဲ
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်က ြယ်ရှ ိုးရန် စက ိုးတပပ ပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်က အသိုးပပြုသည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အဓကအမှုပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက အန ပငမ်ိုးတစြ၊ ့် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ြ၊ ့် နမတ်လကခဏ မျ ိုးပပသြန္ှ့် င ့််
လူသ ိုးအတပေါ် ရပ်ဝတထြု တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် ရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်ဟ လူသ ိုးက
ယကကည်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့်် ပမှနပ် ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးက
သန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးမှ တယရှု ၏ပရပ်က ြယ်ရှ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်အသစ်ပြင ့််
့်
အစ ိုးထိုးန္င်ရန်အလငှ့် ၊ ထအမှုအရ မျ ိုးက လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးမှ ြယ်ရှ ိုးြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
အမှု၏ဤအဆငက
့်် - ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုက- တဆ င်ရွက်တလသည်။
လူသ ိုး၏အတွငိုး် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်သည် တဟ င်ိုးလ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးသည်
ရပ်တဆင်ိုးတတစ်ခ ပြစ်လ တလသည်။ တယရှု သည် ကကလ ခဲပ့် ပီိုး အမှု၏ အဆငက
့််
တဆ င်ရွကခ
် ခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစက ကယ်စ ိုးမပပြုခဲတ
့် ပ။ သူသည်
နမတ်လကခဏ အချြုျို့ န္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် အချြုျို့က ပပသခဲသ
့် ည်၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့ တပပ ခဲပ့် ပီိုး
တန က်ဆိုးတွင ် က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်စတ်တစ်တဒသက
ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
ှ ဆ
့်် င်တသ အရ အ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ
့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု တစ်စတ်တစ်တဒသက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ် ကကီိုးပမတ်ပပီိုး၊ အလွန ်
့် ည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
အြ
့် ွယပ် ြစ်က သူသည် သန ိုးလည်၍ မရန္င်တသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်တင်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ အမှု၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးကသ လပ်တဆ င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤတခတ်အတတ အတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုး၏အသက်တ အတွက်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုး၊ လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
လူသဘ
ဝ၏ အန္ှစ်သ ရက တြ ်ထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘ သ တရိုးဆင်ရ အယူအဆမျ ိုး၊ မတတ ်မတရ ိုး
့်
တရှိုးဆန်တသ အတတွိုးအတခေါ်၊ တခတ်မမီတတ တ
ှ ့်် လူသ ိုး၏ အသပည န္ှင ့််
့် သ အတတွိုးအတခေါ်န္င
ယဉ်တကျိုးမမ
ှု ျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးတပြစ်
့် သည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တြ ်ထတ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သနစ
် ့် င်တစရမည် ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတသ က လတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အြ
့် ွယရ
် မျ ိုးက အသိုးမပပြုဘဲ၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ လူသ ိုးသည်

ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ချစ်ြွယပ် ြစ်ပခင်ိုးတက
့်
ပမင်လ တစရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်လ တစရန်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ရှု ပမင်ရန်အလငှ့် ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တြ ်ထတ်ရန်၊ လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန်၊ လူသ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးက စလင်တစရန် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ၊် တယတဟ ဝါသည် သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် တမ တရှက
အဲင်္တတြုပပည်မှ ဦိုးတဆ င်တခေါ်ထတ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးထ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့
တပပ ဆခဲသ
ဲ ှ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက
့် ည်။ ထအချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးထမ
ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တြ ်ပပခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုး၏အရည်အချင်ိုးသည် နည်ိုးပါိုးခဲပ့် ပီိုး
လူသ ိုး၏အသပည က မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မပပည့်စ
် တစန္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဆက်လက်စက ိုးတပပ ဆက အမှုပပြုခဲရ
ွ ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက တန က်တစ်ကကမ် ပမင်ခရ
ဲ့် သည်။ တယရှု သည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုး ပပန္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက အန ပငမ်ိုးတစန္င်ခပဲ့် ပီိုး
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်န္င်ခက
ဲ့်
က ိုးစင်တင်ခန္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးတန က် သိုးရက်တပမ က်တနတွ
့် င ်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုး လူတရှ ျို့တွင ် လူဇ့် တပြင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲသ
ှ ့်် ပတ်သက်၍၊
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
လူသ ိုးသည် ဤအရ ထက် ပ၍ မသတပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် တြ ်ပပသတလ က် သပပီိုး၊
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တန က်ထပ် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မပပသခဲပ
့် ါက၊ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ တဘ င်ခတ်မှု အတင်ိုးအတ ပြစ်တပမည်။ ထတကက
င ့််
့်
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် လူသ ိုး၏အသပည သ ၍ နက်ရှုင်ိုးလ န္င်တစြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရက လူသ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ န္င်တစြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ဆက်လက်
့်
အမှုပပြုတလသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပပပီိုး၊ သင်၏ ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
် ှုက အစ ိုးထိုးတလသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
အဓကအ ိုးပြင ့်် “န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တက ခယူသည်၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တထဲ
ကကလ သည်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ ၏။” ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပပည့်စ
် တစရန် ကကလ ပပီပြစ်က ၊ ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တစစ
့် ပ်တသချ တသ အသပည တစ်ခ
သငထ
့်် တွင ် မရှပါက၊ သင်သည် ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က

လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ သည့်် အမှု၏အဆငတ
့်် စ်ခက ပပီိုးတပမ က်ရန် ရည်ရွယ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ တစ်စတ်တစ်တဒသ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်တ၏အသ
သည်
့်
့်
ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင် မည်သအမှု
့် ပပြုသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
တဘ င်ခတ်ရန် လူသ ိုးက အခွငမ
့်် တပိုးတပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက
တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် တွင ် မလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ
လူသ ိုး၏ အသပည သည် တန က်ထပ်တရှ ျို့ဆက်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် က ိုးစင်တင်
ခရန္င်ပပီိုး တသ ဒပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ န္င်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် တယရှု သည် တသရ မှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်၍ရန္င်ပပီိုး
တပတရထ ကယ်ထင်ပပန္င်သည်ကသ သင်သတပမည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အရ ခပ်သမ်ိုးက ပပီိုးတပမ က်တစန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်န္င်သည်ဟ
သင် လိုးဝ တပပ မည် မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
့်် ၊
သင်သည် ထသတသ
အသပည က တပပ ဆန္င်ပပီိုး၊ သင် တတွျို့ ကကြုသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
့်
သ ၍မျ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်၏အသပည သည် သ ၍ န္ှစပ်
့် တလတလ
ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ ထအခါမှသ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ အယူအဆမျ ိုးအတွငိုး်
တဘ င်ခတ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်က သရှလ သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် မှနက
် န်သည့်် အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုး မရှတပ။
ယတနတွ
် ရ မျှ မလပ်တဆ င်ဘ၊ဲ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်အမှုမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ်
့် င ် မည်သည့်အ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကပ်တဘိုးမျ ိုး၏ အချန်က လကသ တစ ငဆ
့်် င်ိုးကကသည့်် လူမျ ိုးစွ ရှတလသည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည်တလ သမဟ
့် တ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကပ်တဘိုးမျ ိုးက
ယကကည်သည်တလ ။ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး တရ က်ရချ
ှ န်တွင၊် အလွန ်
တန က်ကကသွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးစွ တသ ကပ်တဘိုးက မတစလတ်ပါက၊ သူသည်
ဘရ ိုးမဟတ်ပါသတလ ။ သင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ယသည်တလ
သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က သင်ယသည်တလ ။ တယရှု သည် အပခ ိုးသူမျ ိုးက သူက
့်
ပပက်ရယ်ပပြုခဲခ
ွ ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက မပပခဲတ
် သူသည်
့် ျန်တင
့် ပ၊ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ သင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
ယသည်တလ ၊ သမဟ
ှု င
ှ ့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက ယသည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မန္
ပတ်သက်သည့်် လူသ ိုး၏အပမင်မျ ိုးသည် မှ ိုးယင
ွ ိုး် ၏။ တယတဟ ဝါသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲသ
်
့် ည်၊ သတသ
့်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲမှ အချြုျို့သည် ယတနထက်
ထတင် မပပည့်စ
် တသိုးတပ။ တယတဟ ဝါသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ခဟ
ဲ့် သင်တပပ န္င်ပါသတလ ။

ယတနတွ
့် င ် တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ဘရ ိုးသခင် ပပီိုးတပမ က်သည်မှ အဓကအ ိုးပြင ့်် “န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
လူဇ့် တခယူသည်” ဟူသည့်် အချက်ပြစ်သည်က သင်တအ
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး
့် ိုးလိုးအြ ရှ
့် ငိုး် ရင
ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်က သူ၏ တကယ့်အ
် မှုမတ
ှ စ်ဆင၊့်် လူသ ိုးက သူက
ှ ့်် သူန္င
ှ ့််
့် သရန်န္င
ထတတွျို့ဆက်ဆရန်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏ တကယ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်ရန် သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ထသ သူ
့် မလပ်တဆ င်န္င်တသ
အချန်မျ ိုးလည်ိုး ရှသည်က ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တတွျို့ ပမင်တစသည်။
ဤသည်မှ တခတ်အတပေါ် မူတည်တပသည်။ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပသန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုန္င
ှ ့်် အညီ၊ ပပီိုးလျှင ်
တခတ်န္င
ှ အ
့်် ညီ သူ၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုး တပပ င်ိုးလဲသည်က သင် ပမင်န္င်တပသည်။ အမှု၏
လတ်တတလ အဆငတ
့်် င
ွ ၊် သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက မပပသတပ။
တယရှု တခတ်၌ နမတ်လကခဏ အချြုျို့ န္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် အချြုျို့က သူပပသခဲသ
့် ည်မှ ထတခတ်၌
သူ၏အမှုသည် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် ထအမှုက
မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူအချြုျို့က နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက သူ ပပသန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှဟ
ယကကည်ကကသည် သမဟ
့် တ်ပါက နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက သူမပပလျှင၊်
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ ၎င်ိုးတ တတွ
ိုးထင်ကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခ မဟတ်တလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပသန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ တခတ်တွင ် အမှုပပြုတနပခင်ိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ထကဲသ
့် တသ
အမှုက သူ
့်
မလပ်တဆ င်တပ။ ဤသည်မှ မတူကွဲပပ ိုးတသ တခတ်ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
တပေါ်လွငတ
် စသည့်် လပ်တဆ င်ချက်သည်လည်ိုး မတူကွဲပပ ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
လူသ ိုး၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး၌ ယပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုး၌လည်ိုး ယပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ အသစ်တသ တခတ်အတွငိုး် သူ၏ စစ်မှနတ
် သ အမှုက
ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးဟန်မတ
ှ စ်ဆင ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သလ ပပီိုး ဤအသပည က လူ၏အထဲ၌ ယကကည်မ၊ှု ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၌ ယကကည်မှုက ပြစ်တပေါ်တစသည်။ အမှု၏ဤအဆငတ
့်် င
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
အဓကအ ိုးပြင ့်် စက ိုးတပပ ဆသည်။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပမင်ရြ ့်
မတစ ငဆ
့်် င်ိုးန္ှင။့်် တစ်ခတစ်တလကမျှ သင်တတွျို့ရလမ်မ
့်် တသ ်
့် ည် မဟတ်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
သင်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ် တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်
တမွိုးြွ ိုးခဲပ
်
့် ါက၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်ပပီိုး ပြစ်တပမည်၊ သတသ
့်
သင်သည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တမွိုးြွ ိုးခဲတ
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့််
့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန

ပမှနပ် ြစ်မတ
ှု က
ွ ် သဘ ဝလွနတ
် ယရှု က
့် သ သင် တတွျို့ န္င်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ပမင်တတွျို့ရြ မတမျှ
်လငန္
့်် င
ှ ။့်် သင်သည် မည်သည့်် ပမှန ် လူသ ိုးန္ှငမ
့်် ျှ မကွပဲ ပ ိုးသည့်် လက်တတွျို့ကျတသ
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ကသ ပမင်န္င်တပသည်။ တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တပေါ်လွငတ
် စသည်။ တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင၊် သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်စတ်တစ်တဒသက တပေါ်လွငတ
် စပပီိုး၊ တခတ်အသီိုးသိုးီ ၏
အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ တစ်စတ်တစ်တဒသန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ တစ်စတ်တစ်တဒသက ကယ်စ ိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်လွငတ
် စသည့််
လပ်တဆ င်ချက်သည် သူ အမှုပပြုသည့်် တခတ်န္င
ှ အ
့်် တူ ပခ ိုးန ိုး၏၊ သတသ
် ယင်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးအ ိုး သ ၍ နက်ရှုင်ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ အသပည ၊ သ ၍ စစ်မှနက
်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုက တပိုးတလသည်။ လူက ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနအ
် ြ
့် ွယ၊် အလွနက် ကီိုးပမတ်တသ တကက င၊့််
သူသည် အနန္တတန်ခိုးရပပီ
ှ ိုး န ိုးလည်၍မရန္င်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အကယ်၍ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပန္င်ပပီိုး၊ မကျန်ိုးမ တသ သူမျ ိုးက
အန ပငမ်ိုးတစက နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်န္င်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က သင် ယကကည်ပါက၊
သင်၏အပမင်သည် မှ ိုးယွငိုး် ပပီိုး၊ လူအချြုျို့က “ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ထသတသ
အရ မျ ိုးက
့်
လပ်တဆ င်န္င်သည် မဟတ်တလ ။” ဟ သငက
့်် တပပ ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ပရပ်က
စ တန်၏ပရပ်န္င
ှ ့်် တရ တထွိုးပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုး၏
ယကကည်မှုမှ သူ၏ မျ ိုးစွ တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏ ကကီိုးမ ိုးတသ
ပမ ဏန္ှင ့်် သူတပပ ဆသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် စလင်တစရန် သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးစွ တကက င ့်် ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပန္င်တသ တကက င ့်် မဟတ်တပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုး မျက်ပမင်တတွျို့ ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
သရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကယ့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ သူမည်သအမှု
့် ပပြုသည်၊ မည်သည့်် ဉ ဏ်ပည ရှတသ နည်ိုးစနစ်က သူ
အသိုးပပြုသည်၊ သူမည်သစက
ိုးတပပ ဆပပီိုး လူသ ိုးက မည်သစ့် လင်တစသည်တက
့်
့်
သရှပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် - ဤသွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးက သရှပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် - သင်သည် မည်သည်အ
့် ရ က
သူန္စ
ှ ်သက်သည်၊ မည်သည်အ
့် ရ က သူ စက်ဆပ်ရွရှ သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတပေါ်
သူမည်သအမှု
် က
ှု သတဘ တပါက်န္င်ပပီိုး သူ၏
့် ပပြုသည် ဆသည်တက
့် သလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကြုက်သည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့််

မကကြုက်န္စ
ှ ်သက်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည်
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ န္ှင ့်် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ တအကက
ိုး ခွပဲ ခ ိုးန္င်က ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်၏အသပည မှတစ်ဆင့်် သင်၏ အသက်တ တွင ်
တိုးတက်မှုရတပသည်
ှ
။ တတတပပ ရလျှင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အသပည က ရရှရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်၏အပမင်က
မှနမ
် န
ှ က
် န်ကန် ထ ိုးရရမည်
ှ
ပြစ်သည်။

ဘုရ ားသြင်၏အမှုသည် လူသ ား

င်သကသ
့် ုိ ရိ
့် ု ားရှငား် ပေါသတလ

ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူမျ ိုးအတနပြင၊့်် သင်တအသီ
ိုးသီိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ယတန သင်
အ
ွ ် သူ ပပြုသည့်် သူ၏ အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုက
့်
့် ထဲတင
လက်ခပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အဆိုးစန
ွ တ
် သ ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးတအ
နတ
် ကယ်
့် ိုး သင်တ အမှ
့်
မည်သ ရရှ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစက
့် ပပီိုးကကသည်က န ိုးလည်သငတ
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးအန္ှ သူ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ ဗဟအချက်အပြစ် ပပြုလပ်ပပီိုး
့် ၏အမှုန္င
ပြစ်သည်။ သူသည် သင်တအတွ
က် သူ၏န္ှလိုးတသွိုးအ ိုးလိုးက စတတိုးပပီိုးပြစ်သည်။
့်
စကကဝဠ အန္ှအပပ
ိုးရှ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုအ ိုးလိုးက သူသည် ပပန်သမ်ိုးပပီိုးပြစ်က သင်တအ
့်
့် ိုး
တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သင်တသည်
ကတက င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ သူသည် သူ၏ဘန်ိုးအသတရက သူ၏ တရွ ိုးချယ်တသ လူမျြုိုး ဣသတရလထမှ
့်
သင်တထ
့် သ လ
့် ဲတပပ င်ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ သူသည် ဤလူစမှတစ်ဆင ့်် သူ၏အစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်က
အပပည်အ
့် ဝ ထင်ရှ ိုးတစလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏အတမွက
့် ည်။ သပြစ်
့် ၍၊ သင်တသည်
့်
ရရှမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ဤထက်မကပင် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင် ဘန်ိုးအသတရ၏
့်
အတမွစ ိုးအတမွခမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
“အတကက င်ိုးမူက ိုး ယခခဏခရ၍ တပါပါိုးတသ
့်
့်
ဆင်ိုးရဲပခင်ိုး ဒကခသည် အတင်ိုးအထက် အလွနက် ကီိုးပမတ် တလိုးလတသ နစစထ ဝရ ဘန်ိုးအသတရက
ငါတအြ
ပြစ်
် ကကတပလမ်မ
့် ည်။
့်
့် တစတတ်၏။” ဟူတသ စက ိုးမျ ိုးက မှတ်မတက င်ိုး မှတမ
ဤစက ိုးမျ ိုးက သင်တအ
ူ ျှ
့် ိုးလိုး ယခင်က ကက ိုးခဲက့် ကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး သင်တထဲ
့် မှ မည်သမ
ယင်ိုးတ၏စစ်
မန
ှ တ
် သ အဓပပါယ်က န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ ယတနတွ
ထစက ိုးမျ ိုး၏
့် င ် သင်တသည်
့်
့်
စစ်မှနတ
် သ အတရိုးပါမှုက တလိုးတလိုးနက်နက် သတပပြုမကကသည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် ပပည့်စ
် လမ်မ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆင်ိုးနတ
တခွတလျ င်ိုးရ ပပည်တွင ် ယင်ိုးနင်္ါိုးကကီိုး၏ လူမဆန်စွ ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခခဲသ
ူ ျ ိုး၌
့် မ

ပပည့်စ
် လမ်မ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပပီိုး၊ သူသည်
့် ည်ပြစ်သည်။ အဆင်ိုးနတ
ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သူ ပြစ်၏။ သပြစ်
ူ ျ ိုးသည်
့် ၍ ဤပပည်၌ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
အရှကက
် ပွဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် ြန္ှပ်ပခင်ိုးတက
့် ဤသ ခ
့် ကကရပပီိုး၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဤစက ိုးမျ ိုးသည်
ဤလူစတည်ိုးဟူတသ သင်တ၌့် ပပည့်စ
် တလသည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တသ ပပည်တွင ်
စတင်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုးလိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးက ရင်ဆင်ရပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးသည် အချန်ကက တလသည်။
ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ်၊ လူတသည်
့်
စစ်တဆိုးခကကရက ယင်ိုးသည် ဒကခဆင်ိုးရဲ၏ အစတ်အပင်ိုးလည်ိုး ပြစ်တပသည်။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ ပပည်တွင ် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလွနတ
် ရ
ခဲယဉ်ိုးတလသည်- သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏
့်
အဘ
့် ယ
ွ ်လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ထင်ရှ ိုးတစလျက်၊ ပပီိုးလျှင ် ဤလူစက စလင်တစရန် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက
အသိုးပပြုရင်ိုး၊ သူ၏ အမှု အဆငတ
့်် စ်ခက ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်မှ ဤအခက်အခဲမတ
ှ စ်ဆင ့််
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ မှ သူ၏ ဘန်ိုးအသတရက ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် သူ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သက်တသခမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးက ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏ သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုက ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်မှ လူတ၏
့် ဆင်ိုးရဲဒကခမှတစ်ဆင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အရည်အချင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် ဤညစ်ညြူိုးတသ ပပည်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လူတ၏စ
တန်ဆန်သည့််
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးလိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဤလူစအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပြုပပီိုးတသ
စွနလ
် ့် တ်မအ
ှု ိုးလိုး၏ အလိုးစ အတရိုးပါမှု ပြစ်တပသည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်သည်မှ သူက
် ့် ျင်တသ သူမျ ိုးမှတစ်ဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့််
့် ဆနက
့် သ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုး ထင်ရှ ိုးန္င်တပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် မသနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ပပည်၌ရှတသ သူမျ ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးအသတရက အတမွခထက်ကကပပီိုး၊ ဤအရ ကသ
ဘရ ိုးသခင်၏ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးက မီိုးတမ င်ိုးထိုးပပန္င်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဘန်ိုးအသတရက ရရှသည်မှ မသနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ပပည်န္င
ှ ့်် မသနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ပပည်တွင ် အသက်ရင
ှ တ
် သ
သူမျ ိုးထမှ ပြစ်သည်ဟ ငါ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလမှ
ဤကဲသ
့် ပြစ်
့်် ည်လည်ိုး အလ ိုးတူ ပြစ်သည်- သူက
့် တပသည်။ တယရှု ၏အမှု အဆငသ
့်
ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခတ
ဲ့် သ ြ ရရှဲမျ ိုးအလယ်တွငသ
်
သူ ဘန်ိုးတတ ်ထင်ရှ ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ြ ရရှဲမျ ိုး၏
ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ယဒ၏သစစ တြ က်မတ
ှု ကက င ့်် မဟတ်ပါက၊ တယရှု သည် က ိုးစင်တင်ခရြ ့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် တလှ င်တပပ င်ကရ
ဲ့် ဲခ့် ရတလမည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် အသတရပျက်တအ င်
တပပ ဆခခဲရ
ဲ့် မ့််မည် မဟတ်တပ။ တခတ်အသီိုးသိုးီ ၌
့် မည်မဟတ်သပြင ့်် ဘန်ိုးအသတရက ရရှန္င်ခလ

ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်တ
် နရ န္ှင ့်် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုပပြုသည့်တ
် နရ သည် သူ ဘန်ိုးအသတရ
ရရှသည့်တ
် နရ န္ှင ့်် သူ ရယူရန် ရည်ရွယ်သမ
ူ ျ ိုးက ရယူသည့်တ
် နရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်သည်။
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်တွင၊် အမှု၏ အစတ်အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခက
လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်တလသည်- ပထမပင်ိုးသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအတွက်
သူသည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတလသည်။ အပခ ိုးတစ်ခမှ တန က်ဆိုးတသ က လ၌ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စလင်တစပခင်ိုး အမှုပြစ်သည်၊ ယင်ိုးအတွက် သူသည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုး၏။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်တပသည်။ သပြစ်
့် ၍ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု သမဟ
့် တ် သင်တအြ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တစခင်ိုးချက်က ရိုးရှငိုး် တသ ကစစရပ်တစ်ခအပြစ် မမှတယ
် ူန္င
ှ ။့်် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အတင်ိုးထက်အလွန ် ကကီိုးပမတ်တလိုးလတသ နစစထ ဝရဘန်ိုးအသတရ၏
အတမွစ ိုးအတမွခမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က အထူိုး စီမထ ိုးခဲတ
့် ပသည်။ သူ၏
ဘန်ိုးအသတရ အစတ်အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခထဲမ၊ှ တစ်ခသည် သင်တ၌့် ထင်ရှ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးအသတရ
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ၏ တစ်ရပ်လိုးက သင်တ၏အတမွ
ဥစစ ပြစ်န္င်ြအလ
ငှ့် သင်တအတပေါ်
့်
့်
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တက
့် ဘရ ိုးသခင် ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က သူ ခွဲခနမ
် ့် တ
ှ သ
် ိုးထ ိုးခဲသ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး
့် ည့်် အစီအစဉ်လည်ိုးပြစ်သည်။ အဆင်ိုးနတ
တနထင်ရ ပပည်၌ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှု၏ ကကီိုးပမတ်မှုက တထ က်ဆလျှင၊်
ဤအမှုက အပခ ိုးတနရ သ တရ
့်် ွ က ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးသည် အချန်ကက ပမငစ
့် ျို့တပပ င်ိုးခဲမ
အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးခဲမ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက လလလ ိုးလ ိုး လက်ခပပီိုးပြစ်တပမည်။ ထအပပင်
့် ည် ပြစ်သကဲသ
့်
တယရှု လပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏ အဆငသ
့်် ည် အစဉ်အလ တစ်ခအပြစ် အသိုးတတ ်ခသည့်အ
် တွက်၊
ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ အတန က်တင်ိုး ဘန်ိုးတတ ်ကကီိုးမျ ိုးအတွက် လက်ခရန်
အလွနလ
် ွယက
် လ
ူ ွနိုး် ခဲတ
့််
့် ပမည်။ သပြစ်
့် ၍ ဘရ ိုးသခင်က ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုးအမှု၏ ဤအဆငက
အပခ ိုးတနရ ၌ စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူမျ ိုး၏ တထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး၏
အသအမှတပ် ပြုပခင်ိုးပြင ့်် ယင်ိုးသည် မတည်ပမဲန္င်တပ။ ဤသည်မှ ဤပပည်၌ အမှု၏ ဤအဆငက
့််
ကင်စဲထ
ွ
ိုးသည့်် ထူိုးပခ ိုးသ လွနတ
် သ အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ သင်တအကက
ိုးတွင ် ဥပတဒ၏
့်
အက အကွယ်တပိုးပခင်ိုးခရသည့်် လူတစ်ဦိုးမျှမရှတပ- ယင်ိုးအစ ိုး၊ သင်တသည်
ဥပတဒ၏
့်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခကကရ၏။ သ ၍ ခက်ခဲသည်မှ လူတသည်
သင်တက
့်
့် န ိုးမလည်ကကတပ- သင်တ၏
့်
တဆွမျြုိုးမျ ိုး၊ သင်တ၏
့် မဘမျ ိုး၊ သင်တ၏
့် မတ်တဆွမျ ိုး သမဟ
့် တ် သင်တ၏
့် လပ်တြ ်ကင်ြက်မျ ိုး
ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ သင်တက
် ့် စ်”
့် မှ မည်သမ
့် န ိုးမလည်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သင်တက
့် “စွနပ
သည့်အ
် ခါတွင၊် ကမဘ တပမတပေါ်တင
ွ ် ဆက်လက် အသက်ရင
ှ ရ
် န် သင်တအတွ
က် မပြစ်န္င်တပ၊
့်

သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တဝိုးကွ ၍မတနန္င်ကကတပ၊ ယင်ိုးမှ လူတက
့်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အတရိုးပါမှုပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရ ပြစ်သည်။ ယတန သင်
တ ့်
့်
အတမွခပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ သည် တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး
အတမွခခဲရ
် ရ မျ ိုးထက် သ လွနသ
် ကဲသ
့် ၊ ့် တမ တရှန္င
ှ ့်် တပတရတ ့်
့် သည့်အ
အတမွခခဲရ
် ရ မျ ိုးထက်ပင် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတပသည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တစ်ရက်
့် သည့်အ
န္ှစ်ရက်အတွငိုး် မရရှန္င်တပ။ ယင်ိုးတက
် ့် တ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ရရှရမည်ပြစ်သည်။
့် ကကီိုးမ ိုးတသ စွနလ
ယင်ိုးမှ ၊ သင်တသည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုး ကကြုရပပီိုးပြစ်သည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်ခက ပင်ဆင်ရမည်၊
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ယကကည်ပခင်ိုးက သင်တ ပ
့် င်ဆင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ ကက
့် ြုိုးပမ်ိုးရရှြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
တတ င်ိုးဆသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ ရှရမည်ဟ ဆလတပသည်။ ထအပပင်
၊ သင်တသည်
့်
့်
ချြုိုးန္မ်
ှ ပခင်ိုးကမခဘဲ သမဟ
့်် မည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် တ် တမ်ိုးတရှ င်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ တရ ိုးမျှတမှုဘက်သ လှ
့် ညရ
ဘရ ိုးသခင်က ခင်ပမဲပပီိုး မတလျှ တ
့်် စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်
့် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှရမည်ပြစ်သည်။ သင၌
ရှရမည်၊ သင်တ၏
ှု ျ ိုး ပြစ်တပေါ်ရမည်၊ သင်တ၏
့် အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမမ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက ကစ ိုးရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက
ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမပပြုဘဲ လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တသသည်အထ သင်တ န့် ခရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
သင်တ ရရှ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တန က်ဆိုးရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်ပပီိုး၊
့် သငသ
ဤလူစက ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သူသည် သင်တက
် တွက်၊
့် တပိုးအပ်သည့်အ
အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် သင်တက
့်် က်ဆင်၍
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တန္ှ့် ငသ
့် ဧကန်မချ တတ င်ိုးဆလမ်မ
သငတ
့်် တ ်သည့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ဧကန်မချ သူ ပပြုလမ်မ
င၊့််
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုတင်ိုး၌ အတကက င်ိုးရင်ိုးရှ၏၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် အတသိုးစတ်န္င
ှ ့််
တကျတသ အမှုက အြန်အြန် လပ်တဆ င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်သ
် ငသ
့်် ည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တတတပပ ရလျှင၊်
သင်တအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏အတမွဥစစ က ရရှထက်လ န္င်ကကြအလ
ငှ့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုးလိုးသည် သင်တအတွ
က် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ ဘန်ိုးအသတရအတွက်ထက် သင်တ၏
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်ပပီိုး၊
ညစ်ညြူိုးတသ ပပည်တွင ် အလွန ် အကကီိုးအကျယ် ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ခရပပီိုးပြစ်သည့်် ဤလူစက
စလင်တစပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးလည်သငက့်် ကတပသည်။
့်
သပြစ်
် ိုးထွငိုး် သပမင်မှု သမဟ
့် ၍ မည်သည့်ထ
့် တ် အသစတ်မျှမရှသည့်် မသန ိုးမလည်တသ လူမျ ိုးစွ က
ငါ တက်တွနိုး် ၏- ဘရ ိုးသခင်က မစမ်ိုးကကန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် တန က်ထပ်မခခကကတတ န္
ှ ။့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် င
မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ လိုးဝ မခရပ်ြူိုးသည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက ကကြုရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးကယ်စ ိုး

သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ အရှက်ကပွဲ ခင်ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ခရပ်ခရ
ဲ့် ပပီိုး ပြစ်သည်။ အပခ ိုး
မည်သည့်အ
် ရ က သင် လက်မလတ်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏အလထက် အဘယ်အရ သည်
သ ၍အတရိုးကကီိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထက် အဘယ်အရ သည်
သ ၍ပမငမ
့်် ိုးန္င်သနည်ိုး။ ဤမသနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ပပည်၌ သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ခက်ခဲလှပပီပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤအရ အပပင် လူသ ိုးသည် သလျက်န္င
ှ ့်် တမင်တက တစ်ဇွတ်ထိုး
အပပစ်လွနက
် ျြူိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ရှညက် က သွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ တတတပပ ရလျှင၊်
ဤအရ သည် မည်သအတွ
ူ ့်
ကမ
် ျှ အကျြုိုးမပြစ်၊ မည်သက
ူ ့် မျှ အကျြုိုးမပပြုတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အချန်၏ တဘ င်ခတ်ပခင်ိုး မခရတပ။ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏ဘန်ိုးအသတရတသည်
့်
ပထမဦိုးစ ိုးတပိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် မည်မျှ ကက သည်ပြစ်တစ၊ သူသည် သူ၏အမှုအတွက်
့်
မည်သည့်အ
် ြိုးအခကမဆ တပိုးလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်၏။
သူ၏အမှု မပပီိုးဆိုးမချင်ိုး သူအန ိုးယူလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သူ၏ဘန်ိုးအသတရ၏ ဒတယအပင်ိုးက
သူရရှသည့်အ
် ချန်မသ
ှ
သူ၏အမှု အဆိုးသတ်လမ်မ
ွ လ
် ိုး၌
့် ည်။ အကယ်၍ စကကဝဠ တစ်ခင
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုး ဒတယအပင်ိုးက မပပီိုးစီိုးပါက၊ သူ၏တနရက်
့် သည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တရ က်လ လမ်မ
ဲ့် ည့်် လူမျြုိုးမျ ိုးက
့် ည်မဟတ်၊ သူ၏လက်သည် သူတရွ ိုးချယ်ခသ
မည်သည့်အ
် ခါ၌မျှ စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးမည်မဟတ်၊ သူ၏ဘန်ိုးအသတရသည် ဣသတရလအတပေါ်သ ့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ဆင်ိုးသက်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အစီအစဉ်သည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
အဆိုးသတ်မည် မဟတ်တပ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက တတွျို့ ပမင်သငက့်် ကပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတလ က်
မရိုးရင
ှ ိုး် သည်က န ိုးလည်သငက့်် ကတပသည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တ
့် ကက ငဆ
့်် တသ ် ယတန၏
့် အမှုသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်တသ သူမျ ိုး၊ အဆိုးစန
ွ ် အတင်ိုးအတ အထ
ထအတနတသ သူမျ ိုး၏ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခခဲရ
် ့် င်တစရန်ပြစ်သည်။
့် တသ ်လည်ိုး စ တန်၏စီမပပြုပပင်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ သူမျ ိုးအ ိုး သနစ
ယင်ိုးသည် အလင်ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး သမဟ
ှ ့်် တရ စဆ န်တင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ြမဆ
့် တ် အပင်န္င
့် ထ ိုးန္ှင၊့််
အ ဒ သမဟ
့် တ် ဧဝက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရတသ
အရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် သနစ
် ့် င်တစပပီိုး ယင်ိုးတက
သူန္င
ှ ့််
့် အသစ် ရယူသည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
သက်ဆင်တသ အရ မျ ိုးပြစ်သွ ိုးကကပပီိုး သူ၏ဘန်ိုးအသတရ ပြစ်သွ ိုးကကသည်။ ဤအရ သည်
လူသ ိုးစတ်ကိုးူ သကဲသ
့် မဟ
ရှ အရ ရ တင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
့် တ်၊ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအထဲ
့်
သမဟ
ှ ိုး် တပ။ ထထက်
၊
့် တ် စ တန်က အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ကျ
့် န်ဆပဲ ခင်ိုး အမှုတလ က် မရိုးရင
့်
ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုး အမှု၊ အပျက်သတဘ တဆ င်ပပီိုး သူန္င
ှ မ
့်် သက်ဆင်တသ

အရ မျ ိုးအ ိုး အပပြုသတဘ တဆ င်ပပီိုး သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အရ မျ ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲတစပခင်ိုးအမှု
့်
ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ဤအဆင ့်် တန က်ကယ
ွ ်မှ သမမ တရ ိုး ပြစ်တပသည်။
ဤအရ က သင်တ န့် ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ကစစရပ်မျ ိုးက တပါပပက်
ပပက်လပ်ပခင်ိုးက တရှ င်ကကဉ်ရမည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် သ မန် မည်သည့်အ
် လပ်န္င
ှ မ
့်် ျှ မတူတပ။ ယင်ိုး၏ အြ
့် ွယတ
် က င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ဉ ဏ်ပည သည် လူသ ိုး၏ဉ ဏ်ပြင ့်် မမီန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှု၏ဤအဆငအ
့်် တွငိုး် တွင ်
အရ ခပ်သမ်ိုးက မြန်ဆင်ိုးဘ၊ဲ ယင်ိုးတက
့် သ
့် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးလည်ိုး မပပြုတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ သူြန်ဆင်ိုးခဲတ
အရ မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစပပီိုး စ တန်၏ ညစ်ညြူိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
် ့် င်တစ၏။
့် သည့်် အရ အ ိုးလိုးက သနစ
ဤသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ လပ်ငန်ိုးက အစပပြုတလသည်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
အမှု၏အတရိုးပါမှု တစ်ရပ်လိုးပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ သင်ပမင်တတွျို့ရတသ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အမှနတ
် ကယ်ပင် အလွနရ
် ိုးရင
ှ ိုး် သတလ ။

သင်သည် ဘုရ ားသြင်ကို ယကု ကည်တသ တကက င့်် သမမ တရ ားအတွက်
အသက်ရှငသ
် င်သ
့် ည်
လူသ ိုးအ ိုးလိုး၌ တည်ရတနတသ
ှ
ဘပပဿန မှ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက သတဘ တပါက်
့်
န ိုးလည်ပါလျက်န္င
ှ ့်် လက်တတွျို့ကျင်သ
ွ ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တစ်ဘက်တွင ်
့် ိုးရန် ပျက်ကက
၎င်ိုးတသည်
အြိုးအခတပိုးရန် ဆန္ဒမရှ၍ အပခ ိုးတစ်ဘက်မှ ၎င်ိုးတ၏
ွ ိုး် သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးသည်
့်
့် ထိုးထင
အလွနပ
် င် မလမတလ က်တသ တကက င့်် ပြစ်၏၊ ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် ရှတနသည့််
့်
အခက်အခဲမျ ိုးစွ က အရှကအရှအတင်ိုး မပမင်န္င်သည်အ
့် ပပင် သင်တ
့် လျ ်စွ အဘယ်သ ့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်ကလည်ိုး မသတချ။ လူတ၏
့် လွနိုး် ပခင်ိုး၊
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် တပါတန်
အရည်အချင်ိုးညြ
့် ျင်ိုးလွနိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်သည်အ
့် တင်ိုးအတ
နည်ိုးပါိုးပခင်ိုးတတကက
င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ဘဝ၌ တနစဉ်ရင်
ဆင်ရသည့်် အခက်အခဲမျ ိုးက တပြရှငိုး် ရန်
့်
့်
့်
နည်ိုးလမ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအရ မှ အတပပ မျှသ ပြစ်ပပီိုး မမတ၏
့်
တနစဉ်အသက်
တ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တခေါ်တဆ င်လ န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတချ။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘဝက ဘဝပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတ၏အသက်
တ တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
ဆက်ဆတရိုး လိုး၀မရှသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူတင်ိုး ယူဆသည်အ
့် ရ ပြစ်၏။
ဘရ ိုးသခင်က ထသ ယ
့် ကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးသည် လူတက
့် လက်တတွျို့ဘဝတွင ် ကယ်တတ ်၏ ရယူပခင်ိုးန္ှင ့််
စလင်တစပခင်ိုး ခရတစမည် မဟတ်တပ။ အမှနမ
် ှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
ပပည်စ
့် တသ ထတ်တြ ်မှု မတတွျို့တသိုးတသ တကက င့်် မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ခယူရန် လူတ၏
့်

စွမ်ိုးတဆ င်န္င်မသ
ှု ည် မလတလ က်လွနိုး် တသ တကက င်သ
ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မူလရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး အဘယ်သမ
ူ ျှနိုးီ ပါိုး မလပ်တဆ င်ဟ ဆန္င်၏။ တတကျကျဆရလျှင၊်
၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ အတတ်က ၎င်ိုးတ ့်
စွဲကင်ထ ိုးသည့်် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ အမှုအရ မျ ိုးက လပ်နည်ိုးမျ ိုး
အရပြစ်သည်။ လူအနည်ိုးငယ်ကသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခပပီိုးတန က်
တပပ င်ိုးလဲမပှု ြစ်ပပီိုး ကယ်တတ ်၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ စတင်လပ်တဆ င်ကကသည်။
ယင်ိုးသပပြုမည်
အ
့် စ ိုး၊ ထသူတသည်
မမတ မှ
့်
့်
့် ိုးယွငိုး် တသ ယကကည်ပခင်ိုးမျ ိုးက မရမတနစွဲကင်ကက၏။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စတင်ယကကည်သည့်် အချန်တွင ် ဘ သ တရိုးဓတလ့် ထိုးတမ်ိုးစဉ်လ
့်
စည်ိုးမျဉ်ိုး စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက အတပခခ၍ယကကည်ပပီိုး၊ သူတ၏
့် ကယ်ပင် ဘဝဒဿနမျ ိုးအတပေါ်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အတပခခက အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် အပပန်အလှန ် ဆက်ဆတနထင်သည်။ ဤသည်မှ
လူဆယ်ဦိုးတင
ွ ် ကိုးဦိုး၌ပြစ်တသ အရ ဟဆန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က စတင်ယကကည်ပပီိုး
တန က်ပင်ိုးတွင ် အပခ ိုးတသ အစီအစဉ်က ြန်တီိုးပပီိုး အသစ်တစ်ရပ် စတင်သမ
ူ ျ ိုး
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည်။ လူသ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သမမ တရ ိုးအပြစ်
့်
ထင်မတ
ှ ်ရန်၊ သမဟ
် တ
ဲ့် ပပပီ။
့် ိုးရန် ပျက်ကွကခ
့် တ် သမမ တရ ိုးအပြစ် လက်ခပပီိုး လက်တတွျို့ ကျင်သ
တယရှု ၌ယကကည်ပခင်ိုးက ဥပမ အတနန္ှင ့်် ယူကကတလ ။့် လူတစ်ဦိုးသည် စတင်ယကကည်သည်ပြစ်တစ၊
ယကကည်သည်က
့် လ ကက ပမင်ပ့် ပီိုးပြစ်တစ အ ိုးလိုးသည် သူတမှ့် ရှသည့်် ပါရမီမျ ိုးက
အသိုးချလက်သည်အ
့် ပပင် သူတပ့် င်ဆင်သည့်် မည်သည်က
့် ျွမ်ိုးကျင်မက
ှု မဆ ထင်ရှ ိုးတစသည်။
“ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး” ဆသည့်် စက ိုးလိုးသိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
် သက်တ ထဲတွင ်
့် ပမှနအ
ထည့်ထ
် ိုးရသက်သက်ပြစ်ပပီိုး မမတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးကမူ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှ၊ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှပင် မကကီိုးထွ ိုးခဲတ
က်စ ိုးမှုသည်
့် ပ။ ၎င်ိုးတ၏လ
့်
မပူ၊ မတအိုး။ ထသူတသည်
၎င်ိုးတ၏
် ့် တ်မည်ဟ မတပပ တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးက စွနလ
့်
ဘရ ိုးသခင်က အ ိုးလိုးဆက်ကပ်ပခင်ိုးလည်ိုး မပပြုတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
အမှနတ
် ကယ်မချစ်၊ သမဟ
ကကည်ပခင်ိုးမှ
့် တ် န ခမှုလည်ိုး လိုးဝမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သူတ၏ယ
့်
အစစ်အမှနန္
် င
ှ ့်် အတအတယ င် တရ တနက ၊ မျက်စတစ်ဘက်ြွငပ့်် ပီိုး တစ်ဘက်ပတ်က ချဉ်ိုးကပ်လျက်၊
၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်မှုက လက်တတွျို့ ကျင်သ
့် ိုးရ ၌ စတ်အ ိုးထက်သန်မှု မရှတချ။ ထသတသ
့်
့်
စတ်တရ တထွိုးသည့်် အတပခအတနန္ှငသ
့််
ဆက်သွ ိုးလျက် အဆိုးတွင ် မတရရ တသ တသဆိုးပခင်ိုးပြင့််
တသဆိုးကက၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးတင
ွ ် မည်သည်အ
့် ဓပပ ယ် ရှသနည်ိုး။ ယတန၊ ့် လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ သင်
တပခချရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ပါက၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သ မကဘဲ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးကလည်ိုး

ရှ သင်သ
ှု ိုးပြင်၊့် သင်ကယ်တင်၏
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှု လက်တလျှ က်မအ
လက်တလျှ က်မအ
ှု ိုးပြင့်် သင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စ ိုးတသ က်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
စစ်မှနစ
် ွ န ိုးလည်န္င်မည်ပြစ်၍ သင်န္
ှ ိုးသ ိုး၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုး တနရ မှလ တသ
့် လ
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ပခင်ိုး အစစ်အမှနသ
် ည်လည်ိုး ရှလ န္င်မည်။ တစ်နည်ိုးဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က
သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် အစစ်မန
ှ ဆ
် ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အဘယ်သမ
ူ ျှ မြျက်ဆိုးီ န္င် သမဟ
့် တ် မတ ိုးဆီိုးန္င်သည့််
ချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးပြစ်လျှင၊် ယခအချန်တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး လမ်ိုးမန
ှ တ
် ပေါ်တင
ွ ်
ရှတနသည်။ ထအရ က သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တကက င်ိုး သက်တသပပသည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
ှ ိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးကခရပပီိုး
့် တသ ် သင်န္
့် လ
အပခ ိုးမည်သည်အရ ကမျှ သင်က
့် မပင်ဆင်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်၏ အတတွျို့အကကြုတကက င်၊့်
သင်တပိုးဆပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အြိုးအခတကက င်န္
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်တပိုးမှုတကက င့်် သင်သည်
့် င
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အလအတလျ က် ချစ်ပခင်ိုး တပေါ်တပါက်လ န္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် တသ အခါ
သင်သည် စ တန်၏ လွမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ ကင်ိုးလွတလ
် ျက် ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အလင်ိုးထ၌
ဲ
အသက်ရင
ှ လ
် မ်မ
ှု ှ ချြုိုးတြ က် လွတတ
် ပမ က်ပပီိုးမှသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ အတမှ င်လွမ်ိုးမိုးမမ
သင်ရရှပပီိုးဟ ဆန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး၌ သင်သည် ဤပန်ိုးတင်က
ရှ တြွရမည်။ ဤအရ သည် သင်တအသီ
ိုးသီိုး၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုး ပြစ်၏။ သင်တ မည်
သတ
ူ စ်ဦိုးမျှ
့်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက ရှတနသည်အ
့် တင်ိုး အ ိုးရတကျနပ်မတနသင်တ
့် ပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုတတ ်အတပေါ်တင
ွ ် စတ်န္စ
ှ ်ခွ မရှန္င်သကဲသ
့် တပါ
့် တန်
့် တန် ခယူပခင်ိုးလည်ိုး မပပြုန္င်တပ။ သင်သည်
့် တပါ
အရ ရ တင်ိုး၊ အချန်တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က စဉ်ိုးစ ိုးသငပ့်် ပီိုး သူအတွ
က် အရ ရ က
့်
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။ ထအပပင်
သင်စက ိုးတပပ တသ အခါ သမဟ
့် ခါတင်ိုး
့်
့် တ် အမှုအရ မျ ိုးပပြုသည်အ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်အကျြုိုးက ဦိုးစ ိုးတပိုးသင်သ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
့် လျှင ် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် ညီန္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအရ ၌ လူတ၏
့်
့် အကကီိုးဆိုးတသ အမှ ိုးအယွငိုး် မှ စက ိုးအ ိုးပြင်သ
ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တနစဉ်ဘ၀မျ
ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် လိုးဝမပါရှတပ။ အကယ်စင်စစ်၊ ဘရ ိုးသခင်
့်
တည်ရတကက
ှ
င်ိုးက လူအ ိုးလိုးက ယကကည်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သူတ၏
့်
့် တနစဉ်
အသက်တ မျ ိုးတင
ွ ် လိုးဝမရှ။ လူန္ှု့် တြ
် ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ တတ င်ိုးတလျှ က်သည့်် ဆတတ င်ိုးချက်
အတပမ က်အပမ ိုး တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊ သူတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးအထဲတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
တနရ အနည်ိုးငယ်သ ရှသပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူက ထပ်ခါထပ်ခါ စစ်တကက သည်။
ဤသည်မှ လူတသည်
မစင်ကကယ်တသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဤစမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအတွငိုး်
့်
၎င်ိုးတသည်
အရှက်ရပပီိုး ကယ့်အ
် တကက င်ိုးကယ် သလ တစရန် ဘရ ိုးသခင်၌
့်

၎င်ိုးတက
့် စစ်တကက ပခင်ိုးမှလွဲ၍ အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုး မရှတပ။ သမဟ
့် တ်လျှင၊် လူသ ိုးသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးမှ ဆင်ိုးသက်လ သူမျ ိုး ပြစ်သွ ိုးလျက် ပ၍ပ၍ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး
လ လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်၌ လူတစ်တယ က်စီသည်
၎င်ိုးတက
် ျက်မျ ိုးစွ န္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင်၏ တဆိုးတကက ပခင်ိုး
့် ယ်တင်၏ ရည်ရွယခ
ခယူလျက် စွနပစ်
် ့် ကကသည်။ သမဟ
ူ မျှ အသိုးမပပြုန္င်ဘ၊ဲ လူတ၌့်
့် တ်လျှင ် ဘရ ိုးသခင် အဘယ်သက
သူပပြုသင်သ
့် ရ က မပပြုန္င်ဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်အ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် တပိုးသည်။
့် တရှ ျို့ ဦိုးစွ သန်စင်
ဤတဆိုးတကက ပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်အ ိုးပြင့်် လူတသည်
မမကယ်က အသတရ ိုး ရရှလ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
တပပ င်ိုးလဲတက င်ိုး တပပ င်ိုးလဲတပိုးလမ်မ
့် ည်။ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အသက်က
၎င်ိုးတအထဲ
တင
ွ ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပပြုလ ပပီိုး ထနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
့် လျှင ်
့်
၎င်ိုးတ၏န္ှ
့်် ွ ိုးန္င်သည်။ ထတကက
င့််
့် လိုးသ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်ထသ လ
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လှညသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး ဆသည်မှ လူမျ ိုး တပပ ကကသတလ က် ရိုးရှငိုး် ပပီိုး လွယက
် ူသည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်အတင်ိုးဆလျှင ် သင်၌ ပည အသသ ရှပပီိုး အသက်အပြစ် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မရှတပ၊ ထအပပင်
သင်သည် မမအသပည အကန်အသတ်
တဘ င်ထ၌
ဲ သ ရှပပီိုး
့်
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မကျင်သ
့် ိုးန္င်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး
အသက်မရှငန္
် င်ပါက၊ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှလိုးသ ိုး သင်၌
မရှတသိုးတကက င်ိုးက သက်တသပပတနပပီိုး သင်န္
ှ ိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် လ
မသက်ဆင်တကက င်ိုးကလည်ိုး ပပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
သူက
့် သကျွမ်ိုးလ န္င်သည်- ယင်ိုးသည် တန က်ဆိုးပန်ိုးတင်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး လက်စ ိုးရမည့််
ပန်ိုးတင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးရ ၌
တအ င်ပမင်တစရန် ၎င်ိုးတအတ
င်ိုး အသက်ရင
ှ တ
် ရိုးရ တွင ် ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်ရမည်။ သင်သည်
့်
အယူဝါဒဆင်ရ အသတရ ိုးမျှသ ရှလျှင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ
ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ထတန
့် ိုးပပီိုး
့် က် သင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပခင်ိုးလည်ိုး ပပြုမှသ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် စလင်၍ ဘရ ိုးသခင်၏
အလန္ှငည
့်် တ
ီ သ ယကကည်ပခင်ိုးအပြစ် ယူဆန္င်သည်။ ဤလမ်ိုးတပေါ်တင
ွ ် လူမျ ိုးစွ က
အသပည အတကက င်ိုး မျ ိုးစွ တပပ န္င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ထသူတတသသည်
အ
့် ချန်
့်
့်
တရ က်တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးသည် မျက်ရည်မျ ိုးလျှလျက်၊ အချန်ပြြုန်ိုးခဲပ့် ပီိုး
အရွ ယ်လွနသ
် ည်အထ အချည်ိုးန္ိုးီှ အသက်ရင
ှ ခ
် သ
ဲ့် ည့်် အတွက် ကယ်က
့် ယ်ကယ် မန်ိုးတနကကသည်။
သူတသည်
အယူဝါဒမျ ိုးကသ သတဘ တပါက်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခပခင်ိုးက မလပ်န္င်တပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူတသည်
ပျ ိုးတစ်တက င်ကသ
ဲ့် ့်
့်

အလပ်မျ ိုးက ဟဟသည်သည် တပပိုးလ ိုးတနကကသည်၊ သူတ တသအ
ဆ
့် ဆ
ဲ ဲ အချန်တရ က်မသ
ှ
သူတ၌့်
့်
စစ်မှနတ
် သ သက်တသခချက် မရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ မသတကက င်ိုးတက
ွ ်
့် တန က်ဆိုးတင
သပမင်လ သည်။ ၎င်ိုးအချန်သည် တန က်ကျလွနိုး် ပပီ မဟတ်တလ ။ အချန်တက င်ိုးက လက်မလတ်တမ်ိုး
အသိုးမချဘဲ သင်ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သမမ တရ ိုးက အဘယ်တကက င့်် မရှ တြွဘတ
ဲ နသနည်ိုး။
မနက်ပြန်အထ အဘယ်တကက င့်် တစ င်ဆ
ှ သ
် ည်အ
့် ချန်တွင ် သမမ တရ ိုးအတွက်
့် င်ိုးသနည်ိုး။ အသက်ရင
အနစ်န မခလျှင ် သမဟ
့် ဆ
ဲ အ
ဲ ချန်တွငမ
် ှ
့် တ် သမမ တရ ိုးက ရယူရန် မရှ တြွလျှင၊် တသအဆ
တန င်တတရ ိုးက သင်ခစ ိုးလ၍ ပြစ်န္င်သတလ ။ သပြစ်
့် လျှင၊် အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က
သင်ယကကည်သနည်ိုး။ အကယ်စင်စစ်၊ လူမျ ိုးသည် အနည်ိုးငယ်သ အ ိုးစက်၍ ဆက်ကပ်မရ
ှု လျှ
ှ င်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ရ မျ ိုးစွ ရှတပ၏။
့် ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်သည်အ
လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် အစဉ်မပပတ် နတ်ဆိုးမျ ိုး ပင်ဆင်တနတသ တကက င်သ
့်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူတသည်
မလပ်မတဆ င်န္င်ကကဘဲ၊ တန က်ဆိုး အကျြုိုးအပမတ် ဘ မျှ
့်
မပြစ်တစတသ ဇ တပကတအတွက် အတပပိုးအလ ိုး လပ်ကင်ကကသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့််
လူတသည်
စဉ်ဆက်မပပတ် ဒကခမျ ိုး၊ အခက်အခဲမျ ိုး၏ဒဏ် အပမဲခစ ိုးတနရပခင်ိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စ တန်၏ ညှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးပင် မဟတ်တပတလ ။ ယင်ိုးသည် ဇ တပကတ၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုး
မဟတ်တပတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်ခမ်ိုး အတပပ သက်သက်န္င
ှ ့်် အတစခပခင်ိုးပြင့်် မလှညစ
့်် ိုးသင်တ
့် ပ။
ယင်ိုးအစ ိုး သင်သည် လက်ဆပ်လက်ကင် ပပန္င်တသ လပ်တဆ င်မက
ှု လပ်ရမည်။ မမကယ်က
မလှညစ
့်် ိုးတလန္ှင၊့်် ထသပပြုလျှ
င ် မည်သည်အ
့် ဓပပ ယ် ရှသနည်ိုး။ သင်၏ ဇ တပကတအတွက်
့်
အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး အကျြုိုးအပမတ်န္င
ှ ့်် တကျ ်ကက ိုးမအ
ှု တွက် ရန်ိုးကန်ပခင်ိုးပြင့်် သင်သည် အဘယ်မည်တသ
အကျြုိုးအပမတ် ရရှန္င်သနည်ိုး။

တက င်ားကင်နင
ို င
် တတ ်၏ ဧဝတေလိတရ ားသည် စကကဝဠ တစ်ြွငလ
် ားု
ပျွေ့ နှသွ
့် ားမည်ဟု တဟ တခပ တနသည့် ် မိုားကကိ ားသ
ြုနစ်ြျက်ခမည်ဟည်ားသည်
တပါိုးအမျြုိုးသ ိုး န္င်ငမျ ိုးအကက ိုး ငါသည် ငါ၏အမှုက ပျျို့ န္ှတအ
င် လပ်တဆ င်တနသည်။
့်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး တတ က်ပလျက်ရသည်
ှ
။ ကကယ်အစက်အစက်
လူသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ငါ၏ အလတတ ်သည် သရပ်တပေါ်တနပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ငါ၏လက်ပြင့်် ဦိုးတည်
တပိုးတနက ၎င်ိုးတသည်
ငါတ ဝန်တပိုးထ ိုးရ အမှုက တဆ င်ရွက်တနကကသည်။ ယခအချန်မစ
ှ ၍
့်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးက အပခ ိုးကမဘ တစ်ခအတွငိုး် တခေါ်တဆ င်လျက်၊ ငါသည် တခတ်သစ်တစ်ခအတွငိုး်

ဝင်တရ က်ခပဲ့် ပီ ပြစ်သည်။ ငါ “ဇ တတပမ” သ ပပန်
့် ခါ၊ လူသ ိုးသည် ငါက
့် ပမတလိုးနက်စွ
့် သည်အ
သကျွမ်ိုးတစပခင်ိုးင ှ ငါ၏မူလအစီအစဉ်ရှ အမှု၏ တန က်အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါသည်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ကကည်လ
့် ျက်၊ ငါ၏အမှုတဆ င်ရွက်ရန် အချန်တက င်ိုး ပြစ်တကက င်ိုးတတွျို့က သပြင့််
ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏အမှုသစ်က တဆ င်ရွက်တနလျက်၊ ငါသည် တခါက်တတခါက်
ပပန်
့်
သတ်သိုးီ သတ်ပျ လပ်တဆ င်သည်။ အကယ်စင်စစ် ဤသည်မှ တခတ်သစ်ပြစ်ပပီိုး
ဤတခတ်သစ်အတွငိုး် လူသစ်မျ ိုးက ပ၍ တခေါ်လ န္င်က ငါသတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ရမည့်် လူမျ ိုးက
ပ၍ြယ်ရှ ိုးရန်အလငှ့် ငါသည် အမှုသစ်ယလ
ူ
ခဲသ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ န္င်ငတွင ် ငါသည်
့် ည်။ အဆင်ိုးနတ
လူသ ိုးမျ ိုး မတတွိုးတတ်တအ င် ခက်ခန
ဲ က်နတ
ဲ သ အမှုအဆင့်် တစ်ရပ်က တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
တလတွငယ
် မ်ိုးထိုးတစပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတအမျ
ိုးအပပ ိုးသည် တလတက်သည်အ
့် ထဲတွင ် တတ်ဆတ်စွ
့်
လွငတ
့်် မျ သွ ိုးသည်။ အကယ်စင်စစ် ဤသည်မှ ငါရှငိုး် လက်တတ မ
့် ည့်် “တလင်ိုးပပင်” ပြစ်သည်၊
ယင်ိုးသည် ငါတတ င်တ
် ရ န္ှင ့်် ငါ၏အစီအစဉ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် သည့်အ
့် တသ ်
ဆိုးသမ
ွ ်ိုးသူ အမျ ိုးအပပ ိုးသည် ငါအမှုပပြုတနစဉ် တတ်တဆတ် ဝင်တရ က်လ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ငါသည်
၎င်ိုးတက
ှ ထ
် တ်ရန် အလျင်မလ တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏။ ထသတမ
် ည်အ
့် စ ိုး
့် တမ င်ိုးန္င
့် င်ိုးန္ှငမ
အချန်တန်သည်အ
့် ခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တကွဲတပပ ိုး ပျျို့ န္ှသွ
့် ိုးတစမည်။ ထတန
့် က်မှသ လျှင ် ငါသည်
အသက်စမ်ိုးတရပြစ်ပပီိုး ငါက
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသူတအ
့် အမှနတ
့် မှ သတဘဂ သြန်ိုးသီိုးန္ှင ့်် ကက ၏
့် ိုး ငါထ
တမိုးကကြုင်သည်ရ
့် နတ
ွ တ
့်် ပိုးမည်။ စ တန် တခတတ ကျင်လည်ရ ြန်တတ နယ်တွင ် တရစင်မရှ၊
့် က
့် ရယူခင
သဲသ ရှသပြင့်် ဤအတပခအတနမျ ိုးက ရင်ဆင်လျက်၊ ငါသည် ထကဲသ
့် တသ
အမှု၏အဆင်က
့်
့်
တဆ င်ရွက်သည်။ ငါရရှသည်မှ အညစ်အတကကိုးကင်ိုးသည့်် တရစင်ပြစ်ပပီိုး သဲမဟတ်တကက င်ိုးက
သင်သသင်သ
ွ ် အဘယ်သ ကျန်
ရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။
့် ည်။ ဆိုးညစ်တသ သူမျ ိုးသည် ငါ၏အမ်တင
့်
ငါ၏ပရဒသဘတွင ် ကပ်ပါိုးတက င်မျ ိုးအပြစ် တပမတခွိုးတက
့် ငါအဘယ်သ ခွ
့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။
၎င်ိုးတအ
် တ်ရန် ကကစည်၍ရတသ နည်ိုးတင်ိုးက ငါသည် အသိုးပပြု၏။ ငါ၏အလက
့် ိုးန္ှငထ
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးမပပြုမီ၊ ငါပပြုလပ်တတ မ
့် ရ က မည်သမ
ူ ျှ မသတချ။ ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အရယူလျက်၊
့် ည်အ
ငါသည် ထဆိုးညစ်တသ သူတအ
ငါ၏ မျက်တမှ က်မှ အတင်ိုးအကျပ်
့် ိုး တမ င်ိုးထတ်ပပီိုး ထသူတသည်
့်
န္ှငထ
် တ်ခကကရသည်။ ငါသည် ဆိုးညစ်တသ သူတက
သတသ
်လည်ိုး ငါအတွ
က်
့်
့် ဤသပပြု၏၊
့်
့်
အတစခြတန
က် ရှပါဦိုးမည်။ လူသ ိုးတ၏
့် ိုးတအတွ
့် ၎င်
့်
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးလစတ်မှ ပပင်ိုးပပ
လွနိုး် သည်။ ထတကက
င့်် ငါသည် တပပ ဆထက်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆက လူသ ိုးတအ
့်
့် ိုး
၎င်ိုးတ လ
၎င်ိုးတ၏
့် အပ်သည်မျ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးစဉ်၊ လူသ ိုးတသည်
့်
့် တလ ကအတွငိုး်
တနထင်လျက်၊ မမတက
့်် ငါ၏
့် ယ်ကယ် တဝြန်အကဲပြတ်န္င်ပခင်ိုး အလငှ့် ၊ ငါသည် ငါ၏ကယ်ကလှည၍
ဘန်ိုးအသတရရှတသ မျက်န္ ှ က တပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတအ
တရ ိုး
့် ိုးပပ၏။ လူသ ိုးတ အသ
့်

ဝင်လ တသ အခါ၊ ငါသည် ငါ၏အမှုက ပျျို့ န္ှတစ
့် ည်။ ထအခါ ငါသည်
့် ပပီိုးသည်မှ ကက ပပီ ပြစ်လမ်မ
ငါ၏ဆန္ဒက လူသ ိုးတအ
ငါ၏အမှု ဒတယအပင်ိုးက စတင်
့် ိုး ထတ်တြ ်ပပပပီိုး လူသ ိုးတအတပေါ်
့်
တဆ င်ရွက်မည်။ လူသ ိုး အ ိုးလိုးတအ
ှ ့်် ညှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် ငါတန
့် က် အနီိုးကပ်
့် ိုး ငါ၏အမှုန္င
လက်တစလျက်၊ ငါတဆ င်ရွက်ရမည်အ
့် မှုက ၎င်ိုးတတတ်
စမ
ွ ်ိုးသမျှ ငါန္ှငအ
့်် တူ တဆ င်ရွက် တစမည်။
့်
ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်က တတွျို့လမ်မ
တယ က်တင
ွ မ
် ျှ ယကကည်ပခင်ိုးမရှ၊ ငါသည်လည်ိုး
့် ည်ဟ ၎င်ိုးတ တစ်
့်
၎င်ိုးတအ
့် စ ိုး၊ ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်က လူသ ိုးအလယ်မှ ြယ်ရှ ိုးလျက်၊
့် ိုး အတင်ိုးအကျပ် ခင်ိုးမည်အ
အပခ ိုးကမဘ သ ယူ
င်တစ်ကကမ် တန င်တရသည်အ
့် ခါ၊
့် တဆ င်သွ ိုးသည်။ လူသ ိုးတ တန
့်
ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်က ယူတဆ င်က ယကကည်သတ
ူ အ
့် ိုး ပ၍ပပမည်။ ဤသည်မှ ငါအမှုပပြုသည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်သည် ခါန န်ပပည်မှ စွနခွ
် ့် သည့်အ
် ချန်ရှပပီိုး
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသူတ ထ
် ့် သည့်အ
် ချန် ရှတသ တကက င့်် ပြစ်၏။ ထအပပင်
တစ်ကမဘ လိုး
့် မှလည်ိုး စွနခွ
့်
မှန်သွ ိုးပပီိုး အတမှ င်ထအတွငိုး် သက်ဆင်ိုးသွ ိုးတစလျက်၊ တစ်ကမဘ လိုးက ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်
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ှ
။ ခါန န်ပပည်ပင်လျှင ် တနတရ င်က မပမင်တစရ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုး ယကကည်မှု
တပျ က်ဆိုး တသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ တမိုးကကြုင်သည့်် ခါန န်ပပည်က စွနခွ
် ့် န္င်ပခင်ိုးငှ မစွမ်ိုးတချ။ ငါသည်
တက င်ိုးကင်ဘအသစ်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးအသစ်အတွငိုး် ဝင်တရ က်သည်အ
့် ခါမှ၊ ငါဘ
့် န်ိုးတတ ်၏
အပခ ိုးအစတ်အပင်ိုးက ယူတဆ င်ပပီိုး ယင်ိုးက ခါန န်ပပည်တွင ် ဦိုးစွ တြ ်ပပသည်၊ ည၏ ပန်ိုးပတ်တအ င်
တမှ င်တသ အတမှ င်ထအတွငိုး် နစ်ပမြုပ်တနသည့်် တစ်ကမဘ လိုး အလင်ိုးသတရ
ှ င ့်် ရတစရန်အတွက်
့် က်ရခွ
အလင်ိုးတရ င် အနည်ိုးငယ်က တစ်ကမဘ လိုး၌ ထွနိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစသည်။ ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်က
တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးတင
ွ ် တိုးပွ ိုးပပီိုး အသစ်တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစလျက်၊ တစ်ကမဘ လိုးရှ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး
အလင်ိုး၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ ခွနအ
် ိုးရယူရန် လ တရ က်တစသည်။ ငါသည် လူကမဘ
က တရှိုးက လက
့်
လ တရ က်ခပဲ့် ပီိုး ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်က ဣသတရလပပည်မှ အတရှ ျို့အရပ်သ ယူ
့် ကက င်ိုး
့် တဆ င်လ ခဲတ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက သတစမည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်သည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မှ ယတနတ
့် င် ယူတဆ င် လ ခဲတ
့် သ တနရ ပြစ်သည့်် အတရှ ျို့အရပ်မှ
ထွနိုး် လင်ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါထွက်ခွ လ သည့်အ
် ရပ်သည် ဣသတရလပပည် ပြစ်လငက
့်် စ ိုး၊
ထတနရ မှ အတရှ ျို့အရပ်သ ငါ
ှ တ
့် ပသည်။ အတရှ ျို့အရပ်၏ အလင်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး
့် တရ က်ရခဲ
ပြြူသွ ိုးသည်အ
့် ခါမှသ ၊ ကမဘ တစ်ဝန်ိုးရှ အတမှ င်သည် အလင်ိုးသ စတင်
တပပ င်ိုးလဲက ငါသည်
့်
တရှိုးက လက ဣသတရလပပည်မှ ထွက်သွ ိုး၍ အတရှ ျို့အရပ်တွင ် အသစ်တစ်ြန် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ တနသည်က
လူသ ိုးက တတွျို့ ရှမည် ပြစ်သည်။ ဣသတရလပပည်အတွငိုး် သ တစ်
ချန်ကဆင်ိုးသက်ပပီိုး တန င်တွင ်
့်
ထတနရ မှ ထွကခ
် ွ လ ခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ ငါသည် ဣသတရလပပည်တွင ် ထပ်မတမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး မပပြုန္င်တပ၊
အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါ၏အမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုး ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊

အတရှ ျို့အရပ်မှ အတန က်အရပ်သ တပြ
င်တ
့် န်ိုးလျက် လျှပ်ပပက်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့်
ထအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င့်် ငါသည် အတရှ ျို့အရပ်၌ ဆင်ိုးသက်ခက
ဲ့်
ခါန န်ပပည်က အတရှ ျို့အရပ်
သ ိုးမျ ိုးထ ယူတဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် တစ်ကမဘ လိုးရှ လူသ ိုးမျ ိုးက ခါန န်ပပည်သ ့်
တခေါ်တဆ င် လသပြင်၊့် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ထန်ိုးချြုပ်ြ ခါန
န်ပပည်တွင ် ငါသည် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက
့်
့်
ဆက်လက် ထတ်ပပန်တလသည်။ ယခအချန်တွင ် ခါန န်ပပည်မှလွဲ၍ ကမဘ တပမပပင်တစ်ခလိုး၌
အလင်ိုးမရှတပ။ ထအပပင်
လူသ ိုးအ ိုးလိုး ဆ တလ င်မန္
ှု င
ှ ့်် အတအိုးတတကက
င့်် ဒကခတရ က်တန၏။
့်
့်
ငါသည် ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်က ဣသတရလတက
့် တပိုးပပီိုးတန က် ပပန်ယူလက်၏၊ ထတန
့် က်
ဣသတရလလူမျြုိုးတအ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက အတရှ ျို့အရပ်သ ့်
့် ိုး အတရှ ျို့အရပ်သ တခေါ်
့် တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တခေါ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး အလင်ိုးန္ှင ့်် ပပန်လည်စည်ိုးလိုး၍ တပါင်ိုးသင်ိုးက ၊ ယင်ိုးက ရှ တြွပခင်ိုး
မပပြုရတတ ရ
့် န်အလငှ့် ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ည်။ ရှ တြွတနသူ အ ိုးလိုးအ ိုး
့် အလင်ိုးထ တခေါ်တဆ င်လ ခဲသ
အလင်ိုးက တစ်ြန် ပပန်ပမင်တစပပီိုး ဣသတရလတွင ် ငါ၌ရှခဲတ
့် သ ဘန်ိုးတတ ်က ပမင်တစမည်။
တရှိုးလွနတ
် လပပီိုးတသ က လက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုး မိုးတမ်ပြြူတပေါ်မှ ငါကကဆင်ိုးခဲတ
့် ကက င်ိုး
သူတအ
ှ
့် အသီိုးမျ ိုးက
့် ိုးပမင်တစမည်၊ မတရတွက်န္င်တသ မိုးတမ်ပြြူမျ ိုး၊ မပတ်သပ်လျက်ရသည်
သူတအ
့် ပပင် ဣသတရလ၏ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့တစမည်။ ယဒလူမျြုိုးတ၏
့် ိုး ပမင်တစမည်အ
့်
အရှင၊် လူတတတ
င်တ
် ရင်မျ ိုး၏
့် တနသည့်် တမရှယန္ှင ့်် တခတ်အဆက်ဆက် ရှငဘ
့်
ညှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် ါ၏ ရပ်သင
ွ အ
် ပပည်အ
့် ဝက ကကည်တ
့် စမည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
့် သည်င
ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ တဆ င်ရွက်ချက် အ ိုးလိုးက လူသ ိုးအ ိုး ထတ်တြ ်ပပလျက်၊ ငါသည်
စကကဝဠ တစ်ခလိုး အတပေါ် အမှုပပြုပပီိုး ကကီိုးစွ တသ အမှုက တဆ င်ရွက်မည်။ ယဒပပည်တွင ်
ငါ၏ဘန်ိုးတတ ် မရှတစတတ ရ
့် န် ငါသည် ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်က တရှိုးက လက ယူလက်ပပီိုး အတရှ ျို့အရပ်သ ့်
ယူတဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး အ ိုးလိုး သတစပခင်ိုးအလငှ့် ၊ ငါက
် သ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုး၊
့် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ င်တ
့် မျှ ခ
မိုးတမ်ပြြူတပေါ်မှ ငါကကလ ရန် တတ င်တ
ူ ျ ိုး၊ ငါတစ်ြန် တပေါ်ထက
ွ ်ရန် တတ င်တ
့် ခဲသ
့် မ
့် ခဲသ
့် ည့််
ဣသတရလန္ှင ့်် ငါက
ွ ် တစ်ခလိုးအ ိုး ဘန်ိုးကကီိုးတသ ငါ၏မျက်န္ ှ
့် န္ှပ်စက်ညှဉ်ိုးပန်ိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အပပည့်အ
် ဝ ပပမည်။ အတကက င်ိုးမှ တန က်ဆိုးတသ က လသည် တရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး
ပြစ်တသ တကက င်ပ
့် င်တည်ိုး။
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ တ
် ွင ် ငါသည် ငါ၏အမှုက တဆ င်ရွက်လျက် ရှပပီိုး အတရှ ျို့အရပ်တွင ် တင်ိုးန္င်င
အ ိုးလိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏအ ိုးလိုးက တန်လှုပ်တနတစလျက်၊ အဆိုးမရှ မိုးပခမ်ိုးသမျ ိုးက
ထတ်လတ်တနသည်။ လူသ ိုး အ ိုးလိုးက ပစစြုပပနသ
် ဦိုးတဆ
င်လမ်ိုးပပခဲသ
့် ည်မှ ငါ၏အသ ပြစ်သည်။
့်
ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်က ကမဘ တစ်ခလိုးထမှ ငါပပန်လည်ရယူခပဲ့် ပီိုး အတရှ ျို့အရပ်တွင ်
အသစ်တစ်ြန် ထတ်ပပန်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် ငါ၏ အသအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည်

သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည်၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုးက ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် ကျတစပပီိုး ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်
န ခတစမည်၊ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်က ပမင်ရန် မတတ င်တ
ူ ည်
့် သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ငါ၏ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက စိုးရမ်တကကီိုး မတစ င်တ
ူ ည် ငါတစ်ြန်
့် နသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ပပန်တပေါ်လ မည်က မငတ်မတ
ွ ်သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ် တက င်ိုးပခင်ိုးက
တအ က်တမ့်တမ်ိုးတပခင်ိုး မရှသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် အလင်ိုးသ မလ
ဘဲ တနမည်နည်ိုး။
့်
အဘယ်သသ
ူ ည် ခါန န်ပပည်၏ ကကယ်ဝမှုက မတမျှ ်ကကည်ဘ
့် ဲ တနမည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် တရွ ိုးန္တ်ရင
ှ ်
ပပန်ကကလ ပခင်ိုးအတွက် မတတ င်တ
ှ အ
် ိုး မပမတ်န္ိုးသူ
့် ဘဲ တနသနည်ိုး။ ကကီိုးပမတ်သည့်် အနန္တတန်ခိုးရင
အဘယ်သန
ူ ည်ိုး။ ငါ၏အသသည် ကမဘ တစ်ဝန်ိုး ပျျို့ န္ှသွ
ူ ျ ိုးအ ိုး
့် ိုးမည်။ ငါတရွ ိုးတက က်ထ ိုးသမ
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လျက် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ပမတပပ ကက ိုးရန် ငါအလရှသည်။
တတ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ပမစ်မျ ိုးက တန်လှုပ်တစသည့်် အင်အ ိုးကကီိုးတသ မိုးချြုန်ိုးသမျ ိုးကဲသ
့် ့်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်တအ
င့််
့် ိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ငါတပပ ကက ိုးသည်။ ထတကက
့်
ငါ၏န္ှုတ် အတွငိုး် ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ ရတန ပြစ်လ ပပီိုး လူသ ိုးအ ိုးလိုး ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ချစ်ခင် ပမတ်န္ိုးသည်။ အတရှ ျို့အရပ်မသ
ှ ည် အတန က်အရပ်အထ
တစ်တလျှ က်လိုး လျှပ်ပပက်သည်။ လူသ ိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်ရန် ရွ မန်ိုးပပီိုး
တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ် မတတွိုးတတ်တအ င် နက်နသ
ဲ ည်ဟ ပမင်တသ ်လည်ိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတင
ွ ်
ပ၍ပင် တပျ ်ပက်ကကတလသည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် န္စ့် ကတလိုးငယ်
တစ်ဦိုး ခတလိုးတင်
့်
တမွိုးြွ ိုးပပီိုးသည့်အ
် လ ိုး၊ ငါ၏ ကကလ ပခင်ိုးက င်္ဏ်ပပြုလျက် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ပြစ်က
တပျ ်ရင်ကကတလသည်။ ငါ၏အသအ ိုးပြင့်် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ တခေါ်
ူ ည်။
့် ယမ
ထအချန်မစ
ှ ၍ လူသ ိုးတသည်
ငါက
့် လ တရ က် ဝတ်ပပြုရန်အလငှ့် ငါသည်
့်
လူသ ိုးအမျြုိုးအန္ွယအ
် တွငိုး် သ တရ
ိုးဝင် ဝင်တရ က်မည်။ တတ က်ပလျက်ရတသ
ှ
ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်န္င
ှ ့််
့်
ငါ၏ န္ှုတ်ထရ
ဲ ှ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်လ တစပပီိုး
အတရှ ျို့အရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးမျ ိုးက ပမင်တစက ငါသည် အတရှ ျို့အရပ်၏ “သလွငတ
် တ င်” တပေါ်သလည်
ိုး
့်
ဆင်ိုးသက်ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး ပမင်တစမည်။ ငါသည် ယဒ လူမျြုိုးမျ ိုး၏ သ ိုးအပြစ် မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ
အတရှ ျို့အရပ်၏ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးကဲသ
့် ကက
ပမငတ
့်် သ အချန်ကတည်ိုးက တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့လမ်မ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါသည် ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက
့်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အကက ိုးမှ ထွက်ခွ လ ပပီိုးတန က်၊ ဘန်ိုးတတ ်ပြင့််
လူသ ိုးတ အကက
ိုး ပပန်လည် တပေါ်တပါက်လ ခဲ၏
့် ။ ငါသည် ယခမတင်မီ မတရမတွက်န္င်တသ
့်
တခတ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က ကိုးကွယခ
် ခဲရ
့် သူပြစ်ပပီိုး ယခမတင်မီ မတရမတွက်န္င်တသ တခတ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က
ဣသတရလအမျြုိုးတ စွ
် ့် ခသ
ဲ့် ည့်် တမွိုးကင်ိုးစလည်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးအပပင် ငါသည်
့် နပစ်

မျက်တမှ က်တခတ်၏ အကကင်ိုးမဲ့် ဘန်ိုးကကီိုးတသ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်သည်။
ငါ၏ပလလင်တရှ ျို့တမှ က် အ ိုးလိုးက လ တစလျက်၊ ဘန်ိုးကကီိုးတသ ငါ၏ မျက်န္ ှ က ြူိုးတမျှ ်တစတလ ၊့်
ငါအသ
က ကက ိုး၍ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်တက
် စတလ ။့် ဤသည်မှ ငါ၏အလ
့်
့် ကကည့်တ
တစ်ခလိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါအစီ
ဲ ၏
ှု
့် အစဉ်၏ အဆိုးန္ှင ့်် အထွတ်အထပ်ပြစ်ပပီိုး ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ရည်ရွယ်ချက်လည်ိုးပြစ်သည်။ န္င်ငတင်ိုး ငါက
့် ဝတ်ပပြုတစတလ ၊့် ဘ သ စက ိုးတင်ိုး ငါက
့် အသအမှတ်
ပပြုတစတလ ။့် လူသ ိုးတင်ိုး ငါက
့် ယကကည်ပပီိုး လူမျြုိုးတင်ိုး ငါက
့် န ခတစတလ ။့်
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “ပြစ်တကက င်ိုးတတွျို့” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

လူဇ့် တိြ ဘုရ ားသြင်နင
ှ ့်် ဘုရ ားသြင် အသားု ခပ တသ လူတကက
ို ့် ား
ပဓ နကျသည့် ် ကွ ခြ ားြျက်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ အလပ်လပ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ရှ တြွတနခဲသ
့် ည်မှ
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ပပီပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
အသိုးပပြုခဲသ
် ဤတစ်ချန်လိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည်
့် ူ မျ ိုးစွ ရှတပသည်။ သတသ
့်
သငတ
့်် လျ ်တသ ကျန်ိုးဝပ်ရ တနရ မရှတသိုးတပ၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ပပြုြ ့်
့်
ကွဲပပ ိုးတသ လူမျ ိုးအလယ် ကူိုးတပပ င်ိုးရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ပခြုကကည့်တ
် သ ်၊ သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်သည်မှ လူတမှ့် တစ်ဆင့်် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဤန္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လိုးဝ ရပ်တနပ် ခင်
၌ ယတနထ
့် ိုးမရှဘဲ၊ လူတအထဲ
့် တစ်ချန်လိုး
့်
ဆက်လက်တရှ ျို့ဆက် လပ်တဆ င်တနခဲတ
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး
အမှုမျ ိုးစွ ပပြုပပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မသဆဲပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးထ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပေါ်ထန
ွ ိုး် ြူိုးတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး သူသည်
လက်ဆပ်လက်ကင် ပပန္င်တသ ပသဏ္ဌ န်မရှပခင်ိုးတကက ငလ
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည်- လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ အတရိုးပါမှုက
လူအတပါင်ိုးတအ
် ပခင်ိုးသ တရ
က်တစရမည် ပြစ်သည်။
့် ိုး သတစပခင်ိုးအမှုပြစ်သည့်-် ဤအမှုက ပပည့်စ
့်
ဤရည်ရွယ်ချက် ပြစ်တပမ က်တအ င်ပမင်ြရန်
ဝ၌ သူ၏ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုး
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသဘ
့်
ထင်သ ပမင်သ စွ ထတ်တြ ်ပပရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအလယ်
တင
ွ ် သူ၏အမှုက
့်
တဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်

ရပ်ခန္ဓ အသွငတ
် ဆ င်သည့်် အခါမှသ ၊ အသ ိုးန္ှင ့်် အရိုးတက
့် ယူတင်ဝတ်တဆ င်ပပီိုး၊ လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးတင
ွ ် အတြ ်ပပြုရင်ိုး၊ မမကယ်ကယ် တစ်ခါတစ်ရပပသက တစ်ခါတစ်ရ
ကွယဝ
် က
ှ ်ရင်ိုးပြင၊့်် လူတအလယ်
ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးသည့်် အခါမှသ ၊ လူတသည်
သူန္င
ှ ့််
့်
့်
သက်ဆင်သည့်် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ သန ိုးလည်ပခင်ိုးသ ဆ
့် က်တရ က်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တ၌သ ဆက်ရခဲ
ှ ပ
် တစန္င်မည် မဟတ်တပ။ ထပပင်
့် ါက၊ သူ၏အမှုက အလိုးစ ပပည့်စ
့် တယရှု က
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၌ အချန်က လတစ်ခကက အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး သူ ပပည့်စ
် တစရန်လအပ်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးက
ပပည့်စ
် တစခဲသ
် ည်ိုးတူပင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်ြ လ
့် ည့်န
့် အပ်သည့်် အမှုတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရင်ိုး၊ အချန်က လတစ်ခကက လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုပပီိုးတန က်တွင၊် သူသည် လူဇ့် တက
စွနခ
် ့် ွ က ဇ တခန္ဓ ၏ ပရပ်အသွငပ် ြင ့်် ဝည ဉ်တလ ကထဲတွင ် အမှုပပြုလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
“လမ်ိုးတကက င်ိုး... (၅)” မှ ဤကျမ်ိုးပဒ်က သင်တမှ့် တမ
် တက င်ိုး မှတ်မန္င်သည်- “‘ကမဘ တပမတပေါ်တွင၊်
သငအ
့်် ြ၏ အလတတ ်ကသ လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က ပပည့်စ
် တစရန်သ
ကကြုိုးစ ိုးတလ ။့် အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မျှ သင်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်။’ ဟ ငါခမည်
ိုးတတ ် ငါအ
့်
့် ိုး
မနတ
် ့် တ ်မူသည်က ငါအမှတ်ရသည်။” ဤကျမ်ိုးပဒ်ထ၌
ဲ မည်သည့်အ
် ရ က သင်ပမင်တတွျို့ရသနည်ိုး။
ဤကမဘ တပမက ဘရ ိုးသခင် ကကလ သည့်အ
် ချန်တွင၊် သူသည် ဘရ ိုးသဘ ဝ အတွငိုး် ၌သ
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်တလသည်၊ ယင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့်် ဝည ဉ်တတ ်က လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က တပိုးအပ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ သူကကလ သည်အ
့် ခါ၊ သူသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မတူညတ
ီ သ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးမှ သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ြွငဟ
့်် ရန် တင်ိုးပပည်အန္ှ ့်
့်
စက ိုးတပပ ၏။ သူသည် လူသ ိုးကတထ က်ပပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် သွနသ
် င်ပခင်ိုးတက
့်
သူ၏ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုပပြုပခင်ိုး အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးအပြစ် အဓကမှတ်ယပူ ပီိုး
လူလူချင်ိုး ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး သမဟ
ိုး၏ အတသိုးစတ် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးကဲသ
့် တသ
့် တ် လူတဘဝမျ
့်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက စတ်မဝင်စ ိုးတပ။ သူ၏အဓကအမှုတတ ်မှ ဝည ဉ်တတ ်အတွက် စက ိုးတပပ တပိုးရန်
ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဇ တခန္ဓ ၌ ထင်သ ပမင်သ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ အခါတွင၊် သူသည် လူသ ိုး၏အသက်တ အတွကသ
်
တထ က်ပတ
့် ပိုးပပီိုး သမမ တရ ိုးက
ထတ်ပပန်တပသည်။ သူသည် လူသ ိုး၏ အလပ်၌ ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှတချ၊ ဆလသည်မှ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အလပ်၌ မပါဝင်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုး၏အလပ်က မလပ်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအလပ်၌ မပါဝင်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန်
ဤကမဘ တပမသ ကကလ
ခဲက
ွ ် သူသည် လူတမှ့် တစ်ဆင ့်် ထအမှုက အပမဲ
့် တည်ိုးကစ၍ န္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတင
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤလူတက
့်
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ဟ ယူဆ၍မရန္င်တပဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသူမျ ိုးအပြစ်သ ယူဆ၍ ရန္င်တပသည်။ ထအချန်

အတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊် ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်၏ အသက တစလတ်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ်
ကယ်စ ိုး အလပ်လပ်ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ တက်ရက်စက ိုးတပပ န္င်၏။
ထနည်ိုးတ၊ူ တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲတ
့် သ သူအတပါင်ိုးတသည်
့်
ဇ တခန္ခ အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ပခင်ိုး၏ သ ဓကမျ ိုး ပြစ်သည်- ထတကက
င ့််
့်
၎င်ိုးတက
် ကက င ့်် တခေါ်တဝေါ်၍ မရသနည်ိုး။ သတသ
် ယတန၏
့်
့် ဘရ ိုးသခင်ဟ အဘယ့်တ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် တက်ရက်
အလပ်လပ်ပခင်ိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု မှ လည်ိုး လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ပခင်ိုး
ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ဟ တခေါ်တဝေါ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် ပခ ိုးန ိုးချက်မှ
အဘယ်နည်ိုး။ တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုခဲတ
ပမှန ်
့် သ လူအတပါင်ိုးတသည်
့်
အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုးတက
ွ ်ိုးန္င်ကကခဲသ
့်် င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ည်။ လူ၏ အမူအကျငန္
့် တတ်စမ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
ပမှနလ
် ူသ ိုး
့် ိုးလိုး န ိုးလည်ထ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက ရှခဲက့် ကပပီိုးပြစ်က ပမှနလ
် ူတ ပ
့်် ည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
့် င်ဆင်ထ ိုးသငသ
ပင်ဆင်ထ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအမျ
ိုးစသည် ထူိုးပခ ိုးတသ ပါရမီန္င
ှ ့်် တမွိုးရ ပါ
့်
ဉ ဏ်ရည်ဉ ဏ်တသွိုးတ ရှ
အလပ်လပ်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကက၏။ ဤလူတအတပေါ်
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဘရ ိုး တပိုးထ ိုးသည့်် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးပြစ်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် ပါရမီမျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်
အသိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးသ ချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတ၏ပါရမီ
မျ ိုးက လပ်တဆ င်တစသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရသည် လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ တန္ှ ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ စတ်ကိုးူ မျ ိုး သမဟ
့် တ်
အတတွိုးအတခေါ် ကင်ိုးမဲသ
့် ပ
် ူသ ိုးမျ ိုး ပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် အရ ပင် မရှတပ။ ဆလသည်မှ ၊
့် ကဲသ
့် မှနလ
သူသည် လူအမူ
့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှငပ
့်် င် အကျွမ်ိုးတဝင်မရှတပ။ ဤသည်မှ
့် အကျင၏
ယတန၏ဘ
ရ ိုးသခင် ကမဘ တပမသ ကကလ
ချန်တွင ် ပြစ်သည်ပ
့် စ ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး သမဟ
ှ ့််
့် တ် လူသ ိုးအကကအစည်န္င
တရ တန္ှ ပခင်ိုးမရှတပ၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တတ ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၏ တက်ရက်
့်
့်
သရပ်သကန်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး တက်ရက် အလပ်လပ်တလသည်။
ဤသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်သည် တက်ရက် စက ိုးတပပ သည်ဟ အဓပပ ယ်ရသည်၊ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသဘ ဝသည် လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး တစ်စက်တလိုးမျှပင် တရ စပ်ပခင်ိုးမရှဘဲ အမှုက
တက်ရက်ပပြုတပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက
တက်ရက် သရပ်ထင်တစသည်၊ လူအတတွ
ိုး သမဟ
့် လူ
့််
့်
့် တ် စတ်ကိုးူ မျ ိုး မရှသကဲသ
့် အမူ
့် အကျင၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသ

အမှုပပြုခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ (ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သ အမှုပပြုခဲမ
့် ည်ဆလျှင)်
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် မည်သမျှ
ဲ့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် ပြစ်န္င်ခလ
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမသ ကကလ
တသ အခါတွင၊် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလျက်၊ လူသဘ
ဝအတွငိုး် အလပ်လပ်ြရန်
့်
့် သူအသိုးပပြုသည့််
လူအတရအတွက် အနည်ိုးငယ် ရှရမည်ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် မမ၏
ဘရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုက ထန်ိုးသမ်ိုးရန် လူသ ိုးအလပ်က အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှု၌ တက်ရက်ပါဝင်ရန် မည်သမျှ
့် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ တယရှု န္င
ှ ့်် သူ၏တပည့်တ
် တ ်မျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် ပစပြစ်သည်။ ကမဘ တလ က၌
သူရခဲ
ှ သ
် ချန် အတတ အတွငိုး် တွင ် တယရှု သည် ပညတ်တရ ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက ြျက်ပယ်ခပဲ့် ပီိုး
့် ည့်အ
ပညတ်တတ ်အသစ်မျ ိုးက ချမှတခ
် သ
ဲ့် ည်။ မျ ိုးစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး သူတပပ ဆခဲ၏
့် ။
ဤအမှုအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲ၌ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တပတရ၊ တပါလန္ှင ့််
တယ ဟန်ကသ
ဲ့် တသ
အပခ ိုးတသ သူ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ွဲ လပ်က တယရှု ၏
့်
့် တန က်ဆက်တအ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ် တည်ထ ိုးခဲက့် ကသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အစက ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးရင်ိုး၊ သူ၏အမှုက ယင်ိုးတခတ်ထတ
ဲ ွင ်
စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဆလသည်မှ ၊ သူသည် တခတ်တဟ င်ိုးက ပယ်ြျက်ပပီိုး၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် အစအဦိုးန္ှင ့််
တန က်ဆိုးပြစ်တတ ်မူသည်။” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး ပပည့်စ
် တစရင်ိုး၊
တခတ်က လသစ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
အမှု၏ အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တင
ွ ် လူအလ
ပ်က တဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်သည်။ တယရှု သည် သူတပပ ရန်
့်
လအပ်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူ၏အမှုက လက်စသတ်ပပီိုးသည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နက်၊ လူသ ိုးက စွနခ
် ့် ွ ခဲသ
ွ ၊် အလပ်လပ်ရ တွင ် လူအ ိုးလိုးတသည်
့် ည်။ ဤအရ ပပီိုးတန က်တင
့်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တြ ်ပပထ ိုးသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးအတင်ိုး
လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကပပီိုး သူမမက်ဆခဲသ
့်် ညီ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်။
့် ည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှငအ
ဤလူအ ိုးလိုးသည် တယရှု အတွက် အလပ်လပ်ခကဲ့် ကသည်။ အကယ်၍ တယရှု တစ်ဦိုးတည်ိုးသ အမှုက
လပ်တဆ င်တနခဲပ
သူ၏
့် ါက၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှ သူတပပ ဆခဲသ
့် ည် ပြစ်တစ၊ လူတသည်
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ထတတွျို့ရန် နည်ိုးလမ်ိုးရှခဲမ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် သူသည်
့် ည်မဟတ်တပ၊ အဘယ့်တ
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲ၌ အလပ်လပ်တနခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်က ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ တပပ ဆန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမှနလ
် ူတ ့်
န ိုးလည်န္င်သည်အ
့် ဆငအ
့်် ထ အမှုအရ တက
ဲ့် ည် မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့် သူရှငိုး် ပပန္င်ခမ
ထတကက
င ့်် သူသည် သူတန
ွ ် တရ က်လ ခဲက့် ကသည့်် တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်တက
့်
့် က်တင
့်

သူ၏အမှုက ပြည့်စ
် က
ွ တ
် စြ လ
ဲ့် ပသည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုက
့် အပ်ခတ
လပ်တဆ င်ပ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်- ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှုက
ပပည့်စ
် တစရန်အလငှ့် စက ိုးတပပ ဆြန္ှ့် င ့်် အမှုပပြုြ လူ
့် ဇ့် တခခန္ဓ က အသိုးပပြုပခင်ိုး၊ ထတန
့် က်
သူ၏အမှုက ပြည့်စ
် က
ွ ်ရန် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတတ
် သ လူအနည်ိုးငယ်
သမဟ
့် ည်ပြစ်သည့်် လူတက
့် တ် သ ၍မျ ိုးတက င်ိုး မျ ိုးလမ်မ
့် အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊
ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူတသည်
သမမ တရ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ့်
့်
ဝင်တရ က်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ လူသဘ
ဝ၌ ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရတလ င်ိုးတပိုးပခင်ိုးအလပ်က
့်
့်
လပ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတတ
် သ လူတက
့် အသိုးပပြုတပသည်။
အကယ်၍ ဇ တခန္ဓ ထဲသ သူ
့် ကကလ ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှုကသ
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး သူန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြ သူ
ှ ိုးန္ှငည
့်် ည
ီ ွတတ
် သ လူမျ ိုးမရှပါက၊
့် ၏ စတ်န္လ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ၊ သမဟ
ှ ့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ထတတွျို့ န္င်စမ
ွ ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏ ဦိုးတန္ှ က်ပြစ်သည့်၊် သူ၏ သပမင်ပခင်ိုးဆင်ရ
လပ်ငန်ိုးစဉ်မျ ိုးက စတ်ကူိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးရသည့်
ှ
် အဆငက
့်် ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
့်
ပပည့်စ
် တစရန်၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်ပပီိုး၊ ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးြရန်
ှ ိုးန္ှင ့််
့် သူ၏စတ်န္လ
ညီညွတတ
် သ သ မန်လူတက
့် အသိုးပပြုရမည်ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အတွငိုး် ၌ သူပပြုတသ အမှုက ြွငပ့်် ပန္င်ရန်ြအလ
ငှ့် ၊ လူတက
့်
့် ထအရ က
သတဘ တပါက်က န ိုးလည်ြအလ
ငှ့် “အနက်ပပန်ရန်”- ဘရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ဘ သ စက ိုးက
့်
လူဘ
င်ိုးလဲတပိုးြရန်
ှ ိုးန္ှငည
့်် ည
ီ ွတ်သည့်် အနည်ိုးငယ်တသ
့် သ စက ိုး အပြစ်သ တပပ
့်
့် - သူ၏စတ်န္လ
လူတက
ဲ့် ါက၊
့် အသိုးပပြုတလသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသမလ
့် ပ်တဆ င်ခပ
အမှနတ
် ကယ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတတ
် သ လူတမှ့် တသိုးငယ်သည့််
လူနည်ိုးစပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏သတဘ တပါက်န္င်စမ
ွ ်ိုးမှ အ ိုးနည်ိုးတသ တကက င၊့်် မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝဘ သ စက ိုးက န ိုးလည်ကကမည် မဟတ်တပ။ ထအတကက င်ိုးတကက င့််
ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခန္ဓ ၌ အလပ်လပ်သည့်အ
် ခါတွင၊် ဤနည်ိုးလမ်ိုးကသ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏အမှုတစ်ခတည်ိုးသ ရှခဲပ
့် ါက၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဘ သ စက ိုးက န ိုးမလည်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က သြရန်
့် သမဟ
့် တ် ထတတွျို့ ြရန်
့်
လူသ ိုးအတွက် မည်သမျှ
့် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးတပိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငည
့်် ည
ီ ွတတ
် သ သူတ၏
ှု ှ တစ်ဆငသ
့််
ဤဘ သ စက ိုးက
့် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမမ
န ိုးလည်န္င်သည်။ သတသ
် လူသဘ
ဝအတွငိုး် ၌ ထသတသ
လူမျ ိုးသ အလပ်လပ်တနခဲမ
့် ည်ဆပါက၊
့်
့်
့်

ယင်ိုးက လူသ ိုး၏ ပမှနအ
် သက်တ ကသ ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပမည်။ လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲတပိုးန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုးတစ်ခ ရှန္င်ခမ
ဲ့် ည်
မဟတ်။ မတပပ င်ိုးလဲသည့်် သီချင်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုး၊ မတပပ င်ိုးလဲသည့်် ရိုးအတ
ီ နပပီပြစ်တသ
အသိုးအန္ှုနိုး် တဟ င်ိုးမျ ိုးသ ရှမည်ပြစ်သည်။ မမ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး က လအတွငိုး် တင
ွ ်
တပပ ရန်လအပ်တသ အရ အ ိုးလိုးက တပပ ဆပပီိုး လပ်တဆ င်ရန်လအပ်တသ အရ အ ိုးလိုးက
လပ်တဆ င်တသ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမှုမှ တစ်ဆငသ
့်် ၊ လူတသည်
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး က လတန က်တင
ွ ် ကယ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး အလပ်လပ်ပပီိုး
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးကကတပသည်၊ ထသ
့််
၎င်ိုးတ၏
့် ပြင
့် သ
့် အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲန္င်လမ်မ
့််
အချန်က လမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ စီိုးဆင်ိုးန္င်ကကမည်ပြစ်သည်။
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထသပြင
့် သ
ဘရ ိုးသဘ ဝအတွငိုး် အလပ်လပ်တသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊
လူသဘ
ဝအတွငိုး် အလပ်လပ်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ
့်
့်
လူမျ ိုးပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ
လူတန္ှ့် င ့်် သသသ သ ကွ ပခ ိုးတပသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသဘ ဝ၏အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူတမှ့် မူ မလပ်တဆ င်န္င်ကကတပ။
တခတ်က လအသီိုးသိုးီ ၏ အစတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးက အသစ်တသ
အစပပြုပခင်ိုးထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်ြရန်
့် ကယ်တင်ကယ်ကျ စက ိုးတပပ ပပီိုး တခတ်သစ်က အစပပြုတလသည်။
သူသည် စက ိုးတပပ ပခင်ိုး ပပီိုးဆိုးတသ အခါ၊ ဤအရ က သူ၏ဘရ ိုးသဘ ဝအတွငိုး် ရှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးတပမ က်သည်က ညန်ပပတပသည်။ ထတန
့် က်တွင၊် လူအ ိုးလိုးသည် မမတ၏
့်
အသက်တ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရတသ သူတ၏
့်
ဦိုးတဆ င်မတ
ှု န က်က လက်ကကတလသည်။ ထနည်ိုးတူစွ ၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက
တခတ်သစ်ထသ
ဲ တခေါ်
် ဆငလ
့်် ည်ိုး
့် တဆ င်ပပီိုး လူတအ
့် ိုး အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုးတစ်ခက တပိုးသည့်အ
ပြစ်သည်- ထအချန်တွင ် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက စလင်တစြ တပမကကီ
ိုးတပေါ်သ ကကလ
ပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၏ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏
အမှုက သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၌ လပ်တဆ င်ရန်သ ကကလ တပသည်။ ပမှန ် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
့်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆတသ အရ သည် လူတ စ
့် မဟ
တ်တပ။ လူသ ိုးက “ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ”
့် တ်ကိုးူ သကဲသ
့်
က ဇနီိုးမယ ိုးတစ်ဦိုး သမဟ
ှ ိုးအပြစ်
့် တ် လင်တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးရပခင်
အနက်ြွင၏
့်် ၊ ထအရ မျ ိုးက လူတစ်ဦိုးသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးပြစ်သည်က သက်တသပပတပသည်။
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးက ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် မရှု ပမင်တပ။ သူက ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ပမှနလ
် ူသ ိုး
့်

အတတွိုးမျ ိုး၊ ပမှန ် လူသ ိုးဘဝမျ ိုးရှပခင်ိုးန္ှင ့်် သ မန်လူတမှ့် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးအပြစ် ရှု ပမင်သည်။ သတသ
်
့်
သူ၏ပမှနအ
် တပခအတနသည် လူသ ိုးက ပမှနအ
် တပခအတနန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တပပ ဆသည့်် ပစပြင ့််
ဇနီိုးမယ ိုးတစ်ဦိုး သမဟ
တပ။
့် တ် လင်တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် သ ိုးသမီိုးမျ ိုး ရှပခင်ိုးတ မပါဝင်
့်
ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုးအြ ဘ
် ူသဘ
ဝမှ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏
့် ရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့်် ပမှနလ
့်
အပပင်ပန်ိုးသ ရှက ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ ပပန်ိုးသဏ္ဌ န် ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့််
ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ တယရှု ကသ
ဲ့် ပင်
့်
စတ်ခစ ိုးမှု ကင်ိုးမဲလ
့် တပါက်လျက်၊
့် နီိုးနီိုးပြစ်က တသွိုးသ ိုးလအပ်ချက်မျ ိုး ကင်ိုးမဲသ
့် ည်ပ
လူသဘ
ဝကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးဟ လူသ ိုးက ယူဆမည့်အ
် ရ ပြစ်တပသည်။ ဤအရ မှ၊
့်
လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ တစ်ခလိုးက ပခြုငမပခင်ိုးမရှဘဲ၊
ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝမျ ိုး၏ လပ်ရိုးလပ်စဉ်မျ ိုးက တထ က်ပတ
ှ ့်် ပမှနလ
် ူသ ိုး
့် ပိုးရန်န္င
အသဉ ဏ်စွမ်ိုးအ ိုးမျ ိုးက အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးရန်အလငှ့် လူတ ပ
့်် ည့်် အရ မျ ိုး၏
့် င်ဆင်သငသ
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခကသ ပခြုငမသည်က တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ သတသ
် ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးက
့်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝဟ ယူဆကကသည့်် အရ န္ှင ့်် မည်သမျှ
့် မသက်ဆင်တပ။ ထအရ မျ ိုးသည် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင် ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သတသ
်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ဇနီိုးတစ်ဦိုး၊ သ ိုးန္ှငသ
့်် မီိုးမျ ိုး၊ မသ ိုးစတစ်ခ ရှမှသ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ ပင်ဆင်သည်ဟ ဆန္င်သည်ဟူ၍
ခယူထ ိုးတသ သူမျ ိုး ရှတပသည်။ ဤအရ မျ ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သူသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး မဟတ်ဟ ၎င်ိုးတက
့်
ဆကက၏။ သဆ
့် လျှင၊် “ဘရ ိုးသခင်တွင ် ဇနီိုးမယ ိုးတစ်ဦိုး ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
လင်တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး ရှြရန်
့််
့် ပြစ်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တွင ် ကတလိုးမျ ိုး ရှန္င်သတလ ။” ဟ သငက
ငါတမိုးသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ သတသ
် လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တကျ က်တဆ င်မျ ိုးကက ိုးက အက်တကက င်ိုးတစ်ခမှ ထွက်တပေါ်မလ န္င်တပ၊ သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးကင်မှ ဆင်ိုးကျမလ န္င်တပ။ သူသည် ပမှနလ
် ူသ ိုးမသ ိုးစ တစ်ခထဲတွငသ
်
ြွ ိုးပမင်န္င်တပသည်။ ထအတကက င်ိုးတကက င့်် သူသည် မဘမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှမမျ ိုးရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ရှသငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။
တယရှု န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍လည်ိုး ထသပင်
ဲ့် ပသည်။ တယရှု သည် ြခင်၊ မခင်န္င
ှ ့််
့် ပြစ်ခတ
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး ရှခဲပ့် ပီိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ပမှနပ် ြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
်၊ အကယ်၍ သူသည်
့်
ဇနီိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးရှခဲပ
် ရ သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပင်ဆင်ြရန်
့် ါက၊ သူပင်ဆင်သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင် ရည်ရွယခ
် သ
ဲ့် ည့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ ပြစ်ခလ
ဲ့် မ်မ
ဲ့် ါက၊ သူသည်
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤသပြစ်
့် ခပ
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ကယ်စ ိုး အမှုပပြုန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည်
ဘရ ိုးသဘ ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ၊ သူသည် ဇနီိုး သမဟ
့် တ်

ကတလိုးမျ ိုး မရှခဲတ
် သ ိုးစထဲသ ပ
် ူမျ ိုးမှ တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ပမှနမ
့် သ တကက င ့်် အတအကျ
့် မှနလ
ပြစ်တပသည်။ ဤအရ က ဤထက်ရင
ှ ိုး် လင်ိုးရမည် ဆပါက၊ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးဟ ဘရ ိုးသခင်
ယူဆသည့်အ
် ရ မှ ပမှနမ
် သ ိုးစထဲတွင ် တမွိုးြွ ိုးတသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
လူတစ်ဦိုးသည်သ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အမှုက လပ်တဆ င်ြ အရည်
အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည်။
့်
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် လူတစ်ဦိုးသည် ဇနီိုး၊ ကတလိုးမျ ိုး သမဟ
ှ
ထသူသည်
့် တ် လင်တယ က်ျ ိုးရပါက၊
လူသ ိုးတ လ
ူ ့်
ဝသ ပင်ဆင်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်လအပ်သည့််
့် အပ်သည့်် သ မန်လသဘ
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်မည် မဟတ်တသ တကက င၊့်် ထသူသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်မည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် ယူဆထ ိုးသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် လူတန့် ိုးလည်တသ
အရ တသည်
မကက ခဏ ကကီိုးမ ိုးစွ ကွဲပပ ိုးတနတတ်သည်၊ အမျြုိုးအစ ိုး တပခ ိုးစီ ပြစ်တတ်တပသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ဤအဆငတ
့်် င
ွ ၊် လူတ၏
် ့် ျင်ပပီိုး ကကီိုးကကီိုးမ ိုးမ ိုး
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ဆနက
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ဤအဆငသ
့်် ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
အရအခန်ိုးကဏ္ဍတွင ် ပပ
့် ိုးတဆ င်ရွက်လျက်၊ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပါဝင်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက လက်ခတဆ င်ရွကခ
် င
ွ ့််
ပပြုပခင်ိုးထက် သူ၏အမှုက သူကယ်တင် တဆ င်ရွက်ရန် ကမဘ တပမသ ကကလ
တသ တကက င၊့်် သူသည်
့်
သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် မမကယ်ကယ် ဇ တပကတ၌ (မပပည့်စ
် သည့်၊် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးထဲသ)့်
လူဇ့် တခတပသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တခတ်သစ်တစ်ခ တပိုးအပ်ြ၊ ့် သူအမှု
ဲ
့် ထက
တန က်တစ်ဆငက
့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တပပ ပပြရန်
ှ ့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ
့် န္င
တြ ်ပပထ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကြ လူ
့် တက
့် တတ င်ိုးဆရန်
ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။ ထသပြင
့် ့်် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်၏၊
သူသည် ပမှန ် လူသဘ
ဝ၏ ခန္ဓ တွင ် တနထင်ပခင်ိုးမရှတတ ဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးထက် သူအမှု
့်
့် ၏ တန က်ထပ်
အစတ်အပင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဆက်လက် တဆ င်ရွက်ရန် လူသ ိုးထမှ အတဝိုးသ တရ
့် ျို့ရင်ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စွနခ
် ့် ွ တတ မ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီ့ည
် ွတတ
် သ လူတက
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတန
့် က်၊ သူ၏စတ်န္လ
့်
အသိုးပပြုရင်ိုး၊ သူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သူ၏ အမှုက ဤလူစအလယ်တင
ွ ် ဆက်လက်
လပ်တဆ င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ဝထဲ၌ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် လူသဘ
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ လပ်တဆ င်ရမည့်် အပခ ိုးအမှုမျ ိုးစွ ရှတသ တကက င ့်် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ထ ဝရ မတနန္င်တပ။ သူသည် ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးမခန္င်တပ။ ယင်ိုးအမှုက
လူဇ့် တပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် လပ်တဆ င်တသ ်လည်ိုး၊ သူလပ်ရမည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ဇ တပကတက
သူချွတခ
် ျရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကမဘ တပမသ ကကလ
တသ အချန်တွင၊် သူသည်
့်
သ မန်လူတစ်ဦိုးက တသဆိုး၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မစွနခ
် ့် ွ မီ ရရှသင်သ
့် ည့်် ပသဏ္ဌ န်သ ့်

တရ က်ရသည်
ှ
အထ မတစ ငဆ
့်် င်ိုးတပ။ သူ၏ဇ တပကတသည် မည်မျှ အမင်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သူ၏အမှု
ပပီိုးစီိုးတသ အခါတွင၊် သူသွ ိုးက လူသ ိုးက စွနခ
် ့် ွ တလသည်။ သူအတွ
က် အသက်အရွ ယ်ဆသည်မှ
့်
မရှတပ၊ သူသည် သူ၏ တနရက်
တမ်ိုးအတင်ိုး သူမတရတွကတ
် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ သူသည်
့် မျ ိုးက လူသက်
့်
သူ၏အမှု အဆငမ
့်် ျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လူဇ့် တ၌ သူ၏ဘဝက အဆိုးသတ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့််
ဇ တပကတထဲသ ကကလ
ရ တွင ် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ အသက်အရွ ယက် ကီိုးရငရ
့်် မည်၊
့်
လူကကီိုးအပြစ်သ ကကီ
က်က ထခန္ဓ
့် ိုးထွ ိုးရမည်၊ အသက်အရွ ယ် အမင်ိုးပခင်ိုးသ တရ
့်
ယယွငိုး် တသ အခါမှသ စွနခ
် ့် ွ ရမည်ဟ ခစ ိုးရသူမျ ိုး ရှတက င်ိုးရှန္င်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသ
မပပြုတပ။ သူလပ်ရမည့်အ
် လပ်က
့် အမှု
့်
လပ်တဆ င်ြရန်
့် သ လူဇ့် တအပြစ်သ သူ
့် ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး မဘမျ ိုး၌ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး၊
ကကီိုးထွ ိုးလ ပခင်ိုး၊ မသ ိုးစတစ်ခ ြွဲျို့စည်ိုးက အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုး အလပ်တစ်ခ စတင်ပခင်ိုး၊
ကတလိုးမျ ိုးရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး သမဟ
့်် က
့် တ် ဘဝ၏အနမ်၊့် အပမငတ
့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရပခင်ိုးပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ လှုပ်ရှ ိုးသွ ိုးလ မှု အ ိုးလိုးပြစ်သည့်် ပမှနလ
် ဘဝတစ်
ူ ့်
ခက အသက်ရင
ှ ရ
် န်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် ကမဘ တပမသကကလ
ချန်တွင၊် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က
့်
ဇ တပကတက ဝတ်ဆင်ပခင်ိုး၊ လူဇ့် တအပြစ်သ ကကလ
ပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ ဘဝက အသက်မရှငတ
် ပ။ သူသည် သူ၏ စီမခနခွမ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်ထဲက
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက ပပီိုးတပမ က်တစြရန်
ွ ်က
့် သ ကကလ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတန က် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သူစန
ွ ခ
် ့် ွ လမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တ အတွငိုး် သ သူ
့် ကကလ ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
ဇ တပကတ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက မစလင်တစတပ။ ယင်ိုးထက်၊ ဘရ ိုးသခင်
ကကြုတင်သတ်မှတ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အချန်တွင၊် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် တက်ရက် သွ ိုးတရ က်
လပ်တဆ င်တလသည်။ ထတန
် ရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်က
့် က်၊ သူ လပ်တဆ င်ြ လ
့် အပ်သည့်အ
သူ၏အမှုတတ ်က အပပည့်အ
် ဝ ပပည့်စ
် တစပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် ဤအဆငထ
့်် က
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ပပီိုးစီိုးတလသည်၊ ထအချန်တွင ် သူ၏ ဇ တပကတဆန်တသ ခန္ဓ က
၎င်ိုး၏သက်တမ်ိုးရည
ှ က
် အသက်ရင
ှ ် တနထင်သွ ိုးန္င်သည်ပြစ်တစ မတနထင်သွ ိုးန္င်သည်ပြစ်တစ၊
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘဝလည်ိုး အဆိုးသတ်တလသည်။ ဆလသည်မှ ၊
ဇ တပကတဆန်တသ ခန္ဓ က ဘဝ၏ မည်သည့်အ
် ဆငက
့်် တရ က်သည်ပြစ်တစ၊ ကမဘ တပမတပေါ်၌
မည်မျှကက ကက အသက်ရင
ှ သ
် ည်ပြစ်တစ၊ အရ အ ိုးလိုးက ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ဆိုးပြတ်သည်ဟ
ဆလသည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက ပမှန ် လူသဘ
ဝအပြစ် ယူဆသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် မည်သမျှ
့်
့်
မသက်ဆင်တပ။ တယရှု က ဥပမ တစ်ခအပြစ် ကကည့်တ
် လ ။့် သူသည် သိုးဆယ့််သိုးန္စ
ှ ်ခကွဲ က လူဇ့် တ၌
အသက်ရင
ှ ခ
် ၏
ဲ့် ။ လူသ ိုးခန္ဓ တစ်ခ၏ သက်တမ်ိုးအရ၊ သူသည် ထအသက်အရွ ယ်တင
ွ ်

မကွယလ
် ွနသ
် ငတ
့်် သိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မစွနခ
် ့် ွ သငတ
့်် သိုးတပ။ သတသ
် ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့််
့်
မသက်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ သူ၏ အမှုသည် ပပီိုးစီိုးပပီပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ ထအချန်တွင ် ခန္ဓ ကယ်သည်
ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ တပျ က်ကွယရ
် င်ိုး ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် တလသည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌
ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် အတအကျတပပ ရလျှင၊်
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝသည် အဓက အတရိုးကကီိုးသည့်် အရ မဟတ်တပ။
့်
ထပ်တလ င်ိုးတပပ ရလျှင၊် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ဘဝက ရှငသ
် န်ြရန်
့် သူ ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
ကကလ ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ သူသည် ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝက ပထမဦိုးဆိုး တည်တဆ က်ပပီိုးတန က်
စတင်အလပ်လပ်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ သူအတနပြင
့်် ပမှနလ
် ူသ ိုးမသ ိုးစတစ်ခထဲတွင ်
့်
ြွ ိုးပမင်သတရွ ျို့၊ သူသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှု၊ လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပြင့််
စွနိုး် ထင်ိုးပခင်ိုးမရှ၊ ဇ တပကတမဆန်သည်၊့် လူအြွ
့် ဲျို့အစည်ိုး၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက ဧကန်အမှန ် မခယူ
သမဟ
့် ပပင် ရှငသ
် န်မှုအတွက်
့် တ် လူသ ိုး၏ အတတွိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် အယူအဆမျ ိုး မပါဝင်သည်အ
လူသ ိုး၏ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး မပါဝင်သည့်အ
် မှုက သူ လပ်တဆ င်န္င်တလသည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး သူ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ လက်တတွျို့ကျသည့်် အတရိုးပါမှုလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အပခ ိုးအတရိုးမပါသည့်် ပြစ်စဉ်မျ ိုးက ကကြုရပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူဇ့် တ၌ ပပီိုးတပမ က်ရန်လအပ်သည့်် အမှု၏
အဆငတ
့်် စ်ခက အဓက လပ်တဆ င်ြရန်
် ူတစ်ဦိုး၏
့် ဇ တပကတ၌ ကကလ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ပမှနလ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတွက်မ၊ူ ထအရ မျ ိုး သူ၌ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ဇ တပကတမှ
လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အမှုသည် ပမှနလ
် ူသ ိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မပါဝင်တပ။ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ သူပပီိုးတပမ က်တစရန် လအပ်သည့်် အမှုက ပပီိုးတပမ က်တစပခင်ိုးအလငှ့်
လူဇ့် တအထဲ၌ ကကလ တပသည်။ ကျန်တသ အရ တသည်
သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှတပ။ သူသည်
့်
အတရိုးမပါတသ ပြစ်စဉ်မျ ိုးစွ က ပြတ်သန်ိုးမသွ ိုးတပ။ သူ၏အမှု ပပီိုးတပမ က်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
သူ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုလည်ိုး အဆိုးသတ်၏။ ဤအဆငက
့်် ပပီိုးစီိုးတစပခင်ိုးဆသည်မှ
လူဇ့် တ၌ သူလပ်တဆ င်ရန်လအပ်သည့်အ
် မှု ပပီိုးဆိုးပပီပြစ်က သူ၏ လူဇ့် တန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှု
ပပည့်စ
် ပပီဟ ဆလတပသည်။ သတသ
် သူသည် လူဇ့် တ၌ အကနအ
် ့် သတ်မရှ
့်
အလပ်ဆက်လပ်မတနန္င်တပ။ သူအတနပြင
့်် လူဇ့် တ အပပင်ဘက် တစ်တနရ ပြစ်သည့််
့်
တန က်တစ်တနရ သ အမှု
ပပြုြရန်
့််
သူ၏အမှုက အပပည့်အ
် ဝ
့်
့် တပပ င်ိုးတရ ျို့ရမည်ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် သ
တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး၊ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးဆီသ တရှ
့် ျို့ဆက်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏မူလအစီအစဉ်အတင်ိုး အမှုပပြု၏။ သူသည် သူလပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်အ
် မှုန္င
ှ ့််
သူအပပီိုးသတ်ရမည့်အ
် မှုက သူ တက င်ိုးစွ သရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူကကြုတင်

သတ်မှတန္
် င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက တလျှ က်လှမ်ိုးရန် တစ်ဦိုးစီတင်ိုးက
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပသည်။ မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က မလွတ်တပမ က်န္င်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏
လမ်ိုးပပမှုက လက်တလျှ က်တသ သူတသ
့် ည်။
့် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်န္င်လမ်မ
တန က်ပင်ိုးအလပ်တွင၊် လူသ ိုးက လမ်ိုးပပရန် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ ပခင်ိုးပြစ်မည်
မဟတ်ဘ၊ဲ ထတတွျို့ န္င်တသ သဏ္ဌ န်ပြင ့်် ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုး အသက်တ က လမ်ိုးပပတပိုးပခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တနန္င်မည်။ ထအခါမှသ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ခင်ခင်မ မ ထတတွျို့ န္င်မည်၊
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ကကည်ရှုန္င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
ခလ ရြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ သ
့်
့် ၍ တက င်ိုးစွ
ဝင်တရ က်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ပပီိုးတပမ က်တစရန် ဘရ ိုးသခင် ရည်ရွယ်ထ ိုးတသ
အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ကက ပမင်စ
က်ရမည့််
့် ွ ကတည်ိုးက သူစီစဉ်ခဲသ
့် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ၊ သင်တ တလျှ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တအ
့် ိုးလိုး တတွျို့ ပမင်သငက့်် က၏။

လူတစ်ဦားသည် ယကု ကည်ခြင်ား၌ စစ်မှန်မှုကို အဓိက ားရမည်၊
ဘ သ တရား ားု တမ်ားဓတလ့်၌ ပေါဝင်လပ
ု ် တဆ င်ခြင်ားသည်
ယကု ကည်ခြင်ားမဟုတ ်
ဘ သ တရိုး ထိုးတမ်ိုးအစဉ်အလ မည်မျှက သင် တစ ငထ
့်် န်ိုးသနည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အကကမ်မည်မျှ ဆနက
် ့် ျင်က မမအလအတင်ိုး လက်တလျှ က်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် အတရိုးထ ိုးက သူ၏အလတတ ် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး အကကမ်မည်မျှ သင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်က
န ိုးလည်သည်အ
့် တလျ က် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သင်၏
့် ။ သင်၏အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုး၌
ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး တက င်ိုးမွနတ
် လ ။့် ဤသည်မှ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
စတ်မပါတပါန္ှ
င ့်် အတပေါ်ယဗန်ိုးပပ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက မဆလ။ ယင်ိုးထက် ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပခင်ိုးက
ဆလသည်။ ဤကဲသ
့် လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစတသ မည်သည်လ
့် ပ်တဆ င်ပနည်ိုးလမ်ိုးမဆ စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခ မဟတ်ဘ၊ဲ
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည် လူအမျ ိုးက သူတအတပေါ်
့်
အ ရစက်တအ င် လပ်ပခင်ိုးက ခမင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ မျ ိုး တရှ ျို့တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုးက တပပ န္င်သည်။ သတသ
် တန က်ကယ
ွ ်တင
ွ မ
် ူ ထသူတသည်
့်
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပခ ိုးန ိုးစွ ပပြုမူကကသည်။
ဤသူတသည်
ဘ သ တရိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ြ ရရှဲမျ ိုး မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
့်
ချစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုး ရှတသ သူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ ငသ
့်် သူ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
အပပင်ပန်ိုး၌ ထကဲသ
့် တြ
်ပပတလ့်မရှတပ။ ထကဲသ
့် တသ
သူသည် အတပခအတနမျ ိုး တပေါ်တပါက်လ ချန်တွင ်
့်
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်လပပီိုး ၎င်ိုး၏အသစတ်က ဆနက
် ့် ျင်က တပပ ဆပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ပပြုမူပခင်ိုးက ပပြုလပ်တလ့် မရှတပ။ ထကဲသ
့် တသ
သူသည် အတရိုးကစစမျ ိုး တပေါ်လ ချန်တွင ် ဉ ဏ်ပည က
့်
ပပသပပီိုး၊ အတပခအတနမျ ိုး မည်သပင်
့်် ရ ိုး တက င်ိုးမန
ွ ၏
် ။
့် ပြစ်တနပါတစ သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုး၌ ကယ်ကျငတ
ဤကဲသ
့် တသ
သူသည် စစ်မန
ှ တ
် သ အတစခပခင်ိုး တပိုးန္င်တသ သူ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုး စတ်ထက
ဲ မပါဘဲ တပပ သူတချြုျို့ ရှသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သူတစ်ပါိုးထက်
့်
သ သည်ဟ
့် န်တဆ င်က သန ိုးြွယတ
် ယ င်တဆ င်လျက် ပူပန်တသ ကပြင့်် မျက်တမှ င်ကတ်က
မမတ၏
့် မျ ိုးက ကန်လွနက် ကသည်။ စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ် တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။ “သင်၌
့် တနရက်
ဘရ ိုးသခင်၏အတကကိုး မည်သတင်
့် ျှင ် သူတသည်
့် ရှသနည်ိုး။ တပပ ပပပါ။” ဟ သူတအ
့် ိုး တမိုးခဲလ
့်
အ တစိုးမသွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အမှနတ
် ကယ် သစစ တစ ငသ
့်် လျှင၊်
ယင်ိုးအတကက င်ိုးက အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် မတပပ န္ှင။့်် ယင်ိုးအစ ိုး တကယ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ပပသတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့််
သူထ
် ိုးပြင်န္
ှ ့်် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်ဆသူမျ ိုးသည်
့် င
့် ဆတတ င်ိုးတလ ။့် န္ှုတအ
တကက င်သတ
ူ တ ်မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ အချြုျို့သတ
ူ သည်
ဆတတ င်ိုးပတထန ပပြုတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုးက တပပ က ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးတကက င့်် မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတ ့်
ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါတင်ိုး စတင်၍ ငတကကိုးတတ်ကကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ဘ သ တရိုးထိုးတမ်ိုးဓတလ့်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုး စွဲတနသူမျ ိုး ပြစ်၏၊ ထသတသ
အပပြုအမူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစသည်၊ အတပေါ်ယ ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးမှု သမဟ
့် တ် အတပေါ်ယ
ဝမ်ိုးနည်ိုးမျက်ရည်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္စ
ှ ်သက်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ အစဉ်ယကကည်လျက်
ထသတသ
ထိုးတမ်ိုးဓတလ့်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် အသက်ရင
ှ က် ကသည်။ ထသတသ
့်
့်
အဓပပ ယ်မဲ့်သမ
ူ ျ ိုးသည် မည်သအကျ
ြုိုးပပြုမည်နည်ိုး။ အချြုျို့က မမတ၏န္ှ
့် ျမှုက ပပသရန်အတွက်
့်
့် မ်ခ
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတရှ ျို့၌ စက ိုးတပပ စဉ်တွင ် သတဘ ထ ိုးကကီိုးဟန် တယ င်တဆ င်ကကသည်။ အချြုျို့ကမူ
အ ိုးအင်လိုးဝမရှတတ သ
့် ၊ ့် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတရှ ျို့တွင ် တမင်တက
့် ည့်် သိုးငယ်မျ ိုးကဲသ
ရကျြုိုးပပလွနိုး် ကကသည်။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ်၏လူမျ ိုး ပပြုမူသင်သ
့် ည် အပပြုအမူမျ ိုး ပြစ်သတလ ။
န္င်ငတတ ်၏လူတသည်
တက်ကက၍ အချြုပ်အတန္ှ င် ကင်ိုးတသ သူ၊ အပပစ်ကင်ိုးပပီိုး ပွငလ
့်် င်ိုးတသ သူ၊
့်

ရိုးသ ိုးတပြ င်မ
် က င်ိုးသ၊ူ လွတလ
် ပ်တသ အတနအထ ိုး၌ အသက်ရင
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုး
့် တ်ပပီိုး ချစ်ြွယတ
ပြစ်သငသ
့်် ည်။ ထသူတ၌့် သမ ဓန္ှင ့်် င်္ဏ်သကခ ရှသင်ပ့် ပီိုး သွ ိုးတလရ ရ ၌ သက်တသခန္င်သင်သ
့် ည်။
ထကဲသ
့် တသ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးကတရ လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးကပါ ခရသူမျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
့်
ယကကည်ပခင်ိုး၌ သက်တမ်ိုးန္တသ သူတတွ
ှု ျ ိုး မျ ိုးလွနိုး် ကကသည်။
့် င ် အတပေါ်ယ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
၎င်ိုးတသည်
ပဲပ့် ပင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ချြုိုးြျက်ပခင်ိုးခရသည့်် က လက အရင် ပြတ်သန်ိုးကကရမည်။
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်တသ သူမျ ိုးက အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင့််
ကကည့်ရ
် န္ှင ့်် ခွဲပခ ိုး၍မရန္င်။ သတသ
်လည်ိုး ထသူတ၏
ှု ျ ိုးသည်
့်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်မမ
ချီိုးမမ
ွ ်ိုးထက်ြွယ် ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး
့်
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်ဟ မှတ်ယန္
ူ င်သည်။ အကယ်၍ ဧဝတင်္လ သတင်ိုးတက င်ိုးက ဟလူ၊
သည်လူအ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးလ ရန် သင်တနစဉ်
ွ ်
့် တဟ တပပ တသ ်လည်ိုး၊ အဆိုးတင
သင်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၊ အယူဝါဒမျ ိုးပြင ့်် ဆက်လက် အသက်ရှငတ
် နတသိုးလျှင၊် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်က ထင်ရှ ိုးတစန္င်မည် မဟတ်။ ထကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးသည်
့်
ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးအပပင် တကက င်သတ
ူ တ ်မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။
ထသတသ
ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုး စရိုးကကသည့်အ
် ခါတင်ိုး၊ သူတက
့်
့် “ညီမ၊ ဒီရက်ပင်ိုး
ဘယ်လတနသလဲ။” ဟတမိုးတက င်ိုး တမိုးကကလမ်မ
့် ည်။ သူမကလည်ိုး “ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတကကိုး
ရှတနတ က ခစ ိုးမပပီိုး သူအလ
တတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှဘူိုးလ ခ
့်
့် စ ိုးရတယ်။” ဟ ပပန်တပြတက င်ိုး
ပပန်တပြန္င်၏။ အပခ ိုးတစ်တယ က်ကလည်ိုး “ကျွန္ပ်
် လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတကကိုးတင်ရတနပပီ
ှ
ိုး
သူအလ
တတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှဘူိုးလ ခ
့် ည်။
့်
့် စ ိုးရတယ်။” ဟ တပပ တက င်ိုး တပပ လမ်မ
ဤဝါကျအချြုျို့ န္ှင ့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးသက်သက် ကပင် ထသူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုး နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ ၌
ရှတနသည့်် ဆိုးရွ ိုးတသ အရ မျ ိုးက တြ ်ပပတနသည်။ ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးသည် စက်ဆပ်ြွယ်
့်
အတက င်ိုးဆိုးပြစ်ပပီိုး၊ အလွနအ
် မင်ိုး မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယပ် ြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုး၏ သဘ ဝဗီဇသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည်။ စစ်မန
ှ မ
် အ
ှု တပေါ်တင
ွ ် အ ရစက်တသ သူတသည်
မမ၏စတ်အတွငိုး် ၌
့်
ရှသည့်အ
် တင်ိုး တပပ ဆပပီိုး မတ်သဟ ယပပြုရ တွငလ
် ည်ိုး မမတ၏န္ှ
့်် ကကသည်။
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ြွငဟ
ထသူတသည်
ထကဲသ
့် တသ
ယဉ်တကျိုးရည်မန
ွ တ
် သ စက ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့်
့်
့် တ် အန္ှစ်သ ရ မရှတသ
န ိုးဝင်ချြုသည်စ
့် က ိုးမျ ိုးက မတပပ ဘဲ အတအပပြစ်တသ စွမ်ိုးတဆ င်မမ
ှု ျ ိုး၌ ပါဝင်ပခင်ိုး မရှတပ။
ထသူတသည်
အပမဲတမ်ိုး ပွငလ
့်် င်ိုးစွ တပပ ဆကကပပီိုး တလ က၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န တလ့်မရှတပ။
့်
အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးသည် လိုးဝ အဓပပ ယ်မရှသည့်် အတင်ိုးအတ အထ အတပေါ်ယ လူပမင်တအ င်
လပ်ပပရသည်က ခမင်ကကသည်။ မမ၏ထမင်ိုးအိုး အတွငိုး် ရှ ထမင်ိုးမျ ိုး တူိုးသွ ိုးသည်ကပင်
မသလက်ဘ၊ဲ တစ်စတစ်ဦိုး သီချင်ိုးဆလျှင ် သူတ စတင်
ကခန်ကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည်
့်
့်

ဘရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးသမ
ူ ျ ိုး မဟတ်သလ၊ င်္ဏ်သကခ ရှတသ သူမျ ိုးလည်ိုး မဟတ်က ၊
အလွနအ
် မင်ိုး တပါပပက်
လွနိုး် လှသည့်် လူမျ ိုးပြစ်သည်။ အဆပါအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့်
စစ်မန
ှ ပ် ခင်ိုးကင်ိုးမဲမ
ှု သရပ်သကန်မျ ိုး ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ
့် ၏
န္ှငဆ
့်် င်တသ ကစစမျ ိုးက တပပ ဆကကသည့်အ
် ခါ၊ ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုး မတပပ တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုး အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထ ိုးကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုး
သင်၏ခစ ိုးချက်သည် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် မည်ကသ
ဲ့် မျှ
့် မသက်ဆင်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌
အတကကိုးတင်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးအတပေါ် တကျိုးဇူိုးတင်ရပခင်
ှ ိုး မဟတ်။ ထကစစအ ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
အဆက်မပပတ် တပပ ဆပခင်ိုးသည် သငအ
့်် တွက် အဘယ်အကျြုိုးရှသနည်ိုး။ သင်သည်
မည်သည်အ
့် ပပင်ပန်ိုး စတ်အ ိုးထက်သန်မ၊ှု သမဟ
မျှ မဟတ်ဘ၊ဲ
့် တ် အပပင်ပန်ိုး ပပသြအတပေါ်
့်
စစ်မန
ှ မ
် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက အတရိုးကကီိုးသည်ဟ ခယူရမည်။
လူတ၏
့် အတပေါ်ယတက င်ိုးမှုမျ ိုးသည် အဘယ်အရ က ကယ်စ ိုးပပြုသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဇ တပကတစတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး အတက င်ိုးဆိုး အပပင်ပန်ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးသည်ပင်လျှင ် အသက်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး မရှတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သင်ကယ်တင်၏ သီိုးပခ ိုး နင်္စတ်ရင်ိုးကသ ပပန္င်သည်။ လူသ ိုး၏အပပင်ပန်ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လအင်ဆန္ဒက မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တပ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုးက အစဉ်မပပတ် တပပ တသ ်လည်ိုး၊
တစ်ပါိုးသူမျ ိုး၏ဘဝမျ ိုးက သင် မတထ က်ပန္
့် င်တပ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးချစ်ရန်
သင်မလှုျို့တဆ ်န္င်တပ။ သင်၏ အဆပါလပ်ရပ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစမည်ဟ သင်
ယကကည်သတလ ။ သင်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် ကက်ညပီ ပီိုး၊
၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည်ဟ သင် ခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး၊ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည်
အဓပပ ယ် ကင်ိုးမဲက့် ကတပသတည်ိုး။ သငအ
့်် ိုး စတ်တကျနပ်မှု တပိုးတသ အရ န္ှင ့်် သင်လပ်လတသ
အရ တသည်
ဘရ ိုးသခင် အထူိုးန္စ
ှ ်သက်သည့်် အရ မျ ိုး အတအကျပင် ပြစ်သည်ဟ
့်
သင်ယကကည်သည်။ သင် န္ှစ်သက်တသ အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သတလ ။
လူတစ်ဦိုး၏စရက်သည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သတလ ။ သငက
့်် စတ်တကျနပ်မှုတပိုးတသ
အရ သည် ဘရ ိုးသခင် ရွ မန်ိုးသည့်အ
် ရ အတအကျပင်ပြစ်ပပီိုး၊ သငအ
့်် ကျငမ
့်် ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
ရွ ရှ ၍ ပငင်ိုးပယ်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
အတကကိုးတင်ရသည်
ှ
ဟ ခစ ိုးရပါက၊ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သ သွ
့် ိုး၍ ဆတတ င်ိုးတလ ။့်
ထအတကက င်ိုးက တစ်ပါိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး တပပ ြမလ
့် ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်၌

ဆမတတ င်ိုးဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတရှ ျို့၌ သငက
့်် ယ်သင် လူအမျ ိုးအ ရစက်ခရတအ င်
အစဉ်တစက် ပပြုလပ်လျှင၊် ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်တလ ။
သင်၏လပ်ရပ်မျ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ အပပင်ပန်ိုးအတွက်သ ပြစ်တနပါက၊ သင်သည်
အစွနိုး် တရ က်တအ င် အလွနပ
် လ ိုးတသ သူ ပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။ အတပေါ်ယတက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုးသ
တဆ င်ရွက်ပပီိုး စစ်မှနမ
် ှု ကင်ိုးမဲတ
မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူအမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။
့် နသည့်် လူတသည်
့်
့်
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် တကက င်သတ
ူ တ ် ြ ရရှဲမျ ိုးန္ှင ့်် ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်တလစွတက ိုး။
့်
သင်တသည်
သင်တ၏
ှု ျ ိုးက ရပ်က မတပပ င်ိုးလဲန္င်လျှင ်
့်
့် အပပင်ပန်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
သင်တအထဲ
ရှ သူတတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င်မှု အရပ်လကခဏ မျ ိုးသည် ပ၍ပင်
့်
ကကီိုးထွ ိုးလ လမ်မ
့် ည်။ သူတတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င်မှု အရပ်လကခဏ မျ ိုး ပမျ ိုးတလတလ၊
ဘရ ိုးသခင်က ပ၍ ဆန်ကျင်
တလတလပြစ်၏။ အဆိုးတင
ွ ် ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ဧကန်ပင်
့်
့်
သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။

ဘုရ ားသြင်၏ ယတနအမှု
့် ကို သိတသ သူမျ ားသ လျှင် ဘုရ ားသြင်ကို
အတစြနိင
ု သ
် ည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်သက်တသခပပီိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အရှက်ရတစရန်အတွက် လူတစ်ဦိုး၌
အတပခခသတဘ တရ ိုးတစ်ခ ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်တစ်ခန္ှင ့်် ပပည့်မ
် ီရမည်- စတ်န္လ
ှ ိုးထဲ၌
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်က သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ မဝင်
တရ က်ပါက၊ စ တန်က အရှက်ရတစရန် မည်သမျှ
့် ည်
့်
့် ပြစ်န္င်လမ်မ
မဟတ်တပ။ သင်၏အသက်တ ၌ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက
စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအတပေါ် လိုးဝအရှက်ကတ
ွဲ စတလသည်။ ဤအရ သည်သ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက
အမှနတ
် ကယ် အရှက်ရတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ လ
ီ သ
့် လ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုးက သင်၏စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ပခင်ိုးသက်တသသည် ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် န ခတလတလ၊ သမမ တရ ိုးက သင်၏တတ ငတ
့်် မှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ
သက်တသသည် ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတတ င်တ
့် တသ
သူမျ ိုးသည် အသက်မရှတသ သူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ထသတသ
သူမျ ိုးသည်
့်
ဘ သ တရ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပပင်ပတွငရ
် ကကသူ
ှ
မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက

စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သ ၍ နက်နတ
ဲ သ
အသပည တစ်ခ ရှကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် မတတ င်တ
့် ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် သင်မစ ိုးတသ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က
သက်တသခရန် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစရန် နည်ိုးလမ်ိုး မရှတချ။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ သ
့် နည်ိုး။ လူတစ်ဦိုးသည် တသွြည်မှု
့် ရှသင်သ
သမဟ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတက
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
့် တ် အတတွိုးမှ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ယတန ဘ
့် အတပခခ၍
ဘရ ိုးသခင်က သရှလ သင်ပ့် ပီိုး၊ အဓကအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သကျွမ်ိုးသင်သ
့် ည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မမ
ှု ရှသည့်် အတတွိုးမှ ိုးပခင်ိုး မျြုိုးစတသည်
့်
ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ထအရ မျ ိုးသည် တသွြည်ပပီိုး မှ ိုးယွငိုး် တသ သန ိုးလည်မမ
ှု ျ ိုး
ပြစ်သည်။ ဘ သ တရိုးပင်္္ြုလ်တ၏
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ စွမ်ိုးရည်မှ အတတ်က န ိုးလည်ထ ိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယူက ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ထအရ မျ ိုးန္ှငယ
့်် ဉ်
ှ ၍ စဉ်ိုးစ ိုးချင်ခ
့် ျန်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်က
အတစခတနချန်တွင၊် အတတ်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
ထတ်တြ ်ပပခဲသ
် ရ မျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးပါက၊ သင်၏ အတစခပခင်ိုးသည်
့် ည့်အ
အတန္ှ င်အ
့် ယှကပ် ြစ်တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် ဘ သ တရိုး
ဟတ်ဟန်မျ ိုးထက် ဘ မျှမပဘဲ၊ တခတ်တန က်ကျတနလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခသူမျ ိုးသည်
အပခ ိုးအရည်အချင်ိုးမျ ိုးကက ိုးတင
ွ ၊် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် န္ှမ်ခ
့် ျက သည်ိုးခရမည်ဟ သင်ယကကည်ပါက၊
ပပီိုးလျှင ် သင်သည် ထအသမျြုိုးက ယတန လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ ထသတသ
အသသည်
့်
့်
ဘ သ တရိုး အယူအဆတစ်ခ ပြစ်တပသည်။ ထလက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
သူတတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င်သည့်် တဆ င်ရွက်ချက်တစ်ခ ပြစ်သွ ိုးပပီ ပြစ်သည်။
“ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုး” ဟူတသ စက ိုးရပ်မှ (ဘရ ိုးသခင် ယခင်ကတပပ ဆခဲသ
့် ည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
တက်ရက်ထတ်တြ ်ပပခဲသ
့် အသ
ိုးမဝင်တတ သ
့် ည့်် အလင်ိုးအပါအဝင်) တခတ်မမီတတ သ
့် ကဲသ
့် ည့််
့်
အရ မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပပီိုး ထအရ မျ ိုးက ယတန လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တန္ှ င်ယ
ှ ်က လူသ ိုးအ ိုး အကျြုိုးမပပြုတပ။ လူတသည်
ဘ သ တရိုး
့် က
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ မျ ိုးက မမတက
့် ယ်ကယ်မှ မြယ်ရှ ိုးန္င်ပါက၊
ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
ွ ် ကကီိုးစွ တသ အဟန်အတ
ိုးတစ်ခ
့်
့် အတစခပခင်ိုးတင

ပြစ်လ လမ်မ
ှ
လူမျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ည်။ ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးရကကတသ
လပ်တဆ င်ချက်၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးက အမီလက်ရန် မည်သမျှ
လှမ်ိုး တန က်ကျ
့် မပြစ်န္င်တပ- ၎င်ိုးတ တပခတစ်
့်
ကျန်ရစ်ပပီိုးတန က်၊ တပခန္ှစ်လှမ်ိုး တန က်ကျကျန်ရစ်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဤဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးသည် လူသ ိုးအ ိုး မမကယ်ကယ် တပြ င်မ
် ့် လွန ်
့် တ်သည်ဟ အလွနအ
မှတ်ယတ
ူ စပပီိုး မ နတထ င်လ ိုးတစကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အတတ်က
သူတပပ ဆခဲပ့် ပီိုး လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးက တသလွမ်ိုးဆတ
ွ ်ပခင်ိုး မခစ ိုးရတပ၊ တစ်စတစ်ခသည်
တခတ်မမီတတ ပ
့် ါက၊ ယင်ိုးက သူြယ်ရှ ိုးလက်တလသည်။ သင်သည် သင်၏အယူအဆမျ ိုးက
အမှနတ
် ကယ် လက်မလတ်န္င်သတလ ။ သင်သည် အတတ်က ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆခဲသ
့် ည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင်သသည်ဟ ဤအရ က
သက်တသပပသတလ ။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ယတနအလင်
ိုးက လက်မခန္င်ဘ၊ဲ
့်
ယင်ိုးအစ ိုး အတတ်က အလင်ိုးက ြက်တွယထ
်
ိုးပါက၊ ဤအရ က သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်က လက်တလျှ က်သည်ဟ သက်တသပပသတလ ။ ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက
သင် လက်မလတ်န္င်ဘဲ ရှတသိုးသတလ ။ ထသပြစ်
သတ
ူ စ်ဦိုး
့်
့် ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
လူတသည်
ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက လက်လတ်န္င်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန ့်
့်
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုက စဉ်ိုးစ ိုးချင်ခ
့် ျန်ြ မ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ
့် မတ၏
့် ဉ ဏ်မျ ိုးက အသိုးပပြုလမ်မ
ယင်ိုးအစ ိုး တက်ရက်န ခကကလမ်မ
သည် အတတ်ကန္ှင ့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန အမှု
့်
သသသ သ က မတူညတ
ီ သ ်လည်ိုး၊ သင်သည် အတတ်၏ အပမင်မျ ိုးက လက်လတ်က
ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန အမှု
က တက်ရက် မန ခန္င်တသိုးတပ။ အတတ်၌ ဘရ ိုးသခင် မည်သ ့်
့်
အမှုပပြုခဲတ
က သင် အသ ိုးတပိုးထ ိုးရမည်ဟူတသ
့် စက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန အမှု
့်
သန ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုးရပါက၊
ှ
သင်သည် မမ၏အယူအဆမျ ိုးက လက်လတ်ပပီိုးသ၊ူ ဘရ ိုးသခင်က
န ခသူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခန္င်က သူ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်
လက်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ ဤအရ တွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
န ခသူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မစစစ် သမဟ
့် စစ
့် ပ်စပ်
့် တ် တစတ
ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုး မပပြုတပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ယခင်အမှုက တမတ
့် လျ ပ့် ပီိုးပြစ်က
သင်သည်လည်ိုး ထအရ က တမတ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ပစစြုပပနသ
် ည် ပစစြုပပနပ် ြစ်ပပီိုး
့် လျ ပ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
အတတ်သည် အတတ်ပြစ်က ယတနတွ
့် မှုက
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် အတတ်က သူပပြုခဲသ
့် ည်အ
တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်သည် ထအရ က တဝဲလည်လည် မတတွိုးသငတ
့်် ပ။ ထသတသ
့်
လူတစ်ဦိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခက ၎င်ိုးတ၏ဘ
သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက လိုးဝ
့်

လက်လတ်ပပီိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ် အသစ်တသ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှုမျ ိုး အပမဲရတသ
ှ
တကက င၊့်် အမှုသစ်
ထွကတ
် ပေါ်လ သကဲသ
့် တခတ်
ကန်သွ ိုးပပီိုး တဟ င်ိုးသွ ိုးတသ အမှု ရှတပသည်။ အတဟ င်ိုးန္ှင ့်် အသစ်
့်
ဤကွပဲ ပ ိုးတသ အမှုအမျြုိုးမျြုိုးသည် ဆန်ကျင်
ဘက် မဟတ်ဘ၊ဲ အပပန်အလှန ် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတလသည်။
့်
အဆင်အ
် ဆင်တ
ှ
တကက င့််
့် သီိုးသီိုးသည် ပပီိုးခဲသ
့် ည့်အ
့် န က်မှ လက်လ တပသည်။ အမှုသစ်ရတသ
တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးသည် အမှနပ
် င် ြယ်ရှ ိုးခရတပမည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် လူသ ိုး၏န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် သွနသ
် င်ချက်တန္ှ့် င ့်် တွဲြက်လျက်၊ လူသ ိုး၏ က လကက ရှည် တည်ပမဲတသ
အတလ့်အထမျ ိုးန္ှင ့်် တပပ တနကျ စက ိုးပ အချြုျို့သည် လူသ ိုး၏စတ်ထတ
ဲ ွင ် အယူအဆမျ ိုး
နည်ိုးဟန်မျြုိုးစ၊ ပစမျြုိုးစ ပြစ်တပေါ် ပပီိုးပြစ်သည်။ န္ှစ်မျ ိုးစွ တစ်တလျှ က် တရှိုးတခတ်က လမျ ိုးမှ
အစဉ်အလ ရှသည့်် သတဘ တရ ိုးမျ ိုး ပျျို့ န္ှမှု့် န္င
ှ အ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ န္ှင ့််
ပင်က စတ်သတဘ ထ ိုးတက
် ဝ ထတ်တြ ်ပပြ ရှ
့် လူသ ိုးထ အပပည့်အ
့် တသိုးသည်မှ လူသ ိုး၏
ထသတသ
အယူအဆမျ ိုး ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုးအြ သ
့်် င်တ
့် ပတသိုး၏။ လူသ ိုးက
့်
့် ၍ အခါအခွငသ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်် က လတစ်တလျှ က်တင
ွ ၊် အယူအဆ အမျြုိုးမျြုိုး၏ လမ်ိုးမိုးမက
ှု
လူမျ ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အထင်အရ သန ိုးလည်မမ
ှု ျြုိုးစ အဆက်မပပတ် ပြစ်တပေါ်မှုန္င
ှ ့််
ဆင်က
ဲ ပပ င်ိုးလဲမှု ဆီသ ဆ
့် တ
့် က်တရ က်တစပပီိုးပြစ်တလသည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည့််
ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်တစခဲသ
့် ည်ဟ တပပ တက င်ိုး
တပပ န္င်တပသည်။ ထတကက
င၊့်် လူတ၏
့်
့် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုး အ ိုးတက င်ိုးတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
တလတလပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်တလတလ ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အပမဲအသစ်ပြစ်က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ယင်ိုးသည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အယူဝါဒ မပြစ်တပေါ်တစဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အတင်ိုးအတ အထ
သမဟ
့် ည်ိုးတသ အတင်ိုးအတ အထ အစဉ်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲက
့် တ် သ ၍ တလျ န
အသစ်ပပြုပပင်ခရလျက် ရှသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏
ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုး တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ပင်က
အတပခခသတဘ တရ ိုးလည်ိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်က သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ က
ှု ပပီိုးတပမ က်တစသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ တ
ှ စ်ခ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးပြင့်် အမှုမပပြုခဲပ
့် ါက၊
လူသ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်၊ သမဟ
့် ၊ ့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
စ တန်သည် ရှု ိုးနမ်မ
င်၊့် သူ၏အမှုတွင ် တစ်သမတ်တည်ိုး
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
မဟတ်သည့်ပ
် ရတသ ်လည်ိုး၊ အမှနအ
် ိုးပြင့်် ပမှနပ် ြစ်တသ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး အစဉ်မပပတ်
ပြစ်တပေါ်တလသည်။ သတသ
် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမှ အတတ ်အတန်
့်

ကွ ပခ ိုးသည်။ သူသည် တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးက ၊ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်တသ အယူဝါဒမျ ိုးန္ှင ့်် စနစ်မျ ိုးက
ြက်တွယပ် ပီိုး ထအရ မျ ိုး တဟ င်ိုးတလတလ၊ သူအြ
် တလတလ
ှ
ပြစ်သည်။
့် န္ှ
့် စ်လြွယရ
လူသ ိုး၏မက်မဲတသ စတ်၊ တကျ က်တိုးကဲသ
့် တခါင်
ိုးမ တသ စတ်သည် အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးလှတသ
့်
မတတွိုးတတ်တအ င် ခက်ခန
ဲ က်နသ
ဲ ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သစ်မျ ိုးက မည်သ ့်
လက်ခန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် အပမဲအသစ်ပြစ်က လိုးဝ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က
ရွ မန်ိုး၏။ သူသည် သွ ိုးရှညလ
် ျ ိုးက ၊ ဆပင်ပြြူပပီိုး တနရ တစ်ခတွင ် ကပ်တနသည့််
အမင်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ကသ န္ှစ်သက်သည်။ ထသပြင
့် ၊့်် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မမတက
့် ယ်ပင်
အကကြုက်မျ ိုး ရှကကတသ တကက င့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်သွ ိုးသည်။
ဤဆန်ကျင်
ဘက်ပြစ်ပခင်ိုး မျ ိုးစွ တသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှုသစ်က လပ်တဆ င်တနခဲသ
့်
့် ည်မှ
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးတပခ က်တထ င်နိုးီ ပါိုး ကက ပပီပြစ်သည့်် အချန်က လ တစ်ခပြစ်တသ ယတနတွ
် င်
့် ငပ
တည်ရဆဲ
ှ ပြစ်သည်။ သပြစ်
ကစ ိုး၍မရန္င်တပ။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏တခါင်ိုးမ ပခင်ိုး
့် ၍ ၎င်ိုးတသည်
့်
သမဟ
့် ူသ ိုးကမျှ
့် ိုးက မည်သည်လ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
မချြုိုးတြ က်န္င်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်တပမည်- သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ူ
့် ိုးမည်သ
့်
့် ပပ
မည်သမ
ူ ျှ မရှသည့်အ
် လ ိုး၊ သူ၏ မပပီိုးစီိုးတသိုးသည့်် စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုက ဆက်လက်
တဆ င်ရွက်တနစဉ်တွင ် ထခရစ်ယ န်ဓမမဆရ မျ ိုးန္ှင ့်် ဓမမဆရ မမျ ိုးသည် မှုတက်၍ အတဟ င်ိုးတသ
စ အပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စ ရွ က်မျ ိုးက ြက်တွယထ
်
ိုးကကဆဲ ပြစ်သည်။ ဤဆန်ကျင်
ကလ
ွဲ ွဲချက်မျ ိုးသည်
့်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်တစပပီိုး တပပလည်ရန် မပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတက
် လ ိုး အတရိုးမစက်တပ။ သရ့် တွင ်
့် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ထတနရ ၌ရှပပီိုး ထတနရ ၌မရှသည့်အ
လူသ ိုးသည် မမ၏ ယကကည်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးက ဆက်လက် စွဲကင်ထ ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊
ထအရ မျ ိုးက လိုးဝ လက်မလတ်တပ။ သတ
့် င် တစ်ခတသ အရ သည် ပကတအတင်ိုး
ရှငိုး် တနပပီိုးပြစ်သည်- လူသ ိုးသည် မမ၏ ရပ်တည်ချက်မှ တသွြည်မသွ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏တပခမျ ိုးသည် အပမဲ တရွ ျို့လျ ိုးတနပပီိုး ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ အ
့်် ညီ သူ၏ ရပ်တည်ချက်က သူ
အပမဲတပပ င်ိုးလဲတနတပသည်။ အဆိုးတွင၊် မတက်လက်ရဘဲန္င
ှ ့်် ရှု ိုးနမ်သ
့် မ
ူ ှ လူသ ိုးပြစ်သည်။
့် ွ ိုးမည်သ
ထအတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ရှု ိုးနမ်သ
ူ ိုးလိုး၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
့် ွ ိုးသည့်် သူ၏ရန်သအ
ရန်သပူ ြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ရှု ိုးနမ့််သွ ိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တရ မရှု ိုးနမ်သ
် အတွ
ကပ
် ါ
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
့်
ရပ်တည်က ကွယ်သလ
ူ ည်ိုး ပြစ်သည်။ မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ယှဉ်ပပြုင်ပပီိုး တအ င်န္င်မည်နည်ိုး။
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးစွ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် တပါက်ြွ ိုးခဲက့် ကတသ တကက င၊့််
့်
ထအယူအဆမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ပရတလသည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုးက ဤအရ တကက င ့်် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတန က်ပင်ိုးတွင ်

သူ၏အမှုပပင်ပ၌ ရှသည့်် “ဘရ ိုးသခင် အတွက”် အကျြုိုးမျ ိုးက တစ်သတ်ပပီိုး တစ်သတ်
ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးအတွက် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ သူသည်
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးက ၊ ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးသည့်် ယကကည်မမ
ှု ျ ိုးက
အလွနအလွ
် ့်
န ် ရွ ျို့ မန်ိုးပပီိုး ထအယူအဆမျ ိုး ဦိုးစွ ထွကတ
် ပေါ် ခဲသ
့် ည့်် တနစွ့် ဲမျ ိုးက
အသအမှတ်ပပြုလစတ်ပင် မရှတချ။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက လူသ ိုးက ပျျို့ န္ှတစသည့်
အ
် တွက၊်
့်
ထအယူအဆမျ ိုးသည် မမ၏အမှုမှ ထွက်တပေါ်လ သည်ဟ ဘရ ိုးသခင် လိုးဝလက်မခတပ။
ထအရ မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်သည် လူသ ိုး၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်တပြစ်
့် ၏- ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဘ၊ဲ
စ တန် ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သူ၏အမှုက တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးက မတသဆိုးတစဘဲ၊
အသစ်ပြစ်တစက ရှငသ
် န်တစြအတွ
က် အပမဲ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးက သူ
့်
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးတစသည့်အ
် ရ မှ တခတ်က လအလက် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ထ ဝရမတည်သကဲသ
့် ့်
မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်အ
် ရ မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သူသည် လူသ ိုးက
တသဆိုးတစက အမင်ိုးတစတသ နတ်ဆိုးတစ်ပါိုးပြစ်သည်ထက်၊ လူသ ိုးက အသက်ရင
ှ တ
် စက
အသစ်ပြစ်တစတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တ ့်
န ိုးမလည်ကကတသိုးသတလ ။ သင်သည် အပမင်ကျဉ်ိုးတပမ င်ိုးတသ တကက င့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အယူအဆမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး ထအယူအဆမျ ိုးက သင် လက်လတ်န္င်စမ
ွ ်ိုး
မရှတပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွငိုး် တင
ွ ် အဓပပ ယ် အလွနန
် ည်ိုးပါိုးလွနိုး် တသ တကက င ့််
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုး၏ ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ တကက င ့််
မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မမ၏တ ဝန်မျ ိုးက အပမဲ တပါဆတသ
တကက င်လ
့်
့် ည်ိုး
မဟတ်တပ။ သင်သည် န ခမှု ကင်ိုးမဲလ
့်် င
ှ ့်် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ သဏ္ဌ န်
့် ွနိုး် တသ တကက ငန္
အနည်ိုးငယ်မျှ မရှတသ တကက င၊့်် သင်သည် သင်၏အယူအဆမျ ိုးက လက်မလတ်န္င်တပ။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် တွက် အမှုအရ မျ ိုးက ခက်ခတ
ဲ စပခင်ိုးတကက င ့်် မဟတ်တပ။
ဤအရ အလိုးစတက
ှ ့်် လိုးဝ ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။
့် သင်က ပြစ်တစခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့်် ကဆိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုးက ြန်တီိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
အကကအစည်မျ ိုးသည် အပမဲ တက င်ိုးပမတ်၏- သူသည် သင်က
မရှဘဲ၊
့် အယူအဆမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစြ ဆန္ဒ
့်
တခတ်မျ ိုး ကန်လွနသ
် ွ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တပပ င်ိုးလဲက အသစ်ပပြုပပင်ခရတစလသည်။ သတသ
်
့်
သငအ
့်် တွက် မည်သည့်အ
် ရ တက င်ိုးပမတ်သည်က သင် မသသကဲသ
့် ၊ ့် အပမဲ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်
ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုး သမဟ
် စ်ခ လပ်တဆ င်တနတလသည်။ ယင်ိုးမှ
့် တ် စစစ်ပခင်ိုး တစ်ခမဟတ်လျှငတ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် တွက် အမှုအရ မျ ိုးက ခက်ခဲတစပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ကကည်ညြုမှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏မန ခပခင်ိုးသည် အလွနက် ကီိုးမ ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်

ယခင်ကတပိုးထ ိုးသည်အ
့် ရ ၏ အတရိုးမပါလှတသ အစတ်အပင်ိုးအချြုျို့က ယူတဆ င်ပပီိုးတန က်၊
လှညက
့််
ဘရ ိုးသခင်က တက်ခက်ရန် ယင်ိုးက အသိုးပပြုဝသ
့် ည့်် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါငယ်တလိုးတစ်ဦိုးဤသည်မှ လူသ ိုး၏မန ခပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့၌
မမတ၏အပမင်
မျ ိုးက တြ ်ပပရန် အရည်အချင်ိုး လိုးဝမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထမှုတက်သည့်် အယူအဆမျ ိုးက
့်
မဆထ ိုးန္ှင-့်် ၎င်ိုးတ၏
် ့် ွနိုး် တသ
့် သိုးစ ိုးမရသည့်၊် နတဟ င်တနက ပပ်သိုးတနသည့်၊် ကွနလ
စက ိုးအသိုးအန္ှုနိုး် က ၎င်ိုးတသည်
ဆန္ဒရသည်
ှ
အတင်ိုး ဟဟသည်သည် ပပစ ိုးဝငဝ
့်် ါြ အရည်
အချင်ိုး
့်
့်
သ ၍ပင်မရှဟ ဆထက်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍ပင် အသိုးမကျပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် အတစခသူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတတ
် သ သူ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရရန် သငတ
့်် တ ်သန္
ူ င
ှ ့်် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက
လက်လတ်န္င်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏
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ဤအသမရှပါက၊ သင် အတစခသည်န္င
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့် ခါမျှ
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ဲ ွင ် အသက်ရင
ှ လ
် မ်မ
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့်် က ကွယမ
် ှုတွင ်
အသက်ရင
ှ ရ
် လမ်မ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့်် က ကွယမ
် တ
ှု အ က်တွင ်
့် ည်ဟ ဆလတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
သင်အသက်ရင
ှ သ
် ည့်အ
် ခါမှသ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်လမ်မ
့် ည်။
၄။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခကကရမည်။
့်

၅။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သရပ်သကန် တစ်ခ
့်
ပြစ်လ ကကရမည်။
ဤအချက်ငါိုးချက်သည် သင်တအတွ
က် ငါ၏တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လူတထ
့် ၊ ့် သင်တသည်
့် တပပ ဆထ ိုးသကဲသ
့်
ဤတ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးက လက်ခရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှပါက၊ သငက
့်် ငါ အတင်ိုးအကျပ်
ပပြုမည်မဟတ်- သရ့် တွင ် သင်သည် ထစက ိုးမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်လက်ခပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အလက လပ်တဆ င်န္င်လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် သင်တသည်
့်
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးက စတင်လက်ခကကပပီိုး န္င်ငတတ ်သ ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့််
န္င်ငတတ ်သ ိုးမျ ိုးပြစ်ရန် လအပ်တသ စန္ှုနိုး် မျ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှပခင်ိုးတက
့် အ ိုးထတ်ကကတလ ။့်
ဤသည်မှ ဝင်တရ က်ပခင်ိုး၏ ပထမတပခလှမ်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
အပပည့်အ
် ဝ လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ဤတ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက် ငါိုးချက်က သင်
လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
ှ ့််
့် သင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္င
ကက်ညလ
ီ မ်မ
့်် ဧကန်မချ ကကီိုးစွ အသိုးပပြုလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့် ည်။ ယတန ့်
အတရိုးပါသည်မှ န္င်ငတတ ်၏ တလ့်ကျငမ
့်် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်၏
တလ့်ကျငမ
့်် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးတွင ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ပါဝင်သည်။ ယခင်က ဝည ဉ်တရိုးရ
အသက်တ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တပပ ဆမှု မရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယတနတွ
့် င ် သင်သည် န္င်ငတတ ်၏
တလ့်ကျငမ
့်် ထ
ှု သ
ဲ စတင်
ဝင်တရ က်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်သည် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ထဲသ တရ
ိုးဝင်
့်
့်
ဝင်တရ က်တပသည်။
မည်သည့်် အသက်တ မျြုိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ပြစ်သနည်ိုး။ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ
ဆသည်မှ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထသ လ
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့် ိုးဝ လှညက
င်္ရပပြုန္င်သည့်် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌
အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တနရ မယူသကဲသ
့် ၊ ့် ယတန သင်
သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သတဘ တပါက်န္င်က သင်၏တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြအလ
ငှ့် ယတနတွ
့် င ်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လမ်ိုးပပပခင်ိုး ခရသည့်် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်။
လူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက ထသတသ
အသက်တ တစ်ခသည် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ပြစ်သည်။
့်
အကယ်၍ သင်သည် ယတန၏အလင်
ိုးတန က် မလက်န္င်ပါက၊ သင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဆက်ဆတရိုးကက ိုးတင
ွ ် ကွ ဟချက်တစ်ခ ြွငဟ
့်် ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် ပပတ်တတ က်တက င်ိုး
ပပတ်တတ က်သွ ိုးန္င်သကဲသ
့် -့် သင်သည် ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခ မရှတပ။

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှန ် ဆက်ဆတရိုးသည် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခပခင်ိုး
အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ် တည်တဆ က်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ
အသက်တ ရှသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှန ် ဆက်ဆတရိုးတစ်ခ ရှသတလ ။ သင်သည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်တန က် လက်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သတလ ။ အကယ်၍
သင်သည် ယတန သန
ရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးတန က် လက်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သတဘ တပါက်န္င်က
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ဝင်
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် တရ က်န္င်ပါက၊ သင်သည် သနရ
တရစီိုးတကက င်ိုးတန က်လက်တသ တစ်စတစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ သင်သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
တရစီိုးတကက င်ိုးတန က် မလက်ပါက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးသည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည်မှ
တသချ တပသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မမတက
့် ယ်ကယ် တိုးတက်တစြ ့်
ဆန္ဒမရှသူမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အလပ်လပ်ြ မပြစ်
န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ထသတသ
့်
့်
လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မလှုျို့တဆ ်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် အပမဲတမ်ိုး မလှုပ်မယှက်
့် ခွနအ
ပြစ်ကကတလသည်။ ယတနတွ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတန က်
့် င ် သင်သည် သနရ
လက်သတလ ။ သင်သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှသတလ ။
မလှုပ်မယှက် ပြစ်တနတသ အတပခအတနတစ်ခမှ သင် လွတလ
်
ပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် ခယူပပီိုး၊
ယတန သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးတန က် လက်တလျှ က်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုး့်
၎င်ိုးတအ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် ရှကကတပသည်။ အကယ်၍
့် ိုးလိုးသည် သနရ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တတကျကျ စစ်မှနပ် ပီိုး မှနက
် န်သည်ဟ သင် ယကကည်ပါက၊
ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ က တပပ သည်ပြစ်တစ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
ယကကည်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက အ ိုးထတ်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး
ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပသည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးထဲသ ဝင်
ှ ့််
့် တရ က်ရန်၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် သင်၏ မလှုပ်မယှက်ပြစ်တသ အတပခအတနမှ
မမကယ်ကယ် ပထမဦိုးစွ ြယ်ရှ ိုးရမည် ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည် လူအပ်တန က်သ အပမဲ
လက်ကကပပီိုး
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ အလွန ် အတဝိုးကွ စွ တသွြည်တတ်ကကသည်။
့် စတ်န္လ
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် မမတက
မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ့်
့်
့် ယ်ကယ် တိုးတက်တစြ ဆန္ဒ
့်
အ ိုးထတ်လက်စ ိုးသည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးမှ အလွန ် နမ်က
့် ျတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြ ့်
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူခရပခင်ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏အလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏

ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပန်တပိုးဆပ်ရန် မမတ၏
်
့် အသတရ ိုးကသ အသိုးပပြုတသ သူမျ ိုး ရှသည်၊ သတသ
့်
ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တပ။ သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးက သင်
အ ိုးထတ်တလ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် သ ၍ သဟဇ တပြစ်တလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြ အ
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးထတ်သည့်် သူတစ်ဦိုးပြစ်သည်န္င
လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်လ ြ န့္် င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
် သ
့် တရ က်ပခင်ိုးသည် သင်တ၏
့် စစ်မှနတ
အန င်္တ်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးစန
ွ တ
် သ တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုရသည့်
ှ
် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ
သင်တထက်
သ ၍တက င်ိုးချီိုးမခစ ိုးရတပ။ ဤအရ က အဘယ်တကက င ့်် ငါတပပ သနည်ိုး။
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်တသ သူတသည်
ဇ တပကတအတွက်
့်
အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး စ တန်အတွက် အသက်ရင
ှ က် ကသည်၊ သတသ
် ယတနတွ
့် င ် သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလက လပ်တဆ င်ရန်
အသက်ရင
ှ က် ကတပသည်။ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
ွ ် အတရိုးပါမှု ရှသည်ဟ ငါ
့် အသက်တ မျ ိုးသည် အဆိုးစန
တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရတသ ဤလူအပ်စသည်သ
အဆိုးစန
ွ ် အတရိုးပါမှုရသည့်
ှ
် အသက်တ ပြင ့်် အသက်ရင
ှ န္
် င်ကကသည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ
ထသတသ
တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ် ရှသည့်် အသက်တ တစ်ခက အသက်မရှငန္
် င်ကကတပ။
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တက
့် ၊ ့် သင်တသည်
့် ဘရ ိုးသခင်က တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးက ခကကရတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
သင်တအတွ
က် ပြစ်တသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င၊့်် သင်တသည်
စစ်မှနတ
် သ အသက်က သတဘ တပါက်ကကပပီိုး
့်
ပြစ်က အဆိုးစန
ွ ် တန်ြိုးရတသ
ှ
အသက်တ တစ်ခ မည်သ အသက်
ရင
ှ ရ
် မည်က သရှကကတပသည်။
့်
ဤသည်မှ သင်တ၏
် သ တကက င ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
့် အ ိုးထတ်မှု တက င်ိုးမွနတ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်တ၏ဝ
့်် ပိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည ဉ်မျက်စမျ ိုးက ြွငတ
သူထ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုးက သင်တအ
ှ ိုးက
့် သလ
့် ရန် တက င်ိုးမွနတ
့် ိုး တပိုးလျက်၊ သင်တ၏
့် စတ်န္လ
တထ
့် သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သင်တအ
့်် င်ိုးတစခဲပ့် ပီိုးပါက၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
့် ိုး အသဉ ဏ် မပွငလ
့်
ချစ်ြွယ်တသ အရ က ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြလည်
ိုး သငအ
့်် တွက်
့်
ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ လှညက့်် ကပပီိုးပြစ်သည်မှ
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက တထ
့် စတ်န္လ
့် ပခင်ိုးတကက င ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ပြစ်တပသည်။ တစ်ခါတစ်ရ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် တမွျို့တလျ ်တနချန်တွင၊်
သင်၏စတ်ဝည ဉ်သည် တထ
ဲ တနန္င်တကက င်ိုး၊ သငအ
့်် တွငိုး် တွင ်
့် ခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သင် မချစ်ဘမ
ကကီိုးမ ိုးတသ ခွနအ
် ိုးရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် သင် တဘိုးြယ်မထ ိုးန္င်သည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသည်က

သင် ခစ ိုးရတပသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤကဲသ
့် ခ့် စ ိုးရပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထသ ့်
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က သင်၏စတ်န္လ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လှညပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးက ၊ “အ ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
ကယ်တတ ်၏ ခွခ
ဲ နမ
် ့် တ
ှ ်သ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ခရကကပပီိုးပြစ်ပါသည်။
ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးအသတရသည် ကျွန္ပ်
် ၏ င်္ဏ်ယူတစပပီိုး၊ ကယ်တတ ်၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ဦိုးပြစ်ရသည်မှ ကျွန္ပ်
် အတွက် မွနပ် မတ်သည်ဟ ခစ ိုးရပါသည်။ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်၏
အလတတ ်က လပ်တဆ င်ရန် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ အသိုးပပြုက မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ တပိုးပါမည်၊
ပပီိုးလျှင ် ကျွန္ပ်
် ၏ န္ှစ်က လအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တစ်သက်တ လိုး ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ကယ်တတ ်ထ
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ဲ
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့်
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် သ န ခမှု ရှလမ်မ
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အတတွျို့အကကြုတစ်ခ သင် ရှခဲြ
့် ူိုးပါသတလ ။ အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏
တထ
၎င်ိုးတ၏
ဲ ၊ “အ
့် ပခင်ိုးက မကက ခဏ ခကကရပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
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့် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးထ၌
ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတသ တနရက်
် ဆန္ဒရသကဲ
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သ
့် ၊ ့်
့် က ရှု ပမင်ရန် ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ်အ
ှ ရ
် န် ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါ၏ှ
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့်် တွက် အသက်ရှငရ
် န်ထက်
့် တွက် အသက်ရင
မည်သည့်အ
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ှ ရ
် န် ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒ စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှပါ။ ကယ်တတ အ
့်် တွက် ယတန ကျွ
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့် န္ပ်
အသက်ရင
ှ န္
် င်တစပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပါသည်။” ဟူ၍
မမတက
ှ
။ သင်သည်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်ရန် အထူိုးသပြင ့်် ဆန္ဒရကကတပသည်
ဤသဆ
် ခါ သင်သည် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတပိုးဘဲ
့် တတ င်ိုးပပီိုးသည့်အ
မတနန္င်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သင် ရရှရမည်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သင် အသက်ရစဉ်တွ
ှ
င ် ဘရ ိုးသခင်က
ရရှပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တသဆိုးရြ မ
့် ည်။ ထသတသ
့် န်ိုးတိုးီ မည်ပြစ်တကက င်ိုး ခစ ိုးရလမ်မ
့်
ဆတတ င်ိုးချက်တစ်ခက တပပ ဆလျက်၊ သင်၏အတွငိုး် တင
ွ ် မကန်ခန်ိုးန္င်တသ ခွနအ
် ိုးတစ်ခ
ရှလမ်မ
် ိုးက မည်သည့်တ
် နရ မှ ပြစ်သည်က သင် သရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထခွနအ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် အကနအ
် ့် သတ် မရှတသ တန်ခိုးရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်ပြစ်ပပီိုး သူက
့် ည်။
့် ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးင ှ ထက်တန်သည်ဆသည့်် အသစတ် တစ်ခ ရှလမ်မ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ည့်် အချန် ပြစ်သည်။ ထသတသ
့် ပခင်ိုးက သင်ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့်
အတတွျို့အကကြုတစ်ခ ရှပပီိုးကကသူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက မကက ခဏ ခရတသ သူမျ ိုးအတွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး၌
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး ပြစ်တပေါ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
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ှ ိုးထဲရှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ချစ်ပခင်ိုးသည် သ ၍ အ ိုးတက င်ိုးသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထသ လ
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့် ိုးဝ
လှညသ
့်် ွ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
မသ ိုးစ၊ ကမဘ တလ က၊ အရှု ပ်အယှကမ
် ျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
တစ်ဘဝလိုး အ ိုးထတ်မတ
ှု က
့် အန င်္တ်မျ ိုးက အတလိုးမထ ိုးကကသကဲသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်ရန် လလ ိုးတနကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် တထ
့် ပခင်ိုးက
ခရပပီိုးတသ သူအ ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်တသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ရတသ
ှ
လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထသ သင်
လှညပ့်် ပီိုးပပီတလ ။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဝည ဉ်တတ ် တထ
အတတွျို့အကကြုတစ်ခ လိုးဝ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပပီတလ ။ အကယ်၍ သင်သည် ထသတသ
့်
မရှြူိုးပါက၊ ပပီိုးလျှင ် သင်သည် ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့်
ဆမတတ င်ိုးြူိုးပါက၊ ဤသည်မှ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က တနရ မရှသည်က
ပပသတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် လမ်ိုးပပပခင်ိုးခရသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်
တထ
့် ပခင်ိုးက ခရတသ သူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ပင်ဆင်ကကသည်၊ ယင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ်
့်
အပမစ်တယ
ွ ်ပပီိုးပြစ်သည်က ပပသတပသည်။ လူအချြုျို့က “ကျွန္ပ်
် သည် သင်ကသ
ဲ့် ကျွ
် ၏
့် န္ပ်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးတင
ွ ် စတ်အ ိုးမထက်သန်သကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးကလည်ိုး
သပ်မခစ ိုးရပါ။ တစ်ခါတစ်ရ- ကျွန္ပ်
် န္ှလိုးသင
ွ ိုး် ဆင်ပခင်ပပီိုး ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါ- ဘရ ိုးသခင်သည်
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
်
့် ပခင်ိုး ခရသည်က ကျွန္ပ်
ခစ ိုးရသည်။” ဟ ဆကကသည်။ လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထက် မည်သည့်် အရ မျှ သ ၍ အတရိုးမကကီိုးတပ။
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ လှညပ့်် ပီိုးတသ အခါတွင၊် သင်၏ပြစ်တည်မှုတစ်ခလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ထသ လှ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်တွင ် သင်၏စတ်န္လ
့် ညပ့်် ပီိုးပြစ်လမ်မ
ဝည ဉ်တတ ် တထ
မှ အမျ ိုးစတသည်
ထသတသ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်တအထဲ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့်
့်
့်
အတတွျို့အကကြု တစ်ခ ရှကကပပီိုးပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ သင်တ အတတွ
ျို့အကကြုမျ ိုး၏ အတမ်အနက်မျ ိုးက
့်
မတူညကီ ကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က၊ “ကျွန္ပ်
် သည် စက ိုးလိုးမျ ိုးစွ ပြင ့်် ဆမတတ င်ိုးပါ၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးကသ ကျွန္ပ်
် န ိုးတထ င်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် အတွငိုး် တင
ွ ် ခွနအ
် ိုး
ထွက်တပေါ်လ ပါသည်။” ဟ ဆကကသည်။ ဤအရ က သင်သည် အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက
ခရပပီိုးပြစ်သည်က ပပတပသည်။ အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတသ သူမျ ိုးသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးက ကက ိုးသည့်အ
် ခါ၊ လှုျို့တဆ ်မှု ခစ ိုးရတလသည်။ အကယ်၍
လှုျို့တဆ ်တနသည့်် စက ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ကက
ိုးချန်တွင ် လူတစ်ဦိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက လိုးဝ မလှုပ်ရှ ိုးပါက၊
့်

ဤအရ က သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် မရှသည်က
့်
သက်တသပပတပသည်။ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် တမ်ိုးတမှု မရှတပ၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတသည်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်
့်
့်
မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထသပြင
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် မရှကကသည်က သက်တသပပတပသည်။
့် ့်် သနရ
အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ကက
ိုးကကသည့်အ
် ခါတွင ် တပပန်
့် ည်။ အကယ်၍
့်
့် မှု တစ်ခ ရှကကလမ်မ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် ပခင်ိုးက မခရတသိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ထတတွျို့ ပခင်ိုး မရှကကတသိုးတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှကကသကဲသ
့် ၎င်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးခရန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတချ။
့် ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးပပီိုးပြစ်က တပပန်
ှု ရှတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် မမ
တထ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်
့် ပခင်ိုးက မခရတသိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်- ၎င်ိုးတသည်
့်
မရှကကတသ လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ အသစ်တသ အလင်ိုးက လက်ခန္င်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် ထတတွျို့ခရက
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ပင်ဆင်ကကတပသည်။
မမကယ်ကယ် န္ှုင်ိုးဆချငခ
့်် ျန်တလ -့်
၁။ သင်သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှ လပ်တဆ င်ချက်အလယ်တင
ွ ် ရှသတလ ။
၂။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ လှညပ့်် ပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက သင်
ခရပပီိုးပပီတလ ။
၃။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်အ
ွ ် အပမစ်တယ
ွ ်ပပီတလ ။
့် ထဲတင
၄။ သင်၏ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ထ ိုးသတလ ။
၅။ သင်သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရအလင်
ှ
ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ်
အသက်ရင
ှ သ
် တလ ။
၆။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက အယူအဆ အတဟ င်ိုးမျ ိုးက အပ်စိုးထ ိုးသတလ ၊ သမဟ
့် တ် ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပ်စိုးထ ိုးသတလ ။
ဤစက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးရပခင်ိုးပြင၊့်် သင်တအတွ
ငိုး် ရှ တပပန်
ှု ှ အဘယ်နည်ိုး။
့်
့် မမ
ဤန္ှစ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် ယကကည်ပပီိုးပြစ်လျက်၊ သင်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်၏ အသက်အပြစ် ရှပါသတလ ။ သင်၏ ယခင် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ်

အတပပ င်ိုးအလဲတစ်ခ ရှပပီတလ ။ ယတန ဘ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ၊
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
အသက်ရပခင်
ှ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး အသက်မရှပခင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်
သသတလ ။ ဤအရ သည် သင်တအြ
ရှ
့်
့် ငိုး် လင်ိုးပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ရ တွင ် အဓက
အတရိုးကကီိုးတသ အရ မှ အရ ရ တင်ိုးသည် ယတန ဘ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
ပြစ်သငပ့်် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် အသက်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက သင် အ ိုးထတ်တနသည်ပြစ်တစ၊
သမဟ
် ည်ိုးပခင်ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်တနသည်ပြစ်တစ၊ အရ ရ တင်ိုးသည်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည့်ဆ
ယတန ဘ
့်် ပသည်။ အကယ်၍ သင်မတ်သဟ ယ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဗဟပပြုသငတ
ြွဲျို့တသ အရ န္ှင ့်် အ ိုးထတ်တသ အရ တမှ့် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ဗဟမပပြုပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် စမ်ိုးတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏လပ်တဆ င်ချက် လိုးဝ ကင်ိုးမဲတ
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်
အလရှတသ အရ မှ သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုး တန က်လက်တလျှ က်ကကတသ လူမျ ိုးပြစ်သည်။ ယခင်က
သင် န ိုးလည်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးသည် မည်သ န္ှ
့် စ်သက်ြွယပ် ြစ်ပပီိုး ပြြူစင်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က
ယင်ိုးက အလမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက သင် တဘိုးြယ် မထ ိုးန္င်ပါက၊
့်
ယင်ိုးတသည်
သင်၏ အန င်္တ် ဝင်တရ က်မှုအတွက် ကကီိုးမ ိုးတသ အဟနအ
် ့် တ ိုး တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှ အလင်ိုးတန က်သ လ
့် က်တလျှ က်န္င်သူ အ ိုးလိုးသည်
မင်္ဂလ ရှကက၏။ အတတ်က လမျ ိုး၏ လူတသည်
လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်
့်
လက်တလျှ က်ခကဲ့် ကသည်၊ သတသ
် ယတနထ
က်တလျှ က်န္င်ခကဲ့် ကတချ။ ဤသည်မှ
့် တင် ၎င်ိုးတ မလ
့်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ လူမျ ိုး၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှ
အလပ်တန က်သ လ
့် က်တလျှ က်န္င်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် ဦိုးတဆ င်သည့််
မည်သည်တ
့် နရ သမဆ
ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်ကကသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ ့်
့်
လက်တလျှ က်န္င်တသ ထသတသ
သူမျ ိုး- ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး
့်
ခစ ိုးရသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှ အလပ်တန က်သ ့်
မလက်တလျှ က်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုထသ
ဲ ့်
မဝင်တရ က်ကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ မည်
မျှ အလပ်လပ်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုး မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
မျှ ဟဟသည်သည်
့် တ် ၎င်ိုးတ မည်
့်
အလပ်မျ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ထအရ ထဲမတ
ှ စ်ခမျှ ဘရ ိုးသခင်အြ အဓ
ပပ ယ် တစ်ခတစ်တလမျှ
့်
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ၎င်ိုးတက
့် ည် မဟတ်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ချီိုးကျြူိုးလမ်မ
လက်ရန္ှု
ှ တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတန က်သ လ
် ့် ှငိုး် တသ
့် က်တလျှ က်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် ရှကကသည်။ ယတန ဘ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက

စမ်ိုးတသ သူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုး အပပင်တွင ် ရှကကပပီိုး၊
ထသတသ
လူတက
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
့် ဘရ ိုးသခင် မချီိုးကျြူိုးတပ။ သနရ
လက်ရမ
ှ န်မမက်
ချက်မျ ိုးမှ ကင်ိုးကွ သည့်် အတစခပခင်ိုးသည် ဇ တပကတန္ှင ့််
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အတစခပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ကက်ညြ
ီ မှ့် ယင်ိုးအတွက်
မပြစ်န္င်တပ။ အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးအလယ်တွင ် အသက်ရှငက် ကပါက၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် သငတ
့်် တ ်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ အတစခ
ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အယူအဆမျ ိုးအလယ်တွင ် အတစခကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှငအ
့်် ညီ အတစခန္င်စမ
ွ ်ိုး
လိုးဝမရှကကတချ။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်တန က်သ ့်
မလက်တလျှ က်န္င်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးမလည်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အတစမခန္င်ကကတပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတတ
် သ အတစခပခင်ိုးက အလရှသည်။ သူသည်
အယူအဆမျ ိုး၊ ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်တသ အတစခပခင်ိုးက အလမရှတပ။ အကယ်၍ လူတသည်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ လ
ွ ်ိုးမရှပါက၊
့် က်တလျှ က်န္င်စမ
၎င်ိုးတသည်
အယူအဆမျ ိုးအလယ်တွင ် အသက်ရှငက် က၏။ ထသတသ
လူတ၏
့်
့်
့် အတစခပခင်ိုးသည်
က ဆီိုးက တန္ှ င်ယ
အတစခပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တပသည်။ ထတကက
င ့််
့် ှကပ် ပီိုး၊ ထသတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ မလ
က်တလျှ က်န္င်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
အတစခန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ မလ
က်တလျှ က်န္င်တသ သူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတသချ ဆိုး ဆနက
် ့် ျင်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတချ။
“သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် တန က်သ လ
့် က်တလျှ က်ပခင်ိုး” ဆသည်မှ ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
တဆ င်ရွက်န္င်ပခင်ိုး၊ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်က န ခက လက်တလျှ က်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အသစ်လွငဆ
် ိုးတသ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးတက
့်
့် ဆလသည်။ ဤသည်သ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်တန က်သ လ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် က်တလျှ က်ပပီိုး၊ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် ရှတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးမက
ှု ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ပမင်တတွျို့ န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှသည်သ မက၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးအမှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးကလည်ိုး သရှန္င်ပပီိုး၊
လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မန ခမှု၊ ပပီိုးလျှင ် လူတ၏
့် သဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
့် သူ၏
တန က်ဆိုးအမှုမှ သရှန္င်တပသည်။ ထအပပင်
၎င်ိုးတ၏
ွ ၊် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတစခမှုအတွငိုး် တင
့်
့်

စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး ရရှန္င်ကကတလသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
့်
လူမျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်က ရရှန္င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ
တတွျို့ ရှပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးပြင ့််
ပယ်ရင
ှ ိုး် ခရတသ သူမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးအမှုတန က်သ လ
့် က်တလျှ က်န္င်စွမ်ိုး
မရှတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးအမှုက ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
ထသတသ
သူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကကသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုသစ်က လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏သဏ္ဌ န်သည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် မတူညတ
ီ သ တကက ငပ့်် ြစ်သည်- ဤအရ ၏
့် အယူအဆမျ ိုးထဲရှ သဏ္ဌ န်န္င
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်ကကပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အကဲပြတ်တဝြန်ကကသည်၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်က စက်ဆပ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးတက
့် အကျြုိုးဆက် ပြစ်တပေါ်တစတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်ဆိုးတသ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က ပင်ဆင်ပခင်ိုးသည် လွယက
် ူသည့်် ကစစရပ် မဟတ်တပ၊
သတသ
် လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက န ခလစတ် ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ရှ တြွလစတ်
့်
ရှကကပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပမင်တတွျို့ရန် အခွငအ
့်် တရိုး ရှကကလမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သနရ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အသစ်လွငဆ
် ိုးတသ လမ်ိုးပပမှုက ရရှရန် အခွငအ
့်် တရိုး ရှကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တမင်တက ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး သမဟ
င ့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုက မရရှန္င်တပ။ ထတကက
့်
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးအမှုက ရရှန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်အတပေါ် မူတည်သည်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးထတ်မှုအတပေါ် မူတည်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် မူတည်တပသည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရမ
ှ နမ် မက်
ချက်မျ ိုးက န ခန္င်တသ သူအ ိုးလိုးသည်
့်
မင်္ဂလ ရှကက၏။ ၎င်ိုးတ မည်
သ ပြစ်
ှ သ
ငိုး် ၌ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် တလ့်ရခဲ
့် တ် ၎င်ိုးတအတွ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သ အလ
ပ်လပ်တလ့်ရခဲ
ှ သ
့် ည် ပြစ်တစ- ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးအမှုက
့်
ရရှပပီိုးတသ သူမျ ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က အခစ ိုးရဆိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယတန တန
က်ဆိုးတသ အမှုက
့်
မလက်တလျှ က်န္င်တသ သူမျ ိုးမှ ပယ်ရင
ှ ိုး် ခကကရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလင်ိုးသစ်က
လက်ခန္င်တသ သူမျ ိုးက အလရှပပီိုး၊ သူ၏ တန က်ဆိုးအမှုက လက်ခက သရှတသ သူမျ ိုးက
အလရှသည်။ သင်တသည်
စင်ကကယ်တသ အပျြုကည ပြစ်ရမည်ဟ အဘယ်တကက င ့််
့်
တပပ ထ ိုးသနည်ိုး။ စင်ကကယ်တသ အပျြုကည သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
ရှ တြွန္င်ပပီိုး အသစ်တသ အမှုအရ မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်သည်၊ ထအပပင်
အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက
့်

တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ပပီိုး၊ ယတန ဘ
အပြစ်ဆိုးတသ
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုက န ခန္င်ကကတလသည်။ ယတန အသစ်
့်
အမှုက လက်ခတသ ဤလူအပ်စသည် တခတ်မျ ိုး မတင်မီတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ခွခ
ဲ နမ
် ့် တ
ှ ်သ ိုးပခင်ိုးက
ခခဲက့် ကရပပီိုး၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အခစ ိုးရဆိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အသက တက်ရက် ကက ိုးရပပီိုး ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ပမင်ကကရသည်၊ ထတကက
င ့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
့်
တပမကကီိုးတစ်ပပင်လိုးန္ှင ့်် တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ် ဤလူစပြစ်သည့်် သင်တထက်
မည်သမ
ူ ျှ
့်
တက င်ိုးချီိုးမခစ ိုးကကရတလပပီ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ခွခ
ဲ နမ
် ့် တ
ှ သ
် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက င ့််
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတပပ ဆခဲသ
့် ့်
့် ကဲသ
မမနမ် မက်
ခပ
ဲ့် ါက၊ သင်တ၏
့် ပြစ်
င ့််
့်
့် သ
့် အတပခအတနမျ ိုးသည် ယတနကဲ
့် န္င်မည်တလ ။ ထတကက
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တက
် တွက်၊
့် ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးတပမှ က်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည့်အ
ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ပြစ်ပါတစ။ ဤအရ အ ိုးလိုး
ဆင်ပခင်တထ က်ထ ိုးလျက်၊ သင်သည် မလှုပ်မယှကဘ
် ဲ ရှန္င်ဦိုးမည်တလ ။ သင်၏ခွနအ
် ိုးသည်
တိုးမလ ဘဲ ရှန္င်ဦိုးမည်တလ ။
သင်သည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ ရက်န္က
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးက
့် လက်ခန္င်ပပီိုး၊ ထအပပင်
့်
လက်ခန္င်သည်၊ တခတ်က လမျ ိုးမတင်မီတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ ခွဲခနမ
် ့် တ
ှ သ
် ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် သင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမခရသည့်အ
် ခါ လွနစ
် ွ စတ်တသ ကမတရ က်ရ။ သင်တအထဲ
၌
့်
့်
ပပြုပပီိုးတသ အမှုန္င
ှ ့်် သင်တအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
့်
ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တအ
ူ ျှ
့် ိုး တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ အရ အ ိုးလိုးက မည်သမ
ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်တပ။ ဘ သ တရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူမျ ိုးသည် သင်တန္ှ့် င ့်် ယှဉ်ခွငမ
့်် ရှကကတပ။
သင်တသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ အလွန ် န္ှစပ်
ှု မပင်ဆင်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘ သ တရိုး
့်
့် ကျွမ်ိုးကျင်မက
အယူအဆပြင ့်် မပပင်ဆင်ထ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအတွ
ငိုး် ၌
့်
အမှုပပြုပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် သင်တသည်
တခတ်က လတစ်တလျှ က် မည်သမ
ူ ဆထက် သ ၍
့်
ရရှကကပပီိုးပြစ်သည်- ထတကက
င ့်် ဤသည်မှ သင်တ၏
့်
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
ပြစ်သည်။ ဤအရ တကက င ့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ပင် ဆက်ကပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ပင် သစစ တစ ငသ
့်် ကကရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ချီိုးတပမှ က်တသ တကက င၊့််
သင်၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက သင် တိုးပမှငရ
့်် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးက
လက်ခရန် သင်၏ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက အသငပ့်် ပင်ဆင်ထ ိုးရမည်။ သငအ
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင်
တပိုးထ ိုးပပီိုးတသ တနရ ၌ သင် ပမဲပမစွ ရပ်တည်ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်လ ြ ့်

အ ိုးထတ်ရမည်၊ န္င်ငတတ ်၏တလ့်ကျင်မ
ှု လက်ခရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး
့် က
တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်အြ မွ
့် နပ် မတ်တသ သက်တသခချက်တစ်ခ ပြစ်လ ရမည်။ သင်သည်
ဤစတ်ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက ပင်ဆင်ထ ိုးသတလ ။ အကယ်၍ သင်သည် ထသတသ
့်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက ပင်ဆင်ထ ိုးပါက၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက
ခရမည်မှ တသချ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အြ မွ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် နပ် မတ်တသ သက်တသခတစ်ခ ပြစ်လ လမ်မ
အဓက တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
မွနပ် မတ်တသ သက်တသခတစ်ခ ပြစ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်က သင်န ိုးလည်သငသ
့်် ည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပြစ်တပသည်။
ယတန သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှု၏
့်
လှုပ်ရှ ိုးမအ
ှု င်အ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤက လအတတ အတွငိုး် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အဆက်မပပတ်ပြစ်တသ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှု ဦိုးတည်ရ ပြစ်သည်။ ယတန သန
ရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုတွင ် ဦိုးတည်ရ မှ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ယတန ဘ
ှ ့်် ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
အသက်တ တစ်ခထဲသ လူ
့် တက
့် ဦိုးတဆ င်မှု ပြစ်သည်။ ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအြ အဆင
အ
့်် ချြုျို့ ရှသည့််
၁။ ပထမဦိုးစွ ၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ သွ
့် နိုး် တလ င်ိုးရမည်။
သင်သည် အတတ်က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ိုးမထတ်ရ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးတက
့်
တလ့်လ ရမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယတန န္ှု
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မန္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ရ။ ယင်ိုးအစ ိုး
့် တက
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ လ
့် ိုးဝ သွနိုး် တလ င်ိုးရမည်။
အကယ်၍ အတတ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ဝည ဉ်တရိုးရ စ အပ်မျ ိုး သမဟ
့် တ်
အပခ ိုးတသ တရ ိုးတဟ ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရန် ဆန္ဒရတနတသိုးသူ
ှ
မျ ိုးန္ှင ့်် ယတန သန
ရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတန က် မလက်တလျှ က်တသ သူမျ ိုးရပါက၊
ှ
၎င်ိုးတသည်
့်
အမက်မဲဆိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
လူမျ ိုးက မန်ိုးတိုးီ စက်ဆပ်သည်။
့်
အကယ်၍ သင်သည် ယတန သန
ရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးက လက်ခရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
့်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ယတန ဘ
ချက်မျ ိုးထဲသ လ
့် ရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
့်
့် ိုးဝ သွနိုး် တလ င်ိုးတလ ။့်
ဤအရ သည် စွမ်ိုးတဆ င်ရမည့်် ပထမဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။
၂။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်တပပ ဆထ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်
သင်ဆတတ င်ိုးရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ဝင်
ှ ့််
့် တရ က်က ဘရ ိုးသခင်န္င

မတ်သဟ ယြွဲျို့ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုး တအ င်ပမင်ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးအ ိုး သင် အ ိုးထတ်ရန်
ဆန္ဒရသည်
ှ
က အတပခခင်တစလျက် သင်၏ စတ်ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ပပြုလပ်ရမည်။
၃။ သင်သည် ယတန သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တင
ွ ်
့်
သမမ တရ ိုးထဲသ နက်
နသ
ဲ ည့်် ဝင်တရ က်မှုက သင် ရရှတအ င် အ ိုးထတ်ရမည်။ တခတ်မမီတတ သ
့် ည့််
့်
အတတ်မှ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက မထန်ိုးသမ်ိုးန္ှင။့််
့်
၄။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးကခရရန် သင် ကကြုိုးစ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရမည်။
၅။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ယတန တလျှ
က်လှမ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်ပခင်ိုးက သင်
လက်စ ိုးရမည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
် ရ မှ
့် ခရပခင်ိုးက သင်မည်သ ရှ
့် တြွသနည်ိုး။ အတရိုးကကီိုးသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထ၌
ဲ အသက်ရင
ှ ရ
် န်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ် ဆတတ င်ိုးရန် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
ဆတတ င်ိုးရ တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ိုး တထ
့် မည်မှ တသချ သည်။ အကယ်၍
သင်သည် ဘရ ိုးသခင် ယတနတပပ
ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်ထက
ဲ
့်
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးပြင ့်် မရှ တြွပါက၊ ဤသည်မှ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်။ သင်ဆတတ င်ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ “အ
ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
် ကယ်တတ က
့်် ဆနက
် ့် ျင်မပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ကယ်တတ က
့်် မျ ိုးစွ တကကိုးတင်ပါပပီ။
ကျွန္ပ်
် သည် အလွန ် မန ခတတ်သကဲသ
့် က
် ခါမျှ မတကျနပ်တစန္င်ပါ။ အ
့် မည်သည့်အ
့် ယ်တတ ်က
ဘရ ိုးသခင်၊ ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ် ကယ်တင်ရန် ဆန္ဒပပြုပါ၏၊ ကယ်တတ ်အ
ိုးထ
့် ြ အဆ
့်
အတစခမှုတပိုးရန် ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါ၏၊
ှ
ကယ်တတ ်အ
် ဆန္ဒရပါ၏။
ှ
့် တွက် အတသခရန် ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က တရ ိုးစီရင်ပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမက ၊ ကျွန္ပ်
် သည် မတကျနပ်ချက်မျ ိုး မရှပါ၊
ကယ်တတ ်က
် ဆနက
် ့် ျင်မပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၏ တသပခင်ိုးတင
ွ ် ကယ်တတ ် တပြ ငမ
့်် တ်တသ
့် ကျွန္ပ်
စတ်သတဘ ထ ိုးက လူအ ိုးလိုး ရှု ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ကျွန္ပ်
် တသထက်ပါသည်။” ဟူ၍ တပပ သင၏
့်် ။
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် သင် ဆတတ င်ိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့်
န ိုးတည င်ိုးလမ်မ
့်် ိုး လမ်ိုးပပလမ်မ
ရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ည်ပြစ်က သငအ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ယတန သန
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ် အတပေါ်တင
ွ ် ဆမတတ င်ိုးပါက၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ိုး တထ
့် ပခင်ိုးငှ ပြစ်န္င်တချ မရှတပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလန္ှငအ
့်် တင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ယတနလ
့်် ညီ ဆတတ င်ိုးပါက၊
့် ပ်တဆ င်ရန် အလရှသည့်် အရ န္ှငအ

သင်က “အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးက လက်ခရန်န္င
ှ ့်် ကယ်တတ ်၏
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးအြ သစစ
ရှရန် ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါ၏။
ှ
ပပီိုးလျှင ် ကျွန္ပ်
်
့်
လပ်တဆ င်န္င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးက
အလှမ်ိုးမီန္င်တစြအလ
ငှ့် ၊ ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးအသတရအြ ကျွ
် ၏ အသက်တ တစ်ခလိုးက
့်
့် န္ပ်
ဆက်ကပ်ရန် ဆန္ဒရပါသည်
ှ
။ ကျွန္ပ်
် ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ကယ်တတ ် တထ
့် ပါတစ။ ကယ်တတ ်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ယခင်ထက် အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစရန်၊ ကျွန္ပ်
် လပ်တဆ င်သမျှ
အ ိုးလိုးက စ တန်အတပေါ် ရှက်ရတစရန်၊ ကျွန္ပ်
် သည် တန က်ဆိုးတွင ် ကယ်တတ ်၏
ရယူပခင်ိုးခရြအလ
ငှ့် ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါ၏။”
ှ
ဟ တပပ လမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤနည်ိုးပြင၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ဗဟပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် ဆတတ င်ိုးပါက၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲတင
ွ ် မလွဲမတသွ အလပ်လပ်လမ်မ
့် ည်။ သင်၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုး၏
စက ိုးလိုးမျ ိုး မည်မျှရှသည်မှ အတကက င်ိုးမဟတ်- အဓက တသ ခ
် ရ မှ
့် ျက်ပြစ်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သင် သတဘ တပါက်ပခင်ိုး ရှမရှ ပြစ်သည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် တအ က်ပါ
အတတွျို့အကကြုက ရှပပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်- တစ်ခါတစ်ရ အစည်ိုးအတဝိုးတစ်ခ၌ ဆတတ င်ိုးတနစဉ်၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှု၏ လှုပ်ရှ ိုးမှု အင်အ ိုးမျ ိုးသည် အတယ က်တင်ိုး၏ ခွနအ
် ိုးမျ ိုးက
ပမငတ
့်် က်တစလျက်၊ အထွတအ
် ထပ်သတရ
ှ
။ လူအချြုျို့သည် ခါိုးသီိုးစွ ငတကကိုးကကပပီိုး
့် က်ရတလသည်
ဆတတ င်ိုးစဉ် မျက်ရည်မျ ိုး ကျကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် တန င်တပြင ့််
ပပည့်န္
် က
ှ ်တနသွ ိုးကကပပီိုး၊ လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးပြတ်ချက်က ပပသက ကတသစစ မျ ိုး
ပပြုကကသည်။ ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်် အကျြုိုးတရ ိုး
ပြစ်သည်။ ယတနတွ
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့် င ် လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ လ
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သွနိုး် တလ င်ိုးကကသည်မှ အတရိုးပါလှတပသည်။ ယခင်က
တပပ ဆခဲတ
ှ ။့်် အကယ်၍ သင်သည် ယခင်က လ ခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အ ရမစက်န္င
့် သ
အရ အတပေါ် ထန်ိုးသမ်ိုးဆပဲ ြစ်ပါက၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၏အတွငိုး် တင
ွ ် အမှုပပြုမည်
မဟတ်တပ။ ဤအရ က မည်မျှ အတရိုးကကီိုးသည်က သင်ပမင်သတလ ။
ယတန သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်လှမ်ိုးခဲတ
့်
့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တ သ
့် သတလ ။
အထက်ပါ အချက်အချြုျို့သည် ယတနန္ှ့် င ့်် အန င်္တ်တင
ွ ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပပီိုးတပမ က်မည့််
အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး
့်
လူသ ိုးက အ ိုးထတ်သငသ
့်် ည့်် ဝင်တရ က်မှု ပြစ်သည်။ သင်၏ အသက်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးတွင၊်
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် သင်သည် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ့်
သွနိုး် တလ င်ိုး ရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့်

လက်ခန္င်ရမည် ပြစ်သည်။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တမ်ိုးတရမည်၊ သင်သည်
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးထဲသ နက်
နက်နန
ဲ ဲ ဝင်တရ က်မှုက
့်
လက်စ ိုးရမည်။ သင်သည် ဤခွနအ
် ိုးက ပင်ဆင်သည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
တထ
့် ၊ ့် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထသ စတင်
၍ လှညပ့်် ပီိုး
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သကဲသ
့်
ပြစ်သည်က ပပသတပသည်။
အသက်ထသ
ဲ ဝင်
့်် ှ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက
့် တရ က်ပခင်ိုး၏ ပထမအဆငမ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ လ
့်် ှ
့် ိုးဝ သွနိုး် တလ င်ိုးရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ဒတယအဆငမ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ပခင်ိုးက လက်ခရန် ပြစ်သည်။ သနရ
တထ
ဲ သ
့် ပခင်ိုးက လက်ခပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ရရှမည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သ ၍ နက်နတ
သမမ တရ ိုးက တမ်ိုးတန္င်ရန်၊ ရှ တြွန္င်ရန်န္င
ှ ့်် စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ န္င်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ အပပြုသတဘ တဆ င်သည့််
ပစပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှရန် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ကကသည်၊ ယင်ိုးမှ သင်တ၏လ
က်စ ိုးပခင်ိုး၊ သင်တ၏
့်
့်
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်တ၏
့်
မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးတအြ
ရည်
မန
ှ ိုး် ချက်တစ်ခရှပပီိုး၊ သင်သည် သင်၏တ ဝန်က ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်သည်ဟ ဆရတပမည်- ဤအရ သည်သ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
တဆ င်ရွက်ခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးကသ တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ရှ
့် တြွပခင်ိုးလည်ိုးမရှဘဲ
မည်သည့်် တဆ င်ရွက်မှုမျှ မလပ်တဆ င်ပါက၊ ဤအရ က ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးဟ
တခေါ် န္င်မည်တလ ။ အကယ်၍ သင်သည် သငအ
့်် ထဲ၌ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
မည်သည့်အ
် ရပ်အတယ င်မျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ရည်မန
ှ ိုး် ချက် တစ်ခရှသည့်် ဝင်တရ က်မအ
ှု တွက်
တလ့်ကျငပ့်် ခင်ိုး ကင်ိုးမဲပ
့် ါက၊ သင်သည် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်တနပခင်ိုး မဟတ်တပ။ လူအချြုျို့က၊
“အရ ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ခွဲခနမ
် ့် တ
ှ သ
် ိုးပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်သည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်သ လပ်တဆ င်တပသည်။ အကယ်၍ ထအရ က ဘရ ိုးသခင် မလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊
လူသ ိုးတသည်
အဘယ်သ လ
့်
့် ပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။” ဟ ဆကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ သဘ ဝလွန ် မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူက
အတင်ိုးအကျပ်မပပြုသည့်အ
် တွက်၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်သည်မှ သင်၏
တက်ကကတသ ရှ တြွပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်- သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အလပ်လပ်ရန်
အခွငအ
့်် တရိုးတပိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ အကယ်၍ သင်သည် အ ိုးမထတ်က၊ သမဟ
့် တ် မဝင်တရ က်ပါက၊
ပပီိုးလျှင ် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တမ်ိုးတမှု အနည်ိုးငယ်မျှ မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်

အလပ်လပ်ပခင်ိုးင ှ အခွငအ
့်် လမ်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် မှုက ခရရန် မည်သည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်ရှ တြွန္င်သနည်ိုး။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ထသ ့်
တိုးဝင်လ ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ သတသ
် အတရိုးကကီိုးဆိုးမှ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ် ပြစ်ရမည်က တအ က်တမသ
့် တရတလ ။့် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏တထ
် ခါ၊ ဇ တပကတ၏ ကျွနပ် ပြုပခင်ိုးက မခရတပ့် ပခင်ိုးက မကက ခဏခရသည့်အ
ခင်ပန
ွ ိုး် ၊ ဇနီိုး၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တငွတကကိုး- ယင်ိုးတ အ
့်် ိုး ချြုပ်တန္ှ င်ထ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး
့် ိုးလိုးသည် သငအ
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ ြ
် သ
့်
ဆန္ဒရတလသည်
ှ
။ ဤအချန်တွင ် သင်သည် လွတလ
် ပ်မှု နယ်ပယ်ထ၌
ဲ အသက်ရင
ှ တ
် သ သူ တစ်စတစ်ဦိုး
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။

ဘုရ ားသြင်သည် သူ၏စိတတ
် တ ်နင
ှ ့််
စုလင်တစသည်

တ
ိ တွွေ့တသ သူတကိ
ို ့် ု

ယခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုး တဆ င်ရွက်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးသ၊ူ သူ၏အလပ်က န ခန္င်သ၊ူ
ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှန ် ပြစ်သည်ဟ ယကကည်သန္
ူ င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက လက်တတွျို့တဆ င်န္င်တသ လူတစ်စက ရယူလသည်၊ ထသူတသည်
သူတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် စစ်မှနတ
် သ န ိုးလည်မရ
ှု သူ
ှ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထသူတသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်သည့််
့်
သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ထသူတသည်
ပပည့်ဝ
် စလင်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက မလွဲဧကန် တလျှ က်လှမ်ိုးရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်သမ
ူ ျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးမလည်သ၊ူ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မစ ိုးတသ က်တသ သူမျ ိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အတလိုးမထ ိုးသူန္င
ှ ့်် သူတ၏
့် စတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ လိုးဝ မရှသူမျ ိုး ပြစ်သည်။
လူဇ့် တခယူထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က သသယရှသူမျ ိုး၊ အပမဲပင် သူအတကက
င်ိုးက တရတရရ ရ
့်
မသဘဲ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လိုးဝ အတလိုးအနက်မထ ိုးသည်အ
့် ပပင် သူက
့် အပမဲ
လှညပ့်် ြ ိုးတနတသ သူမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က ခခပပီိုး စ တန်ပင်ဆင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊
ထသူမျ ိုးက စလင်တစရန် လိုးဝမပြစ်န္င်တပ။
သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရလလျှင၊် တရှိုးဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးခရရန် လသည်။
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်က သူတထ က်ခတသ သူန္င
ှ ့်် သူ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တတွျို့တသ သူက
စလင်တစသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တတွျို့တစလလျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က
န ခတတ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုး ရှရမည်၊ သမမ တရ ိုးက ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်ပပီိုး အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏

တစတ
ှု လက်ခ ရတပမည်။ သင်၏လပ်တဆ င်မှု အ ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးမက
တစတ
ှု ခယူပပီိုးပပီတလ ။ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် မှနက
် န်သတလ ။ သင်၏
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးမက
ရည်ရွယ်ချက် မှနက
် န်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် ချီိုးကျြူိုးတပမည်၊ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်
မမှနက
် န်ပါက သင်၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘ၊ဲ ဇ တပကတန္ှင ့််
စ တန်ပြစ်တကက င်ိုး ဤသည်က ပပသသည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ရ က
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခရန် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ရပ် အပြစ် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက အသိုးပပြုရမည်။ သင်
ဆတတ င်ိုးတသ အခါ ငါသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ သင်၏တရှ ျို့တွင ် ရပ်မတနတသ ်လည်ိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှတနပပီိုး၊ သင် ဆတတ င်ိုးတနသည်က ိုး ငါကယ်တင်အပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ထကပါ ဆတတ င်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤဇ တပကတက အဘယ့်တ
် ကက င ့််
သင်ယကကည်သနည်ိုး။ သူထ
့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ရှတသ တကက င ့်် သင်ယကကည်ပခင်ိုးပင်
ပြစ်သည်။ သူ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်မရှလျှင ် ဤပင်္္ြုလ်က သင် ယကကည်မည်တလ ။
ဤပင်္္ြုလ်က သင်ယကကည်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ယကကည်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။
ဤပင်္္ြုလ်က သင်တကက က်ရွ ျို့သည်အ
့် ခါ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပင်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဤပင်္္ြုလ်က ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
ဤပင်္္ြုလ်က ယကကည်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က ယကကည်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။
သင်ဆတတ င်ိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်၏အတရှ ျို့၌ ရှသည်က သင်ခစ ိုးရ၏၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က သင်ဆတတ င်ိုး
့်
ပဌန ပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ မျက်တမှ က်က လတွင ် လူအမျ ိုးစသည် သူတ၏
့် အပပြုအမူမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သယူ
့်် တနပြင ့်် သူ၏ ဇ တပကတက
့် လ ရန် အထူိုး တကက က်ရွ ျို့တနကကသည်၊ သငအ
လှညပ့်် ြ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ ဝည ဉ်တတ ်က လှညပ့်် ြ ိုး၍ မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
တစတ
် ရ မဆသည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
့် စစ
့် ပ်စပ်စစ်တဆိုးပခင်ိုးက မခန္င်သည့်် မည်သည့်အ
မကက်ညသ
ီ ည့်အ
် တွက် တဘိုးြယ်ထ ိုးသငသ
့်် ည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အပပစ်ပြစ်သည်။ ထတကက င ့်် သင် ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်၏ညီအစ်က၊
ညီအစ်မမျ ိုးန္ှင ့်် မတ်သဟ ယ ပပြုသည့်အ
် ခါ၊ သမဟ
့် တ် သင်၏တ ဝန်က လပ်တဆ င်ပပီိုး
သင်၏လပ်ရိုးလပ်စဉ် လပ်ငန်ိုးမျ ိုးက တဆ င်ရွက်သည့်အ
် ခါ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
တရှ ျို့တမှ က်တွင ် တစ်ချန်လိုး ဆက်ကပ်ရမည်။ သင်၏လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်သည့််
အခါတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် မှနက
် န်ပပီိုး
ဘရ ိုးအမ်တတ ်၏ အလပ်အတွက် ပြစ်တနသမျှ၊ သင်၏ လပ်တဆ င်ချက် အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်ခတပမည်၊ သင်သည် သင်၏လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြရန်
့်် ယ်သင်
့် သငက

စတ်ရင်ိုးမှနပ် ြင့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တပိုးအပ် ပမှြုပ်န္ထ
ှ ိုးသငသ
့်် ည်။ သင်ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုး၊ ကွယက
်
ပခင်ိုးန္ှင ့်် တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
့် ရှ တြွလျှင၊် အကယ်၍ ထအရ မျ ိုးသည် သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်လျှင၊် သင်၏
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် ထတရ က်တပလမ်မ
့် ည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးတွင ် သင်
ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ မသ ိုးမတပပ ဘဲ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးကြွင၍
့်် ဆတတ င်ိုးက သင်၏စတ်ထရ
ဲ သမျှ
ှ
က
တပပ လျှင ် သင်၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် ဧကန်မချ ထတရ က်တပလမ်မ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ
့် ည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က တလိုးတလိုးနက်နက် ချစ်သည်ဆပါက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး- “တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရှတတ ်မတ
ူ သ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် သစစ ဆပါသည်။
ကယ်တတ ်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် ပပြုသမျှတသ အရ အ ိုးလိုးတက
် က
့် စစ်တဆိုး၍ အကျွန္ပ်
အပမဲက ကွယ် တစ ငတ
့်် ရှ က်တတ ်မူက ၊ အကျွန္ပ်
် ပပြုသမျှအရ တသည်
ကယ်တတ ်၏
့်
မျက်တမှ က်တတ ်၌ တည်တစတတ ်မူပါ။ အကျွန္ပ်
် စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သခငက
့်် ချစ်ပမတ်န္ိုးမှု
မရှတတ ခ
ဲ့် သ ်၊ သမဟ
ဲ့် သ ်၊ အကျွန္ပ်
် က ပပင်ိုးထန်စွ
့် တ
့် တ် ကယ်တတ ်က သစစ တြ က်ခတ
ပပစ်တင်ဆိုးမ၍ ကျန်ဆတ
ဲ တ ်မပ
ူ ါ။ ဤကမဘ တွင ် သ မက တန င်လ မည့်် ကပ်ကမဘ တင်တအ င်
ကျွန္ပ်
် က ခွငလ
့်် တ်တတ ် မမူပါန္ှင။့်် ” ဟ ကျမ်ိုးသစစ ကျန်ဆတလ ။့် ထသတသ
သင် ကျန်ဆဝသ
့် တလ ။
့်
သင်မကျန်ဆဝပ
့် ါက သင်သည် သူရဲတဘ တကက င်ပပီိုး၊ သင်က
့် ယ်သင်သ ချစ်ပမတ်န္ိုးတသိုးသည်က ပပ၏။
သင်တ၌့် ဤစတ်ဆိုးပြတ်ချက် ရှသတလ ။ ဤသည်မှ သင်ဆိုးပြတ်ချက် အစစ်အမှနပ် ြစ်ပါက၊
ဤကဲသ
့် တသ
ကျန်ဆမှုက သင်ပပြုသင်သ
့် ည်။ ထသ ကျ
့်
့် န်ဆရန် သင်သန္နဌ န် ချထ ိုးပပီိုးပါက၊ သင်၏
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်က ဘရ ိုးသခင်က ပြည့်စ
် မ
ွ ်ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်။ သင် ဘရ ိုးသခင် ထသ ့်
ကျန်ဆမှုတစ်ခပပြုသည်အ
့် ခါ၊ သူန ိုးတထ င်သည်။ သင်သည် ဒစရက်န္င
ှ ့်် ပပည့်ဝ
် သူတလ ၊
တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ လ ဟူသည်က သင်၏ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက
တင်ိုးတ ၍ ဘရ ိုးသခင် ဆိုးပြတ်သည်။ ယခ ဤအရ သည် သင်တက
့် စလင်တစသည့်် ပြစ်စဉ်ပြစ်ပပီိုး၊
စလင်တစပခင်ိုးအတပေါ် သင်သည် စစ်မှနတ
် သ ယကကည်မှု ရှလျှင၊် သင်သည် သင်၏လပ်တဆ င်ချက်
အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ ယူ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခယူလမ့််မည်၊ အကယ်၍
့် လ ၍ သူ၏တစ့်တစစ
သင်သည် မအပ်မရ ပန်ကန်မတ
ှု စ်ခခ ကလပ်ပါက၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်ကျန်ဆထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး အတက င်အထည် တြ ်မည်ပြစ်၍၊ သင်၌
တသပပီိုးတန က် ထ ဝရအပပစ်ဒဏ်ပြစ်တစ၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြစ်တစ၊ သင်၌ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်
ပြစ်တစ၊ ဤသည်မှ သင်ကယ်တင်၏ လပ်တဆ င်မတ
ှု ကက င့်် ပြစ်သည်။ ထကျန်ဆပခင်ိုးက သင်ပပြုပခင်ိုး
ပြစ်တသ တကက င ့်် ကျန်ဆချက်အတင်ိုး လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။ သင်သည် ကျန်ဆပခင်ိုးက ပပြုတသ ်လည်ိုး၊
မလက်န ပါက၊ တသလွနပ် ပီိုးသည့်တ
် င် ထ ဝရပပစ်ဒဏ်က ခရလမ်မ
့် ည်။ ဤကျန်ဆမှုသည် သင်၏

ကျန်ဆမှုပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ကျန်ဆမှုက အတက င်အထည် တြ ်လမ်မ
့် ည်။
အချြုျို့တသ သူမျ ိုးသည် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး အမှုကပပြုပပီိုးတန က် “အ ိုးလိုးပပီိုးကန်ပပီ။ ငါရဲ့် က
့် မရ င်္
လက်စ ိုးြနဲ့် စ
ငအ
့်် တရိုးတလိုးတတ ့် သွ ိုးပါပပီ၊ ယတ်မ တ တတွလပ်ြ ့်
့် ိုးတသ က် တပျ ်ပါိုးြ အခွ
့်
အခွငအ
့်် တရိုးတတွလည်ိုး သွ ိုးပါပပီ၊ တလ ကကကီိုးမှ တလ ကီ တမ်ိုးတပခင်ိုးတတွက တမွျို့တလျ ြ
် ့်
အခွငအ
့်် တရိုးတတွ သွ ိုးပါပပီ” ဟ ညည်ိုးညြူကကသည်။ ဤသူမျ ိုးသည် တလ ကီအရ မျ ိုးန္ှင ့််
ဒစရက်အပပစ်က ခင်တွယတ
် နတသိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထ ဝရပပစ်ဒဏ်က မလွဲမတသွခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး
ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ရန် သင်ပပြုသမျှတသ အပခင်ိုးအရ အလိုးစက ဘရ ိုးသခင်
တရှ ျို့တတ ်တမှ က်သ ယူ
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။
့် လ ၍ သူ၏တစတ
အကယ်၍ သင်ပပြုသမျှက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် တရှ ျို့သ ယူ
့် လ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တပကတ တရှ ျို့သ မယူ
လ န္င်လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက မခရတသိုးတကက င်ိုး ပပတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ိုး မည်သန
ူ ည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခပခင်ိုးက ခရတသ ပင်္္ြုလ်က ိုး အဘယ်သန
ူ ည်ိုး။ သူတန္ှ့် စ်ဦိုးသည်
တစ်ခတည်ိုး အတူတူပင် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အမျ ိုးစ၏အပမင်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခတသ သူမှ
လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် သီိုးပခ ိုးအရ န္ှစ်ခ အပြစ် ပမင်ကကသည်။
သတသ
် သင် ထသပမင်
ွ ိုး် တနသည် မဟတ်တလ ။ ဤပင်္္ြုလ်သည် မည်သက
ူ ့် ယ်စ ိုး
့်
့် ပခင်ိုးသည် မှ ိုးယင
လပ်တဆ င်တနသနည်ိုး။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူသည် ဝည ဉ်တရိုးရ က
န ိုးမလည်တသ သူပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏လူဇ့် တခ ဇ တပကတမှ
တစ်ခတည်ိုးပြစ်သည်၊ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဇ တပကတတွင ်
တပေါ်တပါက်ပခင်ိုး ပြစ်၍ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤပင်္္ြုလ်သည် သင်၏အတပေါ် ကကင်န မှုမရှလျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည်လည်ိုး ကကင်န မည်တလ ။ သငစ
့်် တ် ရှု ပ်တထွိုးတနသည် မဟတ်တလ ။
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်မခန္င်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တထ က်ခမှုက ရရှန္င်မည်မဟတ်တပ၊ ထအပပင်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူတသည်
့်
့်
စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ သင်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တတ ်သ ့်
ယူတဆ င် လ န္င်မည်တလ ဟူသည်က ကကည့်တ
် လ ။့် သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တတ ်သ မယူ
တဆ င် လ န္င်ပါက၊ သင်သည် ဒစရက်ကပပြုတသ သူတစ်ဦိုး
့်
ပြစ်တကက င်ိုး ယင်ိုးက ပပတနသည်။ ဒစရက်ကပပြုတသ သူမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်မည်တလ ။
သင်ပပြုသမျှအ ိုးလိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ရည်ရွယ်ချက် အ ိုးလိုးန္ှင ့်် တပပန်
ှု ျ ိုးအ ိုးလိုးက
့် မမ

ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ ယူ
် င်- သင်၏
့် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တွငပ
့် တဆ င် လ ရမည်။ သင်၏ တနစဉ်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ န
့်် ိုးီ ကပ်မမ
ှု ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ သင်၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့်် မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုး၊ ထပပင်
့်
အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် ရှ သင်၏အသက်တ န္ှင ့်် သင်၏ တွဲြက်တဆ င်ရွက်၍ အတစခပခင်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရန်အတွက် သူ၏ တရှ ျို့တတ ်သ ယူ
့် တဆ င်လ န္င်သည်။
သငအ
့်် ိုး ဘဝတွင ် ရငက
့်် ျက်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လ တစရန် ကူညမ
ီ ည့်် အရ သည် ထကဲသ
့် တသ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
လက်ခပခင်ိုးပြစ်စဉ်သည် သန်စင်
့် ပခင်ိုးပြစ်စဉ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
လက်ခန္င်တလတလ၊ သင်စင်ကကယ်ပခင်ိုး ခရတလတလ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့််
ကက်ညတ
ီ လတလ ပြစ်သပြင့်် က မင်္ဏ်လွနက် ကြူိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတပျ ်အပါိုးလက်စ ိုးပခင်ိုး၏
ဆွတ
ဲ ဆ င်ပခင်ိုးတန က် မလက်ဘ၊ဲ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည်လည်ိုး ကယ်တတ ်၏မျက်တမှ က်တင
ွ ်
တနထင်တပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက သင်လက်ခတလတလ၊ စ တန်
အရှက်ရတလတလပြစ်ပပီိုး သင်သည် ဇ တပကတက ပစ်ပယ်န္င်တလတလ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အကဲခတ်ပခင်ိုးက လက်ခပခင်ိုးသည် လူတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ မည်ကသ
ဲ့် တသ
အမှုအရ မျ ိုးက သင်ပပြုလပ်တနပါတစ၊
့်
သင်၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့်် မတ်သဟ ယပပြုသည့်် အခါ၌ပင်လျှင၊် သင်သည်
သင်၏လပ်ရပ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ ယူ
့် ပ်စပ်
့် တဆ င်လ ၍၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်တစစ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက တတ င်ိုးခက ၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က န ခရန် ရည်မန
ှ ိုး် န္င်သည်၊ ယင်ိုးသည်
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် အရ က ပမမှနက
် န်တစ တပလမ်မ
့် ည်။ သင်တဆ င်ရွက်သမျှက
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ ယူ
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခမှသ လျှင ်
့် တဆ င်လ ၍ ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တတ ်၌ အသက်ရင
ှ တ
် နသူတစ်ဦိုး ပြစ်န္င်တပလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးမလည်န္င်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ အပပည့်အ
် ဝ
့်
မန ခန္င်ကကတပ။ ထသူတသည်
ပငင်ိုးဆန်တသ သူတပင်
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်အလွန ်
့်
့် ပြစ်သည်။ သူတသည်
့်
ကကီိုးမ ိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ ပန်ကန်လစတ်မျ ိုးစွ ရှတနတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးန္ှင ့်် တဝိုးရ ၌
့်
တနတတ်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
့် တသ
့် စ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်မခလကကတပ။ ထကဲသ
့်
သူတသည်
အလွယ်တကူ စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ အချြုျို့တသ သူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ကကပန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် လက်ခပတက
့် တရွ ိုးချယ်က
လပ်တဆ င်ကကသည်။ သူတသည်
သူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက လက်ခ၍ မကက်ညသ
ီ ည်မျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်ကကသည်။

ထသပပြုပခင်
ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တပဗ င်အကျဆိုး ပန်ကန်က ခခတနပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ။
့်
တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အနည်ိုးငယ်မျှတသ န ိုးလည်မမ
ှု ရရှဘဲ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ယကကည်ပါက၊ ထသူသည် မယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
့် စ့်စပ်စပ်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခရန် လလ ိုးတသ သူတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်န္င်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးတနသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခလသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ထသူတသည်
သ ဘရ ိုးသခင်၏အတမွန္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးက လက်ခရရှမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊
့်
ထသူတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အမျ ိုးဆိုးရသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
့်
သူက
သူတက
် ့် စ်သည်။
့် တနရ မတပိုးတသ သူတက
့် ကျန်ဆပဲ ပီိုး၊ ထသတသ
့်
့် ပပစ်တင်ဆိုးမ၍ စွနပ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မချစ်လျှင ် သူသည် သငက
့်် စွနပ
် ့် စ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါတပပ တသ စက ိုးက
သင်န ိုးမတထ င်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သငက
့်် စွနပ
် ့် စ်လမ်မ
့််
့် ည်ဟ ငါသငက
ကတပပြုသည်။ သင်မယကကည်ပါက စမ်ိုးကကည့်တ
် လ ။့် ယတန သင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက ငါရှငိုး် ပပ၏၊ သတသ
်လည်ိုး လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မည်၊ မလပ်တဆ င်မည်မှ
့်
သငသ
့်် တဘ ပင် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင် မယကကည်လျှင၊် ယင်ိုးက သင် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
မရှလျှင၊် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၌ အလပ်လပ်သည်၊ မလပ်သည်က သင်ကယ်တင်
ပမင်တတွျို့လမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၌
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်ရန် မကကြုိုးစ ိုးလျှင ် သနရ
အလပ်လပ်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှ တြွ၍
တန်ြိုးထ ိုးသူမျ ိုးတွင ် အလပ်လပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
တန်ြိုးထ ိုးတလတလ၊ သူ၏ဝည ဉ်တတ ်က သင်၌ လပ်တဆ င်တလတလ ပြစ်မည်။ လူတစ်ဦိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တန်ြိုးထ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရရန်
အခွငမ
့်် ျ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
့် ိုး အမှနတ
စလင်တစပပီိုး၊ သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် အမှနတ
် ကယ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးရှသူမျ ိုးက
သူစလင်တစသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အ ိုးလိုးက တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရတနမှု
ှ
က တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မန္
ှု င
ှ ့်် ကွယက
်
မှုက တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သငအ
့်် တွက် စစ်မန
ှ မ
် ှုန္င
ှ ့်် သင်အ
့် သက်အတွက် တထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုး
ပြစ်လ ပက တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး- ၎င်ိုးတအ
ှ ့်် အတတွျို့ဆိုး ပြစ်သည်။
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တတ ်န္င
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က တန်ြိုးထ ိုးလျှင၊် ဆလသည်မှ ၊ သငအ
့်် တွက် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င် တပိုးခဲသ
့်် ိုး တက င်ိုးချီိုးတပိုး၍ သင်၌
့် မျှ အလပ်က တန်ြိုးထ ိုးလျှင၊် သူသည် သငအ
ရှသမျှက ဆထက်တန်ြိုး တိုးပွ ိုးတစလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက

တန်ြိုးမထ ိုးလျှင၊် သူသည် သင်၌ အလပ်မလပ်ဘ၊ဲ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးအတွက် အနည်ိုးငယ်တသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်ကချတပိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် အနည်ိုးငယ်တသ ဥစစ ပစစညိုး် ကကယ်ဝမှုက တက င်ိုးချီိုး တပိုးပခင်ိုး၊
သမဟ
့်် သ ိုးစအ ိုး အနည်ိုးငယ်တသ လပခြုပခင်ိုးကသ တပိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
့် တ် သငမ
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးရရတလ က်သ မလပ်တဆ င်သငဘ
့်် ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ စစ်မန
ှ မ
် ှု ပြစ်တစ၍၊ သူက
့် တကျနပ်တစန္င်ပပီိုး
သူ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တတွျို့ န္င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်။ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏အလပ်က
လက်ခရရှရန်၊ စလင်ပခင်ိုးက ရရှရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က လပ်တဆ င်သူ တစ်ဦိုးပြစ်ရန်ထက်
ပ၍အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ မရှတပ။ ထအရ သည် သင်လက်တလျှ က်သငသ
့်် ည့်် ပန်ိုးတင်ပင် ပြစ်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်က လ၌ လူသ ိုးတ၏
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ယခ တခတ်ကန်သွ ိုးပပီ ပြစ်သည်။
့် ရှ မှီိုးမမ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လက်ရက
ှ
လတွင ် ပမ အဆငပ့်် မငတ
့်် သ ရှ မှီိုးမှု ရှ၍ပြစ်သည်၊ ရှ မှီိုးသည့််
အရ သည် ပမပမင်မ
့် ိုး၍ ပမလက်တတွျို့ကျ၏၊ ရှ မှီိုးသည့်် အရ သည် လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ လအပ်တနသည့််
အချက်မျ ိုးက ပ၍တကျနပ်တစန္င်သည်။ အတတ်က လ၌ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးအတပေါ်
ယတနတခတ်
ကသ
ဲ့် မလ
ပ်တဆ င်တပ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသူမျ ိုးက ယတနတခတ်
တလ က်လည်ိုး
့်
့်
့်
စက ိုးမတပပ ခဲတ
ယတနတခတ်
ရှ လူမျ ိုးအတပေါ်တင
ွ ရ
် တသ
ှ
သူ၏
့် ပ။ ထအပပင်
့်
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးတလ က်လည်ိုး သူတအတပေါ်
သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး မမျ ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ဤအရ မျ ိုးက သင်တအ
ွ တ
် သ ရည်ရွယ်ချက်သည် သင်တအတပေါ်
၊
့် ိုး ယခ တပပ သည်မှ သူ၏ အဆိုးစန
့်
ဤလူစအတပေါ်တင
ွ သ
်
အ ရစက်တနတကက င်ိုးက ပပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
စစ်မှနစ
် ွ ခရလလျှင၊် ထအရ က သင်၏ ဗဟပန်ိုးတင်အပြစ် ရှ မှီိုးတလ ။့် ဟဟသည်သည်
တပပိုးလ ိုးတနသည့်် အခါတွငပ် ြစ်တစ၊ မမကယ်ကယ် အသိုးချတနသည့်် အခါတွငပ် ြစ်တစ၊
လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ တစ်ခတွင ် အတစခ တနသည့်် အခါတွငပ် ြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
တ ဝန်တပိုးအပ်ပခင်ိုး ခရသည့်အ
် ခါတွင ် ပြစ်တစ၊ ရည်ရွယ်ချက်သည် အပမဲပင် စလင်တစပခင်ိုး ခရရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုး၍ ဤပန်ိုးတင်တက
့် ရရှရန် ပြစ်သည်။ အကယ်၍
တစ်စတစ်ဦိုးက သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး သမဟ
ွ ိုး် သ ဝင်
့် တ် အသက်တင
့် တရ က်ပခင်ိုးက
ရှ မှီိုးပခင်ိုး မရှ၊ ဇ တပကတဆင်ရ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးကသ ရှ မှီိုးသည်ဟ ဆလျှင ်
ထသူသည် လူသ ိုးမျ ိုးအနက် မျက်စအကန်ိုးဆိုးသူ ပြစ်သည်။ အသက် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
ရှ မှီိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ တန င်လ မည့်် ကမဘ မှ ထ ဝရအသက်န္င
ှ ့်် ဤတလ ကီအတွငိုး် ရှ တဘိုးကင်ိုး
လပခြုမှုကသ ရှ တသ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုး အနက် မျက်စ အကန်ိုးဆိုးသူ ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ပါ၍ သင်
လပ်တဆ င်တသ အရ ဟူသမျှသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ရယူပခင်ိုး ခရတစရန်
ရည်ရွယ်ချက် အတွက်သ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။

လူတတွ
် ရ မှ သူတ၏
ီ သ လအပ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး
့် င ် ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သည့်အ
့် မတူညတ
တထ က်ပတ
့် ပိုးရန် ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်၏ဘဝသည် ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ သူ၏လအပ်ချက်မျ ိုး
မျ ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး၊ ရှ မှီိုးတလတလ ပြစ်သည်။ ဤအဆင၌
့်် သင်သည် ရှ မှီိုးမှု မရှလျှင၊် ယင်ိုးက
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငက
့်် စွနပ
် ့် စ်လက်တကက င်ိုး သက်တသပပသည်။ အသက်က
ရှ မှီိုးသအ
ူ ိုးလိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ ခရမည်မဟတ်တပ၊
ထကဲသ
့် တသ
သူတသည်
အပမဲတတစ ရှ မှီိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးတွင ် တတ င်တ
ှ
။
့် မှု အပမဲရသည်
့်
့်
့် တ်န္လ
ထသူတသည်
လက်ရအမှု
ှ
အရ မျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ တရ ငရ
့်် ဲတင်ိုးတမ်ပခင်ိုး မရှတပ။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အဆငတ
့်် င်ိုးသည် သင်၌ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုတစ်ခ ရရှရန်
ရည်ရွယ်တသ ်လည်ိုး သင်သည် မမဘ သ အ ိုးရတကျနပ်တနလျှင၊် သင်အတနပြင ့်် လအပ်ချက်မျ ိုး
မရှတတ လ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သင်လက်မခတတ လ
့််
့် ျှင၊် သနရ
့် ျှင၊် သူသည် သငက
စွနပ
် ့် စ်သွ ိုးတပလမ်မ
တ
့် ည်။ လူတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးမှုက တနစဉ်တန
့်
့် င်ိုး
လအပ်သည်၊ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ တထ က်ပတ
တ
့် ပိုးမှုက တနစဉ်တန
့်
့် င်ိုး
့်
လအပ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မစ ိုးမတသ က်ဘဲ တနတ
့် င်ိုး
့်
တနန္င်သတလ ။ လူတစ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အလအတလ က် မစ ိုးတသ က်န္င်ဟ
အစဉ်ထင်တနလျှင၊် ၎င်ိုးတက
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် အပမဲတတစ ရှ တြွ၍ ဆ တလ င်မွတ်သပ်တနလျှင၊် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူတအတွ
ငိုး် ၌ အပမဲအလပ် လပ်လမ်မ
့် ည်။ လူတစ်ဦိုးက ပမတမ်ိုးတတလတလ၊ သူ၏
့်
မတ်ဿဟ ယပပြုပခင်ိုးမှ ပမလက်တတွျို့ကျတသ အရ မျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ်လ န္င်တလတလ ပြစ်သည်။
တစ်စတစ်ဦိုးသည် သမမ တရ ိုးက အလွနအ
် မင်ိုးရှ တြွတလတလ၊ သူ၏ဘဝ ပမန်ပမန်ကကီိုးထွ ိုးတလတလ
ပြစ်ပပီိုး၊ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ကကယ်ဝတစက ထ ဝရဘရ ိုး၏အမ်တတ ်တွင ် ကကယ်ဝ ချမ်ိုးသ တသ
တနထင်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တစလမ်မ
့် ည်။

ဘုရ ားသြင်ကို စစ်မှန်တသ နှလားု သ ားနှင ့်် န ြတသ သူတသည်
ို ့်
ဘုရ ားသြင်၏ ပိုငဆ
် င
ု ိ ခ် ြင်ားကို ဧကန်အမှန် ြကကရလိမ့််မည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် တနစဉ်န္ှ
့်် မျှ တပပ င်ိုးလဲတနသည်။ ယင်ိုးက
့် ငအ
အဆငတ
့်် စ်ခစီတင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ပ၍ အဆငပ့်် မငလ
့်် က မနက်ပြန်၏ ြွငပ့်် ပမှုသည် ယတနြွ့် ငပ့်် ပမှုထက်
ပ၍အဆငပ့်် မငပ့်် ပီိုး တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် သ ၍ပင် အဆင်ပ့် မင်တ
အရ မှ
့် က်လ သည်။ ထသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက စလင်တအ င်ပပြုသည်အ
့် မှု ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတက
့်
အမီမလက်န္င်ပါက၊ သူတသည်
အချန်မတရွ ိုး စွနပယ်
် ့် ပခင်ိုးက ခရန္င်သည်။ သူတ၌့် န ခတတ်တသ
့်

န္ှလိုးသ ိုးမရှလျှင၊် အဆိုးတင်တအ င် လက်တလျှ က်န္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ယခင်တခတ်သည်
ကန်လွနသ
် ွ ိုးပပီပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ တခတ်သစ်ပြစ်၏။ ထပပင်
့် တခတ်သစ်၌ အမှုသစ်က ပပြုရတပမည်။
အထူိုးသပြင ့်် လူတ စ
့် လင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးခရသည့်် တန က်ဆိုးတသ တခတ်၌ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပ၍သစ်တသ အမှုက ပ၍လျင်ပမန်စွ လပ်တဆ င်လမ်မ
ှ ိုးထ၌
ဲ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င်၊့် လူတ၏
့် စတ်န္လ
န ခမှုမရှလျှင၊် သူတအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက လက်တလျှ က်ြ ့်
့်
ခက်ခလ
ဲ မ်မ
် ည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးကမျှ မလက်န သကဲသ
့် ၊ ့် သူသည်
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်စ
သူအမှု
့် ဆငတ
့်် င်ိုးကမဆ မတပပ င်ိုးလဲသည့်အ
် ရ အပြစ် မသတ်မတ
ှ ်တပ။ ထအစ ိုး
့် ၏ မည်သည်အ
သူပပြုတသ အမှုသည် သ ၍ပင် သစ်လွငပ် ပီိုး၊ သ ၍ပင် အဆငပ့်် မငသ
့်် ည်။ အဆငတ
့်် စ်ခစီတင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ
သူ၏အမှုသည် ပ၍ပ၍ လက်တတွျို့ကျလ ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ တကယ့်လ
် အပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တိုး၍ပင်
ကက်ညလ
ီ
သည်။ လူတသည်
ထကဲသ
့် တသ
အမှုက တတွျို့ ကကြုပပီိုးမသ
ှ
သူတ၏
့်
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုး
အပပီိုးသတ်တပပ င်ိုးလဲမက
ှု ရရှန္င်သည်။ လူသ ိုး၏ အသက်တ န္ှငယ
့်် ဉ်
ှ တသ အသသည် ပ၍ပင်
ပမင်မ
က်ရသည်
ှ
န
့် ည်ိုးတူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်လည်ိုး ပ၍ပင်
့် ိုးတသ အဆင်အ
့် တန်ိုးသ တရ
့်
ပမငမ
့်် ိုးတသ အဆင်အ
က်ရတလသည်
ှ
။ ထသအ
့််
လူသ ိုးသည်
့် တန်ိုးသ တရ
့်
့် ိုးပြငသ
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးခရန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သငတ
့်် တ ်လ န္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ြက်တင
ွ ် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက ဆန်ကျင်
ရန်န္င
ှ ့်် တပပ င်ိုးပပန်လှနရ
် န်
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုတသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် လူသ ိုးက ပ၍အဆငပ့်် မငတ
့်် သ ၊ ပ၍စစ်မှနတ
် သ
အတပခအတနသတရ
့်် ပမငဆ
့်် ိုးနယ်ပယ်သ ့်
့် က်တအ င်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးဆင်ရ အဆငအ
ဦိုးတဆ င်သွ ိုးရန်အတွက် ပြစ်သည်၊ သမှ့် သ အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်မှ ပပည့်စ
် န္င်မည်
ပြစ်သည်။ တမင်တက ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး မန ခတတ်တသ သဘ ဝဗီဇ ရှသူအ ိုးလိုးသည် အလျင်အပမန်
တစ်ဟန်ထိုး တိုးတက်တနသည့်် ဘရ ိုးသခင်အ
့်် စွနပယ်
် ့် ပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် မှု၏ ဤအဆင၌
့် ည်။
ရည်ရွယ်ချက်ရှရှ န ခပပီိုး မမကယ်ကယ် ဝမ်ိုးတပမ က်စွ န္ှမ်ခ
ူ ျ ိုးသ လမ်ိုးဆိုးအထ
့် ျတတ်သမ
ဆက်သွ ိုးန္င်သည်။ ဤအမှုမျြုိုး၌ သင်တအ
့်် န္ှင ့်် မမတ၏
့် ိုးလိုးသည် မည်သကျ
့် ြုိုးန္ွန ခသငပ
့်
အယူအဆမျ ိုးက မည်သ တဘိုးြယ်
ထ ိုးသင်ပ
့်် ည်။ သင်သည် သင်
့် တက
့်
့် သင်ယူသငသ
တလျှ က်တသ တပခလှမ်ိုးတင်ိုး၌ သတထ ိုးသငသ
့်် ည်။ အကယ်၍ အတရိုးမထ ိုးလျှင ် သင်သည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက ခရသူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်သူ ဧကန်အမှန ်
ပြစ်လ လမ်မ
့်် မကကြုတတွျို့ရတသိုးမီတွင၊် လူသ ိုး၏ တရှိုးက စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆငက
ဥပတဒသမျ ိုးသည် မတရတွက်န္င်တလ က်တအ င် အလွနမ
် ျ ိုးတသ တကက င ့်် သူသည် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ
ပြစ်သွ ိုးက ရလဒ်အတနန္ှင ့်် သူသည် စတ်ကကီိုးဝင်သွ ိုးပပီိုး သူက
့် လျ သ
့် ွ ိုးသည်။
့် ယ်သူ တမတ
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က လက်ခပခင်ိုးမှ လူက တန္ှ င်ယ
့် ှက်သည့််

အဟန်အတ
ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူသ ိုး၏ သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတွက်
့်
ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကသည်။ မမတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ န ခမှုမရှပခင်ိုး သမဟ
့်် မှု
့် စတ်န္လ
့် တ် သမမ တရ ိုးက တတ ငတ
မရှပခင်ိုးသည် လူတအတွ
က် တဘိုးအန္တရ ယ်ရှသည်။ သင်သည် ရိုးရင
ှ ိုး် သည့်် အမှုန္င
ှ ့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုး ပနက်နတ
ဲ သ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ လက်ခန္င်စွမ်ိုး မရှပါက၊
သင်သည် နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက စွဲကင်ထ ိုးပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက
အမီမလက်န္င်တသ သူ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုသည် အချန်က လကလက်၍ ကွဲပပ ိုး၏။
အကယ်၍ သင်သည် ကဏ္ဍအဆင်တ
့် စ်ခ၌ ကကီိုးစွ တသ န ခမှု ရှတသ ်လည်ိုး၊
တန က်ကဏ္ဍအဆင်တ
် ည်ိုးလျှင၊် သမဟ
့် စ်ခတွင ် သူ၏အမှုအတပေါ် သင်၏န ခမှု အလွနန
့် တ် သင်သည်
န ခန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှလျှင ် ဘရ ိုးသခင် သငက
့်် စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးလမ်မ
့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် ဤအဆငက
တက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်မီတအ င်လက်လျှင၊် တန က်တစ်ဆငသ
့်် သူ
် ည်ိုး
့် တက်တသ အခါတွငလ
သင်သည် ဆက်၍ မီတအ င်လက်ရမည်။ သမှ့် သ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က န ခတသ သူ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယတသ တကက င၊့်် တစ်သမတ်တည်ိုး န ခရမည်။
သင်စတ်ပါလျှင ် န ခလက်၊ သင်စတ်မပါလျှင ် မန ခဘဲတနလက် လပ်၍မရတပ။ ဤန ခမှုမျြုိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးက မခရတပ။ သင်သည် ငါမတ်သဟ ယပပြုတသ အမှုသစ်က
မီတအ င်မလက်န္င်ဘ၊ဲ ယခင်က ဆရိုးစက ိုးမျ ိုးက ဆက်လက်စဲက
ွ င်တနလျှင၊် သငအ
့်် သက်တ ၌
တိုးတက်မှု မည်သရှ့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှတစ်ဆင့်် သငက
့််
တထ က်ပတ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ပိုးြပြစ်
့် သည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်န ခပပီိုး လက်ခတသ အခါ၊ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲ၌ ဧကန်အမှန ် အမှုပပြုလမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့် ည်။ သနရ
ငါတပပ သည့်အ
် တင်ိုး တစ်သတဝမတမ်ိုး အမှုပပြုသည်။ ငါတပပ ထ ိုးသည့်် အတင်ိုး လပ်တဆ င်တလ ၊့်
ထအခါ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲ၌ မဆင်ိုးမတွ အမှုပပြုလမ်မ
့် ည်။ သင်တ ့်
ပမင်တတွျို့ရန်အတွက် အလင်ိုးသစ်က ငါတစလတ်က ၊ ပစစြုပပန၏
် အလင်ိုးထသ
ဲ သင်
တက
့်
့်
ငါတခေါ်တဆ င်တနပပီိုး၊ ဤအလင်ိုးထဲသ သင်
လှမ်ိုးဝင်လ တသ အခါ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
သငအ
့်် ထဲ၌ ချက်ချင်ိုးအမှုပပြုလမ်မ
့် တင်ိုး ငါလပ်တဆ င်မည် မဟတ်။” ဟ တပပ ပပီိုး
့် ည်။ “သင်တပပ တဲအ
ဆဆိုးမရ ခက်တက င်ိုးခက်န္င်တသ သူ အချြုျို့ ရှသည်။ ထကစစမျြုိုးတင
ွ ် သင် ယခ လမ်ိုးဆိုးသ ့်
တရ က်တနပပီ၊ သင်သည် တသွျို့တပခ က်တနပပီိုး တန က်ထပ် အသက်မရှတတ ဟ
့်် ငါတပပ သည်။
့် သငက
ထတကက
င ့်် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲလ သည်က တတွျို့ ကကြုရ ၌ ပစစြုပပနက
် လ၏ အလင်ိုးက
့်
မီတအ င်လက်ပခင်ိုးထက် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ပအတရိုးပါသည်မဟတ်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့်် လူအချြုျို့၌သ အလပ်လပ်သည်သ မက၊
ထထက်
ပ၍ အသင်ိုးတတ ်၌ အလပ်လပ်သည်။ သူသည် မည်သအထဲ
ူ ့်
၌မဆ အလပ်လပ်တနန္င်သည်။
့်

သူသည် ပစစြုပပနက
် လ၌ သငအ
့်် ထဲမှ အလပ်လပ်တက င်ိုး လပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဤအမှုက
သင်တတွျို့ ကကြုရလမ်မ
့် ည်။ တန က်ထပ်က လအတွငိုး် ၌ သူသည် အပခ ိုးလူတစ်တယ က်အထဲ၌
အလပ်လပ်တက င်ိုးလပ်န္င်ပပီိုး၊ ထအတပခအတနတွင ် သင်ပမန်ပမန်လက်ရမည်။ ပစစြုပပနက
် လ၏
အလင်ိုးက သင် ပ၍နီိုးကပ်စွ လက်တလတလ၊ သင်၏အသက်တ ပ၍ ကကီိုးထွ ိုးန္င်တလတလ ပြစ်သည်။
လူတစ်ဦိုးသည် မည်သည့်ပ
် င်္္ြုလ်အမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်ပါတစ၊ သူအထဲ
၌ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့်
အလပ်လပ်ပါက သင်လက်ရမည်။ သူတ၏
့်် တတွျို့အကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက သငအ
ခစ ိုးတလ ၊့် ထအခါ သင်သည် ပ၍ပင် အဆငပ့်် မငတ
့်် သ အရ မျ ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည်။ ထသလ
့် ပ်ပခင်ိုးပြင ့််
သင်သည် ပမလျင်ပမန်စွ တိုးတက်လ လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတွက် စလင်ပခင်ိုး၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး အသက်တ ကကီိုးထွ ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ စလင်တစပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးက
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအ ိုး သင်၏န ခမှုအ ိုးပြင့်် တရ က်ရတလသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်က
မည်သည့်လ
် ူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးပြင ့်် သငက
့်် စလင်တစမည်ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ သူက မည်သည့်လ
် ူ၊
အပြစ်အပျက် သမဟ
့်် ိုး အမှုအရ မျ ိုးက ရရှခွငပ့်် ပြုမည် သမဟ
့် တ် အမှုအရ အ ိုးပြင ့်် သငအ
့် တ်
ပမင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမည်ကလည်ိုးတက င်ိုး သင်မသတချ။ သင်သည် ဤလမ်ိုးမန
ှ တ
် ပေါ်၌ တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်လျှင၊်
သင်အ
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးသည်ကခရြ ကကီ
့် ိုးမ ိုးတသ
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ရတကက
ှ
င်ိုး ယင်ိုးကပပသသည်။ သင်မတလျှ က်လှမ်ိုးန္င်ပါက၊ သငအ
့်် န င်္တ်သည်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မရှ၊ အလင်ိုးတရ င်ကင်ိုးမဲတ
့် သ အန င်္တ်ပြစ်တကက င်ိုး ယင်ိုးကပပသသည်။ သင်သည်
လမ်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ တရ
က်တသ အခါ၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ြွငပ့်် ပမှုက ရရှလမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ည်။ သနရ
့်
ဝည ဉ်တတ ်က အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ြွငပ့်် ပသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် သူတ၏
့်
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတပေါ် အတပခခပပီိုး အမှုအရ မျ ိုးက သင်ကယ်တင် ကကြုတတွျို့ခစ ိုးရတအ င်
ဆက်လက်လပ်တဆ င်လျှင၊် ဤအတတွျို့အကကြုသည် သငဘ
့်် ဝ၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်လ ပပီိုး၊
သင်သည် ဤအတတွျို့အကကြုမှတန၍ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကူညတ
ီ ထ က်ပန္
့် င်လမ်မ
့် ည်။ စက ိုးလိုးမျ ိုး
သတယ င်လက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကူညတ
ီ ထ က်ပတ
့် သ သူမျ ိုးသည်
မည်သည့်အ
် တတွျို့အကကြုမျှ မရှတသ လူတပြစ်
့် တတွျို့အကကြုန္ှင ့််
့် သည်။ သင်ကယ်တင်၏ တကယ်အ
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုးက စမတပပ န္င်တသိုးခင်၌၊ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ အလင်ိုးြွငပ့်် ပပခင်ိုးန္ှင ့််
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုအ ိုးပြင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်နည်ိုးက တတွျို့ ရှရန် သင်ယူရမည်။ ဤအရ က
သင်ကယ်တင်၏ အသက်တ အတွက် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်ဆမ
ီ ှ လ တသ အရ မှနသ
် မျှက န ခလျက် ထကဲသ
့် တတွ
ျို့ ကကြုသငသ
့်် ည်။
့်
သင်၏အသက်တ ကကီိုးထွ ိုးန္င်တစရန်အတွက် သင်သည် အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
ရှ တြွပပီိုး အရ ရ ၌ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက သင်ယတ
ူ လ့်လ သငသ
့်် ည်။ ထကဲသ
့် တသ
့်

လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက အလျင်ပမန်ဆိုးတသ တိုးတက်မှုက ပြစ်တစန္င်တလသည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၏ လက်တတွျို့ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သငက
့််
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပပီိုး သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သငက
့်် စလင်တစသည်။ သင်သည် စလင်တအ င်
ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးခရြ အမှ
နတ
် ကယ် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်
့်
ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးခရြ အမှ
နတ
် ကယ် ဆန္ဒရလျှ
ှ င၊် သင်၏ ဇ တပကတက စွနပ
် ့် ယ်ြသတ
တ
့်
့်
သငမ
့်် ှ ရှလမ်မ
့် ည်၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး
လပ်တဆ င်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အပျက်သတဘ တဆ င်မည် သမဟ
့် တ် အ ိုးနည်ိုးမည်မဟတ်တပ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သမျှအ ိုးလိုးက န ခန္င်လမ်မ
ူ ရှ ျို့၌ ပြစ်တစ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူတရှ ျို့သတ
သမဟ
့် တစ၊ သင်၏အပပြုအမူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် တ် တစ်ဦိုးတည်ိုးသီိုးသန်ပြစ်
ရှု ချင်စြွယပ် ြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ရိုးသ ိုးတသ လူ တစ်တယ က်ပြစ်ပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုး၌
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်လျှင ် စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ လူမျ ိုးတရှ ျို့၌
တစ်မျြုိုး၊ လူတတန
် တစ်မျြုိုး ပပြုမူတတ်သည့်် လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးတသ လူတသည်
့် က်ကွယ၌
့်
စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုး ခရရန် ဆန္ဒမရှကကတပ။ သူတ အ
့် ိုးလိုးသည် ထ ဝရပပစ်ဒဏ်ခရပခင်ိုးန္ှင ့််
ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ စ တန်န္င
ှ ့််
့်
ဆင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်တရွ ိုးချယ်သည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုး မဟတ်ပါတက ိုး။
့်
အကယ်၍ သငအ
့်် ပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် အမူအကျငတ
့်် က
့် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ ပပရန် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ် ကကည့်ရ
် ှု ရန် မပြစ်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ သင်၌ တစ်ခခမှ ိုးတနတကက င်ိုး သက်တသပြစ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက လက်ခပပီိုး သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအတကက င်ိုးက အတရိုးစက်မှသ ၊ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌
ရပ်တည်တနန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးက ခရရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က လပ်တဆ င်ရန် သင်အမှနတ
် ကယ် ဆန္ဒရလျှ
ှ င၊် ညည်ိုးညြူသည့်စ
် က ိုး
တစ်ခန
ွ ိုး် မျှမဟဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ချငတ
့်် ွက်ရန် သမဟ
့် တ် အကဲပြတ်ရန် ဝ့်ရဲပခင်ိုးမရှဘဲ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုခပ်သမ်ိုးက သင်န ခသငသ
့်် ည်။ ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
ခရြအတွ
က် အနည်ိုးဆိုး သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပြစ်ပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
့်
ရှ တြွတသ သူတအတွ
က် လအပ်တသ သတ်မှတခ
် ျက်တစ်ခက ဤသပြစ်
့်
့် သည်- အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် ပပြုမူလပ်တဆ င်တလ ။့် အရ ခပ်သမ်ိုးတင
ွ ်
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် ပပြုမူလပ်တဆ င်ပခင်ိုး ဟူသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ က
ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သင်၏ အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် အမူအကျငအ
့်် ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌
ပပ၍ရသည်ဟူတသ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ ထပပင်
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှတသ တကက င့််
့် သင်၌ မှနက

သင်၏အပပြုအမူမျ ိုး မှနသ
် ည်ပြစ်တစ၊ မှ ိုးသည်ပြစ်တစ သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
(သမဟ
ှ မျ ိုးအ ိုး ပပသရန် မတကက က်ရွ ျို့ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌
့် တ်) သင်၏ညီအစ်က တမ င်န္မ
သင်သစစ ဆရဲတလသည်။ သင်သည် သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်တင်ိုး၊ အတတွိုးတင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးတင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ သူစစစ်ြရန်
့် အတွက် ပပရမည်။ သင်သည် ဤနည်ိုးအတင်ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး ဝင်တရ က်လျှင၊် သင်အ
့် သက်တ ထဲက တိုးတက်မှုမှ ပမန်ဆန်လမ်မ
့် ည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူ၏
အမှုအ ိုးလိုး၌ သင်ယကကည်မှု ထ ိုးရရမည်
ှ
။ ဆလသည်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ တကက င ့်် သူက
့် န ခရမည်။ အကယ်၍ သင်မန ခန္င်လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ မယကကည်သည်ပြစ်တစ ယင်ိုးက အတရိုးမပါတတ တ
့် ချ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယကကည်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ မန ခခဲသ
့် ပပင်
့် ည်အ
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အလိုးစက လက်မခဘဲ၊ ထအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် သင်က
ှ ့််
့် န ခရန်န္င
သင်၏ အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူရန် တတ င်ိုးဆလျှင၊် သင်သည် လူမျ ိုး အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ်
အပန်ကန်ဆိုးသ၊ူ မယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးပင် ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတက
့်
့် လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ
ီ မ
ှု ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မည်သန့် ခန္င်မည်နည်ိုး။ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အပန်ကန်ဆိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တမင်သက်သက်
ြီဆန်ပပီိုး အ ခတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး၊ အန္တခရစ်မျ ိုးပင်
့်
ပြစ်သည်။ သူတ၏စ
့် တ်သတဘ မှ အပမဲတတစပင် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်အတပေါ် ရန်လတသ
စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။ သူတ၌့် န ခြအတွ
က် ဆန္ဒသတဘ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူတသည်
့်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှခဲြ
့် ူိုး၊ သမဟ
့် ျပခင်ိုး မရှခဲြ
့် ူိုးတပ။ သူတသည်
့် တ် မမတက
့် ယ်ကယ် န္ှမ်ခ
့်
အပခ ိုးလူတတရှ
ူ ့် မျှ န ခပခင်ိုး မရှခဲြ
့် ူိုးတပ။ သူတက
့် ျို့၌ မမတက
့် ယ်ကယ် ချီိုးတပမှ က်ပပီိုး မည်သက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ မမတက
့် ယ်ကယ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တဟ ကက ိုးရ ၌ အကျွမ်ိုးကျင်ဆိုး၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အမှုပပြုရ တွင ် အကျွမ်ိုးကျင်ဆိုးအပြစ် သတ်မတ
ှ ်ကကသည်။ သူတ၏
့် လက်ဝယ်
ပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးတသ “ရတန မျ ိုး” က သူတ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ မစွနပ
် ့် စ်ဘဲ ဝတ်ပပြုကိုးကွယရ
် န်၊
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တရ ိုးတဟ ရန်အတွက် ယင်ိုးတက
့် မသ ိုးစဆင်ရ ဘိုးစဉ်တဘ င်ဆက်
အတမွပစစညိုး် မျ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးပပီိုး သူတသည်
မမတအ
ွ ်တသ
့်
့် ိုး ပင်္္ြုလ်တရိုးကိုးကယ
ထအရူ ိုးမျ ိုးက ဆိုးမသင်ကက ိုးရန်အတွက် ယင်ိုးတက
် ွင ် အသင်ိုးတတ ်ထ၌
ဲ
့် အသိုးပပြုကကသည်။ အမှနတ
ဤကဲသ
့် တသ
လူတမှ့် အတရအတွက် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ရှတလသည်။ သူတမှ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်၌ မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် တနထင်တသ “န္ှမ်နင်ိုး၍မရသည့််
သူရဲတက င်ိုးမျ ိုး” ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ သူတသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် (အယူဝါဒ) တဟ တပပ ပခင်ိုးက
့်

သူတ၏
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ်၊
့် ိုးဆိုးတသ တ ဝန်အပြစ် မှတ်ယကူ ကသည်။ တစ်န္စ
့် အပမင်မ
မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် သူတ၏
့် “အတလိုးထ ိုးအပ်ပပီိုး မချြုိုးတြ က်အပ်တသ ” တ ဝန်က
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ရှတစရန် အ ိုးသန
ွ ခ
် န
ွ စ
် က် လပ်တနကကသည်။ မည်သက
ူ မျှ သူတက
့် မထရဲ၊
တစ်တယ က်တတလကမျှ သူတက
တစ်တခတ်ပပီိုးတစ်တခတ်
့် လူပအလယ် အပပစ်မတင်ရဲတပ။ သူတသည်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက န္င်လမင်ိုးထက်ပပြုမူပပီိုး တသ င်ိုးကျန်ိုးတမျို့ယမ်ိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်၌
“ဘရင်မျ ိုး” ပြစ်လ ကကသည်။ ထနတ်ဆိုးအပ်စသည် လက်တွဲပပီိုး ငါအမှု
့် က ြျက်ဆိုးီ ရန်
ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ အသက်ရင
ှ တ
် နတသ ဤနတ်မစဆ မျ ိုးက ငါမျက်
စတရှ ျို့၌ အဘယ်သ ရှ
့်
့် တနခွင ့််
တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ န ခမှု စိုးစဉ်ိုးမျှမရှတသ ဤအ ဏ ရှငမ
် ျ ိုးက မဆထ ိုးဘ၊ န ခမှု
တစ်ဝက်တစ်ပျက်သ ရှသူမျ ိုးပင် အဆိုးတင်တအ င် တရှ ျို့မဆက် န္င်ကကပါတက ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက လူသ ိုးက အလွယ်တကူ မရရှန္င်တပ။ သူတ၌ရှ
် ိုးမန
ှ သ
် မျှ အသိုးပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင်ပ
့် င်
့် တသ ခွနအ
လူတသည်
ယင်ိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးမျှကသ ရရှန္င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးသတ်တွင ်
့်
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးက ရရှခွငပ့်် ပြုမည် ပြစ်သည်။ ထသဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
ြျက်ဆိုးီ ရန်ကကြုိုးစ ိုးတသ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် မည်သပြစ်
့် ည်နည်ိုး။
့် လမ်မ
သူတ၌့် ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးက ခရြ တမျှ
်လငခ
့်် ျက်သည် သ ၍ပင် နည်ိုးသည် မဟတ်တလ ။
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရ ၌ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ တအ င်န္င်ပခင်ိုးသက်သက်အတွကသ
်
သမ်ိုးပက်ရန်မဟတ်ဘ၊ဲ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက ထတ်တြ ်ရန်၊ လူသ ိုးက
အပပစ်ဒဏ်တပိုးြအတွ
က် အတထ က်အထ ိုးရရှရန်၊ တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲတသ သူမျ ိုးက
့်
အပပစ်စီရင်ရန်န္င
ှ ၊့်် ထထက်
ပ၍ ရည်ရွယ်ချက်ရှရှ န ခသူမျ ိုးက စလင်တစရန်အတွက်
့်
သမ်ိုးပက်ရန်ပြစ်သည်။ အဆိုးတင
ွ ် အ ိုးလိုးသည် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
စလင်တစပခင်ိုးခရသူမျ ိုးမှ မမတ၏
ှ ့်် ပပည်တ
့် နတသ
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုးက န ခမှုန္င
သူမျ ိုးပင် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုး၌ ပြစ်တပမ က်တအ င်ရမည့်် အလပ်ပြစ်သည်။
ထစဉ်တွင ် မမ၏ လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက ပန်ကန်လတသ သူမျ ိုးသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက
ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထ ဝရ ကျန်ပခင်ိုးခသူမျ ိုးအပြစ် မီိုးထ၌
ဲ တလ င်ကျွမ်ိုးြ ပ
့် ပခင်
့် ိုးခရမည်ပြစ်သည်။
ထအချန်တရ က်လ တသ အခါ၊ လွနတ
် လပပီိုးတသ တခတ်မျ ိုးမှ ထ “ကကီိုးပမတ်ပပီိုး န္ှမ်နင်ိုးလမရသည့်
်
့်
သူရဲတက င်ိုးမျ ိုး” သည် အယတ်ညဆ
့် ိုးန္ှင ့်် အပယ်ခရဆိုးတသ “အ ိုးနည်ိုးပပီိုး မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်သည့််
ငတကက က်မျ ိုး” ပြစ်လ လမ်မ
့်် တ်ပခင်ိုး၏
့် ည်။ ဤအရ ကသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင့်် တပြ ငမ
လကခဏ တင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမှ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရန္င်တသ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပတဆ င်န္င်ပပီိုး
ဤအရ ကသ လျှင ် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ အမန်ိုးတရ ိုးက တကျနပ်တစန္င်တလသည်။ ဤသည်မှ လိုးဝ
ထက်သင်သ
မခကကသတလ ။
့် ည်ဟ သင်တ လက်
့်

သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုရသူတင်ိုး သမဟ
ဲ
့် တ် ဤအတန်ိုးစ ိုးထ၌
ရှတသ သူတင်ိုးက အသက်က ရန္င်သည်မဟတ်တပ။ အသက်ဆသည်မှ လူသ ိုးတစ်ရပ်လိုးမှ
တဝမျှယူသည့်် ဘပင်ပစစညိုး် တစ်ခ မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးသည်လည်ိုး
လူတအ
့် ိုးလိုးမှ အလွယ်တကူ ရရှန္င်သည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးသည်
စစ်မှနပ် ပီိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရမည်။ အတပေါ်ယ
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးမျှသ ပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးက မရရှန္င်သည်အ
့် ပပင်၊ မမ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၌
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက မရှ တြွဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အတပေါ်ယကဏ္ဍမျ ိုးက န ခရမျှသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် မညီညွတ်ပါတပ။ ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးဟူသည် တစ်ခတည်ိုးပြစ်ပပီိုး အတူတူပင်ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုးမရှဘဲ၊
အတပေါ်ယ၌ ခယဝယလပ်တတ်တသ သူမျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်ကသ ကျြုိုးန္န
ွ ခပပီိုး
သူ၏အမှုက ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှတသ သူမျ ိုးက န ခတတ်သည်ဟ မမှတ်ယူန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခတသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
ထအမှုမှ အကျြုိုးရရှန္င်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အမှုအ ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသ
့်
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္န
ွ ခကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
အမှုသစ်မတ
ှ န၍
့်
့်
အသစ်တသ သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက ရယူန္င်ပပီိုး အသစ်တသ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက ကကြုတတွျို့ န္င်သည်။
ဤလူတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက ခရသည်၊ ဤလူတသ
့် လျှင ်
စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုး ခရပပီိုး၊ ဤလူတသ
့် လျှင ် မမ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးကခရသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သ မက သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် အမှုက ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ကျြုိုးန္ွန ခတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ထကဲသ
့် တသ
လူတသ
့် တသ
လူတသ
့်
့် လျှင ် တရ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးကျသည်၊ ထကဲသ
့်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က
စတ်ရင်ိုးပြင ့်် လလ ိုးတတ င်တ
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က စတ်ရင်ိုးပြင ့်် ရှ တြွကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက န္ှုတပ် ြင ့်် တပပ ရမျှတပပ ပပီိုး လက်တတွျို့တွင ် သူက
့်
့်
ကျန်ဆတ
ဲ သ သူမျ ိုးအတနပြင့်် ထသူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် မျက်န္ ှ ြိုးတပ်တသ သူမျ ိုး၊ တမမဆပ်
ရှတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ သူတသည်
အ ိုးလိုးအနက် ဒကခအတပိုးဆိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
ဤလူလမ်လည
ူ စ်မျ ိုးသည် အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ျွတ်ပစ်ပခင်ိုးက
့် မသတီစရ မျက်န္ ှ ြိုးမျ ိုး ဆွခ
ခရလမ်မ
ှ
အလပ် မဟတ်ပါသတလ ။
့် ည်။ ဤသည်မှ ယတန လ
့် ပ်တဆ င်လျက်ရတနတသ
တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲတသ လူမျ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲကကပပီိုး၊
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးတနရက်
့် ခါမျှ လွတတ
် ပမ က်လမ်မ
့် မှ မည်သည်အ
့် ည် မဟတ်တပ။
တက င်ိုးပမတ်တသ လူမျ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ တက င်ိုးပမတ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု

အဆိုးသတရ
့် ည်။ မတရ ိုးတသ သူ တစ်တယ က်မျှ
့် က်တသ အခါ၊ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
တပြ ငမ
့်် တ်သည်ဟ သတ်မှတပ် ခင်ိုး ခရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ တစ်တယ က်မျှ
ဆိုးယတ်သည်ဟ သတ်မှတ်ပခင်ိုး ခရမည်မဟတ်တချ။ ငါသည် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်က
မတရ ိုးစွပ်စဲပွ ခင်ိုး ခတစမည်တလ ။
သင်၏အသက်တ တိုးတက်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်သည် အဆင်တ
့် င်ိုး၌ ပ၍နက်ရှုင်ိုးလ သည့််
အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှုန္င
ှ ့်် သ ၍အဆငပ့်် မငတ
့်် သ ထိုးထင
ွ ိုး် န ိုးလည်မအ
ှု သစ်က အပမဲရရမည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုးအ ိုးလိုး ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုး၊
တရ ိုးတဒသန မျ ိုးက ကက ိုးန ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ကစစတစ်ခခက ကင်တယ
ွ ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည် အသစ်တသ ထိုးထွငိုး် န ိုးလည်မန္
ှု င
ှ ့်် အသစ်တသ
ဉ ဏ်ပင
ွ ပ့်် ခင်ိုးတက
့် ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အတတ်၏ဥပတဒသမျ ိုးန္ှင ့်် အတတ်၏က လမျ ိုးထဲ၌
တနထင်ရမည်မဟတ်တပ။ သင်သည် အသစ်တသ အလင်ိုးထ၌
ဲ အစဉ်အပမဲ တနရမည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တသွြည်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုး စတင်ပခင်ိုးက ဆလသည်။ အတပေါ်ယအဆင်တ
့် စ်ခခ၌
အြိုးအခတပိုးပခင်ိုးက လတလ က် လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
တစ်တနပပီ
့်် သ နယ်ပယ်သ ဝင်
့် ိုးတစ်တန သ
့် ၍ပမငတ
့် စဉ်တင်ိုး
့် တရ က်တနပပီိုး အသစ်တသ အရ မျ ိုး တနရက်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တလ့်ရသည်
ှ
အ
့် ပပင် လူသ ိုးသည်လည်ိုး တနရက်
့် စဉ်တင်ိုး အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှုတစ်ခက
ပပြုလပ်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည်အ
့် တင်ိုး၊ သူတပပ ထ ိုးခဲသ
့် မျှ အရ အ ိုးလိုးက ထအတူ
့်
အတက င်အထည်တြ ်ပပီိုး၊ သင်သည် အမီမလက်န္င်လျှင ် တန က်ကျန်ရစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည်
သင်၏ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုး၌ သ ၍နက်ရှုင်ိုးစွ သွ ိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသည် ပပတ်တတ င်ိုးပပတ်တတ င်ိုး ပြစ်၍မရန္င်တပ။ သင်လက်ခရရှတသ
ဉ ဏ်ပင
ွ ပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးရပခင်ိုးတက
့် ပမနက်ရှုင်ိုးတစတလ ၊့် ထအခါ သင်၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး တမှိုးမန်
ှ သွ ိုးရမည်။ သင်၏ တဝြန်ပင်ိုးပခ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးကလည်ိုး
အ ိုးတက င်ိုးလ တစရမည်ပြစ်က သင်ကကြုတတွျို့တသ မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ သင်သည်
ထအတကက င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်၏ ကယ်ပင်အတတွိုးမျ ိုး ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ကယ်ပင်အပမင်ရှုတထ ငမ
့်် ျ ိုး
ရှရမည်ပြစ်သည်။ စတ်ဝည ဉ်ထဲ၌ရှတသ အချြုျို့အရ မျ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည်
အပပင်ပန်ိုးအရ မျ ိုး၌ ထိုးထင
ွ ိုး် န ိုးလည်မက
ှု ရရှပပီိုး မည်သည်က
့် စစ၌မဆ အဓကအချက်က
န ိုးလည်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုး မရှပါက၊ အသင်ိုးတတ ်က
သင် မည်ကသ
ဲ့် ဦိုး
့် စ်မှနမ
် မ
ှု ျှ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ထပပင်
့် တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် မည်သည်စ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်နည်ိုး တစ်နည်ိုးမျှမပါဘဲန္င
ှ ့်် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးကသ

တပပ ဆလျှင၊် သင်သည် အချန်ခဏတ သ ပပည်စ
့် လတလ က်န္င်မည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
ယကကည်သအ
ူ သစ်မျ ိုးက စက ိုးတပပ တသ အခါ၌ မပြစ်စတလ က် လက်ခန္င်စရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
အချန်က လတစ်ခပပီိုးတန က် ယကကည်သအ
ူ သစ်မျ ိုးက တကယ့်် အတတွျို့အကကြုအချြုျို့ ရှခဲပ့် ပီိုးတသ အခါ၊
သင်သည် သူတက
ီ ထ က်ပန္
့် င်တတ မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ထအခါ သင်သည်
့် ကူညတ
ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုရန် အဘယ်သ သင
တ
့်် တ ်မည်နည်ိုး။ သင်သည် အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးမပါဘဲ
့်
အလပ်မလပ်န္င်တပ။ အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုး မရှတသ သူမျ ိုးသည် မည်သတတွ
့် ျို့ ကကြုရမည်က
မသတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
အသစ်တသ သကျွမ်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့်
့်
့် တ်
အသစ်တသ အတတွျို့အကကြုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရကကတပ။ ထပပင်
အသက်က
့် သူတသည်
့်
တထ က်ပတ
ွ ် မမ၏အလပ်တ ဝန်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလပ်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့် ပိုးသည့်် ကစစတင
ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုရန် မသငတ
့်် တ ်န္င်ကကတပ။ ဤသတသ
လူအမျြုိုးအစ ိုးသည် အသိုးမဝင်၊
့်
အပျင်ိုးခသူသက်သက် ပြစ်သည်။ အမှနအ
် ိုးပြင့်် ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
အလပ်ထတ
ဲ ွင ်
့်
့်
သူတ၏အလ
ပ်တ ဝန်က လပ်န္င်စွမ်ိုးမရှ၊ သူတအ
သူတ၏
့်
့် ိုးလိုးမှ အသိုးမဝင်ကကတပ။ သူတသည်
့်
့်
အလပ်တ ဝန်ကတဆ င်ရွက်ရန် ပျက်ကက
ွ ်သည့်အ
် ပပင် အမှနတ
် ကယ်တင
ွ ် သူတသည်
့်
အသင်ိုးတတ ်အတပေါ် မလအပ်တသ ဝန်မျ ိုးစွ က ထ ိုးရတလသည်
ှ
။ ဤ “ကကည်ညြုကင်ိုးရှု င်ိုးြွယ်ရ
လူတဟ င်ိုးမျ ိုး” က အသင်ိုးတတ ်မှ အပမန်ထက
ွ ခ
် ွ ြ ငါတ
က်တွနိုး် တပသည်၊ သမှ့် သ အပခ ိုးသူမျ ိုးက
့်
သင်က
့် တသ
လူတသည်
အမှုသစ်အ ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
့် တတွျို့ ပမင်စရ မလတတ တ
့် ပ။ ထကဲသ
့်
့်
အဆိုးမဲတ
် နကကသည်။ သူတသည်
အသင်ိုးတတ ်၌
့် သ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
့်
မည်သည်အ
့် လပ်တ ဝန်ကမျှ မထမ်ိုးတဆ င်ကကတပ။ ထထက်
သူတသည်
တနရ တက တွင ်
့်
့်
ခတလ က်ဆန်ပပီိုး အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုးက ပျျို့ န္ှတစလျက်
၊ အသင်ိုးတတ ်၌ လက်မခန္င်တသ
့်
အပပြုအမူန္င
ှ ့်် အတန္ှ ငအ
့်် ယှကမ
် ျြုိုးစ၌ ပါဝင်သည်အထပင်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင်
ှု
့် ့် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမက
သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသူမျ ိုးအ ိုး ဇတဝဇဝါန္ှင ့်် ြရြရဲ ပြစ်တစသည်။ သငအ
့်် တွကတ
် ကက င ့်် အသင်ိုးတတ ်
ပျက်စီိုးထခက်မည်စိုး၍ အသက်ရင
ှ လ
် ျက်ရတသ
ှ
ဤနတ်မစဆ မျ ိုး၊ ဤဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ
အပမန်ဆိုး အသင်ိုးတတ ်မှ ထွကသ
် ွ ိုးသငသ
့်် ည်။ သင်သည် မျက်တမှ က်အမှုက
တကက က်ရွ ျို့တက င်ိုးတကက က်ရွ ျို့မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ အန င်္တ်၏ တရ ိုးတသ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက
သင်မတကက က်ရွ ျို့သတလ ။ အသင်ိုးတတ ်၌ ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုးလပ်တသ လူတ အတပမ
က်အမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနအ
် မှုက တန္ှ င်ယ
်
ိုးဆီိုးြ ကက
့် ှကတ
့် ြုိုးစ ိုးတသ ဝပတလွမျ ိုးလည်ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် နတ်ဆိုးဘရင် တစလတ်လက်တသ နတ်ဆိုးမျ ိုး၊ သတလက်လွတ်တသ
သိုးမျ ိုးက ဝါိုးမျြုရန် ကကြုိုးစ ိုးသည့်် တကက က်စရ တက င်ိုးတသ ဝပတလွမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ထသတခေါ်
် သ ဤလူတက
် တ်လျှင၊် သူတသည်
အသင်ိုးတတ ်အတပေါ်၌ ကပ်ပါိုးတက င်မျ ိုး၊
့် တွငတ
့် မန္ှငထ
့်

လှူြွယပ
် စစညိုး် မျ ိုးက ဝါိုးမျြုတသ သတချိုးပိုးရွမျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ အထင်တသိုးစရ တက င်ိုးတသ ၊
မသန ိုးမလည်တသ ၊ ယတ်ညပ့် ပီိုး ရွ ရှ ြွယတ
် က င်ိုးတသ ဤတလ က်တက င်မျ ိုး
အပပစ်တပိုးခရတသ တစ်တန အတန္ှ
ိုးန္ှငအ
့်် ပမန် တရ က်လ အတ
့် ည်ိုး။
့်

နိင
ု င
် တတ ်တြတ်သည် နှုတက
် ပတ်တတ ်တြတ်ခ စ်သည်
န္င်ငတတ ်တခတ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်သစ်တစ်ခက အစပျြုိုးရန်၊ သူအမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက
တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
ှ ့်် တခတ်တစ်တခတ်လိုး၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုသည်။ ဤသည်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်၌ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုရ တွင ် အသိုးပပြုသည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးက လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြစ်သည့််
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ပမင်န္င်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အက့် သြွယတ
် က င်ိုးမှုတက
့်
ရှု ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် မတူညတ
ီ သ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ စက ိုးတပပ ရန် သူသည် လူဇ တကခယူခသ
ဲ့် ည်။ လူက
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၊ စလင်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးဟူသည့်် ပန်ိုးတင်မျ ိုးက ပမတက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ရန်အလငှ့် ထသတသ
အမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်၌ အလပ်လပ်ရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး၊ လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လူသ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ထဲသ ဝင်
့်် ည်
့် တရ က်သငသ
ဆသည်တက
့် သလ သည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်၌ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒရတသ
ှ
အမှုသည် အလိုးစ တအ င်ပမင်ပခင်ိုးသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးခရတပသည်။
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် လူတ တြ
်ထတ်ခရကကသည်၊ သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးခရပပီိုး၊
့်
စမ်ိုးသပ်ခရကကတလသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမင်ကကပပီိုး ပြစ်သည်၊
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက
သတပပြုမကကပပီိုး ပြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုး တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တအပပင်
၊ လူသ ိုးအတွက်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် လူကကယ်တင်ရန် သူ၏ ဆန္ဒက ယကကည်လ ကကပပီိုး ပြစ်သည်။
“န္ှုတ်ကပတ်တတ ်” ဟူသည့်စ
် က ိုးလိုးသည် ရိုးရှငိုး် ပပီိုး သ မန်ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက
လှုပ်ခါတစသည်၊ ယင်ိုးတသည်
လူတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တ်န္လ
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတဟ င်ိုးတက
့် တပပ င်ိုးလဲတစပပီိုး၊ တလ ကတစ်ခလိုး

ပြစ်တပေါ်တလ့်ရသည့်
ှ
် နည်ိုးလမ်ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစသည်။ တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင၊် ယတန၏
့်
ဘရ ိုးသခင်သ လျှင ် ဤနည်ိုးပြင်အ
ိုးတပပ ပပီိုး၊ လူသ ိုးက
့် မှုပပြုပပီိုး သူသ လျှင ် ထသ စက
့်
ထသကယ်
တင်ရန် ကကလ တပသည်။ ဤအချန်မစ
ှ ၍ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးန္ှငတ
့်် ထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုးခရလျက်
အသက်ရင
ှ က် ကတလသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တလ က၌
့်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အလယ်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး၊
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ တအ
က်တင
ွ ်
့်
အသက်ရင
ှ လ
် ကကပပီိုး ပြစ်သည့်် သ ၍ မျ ိုးတသ လူမျ ိုးပင် ရှတလသည်။ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
ဤအမှုသည် လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးအတွကန္
် င
ှ ့််
အတဟ င်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး တလ က၏ မူလသွငပ် ပင်က တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတအတွ
က်သ ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုလျက် တလ ကက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်၊ သူသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုလျက် စကကဝဠ အန္ှ လူ
့် တက
့် ဦိုးတဆ င်ပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုလျက် ၎င်ိုးတက
ွ ် သူသည် အတဟ င်ိုးတသ
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုး ကယ်တင်သည်။ တန က်ဆိုးတင
ကမဘ တလ က တစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်က ၊ ထသပြင
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုးက
့် ့်် သူ၏ စီမခနခ
ပပီိုးစီိုးတစြ န္ှု
ွ ်
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုမည် ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်တခတ် တစ်တလျှ က်လိုးတင
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ပပြုရန်န္င
ှ ့်် သူအမှု
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ၏ ရလဒ်မျ ိုးက ရရှရန် န္ှုတက
အသိုးပပြုသည်။ သူသည် အြ
့် ွယရ
် မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှ သမဟ
့် တ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးက
ပပပခင်ိုး မရှဘဲ၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရမျှ လပ်တဆ င်တလသည်။
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င၊့်် လူသ ိုးသည် အ ဟ ရ ပြည့်ခ
် ရပပီိုး၊ တထ က်ပခ
့် ရကကက ၊
အသပည န္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုက ရရှသည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်၌၊ လူသည် ထူိုးပခ ိုးစွ
တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ န ကျင်မက
ှု မခစ ိုးရသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်၏ အလျှပယ်တသ တထ က်ပမ
့် ှု သက်သက်ကသ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရတလသည်။
လူသည် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘ၊ဲ ထွက်ရှ ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ ခရီိုးဆက်သွ ိုးပခင်ိုး
မလအပ်ဘ၊ဲ သူ၏ သက်တသ ငသ
့်် က်သ ပြစ်ပခင်ိုးအလယ်မှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
ပမင်ရသည်၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် သူ၏ န္ှုတပ် ြင ့်် စက ိုးတပပ ဆသည်က ကက ိုးရသည်၊
ဘရ ိုးသခင်တထ က်ပတ
့် ပိုးတသ အရ က လက်ခရရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ သူ၏ အမှု
လပ်တဆ င်တနသည်က တစ ငက့်် ကည့်ရ
် တလသည်။ ဤသည်တမှ့် အတတ်က လူတ မတမွ
ျို့တလျ ်
့်
မခစ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မရရှြူိုးသည့််
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။

ဘရ ိုးသခင်သည် လူက စလင်တစရန် စတ်ဆိုးပြတ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ သူ မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှ
စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးမှ လူတက
့် စလင်တစပခင်ိုးအတွက်သ ပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏
ရှု တထ ငမ
့်် ှ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတအြ
န့် ိုးလည်ရန် ခက်ခဲတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သန ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုးသည် နည်ိုးပါိုးလှသည့်အ
် တွက်၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
ရှ တတွျို့ န္င်ပခင်ိုးင ှ ၎င်ိုးတ နည်
ိုးလမ်ိုးမရှကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
့်
အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး ရရှပပီိုး၊ အမှု၏ အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးက လပ်တဆ င်ရ တွင ် သူသည် သူ၏
ရည်ရွယ်ချက်ရသည်
ှ
။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ စက ိုးတပပ ရန်
့်
အတရိုးကကီိုး၏၊ အတကက င်ိုးမှ ထသ လ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြငသ
စလင်တစန္င်သည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ ရှု တထ ငမ
့်် သ
ှ
သူ၏အသက
မမက်ဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ဤအဆငက
့်် ပပီိုးစီိုးတစြ နည်
ိုးလမ်ိုးရှမည် မဟတ်တပ။ သူ
့်
စက ိုးတပပ ဆသည့်် တလသမှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစအ ိုး စလင်တစြ စ
့် တ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးသည်က
သင်သန္င်သည်။ ထတကက
င ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရြ ဆန္ဒ
ရသူ
ှ မျ ိုး အသီိုးသိုးီ အတွက် မည်သည့်အ
် ရ သည်
့်
့်
ပထမအဆင ့်် ပြစ်သငသ
့်် နည်ိုး။ အ ိုးလိုးအထက်တွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သရမည်။
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၌ နည်ိုးစနစ်အသစ် စတင်ပပီိုး ပြစ်သည်။ တခတ်သည် ကူိုးတပပ င်ိုးပပီိုး
ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးလည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပပီိုး ပြစ်က
ဘရ ိုးသခင်စက ိုးတပပ သည့်် နည်ိုးစနစ်သည် ပခ ိုးန ိုးတလသည်။ ယတနတွ
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် င ် သူ၏ အမှုန္င
နည်ိုးစနစ် တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်သ မက၊ တခတ်သည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီ ပြစ်သည်။ ယခသည်
န္င်ငတတ ်တခတ်ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး တခတ်လည်ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးသည်
အန္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်တခတ်၏ အပမည်ိုး ပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်လည်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
လူက စလင်တစရန် ဘရ ိုးသခင်က စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ အသိုးပပြုပပီိုး၊ လူက
တထ က်ပရ
့်် ျ ိုးမှ စက ိုးတပပ သည့်တ
် ခတ် ပြစ်သည်။ အန္ှစ်တစ်တထ င်
့် န် မတူကွဲပပ ိုးတသ ရှု တထ ငမ
န္င်ငတတ ်တခတ် အတွငိုး် သ ဝင်
့် တရ က်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး အသက်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုးန္ှင ့်် မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ၎င်
့် ခင
့် ိုးက ဦိုးတဆ င်ရင်ိုး၊
လူသ ိုးက စလင်တစရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတင် အသိုးပပြုလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
အဆငမ
့်် ျ ိုးစွ က တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်၊ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မတပပ င်ိုးမလဲ ရှမတနဘဲ၊
မရပ်မန ိုး အဆငဆ
့်် င ့်် တပပ င်ိုးလဲပြစ်တပေါ်က နက်သည်ထက် နက်လ သည်က ပမင်ရတလသည်။
လူတသည်
ယင်ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်တင
ွ ် အမှုသည် အြန်ြန် တပပ င်ိုးလဲရင်ိုး၊
့်
ထပ်တလဲလဲ လည်ပတ်ပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ယင်ိုးသည် မည်တရွ ျို့မည်မျှ တပပ င်ိုးလဲသည်ပြစ်တစ၊
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ

မည်သည်အ
့် ခါမျှ တသွြည်မသွ ိုးတပ။ အကကမ်တစ်တသ င်ိုး အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး တစ်တလျှ က်တင
ွ ပ
် င်၊
ယင်ိုးသည် ယင်ိုး၏ မူလရည်ရွယ်ချက်မှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ လမ်ိုးလွဲမသွ ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
နည်ိုးစနစ် မည်မျှတပပ င်ိုးလဲမည် ပြစ်တစက မူ၊ ဤအမှုသည် သမမ တရ ိုးမှ သမဟ
့် တ် အသက်ထမှ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တသွြည်မသွ ိုးတပ။ အမှုက လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးစနစ်ထက
ဲ
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးသည် အမှု၏ ပစန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် ရှ့်
အတပပ င်ိုးအလဲတစ်ခမျှသ ပါဝင်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ အဓကကျတသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်တွင ်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသတနအသထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အမှု နည်ိုးစနစ်တရှ့်
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးသည် အကျြုိုးသက်တရ က်မှု တစ်ခက ရရှရန်အလငှ့် လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ အသတနအသထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် ရည်ရွယ်ချက် သမဟ
့် တ် အမှုတန က်ကွယ်က
အတပခခသတဘ တရ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတစ်ခဟ မဆလတပ။ လူသည် အဓကအ ိုးပြင ့််
အသက်ရှ တြွြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်တသ ်လည်ိုး အသက်က မရှ တြွပါက၊ သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုး သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က မလက်စ ိုးပါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး
မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရင်တစ်ဦိုးပြစ်ြရန်
ဲ ဝင်
့် န္င်ငတတ ်ထသ
့် တရ က်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုး တနတသိုးသည်မှ
လက်တတွျို့ကျပါသတလ ။ အသက်က ရှ တြွပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုး- ဤအရ သည်သ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက
လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးန္ှင ့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးပြင၊့်် သင်သည် တကယ့်် အတတွျို့အကကြုအလယ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အသပည က သတဘ တပါက်လ လမ်မ
် ကယ် လက်စ ိုးပခင်ိုးက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ အမှနတ
ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
ယခသည် န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်၏။ သင်သည် ဤတခတ်အသစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်မှ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ သင်
ဝင်တရ က်ပပီိုးပခင်ိုး ရှ
့်
မရှဆသည့်အ
် တပေါ်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အ
့် သက်တ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
ပြစ်လ ပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်တပသည်။ အဆိုးတွင ် လူအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ကမဘ ၌ အသက်ရင
ှ က် ကရန် အလငှ့် န္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လူအသီိုးသိုးီ က အတွငိုး် မှ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစက အလင်ိုးတပိုးြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတင်ိုးထ သတစပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအချန် အတွငိုး် တွင၊် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရ ၌ အတရိုးမထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတ်မဝင်စ ိုးပါက၊ ဤသည်မှ သင်၏ လက်ရအတပခအတန
ှ
မှ ိုးယွငိုး် သည်က
ပပသတပသည်။ သင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်န္င်ပါက၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲတင
ွ ် အလပ်မလပ်တပ။ သင်သည် ဤတခတ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်ပါက၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သူ၏အလပ်က လပ်လမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ည်။ သင်သည် သနရ
အလပ်က ရရှြ န္ှု
် ရ က သင် လပ်တဆ င်န္င်သနည်ိုး။
့် တ်ကပတ်တတ ်တခတ်၏ အစတွင ် မည်သည့်အ
ဤတခတ်ထန္
ဲ င
ှ ့်် သင်တအလယ်
တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တအ က်ပါ အချက်မျ ိုးက ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
့် ည့််
လူတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသက်ရင
ှ ် တနထင်ကကလမ်မ
့် ည်၊ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အတလိုးအနက် ချစ်ကကလမ်မ
့် ည်။
လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး အပြစ် အသိုးပပြုကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့တသ
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ မင်ိုးတ၏တန်
ခိုးအ ဏ က
့်
စွဲကင်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်် အမှု ပြစ်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မြတ်မရှု ဘဲ အသက်ရင
ှ န္
် င်သတလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တစ်ရက် သမဟ
် င်ဟ
့် တ် န္ှစ်ရက်ပင် အသက်မရှငန္
ခစ ိုးရတသ သူမျ ိုးစွ ရှသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တနစဉ်ြတ်
ကကရပပီိုး၊ အချန်က အခွငမ
့်် တပိုးပါက၊ ယင်ိုးတက
့်
့် န ိုးတထ င်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
လတလ က်တပမည်။ ဤသည်မှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က လူတက
့် တပိုးတသ ခစ ိုးချက် ပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတက
ဘရ ိုးသခင်၏
့် စတင်တထ
့် သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ လူတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က် န္င်ရန်အလငှ့် ၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတက
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှတစ်ဆင ့်် အပ်စိုးတပသည်။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမရှဘဲ တစ်ရက်မျှကက ပပီိုးတန က်တင
ွ ၊်
သင်သည် တမှ င်မက်မန္
ှု င
ှ ့်် ဆ ငတ်မှုက ခစ ိုးရပပီိုး ယင်ိုးက မခန္င်ပါက၊ ဤသည်မှ သင်သည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့်် မှ ထွက်မသွ ိုးတသိုးသည်က
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က သူသည် သငထ
ပပသတပသည်။ ထအခါ သင်သည် ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထ၌
ဲ ရှတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တစ်ရက် သမဟ
့် တ်
န္ှစ်ရက်ကက ပပီိုးတန က် သင်သည် အမှုအရ တစ်ခက မခစ ိုးရပါက၊ ဆ ငတ်မှု မရှသကဲသ
့် လ
့် ိုးဝ
တထ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငထ
့်် မှ
့် ပခင်ိုးမခစ ိုးရပါက၊ ဤသည်မှ သနရ
ထွက်သွ ိုးပပီပြစ်သည်က ပပသတပသည်။ သပြစ်
့် တွငိုး် ရှ
့် လျှင ် ဤအရ က သင်အ

အတပခအတနန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်စတစ်ခ မှ ိုးယင
ွ ိုး် သည်က ဆလတလသည်။ သင်သည်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တခတ်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်ရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် တန က်ကျ ကျန်ရစ်ပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ
့်
တစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် အပ်စိုးရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်လျှင ် တနလတက
င်ိုးပပီိုး၊
့်
မစ ိုးတသ က်လျှင ် သင်သည် လက်တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတ၏
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
် ိုး
့် အစ ပြစ်လ သကဲသ
့် တွနိုး် အ ိုးတပိုးသည့်် ခွနအ
ပြစ်လ သည်။ ကျမ်ိုးစ က၊ “လူသည် မန်အ
အသက်က တမွိုးရမည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်
့် ိုးပြင်သ
့်
မန်တတ
်မူသမျှအ ိုးပြင့်် အသက်ကတမွိုးရမည်။” ဟတပပ သည်။ ယတနတွ
့်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက
ပပီိုးစီိုးတစမည်ပြစ်ပပီိုး သင်တအထဲ
တင
ွ ် ဤအမှနတ
် ရ ိုးက သူ ပြစ်တပမ က်တစမည် ပြစ်သည်။
့်
အတတ်တင
ွ ် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရက်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ မြတ်ရှုဘဲ
့်
တနန္င်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ပမှနအ
် တင်ိုး စ ိုးန္င်ပပီိုး အလပ်လပ်န္င်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ယတနတွ
့် င ် ဤသည်မှ
အဘယ်သ မပြစ်
ရသနည်ိုး။ ဤတခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်စိုးြ ့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဓက အသိုးပပြု၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့််
လူသ ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ခရပပီိုး စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးတန က် တန က်ဆိုးတင
ွ ် န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ့်
တခေါ်တဆ င်ပခင်ိုး ခရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ လူသ ိုး၏အသက်က
တထ က်ပတ
့် ပိုးန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ၊ အထူိုးသပြင ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်တွင၊်
လူသ ိုးက အလင်ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ တပိုးန္င်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တနစဉ်
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် စ ိုးတသ က်ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးန္တ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ မတသွြည်သတရွ ျို့၊ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် စလင်တစန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
အသက်က လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် အလျင်လ၍ ရသည့်အ
် ရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ အသက်တ
ကကီိုးထွ ိုးမသ
ှု ည် တစ်ရက် န္ှစ်ရက်မျှပြင ့်် မပြစ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ပမှန ် ပြစ်ပပီိုး
လက်တတွျို့ကျသကဲသ
့် ၊ ့် တသချ တပါက် ကကြုသည့်် ပြစ်စဉ်တစ်ခ ရှသည်။ သူ၏
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးစီိုးြ လူ
် ိုးန္စ
ှ ်ခွဲ အချန်ကက ခဲသ
့် ည့်် ဇ့် တခ တယရှု က သိုးဆယ့်သ
သဆ
ွ ် အခက်အခဲဆိုး အမှုပြစ်သည့်် လူသ ိုးက သန်စင်
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အသက်တ က
့် လျှင ် အဆိုးစန
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတသည်
အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ထင်ရှ ိုးတြ ်ပပသည့်် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးပြစ်တစရန်မှ
့်
လွယက
် ူသည့်အ
် လပ် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အထူိုးသပြင ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
တင်ိုးန္င်ငထဲတွင ် တမွိုးြွ ိုးသည်လ
့် ူမျ ိုး၊ အရည်အချင်ိုး ညြ
့် ျင်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတ အချ
န်က လကက ပမငစ
့်် ွ လအပ်သည့်လ
် ူတအတွ
က် ပြစ်သည်။
့်
့်
ထတကက
င့်် ရလဒ်မျ ိုးက ပမင်ရြ စ
့်
့် တ်မတစ န္ှင။့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က

စ ိုးတသ က်ရ တွင ် ြန်တီိုးလပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထ၌
ဲ
ပအ ိုးထတ်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ြတ်ရှုပပီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည်
ဘရ ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ အသပည ၊ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မ၊ှု ချငခ
့်် ျန်န္င်စမ
ွ ်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တတွ
့် င ်
ကကီိုးထွ ိုးလျက်၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်န္င်ရမည်။ ဤအရ မှတစ်ဆင ့််
သင်သည် န ိုးမလည်လက်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့် ြတ်ရှုပခင်ိုး၊ သရှလ ပခင်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့် တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးန္ှင ့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတက
့် သင်၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးအပြစ် ယူန္င်ပါက၊ သင်သည်
သတမထ ိုးမဘဲ ရငက
့်် ျက်လ လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ြတ်ရှုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ လက်
တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်ကကဟ တပပ တသ သူမျ ိုး ရှသည်။
့်
သင်သည် အဘယ်အရ က အလျင်စလ ပြစ်တနသနည်ိုး။ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု တစ်ခခအထ သင်
တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ခါတွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်မည် ပြစ်သည်။ တလိုးန္ှစ်သ ိုး သမဟ
ှ ်သ ိုး ကတလိုးတစ်ဦိုးက
့် တ် ငါိုးန္စ
မမ၏မဘမျ ိုးက တထ က်ပက
ွ ်ိုးမရှ သမဟ
့် ူညီ န္င်စမ
့် တ် တလိုးစ ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှဟ တပပ မည်တလ ။ သင်၏
လတ်တတလ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု မည်မျှကကီိုးပမတ်သည်က သင်သသငသ
့်် ည်။
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သည်က လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက
တန္ှ ငယ
့်် ှက်သတ
ူ စ်ဦိုး အပြစ်က တရှ င်ရှ ိုးတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ရ
စ ိုးတသ က်ပပီိုး၊ ယခမှစ၍ ယင်ိုးက သင်၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးတလ ။့်
ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် စလင်တစန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က တလ တလ ဆယ်တင
ွ ် မစိုးရမ်န္င
ှ ။့်် ယင်ိုးက
အသည်ိုးအသန် ကကြုိုးစ ိုး မရှ တြွတသိုးန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ၎င်ိုးတ ့်
သငထ
့်် တရ က်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ စ ိုးတသ က်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် စလင်တစမည်မှ
တသချ တပသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် စ ိုးတသ က်ရ တွင ်
့်
အသိုးပပြုရသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး ရှသည်။ အလွန ် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မလပ်တဆ င်န္င
ှ ။့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ရ တွင၊် တစ်ြက်၌၊ သင် န ိုးလည်လ သငတ
့်် သ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက- ဆလသည်မှ ရူ ပါရန္ှငဆ
့်် င်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက- ရှ တြွပပီိုး
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် သင် တကယ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င် သင်သ
့် ရ က- ဆလသည်မှ သင်
့် ည်အ
ဝင်တရ က်သင်သ
် ရ က- ရှ တြွတလ ။့် ကဏ္ဍတစ်ခသည် အသပည န္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး၊
့် ည့်အ
အပခ ိုးတစ်ခမှ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။ သင်သည် န္ှစ်ခလိုးက
သတဘ တပါက်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်- ဆလသည်မှ သင် န ိုးလည်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှင ့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ တက
် ခါတွင-် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သတဘ တပါက်ပပီိုးသည့်အ

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ စ
့် ည်။
့် ိုးတသ က်ရမည်က သင် သလမ်မ
တရှ ျို့ဆက်သွ ိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အတကက င်ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးသည် သင်
စက ိုးတပပ ရ တွင ် အသိုးပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သငသ
့်် ည်။ သ မန်အ ိုးပြင၊့်် သင်တ ့်
စတဝိုးလ တသ အခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ၏
့် အပပန်အလှန ်
ဆက်ဆပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်တစလျက်၊ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်
သသည့်အ
် ရ ၊ ယင်ိုးတက
တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် မည်သ လက်
့်
ဝည ဉ်တတ ်က မည်သအလ
ပ်လပ်သည့်အ
် တကက င်ိုးက တပပ ဆရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မတ်သဟ ယတွင ် သင်တ ပါဝင်
သငသ
့်် ည်။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတ်သဟ ယပပြုသတရွ ျို့၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သငက
့််
အလင်ိုးတပိုးလမ်မ
့်် င်သည့်် ကမဘ တလ ကက
့် ည်။ ဘရ ိုးန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုး လအပ်တပသည်။ သင်သည်
ဤအရ ထဲသ မဝင်
တရ က်လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုပပြုပခင်ိုးင ှ နည်ိုးလမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။
့်
သင်သည် သင်၏ န္ှုတ်ကပတ်ထ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတကက င်ိုးက မတပပ လျှင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် အလင်ိုးတပိုးန္င်မည် မဟတ်။ သင် အလပ်မမျ ိုးသည့်် အချန်တင်ိုးတင
ွ ၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတကက င်ိုးက တပပ ပပီိုး၊ အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ
စက ိုးစပမည်တပပ ဆပခင်ိုးတွင ် မပါဝင်န္င
ှ ။့်် သင်၏ အသက်တ က ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် စတလ -့် ထအခါမှသ သင်သည် ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှု င်ိုးတသ
ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်၏ မတ်သဟ ယသည် အတပေါ်ယပြစ်သည် ပြစ်တစ
အတရိုးမကကီိုးတပ။ တပါတန်
ှ ့်် နက်ရှုင်ိုးမှု မရှန္င်။ နည်ိုးစနစ်တစ်ခ ရှရမည်။ သင်၏
့် ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
တလ့်ကျငမ
့်် မ
ှု ှတစ်ဆင၊့်် သင်အ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးတပိုးမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တပေါ် သနရ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ ထ
့် တရ က်စွ စ ိုးတသ က်ရမည်ဆသည်က သင်
သတဘ တပါက်လမ်မ
် န က်တွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်
့် ည်။ စူိုးစမ်ိုးမှု ကက ိုးက လပပီိုးသည့်တ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့် ည်။ သင်သည် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြ ့်
့် တရ က်လမ်မ
ဆိုးပြတ်ထ ိုးမသ
ှ ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မက
ှု ရရှန္င်လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးထမ
ဲ ၊ှ
တစ်ချက်သည် အသပည န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ပပီိုး အပခ ိုးတစ်ခမှ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည်။
မည်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သလ သငသ
့်် နည်ိုး။ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငဆ
့်် က်န္ယ်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သလ သငသ
့်် ည် (ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ယခ မည်သည့်တ
် ခတ်သ ့်

ဝင်တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ယခ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ရ က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ဆန္ဒရသည်
ှ
၊
လူဇ တခယူပခင်ိုး ဆသည်မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည် စသည်တကဲ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့် သ
့်
ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တပသည်။) လူက ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့််
လမ်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ က ရည်ရွယ်ပါသနည်ိုး။ ဤအရ သည် လူက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်က
ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ အထက်က အရ တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၏ ရှု တထ ငန္
့်် စ
ှ ်ခ ပြစ်သည်။ ယခအချန်မစ
ှ ၍
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဤနည်ိုးပြင ့်် စ ိုးတသ က်တလ ။့် သင်သည် ရူ ပါရန္ှင ့််
ပတ်သက်တသ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှု တစ်ခ ရှပါက၊ တစ်ချန်လိုး
ြတ်ပမဲြတ်တနြ မလ
တပ။ အဓက အတရိုးကကီိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ထသ သင
န္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက မည်သ ့်
့်
့်
လှညရ
့်် မည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့၌ သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက မည်သ ပင
ှ ၊့််
့် မ်သက်တစရမည်ဆသည်န္င
ဇ တပကတက မည်သ စွ
် ့် တ်ရမည်ကသ
ဲ့် တသ
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
့် နလ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍ စ ိုးတသ က်ြ ပြစ်
့် သည်။ ဤသည်တမှ့် သင် လက်တတွျို့
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ ့်
စ ိုးတသ က်ရမည်က မသဘဲန္င
ှ ၊့်် စစ်မန
ှ တ
် သ မတ်သဟ ယဆသည်မှ မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ စ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အဓကအချက်က
့် ိုးတသ က်ရမည်က သင် သသည်န္င
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် သတဘ တပါက်ပပီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် မတ်သဟ ယသည်
လွတလ
် ပ်လ လမ်မ
် တရိုးကစစ တပေါ်သည်ပြစ်တစ သင်သည်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်အ
မတ်သဟ ယြွဲျို့ န္င်ပပီိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သတဘ တပါက်န္င်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတ်သဟ ယ ပပြုတနချန်တွင ် သင်သည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မရှပါက၊
ဘယ်အရ က အဓက ပြစ်သည်က သင်န ိုးမလည်တသိုးတပ၊ ယင်ိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ စ
ှ ိုး် မသသည်က ပပသတပသည်။ အချြုျို့က
့် ိုးတသ က်ရမည်မန
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုပခင်ိုးသည် ပငီိုးတငွျို့ ြွယပ် ြစ်သည်ဟ ပမင်တက င်ိုးပမင်န္င်သည်၊
ယင်ိုးမှ ပမှနအ
် တပခအတန မဟတ်တပ။ ပမှနအ
် တပခအတန ပြစ်သည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးအ ိုး မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မပငီိုးတငွျို့ ပခင်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့် အပမဲ
ဆ ငတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တက င်ိုးမွနသ
် ည်ဟ အပမဲ ပမင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ် ဝင်တရ က်ပပီိုးတသ သူက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အလွနအ
် ့် လွန ် လက်တတွျို့ကျပပီိုး လူ
ဝင်တရ က်သငတ
့်် သ အရ အတအကျ ပြစ်သည်ဟ သင်ခစ ိုးရတသ အခါ၌၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအြ ကကီ
့် ၊ ့်
့် ိုးမ ိုးစွ အတထ က်အကူ ပြစ်ပပီိုး အကျြုိုးပပြုသကဲသ

လူသ ိုး၏ အသက် အတထ က်အပ့် ပြစ်သည်ဟ သင် ခစ ိုးရသည့်အ
် ခါတွင-် သငက
့််
ဤခစ ိုးချက်တပိုးသည်မှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး၊ သငက
့်် တထ
် ့် ှငိုး် တသ
့် သည်မှ သနရ
ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။ ဤအရ က သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲ၌ အလပ်လပ်တနပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သငထ
့်် မှ မစွနခွ
် ့် သွ ိုးတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်
အပမဲ စက ိုးတပပ တနသည်က ပမင်လျက်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပငီိုးတငွျို့လ ကကပပီိုး ယင်ိုးတက
့်
၎င်ိုးတ ြတ်
သည်ပြစ်တစ၊ မြတ်သည်ပြစ်တစ မည်သည်အ
့် ကျြုိုးဆက်မျှ မရှဟ ထင်ကကသည်- ယင်ိုးမှ
့်
ပမှနအ
် တပခအတန မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်ြ ဆ
့် ငတ်သည့််
န္ှလိုးသ ိုး ကင်ိုးမဲက့် ကပပီိုး၊ ထသတသ
လူတသည်
စလင်တစပခင်ိုးက မဆ ငတ်ကကသကဲသ
့် ့်
့်
့်
အတရိုးကကီိုးသည်ဟ မခယူကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး သင် ဆ ငတ်ပခင်ိုး
မရှသည်က ရှ တြွတတွျို့ ရှတသ အခါတင်ိုးတင
ွ ၊် ဤအရ က သင်သည် ပမှန ် အတပခအတနတွင ် မရှသည်က
ပပသတပသည်။ အတတ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် သငထ
့်် မှ ထွက်ခွ ပပီိုးပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်က
သင်၏အတွငိုး် ၌ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်န္င
ှ ့်် သင်သည် တမွျို့တလျ ်မှု တတွျို့ ကကြုခဲရ
့် ပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်တအတပေါ်
ဆိုးပြတ်တပသည်။ ယခတွင ် အဓကအချက်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ ငတ်ပခင်ိုး ရှ မရှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်ပခင်ိုး ရှ မရှ၊ သင်သည် သစစ ရှပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သင် လပ်န္င်သမျှ အ ိုးလိုးက လပ်န္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်တ ပြစ်
့် သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအ ိုးပြင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထသ ည
့် န်ကက ိုးသည်။
သင်သည် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရန် လလ ိုးတနပါက၊ သူသည် သငက
့််
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစလမ်မ
် သင်က မလလ ိုးပါက၊ သူသည် သငက
့်် အသဉ ဏ်
့် ည်၊ သတသ
့်
ပွငလ
့်် င်ိုးတစမည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက ဆ ငတ်က မွတ်သပ်တသ သူတက
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပပီိုး၊ သူက
့်် င်ိုးတစသည်။ အချြုျို့က သူ၏
့် ရှ တြွတသ သူတက
့် အသဉ ဏ် ပွငလ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ြတ်
ရှု ပပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ ပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး မရှဟ တပပ ကကသည်။ သတသ
် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ ့်
့်
မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ြတ်ရှုကကသနည်ိုး။ လူတစ်ဦိုးက ပမင်ိုးစီိုးလျက် ပန်ိုးမျ ိုးက ကကည့်သ
် ည့်ပ
် စပြင ့််
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်ြတ်ရှုပပီိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတပေါ် အတရိုးမထ ိုးပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် မည်သ အသ
ဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးသူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက မည်သ ့်
ခရန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးပါက၊ သင်သည်

သမမ တရ ိုး ပြစ်တစ၊ လက်တတွအရှတရ ိုးပြစ်တစ၊ ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင် တန်ြိုးထ ိုးလျှင၊် သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါတွငမ
် ှ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သင် ပင်ဆင်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သင် အလပ်မျ ိုးသည်ပြစ်တစ၊
မမျ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ အတပခအတနမျ ိုး ဆိုးသည် ပြစ်တစ၊ မဆိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင် ပငီိုးတငွျို့သည်ပြစ်တစ၊
မပငီိုးတငွျို့သည်ပြစ်တစ အချန်တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ရမည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးပခြုကကည့်တ
် သ ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူ၏
တည်ရပခင်
ှ ိုး အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စွနခ
် ့် ွ ၍မရဘဲ၊
၎င်ိုးတသည်
တစ်တန အစ
သိုးကကမ် စ ိုးသည်အ
့် တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
့်
စ ိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ရယူခရပခင်ိုးတသည်
ထမျှ လွယက
် ူန္င်မည်တလ ။
့်
လက်ရအချ
ှ
န်၌ သင် န ိုးလည်ပခင်ိုး ရှသည်ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၌ သင်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်ပခင်ိုး ရှသည်ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပြစ်န္င်သမျှ မျ ိုးမျ ိုး စ ိုးတသ က်ရမည်။ ဤသည်မှ အတပခအတနြန်တီိုးလပ်တဆ င်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
ဝင်တရ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် သင်
ဝင်တရ က်န္င်တသ အရ က အလျင်အပမန် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ သင် မလပ်န္င်တသ အရ က
ခဏတဘိုးြယ် ထ ိုးတလ ။့် အစတွင ် သင် န ိုးမလည်န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ
ရှတက င်ိုး ရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊ န္ှစ်လ သမဟ
ှ ်ခနပ
် ့် င် ကက ပပီိုးတန က်တွင၊် သင်
့် တ် သိုးလ၊ တစ်န္စ
န ိုးလည်လမ်မ
့်် တသ ်
့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက တစ်ရက်၊ န္ှစ်ရက်ပြင ့်် မစလင်တစန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
အချန်အမျ ိုးစတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်ြတ်ရှုတသ အခါ၊ သင် ချက်ချင်ိုး
န ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်မည်မဟတ်။ ထအချန်တွင ် ယင်ိုးတသည်
စ မျှထက် မပသကဲသ
့် ့်
့်
ထင်တက င်ိုး ထင်ရန္င်သည်။ ယင်ိုးတက
့် သင် န ိုးမလည်န္င်မီတွင၊် အချန်တစ်ခကက
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် တတွျို့ ကကြုရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စက ိုးမျ ိုးစွ
တပပ ပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ သင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ြ အစွ
မ်ိုးကန်
့်
ကကြုိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်၊ ထတန
ဲ င
ှ ၊့်် သင် န ိုးလည်လ မည် ပြစ်ပပီိုး မသလက်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့််
့် က် မသလက်ဘန္
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သငက
့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
့် ည်။ သနရ
လူက အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစတသ အခါတွင၊် ယင်ိုးသည် မကက ခဏ လူ၏ သတပပြုမပခင်ိုး မရှဘဲ
ပြစ်တပသည်။ သင် ဆ ငတ်က မွတ်သပ်တသ အခါ၌ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သငက
့််
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပပီိုး လမ်ိုးပပသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်သည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးသည် သင် စ ိုးတသ က်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဗဟပပြု

ထ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတရိုးမထ ိုးသကဲသ
့် -့် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးတသ အတတွိုးထတ
ဲ ွင၊် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ြတ်
သည်၊ မြတ်သည်က
့်
စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် ကစစတစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ယကကည်လျက်- သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ်
မတူကွဲပပ ိုးတသ သတဘ ထ ိုးတစ်ခ အပမဲ ရှသူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးတွင ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မပှု ြစ်တစ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ် ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးပြစ်တစ မတတွျို့ရန္င်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည်
့်
အ ိုးမစက်ဘ၊ဲ လပ်တဆ င်ရမျှ လပ်တဆ င်တနသူမျ ိုး၊ ပဥပမ န္ှငဆ
့်် င်သည့်က
် ဦိုးနန်င်္အ ကဲသ
့် ၊ ့်
စစ်မှနတ
် သ အရည်အချင်ိုးမျ ိုး မရှဘဲ ဟန်တဆ င်တနသူမျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအပြစ် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သင်သည်
စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု မရှတပ။ စမ်ိုးသပ်ခရမည့်် အချန်တရ က်လ တသ အခါတွင၊် သင်သည်
တသချ တပါက် လဲပပြုလမ်မ
ှ တ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ် သင်၏ စစ်မန
ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
ူ ျ ိုးသည်
့် ည်။ သတသ
့်
့် တရ က်ရန် ပမှနက် ကြုိုးစ ိုးသမ
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဝန်ိုးရြစီိုးခရသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်။
အသတရ ိုး ပင်ဆင်တသ သူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆ ငတ်တသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သူ၏တမတတ အတွက် ပပန်တပိုးဆပ်ရန် လက်တတွျို့ကျတသ လပ်ရပ်က လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုးသည် အတသိုးအြွဲ ကစစတလိုးမျ ိုးကပင် ရင်ဆင်ရ တွင ် ခင်ခင်ပမဲပမဲ
မရပ်တည်န္င်တပ။ ယင်ိုးမှ စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု ရှသူမျ ိုးန္ှင ့်် မရှသူမျ ိုးကက ိုးက
ပခ ိုးန ိုးချက်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ န္ှ
့် စ်ဦိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်
ကကတသ ်လည်ိုး၊ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအလယ်တင
ွ ် အချြုျို့သည် ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အချြုျို့က
အဘယ်တကက င ့်် ထွက်တပပိုးကကသနည်ိုး။ သသ ထင်ရှ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးမမ
ှု ှ အချြုျို့သည် စစ်မှနတ
် သ
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု ကင်ိုးမဲက့် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအပြစ်
အသိုးတတ ်ခြ ဘ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် သူ၏
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှကကသကဲသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပမစ်မတွယတ
် သိုးတပ။ ၎င်ိုးတ တမ
ပန်ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး အဆိုးသ တရ
က်ကကတလသည်။ သဆ
ှု ျ ိုးအလယ်တင
ွ ် အချြုျို့သည်
့်
့် လျှင ် စမ်ိုးသပ်မမ
ခင်ခင်မ မ ရပ်န္င်ကကသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
့်
သမမ တရ ိုးက သန ိုးလည်ပပီိုး ရူ ပါရ ရှကကက ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
န ိုးလည်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ထသပြင
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး တစ်တလျှ က် ခင်ခင်မ မ
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ရပ်တည်န္င်ကကတပသည်။ ဤသည်မှ စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မပှု ြစ်ပပီိုး၊ အသက်လည်ိုး ပြစ်သည်။
အချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်တက င်ိုး ြတ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွျို့

မလပ်တဆ င်ကကတပ၊ ယင်ိုးတက
့် တလိုးတလိုးနက်နက် သတဘ မထ ိုးကကတပ။ ယင်ိုးတက
့်
တလိုးတလိုးနက်နက် သတဘ မထ ိုးသူတသည်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ အတလိုး
မထ ိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
လက်တတွျို့ အရှတရ ိုးအပြစ် အသိုးတတ ်ခြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှကကသူတသည်
့်
စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထသတသ
လူမျ ိုးသည် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး တစ်တလျှ က်
့်
ခင်ခင်မ မ မရပ်တည်န္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ထွက်တပေါ်လ သည့်အ
် ချန်တွင၊် သင်တ ချက်
ချင်ိုး လက်ခရရှပပီိုး
့်
ယင်ိုးတက
့်် ည်။ သင်တ မည်
မျှ န ိုးလည်သည်ပြစ်တစ၊ သင်တ ခ
့် စ ိုးတသ က်သငသ
့်
့် င်ခင်မ မ
စွဲကင်သငသ
့်် ည့်် ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခမှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ြ၊ ့် သရှြန္ှ့် င ့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ ပြစ်
့်် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
့် သည်။ ဤသည်မှ သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်သငသ
သင်၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု မည်မျှကကီိုးမ ိုးလ သည်မှ ကစစမရှတပ။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအတပေါ်သ အ ရစက်တလ ။့် ဤသည်မှ လူသ ိုးက ပူိုးတပါင်ိုး
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ သင်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ဆသည်မှ အဓကအ ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးတက
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန် ကကြုိုးစ ိုးြ ပြစ်
့် သည်။ အပခ ိုးတစ်ခတစ်တလအတပေါ်
အ ရစက်ရန်မှ သင်၏ အတရိုးကစစ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သ ့်
စ ိုးတသ က်ရမည်က သရှြအလ
ငှ့် အသင်ိုးတတ ် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအ ိုးလိုးက လမ်ိုးပပန္င်သငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ အသင်ိုးတတ ် တခါင်ိုးတဆ င်
တစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုး၏ တ ဝန် ပြစ်သည်။ အသက်ကကီိုးသည်ပြစ်တစ ငယ်သည်ပြစ်တစ
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးက ကကီိုးမ ိုးသည့််
အတရိုးပါမှု တစ်ခအပြစ် မှတယ
် သ
ူ ငပ့်် ပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် စတ်န္လ
ရှသငတ
့်် ပသည်။ ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
ဲ ့်
့် တရ က်ပခင်ိုးဆသည်မှ န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးဟ ဆလသည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူအမျ ိုးစက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မစ ိုးတသ က်ဘဲ ၎င်ိုးတ အသက်
မရှငန္
် င်ကကဟ ခစ ိုးရပပီိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့်
အချန်က လက ပဓ နမထ ိုးဘဲ လတ်ဆတ်သည်ဟ ခစ ိုးရသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ စတင်
တရ က်ရတနကကသည်
ှ
က ဆလတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက
့်
ပပြုရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးက တထ က်ပတ
့် ပိုးရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ အတယ က်တင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမ်ိုးတကကပပီိုး ဆ ငတ်ကကသည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ကမဘ တလ ကထဲသ ဝင်
့် ည်။
့် တရ က် ကကလမ်မ

ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ သင်မည်မျှ သရှလ ပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ သင် မည်မျှ
ဝင်တရ က်ပပီိုး ပြစ်သနည်ိုး။ အသင်ိုးတတ ် တခါင်ိုးတဆ င်တစ်ဦိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ လမ်
ိုးပပပခင်ိုး
့်
မရှတသိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတတ
့် ည် ပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဝန်က တမင် ပျက်ကွကက် ကပပီိုးပြစ်လမ်မ
့်
တ ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးက မလပ်တဆ င်န္င်ကကပပီိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ သင်၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည်
နက်နသ
ဲ ည်ပြစ်တစ အတပေါ်ယ ပြစ်ပါတစ၊ သင်၏ သန ိုးလည်မှု အတင်ိုးအတ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သ စ
့် ိုးတသ က်ရမည်က သင်သရမည်၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် အလွနအ
် ရစက်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၏
အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် လအပ်မတ
ှု က
် န က်၊
့် သန ိုးလည်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးသည့်တ
သင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မစ ိုးတသ က်ပါက သမဟ
့် တ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ရှ တြွြ သ
ြုိုးစ ိုးပါက၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးဟ
့် မဟ
့် တ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ မကက
့်
တခေါ်ဆ၍မရန္င်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်အ
် တွက်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ရမည်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုး အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရမည် ပြစ်သည်။
ဤအရ ကသ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မဟ
ှု တခေါ်ဆ၍ ရန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည်ဟ
သင်န္
ှု ပ် ြင ့်် တပပ တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် တ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး မရှပါက သမဟ
့် တ် မည်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးကမျှ
မပြစ်တပေါ်တစန္င်ပါက၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးဟ မတခေါ်ဆတပ။ ထထက်
ယင်ိုးသည်
့်
“ဆ တလ င်မက
ှု တပြတြျ က်ြ တပါင်
မနရ
် ့် ှ ပခင်ိုး” ပြစ်သည်။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
့်
ပင်ဆင်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အတရိုးမပါတသ သက်တသခချက်မျ ိုး၊ အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ အရ မျ ိုး၊
အတပေါ်ယပြစ်တသ အတရိုးကစစမျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုး- ဤအရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုတွင ်
့်
မပါဝင်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မှနက
် န်တသ နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုး
တကယ်က သတဘ မတပါက်တသိုးတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ
မျ ိုးမျ ိုး အဘယ်တကက င ့်် စ ိုးတသ က် ရမည်နည်ိုး။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် မစ ိုးတသ က်ဘ၊ဲ
တက င်ိုးကင်ဘသ တက်
ြသ
့်
့် ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှု ပြစ်ပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး တလျှ က်လှမ်ိုးသငသ
့်် ည့်် ပထမ တပခလှမ်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူက စလင်တစသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မစ ိုးတသ က်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်သတလ ။ သင်၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအပြစ် အသိုးတတ ်ခြ ဘ
ှ ၊့်် သင်သည်
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှဘဲန္င
န္င်ငတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လူတစ်ဦိုးဟ ယူဆ၍ ရန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မသ
ှု ည်

မည်သည့်အ
် ရ က အတအကျ ဆလသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည်
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် အပပင်ပန်ိုးတင
ွ ် တက င်ိုးတက င်ိုး ပပြုမူသငသ
့်် ည်။ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ်
အတရိုးအကကီိုးဆိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပင်ဆင်ြ ပြစ်
့် သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လိုးဝ စွနပ
် ့် စ်၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးက သူ၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ အန င်္တ်တွင၊် တင်ိုးန္င်ငတင်ိုး၊ အသင်ိုးတတ ်
င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး၊ ဘ သ တရ ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် ကဏ္ဍတင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှတစ်ဆင ့််
သမ်ိုးပက်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တက်ရက် စက ိုးတပပ ဆလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမတ၏
ဲ စွဲကင်ထ ိုးကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊
့် လက်မျ ိုးထ၌
ဤအရ အ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရလမ်မ
့်် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ အတွငိုး် န္ှငအ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တနရ အန္ှ ပျ
။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ျို့ န္ှသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးပြင ့်် တပပ ဆကကလမ်မ
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အတွငိုး် တက အပပင်ပါ
ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၌ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ပပည့်န္
် က
ှ ်ဆပဲ ြစ်လျက်၊ စတ်ထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးကကလမ်မ
ွ ်သည် စလင်တစပခင်ိုး
့် ည်။ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ခရလမ်မ
် ည်ိုးပပီိုး၊ သူအြ
တသခန္င်တသ သူမျ ိုး၊
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
့် သက်
့်
ဤသည်တမှ့် ၎င်ိုးတ၏
့် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပင်ဆင်ကကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်ထသ
ဲ -့် အန္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဲ -့် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည် ယတနတွ
့် င ်
ပပီိုးတပမ က်လျက်ရသည့်
ှ
် အမှု ပြစ်သည်။ ယခအချန်မစ
ှ ၍၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတကက င်ိုး မတ်သဟ ယ ပပြုရ တွင ် ပါဝင်ပခင်ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလ ။့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအပပင် ကကြုတတွျို့ခစ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် ၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသက်ရင
ှ တ
် နထင် န္င်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး သမ်ိုးသွငိုး် စည်ိုးရိုးြ အလ
ငှ့် လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုအချြုျို့က
့်
ပြစ်တပေါ်တစရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက
အသက်ရင
ှ ် မတနထင်န္င်ပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ ယကကည်လက်ခကကမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
အသက်ရင
ှ ် တနထင်န္င်ကကသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
မပြစ်တပေါ်တစန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသမခန္င်ပါက၊ ဤအရ က သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ

ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲ၌ အလပ်မလပ်ရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး
မခရတသိုးသည်က ပပသတပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ ငတ်တသ န္ှလိုးသ ိုး ရှပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ ငတ်တသ သူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက ဆ ငတ်ကကပပီိုး၊
ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးခရတပသည်။ အန င်္တ်တွင၊်
့်
ဘ သ တရ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ်င်္ဏ်ိုးင်္ဏမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆမည့််
သ ၍မျ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအလယ်
၎င်ိုးတက
ိုးတပပ ဆပပီိုး၊ သူ၏ အသက မနမ် မက်
ပခင်ိုးမပပြုမီ၊ ပထမဦိုးစွ သင်တက
့်
့် သမ်ိုးပက်ြ စက
့်
့်
စလင်တစြ သင်
တအလယ်
တင
ွ ် စက ိုးတပပ ဆပပီိုး သူ၏အသက မနမ် မက်
တလသည်။
့်
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တစ်ဆင်၊့် အ ိုးလိုးသည် စတ်ရင်ိုးအမှနန္
် င
ှ ့်် လိုးဝ ယကကည်လက်ခကကလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ဗျ ဒတ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် လူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုး တလျ န
့် ည်ိုးသွ ိုးသည်၊ သူသည် လူတစ်ဦိုး၏ သွငပ် ပင်က ရရှပပီိုး၊
သူ၏ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး တလျ န
့် ည်ိုးသွ ိုးတလသည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
လူသ ိုးအတပေါ် ဩဇ အ ဏ ပြင ့်် အလပ်လပ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် လူက
သမ်ိုးပက်သည်။ လက်ရတခတ်
ှ
၌ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအပပင် သူအမှု
့် ၏
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး အ ိုးလိုးက သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ တတွျို့ ရှန္င်သည်။ သင်သည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မြတ်ရှုပါက၊ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင် န ိုးလည်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်ကယ်တင်၏ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် သင်၏ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့်် မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ပပည့်ဝ
် တသ အသပည က သင် ရရှလမ်မ
့် ည်။ ထအခါမှသ
သင်သည် ယင်ိုးတ၏
် ကယ် အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက အမှနတ
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “ပဥပမ န္ှငဆ
့်် င်သည့်”် ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

အရ အ ားလားု ကို ဘုရ ားသြင်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ်ခ င ့််
စွမ်ားတဆ င်ရရှိသည်
ဘရ ိုးသခင်သည် မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုး သူ၏

အမှုက လပ်တဆ င်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုးတွင ် မတူညတ
ီ သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ဆတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက မလက်န တပ၊ သမဟ
့် တ် အမှုတစ်ခတည်ိုးက
ထပ်မလပ်တဆ င်တပ၊ သမဟ
့် တ် အတတ်၏ အမှုအရ မျ ိုးက တသသ လွမ်ိုးဆွတ်မတနတပ။ သူသည်
အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ မအတဟ င်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် တနစဉ်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သစ်မျ ိုးက သူတပပ ဆတလသည်။ သင်သည် ယတန လ
့်် ည့်အ
် ရ က
့် က်န သငသ
လက်န သငသ
့်် ည်။ ဤသည်မှ လူ၏ တ ဝန်န္င
ှ ့်် ဝတတရ ိုး ပြစ်သည်။ မျက်တမှ က်တခတ်တင
ွ ်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဗဟပပြုရန်မှ
အတရိုးကကီိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက မလက်န သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက တပေါ်လွငတ
် စြ မတူ
ကွဲပပ ိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးစွ မှ
့်
စက ိုးတပပ န္င်တလသည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ စက ိုးတပပ သည် ပြစ်တစ၊
လူ၏ရှု တထ ငမ
့်် ှ စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊ တဘိုးလူတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ စက ိုးတပပ ဆသည့်် လူ၏ရှု တထ ငတ
့်် ကက င ့်် သူသည်
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ သင်တပပ ၍ မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ ဆသည့်် မတူညတ
ီ သ
ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူအချြုျို့ ကက ိုးတင
ွ ် အယူအဆမျ ိုး ထွကတ
် ပေါ်လ ခဲသ
့် ည်။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့်
အသပည မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခမှ အပမဲစက ိုးတပပ ပါက၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်တသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ချမှတ်မည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ထသပပြုမူ
့် ြ ့်
ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်တလ ။ မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊ ထသ ့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက် သူသည် ရည်ရွယ်ချက်ရ၏။
ှ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ
အပမဲစက ိုးတပပ ခဲမ
ှ ့်် ထတတွျို့ န္င်မည်တလ ။ ထတကက
င ့်် သငက
့်် သူ၏
့် ည်ဆပါက၊ သင်သည် သူန္င
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တထ က်ပတ
က
့်် လမ်ိုးပပြရန်
့် ပိုးြန္ှ့် င ့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ သင
့်
့် သူသည်
တစ်ခါတစ်ရတွင ် တဘိုးလူတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ သငက
့်် စက ိုးတပပ တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည် သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်သည်။ အတချြုပ် တပပ ရလျှင၊်
ထအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က သင် သသယမထ ိုးသငတ
့်် ပ။
သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှ သူစက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ သူသည်
့်
အပမဲ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တပလမ်မ
် ရ ိုးပြစ်သည်။ သူ မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် ည်။ ဤသည်မှ မတပပ င်ိုးန္င်တသ အမှနတ
အမှုပပြုသည် ပြစ်တစ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည်
တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
် ျစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
့် ည်မဟတ်။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်က အလွနခ
ကက်ညတ
ီ သ လူတစ်ဦိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ပြစ်တည်မ၏
ှု အန္ှစ်သ ရသည် ပြစ်သည့်အ
် တင်ိုးရပပီ
ှ ိုး လိုးဝ

မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တပတရက သခင် သမဟ
့် တ် ခရစ်တတ ်အပြစ်
မပမင်ခတ
ဲ့် ပ။ သူ၏ အမှုတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက မလက်န တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ အမှုက
ထတရ က်တစရန်န္င
ှ ့်် သူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူသ ိုး၏ အသပည က နက်နလ
ဲ တစရန် မတူညတ
ီ သ
နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။ သူ၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်တင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး သူက
့် သြ ့်
ကူညသ
ီ ကဲသ
့် ၊ ့် လူက စလင်တစြအလ
ငှ့် ပြစ်တပသည်။ မည်သည့်် အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်က
့်
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသည်ပြစ်တစ၊ အသီိုးသိုးီ သည် လူသ ိုးက တည်တဆ က်တပိုးြန္ှ့် င ့််
စလင်တစြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်မျ ိုးထမ
ဲ တ
ှ စ်ခသည် အလွနက် က ပမငသ
့်် ည့််
့်
အချန်က လတစ်ခ ကက ရှညခ
် တက င်ိုး ခန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၌ လူ၏
ယကကည်ပခင်ိုးက တြိုးမြအလ
ငှ့် ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င ့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ သသယမရှသငတ
့်် ပ။
့်
့်
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့် သင်တ န့် ခရမည်။
ယတန တပပ
ဆထ ိုးသည့်် အရ သည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်မှု ပြစ်သည်တက င်ိုးကင်န္င်ငသ တက်
တရ က်ပခင်ိုး သမဟ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် အပ်စိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။
့်
့် တ် ရှငဘ
တပပ ဆထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်မှုက လက်စ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤအရ ထက် သ ၍လက်တတွျို့ကျတသ လက်စ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
အပ်စိုးပခင်ိုး အတကက င်ိုး တပပ ဆပခင်ိုးသည် လက်တတွျို့မကျတပ။ လူသ ိုးသည် အလွန ်
သချင်စတ်ပပင်ိုးပပပခင်ိုးက ပင်ဆင်ပပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနအမှု
့် က သူ၏ ဘ သ တရိုး
အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် တင်ိုးတ တနဆဲပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလွနမ
် ျ ိုးသည့်် အမှုပပြုပခင်ိုး
နည်ိုးစနစ်မျ ိုးစွ က ကကြုတတွျို့ ပပီိုးလျက်၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသရှတသိုးတပ၊
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ဆက်ရှ တြွတနဆဲပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က ကကည့်တ
် နဆဲပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
တကက က်ခမန်ိုးလလ မသန ိုးမလည်မှု ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး
ပပည့်စ
် ပခင်ိုးမရှတသိုးဘဲန္င
ှ ၊့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ သင် ယကကည်ဦိုးမည်တလ ။ ယတနတွ
့် င ်
အသင်ိုးတတ ်ထရ
ဲ ှ ထသတသ
လူမျ ိုးစွ သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ရှု ပမင်ြ ့်
့်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကက၏။ ၎င်ိုးတက
် ပါက၊ သူသည်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည့်စ
် ပါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
မဟတ်ဟ တပပ ကကတလသည်။ သဆ
့် လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
ပပည့်စ
် မှုတကက င ့်် ယကကည်သတလ သမဟ
့် တ် သူကယ်တင် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င ့််
ယကကည်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မန္
ှု င
ှ ့်် ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ အပမင်က တည့်မ
် တ်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုး မရှသည်က သင် တတွျို့တသ အခါ၊ သင်သည် အတဝိုးသ ့်

အပမန်ထက
ွ ်တပပိုးသွ ိုးသည်- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးမတ
ှု လ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ အခါတွင၊် အရ ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ဝကွကအ
် ပ်ရမည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအ ိုးလိုးက န ခရမည်။ ဘရ ိုးသခင် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲသ
့် ည်ယင်ိုးတထဲ
် ရ ပပည့်စ
် သည်က သင်၏ ကယ်ပင်မျက်စန္ှင ့်် သင် ပမင်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။
့် မှ မည်သည့်အ
သင်မပမင်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် တယတဟ ဝါသည် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဟ
သင်တပပ ၍ရပါသတလ ။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ပပည့်စ
် ပပီိုးပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူသည်
သမမ တရ ိုး မရှသကဲသ
့် မည်
သည့်အ
် ရ ကမျှ န ိုးမလည်တသ တကက င ့်် ယင်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်စွမ်ိုး
့်
မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုးမရှဟ ခစ ိုးရသည့်အ
် ခါ၊ အချြုျို့က
ထွက်တပပိုးသွ ိုးလကကသည်။ စမ်ိုးကကည့်တ
် လ ။့် သင် ထွက်တပပိုးန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှက ကကည့်တ
် လ ။့်
ထွကတ
် ပပိုးသွ ိုးလျက်ပြင၊့်် သင် ပပန်လ လမ်ဦ
့််
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်ပြင ့်် ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး၊ သင်သည် အသင်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စွနခ
် ့် ွ ပါက၊ ဆက်လက်အသက်ရင
ှ န္
် င်မည် မဟတ်။ ဤအရ က
သင်မယကကည်ပါက၊ ကယ်တင် စမ်ိုးကကည့်တ
် လ -့် သင်သည် ဤအတင်ိုး စွနခ
် ့် ွ သွ ိုး န္င်သည်ဟ
ထင်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငက
့်် ထန်ိုးချြုပ်၏။ သင်သည် စွနခ
် ့် ွ ၍ မရန္င်တပ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်တစ်
့် ခ ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က
စမ်ိုးကကည့်လ
် ပါက၊ စမ်ိုးကကည့်န္
် င်သည်။ ဤလူသည် ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဟ သင်တတပပ
ကကသည်၊
့်
သဆ
၍ အပပစ်ကျြူိုးလွနတ
် လ ၊့် ပပီိုးလျှငသ
် ူ မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်သည်က
့်
့် လျှင ် သူက
့် ဆန်ကျင်
ကကည့်တ
် လ ။့် သင်၏ ခန္ဓ သည် တသဆိုးမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် မမကယ်ကယ် တကျွိုးတမွိုးက
ဝတ်ဆင်န္င်ဆဲ ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ အရ ယင်ိုးသည် မခမရပ်န္င်တလ က်တအ င်
ပြစ်လမ်မ
် မင်ိုး စတ်ဆင်ိုးရဲလမ်မ
် ရ မျှ
့် ည်။ သင်သည် စတ်တသ ကတရ က်ပပီိုး အလွနအ
့် ည်။ မည်သည့်အ
သ ၍ န ကျင်စရ မတက င်ိုးတပ။ လူသည် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ အလွနအ
် မင်ိုး စတ်ဆင်ိုးရဲပခင်ိုးန္ှင ့််
ဝမ်ိုးနည်ိုးပက်လက်ပြစ်ပခင်ိုးက မခန္င်တပ- သင်သည် ခန္ဓ ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခက သင် သည်ိုးခန္င်တက င်ိုး
သည်ိုးခန္င်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ြစီိုးမှုန္င
ှ ့်် တရရှည အလွနအ
် မင်ိုး စတ်ဆင်ိုးရဲပခင်ိုးက
ခန္င်စမ
ွ ်ိုး လိုးဝမရှတပ။ ယတနတွ
့် င ် လူအချြုျို့သည် မည်သည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးကမျှ မပမင်န္င်တသိုးတသ တကက င၊့်် အပျက်သတဘ တဆ င် လ ကက၏၊ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြင ့်် ထန်ိုးချြုပ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ မည်
မျှ
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်ကကသည် ပြစ်တစ၊ မည်သမ
ူ ျှ ထွက်မတပပိုးဝက့် ကတချ။ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ထွက်မတပပိုးန္င်တသိုးတပ။ ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်ရပ်မျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
ှ ့််
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အသက်န္င

တထ က်ပတ
ပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် လူတ တတွ
ိုးထင်သကဲသ
့် ဘ
ှ ့််
့် ပိုးရန် ကမဘ တပမသ ကကလ
့်
့်
့် ရ ိုးသခင်န္င
လူကက ိုးက ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ ဆက်ဆတရိုး တစ်ခက တသချ တစြအလ
ငှ့် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အက့် သြွယရ
် မျ ိုး ပပသပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သငက
့်် မတချ တ
့် မ တ
့် ပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် အ ရစက်မှုသည် အသက်တပေါ်၌
မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်က နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပြုပခင်ိုးအတပေါ်
အ ရစက်သအ
ူ ိုးလိုးသည် ြ ရရှဲမျ ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု က က ိုးတင်တပေါ်၌ သမှုရက်ခကဲ့် ကသူမျ ိုးမှ
ြ ရရှဲမျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပါက သူက
့်
ယကကည်ရင်ိုးန္ှင၊့်် မပပည့်စ
် ပါက ဘရ ိုးသခင်က သသယထ ိုးက ပပစ်မှ ိုးပင် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးရင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုန္င
ှ ့်် ဆင်သည့်် သင်၏ကယ်ပင် အပမင်အတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က အကဲပြတ်ပါက၊
သင်သည် သူက
လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် က ိုးတင်၌ သမှုရက်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသတသ
့်
့်
တ ဝန်မျ ိုးက တပါဆပပီ
ိုး၊ သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှပခင်ိုး၌ တလ ဘတကကီိုး
့်
တသ က်စ ိုးပမြူိုးထိုးူ ကကတပသည်။
တစ်ြက်မှ ကကည့်ပ
် ါက၊ လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အကကီိုးမ ိုးဆိုး ပပဿန မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက မသပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးသည် ပငင်ိုးပယ်တသ
သတဘ ထ ိုးမဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သသယရှသည့်် သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
မပငင်ိုးပယ်တသ ်လည်ိုး၊ အပပည့်အ
် ဝလည်ိုး အသအမှတ်မပပြုတပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုနငဆ
့်် င်သည့်် တစစ
် ပပိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ပ်တသချ တသ အသပည တစ်ခ ရှပါက၊ ၎င်ိုးတ ထွ
့် ည်
့် ကတ
မဟတ်တပ။ အပခ ိုးပပဿန မှ လူသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက မသပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ်
လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး ထတတွျို့ရသည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တင
ွ ်
သင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ရှု ပမင်ြ ဧကန်
အမှန ် မစဉ်ိုးစ ိုးသငတ
့်် ပ။ သငက
့်် ငါ
့်
ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုးတပပ ၏- လက်ရအဆင
ှ
အ
့်် တွငိုး် တွင၊် သင်တ ပမင်
ွ ်ိုး ရှသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးမှ
့် န္င်စမ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အချက်အလက်မျ ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အသက်က လူသ ိုး၏ အထဲ၌ ပြစ်တပေါ်တစန္င်ဆဲ ပြစ်သည်။ အန္ှစ်တစ်တထ င် န္င်င၏ အဓက အမှုမှ
ဤအမှုပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ဤအမှုက မသပမင်န္င်ပါက၊ အ ိုးနည်ိုးလ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ပပြုလဲလမ်မ
ှု ျ ိုးအလယ် သက်ဆင်ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်သည် စမ်ိုးသပ်မမ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သတ
့် င် သ ၍
ဆိုးရွ ိုးစွ သင်သည် စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆြ ကမဘ
တပမသ ကကလ
ပပီိုး ပြစ်သည်။ သင် ထတတွျို့ရသည့်အ
် ရ သည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်သည်၊ သင်ပမင်တသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြစ်သည်၊ သင်ကက ိုးတသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြစ်သည်၊
သင်လက်န တသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြစ်သည်၊ သင် ကကြုတတွျို့တသ အရ သည်

ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် လူသ ိုးက
စလင်တစရန် အဓကအ ိုးပြင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုတလသည်။ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက မပပသကဲသ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင ့်် အတတ်က တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက
မလပ်တဆ င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး န္ှစ်ဦိုးလိုးက လူဇ့် တ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အမှုတတ ်မျ ိုးက မတူကကတပ။ တယရှု ကကလ ခဲခ
ွ ၊် သူသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်အ
့် ျန်တင
့် မှု၏
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အချြုျို့က တပပ ဆခဲသ
် သူ
့် ည်- သတသ
့်
ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အဓကအမှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ သူ အဓက ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ မှ
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှု ပြစ်သည်။ သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအမှုက ပပည့်စ
် တစရန်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ြရန်
ှ
လူဇ့် တ ပသဏ္ဌ န် ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊
့် အပပစ်ရတသ
အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ် သူအတစခခဲသ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ အပပစ်အ ိုးလိုးအတွက်
့် ည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အဓကအမှုပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတင
ွ ် သူသည်
တန က်မလ
ှ
ကကသူမျ ိုးက လမ်ိုးပပရန် က ိုးတင်လမ်ိုးက တထ က်ပတ
ွ ၊်
့် ပိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု ကကလ ခဲခ
့် ျန်တင
အဓကအ ိုးပြင ့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက ပပည့်စ
် တစရန် ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက
တရွ ိုးန္တ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ် န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဧဝတင်္လတရ ိုးက လူသ ိုးထ
ယူတဆ င်လ ခဲသ
် ပပင်၊ တက င်ိုးကင် န္င်ငတတ ်သ သွ
့် ည့်အ
့် ိုးရ လမ်ိုးတကက င်ိုးကလည်ိုး
တပါက်ြွ ိုးတစခဲသ
ှ ရ က်လ ကကသူမျ ိုး အ ိုးလိုးက၊
့် ည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် တန က်မတ
“က ိုးတင်လမ်ိုးက ငါတ တလျှ
က်သင်ပ့် ပီိုး က ိုးတင်အတွက် ကယ့်က
် ယ်ကယ် တပိုးဆပ်သငက့်် က၏။”
့်
ဟတပပ ခဲက့် ကသည်။ မှနတ
် ပ၏၊ အစတွင ် တယရှု သည်လည်ိုး လူသ ိုးက တန င်တရတစရန်၊ အပပစ်မျ ိုးက
ဝန်ခတစရန် အပခ ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့က တပပ ဆခဲသ
်
့် ည်။ သတသ
့်
သူ၏ အမှုတတ ်မှ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး ပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးအတကက င်ိုး တဟ တပပ ပခင်ိုးပြင ့်် သူ
ကန်လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် သိုးန္စ
ှ ်ခွဲသည် တန က်ပင်ိုးတင
ွ တ
် ရ က်လ မည့်် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအတွက်
ပပင်ဆင်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည့်် အကကမ်အချြုျို့သည်လည်ိုး
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ သူ အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည့်် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ အသက်တ န္ှင ့််
ကမဘ တပမ၌ သူ အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည့်် သိုးဆယ့်် သိုးန္စ
ှ ်ခက
ွဲ
လသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး
အမှုက ပပည့်စ
် တစပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
ဤအမှုက လက်ခ တဆ င်ရွက်ရန် သူက
့်
့်
ခွနအ
် ိုးတပိုးြ ပြစ်
့် ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက
သူထ
ှ သ
် မှုက
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
့် အပ်န္ခဲ
ပပီိုးတပမ က်တစလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် “န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ ပခင်ိုး” န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုက ပပည့်စ
် တစရန်၊ လူက စလင်တစြန္ှ့် င ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြင ့််

ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ စစ်တဆိုးမှုက လူသ ိုးအ ိုး လက်ခတစြ ့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုရန် လူဇ့် တခလ ပပီိုးပြစ်တပသည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင၊့််
သူသည် သငက
့်် တထ က်ပ့်မှု ရရှတစပပီိုး အသက်က ရရှတစသည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့််
သင်သည် သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့််
ပပစ်တင်ဆိုးမရန်န္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် အခက်အခဲက သင်
ခစ ိုးရပါက၊ ယင်ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ်
ဘရ ိုးသခင်သည် အချက်အလက်မျ ိုးပြင ့်် အမှုမပပြုဘဲ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် အမှုပပြုသည်။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သငအ
့်် တပေါ် တရ က်လ ပပီိုးတန က်တွငသ
်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သငအ
့်် တွငိုး် တွင ် အမှုပပြုန္င်ပပီိုး၊ သငအ
့်် ိုး န ကျင်မှု ခစ ိုးတစန္င်သည် သမဟ
့် တ် ချြုပမန်မှုက
ခစ ိုးတစန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကသ သငက
့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ့်
တခေါ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကသ သငက
့်် စလင်တစန္င်စမ
ွ ်ိုးရသည်
ှ
။ ထတကက
င၊့််
့်
ဤအရ က အနည်ိုးဆိုး သင်န ိုးလည်ရမည်- တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် လူတင်ိုးက စလင်တစြန္ှ့် င ့်် လူသ ိုးက လမ်ိုးပပြ သူ
့် ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ သငက
့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန် ဘရ ိုးသခင်သည်
အချက်အလက်မျ ိုးက အသိုးမပပြုတပ။ လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က ခခသည့်် အချန်မျ ိုး ရှသည်။
ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် အလွန ် စတ်ပင်ပန်ိုးပခင်ိုးမပြစ်တစတပ၊ သင်၏ ခန္ဓ သည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမခရသကဲသ
့် ၊ ့် အခက်အခဲက သင် မခစ ိုးရတပ- သတသ
် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
့်
သငအ
့်် တပေါ် တရ က်လ ပပီိုး သငက
့်် စစ်တဆိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးသည် သငအ
့်် တွက်
မခမရပ်န္င်စရ ပြစ်တပသည်။ ထသပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ ။ အတစခသူမျ ိုး၏
အချန်က လအတွငိုး် တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပစ်
့် ချြ ့်
တပပ ခဲသ
နတ
် ကယ် တရ က်ရခဲ
ှ ပ
့် ည်။ လူသ ိုးသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ အမှ
့် ါသတလ ။ လူသ ိုးက
့်
စစ်တဆိုးြ န္ှု
ှ စ်ဆင၊့်် လူသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ့်
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးမျှမတ
ဝင်တရ က်သွ ိုးခဲသ
င ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ အတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်။ ထတကက
့်
လူဇ့် တခယူချန်တင
ွ ၊် အရ အ ိုးလိုးက ပပီိုးတပမ က်တစြန္ှ့် င ့်် အရ အ ိုးလိုးက ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစြ ့်
အဓကအ ိုးပြင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုတလသည်။ သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ သ သင်ပမင်န္င်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်သည်က
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ သ သင် ပမင်န္င်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ကမဘ တပမသကကချ
န်တွင၊်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးမှလွဲ၍ အပခ ိုးမည်သည့်အ
် မှုကမျှ သူမလပ်တဆ င်တပ- ထတကက
င ့််
့်

အချက်အလက်မျ ိုးက မလအပ်တပ။ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက လတလ က်တပ၏။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သူသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် ဤအမှုက လပ်တဆ င်ြ၊ ့် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ သူ၏တန်ခိုးန္ှင ့်် သ လွနမ
် ှုက လူသ ိုးအ ိုး ရှု ပမင်ခွငတ
့်် ပိုးြ၊ ့် သူသည်
မမကယ်ကယ် မည်သ န္ှ
ှ ်သည်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲ၌ လူသ ိုးအ ိုး
့် ျစွ ကွယ်ဝက
့် မ်ခ
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြန္ှ့် င ့်် သူ၏အလိုးစက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲ၌ လူသ ိုးအ ိုး သခွငတ
့်် ပိုးြ ကကလ
ပပီိုး
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွငရ
် ၏။
ှ
သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏ အက့် သြွယ် ပြစ်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှသည်။ ဤအရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ဆသည့်် နည်ိုးစနစ် မျ ိုးစွ က သင်အ
့် ိုး ပမင်တစပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဤအချန်အတတ အတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအမျ ိုးစသည် လူသ ိုးက ပပ
့် ိုးတပိုးပခင်ိုး၊ ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့််
ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးတ ပြစ်
ဲ ကဲသ
့် ၊ ့်
့် တန်
့် တန် မကျန်ဆသ
့် တပပပီ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတစ်ဦိုးက တပါတပါ
သူကျန်ဆသ
ဲ ည့်အ
် ခါတွငပ
် င် ၎င်ိုးတက
ဲ ည်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။
့် သူ ကျန်ဆသ
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည့်် ဤတခတ်၌၊ ဘရ ိုးသခင်က မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက
့်
ကျန်ိုးမ တစပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက တစ်ြန် န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးက ပမင်ရြ မကက
ြုိုးစ ိုးကကန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ်
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် ရှ တြွပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနတ
် ့် လ -့် အဓပပ ယ်မရှတပ။
ထနမတ်လကခဏ မျ ိုးသည် လူသ ိုးက မစလင်တစန္င်တပ။ ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် တပပ ရလျှင-် လူဇ့် တရှတသ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်စင်စစ်သည် မတဆ င်ရွက်တပ။ သူသည် စက ိုးသ တပပ ဆတလသည်။
ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးပြစ်သည်။ သူသည် သငက
့်် စလင်တစရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး၊
သငက
့်် တကျွိုးတမွိုးရန်န္င
ှ ့်် တရတလ င်ိုးတပိုးရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ သူသည်
အမှုပပြုရန်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး၊ သူ၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သငအ
့်် ိုး သတစြ ့်
အချက်အလက်မျ ိုးအစ ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူအသိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤပစက သင် သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးရပါက၊
ှ
အပျက်သတဘ တဆ င်ြ ခက်
ခဲတပသည်။
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုးအတပေါ်၌ အ ရစက်မည်အ
့် စ ိုး အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
အရ မျ ိုးအတပေါ်၌သ သင်တ အ
့်် ည်- ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့် ရစက်သငသ
ပပည့်စ
် သည်ပြစ်တစ၊ မပပည့်စ
် သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
ွ ိုး် သည်ပြစ်တစ၊
့် တ် အချက်အလက်မျ ိုး တပေါ်ထန
မတပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အသက်က
ရရှတစပပီိုး၊ ဤသည်မှ နမတ်လကခဏ အ ိုးလိုး၌ အကကီိုးပမတ်ဆိုးပြစ်က ၊ ထထက်
ပင်သ ၍ ယင်ိုးသည်
့်
ပငင်ိုး၍မရန္င်တသ အချက်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သြ အတက
င်ိုးဆိုးတသ
့်
သက်တသအတထ က်အထ ိုးပြစ်ပပီိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုး ထက်ပင် သ ၍ကကီိုးပမတ်တသ

နမတ်လကခဏ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးသ လျှင ် လူသ ိုးက စလင်တစန္င်တပသည်။
န္င်ငတတ ်တခတ် အစပပြုသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတင်
ထတ်လတ်တလသည်။ အန င်္တ်တင
ွ ် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ထအချန်၌ လူသ ိုးသည် အသက်ထသ
ဲ ကကီ
့် ည်။ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့် ိုးထွ ိုးလမ်မ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုပခင်ိုးသည် သ ၍
စစ်မှနပ် ပီိုး၊ သ ၍ လအပ်က ၊ ယတနသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုး၊
့်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးတ လ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးက
့် အပ်သည့်အ
စလင်တစြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့်
အသိုးမပပြုတပ။ တန က်ဆိုးတသ က လန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
လူသ ိုးအတွက် အတစခရန်န္င
ှ ့်် ပပ
့် ိုးတပိုးရန် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆပခင်ိုး ပပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ သ
်
ယင်ိုးတ ့်
စတင်ပပည့်စ
် လမ်မ
့်် သူရချ
ှ န်တွင၊် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့် ည်ပြစ်သည်။ လူဇ့် တအဆင၌
မပပည့်စ
် န္င်တသ တကက င၊့်် သူ စက ိုးတပပ ဆသည့်အ
် ချန်က လအတွငိုး် တင
ွ ၊် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မပပည့်စ
် တပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ ပြစ်ပပီိုး၊
န မ်ဝည ဉ်မဟတ်သည့်က
် ပမင်န္င်ရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
လူသ ိုးက မမကယ်တင်၏ မျက်စပြင ့်် ရှု ပမင်န္င်ရန် အလငှ့် ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှု
ပပီိုးပပည့်စ
် သည့်တ
် စ်တနတွ
့်် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
့် င၊် ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူတပပ ဆသငသ
တပပ ဆပပီိုးတသ အခါတွင၊် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး စတင်ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ယခအချန်သည် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆ၍ မပပီိုးတသိုးတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
ပပည့်စ
် ပခင်ိုးတခတ် မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့်
တပပ ဆတနဆဲ ပြစ်သည်က သင်ပမင်တသ အခါတွင၊် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုးက
မတစ ငန္
့်် င
ှ ။့်် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆပခင်ိုးက ရပ်သည်အ
့် ချန်န္င
ှ ့််
ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူ၏ အမှုပပီိုးစီိုးသွ ိုးချန်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး စတင်ပပည့်စ
် မည့််
အချန်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူ တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင၊် တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့််
အသက် တထ က်ပပ့် ခင်ိုးရှပပီိုး၊ တန က်တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်- ပြစ်လ မည့်် အရ မျ ိုး၊
လပ်တဆ င်မည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် မပပီိုးတပမ က်ရတသိုးသည့်် အရ မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်ရှတလသည်။ တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွငလ
် ည်ိုး ပတရ ြက်ပပြုချက် ရှတပသည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် အသက်က တထ က်ပ့်တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တန က်တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည်
ပတရ ြက်ပပြုချက်က တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် လူ၏ ကယ်ပင်မျက်စန္ှင ့်် ပမင်န္င်တသ အရ န္ှင ့််

ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အရ တအကက
ိုး အလွနက် ကီိုးမ ိုးသည့်် ပခ ိုးန ိုးချက် တစ်ခ
့်
ရှတသ တကက င၊့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အချက်အလက်မျ ိုးက တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ်
တဆ င်ရွကပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးမှု မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
ပပီိုးပပည့်စ
် သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တန က်တွင ် အချက်အလက်မျ ိုး လက်လ မည်ပြစ်သည်ဟသ ဆန္င်တပသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တင
ွ ၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည့်အ
် မှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ထသ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုတတ ်က
တဆ င်ရွက်ရ တွင၊် သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ တပပ ဆပပီိုး၊ အပခ ိုးကစစမျ ိုးက င်္ရမစက်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု တပပ င်ိုးလဲသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး စတင်
ပပည့်စ
် လမ်မ
့်် စလင်တစရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဦိုးစွ ပထမ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် သငက
အသိုးပပြုတလသည်။ စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ိုးတစ်တလျှ က် ဘန်ိုးအသတရက သူ ရရှချန်တွင၊် သူ၏ အမှု
ပပီိုးပပည့်စ
် လမ်မ
့်် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး တပပ ဆပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်- တပပ ဆသငသ
့် ည်ပြစ်က
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုး ပြစ်ရပ်မန
ှ မ
် ျ ိုး ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
် တနပြင ့်် သူက
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
့်
သကျွမ်ိုးြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပမင်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ သူ၏
့်
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏ အြ
့် ွယ်လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ တန က်ဆိုးတသ
့်
က လအတွငိုး် တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဆင်တသ အမှုတတ ်က လပ်တဆ င်ရန်
ကမဘ တပမသ ကကလ
ပပီ ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်
တစ်ရပ်လိုးက သမ်ိုးပက်ြရန်
့် အဓကအ ိုးပြင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုသည်။ အန င်္တ်တွင ် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဘ သ တရ ိုးတင်ိုး၊ နယ်တပမအကနတ
် ့် င်ိုး၊ န္င်ငတင်ိုး၊ င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး
အတပေါ်သလည်
ိုး တရ က်လ လမ်မ
့် ည်။ သမ်ိုးပက်ြန္ှ့် င ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဩဇ အ ဏ န္ှင ့််
့်
တန်ခိုး သယ်တဆ င်သည်က လူအ ိုးလိုးအ ိုး ပမင်တစြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
အသိုးပပြု၏- ထတကက
င ့်် ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကသ ရင်ဆင်ရပခင်ိုး
့် င ် သင်တသည်
့်
့်
ပြစ်သည်။
ဤတခတ်၌ ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး်
တပပ ဆခဲတ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပပီိုး၊ ထနည်ိုးတူ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတွငိုး် တပပ ဆခဲတ
ှ ည်ိုး ကွဲပပ ိုးတပသည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမလ
ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဆင်တသ အမှုက မလပ်တဆ င်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ်ရန် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုကသ တြ ်ပပခဲသ
့် ည်။ ကျမ်ိုးစ က
တယရှု အဘယ်တကက င ့်် က ိုးစင်တင်ခရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် က ိုးတင်တပေါ်၌ သူခခဲရ
့် သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခ၊

ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သ က
့်် ည် ဆသည်တက
့် သငသ
့် ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် သ
တြ ်ပပခဲသ
ွ ် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည်
့် ည်။ ထတခတ်အတွငိုး် တင
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးက ဗဟပပြုခဲသ
့် ည်။ န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူက
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်ရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆ၏။ ဤသည်မှ ၊
့် ယကကည်သမ
“န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး” ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက
လပ်တဆ င်ရန် တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အတရိုးပါမှုက ပပီိုးတပမ က်တစြ ့်
ကကလ ပပီိုးပြစ်တပသည်။ သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ တပပ ဆပပီိုး၊ အချက်အလက်မျ ိုး
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး ရှခဲတပသည်။ ဤသည်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ တကယ့််
အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆတသ အခါ၊ ဤသည်မှ
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူဇ့် တထဲသ ့်
ကကလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ “အစအဦိုး၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ရ၏။
ှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ
ရှ၏။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တတ ်မ၏
ူ ။ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်သည်လည်ိုး
လူဇ တအပြစ်က ခယူ၍...။” ဤအရ (လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအမှု) သည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ဘရ ိုးသခင်ပပီိုးတပမ က်မည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်
တစ်ခလိုး၏ တန က်ဆိုးအခန်ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ကမဘ တပမသကကလ
ရမည်ပြစ်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူဇ့် တ၌ ထင်ရှ ိုးတစရမည်
့်
ပြစ်သည်။ ယတန လ
် ရ ၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အရ ၊ အန င်္တ်တွင ် လပ်တဆ င်ပပီိုးမည့်အ
ပပီိုးတပမ က်တစမည့်အ
် ရ ၊ လူသ ိုး၏ တန က်ဆိုး ခရီိုးပန်ိုးတင်၊ ကယ်တင်ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး၊
ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး၊ စသည်ပြင-့်် အဆိုးတင
ွ ် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသငသ
့်် ည့်် ဤအမှုအ ိုးလိုးက
ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တြ ်ပပထ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ အ ိုးလိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူဇ့် တ၌
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ တကယ့်် အတရိုးပါမှုက ပပီိုးတပမ က်တစြ အလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ယခင်က ထတ်ပပန်ခသ
ဲ့် ည့််
့်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ဆ
ှု င်ရ အမန်မျ
် မ
ူ ျ ိုး၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုး
့် ိုးန္ှင ့်် အတပခခဥပတဒသမျ ိုး၊ ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်သ
ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးထဲသ ဝင်
် မ
ူ ျ ိုး- ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး ပပည့်စ
် ရမည် ပြစ်သည်။
့် တရ က်ကကမည့်သ
ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် တွင ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က အဓကအ ိုးပြင ့််
ပပီိုးတပမ က်သည့်် အမှု ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တရှိုးမဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုး ထ ိုးတသ သူမျ ိုးသည်
မည်သည်တ
့် နရ န္ှင ့်် သက်ဆင်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် တရှိုးမဆွက ခွဲခန်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးပခင်ိုး
မခရတသ သူမျ ိုးသည် မည်သည်တ
့် နရ န္ှင ့်် ဆင်တကက င်ိုး၊ သူ၏လူမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏သ ိုးမျ ိုးက
မည်ကသ
ဲ့် အမျ
ြုိုးအစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတလ
် မ်မ
် ရ
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဣသတရလန္င်ငက မည်သည့်အ
့်

ပြစ်လမ်မ
် ရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုး၊ အဲင်္တတြုပပည်က မည်သည့်အ
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုးတက
့် သူသည်
လူတအ
ွ ၊် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတစ်ခစီတင်ိုး
့် ိုး န ိုးလည်တစတလသည်- အန င်္တ်တင
ပပည့်စ
် လမ်မ
့်် တန၏။ တခတ်တင်ိုးတွင ်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည် အရှန်ပမငလ
မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်၊ တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တင
ွ ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည် ဆသည်န္င
ှ ၊့်် တဆ င်ရွက်ရမည့်် သူ၏အမှုတတ ်တက
့် လူသ ိုးထ
ထတ်တြ ်ပပရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုပပီိုး၊
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ တကယ့််
အတရိုးပါမှုက ပပီိုးတပမ က်တစရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။
“နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ရှု ပမင်ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
စွနပ
် ့် စ်ခရလမ်မ
စလင်တစပခင်ိုး မခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။” ဟ ယခင်က
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါတပပ ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် စက ိုးမျ ိုးစွ တပပ ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသည် ဤအမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
အသပည အနည်ိုးငယ်မျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအတပခအတနအထ တရ က်ရလျက်
ှ
ပြင၊့်် လူတသည်
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက တတ င်ိုးဆကကဆဲပြစ်သည်။ သင်၏ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မပသတလ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးသည် အသက်က ရြရန်
့် အလငှ့် ပြစ်သတလ ။ တယရှု သည်လည်ိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့သည် ပပည့်စ
် ပခင်ိုး
မရှတသိုးတပ။ တယရှု က ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ သင် ဆန္င်သတလ ။ သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်လှစွ တသ သ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က သင်
ပငင်ိုးန္င်သတလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ တပပ ဆပပီိုး၊ အကယ်၍
သင်သည် ဤအရ က အကန်အစင် န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည် ခင်ပမဲစွ မရပ်တည်န္င်တပ။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ တကက င ့်် သူက
့် သင် ယကကည်သတလ သမဟ
့် တ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
ပပည့်စ
် ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခ၍ သူက
့် သင် ယကကည်သတလ ။ သင်သည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ယကကည်သတလ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သင်
ယကကည်သည်တလ ။ ယတနတွ
် မျ ိုးက မပပတပ- သူသည်
့် င၊် သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
အမှနတ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပါသတလ ။ အကယ်၍ သူတပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
မပပည့်စ
် ပါက၊ သူသည် အမှနတ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သူ
တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့်အ
် ရ အ ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ်ပါသတလ ။
လူအချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်မီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုးက
အဘယ်တကက င ့်် အပမဲတစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကဟ
့်

ဆလသည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
အယူအဆမျ ိုး ပင်ဆင်သူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပငင်ိုးပယ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အကဲပြတ်ြ ၎င်
့်
့် ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက
အသိုးပပြုကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပါက၊ သူက
့် ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည့်စ
် ပါက၊ သူက
ကကည်ကကတပ။ ပပီိုးလျှင ်
့် ၎င်ိုးတ မယ
့်
၎င်ိုးတသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက အပမဲ လက်စ ိုးကကတလသည်။ ဤလူတသည်
့်
့်
တခတ်သစ် ြ ရရှဲမျ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တ ခ
့် င်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်မှ
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က သင်တ သ
် ရ အတပေါ် မူတည်သည်- ဤသည်မှ အလွန ်
့် မသ ဆသည့်အ
အတရိုးကကီိုးတပသည်။ သငအ
့်် ထဲ၌ ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး သ ၍
ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ အသပည သ ၍
ကကီိုးမ ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအတွငိုး် တွင ် သင်သည် သ ၍ ခင်ပမဲစွ
ရပ်တည်န္င်တလတလပြစ်သည်။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပမင်ရပခင်ိုးက သင် သ ၍
အ ရစက်တလတလ၊ သင်သည် ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်မှု တလျ န
့် ည်ိုး တလတလပြစ်ပပီိုး
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအလယ်တွင ် သင်ပပြုလဲလမ်မ
့် ည်။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးသည်
အတပခခအတ်ပမစ် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည်သ အသက်ပြစ်သည်။
အချြုျို့လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်် အကျြုိုးသက်တရ က်မမ
ှု ျ ိုးက မသကကတချ။
၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က
့် မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
့်
့် တနရက်
လက်စ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုပြင ့်် ကန်လွနတ
် စကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး် ချက်မှ
့် လက်စ ိုးမှု ရည်မန
၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးတစြသ
့် အလဆန္ဒမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပြည့်ဆ
့် အပမဲပြစ်ပပီိုး ထအခါမှသ ၎င်ိုးတ၏
့်
ယကကည်မှုတွင ် အတလိုးအနက် ရှကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပပည့်စ
် ပါက၊ အသက်က ၎င်ိုးတ လ
့် က်စ ိုးမည်ဟ တပပ ကကတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည့်စ
် ပါက၊ အသက်က လက်စ ိုးပခင်ိုးင ှ ၎င်ိုးတ ပြစ်
့် န္င်တချမရှတချ။ လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ရှု ပမင်ပခင်ိုးင ှ
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် တတယ တက င်ိုးကင်သ တက်
ပခင်ိုးင ှ
့်
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ထင်တလသည်။ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှက ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် မှ မည်သမ
့်
ယကကည်မှုသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့် န္င်ပခင်ိုးင ှ အ ိုးထတ်ပခင်ိုး၊ အသက်က ရရှတအ င်
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူခရပခင်ိုးင ှ အ ိုးထတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ မတပပ ကကတချ။
ဤကဲသ
့် တသ
လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ တန်ြိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့်
အသပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးအ ိုး မလက်စ ိုးတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
မယကကည်တသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးတသ သူမျ ိုး
့်

ပြစ်ကက၏။
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ယခ သင်တ န့် ိုးလည်ပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုမှ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ရှု ပမင်ရပခင်ိုးတလ ။ ယင်ိုးသည်
တက င်ိုးကင်ဘသ တက်
ပခင်ိုးက ဆလသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည် အနည်ိုးငယ်မျှ
့်
မလွယက
် ူတပ။ ထဘ သ တရိုးအတလ့်အထမျ ိုးက သန်စင်
့်် ည်။ မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက
့် ပစ်သငသ
ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးတက
့် လက်စ ိုးပခင်ိုး၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက အ ရစက်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သ ၍မျ ိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတက
့် တပ်မက်ပခင်ိုး၊ ဇ တပကတ၏ အလ ိုးအလ မျ ိုးန္ှင ့််
သက်တသ ငသ
့်် က်သ ပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုး- ဤအရ မျ ိုးသည် ဘ သ တရိုး
အတလ့်အထမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး ထသတသ
ဘ သ တရိုး အတလ့်အထမျ ိုးသည် မတရရ တသ
့်
ယကကည်မှုမျြုိုးပြစ်သည်။ ယတနတွ
် ှ အဘယ်အရ နည်ိုး။
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှု အစစ်အမှနမ
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သငအ
့်် သက်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး အပြစ်
လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနသ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ရရှြအလ
ငှ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ သူက
့် သကျွမ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ရှငိုး် တအ င်ဆရလျှင-် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မဆ
ှု သည်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်န္င်ရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် တဆ င်ရွက်သငတ
့်် သ တ ဝန်က
တဆ င်ရွက်န္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပြစ်သည်။
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးမှု န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကကည်ညြုပခင်ိုး
မည်မျှ ခထက်တန်တကက င်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး၌
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက မည်သလ
့်် င်သည့်် အသပည က
့် ပ်တဆ င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် စလင်တစပခင်ိုး န္ှငဆ
ရရှရမည်ပြစ်သည်- ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်မန္
ှု င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မရှမပြစ်
လအပ်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ အဓကအ ိုးပြင ့််
ဇ တပကတန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသက်တ မှ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသက်တ သ ့်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အတွငိုး် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသက်တ အတွငိုး် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးသ တပပ
င်ိုးလဲပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် စ တန်၏အပ်စိုးမတ
ှု အ က်မှ ထွကလ
်
ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မန္
ှု င
ှ ့််
က ကွယမ
် တ
ှု အ က်၌ အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က န ခမှုန္င
ှ ့်် ဇ တပကတက
မန ခမှုတအ
့် ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခလိုးက ရယူခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သငက
့်် စလင်တစရန် အခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမှ မမကယ်ကယ် လွတတ
် ပမ က်တစပခင်ိုးတ ့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုသည် အဓကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် တန်ခိုးတ ့်
သငအ
့်် ထဲ၌ ထင်ရှ ိုးတစရန်အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သင် လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အစီအစဉ်က ပပီိုးတပမ က်တစန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် စ တန်၏တရှ ျို့၌ ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
့်
သင်သက်တသခန္င်တစရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မသ
ှု ည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ရှု ပမင်လသည်ဆန္ဒက ဗဟမပပြုသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ ကယ်တရိုးကယ်တ
ဇ တပကတအတွက်လည်ိုး မပြစ်သငတ
့်် ပ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးင ှ
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်ပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် တပတရကဲသ
့် တသသည်
အထ သူက
့်
့်
န ခန္င်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး၏ အဓက
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြရန်
့် အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စ ိုးတသ က်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသည် သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အသပည တပိုးန္င်သည်၊ ထတန
့် က်မှသ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
န ခန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည ပြငသ
့််
သူက
့် သင် ချစ်န္င်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ ယကကည်မှုတွင ် ရှသငသ
့်် ည့်် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
သင်၏ ယကကည်မှုတွင ် သင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး ရှု ပမင်ရြ အပမဲ
့်
ကကြုိုးစ ိုးတနပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ဤယကကည်မ၏
ှု ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်သည် လွဲမှ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မဆ
ှု သည်မှ အဓကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသက်၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအပြစ် လက်ခပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က သူ၏
န္ှုတ်မှလ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်ကယ်တင်၏
အတွငိုး် တင
ွ ် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တဆ င်ရွကပ် ခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ရရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မှုတွင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်ထ ကျြုိုးန္ွန ခန္င်ြန္ှ့် င ့််
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခတတ်ပခင်ိုးအတွက် ကကြုိုးပမ်ိုးသငတ
့်် ပသည်။ သင်သည် ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမရှဘဲ
ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလဆန္ဒမျ ိုးက င်္ရပပြုန္င်ပါက၊ တပတရ၏
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မက
ှု စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆသည့်် တပတရ၏ပစက ပင်ဆင်န္င်ပါက၊
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုတွင ် တအ င်ပမင်မက
ှု သင်ရရှပပီိုးတသ အချန်ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည်က ညန်ပပတပမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက စကကဝဠ တစ်ခလိုးအန္ှ လ
့် ပ်တဆ င်သည်။ သူက
့်
ယကကည်သအ
ူ ိုးလိုးသည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က

စ ိုးတသ က်ရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ပပတသ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
ပမင်ပခင်ိုးပြင ့်် မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက မခရန္င်တပ။ တခတ်အဆက်ဆက်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အပမဲ အသိုးပပြုခဲသ
င ့််
့် ည်။ ထတကက
့်
သင်တသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုး၌သ သင်တ၏အ
ရက မစက်သငဘ
့်် ၊ဲ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ ကက
့်် ပသည်။ ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ်
့် ြုိုးပမ်ိုးသငတ
ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ တယရှု သည်လည်ိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က
တပပ ဆခဲပ့် ပီိုးတန က်တင
ွ ၊် တန က်ပင်ိုး တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးသည် လူတအ
့် ိုး တယရှု
ထတ်ပပန်ခသ
ဲ့် ည့်် ပညတ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ ဦိုးတဆ
င်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယရှု တပပ ဆခဲသ
့် ည့််
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးအတင်ိုး တတွျို့ ကကြုတစခဲသ
့် ည်။
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
အဓကအ ိုးပြင့်် အသိုးပပြုသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ြန္ှပ်ရန် သမဟ
့် တ် လူသ ိုး
ယကကည်လက်ခ လ တစရန် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက အသိုးမပပြုတပ။ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်၏တန်ခိုးက မထင်ရှ ိုးတစန္င်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးကသ ပပသပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
် က
ှု ထင်ရှ ိုးတစြခက်
့် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့််
လူသ ိုးက စလင်တစြ ပြစ်
့် န္င်မည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးက မစလင်တစဘဲ၊ လူသ ိုးက တရတလ င်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် ထန်ိုးတကျ င်ိုးရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုသည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် လူသ ိုး၏ အကကင်ိုးမဲ့် န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူသ ိုး၏အသက ရရှတပသည်။ ဤသည်မှ သူပပြုသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့်် သူတပပ သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပသပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုး အသိုးမပပြုတပ- သူသည်
လူသ ိုးက စလင်တစြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အမှုပပြုနည်ိုးမျ ိုးစွ က
အသိုးပပြုတလသည်။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး ပြစ်တစ၊ ပပြုပပင်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက စလင်တစြန္ှ့် င ့်် လူက
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အြ
့် ွယပ် ြစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် သ ၍
ကကီိုးမ ိုးတသ အသပည က တပိုးြရန်
့်် မျြုိုးမျြုိုးမှ စက ိုးတပပ ဆတလသည်။
့် မျ ိုးစွ တသ ရှု တထ ငအ
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က အဆိုးသတ်ချန်တွင ် လူသ ိုးက
ပပည့်စ
် တစတသ အခါ၊ လူသ ိုးသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက တမျှ ်လငြ
့်် ့်
အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီတပလမ်မ
် ရ က
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးလ ပပီိုး သူ မည်သည့်အ

လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်သည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မည်သည့်အ
် ယူအဆမျှ
ရှတတ မ
် ့် င
ွ ် သင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအခက်အတနတ
အကကင်ိုးမဲ့် န ခန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတချ- ဤအတပခအတနတွင ် သင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပမင်တတွျို့ရန် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီသည်ဟ သင်ထင်ပါသတလ ။
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ပပသည့်အ
် ချန်တွင၊် ယင်ိုးမှ လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် အပပစ်တပိုးသည့်အ
် ချန်ပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်တပပ င်ိုးလဲသည့်် အချန်လည်ိုး ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊
တခတ်အဆိုးသတ်သည့်် အချန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ပမှန ် တဆ င်ရွက်တနအချန်တွင၊်
သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက မပပတပ။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပသပခင်ိုးသည် သူအတွ
က် အလွန ် ရိုးရင
ှ ိုး် လွယ်ကတ
ူ သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ရည်မန
ှ ိုး် ချက်လည်ိုး မဟတ်တပ။ လူသ ိုးက နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက
ပမင်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်ခန္ဓ သည် လူသ ိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ လူအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကမည် မဟတ်တလ ။ ကကီိုးစွ တသ ဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုး အလယ်မှ လ သည့််
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုးပြစ်သည့်၊် တအ င်ပမင်တသ သူ တစ်စက အတရှ ျို့အရပ်မှ ရယူထ ိုးသည်ဟ
ယခင်က ငါတပပ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ က ဆလပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးတက
့်
ရယူခရပပီိုးတသ ဤသူတသည်
သ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊
့်
ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးမမ
ှု ျြုိုးစက ခပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် အမှနတ
် ကယ် န ခကကသည်ဟ ဆလတပသည်။
ဤလူမျ ိုး၏ ယကကည်မှုသည် မတရမရ န္ှင ့်် စတ်ကူိုး သက်သက်မဟတ်ဘဲ စစ်မန
ှ တ
် လသည်။
၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုး၊ အက့် သြွယရ
် မျ ိုးန္ှင ့်် သဘ ဝလွန ် ပြစ်ရပ်မျ ိုးကမျှ
့်
မပမင်ရတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ခက်ခဲတသ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
နက်နတ
ဲ သ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မမ
ှု ျ ိုးအတကက င်ိုး မတပပ ကကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ အသပည တ ရှ
လူစသည်
့် ကကသည်။ ထသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးက ပမင်သ တအ င် လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုး သ ၍ရှသည် မဟတ်တလ ။ တန က်ဆိုးတသ
က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် စစ်မှနတ
် သ အမှုပြစ်သည်။ တယရှု ၏
တခတ်အတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊် တယရှု သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန်မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးက တရွ ိုးန္တ်ြ ့်
ကကလ ခဲတ
င ့်် သူသည် လူတ သူ
့် ပသည်၊ ထတကက
့်
့် တန
့် က်ကလက်တစရန် နမတ်လကခဏ အချြုျို့က
ပပသခဲတ
် တစြ ့်
့် လသည်။ သူသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက ပပည့်စ

ကကလ ခဲသ
် တွက်၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုး ပပပခင်ိုးသည် သူ၏အမှုတတ ်၏ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခ
့် ည့်အ
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ထသတသ
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးသည် သူ၏အမှုက ထတရ က်တစရန်
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးတသည်
အပအလပ်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တခတ်တစ်တခတ်လိုး၌ အမှုက
့်
ကယ်စ ိုးမပပြုခဲတ
့် ပ။ ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုး ပပခဲသ
် ယတန ဘ
့် ည်- သတသ
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ
့်
အမှုသည် စစ်မန
ှ တ
် သ အလပ်ပြစ်ပပီိုး ယခတွင ် သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက
ဧကန်မချ ပပမည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက သူပပခဲပ
့် ါက၊ သူ၏
တကယ့်အ
် မှုသည် ြရြရဲ ပြစ်သွ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး သူသည် တန က်ထပ် မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ
လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
အသိုးပပြုြ တပပ
တသ ်လည်ိုး၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးကလည်ိုး ပပသခဲပ
့် ါက၊ ယင်ိုးက
့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က
ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစန္င်မည်တလ ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက မလပ်တဆ င်ပခင်ိုး
့်
့်
ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏အတွငိုး် တင
ွ ် ဘ သ တရ ိုး အလွနမ
် ျ ိုးလှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ
ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သဘ ဝလွန ် အမှုအရ မျ ိုးက ထတ်ပစ်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက လူသ ိုးအ ိုး သတစြ၊ ့် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။
စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်ပပီိုး စတ်ကူိုးယဉ်ြန်တီိုးထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး၏ ပရပ်ကတစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လိုးဝ မတည်ရသည့်
ှ
် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး၏ပရပ်က ြယ်ရှ ိုးရန် ဘရ ိုးသခင်
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ယခ တန်ြိုးရသည့်
ှ
် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ သငအ
့်် တွက်
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည တစ်ခ ရှြ ပြစ်
့် သည်။ သမမ တရ ိုးသည် အရ ရ က
တကျ ်လွန၏
် ။ ယတနတွ
့် င ် သမမ တရ ိုး မည်မျှက သင် ပင်ဆင်သနည်ိုး။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပတသ သူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပါ၏တလ ။ ဆိုးယတ်တသ
ဝည ဉ်မျ ိုးသည်လည်ိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပန္င်ကကသည်၊
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပါ၏တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုး၏ ယကကည်မှုတွင၊်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယရ
် မျ ိုးထက်၊ လူသ ိုးရှ တြွတသ အရ မှ သမမ တရ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ
လက်စ ိုးတသ အရ မှ အသက်ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူအ ိုးလိုး၏
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပန်ိုးတင် ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။

စုလင်ခြင်ားသို တရ
က်မည့် သ
် မ
ူ ျ ားသည် စစ်တဆားခြင်ားကို ြကကရမည်
့်

အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က န ခရမည်၊ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးက သင်၏တ ဝန်အ ိုးလိုးက တကျပွနတ
် အ င် ထမ်ိုးတဆ င်ရမည်။ ထမျှမက
သင်တတွျို့ ကကြုသငတ
့်် သ အမှုအရ မျ ိုးက သင်န ိုးလည်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် တတွျို့ ကကြု ခစ ိုးပခင်ိုးသ ရှတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တမွျို့တလျ ်န္င်စမ
ွ ်ိုးသ ရှတသ ်လည်ိုး၊ သငက
့်် ဘရ ိုးသခင် ဆိုးမပဲပ့် ပင်တနသည့်အ
် ခါ
သမဟ
် ပြရှငိုး် တနသည့်အ
် ခါ သတပပြုမန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှဘဲ ပြစ်တနတသိုးပါက၊ ဤသည်မှ
့် တ် ကင်တွယတ
လက်ခန္င်ြွယ် မဟတ်တပ။ ဤစစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်ရပ်တွင ် သင်သည် ကက့်ကက့် ခတက င်ိုး
ခန္င်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ မလတလ က်တသိုးတပ၊ သင်တရှ ျို့သ ဆက်
လက်ချီတက်ရဦိုးမည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ သင်ခန်ိုးစ မှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရပ်တန်ဘဲ
့် အဆိုးမရှပါ။
လူတက
် ရ ရိုးရှငိုး် သည်အ
့် ရ ဟ ပမင်ကကတသ ်လည်ိုး၊
့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ အလွနတ
လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုအနည်ိုးငယ်က ၎င်ိုးတရကကသည်
အ
့် ခါတွငမ
် ူ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ပခင်ိုးမှ လူတ ထင်
မတ
ှ သ
် ကဲသ
့် မရ
ှ ိုး် တကက င်ိုး ၎င်ိုးတ သတဘ
တပါက်လ ကကသည်။
့်
့် ိုးရင
့်
လူသ ိုးကစစ်တဆိုးရန် ဘရ ိုးသခင်အမှုပပြုသည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုးက ဒကခခရသည်။ လူတစ်ဦိုး၏
စစ်တဆိုးခရပခင်ိုး ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ချစ်ပခင်ိုး ကကီိုးမ ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး
သူအထဲ
တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ခွနအ
် ိုး ထတ်တြ ် ခရတလတလ ပြစ်မည်။ ဆန်ကျင်
ဘက်အတနပြင့််
့်
့်
လူတစ်ဦိုးက စစ်တဆိုးခရမှု ရရှပခင်ိုး နည်ိုးတလတလ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ချစ်ပခင်ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ မှု
နည်ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး၊ သူအထဲ
တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ခွနအ
် ိုး ထတ်တြ ်ခရမှု နည်ိုးတလတလ ပြစ်မည်။
့်
ထကဲသ
့် တသ
သူတစ်ဦိုး၏ စစ်တဆိုးခရပခင်ိုးန္ှင ့်် တဝဒန ကကီိုးမ ိုးပပီိုး ညှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးက
့်
သူတတတွ
့် ျို့ ကကြုရတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ချစ်ပခင်ိုး နက်ရှုင်ိုးတလတလပြစ်က ၊
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးက စစ်မှနတ
် လတလ ပြစ်လ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက နက်ရှုင်ိုးတလတလ ပြစ်မည်။ သင်၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတင
ွ ် သူတ စစ်
့် တဆိုးပခင်ိုးခရစဉ်
ကကီိုးမ ိုးစွ ဒကခခရသူမျ ိုး၊ ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက မျ ိုးစွ ခရတသ လူတက
့်
သင်တတွျို့ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် နက်နတ
ဲ သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှက
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ပ၍တလိုးနက်ပပီိုး ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်သည့်် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးရှတသ သူမျ ိုး
ပြစ်တကက င်ိုးက သင်တတွျို့ရလမ်မ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး မခရတသိုးတသ သူမျ ိုး၌
့် ည်။ ကင်တွယတ
အတပေါ်ယအသသ ရှကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက် က င်ိုးပမတ်၏၊ လူတက
့် “ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနတ
့် သူက
့်
တမွျို့တလျ ်န္င်ြအတွ
က် သူတအတပေါ်
တကျိုးဇူိုးတတ ်က န္ှငိုး် အပ်တပိုး၏” ဟူ၍သ တပပ န္င်ကကသည်။
့်
့်
အကယ်၍ လူတသည်
ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက တတွျို့ ကကြုြူိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနတ
် သ သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တပပ န္င်ကကသည်။ ထတကက
င ့််
့်

လူသ ိုး၏အထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အက့် သြွယတ
် က င်ိုးတလတလ၊ ယင်ိုးက တန်ြိုးရှတလတလန္ှင ့််
အဓပပ ယ်ရတလတလ
ှ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင်အ
့် တွက် ပ၍ခဲကတ်ပပီိုး ယင်ိုးက
သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တမပြစ်တလတလ၊ ယင်ိုးက သငက
့်် သမ်ိုးပက်ရန်၊ သငက
့်် ရယူရန်န္င
ှ ့််
သငက
့်် စလင်တစရန် တတ်န္င်တလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အဓပပ ယ်မှ အဘယ်မျှတလ က်
ကကီိုးမ ိုးတလ သနည်ိုး။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ဤနည်ိုးပြင ့်် မစစ်တဆိုးခဲပ
့် ါက၊
အကယ်၍ သူသည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး အမှုမပပြုခဲပ
့် ါက၊ သူ၏အမှုသည် မထတရ က်ဘဲ
အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲတ
့် နခဲမ
့် ည် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစက
တရွ ိုးချယ်ရယူပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ။ ဤအရ ၌
့် စလင်တစမည်ဟ အတတ်က တပပ ခဲ၏
သ မန်ထက်ထိုးူ ပခ ိုးတသ အဓပပ ယ် ရှသည်။ သင်တအထဲ
တင
ွ ် သူလပ်တဆ င်တသ အမှုသည်
့်
ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်တ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ သည် နက်ရှုင်ိုးတလတလန္ှင ့််
့်
စင်ကကယ်တလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ လူသ ိုးသည် သူ၏ဉ ဏ်ပည က
အတတ ်ပင် သတဘ တပါက်န္င်တလတလပြစ်ပပီိုး သူအတပေါ်
လူသ ိုး၏ သကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည်လည်ိုး
့်
နက်ရှုင်ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ် ၆၀၀၀
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်သည် အဆိုးသတ်လမ်မ
် ကယ် လွယက
် ူစွ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
အဆိုးသတ်န္င်မည်တလ ။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သူ၏အမှုက
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးမည်တလ ။ ယင်ိုးက အလွနရ
် ိုးရင
ှ ိုး် န္င်မည်တလ ။ လူတက
ှ ိုး် သည်ဟ
့် ယင်ိုးမှ ဤမျှရိုးရင
အမှနပ
် င် ထင်မတ
ှ ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အရ မှ အလွနရ
် ိုးရင
ှ ိုး် သည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်အ
် ပင်ိုးက သင်တပပ လသည်ပြစ်တစ၊ ထအရ အလိုးစမှ လူသ ိုးအတွက်
့် မှု၏ မည်သည့်အ
ဉ ဏ်မီန္င်ြွယ် မဟတ်တပ။ သင်သည် ယင်ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ခပ
ဲ့် ါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ အဓပပ ယ် သမဟ
့် နတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲတ
့် သ အမှုမှ
့် တ် တန်ြိုး ကင်ိုးမဲတ
ဉ ဏ်မီန္င်ြွယ် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် လိုးလိုးဆန်ကျင်
လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊
့်
သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ညှ၍မရတလတလ၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ အဓပပ ယ်ရတကက
ှ
င်ိုး
ပပတလတလ ပြစ်သည်။ သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ယင်ိုးမှ အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
မဟတ်တတ တ
် က့် သြွယပ် ြစ်တကက င်ိုး သင်ယတနခ့် စ ိုးရက ၊ ယင်ိုးက
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ အလွနအ
အက့် သြွယတ
် က င်ိုးသည်ဟ သင်ခစ ိုးရတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဉ ဏ်မီန္င်ြွယရ
် မဟတ်တကက င်ိုး
သင်ခစ ိုးရတလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အဘယ်မျှကကီိုးပမတ်တကက င်ိုး
သင်ပမင်ရတလတလ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သူသည် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန် အတပေါ်ယ၊
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ အမှုအနည်ိုးငယ်ကသ ပပြုပပီိုးတန က် အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မပပြုခဲပ
့် ါက၊
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ
ွ ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ သင်သည် ယခ
့် မှု၏ အဓပပ ယ်က ရှု ပမင်န္င်စမ

အနည်ိုးငယ်တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခယူတနရတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ အသက်တ ၌ သင်၏
ကကီိုးထွ ိုးမအ
ှု တွက် ကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ရှတပသည်။ ထတကက
င ့်် သင်တအတနပြင်
့်
့်
့်
ထကဲသ
့် တသ
ဆင်ိုးရဲဒကခက ခရရန်မှ အဆိုးစန
ွ လ
် အပ်ချက်ပင် ပြစ်သည်။ ယတန သင်
သည်
့်
့်
အနည်ိုးငယ်တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခယူတနရတသ ်လည်ိုး၊ တန င်တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ရှု ပမင်န္င်လမ်မ
ွ ် “ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တန က်ဆိုးတင
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အက့် သြွယတ
် က င်ိုးလှပါတက ိုး” ဟ သင်ဆလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ စက ိုးလိုးမျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုး (အတစခသူတ၏
့်
စစ်တဆိုးခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လ) က အတန်ကက တတွျို့ ကကြုရပပီိုးသည့်အ
် ခါ လူအချြုျို့က
တန က်ဆိုးတွင ် “ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် ခက်ခဲပါတက ိုး” ဟ
ဆကကလမ်မ
် ကယ် ခက်ခဲသည်” ဟူတသ စက ိုးလိုးမျ ိုး
့် ည်။ သူတအတနပြင်
့် “အမှနတ
့်
သိုးစွဲခသ
ဲ့် ည်အ
့် ချက်က ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ ဉ ဏ်မီန္င်ြွယ် မဟတ်တကက င်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် တန်ြိုးဟူတသ စရက်လကခဏ ရှတကက င်ိုးန္ှင၊့််
သူ၏အမှုမှ လူသ ိုး၏ တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးခရရန် လွနစ
် ွ ထက်တန်တကက င်ိုးက ပပသသည်။ အကယ်၍
ငါသည် မျ ိုးလှစွ တသ အမှုက ပပြုခဲပ့် ပီိုးတန က်တွင ် သင်၌ သကျွမ်ိုးပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှမရှခဲပ
့် ါက၊
ငါ၏အမှုသည် တန်ြိုးရန္
ှ င်ဦိုးမည်တလ ။ ၎င်ိုးက သငအ
့်် ိုး- “ဘရ ိုးသခင်ထ အတစခပခင်ိုးက
အမှနတ
် ကယ် ခက်ခဲသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အက့် သြွယတ
် က င်ိုးလှပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနပ
် င် ဉ ဏ်ပည ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ြွယတ
် က င်ိုးလှ၏” ဟ
ဆတစလမ်မ
ွ ် သင်သည်
့် ည်။ အကယ်၍ အတတွျို့အကကြုက လတစ်ခက ခစ ိုးရပပီိုးတန က်တင
ထကဲသ
့် တသ
စက ိုးလိုးမျ ိုးက တပပ န္င်ပါက၊ ဤအရ က သင်သည် သင်အ
့် ထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
့်
ရရှထ ိုးတကက င်ိုး သက်တသပပတပသည်။ တစ်တနတွ
့် င ် သင်သည် န္င်ငရပ်ပခ ိုး၌ ဧဝင်္လတရ ိုးက
ပြနတ
် ့် ဝတနပပီိုး တစ်စတစ်ဦိုးက သငအ
့်် ိုး- “ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက ဘယ်လ
အတပခအတနရှလဲ။” ဟ တမိုးသည့်အ
် ခါ သင်သည်- “ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
အက့် သချီိုးမမ
ွ ်ိုးြွယတ
် က င်ိုးလှ၏” ဟ တပပ န္င်လမ်မ
ှ တ
် သ
့် ည်။ သူတက
့် သင်၏စက ိုးမျ ိုးသည် စစ်မန
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတကက င်ိုးက တပပ ပပတနသည်ဟ ခစ ိုးရလမ်မ
် ကယ်
့် ည်။ ဤအရ က အမှနတ
သက်တသခတနတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ပပည့်ဝ
် လျက် ရှတကက င်ိုး၊ ထပပင်
့်
သငအ
့်် ထဲ၌ သူပပြုတသ အမှုက သငက
့်် အမှနတ
် ကယ် လက်ခယကကည်တစခဲပ့် ပီိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သမ်ိုးပက်ခပဲ့် ပီိုးတကက င်ိုး သင်ဆလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်သည်ထက်ပင် သ လွနတ
် သ တကက င ့်် သင်သည် သူက
့်
အစဉ်အပမဲ ချစ်တပလမ်မ
ှ ိုးက
့် ည်။ အကယ်၍ ဤအရ မျ ိုးက သင်တပပ န္င်ပါက လူတ၏
့် စတ်န္လ

သင်လှုပ်ရှ ိုးတစန္င်မည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက သက်တသခပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ထူိုးကတ
ဲ သ သက်တသက ခန္င်ပါက၊ လူတက
့် မျက်ရည်ကျတအ င် စွမ်ိုးတဆ င်န္င်လျှင ် ယင်ိုးက
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူ အမှနပ် ြစ်တကက င်ိုး ပပသသည်၊ အတကက င်ိုးမှ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးက ထင်ရှ ိုးတစန္င်ပပီိုး၊ သငအ
့်် ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
သက်တသခချက်အပြစ် အတည်ပပြုန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်၏ သက်တသခချက်အ ိုးပြင ့််
အပခ ိုးလူမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ရှ တြွတစသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုတစသည်၊
ထပပင်
ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်။
့် သူတတတွ
့် ျို့ ကကြုသည့်် မည်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်၌မဆ သူတသည်
့်
ဤသည်မှ သက်တသခပခင်ိုး၏ တစ်ခတည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ယခ
သငက
့်် တတ င်ိုးဆတသ အရ အတအကျပင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ လွနစ
် ွ တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး
လူတ၏
့် တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးခရရန် ထက်တန်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ် ပမတ်န္ိုးြွယပ် ြစ်ပပီိုး
အလွနက် ကယ်ဝတကက င်ိုး သင်တတွျို့ ပမင်သင်သ
့် ည်။ သူသည် စက ိုးတပပ န္င်သည်သ မက၊ လူတက
့် လည်ိုး
တရ ိုးစီရင်န္င်သည်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက စစ်တဆိုးန္င်သည်၊ သူတအ
့် စတ်န္လ
့် ိုး ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်သည်၊ သူတအ
့် ပပင် စလင်တစန္င်သည်။ သင်၏
့် ိုး ရယူန္င်သည်၊ သမ်ိုးပက်န္င်သည်အ
အတတွျို့အကကြုမှတန၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနခ
် ျစ်ပမတ်န္ိုးြွယတ
် က င်ိုးသည်က သင်ပမင်လမ်မ
့် ည်။
ထတကက
င ့်် ယခ ဘရ ိုးသခင်က သင် အဘယ်မျှတလ က် ချစ်သနည်ိုး။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက
့်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ အမှနတ
် ကယ်တပပ န္င်သတလ ။ သင်သည် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုး၏နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မှ တြ ်ပပန္င်ပါက၊ သင် သက်တသခန္င်လမ်မ
့် ည်။
သင်၏အတတွျို့အကကြုသည် ဤအဆင်သ
က်ရပပီ
ှ ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် တရ
့်
သက်တသခတစ်ဦိုး ပြစ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရပပီ
ှ ိုး အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည်
သင်၏အတတွျို့အကကြုထဲ၌ ဤအဆငက
့်် မတရ က်ရပါက၊
ှ
သင်သည် လွနစ
် ွ
အလှမ်ိုးကွ တနဆဲပြစ်လမ်မ
့် ည်။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်စဉ်တွင ် လူတအတနပြင်
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး
့်
ပပသသည်မှ ပမှနပ် ြစ်တသ ်လည်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးတန က်၌ သင်သည်- “ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှု၌
အလွန ် ဉ ဏ်ပည ရှသည်တက ိုး။” ဟ တပပ န္င်သငသ
့်် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးအ ိုး
လက်တတွျို့ကျတသ န ိုးလည်မှု အမှနတ
် ကယ် ရရှန္င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ သင်ပမတ်န္ိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်လ ပပီိုး
သင်၏အတတွျို့အကကြုသည် တန်ြိုး ရှလမ်သ
့် ည်။
သင် ယခ မည်သည့်အ
် ရ က မီတအ င်လက်သငသ
့်် နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
သက်တသခန္င်စမ
ွ ်ိုးရမရှ
ှ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခချက်တစ်ခန္ှင ့်် သရပ်တြ ်ချက်တစ်ခ
ပြစ်လ န္င်ပခင်ိုးရှမရှန္ှင ့်် သင်သည် သူ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးကခရရန် သင်တ
့် တ ်ပခင်ိုးရှမရှ ဟူသည်တမှ့် သင်
ရှ တြွသင်တ
ွ ် အမှနတ
် ကယ်
့် သ အရ မျ ိုးပင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ထဲတင

အမှုမည်မျှပပြုခဲပ့် ပီိုးပပီနည်ိုး။ သင် အဘယ်မျှ ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပပီနည်ိုး၊ သင် အဘယ်မျှ ထတတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်
အဘယ်မျှ တတွျို့ ကကြုပပီိုး ပမည်ိုးစမ်ိုး ခဲပ့် ပီိုးပပီနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် စမ်ိုးသပ်ခပဲ့် ပီိုးပါတစ၊
ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ခဲပ့် ပီိုးပါတစ၊ သမဟ
့် တ် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ခပဲ့် ပီိုးပါတစ သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အမှုတက
့်
သငအ
့်် တပေါ်တင
ွ ် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပပီပြစ်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်အပပြုခရြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်လသူ တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သင်သည် သင်၏
လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုတပေါ် အတပခခ၍ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက် သက်တသခန္င် သတလ ။
သင်သည် သင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်သတလ ။ သင်သည် သင်ကယ်တင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုအ ိုးပြင ့််
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တထ က်ပတ
့် ပိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတွက် သက်တသခြ ့်
သင်အ
့် သက်တ တစ်ခလိုးက အသိုးခန္င်သတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
သက်တသခရန်အတွက် သင်၏ အတတွျို့အကကြု၊ သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တပိုးဆပ်ခပဲ့် ပီိုးတသ အြိုးအခအတပေါ်
အမှီပပြုရမည်။ ထမှသ လျှင ် သင်သည် သူ၏အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်မည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သက်တသခတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သတလ ။ သင်၌ ဤပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒ ရှသတလ ။
အကယ်၍ သင်သည် သူ၏န မတတ ်ကသ မက သူ၏အမှုကပင်လျှင ် သက်တသခန္င်ပါက၊ ထပပင်
့်
သင်သည် သူ၏လူတက
ှ တ
် နထင်န္င်ပါက၊ သင်သည်
့် သူတတ င်ိုးဆတသ ပစအတင်ိုး အသက်ရင
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အမှနတ
် ကယ်
မည်သသက်
တသခသနည်ိုး။ သင်သည် ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အတင်ိုး
့်
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တတ င်တ
့် ပခင်ိုး၊ သင်၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင့်် သက်တသခပခင်ိုး၊
လူတအ
ှု ျ ိုးက ပမင်တစပခင်ိုးတအ
့် ိုး သူ၏အမှုက သတစပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏လပ်တဆ င်မမ
့် ိုးပြင့်် ပပြုလပ်ရသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးက အမှနတ
် ကယ် ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့််
စလင်တအ င်ပပြုတပိုးလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်ကကြုိုးစ သမျှမှ ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တအ င်ပပြုတပိုးပခင်ိုးခရရန်န္င
ှ ့်် တန က်ပတ်ဆိုးတွင ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရရန်သ ပြစ်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးရှု တထ ငမ
့်် ှ မပြြူစင်တပ။ သင်သည်
လက်တတွျို့အသက်တ ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တတွျို့ ပမင်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး၊
သူ၏အလတတ ်က သငအ
့်် ိုး သူြွငပ့်် ပတသ အခါ သူအ
့် ိုး တကျနပ်တစသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးတက
် က င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က
့် တဆ င်ရွက်န္င်တအ င် အ ိုးထတ်သငပ့်် ပီိုး သူ၏ အက့် သြွယတ
သင် သက်တသခသင်သ
့်် ိုး သူ၏ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပန္ှင ့်် ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပတအ
့် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် သငအ
့် ိုး
သက်တသခမည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးတက
့်် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ ယခ
့် သင်ရှ တြွတနသငသ
သင်တတွိုးဆတနသငတ
့်် သ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည်

သငက
့်် စလင်တအ င် သူပပြုပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးတတ ်၌ သင်ပါဝင်န္င်ရန်အတွက်သ ပြစ်ပါက
ယင်ိုးမှ မလတလ က်တသိုးသည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မပပည်မ
့် ီန္င်တသိုးတပ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သက်တသခန္င်ရန်၊ သူ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ရန်န္င
ှ ့််
လူတအတပေါ်
သူပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ အမှုက လက်တတွျို့ကျသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တတွျို့ ကကြုန္င်ရန် လအပ်သည်။
့်
န ကျင်မပှု ြစ်တစ၊ မျက်ရည်မျ ိုးပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြစ်တစ သင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးက
သင်၏ လက်တတွျို့ကျင်သ
ွ ် တတွျို့ ကကြုရမည်။ ယင်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် ိုးမှုတင
သက်တသခတစ်ဦိုးအပြစ် သင်က
့် စလင်တစရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခ
သင်က
ှ ့်် စလင်ပခင်ိုးက ရှ တြွရန် လှုျို့တဆ ်သည့်် အရ မှ အတအကျအ ိုးပြင့််
့် ဒကခခရန်န္င
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ သင်၏ လက်ရဒ
ှ ကခခရပခင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန်န္င
ှ ့််
သူအတွ
က် သက်တသခရန် အလငှ့် ပြစ်သတလ ။ သမဟ
့်် င်တသ
့်
့် တ် ယင်ိုးမှ ဇ တပကတန္ှငဆ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အတွက၊် သင်၏ အန င်္တ်တက်လမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကကကမမ အတွက် ပြစ်သတလ ။
သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ ကကရွ ယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင် ရရှတအ င် အ ိုးထတ်သည့်် ပန်ိုးတင်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
ပပြုပပင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏ကယ်ပင်ဆန္ဒအ ိုးပြင ့်် ဦိုးတဆ င်၍မရန္င်တပ။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လက်ခရရှရန်န္င
ှ ့်် တန်ခိုးပြင့်် စိုးစရန်အတွက် စလင်ပခင်ိုးက ရှ တြွပပီိုးသက လ
အပခ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လက်တတွျို့ကျကျ
သက်တသခရန်အတွက် စလင်ပခင်ိုးက အ ိုးထတ်ပါက ဤအ ိုးထတ်နည်ိုးန္စ
ှ ်မျြုိုးထမ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ က
သင်တရွ ိုးချယ်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍ သင်သည် ပထမအရ က တရွ ိုးချယ်ပါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် အလွနတ
် ဝိုးကွ တနဆဲပြစ်မည်။ ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက စကကဝဠ တစ်ဝမ
ှ ်ိုးလိုးတွင ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
သရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါသည် စကကဝဠ ထဲတွင ် ရှငဘ
် ရင်အပြစ် အပ်စိုးမည်ဟ ငါယခင်က တပပ ခဲတ
့် ပသည်။
သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး သင်တအ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သွ ိုး၍
့်
့် ိုး တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးထ ိုးသည့်အ
သက်တသခရန်ပြစ်က ၊ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးပြစ်လ ပပီိုး စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ိုး၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ရန် မဟတ်ပါ။
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက စကက ဝဠ န္ှင ့်် မိုးတက င်ိုးကင်အ ိုး ပပည့်တ
် စတလ ။့် လူတင်ိုးအ ိုး
ယင်ိုးတက
့် ပမင်တစပပီိုး ယင်ိုးတက
့် လက်ခတစတလ ။့် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဆခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုး ပပြုလပ်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မှ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခရန်ပြစ်သည်။ ယခ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက
မည်မျှသသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက သင်သည် မည်မျှ သက်တသခန္င်သနည်ိုး။ လူက
စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က သင်န ိုးလည်သည့်အ
် ခါ သူ၏အလတတ ်အတပေါ် အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးက
သင်မည်သပပသင
သ
့်် နည်ိုး။ အကယ်၍ သင်သည် စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးခလပပီိုး
့်

သင်အသက်ရင
ှ တ
် နထင်သည့်် အရ မှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သက်တသခလပါက၊ အကယ်၍
သင်၌ ဤလှုျို့တဆ ်တပိုးတသ စွမ်ိုးအ ိုးရှပါက၊ မည်သည်အ
့် ရ မျှ မခက်ခလ
ဲ ွနိုး် တပ။ လူတ ့်
ယခလအပ်သည်မှ ယကကည်မပ
ှု င်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၌ ဤလှုျို့တဆ ်တပိုးတသ စွမ်ိုးအ ိုးရပါက
ှ
အပျက်သတဘ ၊ မတန်မလှုပ်ပြစ်ပခင်ိုး၊ ပျင်ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် ဇ တအယူအဆမျ ိုး၊ အသက်ရင
ှ သ
် န်တရိုးဆင်ရ
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး၊ ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုး အစရှသည့််
မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ စွနလ
် ့် တ်ရန် လွယက
် ူပါသည်။
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ကကြုရစဉ်တွင ် လူတအတနပြင်
တွင ်
့် အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် ယင်ိုးတအထဲ
့်
အပျက်သတဘ ရှတတ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ် ရှငိုး် လင်ိုးမှုကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးမှ ပမှနပ် ြစ်ပါသည်။ သတသ
်
့်
မည်သည့်က
် စစ၌မဆ သင်သည် တယ ဘကဲသ
့် ပင်
ဲ ွင ် ယကကည်ပခင်ိုး
့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုထတ
ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က မပငင်ိုးပယ်ရတပ။ တယ ဘသည် ခွနအ
် ိုးနည်ိုးပပီိုး
သူ၏တမွိုးြွ ိုးသည့်တ
် နရက်
ဲ တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ လူဘဝထဲ
ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက တယတဟ ဝါ
့် က ကျန်ဆခ
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် တယတဟ ဝါသည် ယင်ိုးတအ
ူ ည့်် အရှငလ
် ည်ိုးပြစ်တကက င်ိုး
့် ိုးလိုးက န္တ်ယမ
သူမပငင်ိုးခဲပ
ဲ့် ည်။ သင်၏
့် ါ။ မည်သပင်
့် တစက မူ ဤယကကည်ချက်က သူဆပ်ကင်ခသ
့် စမ်ိုးသပ်ခခဲရ
အတတွျို့အကကြုထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် မည်သည့်စ
် စ်တဆိုးပခင်ိုးကမဆ
သင်ကကြုရပါတစ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ မှ အချြုပ်အ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူအတပေါ်
၎င်ိုးတ၏ချစ်
ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအတင်ိုး အမှုပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
့်
့်
သူစလင်တစတသ အရ မှ လူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတပေါ်
စလင်တစပခင်ိုးအမှုက ပပြုပပီိုး၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ မပမင်
တတွျို့ န္င်၊
့်
့်
သတမပပြုန္င်တပ။ ထကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင ် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး လအပ်သည်။
့်
တစ်စတစ်ရ က ပကတမျက်စပြင ့်် မပမင်န္င်သည့်အ
် ခါ လူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုး လအပ်ပပီိုး
့်
သင်၏ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးက သင်လက်မလတ်န္င်သည့်အ
် ခါ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး လအပ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ရှငိုး် လင်ိုးမမ
ှု ရှသည့်အ
် ခါ သင်အ
့် ိုး
တတ င်ိုးဆတသ အရ မှ ယကကည်ပခင်ိုး ရှရန်န္င
ှ ့်် ခင်ခတ
ှ ိုး သက်တသရပ်တည်ရန်
့် သ ရပ်တည်ချက်ရပပီ
ပြစ်သည်။ တယ ဘ ဤအဆငသ
့်် တရ
က်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည် သူထ၌ တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး သူက
့်
့်
စက ိုးတပပ ခဲသ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးအတွငိုး် ၌သ ဘရ ိုးသခင်က
သင်ပမင်တတွျို့ န္င်မည် ပြစ်ပပီိုး သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့််
စလင်တစမည်ပြစ်သည်။ ယကကည်ပခင်ိုးမရှလျှင ် သူက ဤအရ က လပ်မတပိုးန္င်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်ရယူရန်တမျှ ်လငသ
့်် ည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ သငအ
့်် တပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်၌

ယကကည်ပခင်ိုးမရှပါက သင်သည် စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုး မခရန္င်သည်အ
့် ပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏အနန္တတန်ခိုးက မဆထ ိုးဘ၊ သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက သင်ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှမည်မဟတ်ပါ။
သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးရှသပြင့်် သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက သင်၏ လက်တတွျို့အတတွျို့အကကြုထဲတွင ်
သင်ပမင်တတွျို့ရမည်ပြစ်သည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်ထ
့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးရတစပပီိုး
့် တပေါ်လ က သငက
အတွငိုး် မတ
ှ န၍ လမ်ိုးပပတပိုးမည်။ ထယကကည်ပခင်ိုးမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်သည် ထအရ က
ပပြုန္င်မည်မဟတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပါက
သူ၏အမှုက သင် မည်ကသ
ဲ့် တတွ
ျို့ ကကြုန္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င ့်် သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သသယမျ ိုး မသထ ိုးသည့်အ
် ခါမှသ ၊ သူမည်သည့်အ
် ရ ပပြုသည်ပြစ်တစ သူအတပေါ်
့်
သင် စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး ရှသည့်အ
် ခါမှသ သူသည် သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် သငက
့််
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပပီိုး ြွငပ့်် ပမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထမှသ သင်သည် သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက ပမင်န္င်မည်ပြစ်သည်။
ထအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ရရှတတ်သည်။ ယကကည်ပခင်ိုးသည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လ ပပီိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ့်် ယကကည်ပခင်ိုး မတိုးပွ ိုးန္င်တပ။ “ယကကည်ပခင်ိုး”
ဟူသည့်် ဤစက ိုးလိုးက မည်သည်က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ တစ်စတစ်ရ က
လူသ ိုးတ မပမင်
န္င် သမဟ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
့် တ် မထတတွျို့ န္င်သည့်် အခါတွငလ
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် အခါတွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ၎င်ိုးက လူသ ိုးတ ့်
လက်လှမ်ိုးမမီသည့်် အခါတွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး သူတ၌ရှ
့်် သ စစ်မှနသ
် ည့်် ယကကည်ချက်န္င
ှ ့််
့် သငတ
ရိုးသ ိုးမန
ှ က
် န်သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးပင်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါတပပ ပပတသ ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
လူတသည်
ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးခရသည့်် အချန်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ယကကည်ပခင်ိုးလအပ်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊
့်
ယကကည်ပခင်ိုးဟူသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ယှဉ်တွဲ၍လ သည့်် အရ ပြစ်သည်။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ယကကည်ပခင်ိုးတမှ့် ခွပဲ ခ ိုး၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင် မည်သပင်
့် အမှုပပြုသည်ပြစ်တစ၊
သင်၏ပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ မည်သည့်ပ
် တ်ဝန်ိုးကျင်ပြစ်တစ သင်သည် အသက်က ရရှတအ င် အ ိုးထတ်ပပီိုး
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွန္င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက ရှ တြွန္င်ပပီိုး၊
သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးက ရရှန္င်သည်၊ ထပပင်
့်် ညီ
့် သင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှငအ
ပပြုမူကျငက့်် ကန္င်တလသည်။ ထသပပြုပခင်
ိုးမှ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်မှု ရှပခင်ိုးသတဘ ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ထသပပြုပခင်
ိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်ပခင်ိုး မတပျ က်ဆိုးတသိုးတကက င်ိုးက
့်
ပပသပါသည်။ သင်သည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သမမ တရ ိုးက ရရှတအ င် မတလျှ တ
့် မ်ိုး
အ ိုးထတ်န္င်မသ
ှ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
ှ စ
် ွ ချစ်န္င်ပပီိုး သူအတပေါ်
သသယမျ ိုး
့်
ပြစ်မလ မှသ ၊ မည်သည့်အ
် ရ က သူပပြုသည်ပြစ်တစ သင်သည် သူက
့် တကျနပ်တစရန် သမမ တရ ိုးက
ဆက်လက်၍ လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးမှသ ၊ ထပပင်
့် သင်သည် သူ၏အလတတ ်က တသတသချ ချ

န္ှုက်န္က်
ှု ချွတ်ချွတ် ရှ တြွပပီိုး သူ၏အလအတတ ်က အတရိုးထ ိုးန္င်မသ
ှ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး ရှန္င်တလသည်။ အတတ်က သင်သည် ရှငဘ
် ရင်တစ်ပါိုးအပြစ်
အပ်စိုးရမည်ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲစ
့််
့် ဉ်အခါက သင်သည် သူက
့် ချစ်ခပဲ့် ပီိုး သူသည် သူက
့် ယ်သူ သငထ
ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး ပပသသည့်အ
် ခါ သူက
ဲ့် ည်။ သတသ
် ယခအခါ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သင်မီတအ င်လက်ခသ
့်
ပန်ိုးကယ
ွ ်တနပပီိုး သူက
့် တပေါ် ကျတရ က်တလပပီ၊
့် သင်မပမင်န္င်ဘဲ ဒကခပပဿန မျ ိုးက သင်အ
ယခအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင် တမျှ ်လငပ့်် ခင်ိုး တပျ က်ဆိုးပပီတလ ။ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
အချန်တင်ိုးတွင ် အသက်က ရရှတအ င် အ ိုးထတ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်
ကကြုိုးပမ်ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ က စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးဟ တခေါ် ပပီိုး ဤသည်မှ
အစစ်မန
ှ ဆ
် ိုးန္ှင ့်် အလှပဆိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုး ပြစ်သည်။
ယခင်က လူတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက
ချမှတ်ရန်လ ပပီိုး “ဘရ ိုးသခင်က အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ မချစ်လျှငပ
် င် သူက
် ချစ်ရမည်။” ဟ
့် ကျွန္ပ်
တပပ ကကမည်ပြစ်သည်။ သတသ
် ယခတွင ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက သင်အ
့် တပေါ် ကျတရ က်ပပီိုး ဤအရ က
့်
သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်ထပ်တည်ိုးမကျသပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်ပခင်ိုး
တပျ က်ဆိုးတလသည်။ ဤသည်မှ စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သတလ ။ တယ ဘ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အတကက င်ိုးက သင် အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ြတ်ခပဲ့် ပီိုးပပီ၊ ယင်ိုးတက
့်
သင်တမသ
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ယကကည်ပခင်ိုးအထဲမသ
ှ
့် ွ ိုးပပီတလ ။ စစ်မန
ရပ်လိုးတပေါ်လ န္င်သည်။ သင်ကကြုရတသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် အတပေါ်
စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုး၊ သင်၏ လက်တတွျို့ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က သင် အတရိုးထ ိုးန္င်သည်မှ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်၊
ထပပင်
် ့် တ်ပပီိုး အသက်က ရရှတအ င် အ ိုးထတ်သည်မှ လည်ိုး
့် သင်ကယ်တင်၏ ဇ တပကတက စွနလ
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတ ပပြုသင
တ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍
့်
ဤအရ ကပပြုပါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက ပမင်န္င်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးကင်ိုးမဲပ
့် ါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက ပမင်န္င်မည်မဟတ် သမဟ
့် တ်
သူ၏အမှုက တတွျို့ ကကြုန္င်မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှင ့််
စလင်တအ င်ပပြုတပိုးပခင်ိုး ခရလပါက- သင်၌ ဒကခခလစတ်၊ ယကကည်ပခင်ိုး၊ သည်ိုးခပခင်ိုး၊ န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုန္င်စွမ်ိုး၊ သူ၏အလတတ ်က န ိုးလည် သတဘ တပါက်န္င်စမ
ွ ်ိုး၊
သူ၏ဝမ်ိုးနည်ိုးပတ
ူ ဆွိုးပခင်ိုးက အတရိုးထ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး အစရှသည့်် အရ တင်ိုးက လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှရမည်။
လူတစ်ဦိုးက စလင်တစပခင်ိုးမှ မလွယ်ကူဘဲ သင်တတွျို့ ကကြုရတသ စစ်တဆိုးပခင်ိုး တစ်ခစီတင်ိုးတင
ွ ်
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုး လအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏

စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးက ခရလပါက၊ ထလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ အတလ
တကကီိုးထွကသ
် ွ ိုးရမျှန္င
ှ ့််
့်
မလတလ က်သည် သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သငက
့်် ယ်သင် အသိုးခရမျှန္င
ှ လ
့်် ည်ိုး မလတလ က်ပါ။
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်ပပြုတပိုးပခင်ိုးက ခရတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ န္င်ရန် သင်၌ အရ မျ ိုးစွ က
ပင်ဆင်ရမည်။ ဒကခက သင်ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် တသွိုးသ ိုးဇ တအတွက် ပူပန်မက
ှု
တဘိုးြယ်သည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ညည်ိုးတွ ိုးချက်မျ ိုး မပပြုဘဲ တနန္င်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်ထ
် နသည့်အ
် ခါ၊ သူတန
ွ မတတ က
့် မှ သူက
့် ယ်သူ ပန်ိုးကွယတ
့် က်သလ
့် က်ရန်၊ သင်၏ရှရင်ိုးစဲတ
တဆ
့်် ပပြုဘဲ သမဟ
ွ ခ
် င
ွ မ
့်် ပပြုဘဲ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရန်အတွက် သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး
့် င်ိုးခွငမ
့် တ် တပျ က်ကယ
ရှန္င်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ က ပပြုသည်ပြစ်တစ သင်သည် သူ၏ စီစဉ်ပက ကျြုိုးန္နွ ခက
သူအတပေါ်
ညည်ိုးတွ ိုးချက်မျ ိုး ပပြုမည့်အ
် စ ိုး သင်ကယ်တင်၏ ဇ တပကတက ကျန်ဆရ
ဲ န်
့်
အသင်ပ့် ြစ်တနရမည်။ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက သင်ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ သင်ပမတ်န္ိုးတသ တစ်စတစ်ရ န္ှင ့််
လမ်ိုးခရ
ွဲ န် ဝန်တလိုးတနပါတစ သမဟ
့် တ် ခါိုးသိုးီ စွ ငတကကိုးတနပါတစ ဘရ ိုးသခင်က
သင်တကျနပ်တစရမည်။ ဤသည်သ လျှင ် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုး န္ှင ့်် ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်၏
တကယ်ဝ
့် ည ဉ်ရငက
့်် ျက်မမ
ှု ှ မည်သပြစ်
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး
့် ပါတစ၊ သင်၌ ဒကခခလစတ်န္င
န္ှစ်ခလိုးက ဦိုးစွ ပင်ဆင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်၌ ဇ တပကတက စွနလ
် ့် တ်လစတ်လည်ိုး ရှရမည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်အတွက် တစ်ကယ်တရဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက
ကက့်ကက့်ခရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ တစ်ကယ်တရ အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးအ ိုး လက်လတ်ဆိုးရှုိုးမခ
ှု ရရန်
လလလ ိုးလ ိုးပြစ်သငသ
့်် ည်။ သင်သည် သင်စ
ှ ိုးထဲတင
ွ ် သင်က
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် တ်န္လ
့် ယ်သင်န္င
တန င်တရန္င်စမ
ွ ်ိုးလည်ိုး ရှရမည်- အတတ်တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မတကျနပ်တစန္င်ခသ
ဲ့် ပြင့််
ယခတွင ် သငက
့်် ယ်သင် တန င်တရတတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး မရှရတပ၊ ဘရ ိုးသခင် သငက
့်် စလင်တစမည်မှ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးပြင ့််
ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤစန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် မပပည့်မ
် ီန္င်ပါက စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုး မခရန္င်တချ။
ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ သူ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ မည်
သဒ့် ကခခရမည်က
့်
သသငရ
့်် သ မက၊ ထထက်
ပင် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးချစ်ပခင်ိုးက အ ိုးထတ်ရန် ပြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ န့် ိုးလည်သငသ
့်် ည်။ သငက
့််
ဘရ ိုးသခင်အသိုးချပခင်ိုးမှ သငက
့်် စစ်တဆိုးရ သမဟ
့် ဒကခခတစရသ မဟတ်ဘ၊ဲ
့် တ် သင်က
သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက သင်သန္င်ရန်၊ လူဘဝ၏
အဓပပ ယ်အမှနက
် သန္င်ရန်န္င
ှ ့်် အထူိုးသပြင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးမှ လွယ်ကူတသ အလပ် မဟတ်တကက င်ိုး သင်သန္င်ရန်အတွက် သင်က
့်
သူအသိုးချပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးဆသည်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
ခစ ိုးရပခင်ိုးအတကက င်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သူအတပေါ်
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးအတွကတ
် ကက င ့်် ဒကခခရပခင်ိုးအတကက င်ိုးပင်
့်

ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးရသပြင်၊့် သူ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးကလည်ိုး
ခစ ိုးရမည်၊ ဤအရ အလိုးစက သင်တတွျို့ ကကြုရမည်။ သင်သည် သငအ
့်် ထဲတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက တတွျို့ ကကြုန္င်ပပီိုး၊ သူ သငအ
့်် ိုး ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပန္ှင ့်် သင်အ
့် ိုး
တရ ိုးစီရင်ပကလည်ိုး တတွျို့ ကကြုန္င်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်၏အတတွျို့အကကြုမှ
ပပည်စ
့် ကျယ်ပပန်လ
့်် တပေါ်၌ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် မ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအမှုတက
့််
့် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သငက
ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ခဲပ့် ပီ၊ ထမျှသ မဟတ်၊ ယင်ိုးကလည်ိုး သငက
့်် ဉ ဏ်ပင
ွ တ
့်် စပပီိုး ြွငပ့်် ပခဲပ့် ပီပြစ်သည်။
သင် အပျက်သတဘ တဆ င်၍ အ ိုးနည်ိုးသည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် တွက် စိုးရမ်၏။
ဤအမှုတစ်ခလိုးမှ လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်တသ အရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှု
ထဲ၌ရှတကက င်ိုး သင်အ
့် ိုးသတစရန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုး ဟူသည် ဒကခခရပခင်ိုး၊
သမဟ
က် အမှုအရ အမျြုိုးမျြုိုးက လပ်တဆ င်တပိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်သည်ဟ
့် တ် သူအတွ
့်
သင်ထင်တက င်ိုးထင်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သင်၏ဇ တပကတ
ပငမ်သက်ပခင်ိုးရရန်
ှ ၊ သမဟ
့်် ဝထဲရှ အရ ရ တင်ိုး အဆင်တပပတချ တမွျို့ စွ သွ ိုးတနရန်၊
့် တ် သငဘ
သမဟ
့်် က်သ ရှပပီိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုးရရန်
ှ ပြစ်သည်ဟ သင်
့် တ် အရ ခပ်သမ်ိုး၌ သင်သက်တသ ငသ
ထင်တက င်ိုး ထင်တလ က်တပသည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤအရ မျ ိုးတစ်ခကမျှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
သူတ၏ယ
ကကည်မ၌
ှု လူတ အတလိုးထ
ိုးသငတ
့်် သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မဟတ်တချ။ အကယ်၍ သင်သည်
့်
့်
ဤရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတွက် ယကကည်မပါက၊ သင်၏အပမင်မှ မမှနက
် န်သည်အ
့် ပပင်၊ သင်အ
့် တနပြင့််
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးခရရန် တကယ်ပင် မပြစ်န္င်တချ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏ဉ ဏ်ပည ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူ၏
အက့် သြွယတ
် က င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီန္င်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးတမှ့် လူတန့် ိုးလည်သငတ
့်် သ
အရ မျ ိုးပင်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤန ိုးလည်မရ
ှု လျက်
ှ
ယင်ိုးက သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ ပင်္္ြုလ်တရိုးရ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး၊ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုး ဟူသမျှက ြယ်ရှ ိုးရန် အသိုးပပြုသင်သ
့် ည်။
ဤအရ မျ ိုးက သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုးပြငသ
့်် လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ
သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်မ
် ီန္င်တပမည်။ ထပပင်
့်် လျှင ် သင်သည်
့် ဤအရ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြငသ
အသက်ကရရှက ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်သည် သူက
ှ ့်် သူတတ င်ိုးဆတသ စတ်သတဘ ထ ိုးပြင ့််
့် တကျနပ်တစရန်န္င
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရန် ပြစ်ပပီိုး၊ ထမှသ သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးတတ ်သည် မထက်တန်တသ
ဤလူအပ်စအ ိုးပြင ့်် ထင်ရှ ိုးတစန္င်မည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးအတွက်
မှနက
် န်တသ အပမင်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်ရှ တြွသငတ
့်် သ ပန်ိုးတင်လည်ိုးပြစ်သည်။ သင်၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး

ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မှနက
် န်တသ သတဘ ထ ိုး ရှသငပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရရှရန် သင်ကကြုိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ြလ
့် အပ်ပပီိုး၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်ရမည်၊ အထူိုးသပြင ့်် သင်သည် သူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊
စကကဝဠ တစ်ဝမ
ှ ်ိုးလိုးရှ သူ၏ အက့် သြွယတ
် က င်ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသ မက လူဇ့် တအ ိုးပြင့််
သူပပြုသည့်် လက်တတွျို့ကျတသ အမှုတက
၎င်ိုးတ၏
့် ပမင်န္င်ရမည်။ လူတသည်
့်
့် လက်တတွျို့ကျတသ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ၏အမှုက မည်သပပြုတကက
င်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
၎င်ိုးတအတွ
က် သူ၏အလတတ ်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်တကက င်ိုးကပင် သတပပြုမန္င်သည်။
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးက သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ရန် ပြစ်သည်။ သငအ
့်် ထဲ၌ရှတသ မသနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး အလိုးစက ြယ်ရှ ိုးပပီိုး၊ သင်၏ မှ ိုးယင
ွ ိုး် တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက စွနပစ်
် ့် က ၊
ထပပင်
် သ ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုးတန က်- စစ်မန
ှ တ
် သ
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနတ
ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်န္င်မည်ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး အတ်ပမစ်အတပေါ်မှ သ သင်သည် သူက
် ွ ချစ်န္င်တလသည်။
့် စစ်မှနစ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ဘဲ သူအ
့် ိုးချစ်ပခင်ိုးက ရရှန္င်မည်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သည့်အ
် တွက် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တယ င်ချ ချ မပြစ်န္င်တပ။ လူအချြုျို့တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးက သူတအ
့် ိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ယူတဆ င်လ မည်က
ပမင်လျှငပ် မင်ချင်ိုး အ ိုးမ န်ပြင ့်် ပပည့်ဝ
် လ ကကတသ ်လည်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက သူတခ့် ြလ
့် အပ်တကက င်ိုး
၎င်ိုးတ ပမင်
့် လျှငပ် မင်ချင်ိုး အ ိုးအင်အလိုးစ တပျ က်ဆိုးသွ ိုးကကသည်။ ထအရ မှ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုးတလ ။ တန က်ဆိုးတင
ွ ် သင်သည် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးန္ှင ့်် အကကင်ိုးမဲ့် န ခပခင်ိုးက ရရှရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊
သူအတပေါ်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ရှတနတသိုးသည်၊ သင်မစွနပ
် ့် ယ်န္င်တသ ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုးစွ ၊
့်
သင်လက်မလတ်န္င်တသ ပင်္္ြုလ်တရိုးရ အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုး ရှတနတသိုးပပီိုး၊ ဇ တပကတ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရှ တြွတနတသိုးက ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ဇ တခန္ဓ အ ိုး ကယ်မတစရန်၊
သင်၏စတ်ဝည ဉ်အ ိုး ကယ်တင်တစရန် အလရှတနတသိုးသည်၊ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ
မှ ိုးယင
ွ ိုး် တသ အပမင်ရသည်
ှ
့် လူတ၏
့် အပပြုအမူမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဘ သ တရိုးယကကည်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး ရှကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
မမစတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး
့်
့်
တပပ င်ိုးလဲရန်အတွက် မကကြုိုးပမ်ိုးကကသည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက ရရှတအ င်
အ ိုးမထတ် ကကဘဲ ၎င်ိုးတ၏ဇ
တပကတ အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးကသ ရှ တြွကကသည်။ သင်တအထဲ
မှ
့်
့်

လူမျ ိုးစွ တ၌့် ဘ သ တရိုးခယူချက် အမျြုိုးအစ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ယကကည်မမ
ှု ျ ိုး ရှကကသည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ရန်အတွက် လူတသည်
သူအတွ
က် ဒကခခရန် အသင်ရ
ှ
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် မမတက
့် တသ
့်
့်
့် ယ်ကယ်
ဆက်ကပ်အပ်န္လ
ှ စတ်က ပင်ဆင်ရမည်။ လူတသည်
ဤသတ်မတ
ှ ်ချက် န္ှစ်ချက်န္င
ှ ့်် မပပည့်မ
် ီပါက
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးမှ မခင်လတပ၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတ၏စ
် ကယ်
့် တ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက ရရှန္င်မည်မဟတ်တပ။ သမမ တရ ိုးက အမှနတ
အ ိုးထတ်တသ ၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးပပီိုး အသက်က ရရှတအ င် အ ိုးထတ်တသ
လူတသ
် ကယ် ယကကည်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
သငအ
့်် တပေါ် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး တရ က်လ သည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်တပြရှငိုး် ရ ၌
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင် မည်ကသ
ဲ့် ကျင်
သ
့် ိုးမည်နည်ိုး။ သင်သည် အပျက်သတဘ တဆ င်မည်တလ
့်
သမဟ
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက အပပြုသတဘ တဆ င်သည့််
့် တ် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုန္င
ရှု တထ ငမ
့်် တ
ှ န၍ သင်န ိုးလည်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင့််
သင် မည်သည်အ
့် ရ က ရရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည်
ကကီိုးထွ ိုးလမ်မ
် ခါ သင်သည် တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက
့် ည်တလ ။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက သင်ခရသည့်အ
ကျငသ
့်် ိုးက သင်အ
့် ထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုက အတလိုးအနက် အ ရစက်န္င်မည်တလ ။ သင်သည်
တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအ ိုး မည်ကသ
ဲ့် စမ်
့် ိုးသပ်တကက င်ိုးက
ပမင်န္င်သတလ ။ တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက သငအ
့်် ိုး မည်သည့်လ
် ှုျို့တဆ ်အ ိုးတပိုးမှုမျြုိုးက
ယူတဆ င်လ န္င်သနည်ိုး။ သင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သက်တသရပ်တည်ရန် သင်ဆန္ဒရမည်
ှ
တလ ၊ သမဟ
့်် က်သ ရှတသ
့် တ် သင်သည် သက်တသ ငသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် ဇ တပကတက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးလမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ်
သင်၏အပမင်မှ အမှနတ
် ကယ် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ပြစ်ပပီိုး ဇ တပကတအတွက် မဟတ်သတလ ။ သင်၏ရှ တြွပခင်ိုးတင
ွ ် သင်
ရရှတအ င် အ ိုးထတ်တသ ပစ်မှတ်တစ်ခ သင်၌ အမှနတ
် ကယ် ရှသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုး ခရန္င်ရန်အတွက် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက ကကြုရလသတလ ၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးကသ သင်ခလက်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သက်တသခပခင်ိုးကစစအတပေါ် သင်၏အပမင်က အမှနတ
် ကယ် မည်သည်အ
့် ရ နည်ိုး။ လူတသည်
့်
အချြုျို့တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မန
ှ တ
် သ သက်တသခြရန်
့် ရ က
့် မည်သည်အ
ပပြုသငသ
့်် နည်ိုး။ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ထဲ၌ သူ၏ တကယ်အ
့် မှုက
တပမ က်ပမ ိုးစွ ထတ်တြ ်ခပဲ့် ပီ ပြစ်တသ တကက င့်် သင်သည် အဘယ်တ
့် ကက င ့်် စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးမည်အ
့် တတွိုးမျ ိုး

အပမဲရရသနည်
ှ
ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အြ ဟ
့် တ်၏တလ ။
သင်တအမျ
ိုးစအတွကမ
် ူ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးမှ သင်ကယ်၌၏ကယ်စ ိုး သင်ပပြုတသ
့်
အကျြုိုးတမျှ ်ပခင်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုး၊ သင်၏ကယ်ပင် တစ်ကယ်တရ အကျြုိုးအပမတ်အ ိုး
ရှ တြွရန်အတွကပ
် င် ပြစ်သည်။ လူအနည်ိုးငယ်ကသ ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
ယကကည်ကကသည်၊ ဤသည်မှ ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်မှု မဟတ်သတလ ။
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဓကအ ိုးပြင ့်် လူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးက စလင်တစရန်ပြစ်သည်။
့်
အဆိုးတင
ွ ၊် ရရှသည့်အ
် ရ မှ သင်စွနခ
် ့် ွ လတသ ်လည်ိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ် စွနခ
် ့် ွ ၍မရတပ။
အချြုျို့လူတသည်
အတသိုးငယ်ဆိုးတသ တမျှ ်လငခ
့်် ျက် တစ်စက်ကတလိုးမျှ မရှသည့်အ
် ချန်တွငပ
် င်
့်
ယကကည်ပခင်ိုး ရှန္င်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် အန င်္တ်တက်လမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍
့်
့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် လိုးဝ မရှကကတတ တ
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏စစ်တဆိုးပခင်ိုးမှ
့် ချ။ ဤအချန်မသ
ပပီိုးဆိုးမည်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် တသပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှငပ် ခင်ိုးအကက ိုးတင
ွ ် တဝဲလည်လည်ပြစ်တနသည့််
အဆငက
့်် မတရ က်ကကတသိုးတပ၊ ထပပင်
တသပခင်ိုးက မပမည်ိုးစမ်ိုးရတသိုးတသ တကက င ့််
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုး၏ လပ်ငန်ိုးစဉ်မှ မပပီိုးဆိုးတသိုးပါ။ အတစခသူမျ ိုး၏အဆင၌
့်် ရှခဲတ
့် သ သူတပင်
့် လျှင ်
အဆိုးစန
ွ ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက မခခဲက့် ကရတပ။ တယ ဘသည် ပပင်ိုးထန်တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ကကြုခဲရ
့် ပပီိုး သူ၌
အ ိုးထ ိုးစရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှခဲတ
၎င်ိုးတ၌့် တမျှ ်လငခ
့်် ျက် မရှသည်အ
့် ပပင်
့် ပ။ လူတသည်
့်
အ ိုးထ ိုးစရ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှသည့်် အတင်ိုးအတ အထ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက ခကကရမည်၊
ဤသည်သ လျှင ် စစ်မှနတ
် သ စစ်တဆိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အတစခသူမျ ိုး၏ တခတ်က လအတွငိုး် ၌
အကယ်၍ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်၌ အပမဲဆတ်ပငမ်တနခဲပ့် ပီိုး မည်သည့်အ
် ရ က
သူပပြုခဲပ
့်် တွက် သူ၏အလတတ ်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ခပ
ဲ့် ါတစ သင်သည်
့် ါတစ၊ သငအ
သူ၏ကကြုတင်ပပင်ဆင်ချက်မျ ိုးက အပမဲတမ်ိုးန ခခဲပ
် ခါ
့် ါက၊ လမ်ိုးဆိုးတရ က်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ အရ တင်ိုးက သင်န ိုးလည်တပမည်။ သင်သည် တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက
ခရပပီိုး တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် တပတရ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးကလည်ိုး ခရပခင်ိုးပြစ်သည်။ တယ ဘ
အစမ်ိုးသပ်ခခဲရ
ွ ် တယတဟ ဝါမှ သူအ
့် တသ အခါ သူသည် သက်တသရပ်တည်ခပဲ့် ပီိုး အဆိုးတင
့် ိုး
ကယ်ထင်ပပခဲသ
ဲ့် ည့်် တန က်မှသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ သူသက်တသရပ်တည်ခသ
မျက်န္ ှ ကပမင်ြ ထ
ဲ့် ည်။ “ငါသည် ညစ်ညမ်ိုးတသ ပပည်မှ ပန်ိုးတရှ င်တသ ်လည်ိုး၊
့် က်တန်ခသ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ န္င်ငတတ ်အ ိုး ငါက
့် ယ်ငါ ကယ်ထင်ပပမည်။” ဟ အဘယ်တကက င ့်် တပပ ထ ိုးသနည်ိုး။
ယင်ိုးမှ သင်သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပပီိုး သက်တသရပ်တည်သည့်အ
် ခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ က
ပမင်ရြအတွ
က် င်္ဏ်အသတရက သင်ရန္င်သည်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသမရပ်တည်န္င်ပါက သူ၏မျက်န္ ှ ကပမင်ရြ သင်
၌ င်္ဏ်အသတရမရှတပ။
့်

အကယ်၍ သင်သည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက ကကြုတနရစဉ် တန က်တကက င်ိုးပပန်လှညတ
့်် သ တကက ငပ့်် ြစ်တစ၊
သမဟ
က်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ညည်ိုးတွ ိုးချက်မျ ိုး ပပြုလပ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်တစ သူအတွ
့်
သက်တသရပ်တည်ရန် ပျက်ကက
ွ ်ပပီိုး စ တန်၏ တလှ င်တပပ င်စရ ပြစ်လ ပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်သည် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးကက ိုး၌
မမ၏ကယ်ပင် ဇ တခန္ဓ က ကျန်ဆခ
ဲ ပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မညည်ိုးတွ ိုးခဲသ
့် ပပင်၊ စက ိုးလိုးမျ ိုး
့် ည်အ
အ ိုးပြင ့်် ညည်ိုးညြူပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အပပစ်ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးမရှဘဲ မမ၏ ဇ တပကတက
စက်ဆပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည့်် တယ ဘကဲသ
့် တသ
သူ ပြစ်ပါက၊ သင်သည် သက်တသရပ်တည်တနလမ့််မည်။
့်
သင်သည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက တစ်စတစ်ခတသ အတင်ိုးအတ အထ ခရပပီိုး တယ ဘကဲသ
့် ့်
ပြစ်န္င်တသိုးက ၊ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ခမှုရပပီ
ှ ိုး သူ၏ အပခ ိုးတတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
သမဟ
့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
့် ည်။ ယခမူ
့် တ် သင်၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုး မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငထ
သငထ
့်် ဘရ ိုးသခင်မတပေါ်လ ရသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်၌ သင်၏ကယ်ပင် မျ ိုးစွ တသ
အယူအဆမျ ိုး၊ အတပခအပမစ်မရှတသ တစ်ကယ်တရ အစွဲအလမ်ိုးမျ ိုး၊ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး၊ ပင်္္ြုလ်တရိုး လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဇ တဆန်တသ စတ်ဝင်စ ိုးမမ
ှု ျ ိုး ရှတသ တကက င ့််
ပြစ်ပပီိုး သင်သည် သူ၏မျက်န္ ှ ကပမင်ရြ မထ
က်တန်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်က
့်
သင်ပမင်ခရ
ဲ့် သည်ဆပါက သင်သည် သူက
့် သင်၏ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုး အ ိုးပြင ့််
တင်ိုးထွ လမ်မ
ိုးပြင့်် သူသည် သင်အ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသပပြုပခင်
့် ိုးပြင့်် လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်တွင ် သန္ှင ့််
့်
အရက်ခရပခင်ိုးပင် ပြစ်မည်။ အကယ်၍ သင်၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်တပပိုးညီမဟတ်တသ
အရ မျ ိုးစွ သငအ
့်် တပေါ် ကျတရ က်လ သည်တ
့် င် သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ပပီိုး
ဤအရ မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက ရရှန္င်ပါက၊ ထပပင်
့် သင်သည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်သည့်် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တြ ်ထတ်ပပသပါက၊
ဤသည်မှ သက်တသရပ်တည်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ တနအမ်သည် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပပီိုး၊
သင်သည် ဇ တပကတဆင်ရ ဇမ်ခစရ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်က ၊ သငက
့်် မည်သမ
ူ ျှ ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုး
မပပြုဘဲ၊ အသင်ိုးတတ ်ထရ
ဲ ှ သင်၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သငက
့်် န ခပါက၊ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်သည့််
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ပပသန္င်မည်တလ ။ ဤအတပခအတနက သငက
့်် စစ်တဆိုးန္င်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးက ပပသန္င်သည်မှ စစ်တဆိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် လျှင ် ပြစ်ပပီိုး သင်
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်သည်မှ သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ အမှုအရ မျ ိုး
ပြစ်ပျက်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် လျှင ် ပြစ်သည်။ ဆန်ကျင်
ဘက်ပပြုပပီိုး အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
့်
အရ မျ ိုးစွ ၏ အကူအညီန္င
ှ ၊့်် စ တန်၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ သရပ်သကန်တြ ်ပပချက်မျ ိုး တည်ိုးဟူတသ
၎င်ိုး၏လပ်ရပ်မျ ိုး၊ ၎င်ိုး၏စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုး၊ ၎င်ိုး၏ အတန္ှ င်အ
် ျ ိုးန္ှင ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက
့် ယှကမ

အသိုးချပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ိုး စ တန်၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က
ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပပသက ၊ ထသပြင်
ငှ့် သင်၏
့် ့် သင်သည် စ တန်က မန်ိုးတိုးီ ပပီိုး ပစ်ပယ်န္င်ြအလ
့်
စ တန်အ ိုး ခွပဲ ခ ိုးသပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးက စလင်တစသည်။
သင်၏ ကျရှု ိုးပခင်ိုး၊ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးစွ န္ှင ့်် သင်၏
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အချန်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ
ဆန္င်ပါသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တ
့် ကက ငဆ
့်် တသ ် အရ ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်မှ လ ပပီိုး၊
ခပ်သမ်ိုးတသ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးမှ သူ၏လက်ထတ
ဲ င
ွ ရ
် တသ
ှ
တကက င့်် ပြစ်သည်။
သင်ကျရှု ိုးသည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် သင်အ ိုးနည်ိုးပပီိုး ခလတ်တက်သည်ပြစ်တစ ထအရ အ ိုးလိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တည်မီပှ ပီိုး သူ၏လက်ထ၌
ဲ ရှတနသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်၌ ဤသည်မှ သင်အ
့် ိုး
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခပြစ်ပပီိုး ထအရ က သင်သတမပပြုမပါက ယင်ိုးသည် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး
ပြစ်လ လမ်မ
ပပြုသငတ
့်် သ အတပခအတနန္ှစ်မျြုိုးရသည်
ှ
- တစ်ခမှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ည်။ လူတ သတ
့်
ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ ပပီိုး အပခ ိုးတစ်ခ၏ ပြစ်န္င်တပခအရင်ိုးအပမစ်က စ တန်ပင်ပြစ်သည်။ တစ်ခမှ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သငက
့်် အလင်ိုးတပိုးပပီိုး သငက
့်် ယ်သင်သရန်၊ သငက
့်် ယ်သင် ရွ မန်ိုးပပီိုး
တန င်တရရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှန္င်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
တကျနပ်တစရ ၌ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးတစရန် အခွငတ
့်် ပိုးသည့်် အတပခအတန တစ်ခပြစ်သည်။
အပခ ိုးတစ်ခမှ သင်သည် သငက
့်် ယ်သင်သတသ ်လည်ိုး၊ အပျက်သတဘ တဆ င်က အ ိုးနည်ိုးသည့််
အတပခအတနတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤအတပခအတနက ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် ယင်ိုးက
စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်ဟလည်ိုး ဆန္င်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤသည်မှ သငအ
့်် ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်အသအမှတ်ပပြုပပီိုး သင်သည် ယခ သူအတပေါ်
့်
အလွနတ
် ရ အတကကိုးတင်တနတကက င်ိုး ခစ ိုးရပါက၊ သင်သည် ယခမှစ၍ သူက
ှ ့််
့် အတကကိုးပပန်ဆပ်ရန်န္င
ထသတသ
ဆိုးယတ်ပခင်ိုးထဲသ တန
က်ထပ်မကျဆင်ိုးတတ ရ
့် န် ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ သူ၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး စ ိုးတသ က်ရ ၌ သင်ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်ပါက၊ ထပပင်
့် သင်သည်
သငက
့်် ယ်သင် ချြုျို့တလ
ဲ့် အပ်သည်ဟ အပမဲတမ်ိုးယဆ
ူ ပပီိုး တတ ငတ
့်် တသ စတ်န္လ
ှ ိုးရှပါက၊ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုပင်ပြစ်သည်။ ဒကခခရပခင်ိုး အဆိုးသတ်ပပီိုး သင် တန က်ထပ်တစ်ြန် တရှ ျို့သ ့်
တက်လှမ်ိုးတနသည့်တ
် န က်တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ဆက်လက်၍ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည်၊
အလင်ိုးတပိုးမည်၊ ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပပီိုး အ ိုးတက င်ိုးတစမည်။ သတသ
် အကယ်၍ သင်သည် ယင်ိုးက
့်
အသအမှတ်မပပြုဘဲ အပျက်သတဘ တဆ င်လျက် တမျှ ်လင်ခ
့်် ယ်သင်
့် ျက် ပျက်သဉ်ိုးသည်အထ သငက
တကယ်က ပစ်ပယ်ထ ိုးပါက၊ ဤနည်ိုးအတင်ိုး သင်တတွိုးထင်ပါက စ တန်၏ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးမှ
သငအ
့်် တပေါ် ကျတရ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
ှု ျ ိုးက ကကြုရသည့်အ
် ခါ
့် ည်။ တယ ဘသည် စမ်ိုးသပ်မမ

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တသည်
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး အတလ င်ိုးအစ ိုးလပ်ခကဲ့် ကပပီိုး တယ ဘအ ိုး
့်
ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ရန် စ တန်က ဘရ ိုးသခင် အခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
ဲ့် ည်မှ
့် ည်။ တယ ဘက စမ်ိုးသပ်ခသ
ဘရ ိုးသခင်ပင် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူအတပေါ်
ကျတရ က်လ သူမှ အမှနတ
် ွင ် စ တန်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
စ တန်အတွကမ
် ှ မူ ယင်ိုးသည် တယ ဘက အစအစမ်ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တယ ဘမှ
ဘရ ိုးသခင်ဘက်တွင ် ရှခဲသ
ဲ့် ါက တယ ဘမှ
့် ည်။ အကယ်၍ ထသမဟ
့် တ်ခပ
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးထဲသ ကျတရ
က်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်မည်။ လူတသည်
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးထဲသ ့်
့်
့်
ကျတရ က်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
တဘိုးအန္တရ ယ်ထသ
ဲ ကျတရ
က်သွ ိုးကကသည်။
့်
့်
စစ်တဆိုးမှုခရပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ စမ်ိုးသပ်မပှု ြစ်သည်ဟ ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အကယ်၍ သင်သည်
တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ အတပခအတန၌ ရှမတနပါက၊ ယင်ိုးက စ တန်ထမှ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ
ဆန္င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ရူ ပါရအတကက င်ိုး မရှငိုး် လင်ိုးပါက၊ စ တန်သည် သငက
့်် စွပ်စဲက
ွ
ရူ ပါရန္ှငဆ
့်် င်တသ ကဏ္ဍတွင ် သငက
့်် က ဆီိုးထ ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်မသလက်မီ
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးထဲသ သင်
ကျတရ က်သွ ိုးမည်။
့်
အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မတတွျို့ ကကြုရပါက မည်သည့်အ
် ခါမျှ စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုး
ခရန္င်မည် မဟတ်တပ။ သင်၏အတတွျို့အကကြုထဲတွင ် သင်သည် အတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုး
ထဲသလည်
ိုး ဝင်တရ က်ရမည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် မည်သည့်် အရ မျ ိုးက သငအ
့်် ိုး အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်
တစတ
ှု ျ ိုး လွနက
် ဲမှုက ပြစ်လ တစပပီိုး၊ ဤပပဿန မျ ိုးက ရင်ဆင်ရန်အတွက် သင်၌ မည်သတသ
့် ဆ ်မမ
့်
သငတ
့်် လျ ်သည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျြုိုးမျ ိုး ရှသနည်ိုး။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
သင်တတွျို့ ကကြုန္င်ပါက၊ ဤသည်မှ သင်၌ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုရတကက
ှ
င်ိုး ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်၌ တက်ကကမှုသ ရှပတပေါ်ပါက၊ ဤသည်မှ မှနက
် န်တသ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု မဟတ်သည်အ
့် ပပင်
သင်သည် ပမဲပမစွ လိုးဝရပ်တည်န္င်မည် မဟတ်ပါ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုန္င်က
ယင်ိုးက အချန်မတရွ ိုး၊ တနရ မတရွ ိုး သင်တတွျို့ ကကြုပပီိုး ဆင်ပခင်တတွိုးဆန္င်သည့်အ
် ခါမှသ ၊ သင်တသည်
့်
သိုးထန်ိုးမျ ိုးက စွနခ
် ့် ွ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ကိုးစ ိုးမှုအ ိုးပြင့်် တသီိုးတပခ ိုး အသက်ရင
ှ န္
် င်က ၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကယ်လ
့် ပ်ရပ်မျ ိုးက ပမင်န္င်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
တအ င်ပမင်တစမည်ပြစ်သည်။ ယခအချန်တွငမ
် ူ လူအမျ ိုးစသည် မည်သတတွ
့် ျို့ ကကြုရမည်က မသကကဘဲ၊
ပပဿန တစ်ခက ၎င်ိုးတ ရင်
် ခါ ယင်ိုးက မည်သ က
် ပြရှငိုး် ရမှနိုး် မသကကတပ။
့် ဆင်ရသည့်အ
့် င်တွယတ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုန္င်စွမ်ိုး မရှသည်အ
့် ပပင် ဝည ဉ်တရိုးပပည်ဝ
့် တသ
့်
အသက်တ ပြင့်် အသက်မရှငန္
် င်ကကတချ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတက
့်
သင်၏ လက်တတွျို့အသက်တ ထဲ၌ ကျင်သ
့် ိုးရမည်။

ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ခါတစ်ရ တစ်စတစ်ခတသ ခစ ိုးချက်မျြုိုး၊ သင်၏အတွငိုး် ထက
ဲ ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက
ဆိုးရှုိုးတစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ရတနပခင်
ှ
ိုးက ဆိုးရှုိုးတစသည့်် ခစ ိုးချက်မျြုိုး၊ သငက
့်် တမှ င်မက်ထသ
ဲ ့်
ထိုးကျသွ ိုးတစသည့်် ခစ ိုးချက်မျြုိုးက တပိုးတတ်သည်။ ဤသည်မှ စစ်တဆိုးပခင်ိုးတစ်မျြုိုး ပြစ်သည်။
တစ်စတစ်ခက သင်လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါတင်ိုး၊ ယင်ိုးက အပမဲတမ်ိုး လွဲတချ ်တတ်သည် သမဟ
့် တ်
ရပ်တန်သွ
့် ိုးတတ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခမှုမရှဘဲ ပန်ကန်တတ်တသ အရ တစ်ခခက ပပြုလပ်သည်အ
့် ခါ၊
အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ မသန္င်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သ၏။ သူသည် သငက
့်် အလွတ်မတပိုးဘ၊ဲ သငက
့််
သူဆိုးမပဲပ့် ပင်လမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုမှ အလွနအ
် တသိုးစတ်ကျသည်။ သူသည်
့် ည်။ သနရ
လူတ၏
ှ ့်် လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးလိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်န္င
့်
အကကအစည်န္င
ှ ့်် အတတွိုးအတခေါ်တင်ိုးက အလွနတ
် သချ စွ တစ င်က့် ကည်သ
့် ည်၊ သမှ့် သ လူတသည်
့်
ဤအရ မျ ိုးအတပေါ် အတွငိုး် ပင်ိုး အပမင်ပင
ွ ပ့်် ခင်ိုးက ရရှန္င်မည်ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ရ က
သင်တစ်ကကမ်လပ်ပပီိုး ယင်ိုးက လွဲတချ ်သွ ိုးသည်၊ တစ်စတစ်ရ က သင် ထပ်လပ်ပပီိုး
လွဲတချ ်တနတသိုးသည်၊ ထတန
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက သင် တပြည်ိုးပြည်ိုး
့် က် သနရ
န ိုးလည်လ မည်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ခရပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလအတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ မည်သည်အ
့် ရ က လပ်ရမည်န္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ရ က
သူ၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် မညီတကက င်ိုးက သလမ်မ
ွ ် သင်သည် သငအ
့်် ထဲမတ
ှ န၍
့် ည်။ အဆိုးတင
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုအတွက် မှနက
် န်တကျတသ တပပန်
့် ည်။
့် မှုမျ ိုး ရှလမ်မ
တစ်ခါတစ်ရ သင်သည် ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်တတ်ပပီိုး အထဲမတ
ှ န၍ ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ကကမ်ိုးတမ င်ိုးပခင်ိုးက သင်ခရလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးမှ
လ သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တန်ြိုးမထ ိုးပါက၊ သူ၏အမှုက
သင် တပါတပါ
့်် အတရိုးစက်တတ မ
့် တန်
့် တန် သတဘ ထ ိုးမပါက၊ သူသည် သငက
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးအနက်ထ ိုးတလတလ၊ သငက
့်် သူ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးတလတလ ပြစ်သည်။ ယခအခါတွငမ
် ူ အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ဇတဝဇဝါန္ှင ့််
ရှု ပ်တထွိုးတနသည့်် ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
လူအချြုျို့ ရှကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
မသင်တ
့် လျ ်တသ အမှုအရ
့်
တပမ က်မျ ိုးစွ ပပြုပပီိုး စည်ိုးကမ်ိုးမရှဘဲ ပပြုမူကကတသ တကက င့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက
၎င်ိုးတအထဲ
တင
ွ ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်ရန္င်တပ။ လူအချြုျို့တသည်
တငွရှ ရန်အလငှ့် မမ၏တ ဝန်မျ ိုးက
့်
့်
တန က်ချန်ရစ်က ဆိုးမပဲ့်ပပင်ခရပခင်ိုးမရှဘဲ စီိုးပွ ိုးတရိုး လပ်ကင်ရန် ထွက်သွ ိုးကကသည်။ ထသတသ
့်
လူစ ိုးမျြုိုး၌ ပ၍ပင် အန္တရ ယ်ရသည်
ှ
။ လတ်တတလ တွင ် ၎င်ိုးတ၌့် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှု
မရှသည်သ မက အန င်္တ်တွင ် ၎င်ိုးတက
့် ည်။ အတွငိုး် ၌
့် စလင်တစရန် ခက်ခဲလမ်မ

သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက မပမင်န္င်သည်အ
့် ပပင် အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးကလည်ိုး မပမင်န္င်သည့်် လူမျ ိုးစွ ရှသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလတတ ်အတပေါ် မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် ခင်ခစ
် ရ က
့် ွ ရပ်တည်န္င်တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
ပပြုပါတစ သူတန
် ့် ွ ဘဲ တနန္င်တသ သူ၊ သမဟ
့် က်သ လ
့် က်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် မစွနခ
့် တ်
တပတရ စွမ်ိုးတဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ ထဲမှ ၀.၁ ရ ခင်န္န
ှု ိုး် ကပင် စွမ်ိုးတဆ င်တသ သူတမှ့်
အတပခအတနတက င်ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတအ
့်
့်
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်
အသိုးချပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တန်ြိုးမရှကကတပ။ လူမျ ိုးစွ သည် အမှုအရ တက
့် လျင်ပမန်စွ
န ိုးလည်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုး ရှကကပပီိုး တပတရ၏အဆငက
့််
တကျ ်လွနန္
် င်ကကသည်ပြစ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
စလင်တစပခင်ိုး အမှုက ပပြုတလသည်။
့်
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးသည် ထသတသ
သူတထ
က်လ ပပီိုး၊ အကယ်၍
့်
့် သ တရ
့်
သူတအထဲ
၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ မ
့်် ညီတသ အရ တစ်ခရှပါက၊ ယင်ိုးက သူတ ချက်
ချင်ိုး
့်
့်
စွနပစ်
် ့် န္င်ကကသည်။ ထသတသ
သူတမှ့် တရ၊ တငွန္င
ှ ့်် အြိုးတန် တကျ က်တိုးမျ ိုးပင် ပြစ်ပပီိုး
့်
သူတ၏တန်
ြိုးမှ အပမင်မ
့် ိုးဆိုးတပတည်ိုး။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးစွ တသ အမှုအမျြုိုးမျြုိုးက
့်
ပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် သဲ သမဟ
့် တ် တကျ က်တိုးန္ှင ့်် တူတနတသိုးပါက သင်သည်
သိုးမရတသ သူပါတပတည်ိုး။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးပပည်၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ အလွန ် အက့် သချီိုးမမ
ွ ်ိုးြွယပ် ြစ်ပပီိုး
ဉ ဏ်မမီန္င်ပါတပ။ အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် သမမ တရ ိုးက ချစ်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မချစ်တသ သူမျ ိုး ရှသည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မတတွျို့ ကကြုတသ သူမျ ိုး ရှသည်၊ မမတ၏
့် တ ဝန်က
ထမ်ိုးတဆ င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မထမ်ိုးတဆ င်သမ
ူ ျ ိုး ရှသည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
မခတသ သူမျ ိုး ရှကကသည်၊ ထသ လူ
့် တွက် သူသည် လူအပ်စတစ်စက
့် အမျြုိုးအစ ိုး တပါင်ိုးစရှသည်အ
စလင်တအ င်ပပြုတပိုးပပီိုး အပခ ိုးလူအချြုျို့က သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် လမ့််မည်။ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတ ့်
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခမှ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်တသ လူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတမှ့်
သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုးက အတသအချ ခရမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
ရှငိုး် လင်ိုးစွ မသပါက၊ သင်သည် အပျက်သတဘ တဆ င်တနမည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
လူနည်ိုးစထဲတွငသ
်
ပမင်န္င်ပခင်ိုးတကက ငပ
့်် င် ပြစ်သည်။ ဤအချန်တွင ် မည်သက
ူ ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ် ချစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် မည်သက
ူ မချစ်တကက င်ိုး သသ ထင်ရှ ိုးလ မည်။ ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ် ချစ်တသ သူမျ ိုး၌ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ သူက
် ကယ်
့် အမှနတ
မချစ်တသ သူမျ ိုးမှ သူအမှု
့်် ျင်ိုး၌ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ၏ တစ်ဆငခ
့်

သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုး ခရတသ အရ မျ ိုး ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုးမှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု
ပပြုစဉ်အတွငိုး် ၌ ထတ်တြ ်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးက ခရရန်အတွက်
့်
တန်ြိုးမရှတသ လူတပြစ်
့် ပပီိုးတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကကသည်။ စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
ရယူပခင်ိုးက အလိုးစခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး တပတရကဲသ
့် ဘ
ွ ်ိုးရကကသည်
ှ
။
့် ရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်စမ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတသ သူမျ ိုး၌ ပင်ကချစ်ပခင်ိုးမရှဘဲ မတန်မလှုပ်တသ ချစ်ပခင်ိုးသ ရှကကပပီိုး
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် အတင်ိုးအကျပ်ပပြုခရသည်။ ပင်ကချစ်ပခင်ိုးသည်
့်
လက်တတွျို့ ပြစ်တသ အတတွျို့အကကြုမှတစ်ဆငရ
့်် ရှသည့်် န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်တပေါ်လ သည်။
ဤချစ်ပခင်ိုးက လူတစ်ဦိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တနရ ယူက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်က ဆန္ဒအတလျ က်
ဆက်ကပ်အပ်န္တစသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် အတပခခအတ်ပမစ်
ပြစ်လ က ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဒကခခန္င်ကကသည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ သူတစ်ဦိုးက ပင်ဆင်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်မှ အမှနပ
် င်ပြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် သမ်ိုးပက်ခရရန်သ ကကြုိုးပမ်ိုးပါက ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင် သက်တသခန္င်မည်
မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ကသ ပပည့်စ
် တစပါက၊ အတစခသူတ၏အဆင်
သ
ဲ့် ပမည်။
့် ည် ထအလပ်က အပပီိုးသတ်ခတ
့်
သတသ
်လည်ိုး လူတက
့်
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည် လူတက
့် စလင်တအ င်ပပြုတပိုးရန် ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်ဆိုးရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပန်ိုးတင် မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် ဤအဆငက
့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုဟ
့်
ဆပခင်ိုးထက် ယင်ိုးက စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုးအမှုဟ ဆတလ ။့်
လူအချြုျို့တမှ့် အပပည့်အ
် ဝ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက မခကကရတသိုးဘဲ၊ ၎င်ိုးတက
့် သမ်ိုးပက်တနစဉ် အတွငိုး်
လူတစ်စမှ စလင်တအ င်ပပြုတပိုးပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
ှ ်ပင်ိုးက ပပြုင်တူပပြုတနပခင်ိုး
့် ည်။ ဤအမှုန္စ
ပြစ်သည်။ လူတသည်
ထကဲသ
့် က
့်် သ အမှု တစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ပ
် င်
့်
့် လကက ပမငတ
မထွက်ခွ ကကတသိုးဘ၊ဲ ဤအရ က သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပန်ိုးတင်က ရယူပပီိုးပပီပြစ်တကက င်ိုး
ပပသသည်၊ ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုး၏ အပြစ်မန
ှ တ
် စ်ခပြစ်သည်။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးမှ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရရန်အတွက် မဟတ်ဘဲ စလင်တစပခင်ိုး ခရရန်အတွက် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးမပါရှဘဲ၊ စလင်ပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ ထတကက
င ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးမှ အမှနပ
် င်
့်
တန်ြိုးရတလစွ
ှ
။ ယတန လူ
့် တစ်စသည် စလင်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ရယူပခင်ိုးက ခတနကကရသည်။
ယခင်တြ ်ပပခဲတ
့် သ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ဆယ်ပါိုးမှ စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးတသ သူ အ ိုးလိုးအတွက်
ရည်ရွယခ
် ပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ၎င်ိုးတ၏ပ
့် သဏ္ဌ န် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအတကက င်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ အရ တင်ိုးက စလင်ပခင်ိုးခရပပီိုးတသ သူတအတွ
က် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
စလင်ပခင်ိုး မခရတသိုးတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်မျ ိုးက ရရှရန် အရည်အချင်ိုး
့်

မပပည်မ
့် ီကကတချ။

န ကျင်သည့််စမ်ားသပ် မှုမျ ားကို တတွွေ့ ကက ခြင်ားခ ငသ
့််
ဘုရ ားသြင်၏နှစလ
် ို ွယတ
် က င်ားခြင်ားကို သိနင
ို မ
် ည်
ယတန ဘ
့်် ထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ထ ိုးတသ
့် ရ ိုးသခင်က သင်မည်မျှချစ်သနည်ိုး။ ထပပင်
့် သငအ
အရ အ ိုးလိုးက သင်မည်မျှသသနည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးမှ သင်အ
ူ င်သ
့် တနပြင့်် သင်ယသ
့် ည့််
အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ဘ
ှ
သည်အ
့် ချန်တွင ် လူသ ိုးအထဲ၌
့် ရ ိုးသခင် တရ က်ရလ
သူလပ်တဆ င်ထ ိုးပပီိုး လူသ ိုးက တတွျို့ ပမင် ခွငတ
့်် ပိုးထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးမှ လူသ ိုးအတနပြင ့််
သူက
် ကယ်သကျွမ်ိုးရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် ချစ်လ ပပီိုး အမှနတ
တဝဒန ခစ ိုးန္င်ပပီိုး ဤအချန်အထ တရ က်ရှ လ န္င်သည်မှ တစ်ြက်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်၊
ထမျှမက လူသ ိုးအထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ထ ိုးတသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအမှုတကက ငပ့်် ြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တတွ
့် င ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးတ မရှ
့် ပါက၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့် တဝဒန မခစ ိုးတစပါက
ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုးတပပ ရတသ ် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်မချစ်တပ။ လူသ ိုးအထဲ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ပကကီိုးပပီိုး လူသ ိုး၏ ဒကခတဝဒန က ပကကီိုးမ ိုးတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ
မည်မျှအဓပပ ယ်ပပည်ဝ
့် တကက င်ိုး ပထင်ရှ ိုးတလ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ် ပချစ်န္င်တလပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က မည်သချစ်
့် တကက င်ိုးက
့် ရမည်အ
သင်မည်ကသ
ဲ့် သင်
ှု ျ ိုး
့် ယူမည်နည်ိုး။ ညှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတ မရှ
့် ပါက၊ န ကျင်သည့်် စမ်ိုးသပ်မမ
မရှပါက၊ ထပပင်
့် ည်တမှ့် တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
့် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တပိုးခဲသ
သန ိုးကရဏ တသ
် ွ ချစ်ပခင်ိုး အဆငတ
့်် စ်ခအထ
့် ပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနစ
သင်တရ က်န္င်မည်တလ ။ တစ်ြက်တင
ွ ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မက
ှု
လမျ ိုးအတွငိုး်
သူ၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သလ ပပီိုး သူသည် အတရိုးမပါတကက င်ိုး၊ စက်ဆပ်ြွယပ် ြစ်တကက င်ိုး၊
နမ်က
် ရ မျှ မရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် သူသည် အနတတပြစ်တကက င်ိုး ပမင်တလ၏။
့် ျတကက င်ိုး၊ သူ၌ မည်သည့်အ
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စမ်ိုးသပ်မှု က လမျ ိုးအတွငိုး်
သူ၏န္ှစ်လြွယတ
် က င်ိုးပခင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး ပမတတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်တစသည့်် မတူညတ
ီ သ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက လူသ ိုး အတွက် ြန်တီိုးတပိုး၏။ န ကျင်မသ
ှု ည် ကကီိုးမ ိုးပပီိုး တစ်ခါတစ်ရ
ပပင်ိုးထန်တသ ပူတဆွိုးမှုအဆင်က
့် တရ က်သည်အထပင် မတကျ ်လ ိုးန္င် ပြစ်ရတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးက

တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးတန က် လူသ ိုးသည် သူအထဲ
၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ
့်
မည်မျှန္စ
ှ ်လြွယတ
် က င်ိုးတကက င်ိုး ပမင်တလ၏၊ ထပပင်
ွ ်
့် ဤအတ်ပမစ် အတပေါ်၌သ လူသ ိုးအတွငိုး် တင
ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တမွိုးြွ ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယတနက
့် လတွင ်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ
သက်သက်ပြငသ
့်် ဆလျှင ် လူအန္ှ
ူ င် အမှနတ
် ကယ်
့် စ်သ ရက သရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သူက
့် ယ်သပ
မသန္င်တကက င်ိုး ပမင်တလ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှစ်ခလိုးပြငသ
့်် ၊
ထကဲသ
့် တသ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လအတွငိုး် ၌သ လူသ ိုးသည် သူ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သန္င်ပပီိုး
့်
သူ၌ဘ မျှမရှတကက င်ိုးက သန္င်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအတ်ပမစ်တပေါ်၌ တည်တဆ က်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
တအိုးချမ်ိုးသည့်် မသ ိုးစဘဝ၊ သမဟ
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် ရပ်ဝတတြုတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးရက
တကျိုးဇူိုးတတ ်ကသ သင်ခစ ိုးတမွျို့တလျ ်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မရရှတသိုးသည်အ
့် ပပင်၊
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးက တအ င်ပမင်သည်ဟ မယူဆန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌
တကျိုးဇူိုးတတ ်အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ဆင်က
ဲ့် င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်၍ လူသ ိုးကလည်ိုး
့် လပ်တဆ င်ခန္
ရပ်ဝတတြုတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး တပိုးအပ်ခန္
ဲ့် င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် လူသ ိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်၊
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ သက်သက်ပြင့်် စလင်တအ င် မပပြုလပ်န္င်တပ။ လူသ ိုးသည်
သူ၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အချြုျို့က ကကြုတတွျို့ရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ က ပမင်တတွျို့ရတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ထအရ မျ ိုးက အချန်က လ
တစ်ခကက တအ င် တတွျို့ ကကြုခစ ိုး သွ ိုးပပီိုးချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
သန ိုးကရဏ တသည်
လူသ ိုးက စလင်တအ င် မပပြုလပ်န္င်တကက င်ိုး၊ လူသ ိုးအတွငိုး် ၌
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့်် အရ မျ ိုးက မထတ်တြ ်န္င်တကက င်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက မြယ်ရှ ိုးန္င်တကက င်ိုး၊ သမဟ
့် တ် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ယကကည်မှုက
စလင်တအ င် မပပြုလပ်န္င်တကက င်ိုး တတွျို့ ပမင်တလ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်အမှုသည်
က လတစ်ခ၏ အမှုပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်အတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးအတပေါ်၌ အမှီပပြု၍ မရတပ။
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င် ပပြုပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ အ ိုးပြင ့််
ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးပြင ့််
ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် အဓကအ ိုးပြင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ အမျက်တဒါသ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးတ ပါဝင်
ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အဓကအ ိုးပြင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် စလင်တစသည်။ လူအချြုျို့က

န ိုးမလည်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးက စလင်တစန္င်သနည်ိုးဟ တမိုးပမန်ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတက
့် “အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
ကျန်ဆမ
ဲ ည်ဆလျှင၊် လူသ ိုးသည် တသဆိုးသွ ိုးမည် မဟတ်သတလ ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်မည်ဆလျှင ် လူသ ိုးသည် ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခရမည် မဟတ်သတလ ။
ဤသဆ
့် တသ ် သူက
့် အဘယ်သ စ
့် လင်တအ င်ပပြုန္င်ဦိုးမည်နည်ိုး” ဟ တပပ ကကသည်။ ထသတသ
့်
စက ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မသတသ လူမျ ိုးက တပပ တသ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကျန်ဆသ
ဲ ည်အ
့် ရ မှ လူသ ိုး၏ န ခမှုမရှပခင်ိုးက ပြစ်ပပီိုး၊ သူတရ ိုးစီရင်သည့်အ
် ရ မှ
လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မညှ မတ ၊ ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန်
တပပ ဆတသ ်လည်ိုး သူသည် ဤခက်ထန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးအတွငိုး် ၌
မချလအပ်တသ အရ က တြ ်ထတ်လျက် လူသ ိုးအတွငိုး် မှ အရ အ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်တလ၏၊
သရ့် တွင ် ယင်ိုးကဲသ
့် တသ
တရ ိုးစီရင်မအ
ှု ိုးပြင ့်် သူသည် လူသ ိုးအ ိုး လူဇ့် တဆင်ရ အန္ှစ်သ ရ၏
့်
နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့တသ အသပည က တပိုးတသ တကက င ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် အပပစ်ပြစ်ပပီိုး စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည်၊
ယင်ိုးသည် န ခမှုမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
လူသ ိုးအ ိုး သူက
တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့် ယ်သူ သတစရန် သူအတပေါ်
့်
ကျတရ က်ရမည်ပြစ်က စစ်တဆိုးပခင်ိုး အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးက အသိုးပပြုရမည်ပြစ်သည်။
ထအခါမှသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ထတရ က်မှုရန္
ှ င်မည်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ဇ တပကတက ပပစ်ဒဏ်ချမှတန္
် င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်တကက င်ိုး ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ သန္င်သည်။ ထသဆ
ဲ ည့််
့် တသ ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ကျန်ဆသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်တနသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏
စရက်အမှနက
် ထတ်တြ ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးကဲသ
့် ထ
့် တ်တြ ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရ၏။
ထပပင်
့် ည်ိုးန္င်တကက င်ိုး ပမင်သည်အ
့် ခါ သူ၏အတွငိုး် ၌
့် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က မပြည်ဆ
တသ ကန္ှင ့်် တန င်တက ခစ ိုးရ၏။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အလွနအ
် တကကိုးတင်တနပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှဟ ခစ ိုးရ၏။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သင်က
ှ ိုး ဤဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးသည်
့် အတွငိုး် မှ ဆိုးမပဲပ့် ပင်တသ အချန်မျ ိုးရပပီ
ဘရ ိုးသခင်၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် အပပစ်တင်တဝြန်ပပီိုး
သင်ထ
့် မှ သူ၏မျက်န္ ှ တတ ်က ဝှက်ထ ိုးတသ အချန်မျ ိုး၊ သင်က
့် သူင်္ရမပပြုဘဲ သင်အ
့် ထဲ၌
သူအလပ်မလပ်သည်အ
့် ချန်မျ ိုး၊ သင်က
့် စစ်တဆိုးရန်အတွက် အသမထွက်ဘဲ
ပပစ်တင်ဆိုးမတနတသ အချန်မျ ိုး ရှသည်။ လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ အဓကအ ိုးပြင ့််

သူ၏တပြ င်မ
် စရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အဆိုး၌
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ထင်ရှ ိုးတပေါ်လွငတ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်သ
် က်တသကခသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ င်မ
့် တ်သည့််
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုး၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊ အမျက်တဒါသ၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတပြစ်
့် တကက င်ိုး လူသ ိုးက သက်တသခ၏။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သက်တသခသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
စလင်တစရန်အတွက် သူ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက အသိုးပပြုသည်၊ သူသည် လူသ ိုးက ချစ်ခပဲ့် ပီိုး
ကယ်တင်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထဲတွင ် မည်မျှပါဝင်သနည်ိုး။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
့်
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ကျန်ဆမ
ဲ တ
ှု ပါဝင်
သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ယခင်က
့်
ကျန်ဆခ
ဲ တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ လ
့် ၊ဲ
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မပစ်ချခဲဘ
ယင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြု၍ လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးက သူစစ်တဆိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးက
မကွပ်မျက် ခဲတ
ဲ့် ည်။ လူဇ့် တ၏အန္ှစ်သ ရမှ
့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက စလင်တအ င်ပပြုရန် လပ်တဆ င်ခသ
စ တန်၏အန္ှစ်သ ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ထသပင်
်
့် ည်- သတသ
့် အတအကျတပပ ခဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ပြစ်ရပ်မျ ိုးသည် သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပပီိုးတပမ က်ခပဲ့် ခင်ိုး
မဟတ်တပ။ သင်သက
ူ ့် ချစ်လ တက င်ိုး ချစ်လ တစရန်န္င
ှ ့်် ဇ တပကတ၏ အန္ှစ်သ ရက သင်သတက င်ိုး
သန္င်တစရန် သူသည် သင်က
့် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်န္ိုးကက ိုးတက င်ိုး န္ိုးကက ိုးလ တစရန်၊
သင်အ
ှ ့်် လူသ ိုး၏ အကကင်ိုးမဲ့် မထက်တန်မှုက သင်သတစရန်
့် ထဲမှ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သင်သတစရန်န္င
သင်က
ကတ
် ကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆပခင်ိုးမျ ိုး၊
့် သူပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထအတွ
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျ ိုး အပပင်၊ သူ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသ အ ိုးလိုးတသည်
လူသ ိုးက
့်
စလင်တစရန်အတွက်ပြစ်သည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့််
သင်တအတွ
ငိုး် ၌ သူထင်ရှ ိုးတပေါ်လွငတ
် စသည့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့်
လူသ ိုးက စလင်တစရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ထကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏ တရှိုးရိုးစဲအ
ွ ယူအဆမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်၊
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က ညှ တ မှုပြစ်သည်ဟ လူသ ိုးက ယကကည်သည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်တမတတ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တစ်ြက်သတ်ပြစ်လွနိုး် ၍
့်
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် စလင်တအ င် ပပြုလပ်သည့်် အဓကနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး မဟတ်တပ။ အချြုျို့တသ
လူတသည်
န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က စတင်ယကကည် လ ကကသည်။
့်
ဤန မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးမှ သင်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်သည်။ ထအရ မရှဘဲ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ မည် မဟတ်တပ၊ ထပပင်
့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
မယကကည်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဤအထ တရ က်လ ခဲလ
င့်် ဤတကျိုးဇူိုးတတ ်ပင်လျှင ်
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်။ တယရှု က ယကကည်သည့်် အချန်တွင ် လူတသည်
့်
သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်မချစ်မန္ှစ်သက်သည့်် အရ မျ ိုးစွ က
ပပြုလပ်ခကဲ့် ကသည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၌ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ ရှပပီိုး သူသည် လူသ ိုးက
့်
ယခအချန်အထ တခေါ်တဆ င်လ ခဲသ
လူသ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
န ိုးမလည်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက သူတန
့် က်သလ
့် က်ရန် ခွငပ့်် ပြုဆဲပြစ်သည်၊
ထမျှမက လူသ ိုးက ယတနတ
့် င်တအ င် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတနခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မဟတ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထ၌
ဲ တပေါ်လွငသ
် ည်အ
့် ရ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပင်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အပပည်အ
့် ဝမှနက
် န်၏။ အသင်ိုးတတ ်က
တည်တဆ က်ပခင်ိုးက အထွတ်အထပ်သ တရ
က်တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အတစခသူမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ဆင်သည့်် အမှု၏အဆင်က
့် လပ်တဆ င်ပပီိုး လူသ ိုးက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပစ်
့် ချတလ၏။
အတစခသူမျ ိုး၏ တခတ်က လမှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကျန်ဆခ
ဲ ျက်မျ ိုးသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သင်၏
လူဇ့် တက ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုး၊ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး၍ စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်သည့်် သင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ
အရ မျ ိုးက ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထအဆင်တ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည်
့် င
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်အပြစ် တပေါ်လွငခ
် ပဲ့် ပီိုးတန က် မျ ိုးမကက မီ ဘရ ိုးသခင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အမှု၏
အဆင်က
့် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတန
့် က်တွင ် တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှု
တရ က်ရလ
ှ
ခဲသ
့် အမှု
ဲ င
ွ ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသ၊
့် ည်။ ယင်ိုးကဲသ
့် ထတ
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်အ
့် ပမင်တတွျို့ ခဲသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သူ၏ သန ိုးကရဏ တက
့် ည်။
့် လည်ိုး ပမင်တတွျို့ ခဲသ
ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
ှ ့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးအပြစ် တပေါ်လွငတ
် စသမျှမှ လူသ ိုးအတပေါ်ထ ိုးသည့််
့် မျှန္င
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပင်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
့် မျှမှ လူသ ိုး၏လအပ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်ရန်သ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးက စလင်တစရန်အလငှ့် ထသ ့်
သူလပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရင်က
ှု င
ှ အ
့်် ညီ သူတထ က်ပတ
့် ျက်မန္
့် ပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်မလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
တရ က်လ န္င်ကကမည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် သတဘ သဘ ဝကလည်ိုး
လိုးဝသလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးအတနပြင့်် အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်က တပြည်ိုးပြည်ိုး
သလ တစရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ကနဦိုး သူစတင်ယကကည်သည့်် အချန်မစ
ှ ပပီိုး ယတနထ
့် တင်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရင်က
ှ အ
့်် ညီ သူက
့် ျက်မှုန္င
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး တထ က်ပ့်
တပိုးခဲတ
က်ရလ
ှ
မှသ လျှင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် လသည်။ မျက်တမှ က်က လသ တရ
့်

တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ မည်မျှ အက့် သြွယတ
် က င်ိုးသည်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏ အဆင်မ
့် ှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်မှ ယတနထ
့် တင် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးအမှု၏
ပထမဦိုးဆိုး ပြစ်ရပ်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ကျ
့် သည်။
့် န်ဆပဲ ခင်ိုးက ခခဲရ
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် ထသမပပြုလ
ပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ယတနတွ
့် င ် လူသ ိုး၌
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မှနက
် န်တသ အသပည ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တရ ိုးဝင် ကကြုခဲရ
့်
့် ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အတစခသူမျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်ခရပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်။
လူသ ိုးအတနပြင့်် သူ၏သစစ ရှမှုသည် လက်ခန္င်ြွယ် မရှတကက င်ိုး၊ သူ၏ဝည ဉ်ရင်က
ှု ှ
့် ျက်မမ
န္နယ်လွနိုး် တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သူမပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
သူတကျနပ်အ ိုးရတစသည်ဟူ၍ တစ်ချန်လိုး တပပ ဆတနပခင်ိုးမှ စက ိုးလိုးမျ ိုးသ ပြစ်တကက င်ိုး
သူတတွျို့ ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏အဆင်တ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
့် င
ကျန်ဆခ
ဲ တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယခပပန်တပပ င်ိုးကကည်တ
့် သ အခါ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ ထအဆင်သ
့် ည်
အက့် သြွယတ
် က င်ိုးခဲတ
့်် တပပ င်ိုးက
့် ပသည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအတွက် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အလှညအ
ယူတဆ င်လ တပိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏အသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ ကကီိုးမ ိုးသည့်် တပပ င်ိုးလဲမက
ှု
ပြစ်တစခဲသ
ွ ် လူသ ိုးသည် အသက်က
့် ည်။ အတစခသူမျ ိုး၏ အချန်က လမတင်မီတင
လက်စ ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ မည်သည့်အ
် ရ ကဆလတကက င်ိုး၊
သမဟ
် ပပင်
့် မှု၏ ဉ ဏ်ပည အတကက င်ိုးတက
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အ
့် န ိုးလည်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုးက စစ်တဆိုးန္င်တကက င်ိုးကလည်ိုး သူန ိုးမလည်ခတ
ဲ့် ပ။ အတစခသူမျ ိုး၏
အချန်က လမှစ၍ ယတနထ
် က င်ိုးတကက င်ိုး
့် တင် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ မည်မျှအက့် သြွယတ
ပမင်တတွျို့ရသည်- ထအမှုသည် လူသ ိုးအတွက် ဉ ဏ်မမီန္င်တအ င် နက်န၏
ဲ ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
အမှုပပြုပက သူ၏ဉ ဏ်က အသိုးပပြု၍ မစဉ်ိုးစ ိုးန္င်တပ၊ ထပပင်
့် ျက်မှုမှ
့် သူ၏ဝည ဉ်ရင်က
မည်မျှန္နယ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူထ
် ျ ိုးပပ ိုးတနတကက င်ိုးကလည်ိုး သူပမင်တတွျို့ရသည်။
့် ၌ မန ခမှု အလွနမ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ကျန်ဆခ
ဲ တ
ဲ့် သ အခါ ယင်ိုးသည် အကျြုိုးသက်တရ က်မှု တစ်ခရရှရန် ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးက သူ မကွပ်မျက်ခတ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ကျန်ဆခ
ဲ တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင်သ
ကျန်ဆခ
ဲ ပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သူ၏ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ်
့်
အမှနတ
် ကယ် မကျတရ က်ခတ
ဲ့် ပ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင် ကျန်ဆခ
ဲ သ
ဲ့် ည်မှ လူသ ိုး၏
မန ခပခင်ိုးက ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်၏၊ ထတကက
င့်် သူ၏ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ လည်ိုး
့်
လူသ ိုးက စလင်တအ င်ပပြုရန်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်သည်ပြစ်တစ၊
ကျန်ဆသ
ဲ ည်ပြစ်တစ န္ှစ်ခစလိုးသည် လူသ ိုးကစလင်တစ၏။ လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ မသန်ရှ့် ငိုး် တသ အရ က

စလင်တစရန် ထန္ှစ်ခစလိုးက ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှင ့်် အမှုအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ ချြုျို့တတ
ဲ့် နတသ အရ သည်
စလင်တစပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်။ ပပင်ိုးထန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်မပှု ြစ်တစ၊
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အဆင်တ
့် င်ိုးသည် လူသ ိုးက စလင်တစရန်ပြစ်ပပီိုး
လိုးဝသင်တ
ှု သည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
အမှုက တခတ်က လအဆက်ဆက်တွင ်
့် လျ ်မရ
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးတပ။ သူ၏ဉ ဏ်ပည က သင်တ အသ
အမှတ်ပပြုတစရန် ယတန ့်
့်
သူသည် သင်တအတွ
ငိုး် ၌ အမှုပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
မမတ၏အတွ
ငိုး် ၌ န ကျင်မအ
ှု ချြုျို့က
့်
့်
့်
ခစ ိုးခဲပ့် ပီိုး တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏စ
ှ ိုးသည် တည်ကကည်မက
ှု ခစ ိုးရပပီိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုး ရှတနသည်။
့် တ်န္လ
သင်တအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ ဤအဆင်က
့် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်ပခင်ိုးမှ သင်တ၏
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပင်ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင ် သင်တအတနပြင်
် ရ က ရရှန္င်မည်ပြစ်တစ
့် မည်သည့်အ
့်
ယတနတွ
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တပမင်
့် င ် သင်တအတွ
့်
့် ရသမျှမှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပင်
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
့် မကကြုတတွျို့ရပါက၊
သူ၏လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုသည် အတပေါ်ယအဆင်တ
ှ
ပြစ်ပပီိုး
့် ွင ် အပမဲရတနမည်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးသည်လည်ိုး အပမဲမတပပ င်ိုးမလဲ တည်ရတနမည်
ှ
ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခထ ိုးရပခင်ိုး အပြစ် မှတ်ယ၍
ူ ရသတလ ။ ယတနတွ
့် င ် လူသ ိုးအတွငိုး် ၌
မ နတထ င်လ ိုးမှုန္င
ှ ့်် စတ်ကကီိုးဝင်မှုတ မျ
့် ိုးစွ ရှတနတသိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးကမူ
ယခင်ကထက် မျ ိုးစွ တည်ပငမ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
ှ ်ဆိုးမပခင်ိုးမှ သင်က
့် ိုး ရက်န္က
့်
ကယ်တင်ရန် ပြစ်၏၊ ထပပင်
ှု နည်ိုးငယ် ခစ ိုးရန္င်တသ ်လည်ိုး၊
့် တနပြင့်် ထအချန်တွင ် န ကျင်မအ
့် သင်အ
သင်စ
တရ က်ရှလ လမ်မ
့် တ်သတဘ ထ ိုးထဲ၌ တပပ င်ိုးလဲမှု ပြစ်တပေါ်လ သည့်် တနရက်
့်
့် ည်။ ထအချန်တွင ်
သင်သည် ပပန်တပပ င်ိုးတတွိုးကကည်ပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် မည်မျှအတပမ ်အပမင် ရှတကက င်ိုးက
ပမင်လမ်မ
် ကယ်န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ ထအချန်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သင်အမှနတ
့် ည်။
ယတနတွ
်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က န ိုးလည်သည်ဟ တပပ ဆကကတသ လူအချြုျို့ ရှသည်၊ သတသ
့်
ယင်ိုးမှ သပ်လက်တတွျို့မကျလှတပ။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
မသ ိုးမျ ိုးက
့်
တပပ တနကကပခင်ိုးပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်မှ လူသ ိုးက
ကယ်တင်ရန်တလ ၊ သမဟ
ဲ န်တလ ဆသည်က လက်ရတွ
ှ င်
့် တ် ကျန်ဆရ
၎င်ိုးတန့် ိုးမလည်ကကတသိုးပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယခအချန်တွင ် သင်သည် ထအရ က
သင်ရင
ှ ိုး် လင်ိုးစွ မပမင်တက င်ိုး မပမင်န္င်တသိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူဘဝက
သင်သလ ပပီိုး သင်ဇ
့် တခန္ဓ သည်
့်
ချစ်ခင်ကကင်န တသ ဘရ ိုးသခင်၏ကမဘ ထဲ၌ တနထင်ရတစရန်၊ သင်ဝ
် ပမ က်မှုက
့် ည ဉ်သည် လွတတ
ရရှပပီိုး သင်အ
့် က ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်အပမဲနိုးီ ကပ်က
့် သက်တ သည် တပျ ်ရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်စ

ဘရ ိုးသခင်က သင်အစဉ်တမျှ ်ကကည်တ
့် စရန် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတန်ခိုး ထွနိုး် တတ က်သည်တ
့် နရက်
့်
တရ က်လ သည်က သင်ပမင်ရတသ တနရက်
တရ က်လ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးမှ မည်မျှ
့်
အဓပပ ယ်ရတကက
ှ
င်ိုး သင်တတွျို့ ပမင်ရလမ့််မည်။ ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနက
့် လအမှုသည်
မည်မျှတန်ြိုးရှတကက င်ိုးက သင်အမှနတ
် ကယ် သရှလ လမ်မ
့် ည်။
ယတနတွ
့် င ် လူအမျ ိုးစ၌ ထအသပည မရှကကတပ။ ဒကခတဝဒန ခစ ိုးရပခင်ိုးမှ တန်ြိုးမရှဟ
၎င်ိုးတယ
တလ ကကကီိုး၏ စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးကခကကရသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကကည်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တနအမ်အသက်တ ၌ တသ ကတရ က်ကကရသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက
့်
မခကကရဘဲ ၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုး၏
့် တရှ ျို့တရိုးမျ ိုးမှ စတ်ဓ တ်ကျြွယ်ရ ပြစ်၏။ အချြုျို့သမ
ဒကခတဝဒန ခစ ိုးရပခင်ိုးမှ လွနက
် ဲပပင်ိုးထန်လ ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးသည် တသပခင်ိုးတရ ိုးဘက်သ ့်
့်
လှညသ
့်် ွ ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
လူမျ ိုးသည် သူရဲတဘ တကက င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၌့် ဇွဲလလဝီ
့် ရယ မရှကကတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အ ိုးနည်ိုးပပီိုး အစွမ်ိုးမရှသူမျ ိုးပင် ပြစ်ကကတတ သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် လူသ ိုးတ ချစ်
့် ကကရန်
စတ်ထက်သန်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက သူက
့် ချစ်တလ၊ လူသ ိုး၏ ဒကခတဝဒန က ပကကီိုးတလပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးက သူက
့် ချစ်တလ၊ လူသ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ပကကီိုးတလပြစ်သည်။ သူက
့် သင်ချစ်လျှင ်
သင်အ
့် တပေါ်သ ဒ့် ကခတဝဒန မျြုိုးစ ကျတရ က်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူက
့် တွက် အရ ရ
့် သင်မချစ်လျှင ် သင်အ
အဆင်တပပတချ တမွျို့တန၍ သင်ပ
့် တ်ပတ်လည်၌ အရ ခပ်သမ်ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးတက င်ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုး တနလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က သင်ချစ်သည်အ
့် ခါ၊ သင်ပ
့် ရ မျ ိုးစွ က တကျ ်လ ိုးန္င်မည်
့် တ်ပတ်လည်၌ ရှတနသည်အ
မဟတ်ဟ သင်ခစ ိုးရလမ့််မည်၊ သင်၏ဝည ဉ်ရင်က
ှု ည် အလွန ် န္နယ်သည်အ
့် တွက် သင်သည်
့် ျက်မသ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ထမျှမက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်အ ိုးရတစန္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်မှ အလွနပ် မင်မ
့် ိုးပပီိုး လူသ ိုးအတနပြင့်် လက်လှမ်ိုးမမီန္င်ဟ သင်အပမဲ
ထင်ပမင်ယူဆလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးတကက င ့်် သင်သည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးခရမည်၊ သင်အ
့် တွငိုး် ၌
အ ိုးနည်ိုးချက် မျ ိုးစွ ရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတသ အရ မျ ိုးစွ
ရှသည်အ
့် တွက်၊ သင်သည် အတွငိုး် ၌ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရလမ်မ
် စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြင်သ
့် ည်။ သတသ
့်
့်
သန်စင်
က်န္င်တကက င်ိုးက သင်တ ရှ
င့််
့် ပခင်ိုးသ တရ
့်
့် ငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်ကကရမည်။ ထတကက
့်
ဤတန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခကကရမည်။
့်
သင်တ၏
ဆိုးခန်ိုးတင်တအ င်
့် ဒကခတဝဒန က မည်မျှပင်ကကီိုးမ ိုးပါတစ သင်တသည်
့်
တလျှ က်သွ ိုးသင်သ
သင်တ၏တန
က်ဆိုး ထွက်သက်၌ပင်လျှင ် သင်တသည်
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏စီစဉ်ညန်ကက ိုးမက
ှု ကျြုိုးန္နွ ခတနရမည်။
ဤအရ သည်သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ သည်သ လျှင ် ခင်မ ၍

ထူိုးကသ
ဲ ည့်် သက်တသခချက်ပြစ်သည်။ သင်သည် စ တန်၏စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ပ် ခင်ိုး ခရသည်အ
့် ချန်တွင ်
“ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် က ရရှပပီိုးပြစ်သည်။
သင်တကျနပ်တအ င် ကျွန္ပ်
် မလပ်တပိုးန္င်၊ ကျွန္ပ်
် ၏ အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် တကျနပ်အ ိုးရတစရန်
ဆက်ကပ်ရမည်” ဟ သင်တပပ သင်သ
ှု ပိုးတလ၊
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်မတ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် ပ၍တက င်ိုးချီိုး တပိုးတလပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်သည့််
သင်၏ပပင်ိုးအ ိုးလည်ိုး ပကကီိုးမ ိုးလ တလပြစ်သည်။ ထနည်
့် ိုးတူ သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်တ ရှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးပြင့်် အသက်တ က
့် လမ်မ
ကန်ဆိုးတစပခင်ိုးထက် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ပ၍မထက်တန်၊ သမဟ
့် တ် ပ၍အတရိုးမပါဟ
သင်ခစ ိုးလ ရလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တနလျှင ် တသ ကကင်ိုးမည်ဟ ဆန္င်သည်။
သင်၏ဇ တပကတက အ ိုးနည်ိုးပပီိုး သင်သည် မျ ိုးစွ တသ ဒကခပပဿန စစ်စစ်တ၏
့် ဝန်ိုးရပခင်ိုးက
ခရသည်အ
့် ချန်မျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးအချန်က လမျ ိုးတင
ွ ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
အ ိုးကိုးလမ်မ
့် ည်၊ ထပပင်
့် ည ဉ် အတွငိုး် ၌ သင်သည် န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုးက ခရ၍ စတ်ချတသချ မှုက
့် သင်ဝ
ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်၊ သင်၌ အ ိုးကိုးမှီခစရ ရှသည်ဟလည်ိုး ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် သင်သည်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်အတပခအတနမျ ိုးစွ က တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ တကက င့််
သင်ခစ ိုးရသည့်် ပပင်ိုးထန်တသ တဝဒန အတွက် ဘရ ိုးသခင်က သင် ညည်ိုးညြူတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ထအစ ိုး သင်သည် သီဆကခန်ပပီိုး ဆတတ င်ိုးပတထန ပပြုရန်၊ စတဝိုးပပီိုး တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးရန်၊
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး ဆင်ပခင်ရန် ဆန္ဒရလ
ှ
၍ သင်ပ
့် တ်လည်၌ ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်တပိုးထ ိုးသည့််
လူမျ ိုး၊ ကစစမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အကက်ပြစ်တနတကက င်ိုးက သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က သင်မချစ်လျှင၊် သင်ကကည်သ
့် မျှ အရ အ ိုးလိုးမှ သင်အ
့် တွက် တဒါသထွက်စရ
ပြစ်တနမည်ပြစ်ပပီိုး သငအ
့်် ပမင်တင
ွ ် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ န္ှစ်လြွယရ
် မရှ ပြစ်တနလမ်မ
့် ည်။
သင်ဝ
ှု ရှဘဲ ြန္ှပ်ခတနရလမ်မ
ှ ိုးသည်
့် ည ဉ်အတွငိုး် ၌ သင်သည် လွတ်လပ်မမ
့် ည်၊ သင်စ
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အပမဲ ညည်ိုးညြူလမ်မ
ှု ျ ိုးစွ က
့် ည်ပြစ်က သင်သည် ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မမ
ခတနရပပီိုး ၎င်ိုးမှ အလွနတ
် ရ ိုးမမျှတဟ သင်အပမဲခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် တပျ ်ရင်မှုအတွက်
မလက်စ ိုးဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်မတ
ှု ပိုးရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ စွပ်စဲမ
ွ က
ှု မခရရန် လက်စ ိုးသည်ဆပါက
ထကဲသ
့် တသ
လက်စ ိုးမှုသည် သင်က
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ရန်အတွက်
့်
ကကီိုးမ ိုးသည်ခ
့် န
ွ အ
် ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် မမက်ကက ိုးခဲသ
့် မျှက
လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးရပပီ
ှ ိုး သူလပ်တဆ င်သမျှသည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်မှုတပိုးန္င်သည်- စစ်မှနမ
် က
ှု
ပင်ဆင်ပခင်ိုးဟူသည်မှ ဤအရ က ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျနပ်မှုက လက်စ ိုးပခင်ိုးသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်က့် ကရန် ဘရ ိုးသခင် အတပေါ်ထ ိုးသည့်် ချစ်ပခင်ိုးက

အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ မည်သည့်် အချန်၌ပင်ပြစ်တစ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အင်အ ိုးမရှသည့်် အချန်တွငပ
် င်
သင်အ
့် တွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တနသည့်် န္ှလိုးသ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တလိုးတလိုးနက်နက်
တတ င်တ
ွ ်တနသည့်် န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ ရှတနတသိုးသည်။ ဤသည်က ိုး
့် တနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လွမ်ိုးဆတ
စစ်မှနသ
် ည့်် ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မပှု ြစ်၏။ သင်၏ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှု မည်မျှကကီိုးမ ိုးပခင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ချစ်ပခင်ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်သည်၊ ထပပင်
့် စစ်တဆိုးပခင်ိုး
ခရသည်အ
့် ချန်တွင ် သင်သည် ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှ၊ အတပခအတနတစ်ခ
သင်ထ
့် ချန်တွင ် သင်အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး ရှမရှ၊ သင်၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သင်က
့် တရ က်လ သည်အ
့်
ပငင်ိုးပယ်သည်အ
့် ချန်တွင ် သင်သည် မ ိုးမ ိုးရပ်တနန္င်ပခင်ိုး ရှမရှ စသည်တအတပေါ်
မူတည်သည်။
့်
ဤပြစ်ရပ်မျ ိုး တရ က်ရှလ ပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးသည့်် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က မည်သည့််
ပစရှတကက င်ိုး ထင်ရှ ိုးလ လမ်မ
် ကယ်ချစ်တကက င်ိုး
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမျ ိုးစွ ထဲ၌ ပမင်တတွျို့ န္င်လင်က
့် စ ိုး လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်မျက်လိုးမျ ိုးသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မပွငတ
့်် သိုး၍ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမျ ိုးစွ န္ှင ့်် အလတတ ်မျ ိုးစွ တက
့်
ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ န္ှစ်လြွယတ
် က င်ိုးတသ အရ
မျ ိုးစွ ကလည်ိုး ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်န္င်တချ။ လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
ချစ်သည်တ
့် မတတ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ဤက လတစ်တလျှ က်လိုး
ယကကည်လ ခဲ၏
် ပမ က်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက
့် ၊ ထပပင်
့် ရ ိုးသခင်သည် လွတတ
့် ယတန ဘ
ပြတ်တတ က်ခပဲ့် ပီပြစ်သည်။ လက်တတွျို့ကျကျတပပ ရလျှင ် ပပင်ိုးထန်သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်ပ့် မတ်ဆိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးတ၏
့် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးက ခရသပြင့််
သင်တရ က်လ သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနက
် တလျှ က်လှမ်ိုးရန်မှအပ သင်၌ တရွ ိုးစရ မရှတပ။ လူသ ိုးသည်
အခက်အခဲန္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
ှ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်
့် ကကြုတတွျို့ ပပီိုးမသ
တက င်ိုးတကက င်ိုးက သရှလ သည်။ ယတနထ
့် တင် ကကြုတတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးမှ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယတ
် က င်ိုးပခင်ိုး တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက သရှလ သည်ဟ တပပ န္င်သည်၊ သတသ
်
့်
လူသ ိုးသည် ချြုျို့တလ
ဲ့် ွနိုး် တသ တကက င့်် ဤအရ မှ မလတလ က်တသိုးတပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်ထပ်အက့် သြွယအ
် မှုက တတွျို့ ကကြုရဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ပပင်ဆင်တပိုးသည့််
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တန က်ထပ်စစ်တဆိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးက တတွျို့ ကကြုရတပဦိုးမည်။
သမှ့် သ လျှင ် လူသ ိုး၏ အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်မည် ပြစ်တပသည်။

ဘုရ ားသြင်ကို ြျစ်ခြင်ားသည်သ လျှင် ဘုရ ားသြင်ကို အမှန်တကယ်
ယကု ကည်ခြင်ားခ စ်သည်

ယတန သင်
တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပပီိုး သကျွမ်ိုးြ ကက
့် ခါ တစ်ြက်၌
့်
့်
့် ြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်သည်အ
အခက်အခဲန္င
ှ ့်် ပပန်လည်ပပြုပပင်မမ
ှု ျ ိုးက တတ င်ခ
့် ရမည်ပြစ်ပပီိုး တန က်တစ်ြက်၌ သင်တသည်
့်
တပိုးဆပ်မှု ပပြုရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး သင်ခန်ိုးစ ထက် မည်သည်သ
့် င်ခန်ိုးစ မှ
မကကီိုးပမင်တ
တလျှ က်လိုး ယကကည်ပခင်ိုးမှ သင်ယရ
ူ ရှခဲတ
့် ပ။ လူတ ဘဝတစ်
့် သ သင်ခန်ိုးစ သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် ချစ်
့် ရမည်ပင် ပြစ်သည်ဟတပပ န္င်ပါသည်။ ဆလသည်မှ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရမည်။ သင်က ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မသ
ှု ရှပပီိုး
မချစ်ဘိုးူ ဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သပမင်မက
ှု မရရှဘူိုးဆလျှင၊် သင်န္
ှ ိုးသ ိုးထဲမလ
ှ
တသ
့် လ
စစ်မှနသ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တစ်ခါမျှ မချစ်ခဘ
ဲ့် ိုးူ ဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ယကကည်မက
ှု အဓပပ ယ်မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးမှ သင်က
ဘရ ိုးသခင်က မချစ်ဘိုးူ ဆလျှင ် သင်သည် အလဟဿ အသက်ရင
ှ တ
် နပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သင်၏
ဘဝတစ်ခလိုးသည် သက်ရအ
ှ ိုးလိုးထက် အနမ်က
့် ျဆိုးပြစ်သည်။ သင်ဘ
့် ဝ တစ်တလျှ က်လိုး၌ သင်က
ဘရ ိုးသခင်က တစ်ခါမျှ မချစ်ခြ
ဲ့် ူိုး၊ သမဟ
့် ိုးူ ဆလျှင ် သင်
့် တ် စတ်မတကျနပ်တစခဲဘ
အသက်ရင
ှ သ
် န်တနရသည်မှ အဘယ်အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏
ယကကည်ပခင်ိုးက အဘယ်အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
နည်ိုး။ အလက ိုးသက်သက် ပြစ်မတနဘူိုးတလ ။ ဆလသည်မှ
လူတတွသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး ချစ်ပမတ်န္ိုးမည်ဆလျှင ် သူတသည်
တပိုးဆပ်မမ
ှု ျ ိုး
့်
ပပြုလပ်ရမည်ပြစ်သည်။ အတပေါ်ယပစန္ှင ့်် ပပြုမူြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးတနပခင်ိုးထက် မမတန္ှ့် လိုးသ ိုးအတွငိုး် ထဲမှ
စစ်မှနတ
် သ ထိုးထင
ွ ိုး် ဉ ဏ်က ရှ တြွသင်သ
့် ည်။ သင်က သီချင်ိုးဆပခင်ိုးန္ှင ့်် ကပခင်ိုးက
စတ်အ ိုးထက်သန်ပပီိုး အမှနတ
် ရ ိုးက လက်တတွျို့ မကျင်သ
့် ိုးဘူိုးဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပါသည်ဟ
သင်ဆန္င်ပါမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
ကကြုိုးစ ိုးရှ တြွပခင်ိုး၊ သင်၌ တစ်ခခပြစ်သည်အ
့် ခါ နက်နက်နန
ဲ ဲ စူိုးစမ်ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ ဤကစစ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
အဘယ်နည်ိုးဆသည်က သြကက
့် ရ မျ ိုး ရရှတစချင်သည်န္င
ှ ့််
့် မည်သည်အ
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ သူက သင်က
သူ၏အလတတ ်က သင်မည်ကသ
ဲ့် သတ
ထ ိုးသင်သ
့် ည် စသည်တက
့်
့် သြကက
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုးတ လ
့် အပ်သည်။
ဥပမ - သင်အ
့် ရ တစ်ခ ပြစ်ပျက်လ ပါက ထအချန်တွင ်
့် တနပြင့်် အခက်အခဲကတတ င်ခ
့် ရမည်အ
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်သည် အဘယ်အရ ပြစ်သည်န္င
ှ ့်် သူ၏အလတတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
သင်မည်ကသ
ဲ့် သတ
ရှသင်ပ
့် ယ်ကယ်
့် တက
့် ည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် ကယ်က
့်
့် သင်န ိုးလည်သင်သ
တကျနပ်အ ိုးရတန၍ မရတပ။ ပထမဆိုး သင်က
့် ယ်သင် တဘိုးြယ်ထ ိုးလက်ပါ။ ဇ တပကတထက်
ဆိုးဝါိုးတသ အရ ဘ မျှမရှတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏တ ဝန်က ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးရပါမည်။ ဤကဲသ
့် အတတွ
ိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် လျှင ်
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အထူိုးဉ ဏ်ပင
ွ ပ့်် ခင်ိုးက သင်အ
့် ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
သင်န္
ှ ိုးသ ိုးသည်လည်ိုး သက်သ ပခင်ိုးက တတွျို့ ရှလမ်မ
့် လ
့် ည်။ ကကီိုးမ ိုးတသ အရ ပြစ်ပါတစ၊
တသိုးငယ်တသ အရ ပြစ်ပါတစ၊ သင်၌ တစ်ခခပြစ်သည်အ
့် ခါ တရှိုးဦိုးစွ သင်က
့် ယ်သင်
တဘိုးြယ်ထ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး ဇ တပကတက အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် တအ က်တန်ိုးအကျဆိုးအရ အတနန္ှင ့််
သတ်မှတ်ရမည်ပြစ်သည်။ ဇ တပကတက သင်က တကျနပ်မတ
ှု ပိုးတလတလ ၎င်ိုးက
ပပပီိုးလွတလ
် ွတလ
် ပ်လပ် ပပြုမူတလပြစ်သည်။ ဇ တပကတက ဤတစ်ကကမ် သင်တကျနပ်တစခဲလ
့် ျှင ်
တန က်တစ်ကကမ်တရ က်တသ အခါ ၎င်ိုးက ပပပီိုးတတ င်ိုးဆလမ်မ
့် ဆက်
ပပီိုး
့် ည်။ ဤကဲသ
့်
ပြစ်တနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူတသည်
ဇ တပကတက ပ၍ပင်ချစ်ခင်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ ဇ တပကတသည်
့်
အစဉ်သပြင့်် အလရမမက် သပ်ကကီိုး၏။ သင်စ ိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်တစ၊ ဝတ်သည်အ
့် ရ ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
ရတ်တရက် စတ်ဆိုးသည်အ
့် ခါပြစ်တစ၊ သမဟ
့် ၊ှု ပျင်ိုးရမှုထ၌
ဲ
့် မ
့် တ် မမ၏ တပျ ည
တပျ ်တမွျို့တနသည်ပြစ်တစ...။ ၎င်ိုးက တကျနပ်တအ င်ပပြုတပိုးရန်၊ ၎င်ိုး၏အလက ပြည်တ
့် ပိုးရန်
ဇ တပကတက အပမဲတတ င်ိုးဆသည်။ ဇ တပကတက သင်က တကျနပ်မတ
ှု ပိုးတလတလ လူတ၏
့်
ဇ တပကတသည် ပပပီိုးနက်ရှုင်ိုးသည့်် အယူအဆမျ ိုးက လက်သင်ခ
့် ထ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
မန ခသည်အ
့် ထ၊ ၎င်ိုးကယ်၎င်ိုး တပမှ က်စ ိုးလ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သသယဝင်လ သည်အ
့် ထ
၎င်ိုး၏ဆန္ဒက ပပပီိုးကကီိုးလ တလတလပြစ်က ၊ ဇ တပကတသည် ပပပီိုးအကျင်ပ
့် ျက်လ တလတလ
ပြစ်သည်။ ဇ တပကတက ပပပီိုး တကျနပ်မတ
ှု ပိုးတလတလ၊ ဇ တပကတ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ပပပီိုး
ကကီိုးလ တလတလပြစ်သည်။ သင်၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မစ န ဟ သင်အပမဲတမ်ိုး
ခစ ိုးရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်က သပ်လွနသ
် ွ ိုးပပီဟ သင်အပမဲတမ်ိုး ယကကည်ပပီိုး “ဘရ ိုးသခင်က
အဘယ်တကက င့်် အလွနရ
် က်စက်န္င်ရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် လူမျ ိုးက အန ိုးမတပိုးသနည်ိုး” ဟ
သင်တပပ လမ်မ
် မင်ိုးလက်တလျ ပပီိုး အလွနအ
် မင်ိုး
့် ည်။ လူတအတနပြင်
့် ဇ တပကတက အလွနအ
့်
ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးတသ အခါ သူတသည်
ကယ်က
့် ယ်ကယ် ြျက်ဆိုးီ ကကသည်။ အကယ်၍ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်ချစ်ပပီိုး ဇ တပကတက မတကျနပ်တစဘူိုးဆလျှင ်
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သည့်် အရ တင်ိုးက အလွနမ
် န
ှ က
် န်ပပီိုး အလွနတ
် က င်ိုးမန
ွ လ
် ှသည်က
သင်ပမင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ပန်ကန်မအ
ှု တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆမ
ဲ ၊ှု သင်၏မတပြ င်မ
ှု တွက်
့် တ်မအ
တရ ိုးစီရင်မှုသည် တရ ိုးမျှတသည်က သင်ပမင်ရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့်
ဆိုးမသည်အ
့် ချန်၊ ပဲပ့် ပင်သည်အ
့် ချန်၊ သင်က
့် အကကမ်ိုးခတအ င် ပပြုရန်အတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခက
ပြစ်တပေါ်တစသည်အ
့် ချန်၊ သူတရှ
က် သင်က
့် တွနိုး် အ ိုးတပိုးသည့်် အချန်မျ ိုး ရှမည်ပြစ်သည်။
့် ျို့လ တစြအတွ
့်
ထပပင်
့် ရ က အက့် သစရ တက င်ိုးသည်ဟ သင်အပမဲတမ်ိုး
့် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တနသည်အ
ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် န ကျင်မသ
ှု ပ်မရှသလ သင်ခစ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
့်

အလွနခ
် ျစ်ခင်ပမတ်န္ိုးြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ သင်ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဇ တပကတ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက အလလက်တနပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
သပ်လွနသ
် ွ ိုးသည်ဟတပပ လျှင ် သင်သည် န ကျင်မှုက အပမဲတမ်ိုးခစ ိုးရမည်၊ အပမဲတမ်ိုး
စတ်ြစီိုးတနမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး မရှငိုး် မလင်ိုး
ပြစ်တနမည်ပြစ်သည်။ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က မစ န ၊ လူသ ိုး၏
အခက်အခဲမျ ိုးက သတမပပြုသည်အ
့် လ ိုး ထင်တနရမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်အ
့် တနပြင့််
့်
တရ ိုးမမျှတမှုကကီိုးက ခစ ိုးတနရသည်အ
့် လ ိုး စတ်ဆင်ိုးရဲပပီိုး အထီိုးကျန်ဆန်တနလမ်မ
့် ည်ပြစ်က
သင်သည် ဤအချန်၌ စပပီိုးမတကျမနပ် တပပ ဆလ ပါလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့််
ဇ တပကတ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက အလလက်တလတလ၊ အတပခအတနက အလွနဆ
် ိုးလ ပပီိုး
သင်အ
့် ထ၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ပငင်ိုးဆလ သည်အ
စတင်ဆန်ကျင်
လ သည်အ
့် ထ၊ လိုးဝမန ခတတ သ
် ွနိုး် သည်ဟ
့်
့် ည်အထ ဘရ ိုးသခင်က လွနလ
ခစ ိုးရတလတလ ပြစ်မည်ပင်။ ထတကက
င့်် သင်သည် ဇ တပကတက ဆန်ကျင်
တန
ွ ိုး် လှနရ
် မည်ပြစ်ပပီိုး
့်
့်
၎င်ိုးက အလလက်ပခင်ိုး မရှရ။ “ငါတယ
က်ျ ိုး (မန်ိုးမ)၊ သ ိုးသမီိုး၊ တရှ ျို့တရိုး၊ အမ်တထ င်၊ မသ ိုးစ၊
့်
အဘယ်တစ်ခမျှ အတရိုးမကကီိုးတချ။ ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်သ ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်တစြ၊ ့် ဇ တပကတက တကျနပ်မမ
ှု ပပြုြ အတက
င်ိုးဆိုး ငါကကြုိုးစ ိုးရမည်။” သင်၌
့်
ဤဆိုးပြတ်ချက် ရှြလ
့် ဆ
့် သည်။ ဤကဲသ
့် ိုးပြတ်ချက်မျြုိုးက သင်အပမဲတမ်ိုး ပင်ဆင်သည်ဆလျှင ်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ခါ
့် ိုးပပီိုး သင်က
့် ယ်သင် တဘိုးြယ်ထ ိုးသည်အ
သပ်အ ိုးထတ်စရ မလဘဲ ထသပပြုလ
ပ်န္င်ပါလမ်မ
့် ည်။ လမ်ိုးတပေါ်မှ တအိုးခဲတတ င်တ
့် င်ိုးတနသည့်် တမမက
့်
ပမင်တသ လယ်သမ ိုးတစ်တယ က် ရှ၏။ လယ်သမ ိုးက တမမက တက က်ကင်လက်ပပီိုး သူရင်
ဲ
့် ဘတ်ထ၌
တထွိုးတပွျို့ထ ိုးလက်သည်။ တမမက ပပန်လည် သတရလ သည်အ
့် ခါ လယ်သမ ိုးက တသတအ င်
ကက်လက်တတ သ
့် ည်။ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် တမမလပင်ပြစ်သည်။ သူ၏ အန္ှစ်သ ရက
သူတ၏အသက်
က အန္တရ ယ်ပပြုြပင်
့် ခါ သင်၏ဘဝကက
့်
့် ။ တကယ်ပြစ်လ သည်အ
လက်လွတဆ
် ိုးရှုိုးရသည်။ ဇ တပကတက စ တန်က ပင်သည်။ ဤအထဲ၌ လွနက
် ဲသည့််
လအင်ဆန္ဒတတွရသည်
ှ
။ သူအတွ
ကပ
် ဲသကူ ကည်သ
့် ည်။ သက်သက်သ သ တနချင်သည်။ ဇမ်ယပူ ပီိုး
့်
ခစ ိုးသည်။ ပျင်ိုးရပခင်ိုး၊ တရသ ခပခင်ိုးတမှ့် နစ်ပမြုပ်တနသည်။ အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
ဇ တပကတက တကျနပ်တအ င် ပပြုတနမည်ဆလျှငတ
် တ ့် အဆိုးကျလျှင ် ဇ တပကတ၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုးက
သင်ခရမည်ပင်။ ဆလသည်မှ သင်သည် ဤအရ က ဤတစ်ကကမ် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးလျှင ်
တန က်တစ်ခါကျလျှင ် ပပပီိုး တတ င်ိုးဆလ လမ်မ
ှ ့်် တတ င်ိုးဆမှု
့် ည်။ ကကီိုးမ ိုးသည့်် လအင်ဆန္ဒန္င
အသစ်တ အပမဲ
တမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး သူ၏ သ ယ မှုမျ ိုးထ၌
ဲ သ တနပပီိုး သူက
က်
့်
့် ပမ ချစ်ခင်လ တစြအတွ
့်

ဇ တပကတအတပေါ် သင်၏စွဲလမ်ိုးမက
ှု အခွငတ
့်် က င်ိုးယူလ သည်။ သင်သည် ဤအချက်က
မတကျ ်လ ိုးန္င်လျှင ် တန က်ဆိုးမှ သင်သည် ကယ်က
့် ယ်ကယ် ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
့် ည်။ သင်အ
့် တနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ အသက်က ရန္င်မရန္င်န္င
ှ ့်် သင်၏တန က်ဆိုးအဆိုးသတ်က
အဘယ်အရ ပြစ်မည်ဆသည်တမှ့် ဇ တပကတအတပေါ် သင်၏တွနိုး် လှနမ
် က
ှု
သင်မည်ကသ
ဲ့် လ
့် တပေါ်၌ မူတည်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့်
့် ပ်တဆ င်သနည်ိုး ဆသည်အ
ကယ်တင်ခက
ဲ့်
တရွ ိုးန္တ်ခပဲ့် ပီိုး တရှိုးမဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးတပိုးခဲ၏
်လည်ိုး အကယ်၍ သင်သည်
့် ၊ သတသ
့်
သူစတ်တကျနပ်တအ င်ပပြုရန် ဆန္ဒမရှပါက၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်က့် ကြ သင်
ဆန္ဒမရှပါက၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်ချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ကယ်ပင်ဇ တပကတက
ဆန်ကျင်
တန
ွ ိုး် လှနြ
် သင်
၌ ဆန္ဒမရှပါက သင်သည် တန က်ဆိုး၌ သင်က
့်
့် ယ်သင်ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့်
ထသအ
ှု ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဇ တပကတ၏ ဆန္ဒရင်ိုးက
့် ိုးပြင့်် ပပင်ိုးထန်တသ န ကျင်မက
အပမဲပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးတနလျှင ် စ တန်သည် သင်က
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး ဝါိုးမျြုသွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
ထတန
့် နက
့် တရ က်သည်အထ သင်က
့်
့် က်တွင ် သင်သည် အတွငိုး် ၌ လိုးဝအတမှ င်ကျသွ ိုးသည်တ
အသက်မပါဘဲ၊ သမဟ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်သည်
့် တ် ဝည ဉ်တတ ်၏ ထတတွျို့ ပခင်ိုးမပါဘဲ သူထ ိုးခဲမ
အတမှ င်ထ၌
ဲ အသက်ရင
ှ တ
် နတသ အခါ သင်သည် စ တန်၏ အကျဉ်ိုးသ ိုးအပြစ်
ြမ်ိုးဆိုးီ တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်ရမည်
ှ
့် ည်ပြစ်က သင်၏စတ်န္လ
မဟတ်တတ တ
ှ က ပငင်ိုးဆန်ပပီိုး သူက
့် ပ၊ ထပပင်
့် ဤအချန်တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရမှု
့်
စွနခွ
် ့် သွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူတအတနပြင်
ှု ူသည့််
့် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်လလျှင ် န ကျင်မဟ
့်
့်
အြိုးအခက ၎င်ိုးတ တပိုးဆပ်
ရမည်ပြစ်ပပီိုး အခက်အခဲက တတ င်ခ
့် ရမည်ပြစ်သည်။ စ မျ ိုးပြတ်လျက်၊
့်
အလပ်ပရှု ပ်လျက် ပပင်ပစတ်အ ိုးထက်သန်မန္
ှု င
ှ ့်် အခက်အခဲမျ ိုးပြစ်ြ မလ
တပ။ ထအစ ိုး
့်
၎င်ိုးတအတနပြင်
၌ရှသည်အ
့် ရ မျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးသင်သ
် ဲသည့်် အတတွိုးမျ ိုး၊
့် မမတအထဲ
့် ည်- လွနက
့်
့်
ပင်္္ြုလ်တရိုး စတ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် စဉ်ိုးစ ိုးသိုးသပ်မှုမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်ပင်တည်ိုး။
လူတတွ၏ အတပေါ်ယစတ်သတဘ ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကင်တွယပ် ခင်ိုးကလည်ိုး သူအလ
ပ်၏
့်
အစတ်အပင်ိုး တစ်ခပင်။ ဥပမ လူတတွ၏ ပပင်ပ၊ ပမှနမ
် ဟတ်သည့်် လူသ ိုးသဘ ဝ၊ သမဟ
့် တ်
သူတ၏
့် ဘဝတနမှုပစန္ှင ့်် အကျင်၊့် သူတ၏
့် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ ဓတလ့်မျ ိုး၊ အတပေါ်ယ အတလ့်အထမျ ိုး၊
သူတ၏
ှု ျ ိုး။ သတသ
်လည်ိုး လူမျ ိုးက သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးပပီိုး
့် စတ်အ ိုးထက်သန်မမ
့်
သူတ၏
့် ခါ အဓက ကင်တွယသ
် ည်အ
့် ရ မျ ိုးမှ
့် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးြ သူ
့် တတ င်ိုးဆသည်အ
သူတအတွ
ငိုး် ၌ရှသည့်် စတ်တက်ကကမှုန္င
ှ ့်် အယူအဆမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ သင်ကကြုက်သည်အ
့် ရ က
့်
မစ ိုးြ တတ
င်ိုးဆသလပင်။ လွယပ
် ါသည်။ သင်အ
့် တွငိုး် မှ ရှသည့်် ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်

အယူအဆမျ ိုးအတပေါ် သက်တရ က်သည်အ
့် ရ ပင်။ သတသ
်လည်ိုး လက်လွတြ
် တတ
် ပ။
့် မလွယတ
့်
့်
ဤအရ က လူတက
တန
ွ ိုး် လှနတ
် စြ၊ ့် တပိုးဆပ်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့ မှ
့်
့် ဇ တပကတအ ိုး ဆန်ကျင်
ဒကခခြစသည်
တ တတ
င်ိုးဆသည်။ အထူိုးသပြင ့်် လူမျ ိုး၏ အရင်ိုးခအတကက င်ိုးမျ ိုးသည် ဤသ ့်
့်
့်
အလွနပ် ြစ်တပသည်။ သူတ၏
၊ လူတတွသည်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်ပခင်ိုးမှ ယတနအထ
မမှနက
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် စွဲလမ်ိုးကကသည်။ သင်က သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့မကျင်သ
် န်သည်ဟ သင်ခစ ိုးရသည်။
့် ိုးလျှင ် သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက မှနက
သတသ
်လည်ိုး သင်ထ
့် ခါ သင်အ
် န်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးစွ
့် တစ်ခခပြစ်သည်အ
့် ထဲ၌ မမှနက
့်
ရှသည်က ပမင်ရပါလမ်မ
င့်် ဘရ ိုးသခင်က လူမျ ိုးက ပပည်စ
့် တအ င် လပ်သည်အ
့် ခါ
့် ည်။ ထတကက
့်
သူတ၏
ငိုး် ၌ရှတသ အယူအဆမျ ိုး
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သပမင်မှုက တ ိုးဆိုးီ တနသည့်် သူတအတွ
့်
အမျ ိုးကကီိုးရသည်
ှ
ဆသည်က သပမင်ြ ပပြုလ
ပ်သည်။ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မှ ိုးတနသည်က
့်
သင်သပမင်သည်အ
့် ခါ သင်အ
့် ယူအဆန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်တတွအရ လက်တတွျို့ ကျင်တ
့် ဆ င်တနသည်က
ရပ်န္င်လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသကခန္င်ပပီိုး သင်ထ
့် ပြစ်ပျက်တနသည့်် အရ တတွကက ိုးမှ
သင်က ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်လျှင ် သင်သည် ဇ တပကတက ဆန်ကျင်
တန
ွ ိုး် လှနခ
် ပဲ့် ပီဟ
့်
သက်တသပပသည်။ သင်သည် ဇ တပကတက တွနိုး် လှနသ
် ည်အ
့် ခါ သင်အ
့် တွငိုး် ထဲ၌
တရှ င်လဲ၍မရသည့်် တက်ပဲတ
ွ စ်ခ ပြစ်လ ပါလမ်မ
့် ည်။ စ တန်က လူတက
့် သူတန
့် က်သ လ
့် က်တစြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးမည်ပင်။ ဇ တပကတ၏ အယူအဆတန က်က သူတအ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့် ိုး လက်တစြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးလမ်မ
ဇ တပကတအတပေါ် စတ်ဝင်စ ိုးမက
ှု ထန်ိုးထ ိုးမည်ပင်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတအထဲ
၌ ထွနိုး် လင်ိုး တတ က်ပတစမည် ပြစ်သည်။ ဤအချန်၌ သင်က
့်
ဘရ ိုးတန က်က လက်မလ ိုး သမဟ
့် တပေါ်မှ
့် တ် စ တန်တန က်က လက်မလ ိုး ဆသည်မှ သင်အ
မူတည်သည်။ အဓကအ ိုးပြင့်် လူတအတွ
ငိုး် ၌ရှတသ အရ မျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်အတွက်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် မညီညွတ်တသ သူတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးက
့်
ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်က လူမျ ိုးအ ိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးြ ့်
တတ င်ိုးဆသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူမျ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တထ
့် ပပီိုး သူတက
့်
အလင်ိုးတပိုးက အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစသည်။ ထတကက
င့်် ပြစ်ပျက်တနသည့်် အရ အ ိုးလိုး၏ တန က်မှ
့်
တက်ပဲတ
ွ စ်ခရှသည်။ လူတအတနပြင်
့် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးသည့်် အချန်တင်ိုး၌၊ သမဟ
့်
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ချန်တင်ိုး၌ ကကီိုးမ ိုးသည့်် တက်ပဲတ
ွ စ်ခရှသည်။
့် ိုးသည်အ
သူတ၏ဇ
တပကတမှ အ ိုးလိုးက အဆင်တပပတနပတပါက်တနန္င်တသ ်လည်ိုး စင်စစ်အ ိုးပြင့််
့်
သူတ၏န္ှ
ှ တ
် ရိုးတက်ပဲတ
ွ စ်ခ ပြစ်တပေါ်တနလမ်မ
့် ည်။
့် လိုးသ ိုးအတွငိုး် ပင်ိုး၌မူ တသတရိုးရင
ဤပပင်ိုးထန်တသ တက်ပဲွ ပပီိုးဆိုးသည်အ
့် ခါမှသ ၊ ကကီိုးမ ိုးစွ န္ှုင်ိုးဆဆင်ပခင်ပပီိုးသည်အ
့် ခါမှသ

တအ င်ပမင်မှုန္င
ှ ့်် ကျရှု ိုးမှုက အဆိုးအပြတ်တပိုးန္င်သည်။ ငရမည်တလ ၊ ရယ်ရမည်တလ ဆသည်က
မသတပ။ လူတ၏အတွ
ငိုး် ၌ရှတသ ကကရွ ယ်ချက် အမျ ိုးအပပ ိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် တနတသ တကက င်၊့်
့်
သမဟ
အဆမျ ိုးန္ှင ့်် ဆန်ကျင်
တနတသ တကက င့််
့်
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအမျ ိုးစသည် သူတ၏အယူ
့်
လူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ချန်တင
ွ ် တန က်ကယ
ွ ်၌ ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် ိုးသည်အ
တက်ပဲကွ ကီိုးတစ်ခက ဆင်န္တ
ဲ နရသည်။ ဤသမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်က့် ကပပီိုးသည်အ
့် ခါ
လူတအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစမည်ဟ တန က်ဆိုး၌ ဆိုးပြတ်ချက်မချမီတွင ်
့်
တန က်ကယ
ွ ်၌ မတရတွက်န္င်သည့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး မျက်ရည်မျ ိုး ကျခဲက့် ကပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဤတက်ပဲတ
ွ ကက င်ပ
ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
့် င် လူတသည်
့် ရပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
့် တတ င်ခ
ဤသည်မှ စစ်မှနသ
် ည့်် ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ တက်ပဲသ
ွ ည် သင်အ
့် တပေါ်က
ကျတရ က်လ သည်အ
့် ခါ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ဘက်မှ အမှနတ
် ကယ် ရပ်တည်န္င်လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစန္င်မည်ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တနစဉ်တွင၊်
အတွငိုး် ၌ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးြမှ့် တရှ င်လဲမရန္င်တပ။ လူတသည်
သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ခါ သူတအတွ
ငိုး် ထဲက အရ အ ိုးလိုးသည် မှနက
် န်တနသည်ဆလျှင၊်
့် ိုးသည်အ
့်
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးက ခရန်လအပ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ၊ ထပပင်
့်
့်
တက်ပဲဆ
ွ သည်မှ လည်ိုး ရှမည်မဟတ်ဘဲ ဒကခလည်ိုး ခစ ိုးရမည် မဟတ်တပ။ လူတ၏အတွ
ငိုး် ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အသိုးပပြုပခင်ိုးကခရရန် မထက်တန်သည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှတနပပီိုး ဇ တပကတ၏
ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှတနတသ တကက င့်် လူတအတနပြင်
့် ဇ တပကတက
့်
ဆန်ကျင်
တန
ွ ိုး် လှနမ
် န္
ှု င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်ခန်ိုးစ က ပ၍တလိုးတလိုးနက်နက်
့်
သင်ယြ
ူ လ
ှ အ
့်် တူခစ ိုးြ ့်
့် အပ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက သူန္င
တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခဟ သူတခေါ်ဆသည့်် အရ ပင်ပြစ်သည်။ သင်က အခက်အခဲတတွက
ကကြုရသည်အ
့် ခါ အလျင်အပမန်ပင် ဘရ ိုးသခင်က ဆတတ င်ိုးပါ။ “အိုး ဘရ ိုးသခင် ကျွန္ပ်
်
ကယ်တတ ်က တကျနပ်တစချင်ပါတယ်။ ကယ်တတ ်ရဲ န္ှ့် လိုးသ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးြ တန
က်ဆိုးတသ
့်
အခက်အခဲက တတ င်ခ
် တ ် တတွျို့ ကကြုရမယ့်် အခက်အခဲ အတန္ှ င်အ
် တွ
့် ချင်ပါတယ်။ ကျွနတ
့် ယှကတ
ဘယ်တလ က်ကကီိုးမ ိုးပါတစ ကျွနတ
် တ ်ဟ ကယ်တတ က
့်် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးရပါမယ်။ ကျွနတ
် တ ရ
့်် ဲ ့်
ဘဝတစ်ခလိုးက လက်လွတ် ဆိုးရှုိုးရမယ်ဆရင်တတ င် ကျွနတ
် တ ်ဟ ကယ်တတ ့်က
့်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးရပါမယ်။” ဤကဲသ
့် ဆက်
ကပ် အပ်န္မှု
ှ န္င
ှ အ
့်် တူ သင်ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါ သင်၏
့်
သက်တသခချက်မှ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မည်ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်က့် ကသည့််
အချန်တင်ိုး၊ စစ်တဆိုးပပြုပပင်ပခင်ိုးက သူတ ပြတ်
သန်ိုးသည်အ
့် ခါတင်ိုး၊ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုး ခရသည်အ
့် ခါတင်ိုး၊
့်
သူတအတပေါ်
မှ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အချန်တင်ိုးမှ လူတသည်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် န ကျင်မက
ှု
့်
့်

ခကကရသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူမျ ိုးအတွက် စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
သူတအ
ွ စ်ခ ရှသည်။ ဤသည်မှ သူတပပြုလ
ပ်ရမည့်် အမှနတ
် ကယ်
့် ိုးလိုးအထဲ၌ တက်ပဲတ
့်
တပိုးဆပ်မပ
ှု င် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမြတ်ရှုပခင်ိုးန္ှင ့်် ပမ
အလပ်ရှုပ်တနပခင်ိုးက တပိုးဆပ်ပခင်ိုး တစ်မျြုိုးပင်။ ဤသည်မှ လူတ လ
့် ရ ပြစ်သည်။
့် ပ်ကလပ်ရမည်အ
သူတ ပြည်
ဆ
့် ည်ိုးရမည့်် သူတ၏
ှ ့်် ဝတတရ ိုးပင်ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး တဘိုးြယ်ထ ိုးြ ့်
့်
့် တ ဝန်န္င
့်
လအပ်သည့်် သူတ အတွ
ငိုး် ထက
ဲ ဤအချက်က တဘိုးြယ်ထ ိုးရပါမည်။ သင်က ဤကဲသ
့် မလ
့်
့် ပ်လျှင ်
သင်၏ ပပင်ပဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးက မည်မျှပင် ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ သင်က မည်မျှပင် တပပိုးလ ိုးတနရပါတစ၊
အ ိုးလိုးသည် အလဟဿ ပြစ်ပါမည်။ ဆလသည်မှ သင်အ
ှု ျ ိုးကသ
့် တွငိုး် မှ ရှသည့်် တပပ င်ိုးလဲမမ
သင်၏ ပပင်ပအခက်အခဲမျ ိုးက တန်ြိုးရသလ
ှ
ိုးဆသည်က ဆိုးပြတ်တပိုးမှ ပြစ်သည်။ သင်၏
အတွငိုး် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပပီိုး၊ သင်က သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ခါ
့် ိုးသည်အ
သင်၏ ပပင်ပ ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသအမှတ်ပပြုမှုက ရရှမှ ပြစ်သည်။
သင်၏ အတွငိုး် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ရှလျှင၊် ဒကခခစ ိုးမတ
ှု တွ သင်မည်မျှပင် ခရပါတစ
သမဟ
့် တ် အပပင်မှ သင်မည်မျှပင် အလပ်ရှုပ်တနပါတစ ဘရ ိုးသခင်၏ အသအမှတ်ပပြုမှု
ရရှမည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသအမှတ်ပပြုမှုမရရှသည့်် အခက်အခဲသည် အလဟဿသ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်တပိုးဆပ်ခရ
ဲ့် သည့်် အရ က ဘရ ိုးသခင် အသအမှတ်ပပြုမပပြု ဆသည်မှ
့်
သင်စ
ွ ိုး် မှ တပပ င်ိုးလဲမှု ရှမရှအတပေါ်မှ မူတည်ပပီိုး သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် တ်တင
့် ိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးမ၊ှု ဘရ ိုးသခင်ကသပမင်မှု၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှမှုတက
့် ရရှြ ့်
သင်၏ ကယ်ပင်ကကရွ ယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးက ဆန်ကျင်
တန
ွ ိုး် လှနပ် ပီိုး သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးမှုရ၊ှ မရှအတပေါ်မှ မူတည်ဆိုးပြတ်သည်။ သင်သည် မည်မျှပင် အလပ်ရှုပ်တနပါတစ
သင်၏ကယ်ပင် ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက ဆန်ကျင်
တန
ွ ိုး် လှနရ
် န် ဘယ်တသ အခါမျှ သင်မသခဲြ
့်
့် ူိုးလျှင၊် ပပင်ပ
လပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုတက
့် သက်တ က တစ်ခါမှ
့် သ ရှ တြွလျှင၊် သင်အ
အ ရမစက်လျှင ် သင်၏ ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးသည် အလဟဿပြစ်သွ ိုးမည်ပင်။ အတပခအတနတစ်ခထဲ
သင်မ
်လည်ိုး အတွငိုး် ထဲ၌က ိုး ဤသတပပ
သည်မှ
့် ှ သင်တပပ ချင်သည့်် အရ တစ်ခ ရှသည်။ သတသ
့်
့်
မမှနက
် န်ပါ ဤသတပပ
သည်မှ သင်ည
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ တအတွ
က် အကျြုိုးမရှဘဲ သူတက
့် အ
့်
့်
့်
ထခက်န ကျင် တစမည်ဟ သင်ခစ ိုးရလျှင ် စတ်ထ၌
ဲ သ န ကျင်ခစ ိုးြ ထ
့် ိုးလက်ပပီိုး ဤအရ က
မတပပ ပါန္ှင။့်် ဤစက ိုးလိုးတတွသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြ ့်
မတတ်န္င်သည်အ
့် တွက်ပင်။ ဤအချန်မှ သင်က
ွ ိုး် ၌ တက်ပဲတ
ွ စ်ခ ရှတနလမ်မ
်လည်ိုး
့် ယ်တင
့် ည်။ သတသ
့်
သင်သည် န ကျင်မက
ှု ခပပီိုး သင်ချစ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်ြ ဆန္ဒ
ရတနမည်
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
တကျနပ်တစြ ဤဒ
ကခက ခစ ိုးြ ဆန္ဒ
ရတနမည်
ှ
၊ သင်သည် အတွငိုး် မှ န ကျင်မှုက ခတနရတသ ်လည်ိုး
့်
့်

သင်သည် ဇ တပကတက မစွဲလမ်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် တကျနပ်ပပီိုး သင်သည်လည်ိုး
အတွငိုး် မှ စတ်သက်သ ပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
် ကယ် တပိုးဆပ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
့် ည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
ဘရ ိုးသခင် န္ှစ်သက်သည့်် တပိုးဆပ်ပခင်ိုးပင်။ ဤကဲသ
့် ပ့် စန္ှင ့်် သင်ကျင်က့် ကသည်အ
့် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်က
့် တသချ တပါက် တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည် ပြစ်သည်။ သင်က ဤအရ က မလပ်န္င်ဘိုးူ ဆလျှင ်
သင်မည်မျှပင် န ိုးလည်ပါတစ သမဟ
့် တ် သင်မည်မျှပင် စက ိုးတက င်ိုးတက င်ိုး တပပ န္င်ပါတစ၊
ဘ မျှပြစ်လ မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်မှ သူက စ တန်န္င
ှ ့််
တက်ပဲဆ
ွ င်န္သ
ဲ ည်အ
့် ခါ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ဘက်မှ ရပ်တည်တနန္င်ပပီိုး စ တန်ဘက်က
လှညမ
့်် သွ ိုးဘူိုးဆလျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ရရှမှ ပြစ်ပပီိုး သင်၏
သက်တသခပခင်ိုးမှ ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်မှ ပြစ်သည်။
လူမျ ိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အဆင်တ
့် င်ိုးတွင ် အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်မှ လူမျ ိုး၏
စီစဉ်မှုမှ ထွကတ
် ပေါ်လ သကဲသ
့် လူ
ဲ ဆက်သယ
ွ ် လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးအတနန္ှင ့်် သမဟ
့် မျ ိုးကက ိုးထ၌
့် တ်
လူမျ ိုး၏ ကက ိုးဝင်ပပြုလပ်မမ
ှု ျ ိုးအတနန္ှင ့်် ပြစ်တပေါ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး တန က်ကယ
ွ ်မှ တတ ့်
့်
လပ်တဆ င်မှု အဆင်တ
့် င်ိုး၊ ပြစ်ပျက်မှုတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့ မှ စ တန်ပပြုလပ်သည့််
အတလ င်ိုးအစ ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး လူမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် အတွက် သူတ၏
့် သက်တသခမှုမှ ခင်ပမဲစွ
ရပ်တည်ြ လ
့် ါ။ ဥပမ ့် သည့်် အချန်က ကကည်က့် ကည်ပ
့် အပ်သည်။ တယ ဘ စမ်ိုးသပ်ခခဲရ
တန က်ကယ
ွ ်မှ က စ တန်က ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတလ င်ိုးအစ ိုး လပ်တနပခင်ိုးပြစ်သည်။
တယ ဘအတပေါ်မှ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ က လူသ ိုးတ၏
့် လပ်တဆ င်မပှု ြစ်ပပီိုး လူသ ိုးတ၏
့်
ကက ိုးဝင်လပ်တဆ င်မှု ပြစ်သည်။ သင်တအတွ
ငိုး် မှ ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်သည့်် အဆင်တ
့် င်ိုး၏
့်
တန က်ကယ
ွ ်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပပြုလပ်သည့်် စ တန်၏ အတလ င်ိုးအစ ိုးရသည်
ှ
။
ဤအရ ၏တန က်ကယ
ွ ်မှ အ ိုးလိုးက တက်ပဲပ
ွ င်။ ဥပမ - သင်က သင်ည
ီ စ်က
့် အ
တမ င်န္မ
ှ တတွအတပေါ်က မတက င်ိုးပမင်တနသည်။ သင်တပပ ချင်တနသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး ရှတနသည်။
ဘရ ိုးသခင်က မတကျနပ်တစန္င်ဟ သင်ခစ ိုးရန္င်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးရှတနသည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
သူတက
ွ စ်ခ
့် ည်။ ဤအချန်မှ သင်အ
့် တွငိုး် ၌ တက်ပဲတ
့် သင်မတပပ လျှင ် စတ်မသက်မသ ခစ ိုးရလမ်မ
စတင်ပြစ်တပေါ်လမ်မ
ွ င်။ ထတကက
င့််
့် ည်။ “ငါ တပပ မလ ိုး၊ မတပပ ဘူိုးလ ိုး။” ဤသည်မှ တက်ပဲပ
့်
သင်ကကြုရသမျှ အရ အ ိုးလိုးတင
ွ ် တက်ပဲတ
ွ စ်ခရှသည်။ သင်အ
ွ စ်ခရှသည့်အ
် ခါ၊
့် တွငိုး် တွင ် တက်ပဲတ
သင်၏ စစ်မှနတ
် သ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးတတကက
င ့််
့်
သငအ
့်် တွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုတပသည်။ အဆိုး၌ သင်အ
့် တွငိုး် မှ ပပဿန က
တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်လက်ပပီိုး တဒါသသည် သဘ ဝအတလျ က် ပျက်ပပယ်သွ ိုးသည်။
ဤကဲသ
့် အရ
မျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ သင်၏ လက်တွဲလပ်တဆ င်မ၏
ှု အကျြုိုးသက်တရ က်မှု
့်

ပြစ်သည်။ လူတလ
့် ပ်သမျှ အ ိုးလိုးမှ သူတ၏
့် အ ိုးထတ်မှုထဲ တပိုးဆပ်မှု တစ်ခလပ်ြ လ
့် အပ်သည်။
အမှနတ
် ကယ် ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး မပါဝင်ဘ၊ဲ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်မတကျနပ်တစန္င်တပ။
့်
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် နီိုးတတ င် မနီိုးစပ်တပ။ သူတက
့်
့် အန္ှစ်သ ရမပါသည့််
တဆ င်ပဒ်မျ ိုးက စက ိုးတကက ရှညတ
် နပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤအန္ှစ်သ ရမရှသည့်် တဆ င်ပဒ်မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစန္င်ပါသလ ိုး။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
နယ်ပယ်ထဲ တက်ပဲွ ဆင်န္တ
ဲ နစဉ်မှ သင်က ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် စ
့် နည်ိုး။
့် တ်တကျနပ်မှု တပိုးသင်သ
သူအတွ
က် သင်၏ သက်တသခပခင်ိုးမှ မည်ကသ
ဲ့် ခ
့် နည်ိုး။ သင်ထ
့်
့်
့် င်မ စွ ရပ်တည်သင်သ
ပြစ်ပျက်သည့်် အရ တင်ိုးက ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မပှု ြစ်ပပီိုး သက်တသခြအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်က
့်
သင်က
ဲ့် ချန် ပြစ်သည်ဆသည်က သင်သသင်သ
့် လအပ်တအ
့် ည်။ ပပင်ပပပန်ိုးသဏ္ဌ န်မှ
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်က
့် စစဟ ထင်စရ မရှန္င်တသ ်လည်ိုး ဤအရ မျ ိုး ပြစ်ပျက်သည်အ
့် ခါ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်သလ ိုး၊ မချစ်ဘိုးူ လ ိုးဆသည်က ဤအရ မျ ိုးက ပပတနသည်။ သင်က
ချစ်သည်ဆလျှင ် သူအတွ
က် သင်၏သက်တသခမှုမှ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မှ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်က
့်
သူအတပေါ်
ချစ်ပခင်ိုးက လက်တတွျို့ မကျင်သ
့် ိုးဘူိုးဆလျှင ် သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့
့်
မကျင်သ
့် ၊ူ သင်သည် သမမ တရ ိုး မပါဝင်သည်သ
့် ၊ူ အသက် မပါဝင်သည်သ
့် ၊ူ တန်ြိုးမရှသူ
့် ိုးသည်သ
တစ်တယ က် ဆသည်က ပပသည်။ လူတတွအတပေါ်မှ ပြစ်ပျက်သည့်် အရ တင်ိုးသည် သူအတွ
က် သူတ၏
့်
့်
သက်တသခမှုမှ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်ြ ဘ
ှ
န်မှ
့် ရ ိုးသခင် အလရှတဲ့် အချန်ပင်ပြစ်သည်။ လက်ရအချ
သင်က ကကီိုးမ ိုးသည့်် အရ မျ ိုး ဘ မျှမပြစ်။ ကကီိုးမ ိုးသည့်် သက်တသခမှုမျ ိုး မရှ။ သတသ
်လည်ိုး
့်
သင်၏ တနစဉ်အသက်
တ အတသိုးစတ်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သက်တသခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်တနသည်။
့်
သင်က သင်ည
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၊ သင်မ
့် အ
့် သ ိုးစအြွဲျို့ဝင်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ
့် ဘိုးမှ ရှတဲ့် လူတင်ိုး၏
တလိုးစ ိုးမက
ှု ရယူန္င်လျှင၊် တစ်တနမှ့် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး တရ က်လ ပပီိုး
သင်လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးက တလိုးစ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက အက့် သြွယ်
ပြစ်သည်ဆသည်က ပမင်လျှင ် သင်သည် သက်တသခပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ထိုးထင
ွ ိုး် ဉ ဏ်မရှ၊
အရည်အချင်ိုးက နမ်က
့် ျင်ိုးဆိုးတသ အရည်အချင်ိုးရသည့်
ှ
် လူတအထဲ
၌ မည်သည့််
့် ျတသ ်လည်ိုး၊ အညြ
့်
ကကီိုးပမတ်တသ အမှုက ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်က အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး ပပသရင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ သင်က
့် တစပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သင်သည် သူက
က
့် ပပည်စ
့် တကျနပ်တစန္င်ပပီိုး သူအလ
့်
သတပပြုမမည် ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သလ ပပီိုး၊ စ တန်၏တရှ ျို့တွင ်
့်
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်လ ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
သစစ ရှလ ကကသည်၊ ထအခါတွင ် ဤလူအပ်စမျ ိုးထက် အဘယ်သမ
ူ ျှ သ ၍ အ ိုးမ န်မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
ဤသည်မှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ သက်တသခချက် ပြစ်ပါလမ်မ
့် ည်။ သင်က ကကီိုးမ ိုးသည့်် အလပ်မျ ိုးက

မလပ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်သည်။ တစ်ပခ ိုးလူမျ ိုးက သူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးက တဘိုးြယ်မထ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး သင်က တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်သည်။ တစ်ပခ ိုးလူမျ ိုးက
သူတ၏
် ကယ် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသမခန္င်တသ ်လည်ိုး သင်က
့် အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပန်လည်တပိုးဆပ်ပပီိုး သူအတပေါ်
မှ ခင်မ သည့်် သက်တသခမှုက
့်
ပပြုလပ်ြအတွ
က် သင်၏ အမှနတ
် ကယ် အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် အပပြုအမူတက
့်
့် အသိုးပပြုန္င်သည်။
ဤအချက်ကသ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပခင်ိုးအတနန္ှင ့်် အသအမှတ်ပပြုန္င်သည်။ သင်က
ဤအချက်က မတတ်န္င်ဘိုးူ ဆလျှင ် သင်မ
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးကက ိုး၌၊
့် သ ိုးစဝင်မျ ိုးကက ိုး၌၊ သင်ည
့် အ
သမဟ
့် တ် တလ က၏ လူမျ ိုးကက ိုး၌ သက်တသမခတပ။ စ တန်တရှ ျို့ မှ သင်က သက်တသမခန္င်လျှင ်
စ တန်က သင်က
့် ရယ်တမ ပါလမ်မ
့် ည်။ စ တန်သည် သင်က
့် ရယ်စရ တစ်ခ၊ ကစ ိုးစရ တစ်ခအတနန္ှင ့််
ဆက်ဆပါလမ်မ
ှ ်ိုးသွ ိုးတအ င် လပ်ပါလမ်မ
့် ည်။ သင်က
့် မကက ခဏ အရူ ိုးလပ်ပပီိုး ရူ ိုးန္မ
့် ည်။ အန င်္တ်မှ
သင်ဆ
ီ ကကီိုးမ ိုးသည့်် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး ကျတရ က်လ ပါမည်။ သတသ
်လည်ိုး ယတန သင်
သည်
့် က
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
ှ သ
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် ချစ်လျှင ် စမ်ိုးသပ်မသ
ှု ည် မည်မျှပင် ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ သင်ထ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပျက်သည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် သင်၏ သက်တသခမှုမှ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစပါလမ်မ
ှ ိုးသ ိုးသည် စတ်သက်သ ရ
့် ည်။ တန က်မှ တတ ့် သင်န္
့် လ
ရပါလမ်မ
ှု မည်မျှပင် ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ သင်သည်
့် ည်။ အန င်္တ်၌ သင်ကကြုတတွျို့ရမည့်် စမ်ိုးသပ်မက
တကက က်ရွ ျို့မည် မဟတ်တချ။ အန င်္တ်မှ အဘယ်အရ ပြစ်မည်ဆသည်က သင်တ မပမင်
န္င်တပ။ ယတန ့်
့်
အတပခအတနမျ ိုး၌သ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုး တပိုးန္င်မည်ပြစ်သည်။ သင်တက
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ လက်တတွျို့ဘဝမှ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုး၊ စ တန်က အရှက်ရတစသည့်် ခင်မ တသချ တသ
သက်တသခပခင်ိုးတက
ှု ရှဘဲ
့် ည်။ သင်ဇ
့် တပကတက တကျနပ်မမ
့် အ ရစက် ပပြုလပ်သင်သ
ဒကခခစ ိုးရမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး သင်က ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး စ တန်က
အရှက်ရတစမည်ပင်။ သင်သည် ဤပစအတင်ိုး ကျင်က့် ကလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ
့် ရှ ျို့ မှ
လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပါလမ်မ
ှ
တသ အခါ တစ်ပခ ိုးလူမျ ိုးက
့် ည်။ တစ်တန ကကီ
့် ိုးမ ိုးသည့်် စမ်ိုးသပ်မှု တရ က်ရလ
ကျရှု ိုးသွ ိုးကကပါလမ်မ
်လည်ိုး သင်က ခင်ပမဲစွ ရပ်တည် တနန္င်ဦိုးမည် ပြစ်သည်။
့် ည်။ သတသ
့်
သင်ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် တပိုးဆပ်မတ
ှု ကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
် ည် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့် က ကွယမ
့်
သင်သည် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ပပီိုး ကျရှု ိုးမည်မဟတ်။ ပမှနအ
် ိုးပြင့်် သင်သည် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့ကျင်သ
် ကယ်ချစ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် သူက
့် ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
့်
တကျနပ်တစန္င်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တရှ ျို့ မှ လ မည့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမှ သင်က
့် တသချ တပါက်
က ကွယတ
် ပိုးမည်ပြစ်သည်။ သင်က မက်မဲက အတရိုးပါမှုနည်ိုးပပီိုး အရည်အချင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊

ဘရ ိုးသခင်က သင်က
် န်သလ ိုး
့် န္ှမ်ခ
့် ျ ဆက်ဆမည် မဟတ်။ သင်၏ ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက မှနက
ဆသည်အ
့် တပေါ်၌ မူတည်သည်။ ယတန သင်
သည် အတသိုးဆိုး အချက်အလက်မျ ိုးက အ ရစက်ပခင်ိုး၊
့်
အရ အ ိုးလိုးအတွငိုး် မှ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်ချစ်သည့််
န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခရှပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးက တပိုးအပ်ပခင်ိုးတတကက
င့််
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်သည်။ သင်န ိုးမလည်တဲ့် တစ်ချြုျို့အရ မျ ိုး ရှတနတသ ်လည်ိုး
သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မှနက
် န်တအ င် ပပြုပပင်တပိုးြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်တရှ ျို့က လ တရ က်န္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ရှ တြွန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစသည့်် အရ အ ိုးလိုးက
သင်လပ်တဆ င်သည်။ သင်ည
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သင်က
် ့် တက င်ိုး စွနပစ်
် ့် လမ်မ
့် အ
့် စွနပစ်
့် ည်။
သတသ
်လည်ိုး သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးတနမည်ပြစ်ပပီိုး
့်
ဇ တပကတ၏သ ယ မှုက စွဲလမ်ိုးတပ်မက်မည် မဟတ်။ သင်သည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် အပမဲတမ်ိုး
ကျင်က့် ကမည်ဆလျှင ် သင်အ
ှု ျ ိုး ကျတရ က်သည်အ
့် ချန်မှ သင်သည်
့် တပေါ်၌ ကကီိုးမ ိုးသည့်် စမ်ိုးသပ်မမ
က ကွယတ
် ပိုးပခင်ိုး ခရပါလမ်မ
့် ည်။
ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် လူတ၏
့် တွငိုး် ပင်ိုးအတပခအတနက ရည်ရွယ်ထ ိုးသနည်ိုး။
့် မည်သည်အ
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တအ င်ပပြုရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်သည့်် လူတအထဲ
ရှ ပန်ကန်တတ်တသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက ရည်ရွယ်ထ ိုးသည်။ လူတ၏အတွ
ငိုး် ၌ မစင်ကကယ်သည်အ
့် ရ မျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်၊
့်
အတပေါ်ယ ဟန်တဆ င်သည်အ
့် ရ မျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူတက
့်
့်
သန်စင်
ှု ျ ိုးက ခစ ိုးတစသည်။ သတသ
်လည်ိုး ယတန သင်
သည်
့် ရန်အတွက် သူတအ
့်
့် ိုး စမ်ိုးသပ်မမ
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်လျှင၊် အန င်္တ်မှ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးသည် သင်အ
့် ပခင်ိုးမျ ိုး
့် တွက် ပပည်စ
ပြစ်ပါလမ်မ
သည် ဘရ ိုးသခင်က မတကျနပ်တစန္င်ပါက၊ အန င်္တ်မှ
့် ည်။ ယတန သင်
့်
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးသည် သင်က
့် လှုျို့တဆ ်ပါလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် မသလက်ဘဲ ကျရှု ိုးပါလမ့််မည်။
ဤအချန်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က မလက်မီန္င်သည်အ
့် တွက်၊ စစ်မှနသ
် ည့်် အသိုးဝင်မှုက
မပင်ဆင်သည်အ
့် တွက် ကယ်က
့် ယ်ကယ် ကယ်တင်န္င်မည် မဟတ်တတ ။့် ထတကက
င့်် သင်သည်
့်
အန င်္တ်မှ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ြ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
ဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုး အဆိုးအထ
့်
သူတန
သည် ခင်မ သည့်် အတ်ပမစ်က တည်တဆ က်ရမည်။
့် ည်။ ယတန သင်
့်
့် က်လက်သင်သ
အရ အ ိုးလိုးမှ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ ကျင်သ
က သတပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
့် ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် သူအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရပါမည်။ သင်သည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးန္ှငပ
့်် င် အပမဲတမ်ိုးကျင်က့် ကလျှင ် သင်အ
့် ထဲ၌
အတ်ပမစ်တစ်ခ ရှလ ပါလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ထဲ၌ရှသည့်် သူက
့် ချစ်တသ
န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခက တွနိုး် အ ိုးတပိုးပပီိုး သူသည် သင်က
့် ယကကည်မှု တပိုးပါလမ့််မည်။ တစ်တနမှ့်
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခသည် သင်အ
် ကယ် ကျတရ က်လ သည်အ
့် ခါ သင်သည်
့် တပေါ်မှ အမှနတ

န ကျင်မတ
ှု စ်ချြုျို့က ခစ ိုးရန္င်ပပီိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ စတ်ထခက်မှုက ခစ ိုးရမည်။
သင်တသသွ ိုးသကဲသ
့် တကကကွ
ဲ ဝမ်ိုးနည်ိုးမက
ှု ခစ ိုးရမည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်တပေါ်
့်
့်
သင်၏အချစ်သည် တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်ဘဲ သ ၍ပင် နက်ရှုင်ိုးလ ပါလမ်မ
့် ည်။
ဤကဲသ
့် အရ
မျ ိုးက ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးပင်။ သင်သည် ယတန န့် ခပခင်ိုး န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆ၊ လပ်တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုးက လက်ခန္င်လျှင် သင်က
့် ဘရ ိုးသခင်က
တသချ တပါက် တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည့််
့်
သူတစ်တယ က်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ကတတတ ်က ရရှမည်ပင်။ ယတန သင်
သည် မကျင်က့် ကဘူိုးဆလျှင ်
့်
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးသည် တစ်တနမှ့် သင်အ
့် ခါ သင်သည် ယကကည်ပခင်ိုး
့် တပေါ်က ကျတရ က်လ သည်အ
သမဟ
ှ ိုးသ ိုး မရှသည့်် သူတစ်တယ က် ပြစ်လ ပါလမ်မ
့် ည်။ ဤအချန်မှ
့် တ် ချစ်ပခင်ိုးန္လ
စမ်ိုးသပ်မသ
ှု ည် တသွိုးတဆ င်မှု ပြစ်လ ပါလမ်မ
ှု က
ဲ
့် ည်။ သင်သည် စ တန်၏ တသွိုးတဆ င်မထ
ထိုးဆင်ိုးသွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး လွတတ
် ပမ က်ရ လမ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ ယတန သင်
သည် တသိုးငယ်သည့််
့်
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခ သင်ထ
့် ကျတရ က်လ တသ အခါ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်တက င်ိုး ရပ်တည်န္င်ပါလမ်မ
့် ည်။
သတသ
်လည်ိုး တစ်တန၌့် ကကီိုးမ ိုးတဲ့် စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခ သင်အ
့် တပေါ် ကျတရ က်လ တသ အခါ ခင်ပမဲစွ
့်
ရပ်တည်န္င်မှ မဟတ်ပါဘူိုး။ လူအချြုျို့သည် ဘဝင်ပမင်သ
ပပည်စ
့် လနီိုးပါိုး ရှတနပပီဟ
့် ည်။ သူတသည်
့်
ထင်တတ်ကကသည်။ ဤကဲသ
့် အချ
့် န်မျ ိုးမှ သင်သည် ပပပီိုးတလိုးနက်စွ မလပ်တဆ င်ဘဲ
အ ိုးရတကျနပ်လျက် ရှတနလျှင ် သင်သည် အန္တရ ယ်က ကကြုရပါလမ်မ
့် ည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက မလပ်ပါ။ အတပေါ်ယမှ တတ ့် အ ိုးလိုးက အဆင်တပပ တနပါလမ်မ
့် ည်။
သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် ခါ သင်၏အသိုးဝင်မသ
ှု ည် အလွနတ
် သိုးငယ်ပပီိုး
့် စမ်ိုးသပ်သည်အ
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ခန္င်ရည် မရှသည်အ
့် တွက် သင်သည် အလွန ် အ ိုးနည်ိုးတနသည်က
တတွျို့ ရှရပါလမ်မ
် တင်ိုး ဆက်ရက
ှ
တလိုးကန်ထင်ိုးမင်
ှု ိုးသည့််
့် ည်။ သင်သည် ပြစ်သည့်အ
အတပခအတနတစ်ခတွင ် ရှတနပါက၊ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး လ သည်အ
့် ခါတွင ် သင် လဲပပြုလမ်မ
့် ည်။ သင်တ၏
့်
အတရိုးပါမှုသည် အဘယ်မျှ တသိုးငယ်သည် ဆသည်က သင်တ မကက
ခဏ ကကည်သ
့် င်သ
့် ည်။
့်
ဤကဲသ
့် နည်
့််
သင်တသည်
တိုးတက်မှု ရှန္င်သည်။ စမ်ိုးသပ်တနချန် အတွငိုး် မှ သ သင်က
့် ိုးလမ်ိုးန္ှငသ
့်
သင်၏အတရိုးပါမှုသည် အလွနတ
် သိုးငယ်တနသည်က တတွျို့ ပမင်လျှင၊် သင်၏ စတ်ဓ တ်ခွနအ
် ိုးက
အလွနအ
် ိုးနည်ိုးတနလျှင၊် သင်အ
် ှုက အလွနတ
် သိုးငယ်တနလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အလမှ
့် တွငိုး် မှ စစ်မှနမ
လတလ က်မမ
ှု ရှလျှင၊် ဤအချန်မှ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက သပမင်မည်ဆလျှင ် သပ်တန က်ကျတနမည်
ပြစ်သည်။
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်မသလျှင ် သင်သည် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအတွငိုး် ၌
မလွဲဧကန်ပင် ကျဆိုးလမ်မ
န္င
ှ ့်် သူတက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် စလင်တအ င် မည်သပပြုတပိုးသည်
့်
့်

မည်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် စလင်တအ င် ပပြုတပိုးသည်တက
့် တွကတ
် ကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သင်မသသည်အ
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက သင်အ
ီ ှု မရှသည်အ
့် ခါ
့် တပေါ်က ကျတရ က်ပပီိုး သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ
သင်သည် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးတစ်ခလိုးက
လူတထ
့် ခါ ဤအရ က သင်၏ဇ တပကတက အဘယ်အရ ယူလ တပိုးသနည်ိုး။
့် ပပသသည်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် ခါ
့် တ်သည့်် စတ်တနသတဘ ထ ိုးက လူတထ
့် ပပသသည်အ
၎င်ိုးတ၏ဇ
တပကတသည် တဝဒန မျ ိုးစွ က မလွဲဧကန် ခစ ိုးရပါလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဤတဝဒန က
့်
မခစ ိုးရလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးက သင်မခယူန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် စစ်မန
ှ သ
် ည့််
ချစ်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ သင်အပ်န္န္
ှ င်မည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့်
စလင်တအ င် ပပြုလပ်လျှင ် သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးအ ိုး သင်က
့် တသချ တပါက်
ပပသမည်ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက လမှ ယတနအထ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး
့်
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးက တစ်ခါမျှ မပပြူိုးပါ။ သတသ
်လည်ိုး
့်
တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် သူတရှိုးမဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပပီိုး တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည့််
ဤလူအပ်စက ြွငပ့်် ပသည်။ ထပပင်
့် လူမျ ိုးက စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တြ ်ထတ်ပပသပပီိုး ထအရ မှတစ်ဆင့်် လူတစ်စက
စလင်တအ င် သူပပြုလပ်သည်။ ဤအရ သည် လူမျ ိုးအတွက် ထ ိုးရသည်
ှ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ တ
် သ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပင်ပြစ်သည်။ လူတအတပေါ်
ထ ိုးရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ သ
် ည်ခ
့် ျစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့်
တတွျို့ ကကြုြရန်
့် ပပင်ိုးထန်လှသည့်် တဝဒန က သည်ိုးညည်ိုးခရရန် လအပ်ပပီိုး
့် အတွက် လူတအတနပြင်
့်
ပမင်မ
ှ
့် ိုးသည့်် အြိုးအခတစ်ခက တပိုးဆပ်ြ လ
့် အပ်သည်။ ဤအရ ပပီိုးတန က်မသ
ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးက သူတခ့် ရမည်ပြစ်ပပီိုး သူတ၏
ှ သ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့် စစ်မန
ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်လည်တပိုးအပ်န္င်မည် ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
တကျနပ်ပါလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးက
ခရန်ဆန္ဒရသည်
ှ
ဆလျှင၊် သူ၏အလတတ ်က ထမ်ိုးရွ က်ပပီိုး သူတ၏
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့် စစ်မှနသ
ဘရ ိုးသခင်ထ တပိုးအပ်လလျှင ် တသပခင်ိုးထက် ပဆိုးသည့်် တဝဒန က ခစ ိုးြရန်
့် အတွက်
အတပခအတနမျ ိုးအရ ပြစ်တပေါ်လ သည့်် မျ ိုးပပ ိုးလှတသ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့်် ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးတက
့်
ကကြုတတွျို့ရမည်ပြစ်ပပီိုး အဆိုးမှ သူတ၏
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်လည်တပိုးအပ်ြ ့်
့် စစ်မှနသ
တွနိုး် အ ိုးတပိုးပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်က ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်သတလ ၊
မချစ်သတလ ဆသည်က အခက်အခဲန္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လ၌ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးက သန်စင်
ှ ့််
့် တပိုးသည်၊ ထပပင်
့် ဤအရ ကလည်ိုး အခက်အခဲန္င

စစ်တဆိုးပခင်ိုးအလယ်၌သ ရရှသည်။

“နှစတ
် စ်တ

င်နင
ို င
် တတ ် တရ က်ရိှလ ြပ့် ပီ ” နှငပ
့်် တ်သက်၍
အကျဉားြျ ပ် တဆွားတနွားြျက်

န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်၏ ရူ ပါရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်မည်သည့်အ
် ရ က တတွိုးထင်သနည်ိုး။
အချြုျို့လူမျ ိုးသည် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မျ ိုးစွ စဉ်ိုးစ ိုးကကပပီိုး၊ “န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်သည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် န္ှစ်တစ်တထ င်တည်မည် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ပမအသက်ကကီိုးတသ
့်
အသင်ိုးသ ိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် အမ်တထ င်မပပြုရတသိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ အ
်
့် မ်တထ င်ပပြုရမည်တလ ။ ကျွန္ပ်
မသ ိုးစသည် တငွမရှပါ၊ ကျွန္ပ်
် တငွ စရှ သငသ
့်် တလ ...” ဟ ဆကကသည်။ န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်
ဟူသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်တ သ
မျက်စမှုနက် ကတသ တကက င၊့်် မျ ိုးစွ
့် ကကသတလ ။ လူတသည်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခရကကသည်။ အမှနတ
် ွင ် န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်သည် တရ ိုးဝင် မတရ က်ရတသိုး
ှ
တပ။
လူတက
့် တတ အတွငိုး် တွင၊် န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်သည် အပျသင်စ
့် စလင်တစပခင်ိုး အဆင်အ
ငှကင
် ယ်တစ်တက င်ကသ
ဲ့် သ
့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးထ ိုးတသ
န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်၏ အချန်က လတွင၊် လူသ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ယခင်က လူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့်
့် က သနမ်ပပည်တွင ် ပမဲပမစွ ရပ်တည်ကကမည်ဟ
တပပ ကက ိုးထ ိုးခဲသ
စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်အ
် ခါမှသ - ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့် ည်။ လူတသည်
့်
့်
တပပ ထ ိုးတသ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုး ပြစ်လ သည့်အ
် ခါတွငသ
် - န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ် တရ က်ရပပီ
ှ ိုး
ပြစ်လမ်မ
် ခါ၊ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူမျ ိုးက စလင်တစသည့်အ
့် တစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် သန်စင်
သ ၍ စင်ကကယ်တလတလ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် သ ၍ စလင်တစတလတလ ပြစ်သည်။ မစင်ကကယ်မှု၊
ပန်ကန်ပခင်ိုး၊ ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးန္ှင ့်် သငအ
့်် တွငိုး် ရှ ဇ တပကတ၏ အမှုအရ မျ ိုးက
့်
ထတ်ပစ်လက်တသ အခါ၊ သင် သန်စင်
့် ခရပပီိုးချန်တွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက
ခရလမ်မ
့် ည် (တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် သူပြစ်လမ်မ
့် ည်)။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် သူပြစ်လ တသ အခါ၊ န္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် သင် ရှလမ်မ
့် ည်။
ယခသည် န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်၏။ န္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်တခတ်တင
ွ ၊် လူတသည်
အသက်ရင
ှ ရ
် န်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ိုးကိုးကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမည်န မတအ က်သ လ
့် ည်ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကကလမ်မ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရန် အ ိုးလိုးလ ကကလမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင၊် အချြုျို့က တယ်လီြန်ိုးပြင့််
တခေါ်ဆကကမည်၊ အချြုျို့က ြက်စ်ပကကလ
မ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ည်...၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်

ဝင်ကကည့်ရ
် န် နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးက အသိုးပပြုကကလမ်မ
လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တအ က်သ လ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူအ ိုးလိုး
့် ကကလမ်မ
စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်တ
် န က်တွင ် ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် လူတသည်
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတဆင့်် စလင်တစပခင်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး၊ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့််
လမ်ိုးပပပခင်ိုးမျ ိုး ခရသည်။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်သည်၊ လူတ စ
့် လင်တစပခင်ိုးခရသည့််
အဆင်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊ န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။
န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်တခတ် အတွငိုး် တွင ် လူမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် သန်စင်
့် ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
ထအချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူမျ ိုးက တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့််
လမ်ိုးပပ လမ်မ
ှ ည် ယတနထ
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်မသ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးအ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ပပသလမ်မ
့် ည်ပြစ်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တခတ်တင်ိုးန္ှင ့််
တနရက်
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် တင်ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး၊ ယင်ိုးတအတွ
့်
့် လမ်ိုးပပပ၊
ဝည ဉ်တလ က၌ သူပပြုသည့်် အမှုတက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တလ က၏
့် လူတအ
့် ိုး တပပ ပပလမ်မ
အင်အ ိုးမျ ိုးအတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ည်။ ထအခါမှသ ယင်ိုးသည်
့် ိုး တပပ ပပလမ်မ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ် အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တပလမ်မ
့်် စ်စ
့် ည်။ ယခတွင ် ယင်ိုးသည် ပွငသ
အတပခအတနတစ်ခ၌သ ရှသည်။ လူတသည်
စလင်တစပခင်ိုး မခရသကဲသ
့် သန်
့် တစပခင်ိုး မခရပါက၊
့်
့် စင်
၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် န္ှစ်တစ်တထ င်ကက အသက်ရင
ှ န္
် င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ခန္ဓ သည် မလွဲမတသွ ပျက်စီိုးယယွငိုး် တပလမ်မ
အတွငိုး် ၌ သန်စင်
့် ည်။ လူတသည်
့် ခရက ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စ တန်န္င
ှ ့်် ဇ တပကတတန္ှ့် င ့်် မသက်ဆင်တတ ပ
် ျန်ကကလမ်မ
့် ါက၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ရှငက
့် ည်။
ဤအဆင်တ
ွ ် သင်သည် မျက်စမှုနဆ
် ဲ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ တတွ
ျို့ ကကြုရသမျှအ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
့် င
့်
ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပေါ်တွင ် သင်တနထင်သမျှတနရက်
့် တင်ိုးအတွက် သူက
့် သက်တသခပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
“န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ် တရ က်ရပပီ
ှ ” ဆသည်မှ ပတရ ြက်ပပြုချက် တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
အန င်္တ်တွင ် ပြစ်ပျက်မည်အ
့် ရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ပတရ ြက်ပပြုတပိုးထ ိုးသည့်၊်
ပတရ ြက်တစ်ဦိုး၏ ကကြုတင်တပပ ကက ိုးချက်န္င
ှ ့်် အလ ိုးတူသည်။ အန င်္တ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်
တပပ သည့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ယတန သူ
ီ ပ။
့် တပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မတူညတ
အန င်္တ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တခတ်က လမ်ိုးပပလမမ
့်် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယတနတပပ
တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ မူ လူတက
် ပြရှငိုး် တလသည်။
့် စလင်တစသည်၊ ၎င်ိုးတက
့် စစ်တဆိုးပပီိုး၊ ကင်တွယတ
အန င်္တ်ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်သည်၊ ယတန န္ှု
် ပတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် ကွ ပခ ိုးသည်။ ယတနတွ
့် တက
့် င၊်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်- သူ တပပ ကက ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက

ပဓ နမထ ိုးဘဲ- လူတက
ငိုး် ရှ ညစ်တပသည်မျ ိုးက သန်စင်
့် တစရန်၊ ၎င်ိုးတက
့် စလင်တစရန်၊ ၎င်ိုးတအတွ
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တစရန်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ၎င်ိုးတက
့် တ်တစရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ယတန ့်
့် တပြ င်မ
တပပ ကက ိုးတသ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်တင
ွ ် တပပ ကက ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သီိုးပခ ိုးအရ န္ှစ်ခ ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်တခတ်တွင ် တပပ ကက ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတက
့်
တလ့်ကျင်မ
် ပေါ်သ တခေါ်
ှ ၊့််
့် ှု အ ိုးလိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်တစရန်၊ လူတက
့် အရ ရ ၌ လမ်ိုးမှနတ
့် တဆ င်ရန်န္င
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ မစင်ကကယ်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက ြယ်ထတ်ရန်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဤတခတ်တင
ွ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အရ ပြစ်သည်။ သူသည် လူအတယ က်တင်ိုး၌ သူ၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတပခခအတ်ပမစ် တစ်ခက ြန်တီိုးသည်၊ သူသည်
သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတင်ိုး၏အသက်ပြစ်တစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် အတွငိုး် ၌ စဉ်ဆက်မပပတ်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစရန်န္င
ှ ့်် လမ်ိုးပပရန် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။ ပပီိုးလျှင ်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သတမထ ိုးမတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတက
့်
့် အပပစ်ဆက ပဲပ့် ပင်ဆိုးမရန်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအထဲ
တင
ွ ် ရှလမ်မ
့် ည်။ ယတန၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အသက် ပြစ်ြရန်
လူသ ိုး လအပ်သည့််
့် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အရ အ ိုးလိုးက တက်ရက် တထ က်ပ့် တပိုးသည်၊ အတွငိုး် ၌ သင် ချြုျို့တသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးထ ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်ခသူအ ိုးလိုးသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးခရကကသည်။ အန င်္တ်တွင ် ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏ လူတက
့် င ်
့် လမ်ိုးပပသည်။ ယတနတွ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တရတ်န္င်ငတွငသ
်
တပပ ကက ိုးထ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
စကကဝဠ
့်
တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတစ်တလျှ က် တပပ ကက ိုးထ ိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်
တရ က်လ တသ အခါတွငသ
်
ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက စက ိုးတပပ ကက ိုးလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူတက
့်
စလင်တစရန် ပြစ်သည်က သကကတလ ။့် ဤအဆင်အ
့် တွငိုး် ဘရ ိုးသခင်တပပ ကက ိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတ၏
့် ပိုးရန်အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး၊
့် လအပ်ချက်မျ ိုးက တထ က်ပတ
ဘရ ိုးသခင်၏ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက သငအ
့်် ိုး သရှခွငတ
့်် ပိုးြ သ
့် မဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ နမတ်လကခဏ မျ ိုးက
သငအ
့်် ိုး သပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန် မဟတ်တပ။ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ပြင့်် သူတပပ ကက ိုးသည်မှ လူတ၏
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးက တထ က်ပတ
့် ပိုးရန် ပြစ်သည်။ န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်တခတ်သည်
မတရ က်ရတသိုး
ှ
တပ- တပပ ကက ိုးထ ိုးတသ န္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်တခတ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးအသတရ ထင်ရှ ိုးတသ တန ပြစ်
့် သည်။ ယဒပပည်တွင ် တယရှု ၏အမှု

ပပီိုးစီိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တရတ်ပပည်မကကီိုးသ တပပ
င်ိုးတရ ျို့ ခဲပ့် ပီိုး၊
့်
အပခ ိုး အစီအစဉ်တစ်ခက ြန်တိုးီ ခဲသ
့် ည်။ သူသည် သူအမှု
့် ၏ အပခ ိုးတသ အပင်ိုးက သင်တထဲ
့် ၌
ပပြုသည်၊ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် လူတက
ှု ျ ိုးစွ
့် စလင်တစပခင်ိုး အမှုက သူ ပပြုပပီိုး၊ လူတက
့် န ကျင်မမ
ခစ ိုးရတစြအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးစွ ရရှတစြ န္ှု
့်
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူ
အသိုးပပြုတလသည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်စက ြန်တိုးီ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤတအ င်ပမင်တသ သူတစ်စက သူ ပပြုလပ်ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့်
သက်တသခန္င်လမ်မ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ည်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ တသသည်အထ သူက
် ကယ် စတ်တကျနပ်တစက သစစ တစ ငသ
့်် ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်၍၊
့် အမှနတ
ဤနည်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးသည့်် အချန်တွင-်
ဆလသည်မှ သူသည် ဤလူစက စလင်တစပပီိုးချန်တွင-် ယင်ိုးသည် န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်တခတ်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
တယရှု သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သိုးဆယ်သိုးန္စ
ှ ်ခကွဲ က ရှခဲသ
့် ည်၊ သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး
အမှုကပပြုရန် ကကလ ခဲပ့် ပီိုး၊ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးမှတဆင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ဘန်ိုးအသတရ
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက ရရှခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခတသ အခါတွင၊် သူသည် န္ှမ်ခ
့် ျပပီိုး
ကွယဝ
် က
ှ တ
် နန္င်ခက
ဲ့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခက သည်ိုးခန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ အရှကရ
် မှုတင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်ခတ်တဝြန်မှုတင်ိုးက ကက့် ကက့်ခခဲရ
့် ဆဲပြစ်ပပီိုး၊
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက ပပည်စ
့် တစရန်အလငှ့် လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ် သမှုန္ှကခ
် ရပခင်ိုးပြင ့်် ပပင်ိုးစွ တသ
န ကျင်မက
ှု သူ သည်ိုးခခဲသ
့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆင်ရ
့် ှ အဆိုးသတ်သွ ိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကကီိုးစွ ိုးတသ ဘန်ိုးအသတရက ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်က လူတက
့် ပမင်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ သူ၏
ဘန်ိုးအသတရအလိုးစ မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးသည် တယရှု ထမှ သူရရှခဲတ
့် သ သူ၏ ဘန်ိုးအသတရ
အစတ်အပင်ိုး တစ်ခသ ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ဆင်ိုးရဲဒကခတင်ိုးက သည်ိုးခန္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ န္ှမ်ခ
့် ျက
ကွယဝ
် က
ှ ်န္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် က ိုးစင်တင် ခန္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ ဘန်ိုးအသတရ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခကသ ရရှခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ ဘန်ိုးအသတရက ဣသတရလတွင ်
ရရှခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးအသတရ၏ အပခ ိုး အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ရှတနဆဲပြစ်သည်လက်တတွျို့ကျကျ အမှုပပြုရန်န္င
ှ ့်် လူတစ်စက စလင်တစရန် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု ၏
့်
အမှုအဆင်အ
် ရ အချြုျို့က လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့် တွငိုး် တွင၊် သူသည် သဘ ဝလွနအ
ယင်ိုးအမှုအဆင်သ
့် ွယရ
် မျ ိုးက ပပသရန်အတွက်သ လိုးဝမဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။
့် ည် နမတ်လကခဏ န္ှင ့်် အြ
ယင်ိုးသည် အဓကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် တယရှု သည် ဆင်ိုးရဲဒကခခန္င်ပပီိုး
က ိုးစင်တင်ခန္င်တကက င်ိုး၊ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ တကက င့်် ကကီိုးစွ တသ ဆင်ိုးရဲဒကခက

ခစ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သူက
် ့် ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတွက်
့် စွနပစ်
သူ၏အသက်က စတတိုးရန် လလ ိုးတနဆဲပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က ပပသရန် ပြစ်သည်။ ဣသတရလ၌
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက ပပီိုးစီိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တယရှု သည် လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ်
သမှုရက်န္က
ှ ်ခခဲရ
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ပပီိုးတန က်တင
စ တန်တရှ ျို့တွင ် သက်တသခခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တရတ်န္င်ငတွင ်
မည်သလူ
သကဲသ
့် ၊ ့် ပမင်လည်ိုးမပမင်ြူိုးတပ၊ သဆ
့် ဇ့် တခပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ မသ
့်
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ မည်
သ ပမင်
့်
့် န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သင်တ ့်
အထဲတွင ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက မျ ိုးစွ ပပြုပပီိုး၊ သင်တသည်
ပမဲပမစွ ရပ်တည်ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤအဆငသ
့်် ည် တအ င်ပမင်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရ
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ ကသ သင်တ ပမင်
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
မခရတသိုး၊ သင်တသည်
သင်တ၏န္ှ
့်
့် လိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထသ လ
့် ိုးဝ မတပိုးအပ်ရတသိုးတပ။
သင်တသည်
ဤဘန်ိုးအသတရက လိုးဝ မပမင်ရတသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သင်တ၏န္ှ
့်
့် လိုးသ ိုးက
သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ သင်တသည်
သူက
် ခါမျှ မခွခ
ဲ ွ န္င်တကက င်ိုးန္ှင ့််
့်
့် မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်တန က် အဆိုးထလက်လမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊ သင်တ၏န္ှ
့် ည်
့် လိုးသ ိုး တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
မဟတ်တကက င်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ် ပြစ်တကက င်ိုးတက
့် သ
သင်တပမင်
် ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရက သင်ပမင်ရသနည်ိုး။ လူတအထဲ
ရှ
့် ရသည်။ မည်သည့်အ
့်
သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး၌ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လွနစ
် ွ ချစ်ခင်ြွယ်
ပြစ်သည်က လူတ ပမင်
ွ ် ဘရ ိုးသခင်ရပပီ
ှ ိုး သူက
့် ကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲတင
့် ခွဲခွ ရန်
လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှကကတပ၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးမှ
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ ခွနအ
် ိုးထက
ွ ်တပေါ်လ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးမှ ချစ်န္င်ကကသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အမှု၏ အထွတ်အထပ် အင်အ ိုး၊
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန္ှုင်ိုးမရတသ အင်အ ိုးက ပမင်ကကတသ အခါ၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကသဇ အ ဏ ရှပပီိုး၊ သူသည် တရတ်ပပည်မ၏ လူမတနတသ
ပမြုျို့ပျက်တစ်ခ၌ သူ၏အမှုက အစပပြုန္င်သည်က ၎င်ိုးတ ပမင်
့် တသ အခါ၊ လူတသည်
့်
အ ိုးနည်ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ဦိုးညတ်ကကက ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခရန် လလ ိုးတနကကတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
အ ိုးနည်ိုးပပီိုး
့်
မထက်တန်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အလွနခ
် ျစ်ခင်ြွယပ် ြစ်က
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အလွန ် ထက်တန်သည်က ၎င်ိုးတ ပမင်
့် ချစ်ပမတ်န္ိုးမှုန္င
့် န္င်ကကတသ အခါ၊ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရ ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး သူ၏

တရှ ျို့တမှ က်တွင ် စွနလ
် ့် တ်အပ်န္န္ှ င်ကကက ၊ ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခန္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကကကမမ က ဘရ ိုးသခင်လက်ထသ
ဲ ချန်
် နရက်
့်
့် ထ ိုးန္င် သည့်တ
တရ က်တသ အခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရ ဒတယပင်ိုးက လိုးဝ ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု လိုးဝ ပပီိုးစီိုးပပီိုးချန်တွင၊် တရတ်ပပည်မကကီိုးရှ သူ၏အမှုသည်
အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ လမ်မ
့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးခထ ိုးရပပီိုး၊ တရွ ိုးချယ်ခထ ိုးရသူမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူသည် သူ၏ ဘန်ိုးအသတရ ဒတယပင်ိုးက
အတရှ ျို့အရပ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်ဟ တပပ ကက ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က ပကတမျက်စပြင့််
့်
မပမင်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက အတရှ ျို့ရပ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပပီိုးပြစ်သည်- သူသည်
့်
အတရှ ျို့အရပ်သ ကကလ
န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရ ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊်
့်
သူ၏ အမှုသည် ပပီိုးစီိုးပခင်ိုး မရှတသိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုပပြုရန်
ဆိုးပြတ်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င့်် ယင်ိုးသည် ဧကန်မချ ပပီိုးတပမ က်ရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက
တရတ်ပပည်တွင ် ပပီိုးတပမ က်ရန် ဆိုးပြတ်ပပီိုးပြစ်က ၊ သင်တက
့် စလင်တစရန် စတ်ဆိုးပြတ်ပပီိုးပြစ်သည်။
ထတကက
င်၊့် သူသည် သင်တက
့်
့် လွတ်လမ်ိုး မတပိုးတပ- သူသည် သင်တ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက
သမ်ိုးပက်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ သင်ဆန္ဒရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ မရှသည် ပြစ်တစ၊ သင်ဆက်သွ ိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက သင်တခ့် ရသည့်အ
် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတပသည်။ ယတနတွ
့် င၊်
သင်တသည်
စလင်တစပခင်ိုး မခကကရတသိုးတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် လိုးဝ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုး
့်
မရှတသိုးတပ။ သင်တ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ လှညပ့်် ပန်ပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
သင်တ၏ဇ
တပကတတွင ် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးစွ ရှတသိုး၏၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
တကျနပ်တစန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကက၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သတမပပြုန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တသည်
့်
့်
မမတက
့် ၊ ့်
့် ယ်ကယ် ြယ်ရှ ိုးရမည့်် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးစွ ပင်ဆင်ကကတသိုးသကဲသ
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးမမ
ှု ျ ိုးစွ က သင်တ ကက
့််
သင်တ၏
့် ြုရဦိုးမည်ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးပြငသ
့်
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုး ခရန္င်တပသည်။

ဘုရ ားသြင်ကသ
ို တ
ိ သ သူမျ ားသ လျှင် ဘုရ ားသြင်ကို
သက်တသြနိင
ု က် ကသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန်န္င
ှ ့်် သကျွမ်ိုးရန်မှ တက င်ိုးကင်ဘက စီမထ ိုးပပီိုး ကမဘ တပမက
အသအမှတ်ပပြုထ ိုးပခင်ိုးပြစ်က လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ကယ်တတ ်တင်

တဆ င်ရွက်တနသည့်် က လအတွငိုး် ပြစ်တသ ယတနသည်
၊ ဘရ ိုးသခင်ကသကျွမ်ိုးရန် အထူိုးသပြင့််
့်
တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ အချန်က လ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလက သန ိုးလည်ပခင်ိုး အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးပြင့်် ရရှသည့်အ
် ရ
တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သန ိုးလည်ရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
အသပည အချြုျို့ ရှရန် လအပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ဤအသပည သည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သူ တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် ရှရမည့်် ရူ ပါရပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မှု အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအသပည ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးပြင၊့်် လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မှုသည် မတရရ တသ အတပခအတနတစ်ခတွင၊် အန္ှစ်သ ရ မဲတ
့် သ သတဘ တရ ိုးအလယ်တွင ်
တည်ရတပမည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင် တန က်သလ
လူမျ ိုး၏ ဆိုးပြတ်ချက်ပြစ်လျှငပ
် င်၊
့် က်ရန်မှ ဤသတသ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ၎င်ိုးတ ရရှ
် ရ မျှ
့် ည်မဟတ်။ ဤတရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် မည်သည့်အ
့် ကကလမ်မ
မရရှတသ သူအ ိုးလိုးသည် ြယ်ရှ ိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုးမျ ိုး
ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ မည်သည့်အ
် ဆငက
့်် သင်တတွျို့ ကကြုရသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည်
ကကီိုးပမတ်တသ ရူ ပါရတစ်ခ ပါရှသငသ
့်် ည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်သည် လူ၏
စတ်ကူိုးန္င်စွမ်ိုးထက် တကျ ်လွနပ် ပီိုး လူသ ိုးအယူအဆ၏ တဘ င်အပပင်ဘက်တင
ွ ် တည်ရှတသ တကက င်၊့်
အမှုသစ်၏ အဆငတ
့်် စ်ခစီက လက်ခရန် သငအ
့်် တွကခ
် က်ခပ
ဲ ါလမ်မ
င ့်် လူက
့် ည်။ ထတကက
့်
တစ ငတ
့်် ရှ က်ရန် သိုးထန်ိုးတစ်ဦိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် မတ်သဟ ယတွင ် ပါဝင်မည့််
သိုးထန်ိုးတစ်ဦိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသည် ဤအမှုသစ်က လက်မခန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည်
ရူ ပါရမျ ိုးက မရရှန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသစ်က မရရှန္င်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသစ်က မန ခန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးလည်န္င်မည် မဟတ်တပ၊
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ သူ၏အသပည သည် အချည်ိုးန္ိုးီှ သတဘ
့်
သက်တရ က်တပမည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မတဆ င်ရွက်မီတင
ွ ၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သရမည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က န ိုးလည်ရမည်ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တကျစွ
တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးက
ရှ တြွတသ သူတင်ိုး ပင်ဆင်ထ ိုးရမည့်် အရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးရန်ကကြုိုးစ ိုးတသ
သူတင်ိုးကကြုရမည့်် ပြစ်စဉ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုး
ပြစ်စဉ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ရူ ပါရမျ ိုးကသရှပခင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝအ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးကသ
့်
မရည်ညန်ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် အမှုကသကျွမ်ိုးပခင်ိုးတလည်
ိုး ပါဝင်တပသည်။
့်

လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သန ိုးလည်လ ကကပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးတက
့်
သကျွမ်ိုးလ ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအြ ့်
ပထမတပခလှမ်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဤကနဦိုးယကကည်ပခင်ိုးမှ သူက
့် အတလိုးနက်ဆိုး
ယကကည်ပခင်ိုးဆီသ တ
့် ိုးတက်ပခင်ိုးပြစ်စဉ်သည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်စဉ်၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး ပြစ်စဉ် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုးအတွက် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအတွက်သ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပါက၊ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် စစ်မှနမ
် ှု မရှသကဲသ
့် သင်
၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည် ပြြူစင်မလ န္င်တပ- ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍သသယပြစ်စရ မရှတပ။ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုသည့်် ပြစ်စဉ်အတွငိုး် တင
ွ ၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က တပြည်ိုးပြည်ိုး
သကျွမ်ိုးလ ပါက၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
သူ၏ယကကည်မသ
ှု ည် တိုး၍ စစ်မန
ှ လ
် လမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၌
သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးတင
ွ ် တအ င်ပမင်မှုရရှတသ အခါတွင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က အပပည့်အ
် ဝ
ရရှသွ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်ြ ဒ့် တယအကကမ်
လူဇ့် တခယူရန် ထကဲသ
့် အပတ်
တကပ် ကကြုိုးစ ိုးရပခင်ိုး အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူသ ိုးသည်
့်
သူက
ငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက
့် သကျွမ်ိုးလ န္င်ြန္ှ့် င ့်် သူက
့် တတွျို့ ပမင်လ န္င်ြအလ
့်
သည် ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏နင်္ိုးတွင ် ရရှရမည့်် တန က်ဆိုးအကျြုိုးတရ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် အတနပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပပြုလပ်သည့်် တန က်ဆိုးသတ်မတ
ှ ်ချက် ပြစ်သည်။
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏တန က်ဆိုး
သက်တသခချက်အတွက်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတနပြင ့်် တန က်ဆိုးတွင ် သူထ
့် သ လ
့် ိုးဝ
ပပန်လှညန္
့်် င်တစြအလ
ငှ့် ၊ ဤအမှုက သူပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်လ န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးရမည် ပြစ်သည်။ သူသည် မည်သရှ့် တြွသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
မည်သည့်အ
် ရ ကရရှရန် ကကြုိုးစ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အသပည က
ရရှန္င်ရမည်ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစန္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ စစ်မှနသ
် ည့်် ယကကည်ပခင်ိုး
ရှန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
သူသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
ကကည်ညြုက န ခန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
စစ်မန
ှ စ
် ွ န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကည်ညြုပခင်ိုးသ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ တရ က်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
့်

သကျွမ်ိုးပခင်ိုးတွင ် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးကသပခင်ိုး၊ သူ၏အလက န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးကသပခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်။ သတသ
်လည်ိုး တစ်စတစ်တယ က်သည် မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငက
့််
့်
့်
သရှလ သည်ပြစ်တစ၊ ရှု တထ ငအ
့်် သီိုးသီိုးသည် လူတအတနပြင
့်် အြိုးအခတပိုးရန် လအပ်ပပီိုး၊ န ခရန်
့်
အလဆန္ဒ လအပ်တပသည်၊ ထအရ မပါဘဲန္င
ှ ့်် မည်သမ
ူ ျှ အဆိုးထ ဆက်လက်လက်တလျှ က်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အလွန ် သဟဇ တ မပြစ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတွက် သရှရန်
့်
အလွနခ
် က်ခဲပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆက လပ်တဆ င်တသ အရ ရ တင်ိုးသည် လူသ ိုးအတွက်
အလွနန
် ိုးမလည်န္င်တသ အရ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
ှ
်လည်ိုး၊
့် က်ရန် ဆန္ဒရတသ
သူက
် ရ ကမျှ ရရှမည် မဟတ်တပ။ ကမဘ တလ ကက
့် န ခရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှပါက၊ လူသည် မည်သည့်အ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ယတနအထ
၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအြ န့် ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက လက်ခရန်
့်
ခက်ခဲတသ အမှုမျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးက နင်္ိုးချြုပ်ရန်
ခက်ခဲတစသည့်် အရ မျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် လူတ၏
့်
့် မျ ိုးလှစွ တသ
အခက်အခဲမျ ိုးရှပခင်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
ရပ်စဲပခင်ိုးမရှတလပပီ။ ယင်ိုးထက်၊ သူသည် အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးတက
့် ဆက်လက်
တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်က ၊ တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ “စစ်သည်တတ ်မျ ိုး” သည် လမ်ိုးတဘိုးတင
ွ ်
လဲကျကကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်လျက်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏အမှုသစ်က
ကျြုိုးန္ွန ခရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် လူတစ်စပပီိုးတစ်စက န ိုးချန်မရှဘဲ၊ ဆက်လက် တရွ ိုးချယ်တနဆဲပြစ်သည်။
သူသည် ကျရှု ိုးသွ ိုးတသ “သူရဲတက င်ိုးမျ ိုး” အတွက် သန ိုးပခင်ိုးမရှတပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏အမှုသစ်န္င
ှ ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခတသ သူမျ ိုးအ ိုး တန်ြိုးထ ိုး တလသည်။ သရ့် တွင ် သူသည်
မည်သည်ရ
့် ည်ရွယ်ချက်အတွက် ဤနည်ိုးပြင ့်် အမှုက တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် လပ်တဆ င်သနည်ိုး။
အဘယ်တကက င ့်် သူသည် လူအချြုျို့က အပမဲြယ်ရှ ိုးပပီိုး အပခ ိုးသူတက
့် တရွ ိုးချယ်တနပါသနည်ိုး။
အဘယ်တကက င ့်် သူသည် ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက အပမဲတမ်ိုးအသိုးပပြုသနည်ိုး။ သူအမှု
့်
့် ၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးက သူက
ှ ့်် ထသပြင
့် သကျွမ်ိုးတစရန်န္င
့် ့်် သူ၏
့် ရယူပခင်ိုးခရတစရန်ပြစ်သည်။
သူအမှု
့် လပ်တဆ င်တသ အမှုက ကျြုိုးန္ွန ခန္င်တသ
့် ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမှ ယတနသူ
သူမျ ိုးအတပေါ်တွင ် အမှုပပြုရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ယခင်က သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုက န ခတသ သူ
မျ ိုးလငက
့်် စ ိုး ယတနသူ
တသ သူတအတပေါ်
အမှုပပြုရန် မဟတ်တပ။
့် လပ်တဆ င်တသ အမှုက ဆန်ကျင်
့်
့်
ဤတွင ် မျ ိုးလှစွ တသ လူတက
ှ ိုး် လင်ိုးတနခဲသ
ှ
။
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး တည်ရတပသည်
့် သူသတ်သင်ရင
ဘရ ိုးသခင်ကသကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုး သင်ခန်ိုးစ ၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက တစ်ရက် သမဟ
့် တ် န္ှစ်ရက်ပြင ့််
မရရှန္င်တပ။ လူသ ိုးအတနပြင ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက စတဆ င်ိုးရမည်၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊

စစ်မှနတ
် သ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးက ရရှရမည်။ ပထမဦိုးဆိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ စတင်တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ အသပည တွင ် မည်သည်အ
့် ရ
ပါဝင်သည်၊ ဤအသပည က မည်သရရှ
ှ ့်် သင်၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် န္င်မည် ဆသည်န္င
ဘရ ိုးသခင်က မည်သတတွ
့်် တနပြင ့်် န ိုးလည်ရန်မှ အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်။
့် ျို့ ပမင်ရမည်တက
့် သငအ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က မသတသိုးသည့်် အချန်တွင ် အတယ က်တင်ိုးလပ်တဆ င်ရမည့််
အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တစ်ချက်တည်ိုးပြင ့််
သတဘ မတပါက်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစန္ှင ့်် ပတ်သက်တသ အသပည က
အချန်တတစ်ခအတွငိုး် မည်သမ
ူ ျှမရရှန္င်တပ။ လအပ်သည့်် အတတွျို့အကကြုပြစ်စဉ်တစ်ခရှပပီိုး၊
ယင်ိုးမပါဘဲန္င
ှ ့်် မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးန္င်မည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင့််
သူတန
့် က်လက်န္င်မည် မဟတ်တပ။ သ ၍ မျ ိုးတသ အမှုက ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တလ၊ သူက
့်
လူသ ိုးက သ ၍သတလပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
သ ၍ကွဲလွဲမှုရတလ၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ လူသ ိုး၏ အသပည သည်
သ ၍အသစ်ပပြုပပင်ခရက သ ၍တလိုးနက်တလပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
အစဉ်အပမဲ တစ်သမတ်တည်ိုးပြစ်ပပီိုး မတပပ င်ိုးလဲဘရ
ဲ တနပါက၊
ှ
လူသ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အသပည မှ သပ်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်က လန္ှင ့််
မျက်တမှ က်က လကက ိုးတွင ် ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲတ
့် သ အရ ၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် သူပပြုခဲတ
် ရ ့် သ အရ န္ှင ့်် န္င်ငတတ ်တခတ် အတွငိုး် သူပပြုသည့်အ
ဤရူ ပါရမျ ိုးအတကက င်ိုးက သင်တအတနပြင်
့် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးရမည်။ သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သရမည်။ တယရှု တန က်သ လ
် န က်မှသ တပတရသည် တယရှု ၌
့် က်သည့်တ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုမျ ိုးစွ အတကက င်ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး သကျွမ်ိုးလ ခဲသ
့် ည်။
သူက၊ “လူ၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုး တပေါ်တွင ် မှီခအ ိုးထ ိုးပခင်ိုးသည် ပပည့်စ
် တသ အသပည ရရှရန်
မလတလ က်တပ။ ဘရ ိုးသခင်ကသကျွမ်ိုးရန် ကျွန္ပ်
် တက
ီ ပိုးမည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုထမှ
့် ကူညတ
အသစ်တသ အရ မျ ိုးစွ ရှရတပမည်။” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ကနဦိုးအစတွင၊် တပတရက တယရှု က
တမန်တတ ်တစ်ပါိုးကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ တစလတ်ပခင်ိုး ခရတသ သူဟ ယကကည်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယရှု က
ခရစ်တတ ်အပြစ် သူမပမင်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤအချန်တွင ် တယရှု တန က်သ သူ
ဲ့် ည်အ
့် ခါ၊ တယရှု က
့် စတင် လက်ခသ
သူက
့် က်သ လ
့် ည်။ တပတရက၊
့် “တယ န၏သ ိုး ရှမန်။ သင်သည် ငါတန
့် က်မည်တလ ။” ဟ တမိုးခဲသ
“တက င်ိုးကင်ဘရှင ် ခမည်ိုးတတ ် တစလတ်တသ သူတန က်သ ကျွ
် လက်ရပါမည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် န္ပ်
ဝည ဉ်တတ ်က တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူက ကျွန္ပ်
် အသအမှတ် ပပြုရပါမည်။ ကယ်တတ ် တန က်သ ့်
ကျွန္ပ်
် လက်ပါမည်။” ဟ တပြကက ိုးခဲသ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ည်။ သူ၏စက ိုးမျ ိုးမ၊ှ တပတရသည် တယရှု န္င

မည်သည်အ
့် သပည မျှ မရှသည်က တတွျို့ န္င်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တတွျို့ ကကြုခဲရ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခက
့် သည်၊ မမကယ်ကယ် ကင်တယ
ခစ ိုးခဲရ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည သူမရှခဲတ
့် ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
့် ပ။
တတွျို့ ကကြုမှုက လတစ်ခ ကက ပမငပ့်် ပီိုးတန က်တင
ွ ၊် တပတရသည် တယရှု ထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးစွ က ပမင်တတွျို့ ခဲသ
် က င်ိုးမက
ှု သူပမင်တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုး၊
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်လြွယတ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်မက
ှု တယရှု အထဲ၌ မျ ိုးစွ သူပမင်တတွျို့ ခဲသ
ူ င် တယရှု
့် ည်။ အလ ိုးတပ
တပပ ဆခဲတ
့် ၊ ့် တယရှု ပပြုခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူသ ိုးက တပပ န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် သ
အမှုက လူသ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်သည်ကလည်ိုး တပတရတတွျို့ ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအပပင်
၊
့်
တယရှု ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင၊် တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည မျ ိုးစွ န္ှင ့်် ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝ၏ အမှုမျ ိုးစွ တက
ဲ့် ည်။ သူ၏
့် တတွျို့ ပမင်ခသ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတွငိုး် တွင၊် တပတရသည် မမကယ်ကယ် သရှလ ခဲရ
့် မျှမက၊ တယရှု ၏
လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက တသချ အ ရစက်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ အသစ်တသ အရ မျ ိုးစွ က
သူရှ တြွတတွျို့ ရှခဲသ
ှ စ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
့် ည်၊ အတအကျ ဆရတသ ်၊ တယရှု မတ
အမှုထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ တြ ်ပပချက်မျ ိုးစွ ရှခဲသ
ှ ၊့််
့် ည်ဆသည်န္င
သူတပပ ဆခဲတ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူပပြုခဲတ
့် သ န္ှုတက
့် သ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအပပင်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ထန်ိုးတကျ င်ိုးခဲသ
် တ
ဲ့် သ အမှုတတွ
့် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် သူတဆ င်ရွကခ
့် င ် တယရှု သည်
သ မန်လူသ ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးသည်ဆသည်တ ပြစ်
င ့်် တပတရသည် တယရှု ထမှ
့် သည်။ ထတကက
့်
သူသင်ယူသငတ
့်် သ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးစွ က သင်ယခ
ူ ရ
ဲ့် ပပီိုး၊ က ိုးတင်တပေါ်တင
ွ ် တယရှု
သမှုပြငရ
့်် က်ခရတတ မ
် ချန်တင
ွ ် သူသည်- တယရှု အြ သူ
ှ ့််
့် ည့်အ
့် မှုန္င
့် ၏ရ သက်ပန် သစစ တစ င်သ
သခင်အ
က် အတပခခ ပြစ်လ ခဲသ
့် တွက် သူခစ ိုးခဲရ
့် သည့်် တဇ က်ထိုး က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးတအတွ
့် ည့််
့်
အသပည - တယရှု န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အသပည ပမ ဏအချြုျို့က ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် အစတွင ်
အယူအဆ အချြုျို့ ရှခဲပ့် ပီိုး တယရှု န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ အသပည မရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
ထသတသ
အရ မျ ိုးသည် မလွဲမတသွ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခ
့်
ပြစ်တပသည်။ တယရှု ထွကခ
် ွ တတ မ
် ချန်တင
ွ ၊် သူက တပတရအ ိုး သူ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးသည်
့် ည့်အ
သူ လပ်တဆ င်ရန်ကကလ သည့်် အမှုပြစ်တကက င်ိုး တပပ ပပခဲသ
့် ည်။ သူသည် တခတ်က လ၏
စွနပ
် ့် ယ်ပခင်ိုးက ခရရန်န္င
ှ ့်် ဤမစင်ကကယ်သကဲသ
့် အ
့် တဟ င်ိုးသည့်် တခတ်က လသည် သူက
့်
က ိုးတင်တွင ် သမှုရက်သငသ
့်် ည်မှ လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက ပပည့်စ
် တစရန်
ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအမှုက ပပည့်စ
် တစပခင်ိုးပြင ့်် သူ၏သ သန သည် အဆိုးသတ်မည်ပြစ်သည်။
ဤအရ က ကက ိုးသရလျက်၊ တပတရသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပတ
ူ ဆွိုးက ၊ တယရှု က သ ၍ပင် သတယ ဇဉ်

ရှလ ခဲသ
ွ ၊် တပတရသည် တစ်ကယ်တည်ိုး
့် ည်။ တယရှု သည် က ိုးတင်တပေါ် သမှုရက်ခခဲရ
့် တသ အချန်တင
အသည်ိုးအသန် ငတကကိုးခဲသ
် ၏သခင်။ ကယ်တတ ်
့် ည်။ ဤမတင်မီက၊ တပတရသည် တယရှု က၊ “ကျွန္ပ်
က ိုးစင်တင်ပခင်ိုးခရတတ မ
့် န က်
့် ည်ဟ ကယ်တတ ်တပပ သည်။ ကယ်တတ ် ထွက်သွ ိုးပပီိုးသည်တ
မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ကျွန္ပ်
် တက
့်် ထပ်မတတွျို့ရမည်နည်ိုး။” ဟ တမိုးခဲသ
့် ည်။ သူတပပ ခဲတ
့် သ
့် ယ်တတ က
စက ိုးလိုးမျ ိုးထဲတွင ် မည်သည့်တ
် ြ က်ပပန်မ၏
ှု အရပ်လကခဏ မျှ မပါရှခဲပ
့် ါသတလ ။
ယင်ိုးတအထဲ
တင
ွ ် မည်သည့်အ
် ယူအဆမျှ မတရ တန္ှ ခဲပ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တယရှု သည်
့် ါသတလ ။ သူ၏စတ်န္လ
့်
ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက ပပည့်စ
် တစရန် ကကလ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က တယရှု
ထွက်ခွ သွ ိုးပပီိုးတန က် ဝည ဉ်တတ ်သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ ရှလမ်မ
့် ည်က သူသခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည်
က ိုးတင်တပေါ်တွင ် သမှုရက်ခရက တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကသွ ိုးမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ ရှမည်ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊် တပတရသည် တယရှု န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ
အသအချြုျို့ ရှခဲသ
့် ည်၊ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ တစလတ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏အတွငိုး် ၌ ရှခဲသ
ှ ့်် တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်
့် ည်ဆသည်န္င
ကယ်တတ ်တင်ပြစ်သည်၊ သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်သည်ဆသည်တက
့် ည်။ သရ့် တွင၊်
့် သူသရှခဲသ
တပတရသည် ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆခဲသ
ှ
့် ည်မှ တယရှု အတွက် သူထ ိုးရတသ
့်
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် သူ၏ လူသ ိုးအ ိုးနည်ိုးချက်တတကက
င ့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငတ
့်် င်ိုးတွင ် တစ်စတစ်ဦိုးသည် တစ င်က့် ကည်ပ့် ပီိုး ဒကခသခခ၍ တတွျို့ ကကြုန္င်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယတ
် က င်ိုးမက
ှု တပြည်ိုးပြည်ိုး ရှ တြွတတွျို့ ရှလ န္င်မည် ပြစ်သည်။
တပါလသည် သူ၏ရူ ပါရက မည်သည်အ
့် ရ ဟ မှတ်ယခ
ူ သ
ဲ့် နည်ိုး။ တယရှု သည် သူထ
့် သ တပေါ်
့် လ ချန်တွင၊်
တပါလက၊ “သခင်၊ ကယ်တတ ်သည် အဘယ်သန
ူ ည်ိုး” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ တယရှု က၊ “ငါက ိုး
သင်ညှဉ်ိုးဆဲတသ တယရှု ပြစ်သတည်ိုး” ဟ တပပ ဆခဲသ
ဲ့် ည်။
့် ည်။ ဤသည်မှ တပါလ၏ ရူ ပါရပြစ်ခသ
တပတရသည် သူဘဝခရီ
ိုး အဆိုးအထ တယရှု ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး၊ ရက်တပါင်ိုး ၄၀
့်
ကယ်ထင်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် တယရှု ၏ တစ်သက်တ သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးက သူ၏ရူ ပါရအပြစ် သတဘ ထ ိုး
ခဲသ
့် ည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုသည်၊ မမကယ်ကယ် သရှလ သည်၊ သူ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သနစ
် ့် င်တစပပီိုး၊ အသက်တ ၌ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးက
ရှ တြွတလသည်၊ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ သင်သည် သငက
့်် ယ်သင်
သရှရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ ကယ်ပင် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ရန်သ
ကကြုိုးစ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးအတပေါ် မည်သည့်အ
် မှု ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်၊ သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး
မည်မျှကကီိုးပမတ်သည်၊ သမဟ
ဲ့် တတွ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင်မည်ကသ
့် ျို့ ကကြုပပီိုး သူ၏

လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သက်တသခခဲသ
့် ည်ဆသည်တန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည မရှပါက၊ သင်၏
ဤအတတွျို့အကကြုသည် အကျြုိုးမရှတပ။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်က ကက့် ကက့် ခန္င်တသ တကက ငမ
့်် ျှသ သူ၏အသက်တ သည် ရင်က
့် ျက်မှုက
ရရှပပီဟ သင်ထင်ပမင်ပါက၊ ဤသည်မှ သင်အ
ှ တ
် သ အဓပပ ယ်၊ သမဟ
့် တနပြင့်် ဘဝ၏ စစ်မန
့် တ်
လူသ ိုးက စလင်တစပခင်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်က သတဘ မတပါက်တသိုးဟ ဆလတပသည်။
တစ်တနတွ
် ခါ၊ တန င်တအသင်ိုးတတ ် သမဟ
့် င၊် သင်သည် ဘ သ တရိုး အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၌ ရှသည့်အ
့် တ်
အသက်အသင်ိုးတတ ်မှ အသင်ိုးဝင်မျ ိုးအလယ် ရှတနချန်တွင ် မမတ၏
့် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုး၌ “ရူ ပါရ”
ပါရှသူန္င
ှ ့်် မမတအသက်
တ လက်စ ိုးရှ တြွမတ
ှု ွင ် တထ
့်
့် မှုခစ ိုးရပပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးပပမှု
ခရသည့်် ဘ သ တရိုးအလွန ် ကင်ိုးရှုင်ိုးသည့်် လူမျ ိုးစွ က အမှတ်မထင် တတွျို့ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ထအပပင်
ကစစမျ ိုးစွ တွင ် ၎င်ိုးတသည်
သည်ိုးခန္င်ကကပပီိုး၊ မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်န္င်က
့်
့်
ဇ တပကတ၏ ဦိုးတဆ င်မက
ှု မခရဘဲ ရှန္င်ကကသည်။ ထအချန်တွင၊် သင်သည် ပခ ိုးန ိုးမှုက
တပပ န္င်လမ်မ
် ရ တင်ိုးသည် မှနသ
် ည်၊ အသက်တ ၏
့် ည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သည့်အ
သဘ ဝအတလျ က် တြ ်ပပချက်ပြစ်က ၎င်ိုးတယ
့် ကကည်တသ န မသည် မှ ိုးယွငိုး် တနသည်မှ
အလွနန္
် တ
ှ ပမ စရ တက င်ိုးသည်ဟ သင်ထင်လမ်မ
အပမင်မျ ိုးသည် မက်မဲသည်
့် ည်။ ထသတသ
့်
မဟတ်တလ ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
အသက်မရှဟ အဘယ်တကက င ့်် ဆရသနည်ိုး။ အတကက င်ိုးမှ
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မသကျွမ်ိုးတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်မရှသကဲသ
့် အသက်
မရှဟ ဆရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်မသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏စစ်မန
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင့်် အမှု၏အဆငတ
့်် င်ိုးက တစ့်စပ်စွ သင် သရှန္င်စမ
ွ ်ိုးရှသည့်် အဆငတ
့်် စ်ခသ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်ပါက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်ထ ိုးတပသည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးကမသပါက၊ သင်၏ အတတွျို့အကကြုတွင ် တစ်စတစ်ခ
လတနဆဲပြစ်သည်။ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ထအဆငက
့်် တယရှု မည်သ တဆ
င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်၊
့်
ဤအဆငက
့်် မည်သတဆ
င်ရွကထ
်
ိုးသည်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
့်
မည်သ လ
် မှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဤအဆငတ
့်် င
ွ ် မည်သည့်အ
် မှုက
့် ပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
- ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် တစစ
့် ပ်တသချ တသ အသပည
သင်မရှပါက၊ သငအ
့်် တနပြင ့်် စတ်ချတသချ မှုက မည်သည့်အ
် ခါမျှ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ၊ ့် အပမဲ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
လပ်ပပ မလ ရှတပလမ်မ
်
လတစ်ခပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် သင်သည်
့် ည်။ အကယ်၍ တတွျို့ ကကြုရသည့်က
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုန္င
ှ ့်် သူအမှု
့်် င်ိုးက သရှန္င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ်
့် ၏အဆငတ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူတပပ ဆခဲသ
့် ည့််

အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည်စ
့် ရတသိုးသည်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
န္ှစပ်
ှု င
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးသ ကင်
ိုးလွတလ
် ျက်၊
့် သည့်် အသပည က သင် ရရှပပီိုးပြစ်ပါက၊ သင်သည် စိုးရမ်မန္
့်
တရှ ျို့ဆက်လမ်ိုးက ရဲဝစ
် ့် တ်ပခင်ိုးမရှဘဲ လက်စ ိုးရှ တြွ န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ွ န္ှင ့်် တွနဆ
သူ၏အမှုမျ ိုးစွ က မည်သည်န
့် ည်ိုးပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲသ
့်် ည်။ သူသည်
့် ည်က သင်တပမင်
့် တတွျို့သငသ
လူက စစ်တဆိုးရင်ိုးန္ှင ့်် လူ၏ အယူအဆမျ ိုးက မတူကွဲပပ ိုးသည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ပြင ့်် အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲတစရင်ိုး၊ သူတပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုတလသည်။ သင်တ သည်
ိုးခပပီိုးပြစ်တသ ဆင်ိုးရဲဒကခအ ိုးလိုး၊ သင်တကက
့်
့် ြုရပပီိုးပြစ်သည့််
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး၊ သင်တအတွ
ငိုး် ၌ သင်တလက်
ခကကပပီိုးပြစ်တသ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊
့်
့်
သင်တကက
့် ြုတတွျို့ရပပီိုးပြစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်
တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် စွမ်ိုးတဆ င် ရရှပပီိုးပြစ်တပသည်။
မည်သည့်အ
် တကက င်ိုးတကက င ့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် သူလက်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
အလွနအ
် မင်ိုး နက်နလ
ဲ ှသည့်အ
် ပပင်၊ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက တထ
့် န္င်သည်၊ ထန္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ
နက်နက်ရှုင်ိုးရှု င်ိုး ပမှြုပ်န္ထ
ှ ိုးတသ အရ မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပန္င်သည်၊ အတတ်က
ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးက သူအ
ဲ သူ
့် ိုး သရှတစန္င်ပပီိုး၊ အန င်္တ်ထသ
့် က
့်
ချဉ်ိုးနင်ိုးဝင်တရ က်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ ထတကက
င ့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့််
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲက သည်ိုးခပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် စလင်တစပခင်ိုးလည်ိုး
ခရတပသည်။ ဤအချန်မသ
ှ
လူသည် ဘရ ိုးသခင် တန က်သ လ
့်် င
ွ ်
့် က်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအဆငတ
လူသ ိုးအတနပြင ့်် လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်ခရန်ပြစ်ပပီိုး၊ သူအတနပြင်
့် စလင်တစပခင်ိုးခရသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် တ် စစ်တဆိုးပခင်ိုး ခရသည်ပြစ်တစ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အဓက တသ ခ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် ျက်ပြစ်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သကဲသ
့် လူ
့်် ည့်် ရူ ပါရလည်ိုး ပြစ်သည်။
့် သငသ
့် သ ိုးအတနပြင့်် ယတနသ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက မည်သစ့် လင်တစသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
အဘယ်အရ နည်ိုး။ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ရ ပါဝင်သနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးရမည်ဆလျှင၊် တစ်ဦိုးက ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏န မက ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုးဟတခေါ်သည်၊ တစ်ဦိုးက
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သက်တသခပခင်ိုးဟတခေါ်က ၊ တစ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုးဟ တခေါ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ် အတပခပပြုလျက်၊ လူသ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ်
သူ၏အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲလ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
့် သ ၍ကကြုရတလ၊ သူသည် သ ၍အ ိုးတိုးတလပြစ်သည်။

ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အဆငမ
့်် ျ ိုး သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတလ၊ လူသည် သ ၍ စလင်တစပခင်ိုး
ခရတလပြစ်သည်။ ယတနတွ
့်် စ်ခစီတင်ိုးသည်
့် င၊် လူ၏ အတတွျို့အကကြုတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငတ
သူ၏အယူအဆမျ ိုးက တန်ပပန်တက်ခက်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးက လူသ ိုး၏ဉ ဏ်စွမ်ိုးက တကျ ်လွနက
်
သူတမျှ
့် ်မှနိုး် ချက်မျ ိုး၏ ပပင်ပတွင ် ရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးလအပ်တသ အရ ရ တင်ိုးက
တထ က်ပတ
့် ပိုးပပီိုး ယင်ိုးသည် အြက်ြက်မှ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲလွဲတနသည်။ သင်၏
အ ိုးနည်ိုးတနချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မနမ် မက်
၏။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
့်
သူသည် သငအ
့်် သက်တ က တထ က်ပ့် တပိုးန္င်သည်။ သင်၏ အယူအဆမျ ိုးက
တန်ပပန်တက်ခက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သငအ
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် မက
ှု လက်ခတစသည်။
ဤနည်ိုးပြငသ
့််
သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက သင်ကယ်တင် ြယ်ရှ ိုးန္င်တပသည်။ ယတနတွ
့် င၊်
တစ်ြက်တင
ွ ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အတပခအတနအတွငိုး် ၌
အမှုပပြုတသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် သူသည် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၏ အတပခအတန၌ အမှုပပြုသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည်အ
့် မှုကမဆ သင် မပငင်ိုးန္င်တတ သ
် ခါတွင၊် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ
့် ည့်အ
အတပခအတနအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ တပပ ဆသည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ သင် ကျြုိုးန္ွန ခန္င်တသ အခါတွင၊် မည်သည့်် သ မန်ပြစ်မမ
ှု ျြုိုးကမဆ
သူထင်ရှ ိုးပပသသည်ပြစ်ပါတစ သင် ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပပီိုး န ိုးလည်န္င်တသ အခါန္ှင ့််
တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုက သင်ရရှပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ချန်၊ ထအခါမှသ လျှင ် သူ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က
သင်စတ်ချန္င်သည်၊ ထအခါမှသ လျှင ် သင်သည် အယူအဆမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးက ရပ်တနန္
် ့် င်ပပီိုး၊
ထအခါမှသ လျှင ် သင်သည် အဆိုးထတင် သူတန
့် က်လက်န္င်မည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ်
ဉ ဏ်ပည ရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက သူအြ
တသခချက်တွင ် မည်သ ခ
့် သက်
့်
့် င်မ စွ ရပ်တည်န္င်သည်က
သူသသည်။ လူသ ိုး၏ ပဓ နကျတသ အ ိုးနည်ိုးချက် မည်သည့်် တနရ တွင ် တည်ရသည်
ှ
က
သူသသကဲသ
့် ၊ ့် သူတပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်၏ပဓ နကျတသ အ ိုးနည်ိုးချက်က
ထိုးန္က
ှ ်တက်ခက်န္င်သည်၊ သတသ
် သူအြ
တသခချက်တွင ် သင်က
့် ခင်မ စွ ရပ်တည်တစရန်
့်
့် သက်
့်
ခည
့် ိုးထည်ဝါပပီိုး ဉ ဏ်ပည ရှတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး သူအသိုးပပြုတလသည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အဩ
့် တလ က်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုသည်
လူသ ိုး၏အသဉ ဏ်အြ မတတွ
ိုးတတ်တအ င် ပြစ်သည်။ ဇ တပကတပြစ်လျက် လူသ ိုးသည်
့်
မည်သည့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးမျြုိုး ပင်ဆင်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရတွင ် မည်သည်အ
့် ရ
ြွဲျို့စည်ိုးပါဝင်သည်- ဤအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ထတ်တြ ်ပပခရသည်၊
ယင်ိုးက လူသ ိုးက သူ၏အရှက်တရ ိုးမှ ပန်ိုးကယ
ွ ်ရန် တနရ မရှ ပြစ်ကျန်ရစ်တစတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည က လူသ ိုးက ရရှတက င်ိုး ရရှတစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်

ပပီိုးလျှင ် သူ၏သက်တသခချက်အတွက် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်သည်။
လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏တရ ိုးစီရင်မမ
ှု ရှပါက၊ လူသ ိုးသည် မည်သည့်် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမှုကမျှ သည်ိုးမခသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သကျွမ်ိုးြ ပြစ်
့် လူ
့် န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် သည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သူ၏ အတဟ င်ိုးတသ အသပည က အသစ်တစ်ခအပြစ်သ ့်
တပပ င်ိုးလဲန္င်မည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ သူ၏သက်တသခချက်အတွက်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု တွက၊်
သူ၏အလိုးစက အမျ ိုးသရှတအ င် သူပပြုလပ်သည်၊ ထသပြင
့် ့်် သူ၏လူသရှငက် က ိုး
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသဉ ဏ်အ ိုး ရရှန္င်တစသည်၊
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲန္င်တစပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အြ ထူ
ဲ ှတသ သက်တသခချက်က
့် ိုးကလ
သက်တသခန္င်တစတလသည်။ လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲမက
ှု မျ ိုးစွ တသ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအမျြုိုးမျြုိုးမှတစ်ဆင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၌ ထသတသ
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး
့်
မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတန္
် င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲမက
ှု လူသ ိုးသည်
စ တန်၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝန္ှင ့်် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမတ
ှု အ က်မှ မမကယ်ကယ်
လွတတ
် ပမ က်တစပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် စပစန္ှင ့်် နမူန တစ်ခ၊
ဘရ ိုးသခင်၏သက်တသန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ သူတစ်ဦိုး ဧကန်အမှန ်
ပြစ်လ သည်က ညန်ပပတပသည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်က လူသ ိုးအတနပြင ့်် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည ၊
သူက
့် န ခပခင်ိုး၊ သူက
့် သက်တသခပခင်ိုးတက
့် ရရှရန်၊ သူ၏ လက်တတွျို့ကျပပီိုး ပမှနပ် ြစ်တသ
အမှုကသရှရန်၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
အမှုအ ိုးလိုးက န ခရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကကယ်တင်ရန် သူပပြုတသ အမှုအ ိုးလိုးအပပင်
လူသ ိုးကသမ်ိုးပက်ရန် သူပပီိုးတပမ က်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက သက်တသခရန်
သူတတ င်ိုးဆ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ
့်
အသပည ရှရမည်။ ဤသတသ
သက်တသခချက်မျြုိုးသည်သ တကျပပီိုး စစ်မှနက
်
ဤသတသ
့်
့်
သက်တသခချက်ကသ စ တန်က အရှက်ရတစန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
့် ကကြုပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သူအ
့် ိုး
သကျွမ်ိုးလ သူမျ ိုးက သူက
့် သက်တသခရန် အသိုးပပြုသည်။ သူသည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးသူတက
့် သူက
့် သက်တသခရန် အသိုးပပြုသည်၊ ထနည်ိုးတူ
မမတ၏စ
့် တ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ထသပြင်
့် ့် သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက

ရရှပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး သူက
် ိုးပြင ့််
့် သက်တသခရန် အသိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက န္ှုတအ
သူအ
့် ၊ ့် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးမခရတသိုးသည့်် စ တန်အမျြုိုး၏
့် ိုးချီိုးမွမ်ိုးရန် မလအပ်သကဲသ
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်တသခပခင်ိုးတက
့် လည်ိုး သူမလအပ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးတသ သူတသ
့်
သူက
် ီပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏စ
့် သက်တသခရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
့် တ်သတဘ ထ ိုး၌
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတလသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န မအတပေါ် အရှက်ရတစရန် လူသ ိုးအ ိုး တမင်တက ခွငပ့်် ပြုလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “ဘရ ိုးသခင်ကသကျွမ်ိုးပခင်ိုးအမှု။”

တယရှု ကို တပတရု သိကျွမ်ားလ ြပ
့် ု
တယရှု န္င
ှ ့်် အတူရခဲ
ှ သ
ွ ် တပတရသည် တယရှု ၌ န္ှစ်သက်ြွယ်
့် ည့်် အချန်အတတ အတွငိုး် တင
ပင်ကလကခဏ ရပ်မျ ိုးစွ ၊ အတယူထက်သည့်် သွငပ် ပင်မျ ိုးစွ န္ှင ့်် သူက
့် ိုးတပိုးခဲသ
့် ည့််
့် ပပ
သွငပ် ပင်မျ ိုးစွ က ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးက နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ပြင ့်် တပတရ
တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုး န္ှစ်သက်ြွယ် အရည်အတသွိုးမျ ိုးစွ က ပမင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ အစပထမတွင ် တယရှု က သူ
မသခဲတ
် ချန်တွင ် တယရှု တန က်သ လ
့် ပ။ တပတရသည် အသက် ၂၀ အရွ ယ်တရ က်သည့်အ
့် က်ခပဲ့် ပီိုး
တပခ က်န္စ
ှ ်ကက သူတန
ဲ့် ည်။ ထအချန် အတတ အတွငိုး် တွင၊် တယရှု က သူ လိုးဝ
့် က်ဆက်လက်ခသ
သကျွမ်ိုးမလ ခဲတ
တပတရက သူတန
့် ပ။ တယရှု က ကကည်ညြုပခင်ိုးသက်သက်တကက င်သ
့်
့် က်သ ့်
လက်လတနခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ င်္ါလလဲ ပင်လယ်ကမ်ိုးတပခတွင ် သူက
ွ ၊်
့် ျန်တင
့် တယရှု က ပထမဆိုး တခေါ် ခဲခ
“ရှမန်ဗ တယ န၊ ငါ၏ တန က်သ လ
့် ည်။ တပတရက၊ “တက င်ိုးကင်ဘ အြက
့် က်မည်တလ ” ဟ တမိုးခဲသ
တစလတ်တသ သူတန က် ကျွန္ပ်
် လက်ရပါမည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တရွ ိုးချယ်တသ သူက ကျွန္ပ်
်
အသအမှတ်ပပြုရပါမည်။ ကယ်တတ ်တ
် လက်ပါမည်” ဟ တပပ ခဲ၏
့် န က် ကျွန္ပ်
့် ။ ထအချန်တွင၊်
ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ သူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်ပြစ်တသ တယရှု ဟ
အမည်ရသည့်် လူအတကက င်ိုးက တပတရ ကက ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က သူက
့် ရှ တတွျို့ ြ န္ှ
့် င ့်် သူက
့် တတွျို့ ပမင်ြ ့်
အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ရပ်အတွက် တပတရက စဉ်ဆက်မပပတ် တမျှ ်လငတ
့်် နခဲတ
့် ပသည်
(အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် သူ ဦိုးတဆ င်ခတနခဲရ
်
့် သည့်ပ
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်)။ ကယ်တတ က
့်် တပတရက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးခဲဘ
င်ိုး
့် ၊ဲ သူအတကက
့်

တက လ ဟလမျ ိုးကသ ကက ိုးခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ တယရှု က တမ်ိုးတပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကည်ညြုပခင်ိုးက သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး ကကီိုးထွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တစ်တနတွ
့် င ် တယရှု က တတွျို့ ပမင်ရန် တမ်ိုးတခဲတ
့် ပသည်။
ပပီိုးလျှင ် တပတရက တယရှု က မည်သတခေါ်
့် ါသနည်ိုး။ တယရှု သည်လည်ိုး တပတရဟ တခေါ်တဝေါ်သည့််
့် တဝေါ် ခဲပ
လူတစ်ဦိုးအတကက င်ိုးက ကက ိုးြူိုးခဲတ
ှ
့် ပ၏၊ သတ
့် င်- “ရှမန်ဗ တယ နဟ တခေါ်တဝေါ်တသ သူတစ်ဦိုးရရ
င်္ါလလဲ ပင်လယ်သသွ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့် ည်မှ သနရ
့် ိုးတလ ”့် - ဟ သူက
့် ညန်ကက ိုးခဲသ
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ရှမန်ဗ တယ နဟ တခေါ်တဝေါ်သတ
ူ စ်ဦိုးရှသည်၊ ပပီိုးလျှင ် လူတက
့် သူ၏ တရ ိုးတဒသန က
ကက ိုးခဲက့် ကသည်၊ သူသည်လည်ိုး တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက တဟ တပပ ခဲသ
့် ည်၊
ပပီိုးလျှင ် သူတပပ သည့်အ
် ရ က ကက ိုးသည့်လ
် ူအ ိုးလိုး မျက်ရည်မျ ိုးကျသည်အထ တထ
့် ခရကကသည်ဟ
တစ်စတစ်ဦိုးတပပ သည်က တယရှု ကက ိုးခဲရ
ွ ၊် ထလူတန က်
့် တပသည်။ ဤအရ က ကက ိုးပပီိုးတန က်တင
င်္ါလလဲ ပင်လယ်သ တယရှု
လက်ခသ
ဲ့် ည်၊ တယရှု ၏ တခေါ် ပခင်ိုးက တပတရ လက်ခခဲသ
် ချန်တင
ွ ၊်
့် ည့်အ
့်
သူတန
လက်ခသ
ဲ့် ည်။
့် က်သ တပတရ
့်
တယရှု တန က်လက်သည့်် အချန်အတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊် ကယ်တတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုးစွ
တပတရ ပြစ်တပေါ် ခဲပ့် ပီိုး မမ၏ ကယ်ပင်ရှုတထ ငအ
့်် ပမင်မတ
ှ န၍ သူက
့် ည်။ တပတရသည်
့် အပမဲ တဝြန်မခဲသ
ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်၍ သန ိုးလည်မှု အတင်ိုးအတ တစ်ခ ရှတသ ်လည်ိုး သူ၏ သန ိုးလည်မက
ှု
အနည်ိုးငယ် မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်တလသည်၊ ထတကက
င့်် သူက၊ “တက င်ိုးကင်ဘ အြက တစလတ်တသ
့်
သူတန က် ကျွန္ပ်
် လက်ရပါမည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တရွ ိုးချယ်တသ သူက ကျွန္ပ်
်
အသအမှတ်ပပြုရပါမည်။” ဟ တပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးက သူ
န ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၎င်
့် ချ။ ကယ်တတ ်တ
့် န က် အချန်အတန်ကက
့် ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ ရှငိုး် လင်ိုးမှု မရှခဲတ
လက်ပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် ကယ်တတ ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ၊ တပပ ခဲသ
် ရ န္ှင ့်် တယရှု ကယ်တင်က
့် ည့်အ
တပတရက စတ်ဝင်စ ိုးမှုတိုးလ ခဲသ
ှု င
ှ ့်် တလိုးစ ိုးမှု န္ှစ်ခလိုးက ပြစ်တစသည်ဟ
့် ည်။ တယရှု က ချစ်ခင်မန္
သူ ခစ ိုးလ ခဲရ
ှ အ
့်် တူ သူ တပါင်ိုးတြ ်ရန်န္င
ှ ့်် သူထ
့် သည်။ ကယ်တတ ်န္င
့် ပါိုးတွင ် တနြ န္ှ
့် စ်သက်ခပဲ့် ပီိုး
တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ပခင်ိုးက သူက
ှ ့်် အကူအညီတပိုးခဲသ
့် ည်။
့် အတထ က်အပ့်န္င
တယရှု တန က် သူလက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန်အတွငိုး် တွင၊် သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် မျက်န္ ှ အမူအရ မျ ိုး ပြစ်သည့်် ကယ်တတ ့်် အသက်တ ၊ န္ှငပ
့်် တ်သက်တသ
အရ တင်ိုးက တပတရက တလ့်လ ပပီိုး န္ှလိုးသွငိုး် ခဲသ
့် ့်
့် ည်။ တယရှု က သ မန်လူမျ ိုးကဲသ
မဟတ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက နက်ရှုင်ိုးတသ န ိုးလည်မတ
ှု စ်ရပ် သူရရှခဲသ
့် ည်။ သူ၏ လူသ ိုး ပပန်ိုးက
အလွနအ
် မင်ိုး သ မန်ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး သူသည် လူသ ိုးအတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
သည်ိုးခပခင်ိုးတပြင
် တ
ဲ့် ပသည်။ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ တင်ိုး သမဟ
့် ့်် ပပည့်ခ
့် တ်
တပပ ဆခဲသ
် ရ တင်ိုးက အပခ ိုးသအ
ူ တွက် ကကီိုးမ ိုးတသ အတထ က်အကူပြစ်ခပဲ့် ပီိုး တပတရသည်
့် ည့်အ

ယခင်က သူ တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးခဲသ
့် မပ
့် ကဲသ
့် သ အရ မျ ိုးက တယရှု ထမှ ပမင်တတွျို့က
့် င်ဆင်ြူိုးခဲတ
ရရှခဲသ
် ဟတ်တသ လူသ ိုးသဘ ဝ
့် ည်။ တယရှု က ထည်ဝါခည
့် ိုးတသ အရပ်အတမ င်ိုးပြစ်တစ ပမှနမ
တစ်ခတစ်တလပြစ်တစ မရှခဲတ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အမှနပ
် င် သ မန်ထက်ထိုးူ ကပဲ ပီိုး
့် သ ်လည်ိုး၊ သူန္င
ရှ ိုးပါိုးတသ ဟန်ပန်တစ်ခ ရှခဲတ
် စ မရှငိုး် ပပန္င်တသ ်လည်ိုး၊
့် ပသည်။ ယင်ိုးက တပတရက အပပည့်အ
တယရှု က အပခ ိုးလူတင်ိုးန္ှင ့်် မတူကွဲပပ ိုးစွ ပပြုမူခသ
ဲ့် ည်က သူ ပမင်န္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ မျ ိုးသည် သ မန်လူတ လ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့််
့် ပ်တဆ င်သည့်အ
အလွနက
် ပွဲ ပ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တယရှု န္င
ှ ့်် သူထတတွျို့ဆက်ဆရသည့်် အချန်မျ ိုးမ၊ှ တပတရက
တယရှု ၏ အကျငစ
့်် ရက်သည် သ မန်လူတစ်ဦိုး၏ အကျငစ
့်် ရက်မှ ကွဲပပ ိုးသည်ကလည်ိုး
ပမင်တတွျို့ ခဲသ
့် ည်။ ကယ်တတ ်သည် တည်ကကည်စွ အပမဲ ပပြုမူခပဲ့် ပီိုး ဘယ်တသ အခါမျှ အလျင်စလမပြစ်၊
အတကက င်ိုးအရ တစ်ခက ဘယ်တသ အခါမျှ ချဲျို့က ိုးတပပ ဆပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် အတရိုး
မကကီိုးတလဟန်
့်
မလပ်ခတ
ဲ့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ် သူသည် သူ၏အသက်တ က သ မန်ဘ၀တရ ကကည်ညြုြွယပ် ြစ်သည့်် အပြစ်ပါ
တြ ်ပပသည့်် ပစတစ်ခပြင့်် သူဘ၀က
ပပြုမူတနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ စက ိုးစပမည်တပပ ဆရ တွင၊် တယရှု သည်
့်
ရင်ပျသည့်တ
် င် တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုးတသ ပစတစ်ခပြင ့်် အပမဲဆက်ဆရင်ိုး၊ ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုးန္ှင ့်် တချငစွ
စက ိုးတပပ ခဲတ
့် လသည်၊ သတ
့် င် သူ၏ အမှုတဆ င်ရွက်တနစဉ်တွင ် သူ၏ င်္ဏ်သကခ က
ဘယ်တသ အခါမျှ သူ မဆိုးရှု ိုးခဲတ
့် ပ။ တယရှု က တစ်ခါတစ်ရ စက ိုးနည်ိုးတသ ်လည်ိုး
အပခ ိုးအချန်မျ ိုးတင
ွ ် မရပ်မန ိုးတပပ ခဲသ
ဲ့် ည်။ တစ်ခါတစ်ရ သူ
့် ည်က တပတရ ပမင်ခသ
အလွနတ
် ပျ ်ရင်ခသ
ဲ့် ည်မှ ပမြူိုးထိုးူ ပပီိုး တဆ က
ှ ်အလ ိုး ထင်ရပပီိုး
့် စ ိုးတနတသ ချြုိုးငက
အပခ ိုးအချန်မျ ိုးတင
ွ ် သူ အလွနဝ
် မ်ိုးနည်ိုးသည်မှ တပခကန်လက်ပန်ိုးကျက တမ ပန်ိုးန္ွမ်ိုးနယ်တသ
မခင်တစ်ဦိုးအလ ိုး ၀မ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးမှုပြင့်် ဆနင
့်် နပရလျက် လိုးဝ စက ိုးမတပပ ခဲတ
့် ပ။
့် တ
တစ်ခါတစ်ရတွင ် သူသည် ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးက သတ်ပြတ်ရန် တစ်ဟန်ထိုး ၀င်၍တက်ခက်တနသည့််
ရဲရငတ
့်် သ စစ်သ ိုးတစ်ဦိုးအလ ိုး တဒါသပြင ့်် ပပည့်တ
် လသည်၊ သမဟ
ွ ် သူသည်
့် တ် တစ်ချြုျို့အချန်မျ ိုးတင
ဟန်ိုးတဟ က်တနသည့်် ပခတသဂ့် တစ်တက င်န္င
ှ ပ
့်် င် ဆင်တူတလသည်။ တစ်ခါတစ်ရ သူ ရယ်တမ ခဲသ
့် ည်၊
အပခ ိုးအချန်မျ ိုးတင
ွ ် သူ ဆတတ င်ိုးပပီိုး ငတကကိုးခဲသ
ပါတစ၊ တပတရသည်
့် ည်။ တယရှု အဘယ်သ ပပြုမူ
့်
သူအတွ
က် အကနအ
် ့် သတ်မဲ့် ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တလိုးစ ိုးပခင်ိုးတ တ
့် ည်။ တယရှု ၏
့်
့် ိုးပွ ိုးလ ခဲသ
ရယ်တမ ပခင်ိုးက သူက
် စခဲသ
့် ည်၊ ကယ်တတ ်၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးက သူက
့် တပျ ်ရင်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
့်
ပူတဆွိုးမှုထသ
ဲ ထ
် ့် စတသ ်လည်ိုး၊
့် ည်၊ ကယ်တတ ်၏ အမျက်တဒါသက သူက
့် ိုးဆင်ိုးတစခဲသ
့် ထတ်လနတ
ကယ်တတ ်၏ ကရဏ ၊ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူတအတပေါ်
ကယ်တတ ်ပပြုသည့်် တင်ိုးကျပ်တသ
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက သူက
် ျစ်လ တစပပီိုး ကယ်တတ က
့်် စစ်မန
ှ တ
် သ ကကည်ညြုပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တယရှု အ ိုး အမှနခ
တတ ငတ
့်် ပခင်ိုးတက
ှ အ
့်် တူ အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုးမှ
့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊ န္ှစ်မျ ိုးစွ တယရှု န္င
့် ပြစ်တပေါ်လ တစခဲသ

ဤအရ အ ိုးလိုးက တပတရ တပြည်ိုးပြည်ိုး န ိုးလည်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
တပတရသည် အထူိုးသပြင ့်် စဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်တတ်တသ လူတစ်ဦိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ပင်က အသဉ ဏ်ပြင ့််
တမွိုးြွ ိုးခဲသ
် ချန်တွင ် မက်မဲတသ အရ မျ ိုးစွ သူ
့် ည်၊ သတ
့် င် တယရှု တန က်လက်တနသည့်အ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ကနဦိုးအစတွင၊် တယရှု န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အယူအဆအချြုျို့ သူရခဲ
ှ သ
့် ည်။ သူက၊
“ကယ်တတ ်သည် ပတရ ြက်တစ်ပါိုးပြစ်သည်ဟ လူတ တပပ
ကကသည်၊ ထတကက
င ့်် ကယ်တတ ် အသက်
့်
့်
ရှစ်န္စ
ှ ်ရပပီ
ှ ိုး အမှုအရ မျ ိုးက န ိုးလည်စပပြုခဲခ
့် ျန်တွင၊် ကယ်တတ ်က ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က
ကယ်တတ ်သခဲပ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ပဋသတန္ဓစဲခ
ွ သ
ဲ့် ည်က
့် ါသလ ိုး။ ကယ်တတ ်သည် သနရ
သခဲပ
့်် ြ ငါသည်
သ မန်လူတစ်ဦိုးမျှကသ
ဲ့် ့်
့် ါသလ ိုး” ဟ တမိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု က၊ “ငါ မသခဲပ
့် ါ။ သငအ
့်
ပြစ်ပမရသတလ ။ ငါသည် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆန္ှင ့်် အတူတပ
ူ င်ပြစ်သည်။ ြခမည်ိုးတတ ် တစလတ်တသ
လူသည် သ မန်ထက် ထူိုးကတ
ဲ သ သူတစ်ဦိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သ မန်လူတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
ငါ
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်သည် ငါ၏ တက င်ိုးကင်ဘရှင ် ြခမည်ိုးတတ ်၊ ငါ၏ သဏ္ဌ န်၊ ငါ၏
ဇ တအပြစ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဤအတသွိုးအသ ိုး ခန္ဓ က ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ တက င်ိုးကင်ဘရှင ်
ြခမည်ိုးတတ ်က အပပည့်အ
် ဝ ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်- သူ၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်တပသည်။
ငါသည် ဝည ဉ်တတ ်မှ လ တသ ်လည်ိုး၊ သ မန်လူတစ်ဦိုး ပြစ်ဆရ
ဲ ပပီ
ှ ိုး ငါ၏ ခမည်ိုးတတ ်က
ကမဘ တပမတပေါ်သ သ
့်် ဟတ်ဘဲ သ မန်လူတစ်ဦိုးအပြစ် ငါက
့်
့် မန်ထက် ထူိုးကဲတသ သူတစ်ဦိုးအတနပြငမ
တစလတ်ခသ
ဲ့် ည်” ဟ ပပန်တပြခဲသ
် ခါမှသ
့် ည်။ ဤအရ က တပတရကက ိုးသည့်အ
တယရှု န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်မှု အနည်ိုးငယ် သူရရှခဲသ
် င်ပခင်ိုး၊
့် ည်။ တယရှု ၏ အမှု၊ သူ၏ သွနသ
သူ၏ ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုး န္ှင ့်် သူ၏ အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် မတရမတွကန္
် င်တသ
အချန်န ရီမျ ိုးက သူ ပြတ်သန်ိုးပပီိုးတန က်တင
ွ သ
်
မျ ိုးစွ သ ၍နက်ရှုင်ိုးတသ သန ိုးလည်မက
ှု သူ
ရရှခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တယရှု အသက် ၃၀ အရွ ယ်တရ က်သည့်အ
် ချန်တွင၊် တပတရက သူ၏ ပြစ်အတ
့် သ
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ြရန်
့်် စ်ခ့် အမှု၏ အဆငတ
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှု- လပ်တဆ င်ြ ကကလ
ခဲသ
် တကက င်ိုးက သူ တပပ ပပခဲသ
့် ည့်အ
့် ည်။ က ိုးစင်တင်
့်
ခရပခင်ိုးပပီိုးတန က် သိုးရက်အကက တွင ် လူသ ိုးသည် ထတပမ က်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
ထတပမ က်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ရက် ၄၀ ကက လူတထ
ွ ိုး် လမ်မ
် တကက င်ိုးကလည်ိုး
့် ည့်အ
့် သူ တပေါ်ထန
တပတရက သူတပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးသည်တွင၊် တပတရ ဝမ်ိုးနည်ိုးခဲပ့် ပီိုး ဤစက ိုးမျ ိုးက
န္ှလိုးသွငိုး် ခဲသ
ှ ၍ တယရှု န္င
ှ ့်် သူ တိုး၍တိုး၍ရင်ိုးန္ှိုးီ ခဲသ
့် ည်၊ ထအချန်မစ
့် ည်။ အချန်အတန်ကက
တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် တပတရသည် တယရှု လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ့်် ဆင်တကက င်ိုးက န ိုးလည်လ ခဲပ့် ပီိုး တယရှု က သူမတူထိုးူ ကစ
ဲ ွ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ
သူ တတွိုးလ ခဲသ
ွ မ
် ှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သူက
့် ည်။ ဤသန ိုးလည်မှု သူ ရှလ ခဲခ
့် ျန်တင
့်

အတွငိုး် မှ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအခါတွင ် တယရှု သည် သူ၏ တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးန္ှင ့််
အပခ ိုးတန က်လက်မျ ိုးထ လှညပ့်် ပီိုး၊ “တယ ဟန်၊ ငါ အဘယ်သပူ ြစ်သည်ဟ သင်ဆသနည်ိုး” ဟ
တမိုးတလသည်။ တယ ဟန်က၊ “ကယ်တတ ်သည် တမ တရှပြစ်ပါ၏” ဟ ပပန်တပြခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က်
သူသည် လက ထသ လှ
့်် လသည်- “လက ၊ သင်တရ ငါ အဘယ်သပူ ြစ်သည်ဟ ဆသနည်ိုး။”
့် ညတ
လက က “ကယ်တတ ်သည် ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ သူ ပြစ်ပါ၏” ဟ ပပန်တပြခဲသ
့် ည်။
ထတန
ဲ ှ ထ ဝရ
့် က် သူက ညီအစ်မတစ်ဦိုးက တမိုးခဲပ့် ပီိုး သူမက “ကယ်တတ ်သည် ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
အဆက်ဆက် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ မနဆ
် ့် သည့်် အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ ပတရ ြက် ပြစ်ပါ၏။
အဘယ်သ၏
ူ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျှ ကယ်တတ ်၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးတမျှ မကကီိုးပမတ်သကဲသ
့် ့်
ကယ်တတ ်၏ အသပည ထက် အဘယ်သ၏
ူ အသပည မျှ မသ လွနပ
် ါ။ ကယ်တတ ်သည်
ပတရ ြက်တစ်ပါိုး ပြစ်သည်” ဟ ပပန်တပြခဲသ
့်် ၊
့် ည်။ ထတန
့် က် တယရှု သည် တပတရထသ လှ
့် ညက
“တပတရ ငါအဘယ်သပူ ြစ်သည်ဟ သင်ဆသနည်ိုး” ဟ တမိုးခဲသ
့် ည်။ တပတရက၊ “ကယ်တတ ်သည်
ခရစ်တတ ်တည်ိုးဟူတသ အသက်ရင
ှ တ
် တ ်မတ
ူ သ ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ် ပြစ်ပါ၏။
ကယ်တတ ်သည် တက င်ိုးကင်မှ ကကလ ခဲပ
့် ါ၏။ ကယ်တတ ်သည် ကမဘ တပမမှ မဟတ်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်မတူပါ။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တင
ွ ် ရှကကပပီိုး ကယ်တတ ်သည်
့်
ဤတနရ ၌ ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရှပါ၏၊ သတသ
် ကယ်တတ ်သည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်ပပီိုး တလ ကန္ှင ့််
့်
မသက်ဆင်သလ ကယ်တတ ်သည် ကမဘ တပမန္ှင ့်် မသက်ဆင်ပါ” ဟ ပပန်တပြခဲသ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည်။ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်က သူက
့် ည်မှ သူ၏ အတတွျို့အကကြုမှတဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက သူအ
့် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ိုး
ဤသန ိုးလည်မှု ရလ န္င်တစခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရပခင်ိုးတန က်တင
ွ ၊် သူသည်
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှတင်ိုးက သ ၍ပင် ကကည်ညြုခဲပ့် ပီိုး ကယ်တတ ်က သ ၍ပင်
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ တတွိုးထင်ခက
ဲ့်
တယရှု န္င
ှ ့်် ခွခ
ဲ ွ ြရန်
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အပမဲ
့် သူ၏ စတ်န္လ
ဝန်တလိုးခဲတ
င၊့်် တယရှု သည် သူက ိုးစင်တင်ခရက ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးသည့်တ
် န က်
့် ပသည်။ ထတကက
့်
မမကယ်ကယ် တပတရထ ပထမဆိုးအကကမ် ထတ်တြ ်ပပခဲခ
ွ ၊် ထူိုးကဲတသ တပျ ်ရင်မပှု ြင ့်် “သခင်၊
့် ျန်တင
ကယ်တတ ် ထတပမ က်ပပီပဲ။” ဟ တပတရ ငတကကိုးခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က်၊ ငတကကိုးလျက်၊ တပတရသည်
အလွနအ
် မင်ိုး ကကီိုးမ ိုးတသ ငါိုးတစ်တက င်က ြမ်ိုးပပီိုး၊ ချက်ပပြုတ်က တယရှု က တည်ခင်ိုးခဲသ
့် ည်။
တယရှု သည် ပပြုိုးလက်တသ ်လည်ိုး စက ိုးမတပပ ခဲတ
့် ပ။ တယရှု ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က
တပတရက သခဲတ
ဲ က
ှု သူ န ိုးမလည်ခ။ဲ့် သူက တယရှု က စ ိုးြ ့်
့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုး၏ နက်နမ
ငါိုးတပိုးလက်သည့်အ
် ချန်တွင၊် တယရှု က မပငင်ိုးခဲတ
့် ၊ ့် စ ိုးတသ က်ြရန်
့် သ ်လည်ိုး စက ိုးမတပပ ခဲသ
့် ကဲသ
့်
မထင်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ သူ ရတ်တရက် တပျ က်ကယ
ွ သ
် ွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ တပတရအြ ့်
အလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ တန်လှုပ်မတ
ှု စ်ခပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ထတန
ွ မ
် ှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် တယရှု သည်
့် က်တင

ယခင်တယရှု န္င
ှ ့်် မတူတကက င်ိုးက သူ န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ က သူ န ိုးလည်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
တပတရသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွခ
ဲ သ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် သခင်သည် သူ၏ အမှုက ပပည့်စ
် တစခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်က
့်
သပခင်ိုးမလ
ှ ည်ိုး စတ်သက်သ ရ သူရရှခဲသ
် တစခဲပ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊
့် ည်။ တယရှု က သူ၏ အမှုက ပပည့်စ
လူသ ိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်အတူ တနထင်ပခင်ိုးအချန် ကန်ဆိုးသွ ိုးပပီပြစ်တကက င်ိုးန္ှင၊့်် လူသ ိုးအတနပြင ့််
ယခမှစ၍ မမ၏ ကယ်ပင်လမ်ိုးက တလျှ က်ရမည်ပြစ်တကက င်ိုးတက
့် ည်။ တစ်ခါက သူက
့် သူသခဲသ
့်
တယရှု တပပ ပပခဲြ
့် ူိုးသည်- “သင်သည်လည်ိုး ငါတသ က်သည့်် ခါိုးတသ ခွက်မှ တသ က်ရမည် (ဤသည်မှ
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က် သူ တပပ ခဲသ
် ရ ပြစ်သည်)။ ငါတလျှ က်ခသ
ဲ့် ည့်် လမ်ိုးက
့် ည့်အ
သင်သည်လည်ိုး တလျှ က်ရမည်။ သင်သည် ငါအတွ
က် သင်၏ အသက်က စွနရ
် ့် မည်။” ယခန္ှင ့််
့်
ကွဲပပ ိုးလျက်၊ ထအချန်က အမှုသည် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးသည့်် ပစမဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ၊် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် အထူိုးသပြင ့်် ကွယဝ
် ှကခ
် ပဲ့် ပီိုး
တပတရသည် အခက်အခဲမျ ိုးစွ က ပြတ်သန်ိုး၍ ဆင်ိုးရဲဒကခခခဲရ
့် သည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင၊်
တပတရသည်- “ဘရ ိုးသခင်။ အကျွန္ပ်
် ၌ ဤအသက်မလ
ှ ွဲ၍ ဘ မျှမရှပါ။ ကယ်တတ အ
့်် ြ ့်
မျ ိုးစွ မထက်တန် လှတသ ်လည်ိုး ယင်ိုးက ကယ်တတ ်ထ
် ဆက်ကပ်လပါ၏။ လူတသည်
့် ကျွန္ပ်
့်
ကယ်တတ ်က
က်တန်သည်အ
့် ပပင် သူတ၏အချစ်
န္င
ှ ့်် န္ှလိုးမျ ိုးသည် တန်ြိုးမဲတ
့် ချစ်ြ မထ
့် သ ်လည်ိုး၊
့်
့်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၏ ဆန္ဒက ကယ်တတ ်သတကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် ယကကည်ပါသည်။ လူသ ိုးတ၏
့်
ခန္ဓ မျ ိုးက ကယ်တတ ်၏ လက်သငခ
့်် ပခင်ိုးန္ှင ့်် မသင်တ
် ၏
့် လျ ်တသ ်လည်ိုး ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
စတ်န္လ
ှ ိုးက လက်ခြ ကျွ
် ဆန္ဒရပါ၏”
ှ
ဟ တကကိုးတကက ်သည်အထ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသတသ
့် န္ပ်
့်
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက မမက်ဆပခင်ိုးက သူက
် ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး အထူိုးသပြင ့်် သူက- “ကျွန္ပ်
် ၏
့် ခွနအ
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ဆက်ကပ်အပ်န္ြ
ှ ကျွ
် လလ ိုးလျက်ရသည်
ှ
။
့် န္ပ်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဘ တစ်ခမျှ ကျွန္ပ်
် မလပ်တဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှစွ
စတ်တကျနပ် တစြန္ှ့် င ့်် သူထ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် ဆက်ကပ်ြ ကျွ
် လလ ိုးတနပါသည်။
့် မမကယ်ကယ် စတ်န္လ
့် န္ပ်
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတပေါ် အတရိုးထ ိုးကထ ိုးရမည်ဟ ကျွန္ပ်
် ယကကည်သည်” ဟ
ဆတတ င်ိုးတသ အခါတွင ် ပြစ်သည်။ သူက၊ “ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ကျွန္ပ်
် ၏
အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၏ ဆန္ဒက ဘရ ိုးသခင်က လက်ခြမှ့် လွဲ၍ ကျွန္ပ်
် ၏ဘဝတွင ်
ဘ ကမျှ ကျွန္ပ်
် မတတ င်ိုးဆပါ။ သခင်တယရှု န္င
ှ ့်် အလွနက် က ပမငစ
့်် ွ ကျွန္ပ်
် ရှခဲတ
်
့် သ ်လည်ိုး သူက
့် ကျွန္ပ်
မချစ်ခပ
ဲ့် ါ၊ ယင်ိုးသည် ကျွန္ပ်
် ၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတကကိုးပြစ်၏။ ကျွန္ပ်
် သူန္င
ှ အ
့်် တူ
တနခဲတ
် မသခဲပ
် တွင ် မတလျ ်ကန်တသ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူက
့် ါ။ ပပီိုးလျှင ် ကယ်တတ ်၏ ကွယရ
့် ကျွန္ပ်
အရ အချြုျို့ကပင် ကျွန္ပ်
် တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးမပခင်ိုးက သခင်တယရှု က သ ၍ပင်
အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုး ကျွန္ပ်
် က ခစ ိုးမတစသည်” ဟတပပ ခဲတ
့် ပသည်။ ဤပစပြင ့်် သူ အပမဲ

ဆတတ င်ိုးခဲသ
် သည် တပမမှုနထ
် ့် က် တလျ ပ
့် ည်။ သူက၊ “ကျွန္ပ်
့် ါ၏။ ဘရ ိုးသခင်ထ ဤသစစ ရှတသ
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
ှ ိုးမလ
ှ ွဲ၍ ကျွန္ပ်
် ဘ မျှမတတ်န္င်ပါ” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။
သူ၏ခန္ဓ လိုးဝ ပပြုကွဲပျက်စီိုးလနီိုး ပြစ်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ် တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထဲ၌
အထွတ်အထပ်အတပခအတနတစ်ခ ရှခဲသ
် တယရှု က သူက
် ိုးတပိုးဆဲ
့် ည်၊ သတသ
့်
့် အတွငိုး် မှ ခွနအ
ပြစ်သည်။ တစ်ကကမ်တွင၊် တပတရထ တယရှု တပေါ်လ ခဲသ
့် ည်။ တပတရသည် ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခက
ခခဲရ
ွ ၊် တယရှု က- “သင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့် ပပီိုး သူ၏ န္ှလိုးသ ိုး ကွဲတကကသည်က ခစ ိုးခဲရ
့် ချန်တင
ငါန္ှငအ
့်် တူ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ ငါသည် ဤတနရ တွင ် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှခဲ၏
့် ။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ ငါတအတူ
့်
မရှမီပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တကယ်တမ်ိုးမူ ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တလ ကန္ှငဆ
့်် င်သည်။ ယခ ငါသည်
ဝည ဉ်တလ ကသ ပပန်
ွ ် ရှ၏၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါသည်
့် ပခ့် ရပပီိုး သင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တင
ကမဘ တပမန္ှင ့်် မသက်ဆင်၊ သင်သည်လည်ိုး ကမဘ တပမန္ှင ့်် မသက်ဆင်တသ ်လည်ိုး ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
သင်၏ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က သင်ပြည့်ဆ
် ည်ိုး ရတပမည်။ သင်သည် အတစခတစ်ဦိုး ပြစ်သည့်အ
် ိုးတလျ ်စွ ၊
သင်၏ တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်” ဟ သူက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ထပါိုးသ သူ
့် ညန်ကက ိုးခဲသ
့်
ပပန်သွ ိုးန္င်မည်က ကက ိုးရပခင်ိုးက တပတရက န္ှစ်သမ်မ
ှု ပိုးခဲသ
့် တ
့် ည်။ ထအချန်တွင၊် တပတရသည်
အင်မတန် မချတင်ကဲတဝဒန ခစ ိုးရသည်မှ အပ်ရ မှမထန္င်သည် အထ ပြစ်လနီိုးပါိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
သူသည်၊ “ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် စတ်တကျနပ်မှု မတပိုးန္င်သည်အထ ကျွန္ပ်
် အလွန ်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည်” ဟ တပပ သည့်အ
် တပခအတနထ တန င်တရ ခဲသ
့် ည်။ သူထ
့် တယရှု တပေါ်လ ပပီိုး“တပတရ၊ တစ်ခါက ငါတရှ
ွ ် သင် ပပြုခဲသ
့် ျို့တင
့် ည့်် သန္နဋ္ဌ န်က သင် တမတ
့် လျ ပ့် ပီိုးပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါ
တပပ ခဲသ
် ကယ် တမတ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက သင် အမှနတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ ငါထ
့် သင်ပပြုခဲသ
့် ည့်် သန္နဋ္ဌ န်က
သင် တမတ
် ခါ၊ တပတရသည်
့် လျ ပ့် ပီတလ ” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ တယရှု ပြစ်တကက င်ိုးက ပမင်သည့်အ
မမ၏အပ်ရ မှထပပီိုး တယရှု က ဤကဲသ
့် သူ
ဲ့် ည်- “ငါသည် ကမဘ တပမန္ှငမ
့်် ဆင်၊ သငက
့်် ငါ
့် သ
့် က
့် န္ှစ်သမ်ခ
တပပ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်- ဤအရ က သင် န ိုးလည်ရမည်၊ သတသ
် သငက
့်် ငါ တပပ ခဲသ
့် ည့််
့်
အပခ ိုးတစ်စတစ်ရ က သင် တမတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ ‘သင်သည်လည်ိုး ကမဘ တပမန္ှင ့်် မဆင်၊ တလ ကန္ှင ့််
မဆင်။’ ယခအချန်တွင ် သင် လပ်တဆ င်ြလ
ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွဲ၍
့် အပ်သည့်် အလပ် ရှသည်။ ဤသ သင်
့်
မပြစ်။ ဤသ သင်
ဆင်ိုးရဲဒကခခ၍ မပြစ်တပ။ လူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တစ်ခတည်ိုးတင
ွ ်
့်
အတူမတည်ရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၌ ငါ၏ အလပ်ရပပီ
ှ ိုး သင်၌ သင်၏ အလပ်ရ၏၊
ှ တစ်တန သင်
၏
့်
အလပ်ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ချန်တွင ် ငါတသည်
တလ ကတစ်ခတွင ် အတူတကွ ရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ငါန္ှငအ
့်် တူ သင်အစဉ်ထ ဝရရှတစြ သင
က
့်် ငါ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည်။” ဤအရ က ကက ိုးပပီိုးတန က်တင
ွ ်
့်
တပတရသည် န္ှစ်သမ်မ
ှု ခဲပ့် ပီိုး ပူပန်တသ ကတပပတပျ က်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤဆင်ိုးရဲဒကခမှ သူ သည်ိုးခပပီိုး
့် ရ
တတွျို့ ကကြုရမည့်် အရ တစ်ခပြစ်သည်က သူ သခဲပ့် ပီိုး ထအချန်မစ
ှ ၍၊ တစတ
့် ဆ ်မှု သူခစ ိုးခဲရ
့် သည်။

တယရှု သည် သူက
့် အထူိုးဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပပခင်ိုးတက
့် တပိုးလျက် အဓကကျသည့််
အခက်အတနတ
် ့် င်ိုးတွင ် သူထ
အမှုမျ ိုးစွ ပပြုခဲသ
့် ည်။
့် အထူိုးသပြင ့်် တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး သူအတပေါ်
့်
မည်သည့်အ
် ရ က တပတရ တန င်တအရဆိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ “ကယ်တတ ်သည် ခရစ်တတ ်တည်ိုး ဟူတသ
အသက်ရင
ှ တ
် တ ်မူသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်ပြစ်ပါ၏” ဟ တပတရက တပပ ပပီိုးသည့်တ
် န က်
မကက မီတွင၊် (ဤသ သမမ
ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုးတင် မထ ိုးတသ ်လည်ိုး) တယရှု က
့်
တန က်ထပ်တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခက တပတရအ ိုး တမိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု က သူက
့် သင်
့် ၊ “တပတရ။ ငါက
ချစ်ြူိုးသတလ ” ဟ တမိုးခဲသ
် ရ က တပတရက န ိုးလည်ခပဲ့် ပီိုး၊ “သခင်
့် ည်။ ကယ်တတ ် ဆလသည့်အ
တစ်ခါက တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတသ ခမည်ိုးတတ ်က ကျွန္ပ်
် ချစ်ခပ
ဲ့် ါ၏၊ သတသ
် ကယ်တတ ်က
့်
့်
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မချစ်ြူိုးသည်က ကျွန္ပ်
် ဝန်ခပါ၏” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က် တယရှု က၊
“တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ခမည်ိုးတတ ်က လူတသည်
မချစ်ကကလျှင၊် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သ ိုးတတ ်က
့်
သူတ အဘယ်
သ ချစ်
ခမည်ိုးတတ ်ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်က
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
့်
တစလတ်လက်သည့်် သ ိုးတတ ်က မချစ်လျှင၊် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်က ၎င်ိုးတ မည်
သ ့်
့်
ချစ်န္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သ ိုးတတ ်က အမှနခ
် ျစ်ကကလျှင၊် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့်
ခမည်ိုးတတ ်က သူတ အမှ
နခ
် ျစ်ကကတပသည်” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက တပတရ
့်
ကက ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သူ လအပ်တနခဲသ
ဲ့် ည်။ သူသည် “တစ်ခါက
့် ည့်် အရ က သူ န ိုးလည်ခသ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတသ ြခမည်ိုးတတ ်က ကျွန္ပ်
် ချစ်ခပ
ဲ့် ါ၏၊ သတသ
် ကယ်တတ က
့်် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
့်
မချစ်ြူိုးပါ” ဆတသ သူ၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မျက်ရည်မျ ိုးကျသည်အထ သူ အပမဲ
တန င်တရခဲသ
ကကပခင်ိုး ပပီိုးတန က်တင
ွ ၊်
့် ည်။ တယရှု ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်သ တက်
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးအတပေါ် သ ၍ပင် တန င်တရ၍ ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွမ
ဲ ှုက သူခစ ိုးခဲသ
့် ည်။ အတတ်က သူ၏
အလပ်န္င
ှ ့်် သူ၏ မျက်တမှ က် ဝည ဉ်အသက်တ က ပပန်အမှတ်ရလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ခပဲ့် ခင်ိုးတကက င ့်် တန င်တရ၍
အတကကိုးတင်ရပခင်
ှ ိုးက အပမဲခစ ိုးရရင်ိုး တယရှု ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ဆ
့် တတ င်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မကက ခဏ
သူလ တလ့်ရခဲ
ှ သ
့် ည်။ ဤပပဿန မျ ိုးက သူ၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ဝန်ထပ်မျ ိုး ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ သူက၊
“ကျွန္ပ်
် ၌ ရှသမျှအရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏ ပြစ်တည်မအ
ှု ိုးလိုးက ကယ်တတ ထ
့်် တစ်တန ့်
ကျွန္ပ်
် ဆက်ကပ်ပါမည်၊ ပပီိုးလျှင ် အြိုးအတန်ဆိုး မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ ကယ်တတ ်အ
်
့် ိုး ကျွန္ပ်
တပိုးပါမည်” ဟ တပပ ခဲသ
် တွင ် ယကကည်ပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ သူက၊ “ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
ချစ်ပခင်ိုးတစ်ခတည်ိုးသ ရှပါ၏။ ကျွန္ပ်
် ၏ ဘဝသည် ဘ မျှထက်တန်ပခင်ိုးမရှပါ။
ကျွန္ပ်
် ကယ်ခန္ဓ သည်လည်ိုး ဘ မျှထက်ပခင်ိုးမရှပါ။ ကျွန္ပ်
် တွင ် ယကကည်ပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတစ်ခတည်ိုးသ ရှပါ၏။ ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ် ကယ်တတ ်၌ ယကကည်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး ကျွန္ပ်
် ၏

စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကယ်တတ ်အ
ှ
ဤအရ န္ှစ်ခသ ကျွန္ပ်
် ကယ်တတ ်က
့် တွက် ချစ်ပခင်ိုးရပါ၏။
့်
တပိုးြရှ့် ပပီိုး အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှပါ” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ တယရှု ၏ စက ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တပတရ
အလွနခ
် န
ွ အ
် ိုးရခဲသ
် ကက င ့်် ဆတသ ် တယရှု က ိုးစင်တင်မခရမီတင
ွ ၊် တပတရက သူက၊
့် ည်၊ အဘယ့်တ
“ငါသည် ဤတလ ကန္ှင ့်် မစပ်ဆင်၊ ပပီိုးလျှင ် သင်သည်လည်ိုး ဤတလ ကန္ှင ့်် မစပ်ဆင်တပ” ဟ
တပပ ခဲတ
ွ ၊် ကကီိုးမ ိုးသည့်် န ကျင်မက
ှု
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တန က်ပင်ိုးတင
ခစ ိုးရသည့်အ
် တပခအတနအထ တပတရတရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ချန်တွင၊် တယရှု က သူက
့် ၊ “တပတရ၊ သင်
တမတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ ငါသည် ဤတလ ကန္ှင ့်် စပ်ဆင်ပခင်ိုးမရှ၊ တစ စီိုးစွ ငါ ထွက်ခွ ခဲသ
့် ည်မှ ငါ၏
အမှုအတွက်သ ပြစ်သည်။ သင်သည်လည်ိုး ဤတလ ကန္ှင ့်် မစပ်ဆင်၊ သင် အမှနတ
် ကယ်
တမတ
့်် ငါ န္ှစ်ကကမ် တပပ ပပီိုးပြစ်သည်၊ သင် အမှတ်မရသတလ ” ဟ
့် လျ သ
့် ွ ိုးပပီတလ ။ သငက
သတရတစခဲသ
် ခါ၊ တပတရက၊ “ကျွန္ပ်
် မတမတ
့် ည်။ ဤအရ က ကက ိုးသည့်အ
့် လျ ပ
့် ါ” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။
ထတန
့် က် တယရှု က၊ “တစ်ခါက သင်သည် တပျ ်စရ အချန်တစ်ခန္ှင ့်် ငါ၏ ထပါိုး၌ အချန်က လတစ်ခက
ငါန္ှငအ
့်် တူ တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ကန်ဆိုးခဲသ
့််
့် ည်။ သင် ငါက
့် လွမ်ိုးဆွတ်သတရပပီိုး ငါ သငက
လွမ်ိုးဆတ
ွ ်မသည်။ ငါအပမင်
တင
ွ ် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက တြ ်ပပရန်မထက်တသ ်လည်ိုး၊ အပပစ်ကင်ိုးစင်ပပီိုး
့်
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးသူ တစ်ဦိုးက ငါ အဘယ်သ မချစ်
ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ ကတက သင်
့်
တမတ
့်် ငါ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါ၏ တစခင်ိုးသည့်် တ ဝန်က သင် လက်ခရမည်။ သငက
အပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်က သင် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်။ ငါ၏ ထပါိုးတင
ွ ် ရှြရန်
က
့်် ငါ ဧကန်မချ
့်
့် တစ်တန သင
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည်” ဟ တပပ ခဲသ
ွ ၊် တပတရသည် သ ၍ပင်
့် ည်။ ဤအရ က ကက ိုးပပီိုးတန က်တင
ခွနအ
် ိုးရခဲပ့် ပီိုး သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ လှုျို့တဆ ်မက
ှု ရရှခဲသ
ှ ခ
့် ည်မှ က ိုးတင်တပေါ် သူရခဲ
့် ျန်တွင၊်
“ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်က
် တကျနပ်တလ က်တအ င် မချစ်န္င်ပါ။ ကျွန္ပ်
် က တသြ ့်
့် ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ်တစခင်ိုးလျှငပ
် င်၊ ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် တကျနပ်တလ က်တအ င် မချစ်န္င်တသိုးပါ။ ကျွန္ပ်
် ၏
ဝည ဉ်က ကယ်တတ ် မည်သည့်တ
် နရ တွင ် တစလတ်ပါတစ၊ ကယ်တတ ်၏ အတတ်က ကတမျ ိုးက
ကယ်တတ ် ပပည့်စ
် တစသည်ပြစ်တစ၊ မပပည့်စ
် တစသည်ပြစ်တစ၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် ကယ်တတ ်
မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ပါတစ၊ ကယ်တတ ်က
် ချစ်ပပီိုး ကယ်တတ ်က
် ယကကည်ပါ၏”
့် ကျွန္ပ်
့် ကျွန္ပ်
ဟ တပပ န္င်ခတ
ဲ့် လသည်။ သူ ဆပ်ကင်ခသ
ဲ့် ည်မှ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
တစ်ညတနခင်ိုးတင
ွ ၊် တပတရအပါအဝင် တပည့်တ
် တ ်အချြုျို့သည် တယရှု န္င
ှ အ
့်် တူ
ငါိုးြမ်ိုးတလှတစ်စင်ိုးတပေါ်တွင ် ရှခဲက့် ကပပီိုး တပတရက တယရှု က အလွနရ
် ိုးစင်ိုးတသ တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခ
တမိုးခဲသ
် ၌ အလွနအ
် ချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ရှထ ိုးခဲသ
ွ ိုး် တစ်ခက ကယ်တတ ်က
့် ည်- “သခင်။ ကျွန္ပ်
့် ည့်် တမိုးခန
့်
တမိုးလပါ၏။” တယရှု က၊ “ဤသဆ
့် ည်။ ထတန
့် လျှင ် တမိုးတလ ”့် ဟ ပပန်တပြခဲသ
့် က် တပတရက၊
“ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ် ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် ကယ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်တလ ” ဟ

တမိုးခဲသ
့် ပပ
့် ည်။ တယရှု က၊ “ဤသူငယ် န္အလက်ပါဘ” ဟ တပပ သကဲသ
့် ြုိုးလက်သည်။ ထတန
့် က် သူက
ရည်ရွယခ
် ျက်ပြင၊့်် “၎င်ိုးမှ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မဟတ်။ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တမ တရှတ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်သည်” ဟ ဆက်တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က တပတရက ကက ိုးပပီိုး၊ “တကသ ်။ သဆ
့် လျှင ်
ယင်ိုးက ကယ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် မဟတ်တပဘူိုးတပါ”့် ဟ အအ
့် ိုးသငစ
့်် ွ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က
တပတရတပပ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ တယရှု က တန က်ထပ်စက ိုးမတပပ တတ တ
့် ပ။ တပတရက
“လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ ကယ်တတ ်မဟတ်၊ ထတကက
င ့်် ကယ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်
့်
မဟတ်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ ပညတ်တရ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ြ က
့် ည်မှ အက့် သစရ မရှပါ” ဟ
့် ယ်တတ ်ကကလ ခဲသ
မမဘ သ တတွိုးခဲသ
ှ ိုးသည်လည်ိုး တအိုးချမ်ိုးသွ ိုးခဲသ
ွ ၊် တပတရ
့် ည်။ သူ၏ စတ်န္လ
့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတင
အတတ ်အတန် န္အသည်က တယရှု န ိုးလည်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ထအချန်က တပတရ၌ သန ိုးလည်မှု
လိုး၀မရှခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် တယရှု သည် အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတပပ ဆခဲသ
့် သူ
့် ကဲသ
့် က
့် တက်ရက်
မတချပခဲတ
့် ပ။ တစ်ခါတန်ိုးက တပတရအပါအဝင် လူမျ ိုးစွ ရှခဲသ
့် ည့်် တရ ိုးဇရပ်တစ်ခတွင ်
တရ ိုးတဒသန တစ်ခက တယရှု တဟ ကက ိုးခဲသ
့် ည်။ သူ၏ တရ ိုးတဒသန ထဲတွင၊် တယရှု က၊
“တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ြ တရွ
့် ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက
ထ ဝရအဆက်ဆက်မှ လ မည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုးက ပပြုလမ်မ
် လူသ ိုးက အပပစ်မှ
့် ည်၊ သတသ
့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပရ တွင ် မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးအ ိုးပြငမ
့်် ျှ သူသည် တဘ င်ခတ်ခရလမ်မ
့် ည်မဟတ်။
သူသည် ပညတ်တရ ိုးမှ ထွကသ
် ွ ိုးလမ်မ
ဲ ဝင်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထသ
့် ည်။
့် တရ က်လမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက သူ တရွ ိုးန္တ်လမ်မ
ဲ ့်
့် ည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထသ
သူသည် တရှ ျို့ဆက်လှမ်ိုးသွ ိုးလမ်မ
ူ ျှ မသ။
့် ည်၊ သတ
့် င် တယတဟ ဝါထမှ လ သည့်် သူက
့် အဘယ်သမ
တမ တရှ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်က တယတဟ ဝါက တပိုးအပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုတကက င ့်် တမ တရှသည် ပညတ်တရ ိုးက မူကကမ်ိုးတရိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်” ဟ
တပပ ခဲတ
ှ ၊့်် သူသည် “တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ်
့် လသည်။ ဤအရ က တပပ ပပီိုးသည်န္င
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးက ြျက်သမ်ိုးတသ သူတသည်
တဘိုးဒကခန္င
ှ ့်် ရင်ဆင်ရလမ်မ
့် ည်။
့်
သူတသည်
ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ရပ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ရရှရမည်ပြစ်က သူတအတပေါ်
သ ့်
့်
့်
မီိုးကျလမ်မ
့် ည်” ဟ ဆက်တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးရပခင်ိုးက တပတရအတပေါ် အတတ ်အတန်
သက်တရ က်မရ
ှု ခဲ
ှ ပ့် ပီိုး သူ၏ အတတွျို့အကကြု က လတစ်တလျှ က်တင
ွ ၊် တယရှု သည် တပတရန္ှင ့််
ရင်ိုးရင်ိုးန္ိုးီှ န္ိုးီှ ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး စက ိုးတပပ ရင်ိုး သူက
့် ည်၊ ယင်ိုးက
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုးက အ ိုးတပိုးခဲသ
တပတရက တယရှု န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အနည်ိုးငယ်မျှ ပမတက င်ိုးမန
ွ တ
် သ သန ိုးလည်မတ
ှု ပိုးခဲသ
့် ည်။ ထတနက
့်
တယရှု တဟ တပပ ခဲသ
် ရ န္ှင ့်် ငါိုးြမ်ိုးတလှတပေါ်တင
ွ ် သူတရှ့် ချန် တယရှု က သူတမိုးခဲသ
ွ ိုး် ၊
့် ည့်အ
့် ည့်် တမိုးခန
တယရှု တပိုးခဲသ
် ဉ်၊ အရ အ ိုးလိုးက
့် ည့်် အတပြအပပင် ကယ်တတ ် ပပြုိုးခဲပ
့် တက
့် တပတရပပန်တတွိုးကကည့်စ

တပတရ တန က်ဆိုးတင
ွ ် န ိုးလည်လ ခဲသ
ွ ၊် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတင
တပတရက ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး ထတန
ွ မ
် ှ တယရှု က အသက်ရင
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏
့် က်တင
သ ိုးပြစ်သည်က သူ န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။ တပတရ၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးမှ လ တသ ်လည်ိုး သူ၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုးတင
ွ ် ပြစ်စဉ်တစ်ခ ရှခဲတ
့် ပသည်။
တယရှု သည် အသက်ရင
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်ပြစ်တကက င်ိုး တပတရ န ိုးလည်လ ခဲသ
့် ည်မှ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးတမိုးပခင်ိုး၊ တယရှု တဟ တပပ ပခင်ိုးက ကက ိုးပခင်ိုး၊ ထတန
့် က် တယရှု ၏
အထူိုးမတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အထူိုးထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးပခင်ိုးက လက်ခရရှပခင်ိုးတမှ့်
တစ်ဆငပ့်် ြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးက တနချင်
့် ိုးညချင်ိုး ရရှခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် ပြစ်စဉ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး
ဤအရ သည် သူ၏ တန က်ပင်ိုးအတတွျို့အကကြုမျ ိုးတင
ွ ် အကူအညီတစ်ခ ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။
အဘယ်တကက င ့်် တယရှု သည် အပခ ိုးလူမျ ိုး၌ စလင်တစပခင်ိုး အမှုက မပပြုဘဲ တပတရ၌သ ပပြုခဲသ
့် နည်ိုး။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် တယရှု သည် အသက်ရင
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်က
တပတရကသ န ိုးလည်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က မသခဲတ
့် ပ။
ကယ်တတ ်တ
န်က လ၌ မျ ိုးစွ သခဲက့် ကသည့်် တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးစွ
့် န က်လက်သည့်် မမတ၏အချ
့်
ရှခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ စလင်ခရပခင်ိုး၏
့် အသပည မှ အတပေါ်ယပြစ်ခသ
နမူန အပြစ် တပတရက တယရှု တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ ထအချန်က တပတရက
တယရှု တပပ ခဲသ
် ရ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည့်အ
့် အသပည န္ှင ့်် အသက်တ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးတက
့်
တပတရ၏အသပည န္ှင ့်် အသက်တ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက မီရမည်ပြစ်သည့်် ယတန လူ
့် တက
့်
ကယ်တတ ်တပပ သည့်် အရ ပြစ်သည်။ အယ က်တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် စလင်တစမည်မှ
ဤသတ်မတ
ှ ်ချက်၊ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်သည်။ ယတနလူ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တအ
့် ိုး စစ်မှနတ
စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှရန် အဘယ်တကက င ့်် သတ်မှတ်ထ ိုးသနည်ိုး။ တပတရ
တတွျို့ ကကြုခဲသ
် ရ က သင်တသည်
လည်ိုး တတွျို့ ကကြုရမည်ပြစ်သည်။ တပတရ သူ၏
့် ည့်အ
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ ရရှခဲသ
့်် ျ ိုးသည် သင်တအထဲ
တွငလ
် ည်ိုး ထင်ရှ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး
့် ည့်် အသီိုးအပွငမ
့်
တပတရ တတွျို့ ကကြုခဲသ
လည်ိုး တတွျို့ ကကြုရတပမည်။ သင်တ ့်
့် ည့်် န ကျင်မှုက သင်တသည်
့်
တလျှ က်လှမ်ိုးကကသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တပတရ တလျှ က်လှမ်ိုးခဲသ
့် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
အတူတူပင်ပြစ်သည်။ သင်တ ဒ့် ကခခရသည့်် န ကျင်မသ
ှု ည် တပတရ ဒကခခခဲရ
့် သည့်် န ကျင်မပှု ြစ်သည်။
ဘန်ိုးအသတရက သင်တ ရရှ
် ချန်န္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ အသက်တ က သင်တ ့်
့် သည့်အ
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်သည့်အ
် ချန်တွင၊် တပတရ၏ ပသဏ္ဌ န်က သင်တ အသက်
ရင
ှ တ
် နထင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး တူညပီ ပီိုး လူတစ်ဦိုးသည် ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက လက်တလျှ က်ပခင်ိုးပြင ့်် စလင်ခရတပသည်။
သတသ
် သင်တ၏
ှ ရ တွင ် အတတ ်အတန်
့်
့် အရည်အချင်ိုးသည် တပတရ၏ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယဉ်

ချြုျို့တတ
ဲ့် န၏။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် အချန်က လမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အတင်ိုးအတ သည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီပြစ်သည့်အ
် တွက၊် ပပီိုးလျှင ်
ယဒပပည်သည် တရှိုးတဟ င်ိုး ယဉ်တကျိုးမှုတစ်ခရှသည့်် တ ရှညတ
် ည်တတ
့် သ
တင်ိုးပပည်ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်၏။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် သင်တ၏
့် အရည်အချင်ိုးက တိုးတက်တစြ ့်
တတ်န္င်သမျှ သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်ရမည်။
တပတရသည် အလွနစ
် ဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်တတ်သည့်လ
် ူ၊ သူလပ်သမျှ တင်ိုး၌ လျင်တသ သူပြစ်ပပီိုး
အလွနအ
် မင်ိုး ရိုးသ ိုးတသ သူလည်ိုး ပြစ်သည်။ အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုးစွ သူ ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။
လူအြွ
ိုး
့် ည်မှ သူတကျ င်ိုးတက်ပပီိုး တရ ိုးဇရပ်သလည်
့် ဲျို့အစည်ိုးန္ှင ့်် ပထမဆိုး သူထတတွျို့ ခဲသ
့်
သွ ိုးခဲသ
ှု ျ ိုးစွ သူ ရှခဲပ့် ပီိုး
့် ည့်် အသက် ၁၄ န္ှစ်အရွ ယ်တွငပ် ြစ်သည်။ စတ်အ ိုးထက်သန်မမ
ဝတ်ပပြုအစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးက တက်တရ က်ရန် သူအပမဲလလ ိုး တနခဲသ
့် ည်။ ထအချန်တွင၊် တယရှု သည်
သူ၏ အမှုက တရ ိုးဝင် မစတင်ခတ
ဲ့် သိုးတပ။ ဤသည်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အစသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
တပတရသည် အသက် ၁၄ န္ှစ်အရွ ယ်တွင ် ဘ သ တရိုး ပင်္္ြုလ်မျ ိုးန္ှင ့်် စတင် ထတတွျို့လ ခဲသ
့် ည်။ သူ
အသက် ၁၈ တရ က်သည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘ သ တရိုး လက်တရွ ိုးစင်လူစန္ှင ့်် ထတတွျို့ ခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊
ဘ သ တရ ိုး၏ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးတန က်ကယ
ွ ်က ပရမ်ိုးပတ ပြစ်ပခင်ိုးက သူ ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်တ
် န က်တင
ွ ်
ထအရ မှ သူဆတ်ခွ ခဲသ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုး အဘယ်မျှ လည်သည်၊ တက က်ကျစ်ပပီိုး
ကကတ်ကကတနကကသည်က ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် အလွနအ
် မင်ိုး စက်ဆပ်လ ခဲပ့် ပီိုး (ဤသည်မှ
ထအချန်က သူက
ရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့်ပ
် စ ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် စလင်တစြ သန
့်
ဝည ဉ်တတ ်က သူက
အထူိုးလပ်တဆ င်ချက်အချြုျို့ ပပြုခဲသ
့် ည်)
့် အထူိုးသပြင ့်် တထ
့် ပပီိုး သူအတပေါ်
့်
ထတကက
င ့်် အသက် ၁၈ န္ှစ်အရွ ယ်တွင ် တရ ိုးဇရပ်မှ သူ စွနခ
် ့် ွ ခဲသ
့် ည်။ သူ၏ မဘမျ ိုးက သူက
့်
့်
ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခပဲ့် ပီိုး သူက
ွ မ
့်် တပိုးခဲတ
နတ်ဆိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး
့် ပ (၎င်ိုးတသည်
့် ယကကည်ခင
့်
ပြစ်ခကဲ့် ကသည်)။ တန က်ဆိုးတင
ွ ၊် တပတရသည် အမ်က စွနခ
် ့် ွ ခဲပ့် ပီိုး န္ှစ်န္စ
ှ ်ကက ငါိုးြမ်ိုးရင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးတဟ ရင်ိုး တနရ တက ခရီိုးသွ ိုးခဲသ
့် ည်၊ ထအချန်အတတ အတွငိုး် တွင ် အတတ ်အတန်
လူအနည်ိုးငယ်ကလည်ိုး သူ ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယခတွင ် တပတရ တလျှ က်လှမ်ိုးခဲသ
့် ည့််
တကျသည့်လ
် မ်ိုးတကက င်ိုးက သင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်န္င်သငတ
့်် ပသည်။ တပတရ၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
သင် ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်န္င်လျှင ် ယတန လ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်
့် ပ်တဆ င်တနသည့်် အမှုန္င
တသချ လမ့််မည်၊ ထတကက
င ့်် သင်သည် ညည်ိုးညြူပခင်ိုး ရှမည်မဟတ် သမဟ
့်
့် တ် မတန်မလှုပ်
ပြစ်မည်မဟတ်၊ သမဟ
် ရ ကမျှ တတ ငတ
့်် မည်မဟတ်တပ။ ထအချန်က တပတရ၏
့် တ် မည်သည့်အ
စတ်တနစတ်ထ ိုးက သင် တတွျို့ ကကြုသငသ
့်် ည်။ သူသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှု ြစီိုးတနခဲသ
့် ည်။ အန င်္တ်တစ်ခ
သမဟ
့် တ တ
့် ပ။ အကျြုိုးအပမတ်၊ တပျ ်ရင်ပခင်ိုး၊
့် တ် မည်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ကမျှ သူ မတတ င်ိုးဆခဲတ

တကျ ်ကက ိုးမှု သမဟ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် တလ ကထဲရှ ပစစညိုး် ဥစစ တက
့် သူ မရှ တြွခတ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တပိုးဆပ်ြန္ှ့် င ့်် သူ လိုးဝအြိုးတန်ဆိုးဟ ယူဆသည့်် အရ က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ဆက်ကပ်ြပြစ်
ှ ြ
် သ
့် ည်။
့် တသ အဓပပါယ်အရှဆိုး အသက်တ က အသက်ရင
့် သူ ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
ထတန
ှ ိုးထ၌
ဲ တကျနပ်ခရ
ဲ့် သည်။ သူက၊ “သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၊ တစ်ချန်က
့် က်တွင ် သူ၏ စတ်န္လ
ကယ်တတ ်က
် ချစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ကယ်တတ ်က
် ဘယ်တသ အခါမျှ စစ်မှနစ
် ွ မချစ်ခပ
ဲ့် ါ။
့် ကျွန္ပ်
့် ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ၌
့်် ကျွန္ပ်
် ယကကည်ပခင်ိုးရသည်
ှ
ဟ တပပ ခဲတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့််
့် သ ်လည်ိုး၊ စစ်မှနတ
ကယ်တတ ်က
် ဘယ်တသ အခါမျှ မချစ်ခပ
ဲ့် ါ။ ကယ်တတ ်က
့် ကျွန္ပ်
့် အထင်ကကီိုးရ ကကီိုးခဲသ
့် ည်၊
ကကည်ညြုရကကည်ညြုခဲပ့် ပီိုး ကယ်တတ ်က
ွ ်ရသ ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ကယ်တတ ်က
့် လွမ်ိုးဆတ
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ မချစ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် က
ှ စ
် ွ မရှခဲပ
့် ါ” ဟူတသ
့် ယ်တတ ်၌ ယကကည်ပခင်ိုး စစ်မန
စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် တယရှု ထ မကက ခဏ ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူ သန္နဋ္ဌ န်ချြရန်
့် သူစဉ်ဆက်မပပတ်
ဆတတ င်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူသည် တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အပမဲ ခွနအ
် ိုးရခဲက
၎င်ိုးတမှ့်
့်
စတ်လှုျို့တဆ ်မက
ှု ရယူခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတင
ွ ၊် အတတွျို့အကကြု က လတစ်ခ အပပီိုးတန က်၊ တယရှု က
သူက
့် ည်။ သူက၊ “သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်။
့် တန က်ထပ် တမ်ိုးတြ ဆွ
့် တပိုးရင်ိုး တပတရက စစ်တဆိုးခဲသ
ကယ်တတ ်က
် လွမ်ိုးဆတ
ွ ်လှပပီိုး ကယ်တတ ်က
် တတ
ငတ
့်် မပါ၏။ ကျွန္ပ်
်
့် ကျွန္ပ်
့် ြူိုးတမျှ ြ
့်
ချြုျို့တလ
ဲ့် ွနိုး် လှပပီိုး ကယ်တတ ်၏ ချစ်ပခင်ိုးက တထမတစရန် မပပြုန္င်ပါ။ မကက မီ ကျွန္ပ်
် က တခေါ်တဆ င်သွ ိုးြ ့်
ကယ်တတ ်က
် အန္ူိုးအညွတ် တတ င်ိုးပန်ပါ၏။ မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ကျွန္ပ်
် က ကယ်တတ ်
့် ကျွန္ပ်
လအပ်မည်နည်ိုး။ မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ကျွန္ပ်
် က တခေါ်တဆ င်သွ ိုးမည်နည်ိုး။ ကယ်တတ ်၏ မျက်န္ ှ က
မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ကျွန္ပ်
် ြူိုးတမျှ ်ရမည်နည်ိုး။ ဤခန္ဓ ကယ်၌ အသက်မရှငလ
် တတ ပ
့် ါ၊
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ သူ ဆက်ပြစ်လ ြ ကျွ
် ဆန္ဒမရှတတ သ
့် ဆက်
လက်၍ ပန်ကန်ြလည်
ိုး
့် ကဲသ
့် န္ပ်
့်
့်
ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒမရှပါ” ဟ တပပ ခဲသ
် ၌ ရှသမျှအရ ရ က ကယ်တတ ်အ
့် ည်။ ကျွန္ပ်
့် ိုး ချက်ချင်ိုးပင်
ဆက်ကပ်ရန် အသငရ
့်် ပါ၏၊
ှ
ကယ်တတ ်က
် ဆန္ဒမရှပါ။ ဤသည်မှ
့် ဆက်လက်၍ ဝမ်ိုးနည်ိုးတစြ ကျွ
့် န္ပ်
သူ ဆတတ င်ိုးသည့်ပ
် ပြစ်တသ ်လည်ိုး တယရှု က သူအထဲ
တင
ွ ် မည်သည့်အ
် ရ စလင်တစမည်က
့်
ထအချန်က သူ မသခဲပ
့်် င်သည့်် မချတင်ကဲတဝဒန အတတ အတွငိုး် တွင၊်
့် ါ။ သူ၏ စစ်တဆိုးခရပခင်ိုးန္ှငဆ
တယရှု သည် သူထ
ဲ စ်ခပြစ်သည့််
့် တစ်ြန် တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ “တပတရ၊ ငါ၏ စလင်ပခင်ိုး ပတဆ င်ခတ
အသီိုးအပွငတ
့်် စ်ခန္ှင ့်် ငါ တမွျို့တလျ ်မည့်အ
် ရ သင်ပြစ်လ သည်အထ ငါသည် သငက
့်် စလင်တအ င် ပပြုြ ့်
ဆန္ဒရသည်
ှ
။ ငါအတွ
က် သင် အမှနတ
် ကယ် သက်တသခန္င်သတလ ။ သင်လပ်တဆ င်ရန် ငါ
့်
တစခင်ိုးသည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီတလ ။ ငါ တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
အသက်ရင
ှ တ
် နထင် ပပီိုးပပီတလ ။ တစ်ချန်က သင် ငါက
ဲ့် ည်၊ သတသ
် သင်ငါက
ဲ့် သ ်လည်ိုး
့် ချစ်ခသ
့် ချစ်ခတ
့်
ငါက
ှ တ
် နထင်ပပီိုးပပီတလ ။ ငါအတွ
က် သင် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီနည်ိုး။
့် သင် အသက်ရင
့်

သင်သည် ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် မထက်သည်က သင်သတပပြုမတသ ်လည်ိုး ငါအတွ
က် သင်
့်
မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီနည်ိုး” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ တယရှု အတွက် သူ ဘ မျှ
မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က တပတရပမင်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူ၏ အသက်တ က တပိုးရန်
သူ၏ယခင်ကျမ်ိုးသစစ က သူ သတရခဲသ
င၊့်် သူသည် တန က်ထပ်
့် ည်။ ထတကက
့်
မညည်ိုးညြူတတ သ
့် ထ
ှ ၍ သူ၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက မျ ိုးစွ
့် ကဲသ
့် အချန်မစ
သ ၍တက င်ိုးမွနလ
် ခဲသ
်
့် ည်။ သူက၊ “သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်။ တစ်ချန်က ကယ်တတ ်က
့် ကျွန္ပ်
စွနခ
် ့် ွ ခဲပ့် ပီိုး ကယ်တတ ်ကလည်ိုး ကျွန္ပ်
် က စွနခ
် ့် ွ ခဲပ
် တသည်
ခွဲခွ သည့်အ
် ချန်န္င
ှ ့််
့် ါ၏။ ကျွန္ပ်
့်
အတြ ်ပပြုလျက် အတူတကွ ရှချန်တ ရှ
်လည်ိုး အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးထက်
့် ခဲက့် ကပါ၏။ သတသ
့်
ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က ပချစ်ပါ၏။ ကယ်တတ ်က
် အြန်ြန် ပန်ကန်မခဲပ့် ပီိုး အြန်ြန်
့် ကျွန္ပ်
ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွတ
ဲ စခဲပ
အရ မျ ိုးက အကျွန္ပ်
် အဘယ်သ တမ
့် ါ၏။ ထသတသ
့် လျ န္
့် င်ပါမည်နည်ိုး။
့်
့် တ
အကျွန္ပ်
် အတပေါ် ကယ်တတ ်ပပြုခဲသ
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် က ကယ်တတ ် အပ်န္ခဲ
ှ သ
် ရ က စတ်ထတ
ဲ ွင ်
့် ည့်် အမှုန္င
့် ည့်အ
အစဉ်မှတ်ထ ိုးလျက်တနပပီိုး ကျွန္ပ်
် ဘယ်တသ အခါမျှ မတမတ
် အတပေါ် ကယ်တတ ်ပပြုခဲသ
့် လျ ပ
့် ါ။ ကျွန္ပ်
့် ည့််
အမှုအတွက် ကျွန္ပ်
် တတ်န္င်သမျှ အရ ရ က ကျွန္ပ်
် လပ်တဆ င်ပပီိုးပါပပီ။ ကျွန္ပ်
်
လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ က ကယ်တတ ်သပပီိုး ထထက် မည်သည့်် ကဏ္ဍ၌ ကျွန္ပ်
် ပါ၀င်န္င်သည်က
ကယ်တတ ်သပါ၏။ ကယ်တတ ်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးက န ခြ ကျွ
် ဆန္ဒရပပီ
ှ ိုး ကျွန္ပ်
် ၌
့် န္ပ်
ရှသမျှအရ ရ က ကယ်တတ အ
့်် ိုး ဆက်ကပ်ပါမည်။ ကယ်တတ အ
့်် တွက် ကျွန္ပ်
်
လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ က ကယ်တတ ်သ သပါ၏။ စ တန်က ကျွန္ပ်
် က အလွန ် အရူ ိုးလပ်ပပီိုး
ကယ်တတ ်က
် ပန်ကန်မခဲတ
် က ကယ်တတ ်
့် ကျွန္ပ်
့် သ ်လည်ိုး၊ ထအပပစ်မျ ိုးအတွက် ကျွန္ပ်
အမှတ်ရသည် မဟတ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ထအပပစ်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ ကျွန္ပ်
် က မဆက်ဆတကက င်ိုးက
ကျွန္ပ်
် ယကကည်ပါ၏။ ကျွန္ပ်
် ၏ အသက်တ တစ်ခလိုးက ကယ်တတ အ
့်် ိုး ဆက်ကပ်ြ ကျွ
်
့် န္ပ်
ဆန္ဒရပါ၏။
ှ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ကျွန္ပ်
် မတတ င်ိုးဆသကဲသ
့် အပခ
ိုးတသ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုး
့်
သမဟ
် တွင ် မရှပါ။ ကယ်တတ ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူြန္ှ့် င ့််
့် တ် အစီအစဉ်မျ ိုး ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ်၏ အလတတ ်က လပ်တဆ င်ြသ
် ဆန္ဒရပါ၏။
ှ
ကယ်တတ ်၏ ခါိုးတသ ခွက်မှ
့် ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် တသ က်ပါမည်၊ ကျွန္ပ်
် က တစခင်ိုးြ က
့် ည်။
့် ယ်တတ ်ပင်ပါ၏” ဟ တပပ ရင်ိုး ဆတတ င်ိုးခဲသ
သင်တ တလျှ
က်လှမ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ရှ
့်
့် ငိုး် လင်ိုးရမည်။ အန င်္တ်တွင ်
သင်တ တလျှ
က်လှမ်ိုးမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး၊ မည်သည့်အ
် ရ က ဘရ ိုးသခင် စလင်တစမည်ဆသည်န္င
ှ ့််
့်
သင်တက
် ရ အပ်န္ထ
ှ ိုးသည်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ရှ
့် င၊်
့် မည်သည့်အ
့် ငိုး် လင်ိုးရမည်။ တစ်တနတွ
သင်တ စစ်
် ခါ၊ တပတရ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထအချန်တရ က်လ သည့်အ
့် တဆိုးခရတက င်ိုး ခရလမ်မ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ လှုျို့တဆ ်အ ိုးတပိုးမှု သင်တ ရယူ
န္င်လျှင၊် တပတရ၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တ ့်
့်

အမှနတ
် ကယ် တလျှ က်လှမ်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး ထအရ က ပပသလမ်မ
့် ည်။ တပတရသည် သူ၏
စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အြ သူ
က် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ၏ သစစ ရှပခင်ိုးတအတွ
့်
ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
ှ ့််
့် သည်။ ပပီိုးလျှင ် သူက
့် ည်မှ သူ၏ ရိုးသ ိုးမှုန္င
့် ဘရ ိုးသခင် စလင်တစခဲသ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ တတ ငတ
့်် မှုတတကက
င ့်် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ တပတရကဲသ
့် ့်
့်
သင်သည်လည်ိုး အလ ိုးတူ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ယကကည်ပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ်ရလျှ
ှ င၊် တယရှု က သငက
့််
ဧကန်မချ စလင်တစလမ်မ
့် ည်။

ဘုရ ားသြင်ကို ြျစ်တသ သူမျ ားသည် သူ၏အလင်ား
ဝရတန င
ို လ
် မ
ိ ့််မည်

တွင ်

လူအမျ ိုးစ၏ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် အန္ှစ်သ ရသည် ဘ သ တရိုးဆင်ရ ခယူချက်
ပြစ်သည်- သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတပ၊ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
့်
့်
တတ င်တ
ရပ်တစ်ရပ်ကသ
ဲ့် သ
့် ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ကကည်ညြုပခင်ိုး မရှန္င်ကကဘဲ၊ သူတန
့် က်သ စက်
့်
့်
လက်န္င်ကကသည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တန က်သ တ
့်
့် တ်တတ်ဆတ်ဆတ်သ လက်ကကသည်။
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူကမူ
့်
အနည်ိုးငယ်သ ရှသည်။ သူတသည်
ကပ်တဘိုးဒကခက တကက က်ကကတသ တကက င်သ
့် လျှင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်က “ရတသတလိုးပမတ်ကကပခင်ိုး” ပြစ်သည်၊ သတည်
ိုးမဟတ် ဘရ ိုးသခင်သည် ပမင်မ
့်် ိုးပပီိုး
့်
တန်ခိုးကကီိုးတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က “တလိုးစ ိုးကကပခင်ိုး” ပြစ်သည်- သတသ
် သူတ၏
့်
့်
ရတသတလိုးပမတ်မန္
ှု င
ှ ့်် သတဘ ကျ တလိုးစ ိုးမတ
ှု ွင ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သမဟ
ှ တ
် သ
့် တ် စစ်မန
တတ င်တ
သူတသည်
သမမ တရ ိုး၏ အတသိုးအြွဲ အချက်အလက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် မှုတ မပါတပ။
့်
့်
့် တ်
အတရိုးမပါသည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက သူတ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၌ ရှ တြွကကသည်။ လူအမျ ိုးစသည်
ရှု ပ်တထွိုးတပွလီလှတသ အတပခအတနမျ ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
အပမတ်ထတ်ရန်ကကြုိုးစ ိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် က်သည်ဆရသ လက်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရန်အတွက် သမမ တရ ိုးက သူတမရှ
့် ့်
့် တြွကကသကဲသ
ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး အမှနတ
် ကယ် မန ခကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကတသ သူ အ ိုးလိုးတ၏
့်
အသက်တ သည် အဓပပ ယ်မကဲ့် ကသည်၊ တန်ြိုးလည်ိုး မရှတပ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုး၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်တရိုးကယ်တ ထည့်တ
် က
ွ စ
် ဉ်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် လက်စ ိုးမှုတသ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ရှသည်။ သူတသည်
့်
ချစ်ရန်အတွက် သူက
့် ယကကည်ကကပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ တက င်ိုးချီိုး တပိုးခရရန်အတွက် သ လျှင ်
ယကကည်ကကသည်။ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
သူတ စ
့်
့် တ်တင်ိုးကျ လပ်တဆ င်ကကသည်။

သူတလပ်ချင်သည့်် အရ က လပ်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးအတွက် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှ၊ သမဟ
ှ ့်် ညီ မညီက
့် တ် သူတလ
့် ပ်သည့်် အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
တစ်ခါမျှ စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ထသတသ
သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် မဆန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ
့်
ယကကည်ပခင်ိုး ကပင် မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရသည် လူသ ိုးယကကည်ရ အတွကသ
်
မဟတ်တပ။ လူသ ိုး ချစ်ခင်ရန်အတွက်လည်ိုး ပြစ်၏။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ
သူမျ ိုးစွ တသည်
ဤ “လျှြုျို့ ဝှက်ချက်” က ရှ တြွတတွျို့ ရှန္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
မချစ်ရဲကက၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်အတွကလ
် ည်ိုး မကကြုိုးစ ိုးကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
ချစ်ခင်ြွယရ
် မျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်က သူတသည်
တစ်ခါမျှ မသခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
့်
ချစ်တသ ဘရ ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးချစ်ရန်အတွက် ပြစ်တကက င်ိုးက သူတတစ်
့် ခါမျှ
မသခဲတ
ှ ်သက်ြွယ် တက င်ိုးမှုက သူ၏အလပ်တွင ် တြ ်ပပထ ိုးသည်။
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က ကကြုတတွျို့ခစ ိုးသည်အ
့် ခါမှသ လျှင၊် သူ၏
့်
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယတ
် က င်ိုးမက
ှု သန္င်ကကမည် ပြစ်သည်။ သူတ၏
့် တကယ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယတ
် က င်ိုးမက
ှု သူတ သတ
ထ ိုးမန္င်မည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးက
့်
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် တစ င်က့် ကည်တ
့် လ့်လ ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ့်် မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယတ
် က င်ိုးမက
ှု သန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၌ ချစ်စရ တက င်ိုးတသ
အချက်မျ ိုးစွ ရှ၏၊ သရ့် တွင ် သူန္င
ှ အ
့်် မှနတ
် ကယ် ထတတွျို့ဆက်ဆမှုမရှဘဲ၊ လူတသည်
ထအရ က
့်
သန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ မခယူခပ
ဲ့် ါက၊
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ထတတွျို့ဆက်ဆန္င်စွမ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
အမှနတ
် ကယ် မထတတွျို့မဆက်ဆန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်ကလည်ိုး တတွျို့ ကကြုန္င်ကကမည်
မဟတ်တချ။ သပြစ်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးတသ သူတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်လည်ိုး
မှ ိုးယွငိုး် မှုန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးယဉ်မှု အတပမ က်အပမ ိုးပြင့်် စွနိုး် ထင်ိုးတနမည် ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသည် တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးတလ က် မစစ်မန
ှ တ
် ပ၊
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ လူတ၏အသ
ဉ ဏ်သည် သူတ၏
့်
့်
ကယ်ပင် မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ပမင်သည့်အ
် ရ မျ ိုး၊ သူတက
့် ည့်် အရ မျ ိုးထက်၊
့် ယ်တင် ကကြုတတွျို့ ခဲသ
သူတ၏
ွ သ
်
တည်တဆ က် ထ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့် စတ်ကိုးူ ယဉ်မှုမျ ိုး အတပေါ်တင
ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ တရ
က်လ ချန်တွင ် လူတသည်
သူ၏စစ်မန
ှ တ
် သ
့်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယတ
် က င်ိုးမှုတက
့် တတွျို့ ပမင်န္င်ကကသည်၊ ပပီိုးလျှင ်
သူ၏လက်တတွျို့ကျပပီိုး သ မန်ပြစ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အရ အ ိုးလိုးက
တတွျို့ န္င်ကကသည်၊ ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််

အသထက် အဆတထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပ၍စစ်မန
ှ သ
် ည်။ လူတသည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က
့်
မည်မျှပင် ချစ်တစက မူ၊ ထချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ စစ်မန
ှ တ
် သ အရ တစ်စတစ်ခမျှ မရှဘဲ၊
ယင်ိုးသည် လူသ ိုးတ၏
ပပည်တ
့် နသည်။ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်က
့်
့် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးပြင်သ
သူတ၏ချစ်
ပခင်ိုးမှ မည်မျှပင်တသိုးငယ်တစက မူ ဤချစ်ပခင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် ပသည်။ စိုးစဉ်ိုးမျှသ
့်
ပြစ်တနလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည် စစ်မှနဆ
် ပဲ ြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မှနတ
် သ အလပ်မတ
ှ စ်ဆင့််
သူက
ပခင်ိုးတမတတ က
့် လူမျ ိုး သလ တအ င် လပ်တဆ င်ပပီိုး ဤအသမှတစ်ဆင့်် လူတ၏ချစ်
့်
သူရယူသည်။ ယင်ိုးမှ တပတရကဲသ
့် ပင်
ှ အ
့်် တူ
့် ပြစ်သည်- အကယ်၍ တပတရသည် တယရှု န္င
အသက်မရှငခ
် လ
ဲ့် ျှင၊် တယရှု က သူ ကကည်ညြုရန် ပြစ်န္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအတူ
့်
တယရှု အတပေါ်ထ ိုးတသ သူ၏ သစစ တစ င်သ
ှ ့်် သူ၏ထတတွျို့ဆက်ဆမှုအတပေါ်တင
ွ ်
့် မှုသည်လည်ိုး တယရှု န္င
တည်တဆ က် ထ ိုးခဲသ
သ ့်
့် ည်။ လူတ သူ
့် က
့် ချစ်လ တစရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ အလယ်
့်
ကကဆင်ိုးလ ပပီိုး လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ တနထင်၏၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် ပမင်တတွျို့တစသည့််
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးတစသည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ မ
် ပ
ှု င် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးရန်အတွက် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့််
အချက်အလက်မျ ိုး တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးက အသိုးပပြု၏။ လူတက
့် ဘရ ိုးသခင် စလင်တစပခင်ိုး၏
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးပပီိုး ဤသည်မှ
လမ်ိုးပပပခင်ိုးအပပင် လမ်ိုးတကက င်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှု ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ထဲတွင ် သင်အ
့် တနပြင့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်တသ အသပည က ရှ တြွရမည်။ ဤအရ တက
့် န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
လူသည် သူ၏အမှနတ
် ကယ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မ၌
ှု လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ရူ ပါရမျ ိုး ရှလ မည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးရလ န္င်မည် ပြစ်သည်။
ဤအရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည်ဟ န ိုးလည်န္င်၍ မျ ိုးစွ က ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
ရှလ လမ်မ
့် န က်တွင ် လူတသည်
ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ့်
့် ည်။ န ိုးလည်ပပီိုးသည်တ
့်
ချက်ချင်ိုးဝင်တရ က်ရမည် ပြစ်ပပီိုး သူတ၏လက်
တတွျို့ဘဝတွင ် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တအ င်
့်
ပပြုရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ရ ၌
သင်က
့် လမ်ိုးပပတပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက သင်အ
့် ိုးတပိုးက ၊
သူသည် အထူိုးတလည် ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ် တက င်ိုးသည်ဟ သင်အ
့် ိုး ခစ ိုးလ တစမည်ပြစ်၏၊
ပပီိုးလျှင ် သငထ
့်် ၌
ဲ ဘရ ိုးအမှု၏ အဆင်တ
့် င်ိုးသည် သင်အ
့် ိုး စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးရန်
ရည်ရွယ်တကက င်ိုး သင်က
ွ ့်် တပိုးလမ်မ
့် သပမင်ခင
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပမင်တတွျို့လပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုလပါက၊

သင်သည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ နက်
နက်ရှုင်ိုးရှု င်ိုး ဝင်တရ က်ရမည်၊ စစ်မန
ှ တ
် သ ဘဝအတွငိုး် သ ့်
့်
နက်နက်ရှုင်ိုးရှု င်ိုး ဝင်တရ က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် ပပြုသမျှသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးတ ့်
ပြစ်တကက င်ိုး၊ သူပပြုသမျှသည် မသန်ရှ့် ငိုး် သည့်် အရ မျ ိုးက လူတချန်
့် င်ရန် သူတက
့် ထ ိုးခဲန္
့်
အတထ က်အကူတပိုးြ ပြစ်
် ည်ိုးန္င်တသ လူတအတွ
ငိုး် ရှ
့် တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က မပြည့်ဆ
့်
အရ မျ ိုးက စစ်တဆိုးြပြစ်
့် တနပြင့်် ပမင်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် တကက င်ိုး သင်အ
့် တထ က်ပ့်ရန်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြု၏။ လူသ ိုးတ ကက
့် ြုတတွျို့ ခစ ိုးရန်အတွက် လက်တတွျို့ဘဝန္ှင ့််
ဆင်သည့်် အတပခအတနမျ ိုးက သူ စီစဉ်တပိုးသည်။ အကယ်၍ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျ ိုးအပပ ိုးက စ ိုးတသ က်ပါက၊ သူတအတနပြင်
့် ထအရ မျ ိုးက အကယ်စင်စစ်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ အခါ၊ သူတ၏
ဲ ှ အခက်အခဲအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့် အသက်တ မျ ိုးထမ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အမျ ိုးအပပ ိုးက အသိုးပပြုက တပြရှငိုး် န္င်မည် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ နက်
နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ဝင်တရ က်န္င်ရန်အတွက် သင်ထ
့် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ရှတနရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှ၊ သငထ
့်် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုလည်ိုး မရှပါက၊ သင်၏လက်တတွျို့ဘဝတွင ်
မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျှ ရှမည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တစ်ခါမျှ မစ ိုးမတသ က်ပါက၊ တစ်စတစ်ခ ပြစ်လ တသ အချန်တွင ်
တပခမကင်မ လက်မကင်မပြစ်လမ်မ
်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်ချစ်သင်သ
့် ည်ကသ သင်သသည်၊ သတသ
့်
သင်သည် မည်သည်ပ
့် င်ိုးပခ ိုးပခင်ိုးကမျှ လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှ၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
လမ်ိုးတကက င်ိုးလည်ိုး သင်၌ မရှတပ။ သင်သည် မတရမရ န္ှင ့်် စတ်ရှုပ်တထွိုးတနပပီိုး ဇ တပကတက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟပင် တစ်ခါတစ်ရတွင ်
သင်ယကကည်၏— ဤအရ အ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
မစ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အကူအညီမပါဘဲ၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတွငိုး် တင
ွ သ
်
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး
ရှ တြွတနပါက၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုးက အတပခခအ ိုးပြင့်် သင်ရှ တြွန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတပ။
ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ အ ိုး ဆလသည်က
့်
န ိုးလည်ရန်တဝိုးစ၊ွ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ အ ိုး ဆလသည်ကပင်
အကယ်န ိုးမလည်ကကတပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတက
့် အသိုးပပြုပပီိုး မကက ခဏ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊ စူိုးစမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ရှ တြွပခင်ိုးတက
့်် ည့်် အရ မျ ိုးက
့် ပပြုလပ်က ၊ ဤအရ မှတစ်ဆင့်် သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
တတွျို့ ရှပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အတွက် အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးက ရှ တြွ၍ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််

စစ်မှနစ
် ွ ပူိုးတပါင်ိုးလျက် မတရမရ လည်ိုးမပြစ် စတ်လည်ိုး ရှု ပ်တထွိုးမတနတတ လ
့် ျှင၊် သင်သည်
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက ရရှက ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
စတ်တကျနပ်တစန္င်မည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်တအ င် သင်ပပြုလပ်ပပီိုးတသ အခါ၊
သင်အ
့် ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးညန်မှု ရှလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အထူိုးတလည်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်က ထအရ က သင်က
့် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး အသစတ်တစ်ခ
တပိုးမည်ပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပပီိုးပြစ်သည်က သင်သည် အထူိုးင်္ဏ်ယူမပပီိုး၊
စတ်ထတ
ဲ ွင ် အထူိုးသပြင့်် ကကည်လင်ရင်ပျက သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှငိုး် လင်ိုး၍ ပငမ်သက်လ မည်
ပြစ်သည်။ သင်၏ အသစတ်သည် န္ှစ်သမ်မ
ှု ခစ ိုးရက အပပစ်တင်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကင်ိုးတဝိုး၍ သင်၏
့် က
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက တတွျို့ရသည်အ
့် ချန်တွင ် သင်စ
ဲ သ ယ တပျ ်ရင်မှုက ခစ ိုးရမည်
့် တ်ထ၌
ပြစ်သည်။ ထသခ့် စ ိုးရပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၌ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ထသခ့် စ ိုးရပခင်ိုးသည်သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၌ စစ်မှနစ
် ွ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က လူတ၏တမွ
ျို့တလျ ်ပခင်ိုးသည် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးမှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် ရရှန္င်သည်။ အခက်အခဲန္င
ှ ့််
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတက
ဘရ ိုးသခင်၏
့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူတသည်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှကကသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
် ကယ်
့် ိုး အမှနတ
ချစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတွ
က် ကကီိုးတလိုးတသ အြိုးအခက ဧကန်အမှန ် တပိုးခဲတ
့် ကက င်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
် ွ ၊ ကကင်န စွ ပြင့််
့် စတ်ရှညစ
တပပ ကက ိုးခဲပ့် ပီိုး လူတက
့် အပမဲတမ်ိုး ကယ်တင်တကက င်ိုးကသ တပပ ရသ တပပ ပါက၊ ဤစက ိုးမျ ိုးက
သင်တပပ ဆပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး၏ ဘက်တစ်ြက်သ ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
ပ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ တပျ ်ရင်မ-ှု စစ်မှနတ
် သ တပျ ်ရင်မမ
ှု ှ - လူသ ိုးတအတနပြင်
့် သူတ၏
့်
့်
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် အချန်၌ ပြစ်၏၊ ထတန
ွ ် သူတ၏
့် က်တင
့်
န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးမက
ှု ခစ ိုးကကရ၏။ သူတသည်
အတွငိုး် ၌ ကကီိုးစွ
့်
စတ်ထတတွျို့လှုပ်ရှ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးရသည်။
သင်တပိုးခဲတ
့် သ အြိုးအခသည် တပိုးဆပ်ထက်သည်ထက် ပမျ ိုးသည်ဟ သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။
သင်က့် ကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မ၌
ှု ကကီိုးမ ိုးတသ အြိုးအခက တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်ရ သင်စ
ဲ င
ွ ်
့် တ်ထတ
အထူိုးအ ိုးတက်လ လမ်မ
် ကယ်
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၌ အမှနတ
တမွျို့တလျ ်တနသည်ဟ ခစ ိုးလ ရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအထဲ
တင
ွ ် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုအ ိုး
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျ ိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် သူတက
့်
သန်စင်
် ကယ် ချစ် မချစ်က စမ်ိုးသပ်ရန် ဘရ ိုးသခင်က
့် ရန်ပြစ်တကက င်ိုး န္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် သူအ
့် ိုး အမှနတ
စစ်တကက ပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုးတက
ပင်
့် ည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက ဤသ အပမဲ
့် သင် န ိုးလည်လ လမ်မ
့်

လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု မျ ိုးစွ န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
အသတစ်ခက တပြည်ိုးပြည်ိုး ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုး၊ ထအချန်တွင ် သငတ
့်် ရှ ျို့၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ြန်သ ိုးတမျှ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးသည်ဟ ခစ ိုးလ ရလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍
သင်သည် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးလည်န္င်ပါက၊ ကစစအ ိုးလိုးသည်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လွယက
် ူတကက င်ိုး၊ ပပဿန တင်ိုးက တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးန္င်က မည်သည့််
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်မက
ှု မဆ အန္င်ယူန္င်တကက င်ိုး ခစ ိုးလ ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်က
့် စစကမျှ
သင်အ
့် တွက် ပပဿန မဟတ်တကက င်ိုး သပမင်လ မည်၊ ထသခ့် စ ိုးသပမင်ပခင်ိုးက သင်အ
့် ိုး ကကီိုးစွ
လွတလ
် ပ်တစပပီိုး လွတတ
် ပမ က်တစလမ်မ
့် ည်။ ဤအချန်၌ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
တမွျို့တလျ ်တနလမ်မ
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် သင်အ
့် ည်ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
့် တပေါ်သ ့်
သက်တရ က်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ှ ့်် ရူ ပါရမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး သူက
့် ည်။ သမမ တရ ိုး၊ အသဉ ဏ်န္င
့်
အမှနတ
် ကယ်ချစ်တသ သူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးချီိုးတပိုး၏။ အကယ်၍ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တတွျို့ ပမင်ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သူတအတနပြင်
့် လက်တတွျို့ဘဝတွင ်
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်။ တဝဒန က တတ ငခ
့်် လစတ် ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်
စတ်တကျနပ်တစရန် သူတချစ်
် ့် တ်ရမည်။ ထအပပင်
သူတမျက်
လိုးထဲတင
ွ ်
့် တသ အရ မျ ိုးက စွနလ
့်
့်
မျက်ရည်မျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတကျနပ်တစရန်အတွက် ပပြုလပ်န္င်ကကရမည်။
ထသပပြုလျှ
င ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
် ကယ် တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်ပြစ်သည်။ ထသတသ
့် ိုး အမှနတ
့်
့်
အခက်အခဲက သင်သည်ိုးခန္င်ပါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကလည်ိုး တန က်မှ
လက်လ လမ်မ
့် ည်။ လက်တတွျို့ဘဝအ ိုးပြင ့်် တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ် တက င်ိုးမက
ှု ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးရကကသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ပမည်ိုးစမ်ိုးကကည်ြ
့် ူိုးမသ
ှ လျှင ် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
ှ စ
် ွ ချစ်န္င်ကကမည် ပြစ်သည်။
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလတလ သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်တလတလ ပြစ်သည်။
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလတလ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပင်ဆင်တလတလ
ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်တလတလ ဘရ ိုးသခင်က တက င်ိုးချီိုးတပိုးတလတလ
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ထသအပမဲ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်အ
့် တပေါ်ထ ိုးသည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် တပတရက ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးလ ခဲသ
့် ည်ိုးတူ သင်အ
့် ည်န
့် ိုး
တပြည်ိုးပြည်ိုး တတွျို့ ပမင်တစလမ်မ
့် ည်- ဘရ ိုးသခင်၌ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးတသ ဉ ဏ်ပည ရှရမျှသ မကဘဲ၊ ထအပပင်
လူတထဲ
ွ ် စစ်မှနတ
် သ အမှုက ပပြုန္င်သည့််
့်
့် တင
ဉ ဏ်ပည လည်ိုး ရှသည်ဟ တပတရက တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််

အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲတ
လူက ြန်ဆင်ိုးန္င်တသ ၊ ကယ်တင်န္င်တသ ၊
့် သ တကက င်သ
့် မက၊ ထအပပင်
့်
လူက စလင်တအ င် ပပြုလပ်န္င်တသ ၊ လူထ၌ သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တပိုးထ ိုးခဲန္
့် င်တသ
သူအစွ
င်လ
့် ည်ိုး လူတ၏
့် ည်။
့် မ်ိုးတတကက
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ထက်တန်သည်ဟ တပတရက တပပ ခဲသ
ထတကက
င့်် တပတရက ဘရ ိုးသခင်ထတွင ် လူသ ိုးတ ချစ်
့်
့် ပမတ်န္ိုးရန် ထက်တန်တသ
အရ မျ ိုးစွ ရှသည်ဟလည်ိုး တပပ ခဲ၏
ပခင်ိုးက ကယ်တတ ်ခထက်သည့််
့် ။ “လူတ၏ချစ်
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတကက င်သ
ပြစ်ပါသတလ ။
့်
ကယ်တတ ်ထတွင ် ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ရှပါ၏။ ကယ်တတ ်သည်
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် ပပြုမူလပ်တဆ င်ပပီိုး လှုပ်ရှ ိုး သွ ိုးလ တတ ်မသ
ူ ည်။ ကယ်တတ ်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး အတွငိုး် ၌ တထ
ူ ။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး အပပစ်တင်က
့် တတ ်မ၏
ဆိုးမတတ ်မူသည်— ဤအရ မျ ိုးက လူတ၏ချစ်
ပခင်ိုးက သ ၍ခထက်ပါ၏။” ဟ တပတရက တယရှု က
့်
တပပ ခဲသ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပမင်တတွျို့က
ကကြုတတွျို့ခစ ိုးလသည့်ဆ
် န္ဒ ရှပါက၊ သင်အ
့် တနပြင့်် လက်တတွျို့ဘဝက စူိုးစမ်ိုးစစ်တဆိုးက လက်တတွျို့ဘဝ၌
ရှ တြွရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်က
ထ ိုးရန် လလ ိုးတနရမည်။ သင်သည်
့် ယ်ပင် ဇ တပကတက တဘိုးသ ြယ်
့်
ထသန္နဌ န်က ချရမည်။ သင်သည် ပျင်ိုးရပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဇ တပကတက တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးမျ ိုးက
တပ်မက်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဇ တပကတအတွက် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
အသက်ရင
ှ ြ
် စ
့် တ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးတသ သူ၊ အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်တအ င် လပ်န္င်တသ သူ
ပြစ်ရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တအ င် မလပ်တပိုးသည့်် အချန်မျ ိုး ရှန္င်သည်။
ထသပြစ်
့် သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သင်န ိုးမလည်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
တန က်တစ်ကကမ်တွင ် လလထ
တ်ရန် ပလအပ်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တကျနပ်တအ င် ပပြုလပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ဇ တခန္ဓ တကျနပ်တအ င် မပပြုလပ်ရ။ ဤသ ့်
သင်တတွျို့ ကကြုတသ အခါ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သရှလ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးန္င်တကက င်ိုး၊ လူတသည်
သူက
် ကယ်
့်
့် အမှနတ
ပမင်န္င်ရန်၊ သူန္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ထတတွျို့ဆက်ဆန္င်တစရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တခခဲတ
တင
ွ ်
့် ကက င်ိုး သင်ပမင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ထပပင်
့် လူတအလယ်
့်
သူသွ ိုးလ န္င်စမ
ွ ်ိုးရတကက
ှ
င်ိုး၊ သူ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယတ
် က င်ိုးမက
ှု လူတအ
့် ိုး
တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးက သူ၏ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
လူတအ
့်် ပိုးလျက်၊ လက်တတွျို့ဘဝတွင ် လူတက
့် ိုး ကကြုတတွျို့ခစ ိုးခွငတ
့် စလင်တအ င်
ပပြုလပ်တပိုးန္င်တကက င်ိုးက သင်တတွျို့ ပမင်လမ်မ
တမ်ိုး တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရလျှင၊်
့် ည်။ ဤသ အပမဲ
့်
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခွခ
ဲ ွ ၍ရမည် မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် အကယ်၍ တစ်တနတွ
့် င ်

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်က့် က ိုးရှ ဆက်ဆတရိုးသည် ပမှနအ
် တင်ိုး မဟတ်တတ လ
့် ျှင၊် သင်သည်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချမှုက ခန္င်စွမ်ိုးန္ှငတ
့်် န င်တရန္င်စမ
ွ ်ိုးလည်ိုး ရှလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး ရှချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လိုးဝ စွနခ
် ့် ွ လစတ် ရှမည်မဟတ်။ အကယ်၍ တစ်တန ့်
ဘရ ိုးသခင်က သင်က
် ့် သွ ိုးမည်ဟ တပပ လျှင၊် သင်သည် တကက က်ရွ ျို့က ဘရ ိုးသခင်
့် စွနခွ
ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးက ခရမည်ထက် အတသခလက်မည်ဟ တပပ လမ်မ
စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုး
့် ည်။ ဤသတသ
့်
ရှသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စွနခ
် ့် ွ န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှဟ ခစ ိုးလ ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်၌ အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခ ရှလ က ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၌ စစ်မှနစ
် ွ
တမွျို့တလျ ်လ န္င်မည် ပြစ်သည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူတအသက်
ပြစ်တစမည့်် အတကက င်ိုးက မကက မကက
့်
့်
တပပ ကကတသ ်လည်ိုး၊ သူတ၏
့် မတရ က်တသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးမှုကမူ ထအဆင်က
သင်၏အသက်ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
ိုးပပတကက င်ိုး၊ သူ၏
့် တနစဉ်လမ်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သည် တနစဉ်
တတ င်ိုးတကက င်ိုး၊
့် စ ိုးတသ က်တကက င်ိုး၊ သူထ
့်
့် သင် တနစဉ်ဆ
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ အသက် ပြစ်လ တကက င်ိုး သင်တပပ တနပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။
့်
ထသတပပ
သူမျ ိုး၏ အသဉ ဏ်သည် အတတ ်ပင် အတပေါ်ယကျ၏။ လူအမျ ိုးစတွင ် အတပခခအတ်ပမစ်
့်
မရှကကတပ- ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သူတထဲ
ွ ် တနရ ယူပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့် တင
အသီိုးသိုးီ ရန် မတပပ န္ှင ့်် အတညှ က်ပင် မတပါက်တသိုးတပ။ ယတန သင်
သည် မည်သည့််
့်
အတင်ိုးအတ အထ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ိုး
လက်ရတနရ
ှ
အထတရ က်တအ င် တွနိုး် ပခဲ့် ပ့် ပီိုးတန က် ယခမှသ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မစွနခွ
် ့် န္င်ဟ
ခစ ိုးရသည်။ တစ်တန သင်
သည် အဆင်တ
့်
့် စ်ခထ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲပ့် ပီိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်အ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်မရှဘဲ
့် ိုး ထွက်ခွ သွ ိုးခင်ိုးလျှင ် သင်ထသလ
့် ထဲတင
့် ပ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ သင်အ
သင်မတနန္င်ဟ အပမဲခစ ိုးတနရမည်။ လင်တယ က်ျ ိုး၊ ဇနီိုးမယ ိုး၊ သမဟ
့် တ် သ ိုးသမီိုးမျ ိုး မရှဘဲ၊
မသ ိုးစမရှဘဲ၊ အတမ၊ သမဟ
့် တ် အတြ မရှဘဲ၊ ဇ တပကတ၏ တပျ ်တမွျို့ မှုမျ ိုး မရှဘဲ
သင်တနန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် မရှဘဲန္င
ှ ့်် သင်တနန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်မရှပခင်ိုးသည်
သင်အ
့် သက်က ဆိုးရှုိုးလက်ရပခင်ိုး န္ှင ့်် တူလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်မရှဘဲ သင်တနန္င်တတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ သင်သည် ဤအဆင်ထ
့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင် အတပေါ်ထ ိုးတသ
သင်ယ
ှု ရရှတနပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ကကည်ပခင်ိုး၌ တအ င်ပမင်မက
့် ည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်အ
ှ ၏ အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် သက် ပြစ်လ က သင်တ
့် ည်ရမှု
့် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ဘယ်တသ အခါမျှ ထပ်မစွနခ
် ့် ွ န္င်တတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည်
ဤအတင်ိုးအတ အထ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၌ အမှနတ
် ကယ်

တမွျို့တလျ ်တနပပီိုးပြစ်လမ်မ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတတ ်အတန်
့် ည်။ ထအပပင်
့်
ရင်ိုးန္ိုးီှ သွ ိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏အသက်၊ သင်၏အချစ် ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်၊ ထအချန်တွင ်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးက “အိုး ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်က
် မစွနခ
် ့် ွ န္င်ပါ။
့် ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် ၏အသက် ပြစ်ပါ၏။ အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးမရှဘဲ ကျွန္ပ်
် တနန္င်ပါ၏၊ သတသ
်
့်
ကယ်တတ ်မရှဘဲ ကျွန္ပ်
် အသက်ဆက်မရှငန္
် င်ပါ။” ဟူ၍ တပပ လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးတ၏
့်
စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မပှု ြစ်၏။ ဤသည်မှ စစ်မှနတ
် သ အသက်တ ပြစ်သည်။
လူအချြုျို့တသည်
ယတန သူ
့် တရှ့် တနသည့်် တနရ အထ တရ က်တအ င် တွနိုး် ပပခင်
့် သည့််
့် ိုး ခခဲရ
သူတလ
မလူိုးသ မလွနသ
် ့်
့် ပ်ချင်သည် ပြစ်တစ၊ မလပ်ချင်သည် ပြစ်တစ ဆက်လပ်တနရပပီိုး သူတသည်
့်
အတပခအတနန္ှစ်ခအကက ိုးတွင ် တသ င်တင်တနသည်ဟ အပမဲတမ်ိုး ခစ ိုးတနကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်အ
ှ ိုးသ ိုးထဲမှ န္တ်ယသ
ူ ွ ိုးမည်ဆပါက၊
့် သက် ပြစ်သည်အထ၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်န္
့် လ
သင်အ
့် သက်က ဆိုးရှု ိုးလက်ရပခင်ိုးန္ှင ့်် အတူတူပင် ပြစ်သည်အထ သင်တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
် ့် ရန် မတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ဘဲ
့် သက်ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်သည် သူက
့် စွနခွ
ရှတနရမည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ဤအချန်၌ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ်ပင် ချစ်ပမတ်န္ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်က သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ပပြုင်စကင်ိုးပပီိုး
ပြြူစင်သည်အ
့် ချစ် ပြစ်လမ်မ
အ
့် ည်။ တစ်တန သင်
့်
့် တတွျို့အကကြုမျ ိုးတကက င့်် သင်၏အသက်တ သည်
အဆင်တ
က်ရသွ
ှ ိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်ထ သင်ဆတတ င်ိုးပပီိုး
့် စ်ဆင်သ
့် တရ
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်တသ အခါ၊ သင်သည် အတွငိုး် ထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က
စွနခွ
် ့် န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် သင်
ဆန္ဒရှခဲလ
် င် သူက
့် ျှငပ
့် လျ န္
့် င်မည် မဟတ်တပ။
့်
့် သင် တမတ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် သက်ပြစ်လ ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ သင်သည် တလ ကက လည်ိုးတက င်ိုး၊
သင်ဇ
့် နီိုးမယ ိုး၊ သင်လ
့် င်တယ က်ျ ိုး၊ သမဟ
့် ိုးသမီိုးမျ ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး တမန္
့် င်တသ ်လည်ိုး၊
့် တ် သင်သ
ဘရ ိုးသခင်က တမတ
ခလ
ဲ မ်မ
ပ်ရန် ပြစ်န္င်လမ်မ
့် လျ ြ
့် ခက်
့် ည်— ထသပပြုလ
့် ည် မဟတ်။ ဤသည်မှ
့်
့်
သင်၏အသက်အစစ်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ထ ိုးတသ သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အစစ် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးတသ လူတ၏
က်ရသွ
ှ ိုးချန်တွင၊်
့် စ်တနရ သ တရ
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အဆင်တ
့်
ဘရ ိုးသခင် အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် အပခ ိုး မည်သည့်် အရ အတွက်
ချစ်ပခင်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ တန်ိုးတူမပြစ်တတ တ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးသည်
ဦိုးစ ိုးတပိုးပြစ်လ တပသည်။ ဤသအ
် ့် တ်န္င်က
့် ိုးပြင့်် သင်သည် အပခ ိုး အရ အ ိုးလိုးက စွနလ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် မှုန္င
ှ ့်် ပပြုပပင်မမ
ှု န
ှ သ
် မျှက လက်ခလသည့်် ဆန္ဒ ရှလ လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးတသ သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးထက် သ လွနသ
် ွ ိုးပါက၊ သင်သည်

လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထ၌
ဲ အသက်ရင
ှ မ
် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထဲ၌ အသက်ရင
ှ မ
် ည်
ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏အတွ
ငိုး် ၌ အသက်ပြစ် လ သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
မစွနခွ
် ့် န္င်တတ တ
့် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်ပင် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဤထက်
သ ၍ကကီိုးပမတ်တသ သက်တသခချက် မရှတတ တ
့် ချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်တ
့် စ်တနရ အထ
အလပ်က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ လူတက
့် အတစခရန်၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးခရန်၊ သမဟ
့် တ်
အတသခရန် သူတပပ ခဲသ
လည်ိုး တန က်ပပန်မဆတ်ခကဲ့် ကတပ၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်။ လူတသည်
့်
လူတက
့် သမ်ိုးပက်ခပဲ့် ပီိုးတကက င်ိုး ပပသတနသည်။ သမမ တရ ိုး ရှတသ သူမျ ိုးသည် သူတ၏
့်
လက်တတွျို့အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတင
ွ ် တန က်သ ပပန်
့် ဆတ်ပခင်ိုး အလျှငိုး် မရှဘဲ၊ သူတ၏
့်
သက်တသခချက်မျ ိုး၌ ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်တသ သူမျ ိုး၊ သူတ၏တနရ
၌ ခင်မ စွ ရပ်တည်
့်
န္င်တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှန္င်တသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးရတသ
ှ
သူမျ ိုး၊ တစ်စတစ်ခပြစ်တသ အခါ ဘရ ိုးသခင်က အပပည့်အ
် ဝ
န ခန္င်တသ သူမျ ိုး၊ တသသည်အထ ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ လက်တတွျို့ဘဝတွင ်
သင်၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် ထတ်တြ မ
် ှုတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခချက်ပင်
့်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူ၏အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်တသခချက်ပြစ်၏၊
ထပပင်
် ွ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည်
့် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က စစ်မှနစ
ဤအဆင်အ
့်် သ အကျြုိုးဆက်က ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ထ တတွျို့ ကကြုခဲပ့် ပီိုးတသ အခါ၊ ထက်သငတ
့် ည်။
သင်သည် စစ်မန
ှ တ
် သ အသက်ရင
ှ တ
် နထင်မက
ှု ပင်ဆင်ထ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး သင်လ
့် ပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တလိုးစ ိုး အ ိုးကျမှုပြင့်် တမ ်ကကည်က့် ကလမ်မ
့် ည်။ သင်၏အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့််
အပပင်ပန်ိုးရပ်သင
ွ သ
် ည် ထူိုးပခ ိုးပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးတရ ိုးက အဆိုးစန
ွ ် ကင်ိုးရှု င်ိုးတသ
အသက်တ က သင်အသက်ရင
ှ ် တနထင်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တပပ ဆသည့််
အချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့်် ပိုးမည်ပြစ်သည်။ သင်သည်
့် ိုး လမ်ိုးပပက ဉ ဏ်အလင်ိုးက ြွငတ
သင်၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က တပပ ဆန္င်မည်၊
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးကလည်ိုး တပပ ဆန္င်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ် အ ိုးပြင ့်် အသိုးခပခင်ိုးအတကက င်ိုးက မျ ိုးစွ
န ိုးလည်လ လမ်မ
့် ိုးတပပ ပပီိုး သကခ ရှက တပြ င်မ
့် ည်။ သင်သည် စက ိုးတပပ ရ တွင ် တဲတ
့် တ်မည်။
ထပ်တက်ရင်ဆင်မှု မရှဘဲ၊ ယဉ်တကျိုးသမ်တမွျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက န ခန္င်ပပီိုး
တစ်စတစ်ရ ပြစ်တပေါ်လ ပါက၊ သင်သည် သင်သ
ွ ် ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်မည်၊
့် က်တသခချက်အတပေါ်တင
မည်သည်က
့် စစကမဆ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ရ တွင ် သင်သည် တည်တည်ပငမ်ပငမ် တအိုးတအိုးတဆိုးတဆိုး
ပြစ်တနမည် ပြစ်သည်။ ဤသတသ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အမှနတ
် ကယ်
့်

တတွျို့ ပမင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ သူမျ ိုးသည် ငယ်ရွယ်တသိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူလတ်ပင်ိုးတစ်ဦိုး
ကဲသ
့် ပပြုမူ
ကကသည်၊ သူတသည်
ရင်က
ူ ျ ိုး၏
့် ျက်၍ သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်က အပခ ိုးသမ
့်
့်
တလိုးစ ိုးအ ိုးကျမှုက ခကကရသည်၊ ဤလူမျ ိုးသည် သက်တသခချက်ရသူ
ှ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
သရပ်သကန် ပြစ်ကကသည်။ ဆလသည်မ
့် ှ သူတသည်
အဆင်တ
့် စ်ခထ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးတသ အခါ၊
့်
သူတ၏စ
ွ ိုး် သပမင်န္င်မှု ရှလ ပပီိုး သူတ၏အပပင်
ပန်ိုး
့် တ်အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ထိုးထင
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည်လည်ိုး တည်ပငမ်သွ ိုးလမ်မ
သမမ တရ ိုးက
့် ည်။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူတ၏
့် သက်တသခချက်အတပေါ်တွင ် ခင်မ စွ
ရပ်တည်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ထသတသ
သူမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှ၊ သမဟ
့်
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ၊ ပပီိုးလျှင ် ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
အရွ ရှ ဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သူတသည်
ဝတ်ပပြုအစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ သူတ အသက်
ရင
ှ တ
် နထင်တနသည်အ
့် ရ မှ
့်
စ တန်ပြစ်တနပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က င်္ဏ်သတရညှြုိုးတစပခင်ိုး၊ သွ ိုးပပ်တလလွငတ
့်် ပပ ပခင်ိုး န္ှင ့််
ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
သူတတွ
့်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ လကခဏ
လိုးဝ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် လိုးဝ မရှတပ။ ထတကက
င့်် လူမျ ိုး၏
့်
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက စ တန်က ကယ်စ ိုးပပြုတနသည်။ အကယ်၍ သင်န္
ှ ိုးသ ိုးသည်
့် လ
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် အပမဲတမ်ိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး သင်အ
့် နီိုးအန ိုးတွင ် ရှတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အရ မျ ိုး၊
သငအ
့်် နီိုးအန ိုးတွင ် ပြစ်တနတသ အရ မျ ိုးက သင်အပမဲင်္ရပပြုတနလျှင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝန်တ က သင်စ
ဲ င
ွ ် င်္ရပပြုက ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တကက က်ရတသသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးအပမဲရလျှ
ှ င၊်
့် တ်ထတ
ဘရ ိုးသခင်သည် မကက ခဏဆသလပင် သင်အ
့်် ပိုးမည် ပြစ်သည်။
့် ထဲ၌ ဉ ဏ်အလင်ိုးက ြွငတ
အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် “ကကီိုးကကပ်သမ
ူ ျ ိုး” ရှကကသည်။ သူတသည်
အပခ ိုးသူတ၏
့်
့် ကျရှု ိုးပခင်ိုးက
တစ င်က့် ကည်ရ
့် န် ရည်ရွယ်ထ ိုးကကပပီိုး အတယူက လက်လပ်ကကသည်။ သူတ၌့် ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ၊
သူတသည်
အပပစ်က မမန်ိုးကကတပ၊ စ တန်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အရ မျ ိုးက စက်ဆပ်မန်ိုးတီိုးပခင်ိုး၊
့်
သမဟ
့် တသ
သူမျ ိုး၌ စ တန်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အရ မျ ိုးပြင့််
့် တ် ရွ ရှ ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ထကဲသ
့်
ပပည်တ
့် နပပီိုး သူတသည်
တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ လိုးဝစွနခွ
် ့် မှုက ခကကရမည် ပြစ်သည်။
့်
သင်န္
ှ ိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ အပမဲတမ်ိုး ရတသတလိုးပမတ်မန္
ှု င
ှ ့်် ပပည်တ
့် နသငသ
့်် ည်၊
့် လ
သင်၏စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက အစွနိုး် တရ က်မှု မရှတအ င် ထန်ိုးသမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
ဆန်ကျင်
ရန်၊ သမဟ
့်် ထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် ပ။ သငအ
့် တ် စတ်ပျက်တအ င် လပ်ရန် လိုးဝဆန္ဒမရှသင်တ
လပ်တဆ င်မှု အလဟဿ ပြစ်သွ ိုးတစရန် သမဟ
့် သ အခက်အခဲမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
့် တ် သင်သည်ိုးခခဲတ
သင် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ အ ိုးလိုးက အလဟဿ ပြစ်သွ ိုးခွင ့်် ပပြုရန် မလလ ိုးသငတ
့်် ပ။

သင်သည် ပ၍ကကြုိုးစ ိုးလပ်ကင်က တရှ ျို့ဆက်လမ်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပမချစ်ရန် လလ ိုးသင်သ
့် ည်။
ထလူမျ ိုးသည် ရူ ပါရတစ်ခက မမတ၏
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
့် အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် တည်ထ ိုးသမ
ထသူတသည်
တိုးတက်မက
ှု ရှ တြွတသ သူမျ ိုးပြစ်ကက၏။
့်
အကယ်၍ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ရတသတလိုးပမတ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကြုတတွျို့ခစ ိုးပါက၊ ထသတသ
လူမျ ိုးထ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ ထလူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခန္င်ကက၏။ သူတသည်
သမမ တရ ိုးအတင်ိုး အသက်ရင
ှ တ
် နထင်က ၊
့်
သူတ သက်
တသခသည့်် အရ သည်လည်ိုး သမမ တရ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးတပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အလယ်တင
ွ ်
့် သည်။ သူတသည်
့်
အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တတွျို့ ပမင်ခကဲ့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယတ
် က င်ိုးမက
ှု ပမည်ိုးစမ်ိုးကကည်ရ
့် မည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယတ
် က င်ိုးမက
ှု တတွျို့ ပမင်ကကရမည်။ သမှ့် သ သူတအထဲ
၌ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်တသ
့်
န္ှလိုးသ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မမတက
့် ယ်က သစစ ရှစွ တပိုးဆပ်လ တအ င် လူတက
့်
တစတ
့် ဆ ်တပိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးက န္ိုးထလ တပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် လူတချစ်
့် လ တအ င်
စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အမူအရ မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် မလပ်တပ၊ သမဟ
့် တ် သူတ၏
့်
စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးအ ိုးပြင်လ
့် ည်ိုး မလပ်တပ။ လူတအ
့် ိုး သူက
့် အတင်ိုးအဓမမလည်ိုး မချစ်ခင်ိုးတပ။
ထအစ ိုး သူသည် လူတက
န္ှငသ
့်် တ
ူ သူ
ှ ့််
့် သူတသတဘ
့်
့် အ
့် ိုး ချစ်လ တစပပီိုး သူ၏အလပ်န္င
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင ် သူ၏ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယတ
် က င်ိုးမက
ှု တတွျို့ ပမင်တစသည်။ ထတန
့်
့် က်တွင ်
သူတအထဲ
၌ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး တပါက်ြွ ိုးလ သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
လူတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ သက်တသခချက်က တပိုးန္င်မည်ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ တွနိုး် အ ိုးတပိုးမှုတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ရ
့် တ်တရက်
ပြစ်တပေါ်တသ စတ်ခစ ိုးမှုဆန္ဒအရ ချစ်ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယတ
် က င်ိုးပခင်ိုးက တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် လူတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ခထက်သည်အ
့် ရ သူအထဲ
၌ မျ ိုးစွ ရှတကက င်ိုးက တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အြ
့် ွယ်လပ်ရပ်မျ ိုးက တတွျို့ ပမင်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်ကကပခင်ိုးပြစ်သည်— ရလဒ်အတနပြင့်် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချီိုးမွမ်ိုးက
့်
အမှနတ
် ကယ် တတ င်တ
ဲ င
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က မရလျှင ် အသက်မရှငန္
် င်တတ သ
့် ကကပပီိုး သူတစ့် တ်ထတ
့် ည့််
စတ်ထက်သန်ပပင်ိုးပပမှု တပေါ်တပါက်လ သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနစ
် ွ

သက်တသခတသ သူမျ ိုးသည် သူအတွ
က် ထူိုးကတ
ဲ သ သက်တသခချက် တပိုးန္င်သည်မှ သူတ၏
့်
့်
သက်တသခချက်သည် စစ်မန
ှ တ
် သ အသတရ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
တတ င်တ
တွင ် အတပခခတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ရတ်တရက် ပြစ်တပေါ်လ တသ
့် မှုတအတပေါ်
့်
စတ်ဆန္ဒမဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတက
ွ ် အတပခခတသ
့် သပခင်ိုးအတပေါ်တင
သက်တသခချက် ပြစ်သည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သရှလ သည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
တသချ တပါက် သက်တသခရမည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တမ်ိုးတတသ သူအ ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်က
သရှလ တစရန် ပပြုလပ်ကကရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယတ
် က င်ိုးမှုန္င
ှ ့််
သူ၏လက်တတွျို့ကျမှုတက
့် သရမည်ဟ သူတ ခ
့် စ ိုးကကရသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးတသ လူတ၏
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကဲသ
့် ပင်
့် သူတ၏
့် သက်တသခချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး အလအတလျ က် ထွက်လ တသ
သက်တသခချက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ မှနက
် န်မှုရပပီ
ှ ိုး စစ်မန
ှ တ
် သ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြိုးတရှ့် ၏။
ထသက်တသခချက်မျ ိုးသည် တက်ကကမှုမရှတသ ၊ သမဟ
့် သ
့် တ် အန္ှစ်သ ရမရှဘဲ အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲတ
သက်တသခချက်မျ ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သူမျ ိုးသည်သ
သူတ၏အသက်
တ မျ ိုး၌ အမျ ိုးဆိုးတသ တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်တရှ့် ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်က သူတသ
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ကကပခင်ိုးမှ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အတွက် အသက်ရင
ှ ်
န္င်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူတသည်
အတမှ င်ထထဲတွင ် မတနကကဘဲ၊ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
တနထင်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူတသည်
အဓပပ ယ်မတ
ဲ့် သ ဘဝက အသက်မရှငဘ
် ၊ဲ
့်
ဘရ ိုးသခင်တက င်ိုးချီိုးတပိုးတသ အသက်တ က အသက်ရင
ှ က် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်တသ သူမျ ိုးသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင် အတွက် သက်တသခန္င်ကကသည်။ သူတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
သက်တသခမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သူတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးကခရပပီိုး သူတသ
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်မျ ိုးက လက်ခရရှန္င်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ မတ်တဆွမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက
့်
ခရတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးတမွျို့တလျ ် န္င်ကကသည်။
ထသတသ
သူမျ ိုးသ လျှင ် ထ ဝရက လတင် အသက်ရင
ှ န္
် င်မည်ပြစ်ပပီိုး သူတသ
့်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
င်္ရစက်မန္
ှု င
ှ ့်် က ကွယမ
် တ
ှု အ က်တွင ် အစဉ်အပမဲ တနထင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ ့်
ချစ်ြပြစ်
်
့် ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုးတင်ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကရရှရန် ထက်တန်သပူ ြစ်သည်၊ သတသ
့်
လူသ ိုးတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်ကကသည်က ိုး မဟတ်တပ၊ လူတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သက်တသခန္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တန်ခိုးအ ဏ က ကင်စဲထ
ွ
ိုးန္င်ပခင်ိုးလည်ိုး
မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
ှ စ
် ွ ချစ်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သက်တသခန္င်ပပီိုး

ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အတွက် သူတ၏
့် ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တပိုးအပ်ပမှြုပ်န္ထ
ှ ိုးန္င်သပြင်၊့် သူတသည်
တက င်ိုးကင်တအ က် မည်သည်တ
့် နရ တွငမ
် ဆ သူတက
့်
့်
ဆန်ကျင်
ရဲသမ
ူ ရှဘဲ၊ သွ ိုးလ န္င်၍ တပမကကီိုးတပေါ်၌ အ ဏ က စွဲကင်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက အပ်ချြုပ်န္င်သည်။ ထလူမျ ိုးသည် ကမဘ တစ်ဝမ
ှ ်ိုးမှ စတဝိုးတရ က်ရလ
ှ
ကကသည်။
သူတသည်
မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ဘ သ စက ိုး အမျြုိုးမျြုိုးက တပပ ကကက ၊ အသ ိုးအတရ င်
့်
အမျြုိုးမျြုိုးရကကသည်
ှ
၊ သတသ
် သူတပြစ်
့်
့် တည်ပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်သည် တူကက၏။ သူတအ
့် ိုးလိုးထတွင ်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုး ရှကကပပီိုး တူညတ
ီ သ သက်တသကခကကက တူညတ
ီ သ
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် တူညတ
ီ သ ဆန္ဒလည်ိုး ရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးသည်
ကမဘ အန္ှအပပ
ိုး လွတလ
် ပ်စွ တလျှ က်လှမ်ိုး သွ ိုးလ န္င်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခတသ
့်
သူမျ ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ ် လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ န္င်ကကသည်။ ထလူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးက ခရက
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် တစ်သက်လိုး တနထင်သွ ိုးကကမည် ပြစ်တပသည်။
့်

သန်ရ့် ှငား် တသ ဝိည ဉတတ ်၏ အမှုတတ ်နင
ှ ့်် စ တန်၏အလုပ်
လူတစ်ဦိုးသည် စတ်ဝည ဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အတသိုးစတ်အချက်မျ ိုးက မည်သ ့်
န ိုးလည်လ သနည်ိုး။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုး၏အထဲတွင ် မည်သ အမှု
ပပြုသနည်ိုး။
့်
စ တန်သည် လူသ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သ အလ
ပ်လပ်သနည်ိုး။ နတ်ဆိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သ ့်
့်
အလပ်လပ်ကကသနည်ိုး။ သရပ်သကန်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်အ
် ခါ၊
့် ိုး တစ်စတစ်ခ ပြစ်ပျက်သည့်အ
ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ သတလ ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးက သင် န ခသငသ
့်် တလ ၊
သမဟ
့်် တလ ။ လူတ၏
် က်တတွျို့လပ်တဆ င်မတ
ှု ွင ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် တ် ပငင်ိုးပယ်သငသ
့် တကယ့်လ
ဝည ဉ်တတ ်ထမှလ သည်ဟ လူတ အစဉ်သပြင
့်် ယကကည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးစွ သည် လူသ ိုး၏
့်
အလဆန္ဒမှ ထွက်တပေါ်လ တပသည်။ အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးသည် နတ်ဆိုးမျ ိုးထမှ လ တသ ်လည်ိုး၊
ထအရ မျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ သည်ဟ လူတ ယ
့် ကကည်ကကဆဲ ပြစ်က ၊
တစ်ခါတစ်ရတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတက
်လည်ိုး
့် အတွငိုး် မှ လမ်ိုးပပတပိုးသည်၊ သတသ
့်
ထသတသ
လမ်ိုးပပမှုသည် စ တန်ထမှလ သည်ဟ လူတ စ
့်
့် ိုးရွ ျို့ ကကတသ တကက င ့်် မန ခဝက့် ကတချ၊
အမှနတ
် ွငမ
် ူ ယင်ိုးလမ်ိုးပပမှုက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
ထတကက
င၊့်် လူတစ်ဦိုးသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးလ ပခင်ိုးက မကျငသ
့်် ိုးပါက၊ မမ၏ လက်တတွျို့ကျတသ
့်
အတတွျို့အကကြုတွင ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြ နည်
ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးလ ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အသက်က
့်

ရပခင်ိုးင ှ နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်ကသ
ဲ့် အမှု
ပပြုသနည်ိုး။
့်
နတ်ဆိုးမျ ိုးသည် မည်ကသ
ဲ့် အလ
ပ်လပ် ကကသနည်ိုး။ လူသ ိုး၏ အလဆန္ဒမှ မည်သည်အ
့် ရ
့်
လ သနည်ိုး။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးညန်မန္
ှု င
ှ ့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ
တပါက်ြွ ိုးသနည်ိုး။ သင်သည် လူ၏အတွငိုး် တင
ွ ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှု၏ ပစမျ ိုးက
သတဘ တပါက်ပါက၊ သင်၏ တနစဉ်
ှ ့်် သင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ
့် အသက်တ ထဲန္င
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် သင်၏ အသပည က ကကီိုးထွ ိုးတစန္င်လမ်မ
ှု ျ ိုး
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ခွပဲ ခ ိုးမမ
ပပြုလပ်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သရှလ လမ်မ
့် ည်၊ စ တန်က သင် န ိုးလည်ပပီိုး
ရပ်စ ိုးမန္င်လမ်မ
ွ ် စတ်ရှုပ်တထွိုးလမ်မ
့် ည်၊ သင်၏ န ခပခင်ိုး သမဟ
့် ည်
့် တ် အ ိုးထတ်ပခင်ိုးတင
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် အတတွိုးမျ ိုး ရှငိုး် လင်ိုးတသ သူ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက
န ခတသ သူ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် လက်ဦိုးမှုရယူတသ လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့်် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ပစတစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက လူတက
့် မတန်မလှုပ်တနခွင ့်် မတပိုးတပ။ ယင်ိုးက
၎င်ိုးတက
့် စတ်သက်သ မှုက တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသည်၊ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန္နဋ္ဌ န်က တပိုးပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရြ၎င်
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့် ိုးတက
့် အ ိုးထတ်န္င်တစသည်။ သနရ
အလပ်လပ်တသ အခါ၊ လူတသည်
တက်ကကစွ ဝင်တရ က်န္င်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
မတန်မလှုပ်မတန၊
့်
့်
သမဟ
ွ ်ိုးကယ်စပြင ့်် ပပြုမူကကတလသည်။
့် တ် ြအ ိုးတပိုးပခင်ိုး မခရဘဲ၊ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ ကယ်စမ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်တသ အခါ လူတသည်
န ခြ လ
့်
့် လ ိုးပပီိုး မမတက
့် ယ်ကယ်
န္ှမ်ခ
်ရင်လျက်၊ ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ပြစ်ကကပပီိုး လလလ ိုးလ ိုး ရှကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ျြ တပျ
့်
့်
အတွငိုး် ၌ န ကျင်က န္နယ်တသ ်လည်ိုး၊ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် သန္နဋ္ဌ န်ရကကတလသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးကကသည်၊ န ခန္င်ကကပပီိုး၊ လူအလ
ဆန္ဒပြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးခရပခင်ိုး မရှ၊
့်
လူသ ိုး၏ အယူအဆပြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးခရပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ အလဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့််
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုး၏ စွနိုး် ထင်ိုးခရပခင်ိုး ဧကန်မချ မရှကကတပ။ လူတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
လပ်တဆ င်မက
ှု တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
အတွငိုး် ၌ အထူိုးသပြင ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ကကသည်။
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက ပင်ဆင်ရတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအ ိုး ချစ်ပခင်ိုးတပြင်
ှ တ
် နထင်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ့် အသက်ရင
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပျ ်ရင်တစသည့်် အရ မျ ိုး၌ တပျ ်ရင်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ရွ ရှ သည်အ
့် ရ မျ ိုးက
ရွ ရှ ကကသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝရှကကပပီိုး၊
့် ပခင်ိုး ခရတသ လူတသည်
့်
သမမ တရ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် တလ့်လ လက်စ ိုးကကက လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးကက၏။
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတအတွ
ငိုး် ၌ အလပ်လပ်တသ အခါ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတပခအတနသည်

တက င်ိုးသထက် တက င်ိုးလ ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
၀သည် ပမှနပ် ြစ်သထက် ပြစ်လ တလက ၊
့် လူသဘ
့်
၎င်ိုးတ၏
ှု ချြုျို့သည် မက်မဲတက င်ိုး မက်မဲန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မအ
့်
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးမှ မှနက
် န်သည်၊ ၎င်ိုးတ၏ဝင်
တရ က်မသ
ှု ည် အပပြုသတဘ တဆ င်သည်၊
့်
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် ပြစ်တစြ မကက
ြုိုးစ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် ယတ်မ မှု မရှတပ။
့်
့်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်သည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး စစ်မှနသ
် ည်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝ၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လူသ ိုး၏အထဲတွင ် အလပ်လပ်ပပီိုး၊ သူသည် ပမှနလ
် ူတ၏
့်
အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွလက်စ ိုးပခင်ိုးအတင်ိုး လူတအတွ
ငိုး် တွင ် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတက
့်
့်
တဆ င်ရွက်တလသည်။ လူတအထဲ
တင
ွ ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်တသ အခါ သူသည်
့်
ပမှနလ
် ူတ၏
ှ အ
့်် ညီ ၎င်ိုးတက
့် လအပ်ချက်န္င
့် လမ်ိုးပပပပီိုး ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုး၏။ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တထ က်ပတ
့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ချ
့် ြုျို့တဲသ
့်
မပပည့်စ
် မှုမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ နည်ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတက
့် လမ်ိုးပပပပီိုး
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးတလသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုသည် လူတက
့်
တကယ့်အ
် သက်တ တွင ် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပပီိုး လမ်ိုးပပြ ပြစ်
့်် မမတ၏
့် သည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
့်
တကယ့်အ
် သက်တ မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုမှသ လျှင၊်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ၎င်ိုးတ ပမင်
တ မျ ိုးတွင၊်
့်
့် န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တနစဉ်အသက်
လူတသည်
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အတပခအတန တစ်ခတွငရ
် ပပီ
ှ ိုး၊ ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ
့်
အသက်တ တစ်ခ ရှပါက၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်က ပင်ဆင်ကကတပသည်။
့်
ထသတသ
အတပခအတန တစ်ခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
့်
စ ိုးတသ က်ကကတသ အခါ ၎င်ိုးတ၌့် ယကကည်ပခင်ိုးရကက၏။
ှ
၎င်ိုးတ ဆ
့် တတ င်ိုးကကတသ အခါ
လှုျို့တဆ ်ခရကက၏။ တစ်စတစ်ရ က ၎င်ိုးတ ရင်
့် ဆင်ရတသ အခါ၊ မတန်မလှုပ် မပြစ်ကကတပ။ ပပီိုးလျှင ်
အမှုအရ မျ ိုး ပြစ်ပျက်တနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ထအရ မျ ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
သင်ယူတစလတသ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ပမင်
မတန်မလှုပ် သမဟ
့် န္င်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် တ်
အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၌့် တကယ့်် ပပဿန မျ ိုး ရှကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက န ခရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှကကတပသည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးပြင ့်် မည်သည့်အ
် ကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ရရှသနည်ိုး။ သင်သည်
မက်မဲတသ သူ ပြစ်န္င်ပပီိုး သပမင်မှု ကင်ိုးမဲတ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် က င်ိုး ကင်ိုးမဲန္
့် င်တသ ်လည်ိုး၊ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်သည် အလပ်လပ်ြရှ့် က ၊ သငအ
့်် ထဲတွင ် ယကကည်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်တလ က်တအ င် မချစ်န္င်ဟူ၍ သင် အပမဲခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ တရှ ျို့တွင ် အခက်အခဲမျ ိုး မည်မျှ
ကကီိုးမ ိုးပါတစ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကြ
် သင်
လလလ ိုးလ ိုး ရှလမ်မ
သင်၌
့် ည်။ အတကက င်ိုးကစစတသည်
့်
့်

ပြစ်ပျက်လ လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည် သမဟ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
့် တ် စ တန်ထမှ
လ သည်ဆသည်မှ သငအ
့်် ြ ရှ
့်် င်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် တစ ငဆ
့် ည်
့် ငိုး် လင်ိုးလမ်မ
ပြစ်ပပီိုး၊ တဏှဘ တဝပြစ်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ၊ ့် တပါတလျ
ပ့် ခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
့် ည် မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပမှနအ
် မှု ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သငအ
့်် တွငိုး် တွင ် အလပ်လပ်တသ အခါ တကယ့်ခ
် က်ခဲမမ
ှု ျ ိုးက သင် ရင်ဆင်ရတသိုး၏တစ်ခါတစ်ရတွင ် သင်က
ွ ်ိုးမရှတသ
့် ငတကကိုးတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ သင် တကျ ်လ ိုးန္င်စမ
အရ မျ ိုး ရှလမ်မ
် ဤအရ အ ိုးလိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ည်၊ သတသ
့်
ပမှနအ
် မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အဆင်တ
ပြစ်၏။ သင်သည် ထအခက်အခဲမျ ိုးက
့် စ်ဆင်သ
့်
မတကျ ်လ ိုးခဲတ
ထအချန်၌ သင်သည် အ ိုးနည်ိုးပပီိုး မတကျနပ်မမ
ှု ျ ိုးပြင ့််
့် သ ်လည်ိုး၊ ထအပပင်
့်
ပပည့်တ
် သ ်လည်ိုး၊ တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် သင်သည် အကကင်ိုးမဲတ
့် သ ယကကည်ပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်န္င်ဆပဲ ြစ်၏။ သင်၏ တဏှဘ တဝပြစ်ပခင်ိုးသည် ပမှနအ
် တတွျို့အကကြုမျ ိုးက သင် မရှြရန်
့်
မဟန်တ
့် ၊ ့် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ တပပ ပပီိုး၊ သငက
့်် မည်သ ့်
့် ိုးန္င်သကဲသ
တက်ခက်ကကသည်ပြစ်တစ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်ဆပဲ ြစ်၏။ ဆတတ င်ိုးချန်အတွငိုး် ၌၊
အတတ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်ထ သင် အလွန ် တကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်ရခဲ
ှ သ
့် ည်ဟ အပမဲခစ ိုးရပပီိုး၊ ထသတသ
့်
အရ မျ ိုးက တစ်ြန်ကကြုရသည့်အ
် ခါတင်ိုး ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်တစရန်န္င
ှ ့်် ဇ တပကတက
ပစ်ပယ်ရန် သင် စတ်ဆိုးပြတ်တလသည်။ ဤခွနအ
် ိုးသည် သငအ
့်် တွငိုး် ၌ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှု ရှသည်က ပပသတပသည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ပမှနအ
် တပခအတနပင် ပြစ်၏။
စ တန်ထမှ လ သည့်် အလပ်မှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ စ တန်ထမှလ တသ အလပ်၌ လူတအတွ
ငိုး် ရှ
့်
ရူ ပါရမျ ိုးသည် တဝဝါိုးတနတလသည်။ လူတ၌့် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ မရှကကတပ၊ ၎င်ိုးတ ့်
လပ်ရပ်မျ ိုး၏တန က်ကွယ်ရှ ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးမှ မှ ိုးယင
ွ ိုး် တနပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်ရန်ဆန္ဒရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုး အပမဲရတနက
ှ
၊ ဤစွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အတတွိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ အသက်
တ ၏ ကကီိုးထွ ိုးမက
ှု တဘ င်ခတ်ထ ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ပမှနအ
် တပခအတနတွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
ငိုး် တွင ်
့် ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့် တ ိုးဆိုးီ ရင်ိုး ၎င်ိုးတအတွ
့်
စဉ်ဆက်မပပတ်တသ အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုး ပြစ်တစတလသည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူတအတွ
ငိုး် တွင ်
့်
စ တန်၏အလပ် ရှသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ်
့် စတ်န္လ
ပငမ်သက်ပခင်ိုး မရှန္င်ကကတပ။ ထသတသ
လူတသည်
မမတက
် ရ လပ်ရမည်က
့်
့်
့် ယ်ကယ် မည်သည့်အ
မသကက- လူမျ ိုး အတူတကွ စတဝိုးကကသည်က ၎င်ိုးတ ပမင်
် ခါ၊ အတဝိုးသ ့်
့် ကကသည့်အ
ထွက်တပပိုးချင်ကကပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ၏မျက်
စမျ ိုးက မမှတ်န္င်ကကတပ။
့်

နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးက ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး၊
လူတ၏
့် ယခင်ရူပါရမျ ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ယခင် အသက်တ ဝင်တရ က်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုးက
ကတမ က်ကမပြစ်တစ၏။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုး
့် စတ်န္လ
မရှန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့်် ယှကပ် ြစ်တစပပီိုး ချြုပ်တန္ှ င်သည့်အ
် ရ မျ ိုး အပမဲ
့် အတန္ှ ငအ
ပြစ်ပျက်တလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးက ရှ မတတွျို့ န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် ခွနအ
် ိုးမဲလ
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ျက်န္င
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး ဆတ်ယတ်လျက်
ကျန်ရစ်ကကတလသည်။ ယင်ိုးတသည်
စ တန်၏အလပ်၏ သရပ်သကန်မျ ိုး ပြစ်ကက၏။
့်
စ တန်၏လပ်တဆ င်ချက်၏ သရပ်သကန်မျ ိုးမှ - ကက့် ကက့်မခန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်တသ မခန္င်ပခင်ိုး၊ သငက
့််
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တွင ် အပပစ်ရတသ
ှ
သူတစ်ဦိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ မရှတသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်လ တစပခင်ိုးတ ပြစ်
ှ တ
် သ အခါ၊ သငအ
့်် တွငိုး် ရှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် က
့် သည်။ စ တန် ကက ိုးဝင်တန္ှ င်ယ
ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သစစ တစ င်သ
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးမှ
့် ပခင်ိုးတက
့် သင် ဆိုးရှုိုး၏၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ြယ်ရှ ိုးပစ်ခရ၏။ သင်သည် သမမ တရ ိုး သမဟ
ှု ရရှတအ င်
့် တ် သင်ကယ်တင်၏တိုးတက်မက
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးမရှတပ။ သင်သည် ဆတ်ယတ်က မတန်မလှုပ် ပြစ်လ ၏၊ သင်သည် ကယ်က
့် ယ်ကယ်
အလလက်၏၊ အပပစ်တရ ိုး၏ ပျျို့ န္ှမှု့် က သင် ဇက်ပတပိုးပပီိုး အပပစ်တရ ိုးက မမန်ိုးတိုးီ တပ။ ထပပင်
့်
စ တန်၏ ကက ိုးဝင်တန္ှ င်ယ
ှ မ
် ှုသည် သငက
့်် အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးတစသည်။ ယင်ိုးသည် သငအ
့်် တွငိုး် ၌
့် က
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
့် မှုက တပျ က်ကွယ်တစပပီိုး သင်အ
မတကျမနပ်တပပ တစက ဘရ ိုးသခင်က တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ်ရန် ဦိုးတည်တစလျက် သူက
် ့် ျင်တစသည်။
့် ဆနက
ဘရ ိုးသခင်က သင် စွနပ
် ့် စ်မည့်် အန္တရ ယ်ပင် ရှတလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် စ တန်ထမှ
လ တပသည်။
သင်၏တနစဉ်အသက်
တ တွင ် သင်၌ တစ်စတစ်ရ ပြစ်ပျက်တသ အခါ၊ ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုမလ
ှ
သည်၊ သမဟ
့် တ် စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက်မှ လ သည် ဆသည်က သင်
မည်သ ခွ
့်် နည်ိုး။ လူတ၏
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတ၏
့် ပဲ ခ ိုးသငသ
့် အတပခအတနမျ ိုး ပမှနပ် ြစ်သည့်အ
့် ဝည ဉ်တရိုးရ
အသက်တ မျ ိုးန္ှင ့်် ဇ တပကတထဲက ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးသည် ပမှနပ် ြစ်ကကသကဲသ
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးသည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး အစီစဉ်တကျရှတလသည်။ ၎င်ိုးတ ဤအတပခအတနတွ
င်
့်
ရှကကသည့်အ
် ခါ၊ မမတက
ျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး၊ သလ ကကသည့်် အရ သည်
့် ယ်ကယ်အတွငိုး် ၌ ၎င်ိုးတ တတွ
့်
တယဘယျအ ိုးပြင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် တထ
့် ခရပခင်ိုးမှ လ သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
(ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတစ့် ိုးတသ က်တသ အခါ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ရှပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ရိုးရင
ှ ိုး် တသ အသပည အချြုျို့က ပင်ဆင်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးတွင ် သစစ ရှပခင်ိုး၊
သမဟ
် ိုးရပခင်
ှ ိုး—ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့် တ် အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် ခွနအ

သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ တပသည်။) လူသ ိုး၏ အထဲတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်သည် အထူိုးသပြင့်် ပမှနပ် ြစ်၏။ အမှနတ
် ွင ် ထအရ သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ထအရ က ခစ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
ယင်ိုးသည် လူသ ိုးကယ်တင်မတ
ှ စ်ဆင ့်် လ သည်ဟ ထင်ရ၏။ တနစဉ်အသက်
တ တွင၊် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် အတယ က်တင်ိုး၌ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုန္င
ှ ့်် တသိုးငယ်တသ အမှု န္ှစ်ခလိုးက
လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ကွဲပပ ိုးသည်မှ ဤအမှု၏ အတင်ိုးအတ သ ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည်
အရည်အချင်ိုးတက င်ိုး ရှကကပပီိုး အမှုအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ လျင်
ပမန်စွ န ိုးလည်တတ်ကကက
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် အထူိုးသပြင့်် ကကီိုးမ ိုး၏။
့်
ထအချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊် လူအချြုျို့သည် ညြ
့် ျင်ိုးတသ အရည်အချင်ိုး ရှကကပပီိုး၊
အတကက င်ိုးကစစမျ ိုးက န ိုးလည်ရန် ၎င်ိုးတ သ
်လည်ိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ၍ အချန်ကက တတ်ကက၏၊ သတသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတက
လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှပခင်ိုး
့် အတွငိုး် ၌ တထ
့် ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရရှန္င်ကကတပသည်- သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွလက်စ ိုးသူတအ
့် ိုးလိုးတွင ်
အမှုပပြု၏။ တနစဉ်အသက်
တ တွင ် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး သမဟ
့်
့်
့် တ် ပန်ကန်ပခင်ိုး
မရှသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ဲမန္
ှု င
ှ ့်် မကက်ညတ
ီ သ အရ မျ ိုးက မလပ်တဆ င်ဘဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မတန္ှ င်ယ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ အသီ
ိုးသိုးီ တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ှကက် ကသည့်အ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အတင်ိုးအတ အထပြစ်တစ သ ၍နည်ိုးပါိုးတသ
အတင်ိုးအတ အထပြစ်တစ အမှုပပြုတလသည်။ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် တထ
့် သည်၊ ဉ ဏ်အလင်ိုး တပိုးသည်၊
ယကကည်ပခင်ိုး တပိုးသည်၊ ခွနအ
် ိုးက တပိုးပပီိုး ပျင်ိုးရပခင်ိုးမရှ သမဟ
ှု ျ ိုးက
့် တ် ဇ တပကတ၏ တပျ ်ရင်မမ
တပ်မက်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတ ငတ
့်် လျက်၊ အတပခအတနက ြန်တီိုးယူလျက်ဝင်တရ က်ရန် ၎င်ိုးတက
့်
တထ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ထမှ လ သည့်် အမှု ပြစ်သည်။
့် တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သနရ
လူတ၏
် ဟတ်သည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် အတပခအတနသည် ပမှနမ
့်
စွနပစ်
် ့် မက
ှု ခကကရ၏။ ၎င်ိုးတစ့် တ်ထတ
ဲ ွင၊် မတကျမနပ်တပပ ဆတတ်ကကပပီိုး သူတ၏
့် ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုး
မှ ိုးယင
ွ ိုး် သည်၊ ၎င်ိုးတ ပျင်
ှ ိုးမျ ိုးက
့် ိုးရကကသည်၊ ဇ တပကတက အလလက်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
သမမ တရ ိုးက ပန်ကန်တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် စ တန်ထမှ လ ကက၏။ လူတ၏
့် အတပခအတန
ပမှန ် မဟတ်တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
အတွငိုး် ၌ တမှ င်မက်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
် င်ပခင်တတရ ိုး
့်
့် ပမှနဆ
တပျ က်ဆိုးသည်အ
့် ခါ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ စွနပ
် ့် စ်မှုကခကကရပပီိုး၊ မမတအတွ
ငိုး် ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်က မခစ ိုးန္င်ကကသည့်အ
် ခါတွင၊် ဤသည်မှ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ စ တန် အလပ်
့်
လပ်တနတသ အချန် ပြစ်သည်။ လူတသည်
မမတအတွ
ငိုး် တွင ် ခွနအ
် ိုးအပမဲရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်

အပမဲချစ်ပါက၊ တယဘဘျအ ိုးပြင ့်် အမှုအရ မျ ိုး ၎င်ိုးတ၌့် ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ခါ ထအရ မျ ိုးသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ထမှလ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ မည်
သက
ူ ဆရသည်ပြစ်တစ ထတတွျို့ဆပခင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်ပြစ်၏။ ဆလသည်မှ သင်သည် ပမှန ်
အတပခအတနတစ်ခတွင ် ရှသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ကကီိုးပမတ်တသ
အမှုအတွငိုး် တင
ွ ် ရှတသ အခါ၊ သငက
့်် ယမ်ိုးယင်တစြ စ
့် တန် မလပ်တဆ င်န္င်တပ။
ဤအတ်ပမစ်အတပေါ်အတပခပပြု၍၊ အရ ရ သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှလ ပပီိုး သင်သည်
မမှနက
် န်တသ အတတွိုးမျ ိုး ရှတက င်ိုးရှန္င်တသ ်လည်ိုး ထအရ မျ ိုးက သင် ပစ်ပယ်န္င်သကဲသ
့် ့်
၎င်ိုးတက
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် သင် မလက်တလျှ က်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုမှ လ သည်။ မည်သည့်အ
် တပခအတနတွင ် စ တန်သည်
ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
် နည်ိုး။ သင်၏ အတပခအတန ပမှနမ
် ဟတ်တသ အခါ၊ သင်သည်
့် ှကသ
ဘရ ိုးသခင်၏တထ
့်် မရှတသ အခါ၊ သင်သည် အတွငိုး် ၌
့် မှုက မခစ ိုးရဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု သင၌
တပခ က်တသွျို့ ပပီိုး အကျြုိုးမပြစ်တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
သတဘ မတပါက်တသ အခါန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်စ ိုးတသ က်တသ ်လည်ိုး
ဉ ဏ်အလင်ိုး တပိုးခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အလင်ိုးပပခရပခင်ိုး မရှတသ အချန်အခါတတွ
့် င ် စ တန်အတွက်
သငအ
့်် တွငိုး် ၌ အလပ်လပ်ြ လွ
် ူတပသည်။ တစ်နည်ိုးဆရတသ ်၊ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ယက
ဝည ဉ်တတ ်၏ စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးခရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က မခစ ိုးန္င်တသ အခါတွင၊် စ တန်၏
အပပစ်တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးမှ လ တသ အမှုအရ မျ ိုးစွ သင်၌ ပြစ်တလသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အလပ်လပ်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်သည်လည်ိုး တစ်ချန်လိုး အလပ်လပ်တန၏။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
လူသ ိုး၏အတွငိုး် ၌ တထ
၌ ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
် ။
့် ှက၏
့် တနစဉ်၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် စ တန်သည် လူအထဲ
့်
သတသ
်၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် ဦိုးတဆ င်တနသည့်် အတနအထ ိုးက ယူပပီိုး၊ မမတ၏
့်
့်
အတပခအတနမျ ိုး ပမှနပ် ြစ်တနတသ လူတသည်
တအ င်န္င်ကက၏။ ဤသည်မှ စ တန်၏ အလပ်အတပေါ်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်၏ တအ င်ပဲွ ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အမှုပပြုစဉ်တွင၊် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခ လူတအတွ
ငိုး် တွင ် ရှဆဲပြစ်သည်။
့်
သတသ
်၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့်် အတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊် လူတအတွ
က် မမတ၏
့်
့်
့်
ပန်ကန်မှု၊ ကကရွ ယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် မသမ မှုမျ ိုးက ရှ တြွတတွျို့ ရှပပီိုး သတပပြုမြ လွ
် ူတပသည်။
့် ယက
ထအခါမှသ လူတသည်
တန င်တစတ်ခစ ိုးရပပီိုး တန င်တရြ တ
ှ
။
့်
့် ိုး၍ လလ ိုးလျက်ရကကသည်
ထသပြစ်
့် သပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်တတ်ပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွငိုး် တင
ွ ် တပြည်ိုးပြည်ိုး စွနပ
် ့် စ်ခရကကတလသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှုသည် အထူိုးသပြင ့်် ပမှနပ် ြစ်၏။ သူသည် လူတအတွ
ငိုး် ၌ အမှုပပြုတနစဉ် ၎င်ိုးတသည်
ဒကခမျ ိုး
့်
့်

ရှတနကကဆဲ ပြစ်သည်၊ ငတကကိုးတနကကဆဲ ပြစ်သည်၊ ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးကကရဆဲ ပြစ်သည်၊
အ ိုးနည်ိုးတနကကဆဲ ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတအြ
မရှ
်လည်ိုး
့်
့် ငိုး် လင်ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ရှဆဲပြစ်၏၊ သတသ
့်
ဤအတပခအတနတွင ် ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် ဆတ်ယတ်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ န္င်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်န္င်ကကက ၊ ၎င်ိုးတ င
့် တကကိုးပပီိုး စတ်တသ ကတရ က်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
ချီိုးမမ
ွ ်ိုးန္င်ကကဆဲ ပြစ်၏။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် စိုးစဉ်ိုးမျှပင် သဘ ဝလွန ် မဟတ်ဘ၊ဲ
အထူိုးသပြင ့်် ပမှနပ် ြစ်၏။ လူအမျ ိုးစက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် စတင် အလပ်လပ်သည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နက်၊ လူတ၏အတပခအတနတွ
င ် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး ပြစ်ပွ ိုးက သူတအြ
ပဓ
န
့်
့်
့်
ကျသည့်အ
် ရ မျ ိုး ြယ်ရှ ိုးခရသည်ဟ ယကကည်ကက၏။ ထသတသ
ယကကည်မမ
ှု ျ ိုးသည်
့်
မှ ိုးယင
ွ ိုး် ကက၏။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးအထဲတွင ် အလပ်လပ်တသ အခါ၊ လူသ ိုး၏
မတန်မလှုပ်ပြစ်တသ အရ မျ ိုးသည် ရှတနတသိုးပပီိုး သူ၏ ဝည ဉ် အသက်တ သည် ယခင်အတင်ိုး
ရှပမဲရ၏၊
ှ သတသ
် သူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတက
င့်် သူ၏အတပခအတနသည် သ ၍ ြန်တီိုးယူန္င်စမ
ွ ်ိုး
့် ရရှပပီိုး၊ ထတကက
့်
ရှလ သည်။ သူအတွ
ငိုး် ရှ အတပခအတနမျ ိုးသည် ပမှနပ် ြစ်လ ပပီိုး၊ သူသည် အလျင်အပမန် တပပ င်ိုးလဲ၏။
့်
လူတ၏
် သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတင
ွ ၊် ၎င်ိုးတသည်
အဓကအ ိုးပြင ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့် စစ်မှနတ
့်
သမဟ
့် တ် စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုကကရပပီိုး၊ ဤအတပခအတနမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
သတဘ မတပါက် န္င်သကဲသ
့် ပ
ှု
့် င်ိုးပခ ိုးသပမင်ပခင်ိုး မရှပါက၊ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမက
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထဲသ ဝင်
့် ပ။
့် တရ က်ပခင်ိုးကပင် စဉ်ိုးစ ိုးစရ မလတတ တ
ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုး၏ တသ ခ
အရ မျ ိုးက
့် ျက်မှ ထသတသ
့်
့်
ရပ်စ ိုးမန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
က် ထအရ က တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြ သ
့်
့် ၍
လွယက
် လ
ူ မ်မ
့် ည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ တိုးတက်မပှု ြစ်၏။
စ တန်၏အလပ်မှ မူ ဆတ်ခွ ပခင်ိုး၊ အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး၊ ပန်ကန်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ခခပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုတပျ က်ဆိုးပခင်ိုး၊ ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုး ဆရန်ကပင် လလ ိုးမှုမရှပခင်ိုးန္ှင ့်် မမ၏
တ ဝန်က တဆ င်ရွက်ရန် အ ိုးနည်ိုးလွနိုး် ပခင်ိုးတ ပြစ်
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် သည်။ သနရ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမမ
ှု ှ အရင်ိုးခသည့်် အရ ရ တင်ိုးသည် အတတ ်ပင် သဘ ဝကျ၏။ ယင်ိုးသည်
သင်အ
့် တပေါ် ြအ ိုးတပိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သင်လက်တလျှ က်ပါက၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်။
မလက်တလျှ က်ပါက၊ တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် ပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲခရလမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ည်။ သနရ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုတကက င်၊့် သင် လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ တန္ှ င်ယ
ှ ခ
် ရပခင်ိုး သမဟ
့် က
့် တ်
တဘ င်ခတ်ခရပခင်ိုး ရှလမ်မ
် ပမ က်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သင်သည် လွတတ
့် ည်၊ သင်၏

လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ လမ်
ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
မည်သည့်က
် နသ
် ့် တ်ချက်မျှ သင် ခရမည်မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
တဆ င်ရွက်န္င်တပလမ်မ
့်် အတန္ှ င်အ
့် ည်။ စ တန်၏အလပ်သည် အမှုအရ မျ ိုးစွ တွင ် သငက
့် ယှက်
ပြစ်တစ၏။ ယင်ိုးက သငက
့်် ဆတတ င်ိုးြ လ
့် လ ိုးပခင်ိုးမရှ ပြစ်တစသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ြ အလွ
နပ
် ျင်ိုးရတစပပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်အသက်တ က အသက်ရင
ှ ြ
် ့်
့်
လအင်ဆန္ဒမရှတအ င် ပြစ်တစက ၊ သင်က
့် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ မှ ခပ်ခွ ခွ တနတစသည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် သင်၏တနစဉ်ဘဝက
ဝင်တရ က်မတန္ှ င်ယ
့် ၊ ့်
့်
့် ှက်သကဲသ
သင်၏ ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ကလည်ိုး ဝင်တရ က်တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ပ် ခင်ိုးမရှတပ။
အတကက င်ိုးကစစမျ ိုးစွ ပြစ်ပွ ိုးသည့်အ
် ခက်တင
ွ ် ထအရ မျ ိုးက သင် မသပမင် န္င်တသ ်လည်ိုး၊
ရက်အနည်ိုးငယ် ကက ပပီိုးတန က်တင
ွ ် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုး သ ၍ ကကည်လင် ရင်ပျလ ပပီိုး သင်၏ စတ်သည်
သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးလ တလသည်။ စတ်ဝည ဉ်န္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုအရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
အသစတ်တစ်ချြုျို့ သင်၌ ရှလ ပပီိုး၊ အတတွိုးတစ်ခက ဘရ ိုးသခင်ဆမ
ီ ှ လ ပခင်ိုး သမဟ
ီ ှ
့် တ် စ တန်ဆမ
လ ပခင်ိုး ဆသည်က သင် တပြည်ိုးပြည်ိုး သပမင်န္င်တလသည်။ အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက သငအ
့်် ိုး
ဘရ ိုးသခင်က သသသ သ ဆနက
် ့် ျင်တစပပီိုး ပန်ကန်တစသည်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ သငက
့်် တ ိုးဆိုးီ တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
စ တန်ထမှ လ ၏။ အချြုျို့တသ အရ တသည်
သသ ထင်ရှ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထအခက်အတနတ
် ့် ွင ်
့်
၎င်ိုးတက
် ရ ပြစ်သည်က သင် မတပပ န္င်တပ။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် သင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် မည်သည့်အ
့်
သရပ်သကန်မျ ိုးက ပမင်န္င်ပပီိုးတန က် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မက
ှု ကျငသ
့်် ိုးန္င်တလသည်။
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက စ တန်ထမှလ ပပီိုး၊ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
ညန်ကက ိုးသည်ဆသည်က သင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ သပမင်န္င်ပါက၊ သင်သည် သင်၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ်
အလွယ်တကူ လမ်ိုးလွဲတစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တစ်ခါတစ်ရတွင၊် သင်၏အတပခအတန
မတက င်ိုးတသ အခါ၊ သင်၏ မတန်မလှုပ်ပြစ်တသ အတပခအတနမှ သငက
့်် ဆွထ
ဲ တ်သည့်် အတတွိုးအချြုျို့
သင်၌ရှ၏။ ဤအရ က သင်၏ အတပခအတန န္ှစ်သက်စရ မပြစ်သည့်် အချန်တွငပ
် င်
သင်၏အချြုျို့တသ အတတွိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထတတ ်မှ လ န္င်တသိုးသည်က ပပသ၏။
့်
ယင်ိုးမှ သင်သည် မတန်မလှုပ်ပြစ်သည့်် အချန်တွင ် သင်၏အတတွိုးအ ိုးလိုးက စ တန်ကပပခင်
့် ိုး
မဟတ်တပ။ ထသအမှ
ဲ့် ါက၊ မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် အတပခအတနထဲသ ့်
့် နပ် ြစ်ခပ
သင် ကူိုးတပပ င်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ အချန်က လတစ်ခကက မတန်မလှုပ်ပြစ်ပပီိုးတန က်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ိုး စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ တပိုးတလသည်။ သူသည် သငက
့််
တထ
့်် တခေါ်ထတ်တလသည်။
့် က မတန်မလှုပ်ပြစ်တသ အတပခအတနမှ သငက

သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်၏ အလပ်က
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သရှလျက်၊ သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး က လအတွငိုး် ဤအရ မျ ိုးက
သင်ကယ်တင်၏ အတပခအတနန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကည့်န္
် င်၍၊ သင်ကယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးပြင ့််
န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ကကည့်န္
် င်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးရှ အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တသ
သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ ရှလမ်မ
့် ည်။ အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက
သန ိုးလည်ပပီိုးတန က်၊ သင်၏တကယ့််အတပခအတနက သင် ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်၊ လူမျ ိုးအကက ိုးန္ှင ့််
အပြစ်အပျက်မျ ိုးအကက ိုး သင် ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်န္င်လမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
လပ်တဆ င်ချက်က ရရှပခင်ိုးတင
ွ ် သင်သည် မျ ိုးစွ အ ိုးစက်ထတ်ရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဟတ်တပ၏၊
ဤအရ သည် သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မှနက
် န်ပခင်ိုးအတပေါ်န္င
ှ ့်် ရှ တြွပပီိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ ့်
သင်၏ လလ ိုးမအ
ှု တပေါ် မူတည်၏။ ဤကဲသ
့် တသ
အသိုးအန္ှုနိုး် - အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ဆက်န္ယ်တသ အသိုးအန္ှုနိုး် က သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၌ ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်။
ထအရ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် စ တန်၏ တန္ှ င်ယ
် မ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် မက်မဲတသ
့် ှကမ
အသပည တပြင
် နတပလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့် ည်။ သင်သည် သနရ
့် ့်် ပပည့်တ
မည်သအလ
ပ်လပ်သည်က န ိုးမလည်ပါက၊ မည်သဝင်
့် ၊ ့်
့်
့် တရ က်ရမည်က သင်န ိုးမလည်သကဲသ
စ တန် မည်သ အလ
ပ်လပ်သည်က သင် န ိုးမလည်ပါက၊ သင်လှမ်ိုးသည့်် တပခလှမ်ိုးအသီိုးသိုးီ တင
ွ ်
့်
မည်သ သတ
ရှရမည်က သင် န ိုးမလည်တပ။ လူတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်သ ့်
့်
့်
အလပ်လပ်ပပီိုး၊ စ တန် မည်သ အလ
ပ်လပ်သည်က သန ိုးလည်သင၏
့်် ။ န္ှစ်ခလိုးသည်
့်
လူတ၏အတတွ
ျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ မရှမပြစ် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
့်

သမမ တရ ားကို လက်တတွွေ့မလုပ်တဆ င်တသ သူမျ ားကို သတိတပားြျက်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအကက ိုး မမတ၏
့်် ပပ တသ သူမျ ိုးသည်
့် အပျက်သတဘ က အစဉ်အပမဲ ြွငတ
စ တန်၏ အတစအပါိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး သူတသည်
အသင်ိုးတတ ်က အတန္ှ ငအ
့်် ယှကတ
် ပိုးကက၏။
့်
ထသတသ
လူမျ ိုးက တစ်တနတွ
် တ်ပပီိုး ြယ်ရှ ိုးရမည်။ အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် င ် န္ှငထ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တကက က်ရတသတသ န္ှလိုးသ ိုး မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က
န ခသည့်် န္ှလိုးသ ိုး မရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်် အလပ်ကမျှ
့်
လပ်တဆ င်န္င်လမ်မ
ဘက်အတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က
့် ည် မဟတ်ရသ မက၊ ဆန်ကျင်
့်
တန္ှ ငယ
့်် ှကတ
် သ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ြီဆန်တသ သူ ပြစ်သွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူက
ှ
အ
့် စ ိုး သူက
့် န ခပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုးရရမည်
့်

ခခပခင်ိုးသည် ယကကည်သူ တစ်တယ က်အတွက် အကကီိုးအကျယ်ဆိုး အရှက်ရြွယ် ပြစ်သည်။ အကယ်၍
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် မမတ၏
ူ ျ ိုးကဲသ
့် ပင်
့် အတပပ အဆန္ှင ့်် အပပြုအမူတ၌့် မယကကည်သမ
့်
တလိုးနက်မမ
ှု ရှဘဲ၊ ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမန္င်ပြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
မယကကည်သထ
ူ က်ပင် ပ၍
့်
ဆိုးယတ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
သမ ိုးရိုးကျ နတ်ဆိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။ မမတ၏
ှ
့်
့် အဆပ်ရ၍
မလမန်ိုးထ ိုးရတသ
ှ
အတပပ အဆမျ ိုးက အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် ြွငတ
့်် ပပ တတ်သမ
ူ ျ ိုး၊
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးကက ိုး တက လ ဟလမျ ိုး ပြနက
် ့် ၊ စတ်သတဘ မတက်ဆင်ပခင်ိုးက
ဆွတပိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အပ်စမျ ိုးြဲျို့တ
ွ သ သူတသည်
- အသင်ိုးတတ ်မှ န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့်် ည်။
့် သငသ
့်
သတသ
် ယခသည် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ပခ ိုးန ိုးတသ တခတ်က လပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးအချြုျို့က ရင်ဆင်ရသည့်အ
် တွက် ဤလူမျ ိုးသည် ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး ခရတပသည်။ စ တန်၏
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခထ ိုးရတသ လူအ ိုးလိုး၌ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး ရှသည်။
အချြုျို့၌ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးသ ရှတသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၌မူ ထကဲသ
့် ့်
မဟတ်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး
့်
ရှကကသည်သ မက သူတ၏
် မင်ိုး မလမန်ိုးထ ိုးတတ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝသည်လည်ိုး အလွနအ
့်
အတပပ အဆန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တြ ်ပပသည်သ မက ဤလူမျ ိုးသည် နတ်ဆိုးစ တန် စစ်စစ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ သူတ၏အပပြုအမူ
သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က ကက ိုးပြတ်ပပီိုး တန္ှ ငယ
့်် ှက်သည်၊ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အသက်တ
ဝင်တရ က်မှုက တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်၏ သ မန်အသက်တ က ြျက်ဆိုးီ သည်။
သိုးတရပခြုထ ိုးသည့်် ဤဝပတလွမျ ိုးသည် အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် ရှငိုး် လင်ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ စ တန်၏
ဤအတစအပါိုးမျ ိုးအတပေါ် မညှ တ သည့်် သတဘ ထ ိုး၊ ပငင်ိုးပယ်သည့်် သတဘ ထ ိုးက ထ ိုးရရမည်
ှ
။
ဤသည်သ ဘရ ိုးသခင်ဘက်၌ ရပ်တည်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ထသလ
ွ ်တသ သူမျ ိုးသည်
့် ပ်ရန် ပျက်ကက
စ တန်န္င
ှ ့်် ဒစရက်န္ထဲ
ွ တွင ် တမွျို့တလျ ်တနသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
ှ စ
် ွ ယကကည်တသ
သူမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကယ်တတ ်အပမဲရတနပပီ
ှ
ိုး ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်တကက က်ရတသတသ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌
့်
အစဉ်အပမဲ သယ်တဆ င်ထ ိုးကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူမျ ိုးသည် အမှုအရ မျ ိုးက
သတန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးန္င်
ှု ိုးချန်ချန် လပ်သငပ့်် ပီိုး၊ သူတလ
့် ပ်သမျှ အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်သငက
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက တကျနပ်တစန္င်ရမည်။
ထသူတသည်
မမတ သတဘ
ရှ လပ်တဆ င်လျက် တခါင်ိုးမမ သငတ
့်် ပ။ ထသပပြုပခင်
ိုးမှ
့်
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုး၏ ကျင်ဝ
ှ ့်် မအပ်စပ်တပ။ လူမျ ိုးသည် အရပ်တက တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ်န္င
တအ င်လကလင်ထ
ူ ျက် ကက ိုးလိုးထတ်ပပီိုး၊ အကျြုိုးအပမတ် ထတ်တနရင်ိုး၊ တနရ တက တဒါသတကကီိုး
့် လ

တလျှ က်ရမ်ိုးတန၍မရတပ၊ ထသပပြုပခင်
ိုးသည် ပန်ကန်မအ
ှု ပပြုဆိုးတသ အမူအကျငပ့်် ြစ်သည်။
့်
မသ ိုးစမျ ိုး၌ ၎င်ိုးတ၏
ှ
န္င်ငမျ ိုး၌လည်ိုး ဥပတဒမျ ိုးရသည်
ှ
- ဘရ ိုးသခင်၏
့် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးရသလ
အမ်တတ ်တွင ် သ ၍ပင် ရှသည် မဟတ်တလ ။ စန္ှုနိုး် မျ ိုးက ပမ တင်ိုးကျပ်သည် မဟတ်တလ ။
ပမျ ိုးတသ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု မန်မျ
ရှတသ
့် ိုး သ ၍ပင် ရှသည် မဟတ်တလ ။ လူမျ ိုးသည် မမတအလ
့်
အရ က လွတ်လပ်စွ လပ်န္င်သည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု မန်မျ
့် ိုးက သတဘ ရှ
့်
တပပ င်ိုးလဲ၍ မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုး၏ တစ ်က ိုးမက
ှု သည်ိုးမခတသ ဘရ ိုးပြစ်သည်။
သူသည် လူမျ ိုးက တသတစတသ ဘရ ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က လူမျ ိုးက အကယ်ပင်
မသတသိုးဘိုးူ တလ ။
အသင်ိုးတတ ်တင်ိုး၌ အသင်ိုးတတ ်က ဒကခတပိုးသူမျ ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်၌
စွက်ြက်တသ သူမျ ိုးရသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ရပ်ြျက်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်က
ထိုးတြ က်ဝင်တရ က်သည့်် စ တန်မျ ိုးပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
့်
့်
သရပ်တဆ င်တက င်ိုးကက၏။ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ပျပ်
့် ့်
့် ဝပ်က ၊ စတ်ပပတ်လျက် တခွိုးဝဲစ ိုးမျ ိုးကဲသ
အသက်ရင
ှ ရ
် င်ိုးန္ှင ့်် မမတ၏
့် သ ငှ သူတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး အထတပမ က်စမ်တ
့် “အစွမ်ိုးကန်”
ဆက်ကပ်ကကလျက် ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်တကက က်ရတသမှုပြင ့်် လ ကကတသ ်လည်ိုး၊ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးတရှ ျို့တွင ် ၎င်ိုးတ၏
် က်က ပပကကတလသည်။ သမမ တရ ိုးက
့် အကျည်ိုးတန်သည့်ဘ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ လူမျ ိုးက ၎င်ိုးတပမင်
ှ ်ကကပပီိုး တွနိုး် ြယ်ကကတလသည်။
့် တသ အခါ၊ ထိုးန္က
သူတက
့် ိုးတလ က်တသ လူတက
့် ယ်တင်ထက် ခည
့် ပမင်တသ အခါ၊ တပမှ က်ပငပ့်် ပီိုး
မျက်န္ ှ လပ်တတ်ကကသည်။ အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတ အထ
န်ိုးအကွပ်မကဲ့် ကတလသည်။
့်
အသင်ိုးတတ ်အမျ ိုးစတွင ် ထသတသ
“တဒသခ ဗလ်ကျသူမျ ိုး”၊ ထသတသ
“ခင်ိုးြတ်မျ ိုး” သည်
့်
့်
အသင်ိုးတတ ် အမျ ိုးစ၌ ရှသည်ဟ တပပ ၍ရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး မျက်စမှတ်ပပက
့်
လျှြုျို့ ဝှက် အချက်ပပကကလျက်၊ ဟဟသည်သည် ခိုးတကက င်ခိုးဝှက် အတူတကွ သွ ိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ
မည်သမ
ူ ျှ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကတချ။ အဆပ်အမျ ိုးဆိုးရတသ
ှ
သူသည်
“မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတခါင်ိုးတဆ င်” ပြစ်ပပီိုး င်္ဏ်ပဒပ် အပမငဆ
့်် ိုးပြစ်သည့်် သူသည် ဦိုးတဆ င်က
၎င်ိုးတ၏အလ
က တလထဲတွင ် လင်ထ
့် ပူ ပီိုး သယ်တဆ င်တလသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အပျက်သတဘ က ပြနတ
် ့် ဝလျက်၊ တသပခင်ိုးတရ ိုးက ထတ်လတ်လျက်၊ မမတ သတဘ
ရှ
့်
လပ်တဆ င်လျက်၊ မမတ သတဘ
ရှ တပပ ဆလျက်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
ူ ျှ မဝ့်ရဲကကဘဲ၊
့်
့် တ ိုးဆိုးီ ရန် မည်သမ
အသင်ိုးတတ ်တွင ် ဆူပရ
ူ မ်ိုးက ိုး ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးပြင ့််
့်
ပပည့်လ
် ျှကကတလသည်။ ဆူပလ
ူ ှုပ်ရှ ိုးမှုက ၎င်ိုးတ ပြစ်
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် တသပခင်ိုးတရ ိုး၏
့် တစသည်န္င
အတငွျို့အသက်တစ်ခသည် အသင်ိုးတတ ်ထက
ဲ ဝင်တရ က်လ သည်။ အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး်

သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့တဆ င်ရွက်တသ သူမျ ိုးသည် စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးခရပပီိုး သူတ၏
့် ရှသမျှ အစွမ်ိုးကန်
မကကြုိုးစ ိုးန္င်ကကတသ ်လည်ိုး အသင်ိုးတတ ်က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ၍
် အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် တသပခင်ိုးတရ ိုးက
ပပန်တစတသ
သူမျ ိုးသည် စည်ိုးလွတတ
် ဘ င်လွတ် ပြစ်တနကက၏၊ ထအပပင်
လူအမျ ိုးစက
့်
့်
သူတတန
့် တသ
အသင်ိုးတတ ်မျြုိုးသည် အကယ်ပင် စ တန်၏
့် က်သ လ
့် က်ကကသည်။ ဤကဲသ
့်
ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု အ က်၌ရှပပီိုး နတ်ဆိုးသည် သူတ၏ဘ
ရင်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ အသင်ိုးတတ ်က
့်
လူမျ ိုးသည် ထကကက ထမတက င်ိုးဆိုးဝါိုး တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးက မပငင်ိုးပယ်ပါက၊ သူတသည်
လည်ိုး
့်
အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် ပျက်စီိုးသွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ ယခမှစ၍ ဤကဲသ
့် တသ
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက
့်
အတရိုးယူရတပမည်။ အကယ်၍ သမမ တရ ိုးအနည်ိုးငယ်က လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှသူတသည်
့်
မကကြုိုးပမ်ိုးပါက၊ ထအသင်ိုးတတ ်သည် ြျက်ပစ်ခရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ အသင်ိုးတတ ် တစ်ခတွင ်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒရသူ
ှ တစ်ဦိုးမျှ မရှပါက၊ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
သက်တသခန္င်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှ မရှပါက၊ ထအသင်ိုးတတ ်က လိုးဝ သီိုးပခ ိုးပြစ်သွ ိုးတစရမည်ပြစ်ပပီိုး
အပခ ိုးအသင်ိုးတတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် ထအသင်ိုးတတ ်၏ ချတ်ဆက်မမ
ှု ျ ိုး ပြတ်တတ က်ရမည်။ ဤသည်က
“တသပခင်ိုးက တပမပမှြုပ်ပခင်ိုး” ဟတခေါ်သည်၊ ယင်ိုးသည် စ တန်ကန္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးက ဆလသည်။ အကယ်၍
အသင်ိုးတတ ်တွင ် တဒသခ ဗလ်ကျသူအချြုျို့ ပါရှပပီိုး ၎င်ိုးတတန
့်် ျန်န္င်စမ
ွ ်ိုး လိုးဝကင်ိုးမဲသ
့် ည့််
့် က်သ ချင
့် ခ
“ယင်တက င်ငယ်မျ ိုး” လက်ပါက၊ ထအပပင်
အသင်ိုးသ ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
့်
ပမင်ပပီိုးတန က်တင
ွ ပ
် င် ဤဗလ်ကျသူမျ ိုး၏ အတန္ှ င်အြွဲျို့မျ ိုးန္ှင ့်် ကကြုိုးကင်ပခယ်လှယမ
် တ
ှု က
့်
ပငင်ိုးပယ်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတသိုးပါက၊ ထမက်မဲသမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အဆိုးတွင ်
သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ခရမည်ပြစ်သည်။ ဤယင်တက င်ငယ်မျ ိုးသည် မည်သည့်် ဆိုးရွ ိုးတသ အရ ကမျှ
မလပ်ခဲ့် တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ပ၍ပင် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်က ၊ ပ၍ပင် ပါိုးနပ်ပပီိုး
့်
တမ်ိုးတရှ င်တတ်၍၊ ဤကဲသ
့် တသ
လူတင်ိုးသည် သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ခရမည်ပြစ်သည်။
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ကကင်ိုးကျန်ရစ်မည် မဟတ်။ စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သူမျ ိုးသည် စ တန်ထ
ပပန်သွ ိုးကက ရမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ လူမျ ိုးကမူ သမမ တရ ိုးက
ဧကန်အမှနပ
် င် ရှ ြကက
ဝဗီဇမျ ိုးအရ
့် ည်။ ဤအရ က သူတ၏သဘ
့် ြုိုးစ ိုး ကကလမ်မ
့်
သတ်မှတ်ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ စ တန်တန က်က လက်တသ သူမှနသ
် မျှ ပျက်စီိုးပါတလတစ။
ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးက မည်သည်သ
့် န ိုးပခင်ိုးမျှ ပပသမည် မဟတ်တပ။ သမမ တရ ိုးကရှ တသ
့်
သူမျ ိုးအ ိုး တထ က်ပမ
ှု ျ ိုး ရရှတစတလ ၊့် ပပီိုးလျှငသ
် တ
ူ ၏စ
ှ ိုးမျ ိုး တင်ိုးတမ်တရ ငရ
့်် ဲသည်အထ
့် မ
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင
ွ ် န္ှစ်သက် တပျ ်တမွျို့ ကကပါတစ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ ငမ
့်် တ်၏။
သူသည် မည်သက
ူ မျှ မျက်န္ ှ မလက်။ အကယ်၍ သင်သည် နတ်ဆိုးတစ်တက င်ပြစ်ပါက
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးြရန်
ွ ်ိုးန္င်တပ။ အကယ်၍ သင်သည် သမမ တရ ိုးက
့် သင် မတတ်စမ

ရှ တြွတသ သူတစ်တယ က်ဆပါက၊ စ တန်၏ ြမ်ိုးချြုပ်ထ ိုးပခင်ိုးက ဧကန်အမှန ် သင်ခရမည်
မဟတ်တပ။ ဤသည်က ိုး ယမှ ိုးြွယ်ရ လိုး၀မရှတပ။
တိုးတက်မှုအတွက် မကကြုိုးပမ်ိုးတသ သူမျ ိုးသည် အပခ ိုးလူမျ ိုးက သူတကဲ
့် ပင်
့် သ
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်ြန္ှ့် င ့်် ပျင်ိုးရြရန်
ှ
။ သမမ တရ ိုးက
့် အပမဲ ဆန္ဒရကကသည်
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးက
မန လကကတပ၊ ထအပပင်
တယ င်ချ ချ ပြစ်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု မရှတသ သူမျ ိုးက အပမဲ
့်
လှညပ့်် ြ ိုးချင်ကကသည်။ ထသူမျ ိုး ြွငတ
့်် ပပ တသ အရ မျ ိုးသည် သင်တက
့် ဆတ်ယတ်သွ ိုးတစပခင်ိုး၊
တလျှ ကျသွ ိုးတစပခင်ိုး၊ ပမှနမ
် ဟတ်တသ အတနအထ ိုးမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်တစန္င်ပပီိုး
တမှ က်မက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် နတစန္င်သည်။ သူတက
ှ ့်် တဝိုးသွ ိုးတအ င် ပပြုလပ်က ၊
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် သင်က
သူတက
့် ဇ တပကတအ ိုး ပမတ်န္ိုးတစပပီိုး သင်က
့် ယ်သင် အလလက်တစသည်။ သမမ တရ ိုးက
့် သင်က
မန္ှစ်သက်တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျသ အပမဲတမ်ိုး ဆက်ဆတသ သူမျ ိုးသည်
ကယ့်က
် ယ်ကယ်သစတ် မရှတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထသူတ၏
ူ ျ ိုးက
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက အပခ ိုးသမ
အပပစ်ကျြူိုးလွနြ
် န္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်က အ ခြရန်
သမမ တရ ိုးက
့် ပြ ိုးတယ င်ိုးကကသည်။ ထသူတသည်
့်
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် အပခ
ိုးသမ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င် ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ သူတသည်
့်
့်
အပပစ်တရ ိုးက ပမတ်န္ိုးပပီိုး မမတက
မမတက
့် ယ်ကယ် စက်ဆပ်ပခင်ိုး မရှကက။ သူတသည်
့်
့် ယ်ကယ်
မသကကဘဲ၊ အပခ ိုးလူမျ ိုးကလည်ိုး သူတက
ူ မသ
တအ င် ဟနတ
် ့် ိုးသည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
့် ယ်သတ
့်
သမမ တရ ိုးအ ိုး မတတ င်တ
့် ရန် ဆီိုးတ ိုးတလသည်။ ထသူတ လှ
့် ညပ့်် ြ ိုးတသ သူမျ ိုးသည် အလင်ိုးက
မပမင်န္င်တပ- ၎င်ိုးတသည်
အတမှ င်ထထဲသ ကျသွ
ိုးကကသည်၊ မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် မသ၊
သမမ တရ ိုးကလည်ိုး ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး မသဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ တဝိုးသည်ထက် တဝိုးသွ ိုးကကသည်။
သူတသည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကဘဲ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည်ကလည်ိုး ဟနတ
် ့် ိုးကကပပီိုး ထမက်မဲတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးက
သူတတရှ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည်ဟ တပပ မည်အ
့် စ ိုး
့် ျို့တမှ က်သ တခေါ်
့် လ ကကသည်။ သူတသည်
့်
သူတ၏
့် ရ သည် သူတ၏
့် ဘိုးတဘိုးမျ ိုးက ယကကည်ကကသည်၊ သမဟ
့် တ် သူတယ
့် ကကည်သည်အ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ရှတသ ရပ်တမျ ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ ပခင်ိုးက ပ၍တက င်ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် တန က်က
လက်သည်ဟ တပပ တသ သူမျ ိုးသည် မမတ အဘယ်
သက
ူ ယကကည်သည်က အတအကျသရန်
့်
မမတ၏
့််
တသတသချ ချ ကကည့်ပ
် ါက အတက င်ိုးဆိုးပြစ်တပမည်။
့် မျက်လိုးမျ ိုးက ြွငက
သင်ယကကည်တနသည်မှ ဘရ ိုးသခင်တရ အမှနတ
် ကယ် ဟတ်သတလ ၊ သတည်
ိုးမဟတ်
့်
စ တန်တလ ။ အကယ်၍ သင်ယကကည်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဘ၊ဲ သင်၏
ကယ်ပင်ရပ်တမျ ိုးသ ပြစ်သည်က သင်သပါက၊ သင်သည် ယကကည်သူ တစ်တယ က်ပြစ်သည်ဟ

မတကကိုးတကက ်လျှင ် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် အဘယ်သက
ူ ယကကည်သည်က
အကယ်စင်စစ် မသပါက၊ တစ်ြန် သင်သည် ယကကည်သတ
ူ စ်တယ က် ပြစ်သည်ဟ
မတကကိုးတကက ်သည်မှ အတက င်ိုးဆိုးပြစ်တပမည်။ ထသတပပ
ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး ပြစ်တပလမ်မ
ူ မျှ ဘရ ိုးသခင်က အတင်ိုးအကျပ်
့် ည်။ သင်က
့် မည်သက
ယကကည်တနတစပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သင်တ ငါ
့် ယကကည်သည်ဟ မတပပ န္ှင။့်် ထစက ိုးမျ ိုးက ငါ
့် က
လလတလ က်တလ က် ကက ိုးခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်က တန က်တစ်ြန် ငါမကက ိုးလတတ ။့် အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
သင်တ ယ
ှ ိုး၌ရှတသ ရပ်တမျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ အကက
ိုး၌ရှတသ
့် ကကည်သည်မှ သင်တ၏
့် စတ်န္လ
့်
တဒသခဗလ်ကျသူမျ ိုး ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက ကက ိုးတသ အခါ
တခါင်ိုးခါတသ သူမျ ိုး၊ တသပခင်ိုးအတကက င်ိုး တဆွိုးတန္ွိုးမက
ှု ကက ိုးသည့်အ
် ခါ ပပြုိုးတသ သူမျ ိုးသည်
စ တန်၏သ ိုးသမီိုး အ ိုးလိုးပြစ်က ၎င်ိုးတသည်
သတ်သင်ပယ်ရင
ှ ိုး် ခရမည့်် သူမျ ိုးပြစ်သည်။
့်
အသင်ိုးတတ ်၌ရှတသ လူမျ ိုးစွ တသည်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု မရှကကတပ။ လှညပ့်် ြ ိုးမှု တစ်ခခ
့်
ပြစ်တသ အခါ သူတသည်
စ တန်ဘက်က မတမျှ ်လငဘ
့်် ဲ ရပ်တည်ကကသည်။ သူတသည်
့်
့်
စ တန်၏အတစအပါိုးမျ ိုးဟ အတခေါ် ခ ရတသ အခါ သ ၍ပင် စတ်ဆိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ ့်
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်မမ
ှု ရှဟ လူတ တပပ
တက င်ိုး တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုး
့်
့်
မရှသည့်ဘ
် က်တင
ွ ် အပမဲရပ်တည်ကကသည်၊ အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ချန်တွင ် သမမ တရ ိုးဘက်၌ ၎င်ိုးတ ့်
ဘယ်တသ အခါမျှ မရပ်တည်ကက၊ သမမ တရ ိုးအတွက် ဘယ်တသ အခါမျှ ရပ်တည်ပခင်ိုးမရှသလ၊
တချပတပပ ဆပခင်ိုးလည်ိုး မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
အမှနတ
် ကယ်ပင် ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်မှု
့်
ကင်ိုးမဲက့် ကပါသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င့်် စ တန်၏ဘက်တင
ွ ် မတမျှ ်လငဘ
့်် ဲ
့်
ရပ်တည်မကကသနည်ိုး။ သမမ တရ ိုးက အ ိုးတပိုးသည့်အ
် တနပြင ့်် မျှတက အကျြုိုးသင့််
အတကက င်ိုးသင်ရ
ှ
စက ိုးတစ်လိုးပင် အဘယ်တကက င့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ ကကသနည်ိုး။
့် တသ
၎င်ိုးတ၏တဒင်္ဂ
စတ်ရှုပ်တထွိုးမ၏
ှု အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဤအတပခအတန အမှနတ
် ကယ်
့်
ပြစ်တပေါ် ခဲပ့် ပီတလ ။ လူတသည်
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်မှု နည်ိုးတလတလ သမမ တရ ိုးဘက်၌ ရပ်တည်ြရန်
့်
့်
မတတ်န္င်တလတလ ပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သည်က ပပသနည်ိုး။ ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်မှု
မရှတသ သူမျ ိုးသည် မတက င်ိုးမှု ချစ်ပမတ်န္ိုးတကက င်ိုးက ပပသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏
့်
သစစ ရှတသ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးပြစ်သည်က ပပသည်မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င့််
့်
စ တန်ဘက်၌ အပမဲရပ်တည်န္င်ပပီိုး စ တန်န္င
ှ ့်် စတ်တက
ူ ယ်တူ ရှကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့်
စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူတင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်န္ ှ အမူအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတသည်
့်
သမမ တရ ိုးက ချစ်တသ သူမျြုိုးထက
ဲ မဟတ်ဘဲ ယင်ိုးထက် သမမ တရ ိုးက ရွ ရှ မန်ိုးတိုးီ တသ
လူမျ ိုးပြစ်သည်က သက်တသပပြ လ
့် တလ က်တပသည်။ စ တန်ဘက်တွင ် ၎င်ိုးတ ရပ်
့် တည်န္င်ပခင်ိုးက၊

စ တန်အတွက် တက်ခက်တပိုးရင်ိုး မမတ၏
့် ဘဝမျ ိုးကန်ဆိုးသည့်် ထတသိုးန္ပ်တသ နတ်ဆိုးမျ ိုးက
စ တန်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသည်က သက်တသပပရန် လတလ က်တပသည်။ ဤအချက်မျ ိုး
အ ိုးလိုးက အလွနပ
် င် ရှငိုး် လင်ိုးလှသည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သင်သည် သမမ တရ ိုးက
ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ လူတစ်တယ က် ဧကန်အမှန ် ပြစ်သည်ဆပါက သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးက အဘယ်တကက င့်် အတလိုးထ ိုးမှု သင်မရှရသနည်ိုး။ ထအပပင်
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မကျငသ
့်် ိုးတသ သူမျ ိုး၏ အကကည်တ
့် စ်ချက်န္င
ှ ပ
့်် င် သင်သည် အဘယ်တကက င့််
ထသူတတန
ချင်ိုး လက်ရသနည်ိုး။ ဤသည်မှ မည်သတသ
ပပဿန မျြုိုးနည်ိုး။ သင်၌
့် က်သ ချက်
့်
့်
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်မှု ရှသည် မရှသည်က ငါင်္ရမစက်။ သင်သည် မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးတသ အြိုးအခ
တပိုးခဲသ
့် ့်
့် ည်က ငါင်္ရမစက်။ သင်၏ အင်အ ိုးက မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်ဆပခင်ိုးက ငါင်္ရမစက်သကဲသ
သင်သည် နယ်ခဗလ်ကျသူတလ သတည်
ိုးမဟတ် အလကင်တသ တခါင်ိုးတဆ င်တလ ဆသည်က
့်
ငါင်္ရမစက်။ အကယ်၍ သင်၏ အင်အ ိုးမျ ိုးက ကကီိုးမ ိုးသည်ဆလျှင ် ထအရ သည် စ တန်ခွ့် နအ
် ိုး၏
အကူအညီတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ င်္ဏ်ပဒပ်က ပမငမ
့်် ိုးပါက ထအရ သည်
သင်၏တဘိုးပတ်လည်၌ သမမ တရ ိုး လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုး အင်မတန်
မျ ိုးတသ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် န္ှငထ
် တ်မခရတသိုးပါက ထသပြစ်
့် ရပခင်ိုး၏
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ယခအချန်သည် န္ှငထ
် တ်တသ အလပ်လပ်ရမည့်် အချန်မဟတ်၍ ပြစ်သည်။
ထအစ ိုး ယခအချန်သည် ြယ်ရှ ိုးတသ အလပ်လပ်ရမည့်် အချန်ပြစ်သည်။ သင်က
် တ်ြ ့်
့် ယခန္ှငထ
အလျင်မလတသိုးတပ။ သင် သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ခရပပီိုးသည်တ
့် န က် သင်က
် န ့်
့် ငါအပပစ်တပိုးမည့်တ
သက်သက်ကသ ငါ တစ ငတ
့်် နပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ မည်သမ
ူ ဆ
သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုးခရတပမည်။
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
သမမ တရ ိုးတက
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးသမ
၎င်ိုးတ၏သက်
တသခချက်တင
ွ ် ဧကန်အမှန ် ရပ်တည်န္င်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတသ သူမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ပပီိုး
သမမ တရ ိုးဘက်၌ အမှနတ
် ကယ် ရပ်တည်န္င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမှုန္င
ှ ့််
မတရ ိုးမှုတက
့်် ိုးတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုး မရှတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့် ကျငသ
သူတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အရှက်ရတစကက၏။ အသင်ိုးတတ ်တွင ် အပငင်ိုးအခ ပြစ်တစတသ
သူမျ ိုးသည် စ တန်၏ အတစအပါိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ စ တန်၏ပပယင်္် ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
့်
လူတသည်
အင်မတန် မလမန်ိုးထ ိုးတတ်ကကတလသည်။ ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်မှု မရှသူမျ ိုးန္ှင ့််
့်
သမမ တရ ိုးဘက်၌ ရပ်တည်ြရန်
ွ ်ိုးန္င်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဆိုးယတ်တသ
့် မတတ်စမ

ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သထ ိုးကကပပီိုး သမမ တရ ိုးက ညှြုိုးန္ွမ်ိုးတစသည်။ ထထက်
ပ၍ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စ တန်က သမ ိုးရိုးကျ ကယ်စ ိုးပပြုတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တရွ ိုးန္တ်၍
့်
မရန္င်တတ တ
ှ ိုး် ခရတပလမ်မ
့် လ က်တအ င်ပြစ်ပပီိုး၊ အလအတလျ က် သတ်သင်ြယ်ရင
့် ည်။
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏မသ ိုးစက ဆက်ရှတနြ ့်
ခွငမ
့်် ပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် အသင်ိုးတတ ်က ရည်ရွယ်ချက်ရှရှ ပြြုခွသ
ဲ မ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး ရှတနခွငမ
့်် ပပြုတပ။ သတသ
်
့်
ယခအချန်သည် န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးအမှုပပြုရန် အချန်မဟတ်။ ထကဲသ
့် တသ
သူတသည်
တန က်ဆိုးတင
ွ ်
့်
့်
တြ ်ထတ်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး သတ်သင်ြယ်ရင
ှ ိုး် ခရမည်သ ပြစ်သည်။ အသိုးမဝင်တသ
မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ ဤလူတအတပေါ်
၌ လပ်တတ မ
ှ ့်် သက်ဆင်တသ သူမျ ိုးသည်
့် ည်မဟတ်။ စ တန်န္င
့်
သမမ တရ ိုးဘက်တွင ် မရပ်တည်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးက ရှ တသ သူမျ ိုးကမူ
သမမ တရ ိုးဘက်တွင ် ရပ်တည်န္င်ကကသည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးလမ်ိုးက ကက ိုးရြရန်
့် မထက်တန်၊ သမမ တရ ိုးက သက်တသခြရန်
့် လည်ိုး မထက်တန်တပ။
သမမ တရ ိုးသည် သူတ ကက
ိုးြ လ
့်
့် ိုးဝမဟတ်တချ။ ယင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးအတွက် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တလသည်။ လူတင်ိုး၏နင်္ိုးက
ြွငမ
့်် ပပမီ၊ အသင်ိုးတတ ်က တန္ှ ငယ
့်် ှက်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတတ ်က အဆက်ပပတ်တစတသ သူမျ ိုးသည်
တန က်မှ ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ြရန်
့် ယခ ပထမဦိုးစွ တဘိုးြယ်ခရမည်ပြစ်သည်။ အမှုတတ ်
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ ့်် ဤလူမျ ိုးသည် အသီိုးသိုးီ တြ ်ထတ်ခရမည်၊ ထတန
့် က် ၎င်ိုးတ သ
့် တ်သင်ြယ်ရှငိုး်
ခရတပလမ်မ
့် ည်။ တလ တလ ဆယ်တွင ် သမမ တရ ိုးက တထ က်ပတ
့် ပိုးစဉ်အတွငိုး် ၎င်ိုးတ ့်
လျစ်လျြူရှု ခရလမ်မ
ွ ်အ ိုး သမမ တရ ိုး တစ်ခလိုးက ြွငပ့်် ပတသ အခါ ထလူမျ ိုးသည်
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြယ်ရှ ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ ထအချန်သည် လူအ ိုးလိုးက မမတ၏
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
အတန်ိုးအစ ိုးသတ်မတ
ှ ်မည့်် အချန်လည်ိုးပြစ်သည်။ ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်မမ
ှု ရှတသ သူမျ ိုး၏ တသိုးန္ပ်သည့််
လှညစ
့်် ိုးမမ
ှု ျ ိုးသည် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုး၏ လက်၌ ၎င်ိုးတပျက်
စီိုးပခင်ိုးဆီသ ဆ
့် ည်၊
့်
့် က်တရ က်တစလမ်မ
သူတသည်
မတက င်ိုးတသ လူမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အတဝိုးသ တသွ
ိုးတဆ င် ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့်
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ ပပန်လ န္င်မည် မဟတ်တချ။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက မချစ်တသ တကက င၊့််
့်
သမမ တရ ိုးဘက်က ရပ်တည်န္င်စွမ်ိုး မရှတသ တကက င၊့်် မတက င်ိုးတသ လူမျ ိုးတန က်
လက်တလျှ က်ပပီိုး၊ မတက င်ိုးသည့်လ
် ူမျ ိုးဘက်က ရပ်တည်တသ တကက င၊့်် မတက င်ိုးတသ လူမျ ိုးန္ှင ့််
ပူိုးတပါင်ိုးကကစည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အ ခတသ တကက င ့်် ထသတသ
ဆက်ဆပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
့်
ထက်တန်တသ အရ ပြစ်သည်။ ထမတက င်ိုးတသ လူမျ ိုးသည် မတက င်ိုးမှုကပင်
တရ င်ပပန်ဟပ်သည်က သူတသည်
တက င်ိုးစွ သတသ ်လည်ိုး၊ သူတတန
့်
့် က် လက်ြ ့်
မမတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက မ တကျ တစကကပပီိုး သမမ တရ ိုးက တကျ ခင်ိုး ကကတလသည်။ သမမ တရ ိုးက

လက်တတွျို့ မလပ်တဆ င်ဘဲ ြျက်ဆိုးီ တတ်ပပီိုး စက်ဆပ်ြွယ်အရ မျ ိုးကလပ်တသ
ဤသူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနတ
် နကကသည် မဟတ်တလ ။ ထလူမျ ိုးအကက ိုး၌
မမတက
့် ယ်မမ ဘရင်မျ ိုးအပြစ် ပြမ်ိုးကကတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတတန
့် က်သ ့်
တတက က်တက က်လက်တသ အပခ ိုးသူမျ ိုး ရှကကတသ ်လည်ိုး၊ ထသူတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က အ ခတသ
သဘ ဝဗီဇမျ ိုးသည် အ ိုးလိုးအတူတပ
ူ င် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတက
့် မကယ်တင်ဟ
အခင်အမ တပပ ရန် သူတ၌့် မည်သည့်် အတကက င်ိုးပပချက်ရန္
ှ င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က မတပြ ငမ
့်် တ်ဟ
အခင်အမ တပပ ရန် သူတ၌့် မည်သည့်် အတကက င်ိုးပပချက်ရန္
ှ င်သနည်ိုး။ သူတက
့် ြျက်ဆိုးီ တနသည်မှ
သူတက
ှု င် မဟတ်တလ ။ သူတက
ဲ ခေါ်တနသည်မှ သူတက
့် ယ်တင်၏ မတက င်ိုးမပ
့် ငရဲဆီ ဆွတ
့် ယ်တင်၏
ပန်ကန်မပ
ှု င် မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည် အဆိုးတင
ွ ်
သမမ တရ ိုးတကက င ့်် ကယ်တင်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး စလင်တအ င် ပပြုပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည် အဆိုးတွင ် သမမ တရ ိုးတကက င ့်် မမတက
့် ယ်ကယ်
ပျက်စီိုးတစကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
လက်တတွျို့ မလပ်တဆ င်တသ သူတက
့်် နတသ နင်္ိုးတပင်
့် တစ ငတ
့် ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြရန်
့် အစီအစဉ် မရှတသ သူမျ ိုးသည် အပပစ်မျ ိုး တန က်ထပ်ကျြုိုးလွနပ် ခင်ိုးက
တရှ င်ြရန်
် ွ ိုးြ ငါအကက
တပိုးသည်။
့် အသင်ိုးတတ ်မှ တတ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုး ထွကသ
့်
အချန်တန်တသ အခါ တန င်တရရန် အလွနတ
် န က်ကျသွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင ့််
အပ်စြွဲျို့တသ သူမျ ိုး၊ ကွဲပပ ိုးမမ
ှု ျ ိုးပြစ်တအ င် ြန်တိုးီ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် ရှ ယတ်မ တသ
ထနယ်ခဗလ်ကျသူမျ ိုးသည် သ ၍ပင်တစ စီိုးစွ ထွက်သွ ိုးရမည်။ ဆိုးယတ်တသ ဝပတလွ၏
သဘ ဝဗီဇရှသည့်် ဤလူမျ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲရန် မတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ကက။ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏
တလျ ်ကန်တသ အသက်တ က တန က်ထပ် အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် လိုးဝ မတပိုးတတ ရ
့် န် သူတသည်
့်
အသင်ိုးတတ ်က တတ်န္င်သမျှ အတစ ဆိုး ထွက်သွ ိုးသည်မှ ပတက င်ိုးသည်၊ ဤသပြင်
့် ့် ဘရ ိုးသခင်၏
အပပစ်ဒဏ်တပိုးမက
ှု တရှ င်ရန်ပြစ်သည်။ သူတန္ှ့် င ့်် စတ်တူသတဘ တူရခဲ
ှ တ
့် သ သင်တထဲ
့် မှ
သူမျ ိုးသည်လည်ိုး မမတက
့်် တရိုးက အသိုးချလျှင ်
့် ယ်မမတ ပပန်
့် သိုးသပ်ြရန်
့် ယခအခွငအ
တက င်ိုးမည်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ အသင်ိုးတတ ်မှ ထွက်ခွ မည်တလ ၊
့်
အသင်ိုးတတ ်၌ ဆက်ရတနပပီ
ှ
ိုး န ခလျက်တန က်လက်မည်တလ ။ သင်တသည်
ဤကစစက တသချ စွ
့်
စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ ရမည်။ ငါသည် သင်တက
့်် တရိုးတစ်ခ တပိုးပပီိုး၊
့် တရွ ိုးချယ်စရ ဤတန က်ထပ် အခွငအ
သင်တ၏အတပြက
ငါတစ ငတ
့်် နသည်။
့်

သင်သည် အသက်ရှငခ် ြင်ားသို တရ
က်လ ပပီ ားသူတစ်ဦားခ စ်သတလ
့်

သင်တ၏
် ့် စ်ပပီိုး သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက သင်တ စွ
့် နပ
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပခင်ိုးရသည့်
ှ
အ
် ခါမှသ စလင်တစပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ပတရ ြက်ပပြုချက်က
တပပ ဆန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်န
် က်နမ
ဲ ှုကမျှ တပပ န္င်မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည်
လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပပီိုး ထတ်တြ ်ပပတနလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ထတန
ွ ် လူသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
့် ည်၊ သတသ
့်
့် က်တင
ခခဲရ
“လူတသမျ ိုး” ပြစ်လ ခဲက့် ကသည်။ ထတကက
င၊့်် သင်တပပ င်ိုးလဲ
့် သည်မှ လူတသည်
့်
့်
ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊် သင်သည် ဤ “လူတသမျ ိုး” ကဲသ
့် ပြစ်
့် ည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။
့် လမ်မ
လူတ၏ဝ
ှ တ
် စက ပပန်လည် တမွိုးြွ ိုးတစသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည ဉ်မျ ိုးက အသက်ပပန်ရင
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုး ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးတသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
့်
အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးတ တရ
က်ကကပပီိုးပြစ်လမ်မ
့်် တ်သက်၍ ငါတပပ ဆ သည့်အ
် ခါတွင၊်
့် ည်။ “လူတသ” န္ှငပ
့်
ဝည ဉ်မရှသည့်် အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဝည ဉ်မျ ိုး
တသဆိုးပပီိုးတသ လူမျ ိုးက ငါရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးက
အသက်ပပန်ရင
ှ တ
် သ အခါတွင၊် သူတသည်
အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးသ တရ
က်လ ကကသည်။ ယခင်ကဆခဲတ
့် သ
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးမှ အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးသ တရ
က်ပပီိုးပြစ်တသ လူမျ ိုး၊ စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ်
့်
ရှခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ စ တန်က အန္င်ယူခတ
ဲ့် သ သူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ တရတ်ပပည်၏
တရွ ိုးချယ်ခရတသ လူမျ ိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ ရက်စက်က လူမဆန်တသ ညှဉ်ိုးပန်ိုး
န္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမှုက သည်ိုးခခဲက့် ကပပီိုး၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ
ြျက်စီိုးခဲပ့် ပီိုး၊ အသက်ရင
ှ ရ
် န် သတတ စိုးစဉ်ိုးမျှပင် မရှဘဲပြစ်တစခဲသ
့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့်
၎င်ိုးတ၏စ
စ်သ ရမှ စတင်ရမည်- ၎င်ိုးတ၏
့် တ်ဝည ဉ်မျ ိုး န္ိုးထပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏အန္ှ
့်
့်
အန္ှစ်သ ရထဲတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး န္ိုးထရမည် ပြစ်သည်။ တစ်တန ့်
၎င်ိုးတအသက်
ဝင်လ တသ အခါ၊ ပတ်ဆမှု့် မျ ိုး တန က်ထပ်ရတတ
ှ
မ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုး
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့်
တချ တမွျို့ စွ တရှ ျို့ဆက် လမ်မ
ှ
န်တွင၊် ဤအရ သည် ပြစ်န္င်တပခ မရှတသိုးတပ။
့် ည်။ လက်ရအချ
လူအမျ ိုးစသည် သဿန်တစပပင်ပမ အတပခအတနမျ ိုးစွ က တပါက်ြွ ိုးတစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့််
အသက်ရင
ှ က် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တသပခင်ိုးတရ ိုး၏တရ င်ဝါလကခဏ ထဲတွင ် ပတ်ြိုးခရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
ချြုျို့တသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှတလသည်။ လူတစ်ချြုျို့၏ စက ိုးမျ ိုးက တသပခင်ိုးတရ ိုးက သယ်တဆ င်သည်၊
၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးက တသပခင်ိုးတရ ိုးက သယ်တဆ င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ အသက်
ရင
ှ သ
် ည့်ပ
် စပြင ့််
့် လပ်တဆ င်မမ
့်
၎င်ိုးတ တပါက်
ြွ ိုးတစသည့်် အရ တင်ိုးနိုးီ ပါိုးမှ တသပခင်ိုးတရ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ ယတနတွ
့် င ်
့်
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူသရှငက် က ိုး သက်တသခကကပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
အပပည်အ
့် ဝ
့်
အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးသ မတရ
က်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တထဲ
ွ ် လူတသတပမ က်ပမ ိုးစွ ရှသည်အ
့် တွက်၊
့်
့် တင

ဤအလပ်တွင ် ၎င်ိုးတ ကျရှု
ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး အလယ်တွင ် သူ၏အမှုက လျင်ပမန်စွ ပြနန္
် ့် င်ြအလ
ငှ့် အဘယ်တကက င ့််
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အဩ
့် ြွယ်ရ မျ ိုး မပပသည်က တမိုးကကသည်။ လူတသတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
သက်တသမခန္င်ကကတပ။ ဤသည်မှ အသက်ရင
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုးသ လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊
သတ
“လူတသမျ ိုး” ပြစ်ကကတလသည်။ မျ ိုးလှစွ တသ သူတသည်
့် အမျ ိုးစတသည်
့် င် ယတန လူ
့်
့်
တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ အရပ်တအ က်၊ စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ် အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး၊ တအ င်ပမင်မက
ှု
မရရှန္င်ကကတပ။ ထသပြစ်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ သက်
တသခန္င်ကကမည်နည်ိုး။
့် လျှင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဧဝတင်္လအလပ်က ၎င်ိုးတ မည်
သ ပြန
် ့် င်ကကမည်နည်ိုး။
့်
့် န္
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမတ
ှု အ က်တွင ် အသက်ရင
ှ တ
် သ သူအ ိုးလိုးသည် တသပခင်ိုးတရ ိုး အလယ်တင
ွ ်
အသက်ရင
ှ တ
် သ သူမျ ိုး၊ စ တန်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုး မခရဘဲ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမခရဘဲ၊
လူမျ ိုးသည် တသပခင်ိုးတရ ိုး၏စွမ်ိုးအ ိုးက မလွတတ
် ပမ က်န္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အသက်ရင
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်မလ န္င်တပ။ ဤ “လူတသမျ ိုး” သည် န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် တရ က်ြ မဆ
့်
သက်တသမခန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးလည်ိုး မခန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတသတ၏
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုး၏ သက်တသခပခင်ိုးက အလရှပပီိုး၊
့် သက်တသခပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ အသက်ရင
သူအတွ
က် အလပ်လပ်ရန် လူတသတက
် မ
ူ ျ ိုးက တစခင်ိုးတပသည်။ “လူတသတ”့်
့်
့် မဟတ်ဘ၊ဲ အသက်ရှငသ
သည် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
က ပန်ကန်တသ သူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်၌
့်
့်
ထထင်ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်ကကတပ။
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကက ၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ်
့်
အသက်ရင
ှ တ
် သ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး စ တန်၏အသိုးချပခင်ိုးက ခကကရတလသည်။ လူတသမျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးက ဆန်ကျင်
ရ ၌ ရပ်တည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ပပီိုးလျှင ်
့်
နမ်က
့် ျပခင်ိုး၊ စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်ပခင်ိုး၊ မလမန်ိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ ရင်ိုးစင်ိုးပခင်ိုး၊ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မသမသ
အန္တရ ယ်တပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မမတက
လူမျ ိုးသည်
့် ယ်ကယ် ထင်ရှ ိုးတစကကသည်။ ထသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ကကလျှငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အသက်ရင
ှ က် ကတသ ်လည်ိုး၊ လမ်ိုးတလျှ က်တနသည့်် အသက်ရှြူတနကကတသ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ လူတသတသည်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခပခင်ိုးင ှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ြမတပပ
န္ှင၊့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစပခင်ိုးင ှ လိုးဝ မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
သူက
့်
့် လှညပ့်် ြ ိုးရသ

လှညပ့်် ြ ိုးန္င်သည်၊ သူက
့် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးန္င်ပပီိုး သစစ တြ က်န္င်က ၊
၎င်ိုးတအသက်
ရင
ှ သ
် ည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ တပါက်
ြွ ိုး တစသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးသည်
့်
့်
စ တန်၏သဘ ဝက ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ လူတသည်
အသက်ရင
ှ တ
် သ သတတဝါမျ ိုး ပြစ်လ ရန်န္င
ှ ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခရန်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက ရရှရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ လက်
ခရမည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
ွ ခ ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ကျြုိုးန္န
ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးတက
့် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ လက်ခရမည်ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ထမှသ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ရရှ
ှ တ
် သ သတတဝါမျ ိုး
့် မည်ပြစ်က အသက်ရင
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ ကကလမ်မ
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရကက၏။
့် ည်။ အသက်ရင
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခကကရပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မမတက
် ့် န်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆက်ကပ်ရန် လလ ိုးတနကကပပီိုး မမတ၏
့် အသက်က စွနရ
တပျ ်ရွငက် ကက ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မမတ၏အသက်
တ တစ်ခလိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
့်
ဆက်ကပ်ပမှြုပ်န္ထ
ှ ိုးကကမည်ပြစ်သည်။ အသက်ရင
ှ ် သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သက်တသခကကတသ အခါမှသ လျှင ် စ တန်သည် အရှက်ရန္င်မည်။ အသက်ရင
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုးကသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဧဝတင်္လအလပ်က ပြနတ
် ့် ဝန္င်ကကသည်၊ အသက်ရင
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတက် ကပပီိုး၊ အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုးသ စစ်မှနတ
် သ လူမျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ မူလက
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
ှ ခ
် သ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် စ တန်၏
့် သ လူမှ အသက်ရင
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးတကက င့်် လူသည် တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ အလယ်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ ရ
် ပပီိုး၊ စ တန်၏
စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ် အသက်ရင
ှ ရ
် သည်၊ ထတကက
င ့်် ဤနည်ိုးပြင၊့်် လူတသည်
ဝည ဉ်ကင်ိုးမဲတ
့် သ
့်
့်
လူတသမျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
တသ ရန်သမ
ူ ျ ိုး
့်
့်
ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ တန်ဆ ပလ မျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်က ၊
့်
စ တန်၏အကျဉ်ိုးသ ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
ှ သ
် ည့််
့် သ အသက်ရင
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူတသမျ ိုးပြစ်လ ကကပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ သက်တသခချက်က
့်
ဆိုးရှုိုးရပပီိုးပြစ်က ၊ သူြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏ဇီဝအသက် ရှထ ိုးသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ပြစ်သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆိုးရှုိုးရတလပပီပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏သက်တသခချက်က
ပပန်ရပ်သမ်ိုးပပီိုး၊ သူကယ်တင်၏ လက်ပြင့်် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ စ တန်၏
ြမ်ိုးဆီိုးပခင်ိုးခရတသ သူတက
အသက်ရင
ှ တ
် သ
့် ပပန်ရပ်သမ်ိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သတတဝါမျ ိုးပြစ်လ ရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ပပန်လည် ထတပမ က်တစရမည်ပြစ်ပပီိုး၊

သူ၏အလင်ိုးထ၌
ဲ ၎င်ိုးတ အသက်
ရင
ှ က် ကြအလ
ငှ့် ၎င်ိုးတက
့်
့်
့် သူပပန်သမ်ိုးယူရမည် ပြစ်သည်။
လူတသတသည်
ဝည ဉ်မရှတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အလွနအလွ
် ့်
န ် ထထင်ိုးကကသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆန်ကျင်
ကကသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ အဓကအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူမျ ိုး
့်
့်
ပြစ်ကကသည်။ ဤလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က န ခရန် ရည်ရွယ်ချက် စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သူက
် ့် ျင်ပခင်ိုးသ ပပြုကကပပီိုး၊ သစစ တစ ငသ
့်် မှု စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှကကတချ။
့် ပန်ကန်က ဆနက
အသက်ရင
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုး ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
န ခရန် သရှသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ ငသ
့်် သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
့်
သက်တသခချက်က ပင်ဆင်ကကပပီိုး၊ ဤလူတသ
့် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အမ်တွင ်
တကျနပ်တစလျက်ရကကတပသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးသ တရ
က်လ န္င်သမ
ူ ျ ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ပမင်န္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ င်သ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့် န္င်သမ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရှ တြွရန် လလ ိုးလျက်ရသူ
ှ မျ ိုးက ကယ်တင်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ
ခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၌ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးက သူကယ်တင်သည်။ လူအချြုျို့သည်
အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးတ တရ
က်လ န္င်ပပီိုး၊ လူအချြုျို့သည် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသ တရ
က်မလ န္င်ကကတပ။
့်
့်
ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏သဘ
ဝသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးခရန္င်၊ မခရန္င်ဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်သည်။
့်
လူမျ ိုးစွ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က ကက ိုးြူိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
ွ ်ိုးရကကတသိုး
ှ
တပ။
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်စမ
ထသတသ
လူတသည်
မည်သည့်် သမမ တရ ိုးကမျှ အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပခင်ိုးင ှ
့်
့်
မတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍လည်ိုး တမင်သက်သက်
တန္ှ င်ယ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်အ
် လပ်ကမျှ
့် ှကက် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှကက၊ သူထ
် ရ ကမျှ ဆက်ကပ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ့်
့် မည်သည့်အ
အသင်ိုးတတ ်၏တငွကလည်ိုး လျှြုျို့ ဝှက်စွ သိုးကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်တွင ် အခမဲ့်
စ ိုးကကတလသည်။ ဤလူတသည်
တသဆိုးကကပပီိုး၊ ကယ်တင်ခရမည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏အမှုအလယ် ရှသူမျ ိုးက ကယ်တင်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက မရရှန္င်တသ
လူတစ်ချြုျို့ ရှတလသည်။ အတရအတွက် အနည်ိုးငယ်ကသ သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်သည်။
ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လူအမျ ိုးစသည် အလွနအ
် မင်ိုး
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခကကရပပီိုးပြစ်က လူတသမျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ကယ်
တင်
့်
မခရန္င်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ လိုးဝ အသိုးချပခင်ိုး ခကကရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သဘ ဝ၌ အလွန ် မလမန်ိုးထ ိုးပြစ်ကကတလသည်။ ထလူအနည်ိုးစသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
အပပည်အ
့် ဝ မန ခန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အစဦိုးကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ
့်

သစစ ရှလ ခဲက့် ကသူမျ ိုး သမဟ
ွ တ
် သ
့် တ် အစဦိုးကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် အဆိုးစန
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှခဲက့် ကသူမျ ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
အမှုတကက င့်် သူက
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်ဆ
့် ိုးတသ
့် န ခလ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င့်် သူက
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးတကက င့််
့် ပမင်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
၎င်ိုးတ၏စ
ှု ျ ိုး ရှပပီိုး၊ စစ်လည်ိုးစစ်မန
ှ က
်
ပမှနလ
် ည်ိုးပြစ်တသ
့် တ်သတဘ ထ ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲမမ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတကက င့်် သူက
ှ ၊့်် ဤလူတ ့်
့် သလ ကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤအမှုမရှဘဲန္င
မည်မျှတက င်ိုးပမတ်တစက မူ၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ကကဆဲပြစ်တပမည်၊ တသပခင်ိုးတရ ိုးန္ှင ့််
့်
သက်ဆင်ကကဆဲ ပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ တသဆ
ိုးကကဆဲပြစ်တပမည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ဤလူတ ရရှ
့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်
့် န္င်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
လလ ိုးတနကကပခင်ိုးတကက ငသ
့်် က်သက် ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
ှ သ
် တ
ူ သည်
့် မှုတကက င်၊့် အသက်ရင
့် သစစ တစ င်သ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ ကတတတ ်မျ ိုးကက ိုးတွင ် အသက်ရင
ှ ရ
် လမ်မ
့် ည်၊
ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ဆန်
ကျင်
ပခင်ိုးတကက င်၊့် လူတသတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရွ မန်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
့်
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုးအလယ်
အသက်ရင
ှ က် ကရလမ်မ
် ူကမျှ တပပ င်ိုးလဲ မရန္င်တသ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ မည်သည့်လ
တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ သူတက
့် ယ်တင်၏ ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးတကက င့်် လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက ရရှကကပပီိုး အလင်ိုး၌ အသက်ရင
ှ က် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တက က်ကျစ်တသ
အကကအစည်မျ ိုးတကက င့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ပခင်ိုးကခကကရပပီိုး အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးထဲသ ့်
့်
သက်ဆင်ိုးကျရသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ဘရ ိုးသခင်၏
့် မတက င်ိုးမှုဒစရက်ပပြုပခင်ိုးတကက င့်် လူတသည်
့်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏တမ်
ိုးတပခင်ိုးန္ှင ့်် သစစ တစ င်သ
င့်် လူတသည်
့် မှုတတကက
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ င်မ
့် တ်၏။ သူသည်
အသက်ရင
ှ သ
် တ
ူ က
ဲ ၊ သပြစ်
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုး၊ လူတသတက
့် ကျန်ဆ၏
့် ၍ ၎င်ိုးတသည်
့်
တသပခင်ိုးတရ ိုးအလယ်တွင ် အပမဲတနကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးထ၌
ဲ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
အသက်ရင
ှ ရ
် လမ်မ
ှ အ
့်် တူ ထ ဝရ ရှြရန်
် သ သူတက
့် ည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
့် ၊ အသက်ရှငတ
့်
သူ၏န္င်ငတတ ်ထန္
ဲ င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးထဲသ တခေါ်
် လူတသမျ ိုးအတွက်၊
့် ည်။ သတသ
့် တဆ င်လမ်မ
့်
သူသည် ၎င်ိုးတက
လမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ရက်ချပပီိုး ထ ဝရတသပခင်ိုးထဲသ တပိုးအပ်
့်
့်
သူ၏ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရသူ ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်န္င
ှ ့်် အပမဲ သက်ဆင်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သက
ူ ့် မျှ မတရ ိုးသပြင့်် မဆက်ဆတပ။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွတသ သူအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ဧကန်မချ ဆက်လက်ရကကလ
ှ
မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က

မန ခတသ သူန္င
ှ ့်် သူန္င
ှ သ
့်် ဟဇ တမပြစ်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် သူ၏အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး အလယ်တင
ွ ်
ဧကန်မချ အသက်ရင
ှ က် ကရလမ်မ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ည်။ သင်သည် လူဇ့် တ၌ပပြုတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
တသချ တက င်ိုး တသချ မည်မဟတ်- သတသ
် တစ်တနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တသည်
့်
လူ၏အဆိုးသတ်က တက်ရက်စီစဉ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ထအစ ိုး သူ၏ဝည ဉ်တတ ်သည်
လူ၏ခရီိုးပန်ိုးတင်က စီစဉ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တန္ှင ့််
သူ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးပြစ်သည်၊ သူ၏လူဇ့် တသည် အမှ ိုးမကျြူိုးလွန ်
န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သ ၍ပင် အမှ ိုးလပ်န္င်စွမ်ိုးမရှသည်က လူတသ
့် ည်။
့် ကကလမ်မ
တန က်ဆိုးတွင၊် သူသည် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးသ တရ
က်တသ သူတက
ဲ ဧကန်
မချ
့်
့် သူ၏န္င်ငတတ ်ထသ
့်
အပအလ မရှဘဲ၊ တခေါ်တဆ င်လမ်မ
ှ ပ် ခင်ိုးသ မတရ
က်တသ
့် ည်ပြစ်သည်။ အသက်ရင
့်
လူတသမျ ိုးအတွက်မူ၊ စ တန်၏သ ိုးရဲတင
ွ ိုး် ထဲသ ပစ်
့် ည်။
့် ထည့်ပ် ခင်ိုး ခရကကလမ်မ

ဘုရ ားသြင်ကို မသိတသ သူ အ ားလားု သည် ဘုရ ားသြင်ကို
ဆန်က
့် ျင်တသ သူမျ ား ခ စ်ကကသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ လူသ ိုး၌ သူ၏အမှု စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ အကျြုိုးသက်တရ က်မန္
ှု င
ှ ့််
လူသ ိုးအတွက် သူ၏ အလတတ ် အတအကျမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်တက
့် သတဘ တပါက်ရန်ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်သ လ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။
့် က်တသ လူတင်ိုး ရရှသငတ
ယတနတခတ်
တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည မှ လူအ ိုးလိုး ကင်ိုးမဲလ
ှ
အ
် ရ
့်
့် ျက်ရသည့်
ပြစ်သည်။ ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမသ
ှ ည် မျက်တမှ က်က လအထ၊ လူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်
့်
ပပြုပပီိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအလိုးစန္ှင ့်် လူသ ိုးအတွက် သူ၏ အလတတ ်
အတအကျမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်- ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးက မသသကဲသ
့် ့်
သတဘ မတပါက်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘ သ တရိုးတလ က တစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ်
ပမင်ရသည့်် အ ိုးနည်ိုးချက်ပြစ်သည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုး၌လည်ိုး
တတွျို့ရတပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ ရှု ပမင်ရသည့်အ
် ချန် တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည က အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သတဘ တပါက်သည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်
ပပြုပပီိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက သင် ရှု ပမင်ရသည့်အ
် ချန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးက သင် သတပပြုမသည့်အ
် ချန်- သူ၏ ရက်တရ မှု၊ ဉ ဏ်ပည ၊ အက့် သြွယန္
် င
ှ ့်် လူတအတပေါ်
့်
သူပပြုပပီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက သင် ပမင်ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ ထအခါတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏
ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် တအ င်ပမင်မှု ရှပပီိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလိုးစ လမ်ိုးပခြုက

အလိုးစ အလျှပယ်ပြစ်သည်ဟ ဆရ တွင၊် မည်သည့်ပ
် စပြင ့်် သူသည် အလိုးစ လမ်ိုးပခြုပပီိုး၊
မည်သည့်ပ
် စပြင ့်် အလိုးစ အလျှပယ် ပြစ်သနည်ိုး။ ဤအရ က သင်န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သည်ဟ ယူဆ၍မရန္င်တပ။ ဘ သ တရိုး တလ က၌ ရှသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ မတရ ိုးသပြင်ပ့် ပြုတသ သူမျ ိုး၊ နတ်ဆိုးန္ှင ့်် တူတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ
အဘယ်တကက င့်် ငါဆသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
မတရ ိုးသပြင်ပ့် ပြုတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ
့်
ငါတပပ သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏
့်
ဉ ဏ်ပည က မပမင်န္င်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထတ်တြ ်မပပတပ။ ၎င်ိုးတသည်
မျက်မပမင်မျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မပမင်
န္င်ကကတချ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုး
့်
့်
ခရကကပပီိုးပြစ်က ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
င်္ရစက်မန္
ှု င
ှ ့်် ကွယက
်
မှုတ လ
့် ိုးဝ ကင်ိုးမဲက့် ကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု မရှကကသူမျ ိုးသည်
အ ိုးလိုး မတရ ိုးသပြင်ပ့် ပြုတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့်
န္ှုတမ
် ျ ိုးပြင ့်် အသအမှတ်ပပြုတသ ်လည်ိုး၊ သူက
့် မသတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
တန က်လက်တသ ်လည်ိုး၊ သူက
့် မန ခကကသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်၌
အကကြုက်တတွျို့တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသမရပ်တည်န္င်ကကသူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က သန ိုးလည်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ
အမှုက သန ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှင ့်် မကက်ညန္
ီ င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်အြလည်
ိုး သက်တသမရပ်တည်န္င်တပ။ တစ်ဘက်၌ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆနက
် ့် ျင်သည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ အစပပြုပပီိုး၊
အပခ ိုးတစ်ဘက်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က မသန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတွက် သူ၏အလက သန ိုးလည်မှုကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးတမှ့်
အစပပြုတပသည်။ အတူတကွကကည်သ
့် ည်အ
့် ခါ၊ ဤရှု တထ ငန္
့်် စ
ှ ်ခသည် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏
ခခပခင်ိုးသမင်ိုးတစ်ခ ပြစ်၏။ ယကကည်ပခင်ိုး၌ လူသစ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝ၌ ထသတသ
့်
ဆနက
် ့် ျင်မှု တည်ရတသ
ှ
တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ယကကည်ပခင်ိုး
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ရှတသ သူတ၏
ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ မသ
န ိုးမလည်မ၏
ှု အကျြုိုးဆက်ပြစ်တပသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တမခယူမီ အချန်တွင၊် လူတစ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
မပှု ပြုသည်၊
့်
မပပြုသည်က တင်ိုးတ မှုမှ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ထ ိုးသည့််

အမန်မျ
် တပေါ် အတပခခတပသည်။ သ ဓကအ ိုးပြင၊့််
့် ိုးက လက်န ပခင်ိုးရှ၊ မရှဆသည့်အ
ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ၊် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက မလက်န ခဲသ
ူ ဆက
့် ည့်် မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်သအ
ူ ပြစ် မှတယ
် ခ
ူ သ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါထ ယဇ်ပတ
ူ ဇ ်မှုမျ ိုးက
ခိုးယတ
ူ သ သူမည်သမ
ူ ဆ၊ သမဟ
် ့် ျင်တသ သူ
့် တ် တယတဟ ဝါ မျက်န္ ှ သ တပိုးတသ သူတက
့် ဆနက
မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်သတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် မှတယ
် ခ
ူ ခဲရ
့် ပပီိုး တသသည်အထ
တကျ က်ခပဲ ြငပ
့်် စ်ခခဲရ
ှ မ
့်် ခင်တက
ူ ဆန္ှင ့််
့် မည်ပြစ်သည်။ မမ၏ြခင်န္င
့် မရတသတသ သူ မည်သမ
သူတစ်ပါိုးက ရက်န္က
ှ ်တသ သူ သမဟ
ဲ သ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက
့် တ် ကျန်ဆတ
မတစ ငထ
့်် န်ိုးတသ သူအပြစ် မှတယ
် ပူ ခင်ိုးခခဲရ
့် သည်။ ပပီိုးလျှင ် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက
မတစ ငထ
့်် န်ိုးတသ သူ အ ိုးလိုးသည် သူက
် ့် ျင်တနကကသကဲသ
့် မှ
် ခ
ူ ခဲရ
့် သည်။ တယရှု က
့် ဆနက
့် တယ
ဆနက
် ့် ျင်သူ မည်သမ
ူ ဆက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်သအ
ူ ပြစ် မှတ်ယပူ ပီိုး တယရှု မနမ် မက်
တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန ခတသ သူ မည်သမ
ူ ဆက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်သအ
ူ ပြစ်
မှတ်ယသ
ူ ည့်အ
် ချန်ပြစ်တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင ် ထသ မဟ
တ်တတ တ
့် ပ။ ဤအချန်က လတွင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအ ိုး အနက်ြွငသ
့်် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးသည် သ ၍ တကျလ ပပီိုး သ ၍လည်ိုး
လက်တတွျို့ကျလ ခဲသ
ဲ့် သိုးသည့်် အချန်က လတွင၊် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တမခယူခတ
လူသ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှဆသည်က တင်ိုးတ မှုမှ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ မပမင်န္င်သည့််
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ကိုးကွယ်က ကကည်ညြုပခင်ိုး ရှ၊ မရှဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခခဲတ
့် ပသည်။
ထအချန်က လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မပမင်န္င်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်
မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် သ
ူ ည် သမဟ
ိုးတပပ ဆခဲပ့် ပီိုး အမှုပပြုခဲသ
့် ည်က
့် တ် သူမည်သ စက
့်
မသခဲက့် ကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးက အနက်ြွငသ
့်် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမှ လိုးဝ
လက်တတွျို့မကျခဲတ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်် အယူအဆမျှ လိုးဝ
့် ပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
မရှခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထ မတပေါ်ထန
ွ ိုး် တသိုးတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၌ မတရမရ
့် ကဲသ
ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မမ၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးပြင့်် မည်သ ့်
့်
ယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ မပမင်န္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုး မပပြုသကဲသ
့် လူ
့် သ ိုးအတပေါ် မျ ိုးလှစွ တသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
မပပြုခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တက ခယူပပီိုး၊ လူသ ိုးတကက
့် ိုး အမှုပပြုရန် ကကလ တသ အခါ
အ ိုးလိုးသည် သူက
့် ရှု ပမင်ကကရပပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးကကရက ၊ သူ၏
လူဇ့် တခန္ဓ အတွငိုး် မှ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်ကကရ၏။
ထအခက်အတနတ
် ့် င
ွ ၊် လူသ ိုး၏ အယူအဆအ ိုးလိုးသည် အပမှြုပ်ပြစ်သွ ိုးသည်။ လူဇ့် တ၌
ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်က ပမင်ပပီိုးတသ သူမျ ိုးအတွက်မူ၊ သူက
့် လလ ိုးစွ န ခကကပါက၊ ၎င်ိုးတ ့်

ရှု တခ
် ျခရလမ်မ
် ့် ျင်တသ သူတမှ့် မူ ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်အပြစ်
့် ည်မဟတ်၊ သူက
့် တမင်တက ဆနက
သတ်မှတခ
် ရလမ်မ
လူမျ ိုးသည် အန္တခရစ်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တမင် ဆနက
် ့် ျင်တသ
့် ည်။ ထသတသ
့်
ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ အယူအဆမျ ိုး သထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူက
့်
န ခရန် အဆင်သငရ
့်် ပပီ
ှ ိုး လလ ိုးတနသူမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်မဟတ်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးအတွက် ဘယ်တသ ခါမျှ
ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုး မပပြုဘဲ၊ လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍
ပပစ်တင်ရှုတ်ချတလသည်။ အကယ်၍သ သူသည် လူသ ိုး၏ ၎င်ိုး၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးတပေါ်
အတပခခ၍ စီရင်မည်ဆပါက၊ လူတစ်ဦိုးမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ လက်မျ ိုးမှ
လွတတ
် ပမ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်က တမင် ဆနက
် ့် ျင်တသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
မန ခမှုအတွက် အပပစ်ဒဏ်တပိုးခကကရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က တမင် ဆနက
် ့် ျင်တသ သူတန္ှ့် င ့််
စပ်လျဉ်ိုး၍၊ ၎င်ိုးတ၏
် ့် ျင်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
့် ဆနက
သထ ိုးသည့်အ
် ချက်မှ အစပပြု၏၊ ယင်ိုးကတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တန္ှ ငယ
့်် ှကသ
် ည့််
လပ်ရပ်မျ ိုးသ ၎င်
့် ိုးတက
့် တသွိုးတဆ င်တလသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
တမင်သက်သက် ခခက ြျက်ဆိုးီ ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့်
အယူအဆမျ ိုးရသည်
ှ
သ မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏အမှုက တန္ှ ငယ
့်် ှက်သည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတင
ွ လ
် ည်ိုး
ပါဝင်ပတ်သက်ကကက ၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဤလူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ရှုတခ
် ျခရတပလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တမင် တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုး မရှသူတသည်
ရည်ရွယ်ချက်ရရှ
ှ န ခန္င်ကကပပီိုး
့်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှကမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး ပြစ်တစသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတင
ွ ် ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုး
မရှကကတသ တကက င ့်် အပပစ်သ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပပစ်
် ျခရလမ်မ
့် တသ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့် တင်ရှုတခ
့်
လူတသည်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချခရလမ်မ
်၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
့် ည် မဟတ်။ သတသ
့်
့်
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုပပီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
သထ ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသန္င်ပမဲရပါက၊
ှ
ပပီိုးလျှင ် သူ၏အမှုက
န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှ ၎င်ိုးတ ကက
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုးပြင ့််
့် ြုတတွျို့ ပပီိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
၎င်ိုးတ ဆက်
လက် ပပည့်န္
် က
ှ ်ကကက သူက
့်် ယှက် တပိုးတသ
့်
့် မသလ န္င်ကကတသိုးပါက၊ အတန္ှ ငအ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ ပါဝင်
ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည်
့်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အယူအဆမျ ိုးစွ ပြင ့်် ပပည့်န္
် က
ှ ်ကကပပီိုး၊ ဤအယူအဆမျ ိုးသည်
သသ လ ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအြ မည်
သမျှ
့်
့်
့်
အကူအညီမပြစ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဧဝတင်္လတရ ိုးက မပြနတ
် ့် ဝန္င်ကကတပ၊
့်
သမဟ
တသမရပ်တည်န္င်ကကတပ။ ဤသတသ
လူမျ ိုးသည် အသိုးမကျသကဲသ
့် ့်
့် တ် သူအြ
့် သက်
့်
့်

ဉ ဏ်မရှသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မသကကသည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
ပတ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
် ့် စ်န္င်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ ့်
့် အယူအဆမျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မစွနပ
ပပစ်တင်ရှုတ်ချခကကရ၏။ ယင်ိုးက ဤသဆ
ှ ့််
့် န္င်၏- ယကကည်ပခင်ိုး၌ လူသစ်မျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်န္င
ပတ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုး ကင်စဲပွ ခင်ိုး သမဟ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဘ မျှမသပခင်ိုးသည်
့် တ် သူန္င
ပမှနပ် ြစ်တသ ်လည်ိုး၊ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပပီိုးပြစ်က သူ၏အမှုက
မျ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုရပပီိုးသတ
ူ စ်ဦိုးအတွက်၊ အယူအဆမျ ိုးက ဆက်လက်ကင်စဲြ
ွ မှ့်
ထသတသ
လူတစ်ဦိုးအတွက် ပမှနမ
် ဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အသပည
့်
မရှြဆ
့် တသ
လူတစ်ဦိုးအတွက် သ ၍ပင် ပမှနမ
် ဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
့် သည်မှ ဤကဲသ
့်
ပမှနအ
် တပခအတနတစ်ခ မဟတ်တသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ ပပစ်
့် တင်ရှုတ်ချပခင်ိုး ခရကကတပသည်။
ဤပမှနမ
် ဟတ်တသ လူမျ ိုးသည် အမှုက်သ ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အဆနက
် ့် ျင်ဆိုးတသ
့်
သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က အချည်ိုးန္ှိုးီ တမွျို့တလျ ်ကကသူမျ ိုး ပြစ်၏။ ထသတသ
့်
လူအ ိုးလိုးသည် အဆိုးတင
ွ ် ြယ်ရှ ိုးခကကရတပမည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးမလည်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်တသ သူပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က သန ိုးလည်လ တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစြ မကက
ြုိုးစ ိုးကကတသိုးသသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်တစ်ဦိုးအပြစ်
့်
သ ၍ပင် ယူဆခရတပသည်။ ခမ်ိုးန ိုးသည့်် ဘရ ိုးတကျ င်ိုးမျ ိုးထဲတွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုပပီိုး
တစ်တနလ
ွ ် တစ်ဦိုးမျှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
့် ိုး အ င်္တဆ င်တသ သူမျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် တင
ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးမလည်တပ။ ၎င်ိုးတထဲ
ွ ် တစ်ဦိုးမျှ ဘရ ိုးသခင်က မသန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတထဲ
့် တင
့် မှ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ကက်ညန္
ီ င်ပခင်ိုးမရှတပ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အသီိုးသီိုး
ဘရ ိုးသခင်က ဩဝါဒတပိုးရန် အပမငတ
့်် င
ွ ် ရပ်တည်ကကရင်ိုး၊ အသိုးမကျတသ သူ၊ ဆိုးယတ်တသ လူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တအ င်လက သယ်တဆ င်တနသည့်် တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တမင် ဆနက
် ့် ျင်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးက အခင်အမ ဆလျက်၊
၎င်ိုးတသည်
လူအသ
ိုးကစ ိုးပပီိုး လူအတသွ
ိုးက တသ က်ကကဆဲ ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူအ ိုးလိုးသည်
့်
့်
့်
့်
လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်က ဝါိုးမျြုသည့်် နတ်ဆိုးမျ ိုး၊ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ တပခလှ
မ်ိုးရန်
့်
ကကြုိုးစ ိုးတနသူတ၏
ွ ် တမင်သက်သက် တ ိုးဆိုးီ တသ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး၏ ဦိုးတသျှ င်န္င
ှ ့််
့် လမ်ိုးတင
ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွတသ သူတက
ခလတ်တသင်ိုးမျ ိုးပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့် ပတ်ဆတသ
့်
့်
“တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည့်် ြွဲျို့စည်ိုးမ”ှု ရှပရကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လူတအ
် ့် ျင်ရန်
့်
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
လမ်ိုးပပသည့်် အန္တခရစ်မျ ိုးသ ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်လက်မျ ိုးက မည်သ သ
့် ကကမည်နည်ိုး။
၎င်ိုးတသည်
လူဝ့် ည ဉ်မျ ိုးက ဝါိုးမျြုရန် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်တင
ွ ် န္ှစ်ပမှြုပ်ထ ိုးတသ ရှငသ
် န်တနသည့််
့်

နတ်ဆိုးမျ ိုးပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် သ
့် တန က်လက်မျ ိုးက မည်ကသ
့် မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်တမှ က်တင
ွ ် မမကယ်ကယ် အထင်ကကီိုးတတ်ကကသူမျ ိုးသည် လူမျ ိုးထဲမှ
အဆိုးရွ ိုးဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မမတက
့် ျတသ သူတမှ့်
့် ယ်ကယ် န္ှမ်ခ
င်္ဏ်ပပြုအခရဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ၎င်ိုးတ သ
့် သည်ဟ
ထင်သည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်ကကည့်က
်
ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ ခမ်ိုးန ိုးကကီိုးကျယ်မပှု ြင ့််
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တကကိုးတကက ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရသူ
ှ မျ ိုး- ဤသူတသည်
လူမျ ိုးထဲမှ
့်
မသန ိုးမလည်ဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
သက်တသခချက်မရှ၊ မ နတထ င်လ ိုးကကက စတ်ကကီိုးဝင်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် လသည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ တကယ့်် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် လက်တတွျို့ကျသည့်် အသပည ရှလငက
့်် စ ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အသပည အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည်ဟ
့်
ယကကည်ကကသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အချစ်ခင်ရဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူတသ
့်
့်
သက်တသခချက် အမှနတ
် ကယ်ရကကပပီ
ှ
ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်စမ
ွ ်ိုး အမှနတ
် ကယ်
ရှကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးမလည်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ိုး
့်
ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်တသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရက
ဆနက
် ့် ျင်ကကသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ိုးပြစ်ကက၏။ လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့်
အယူအဆမျ ိုးရသည့်
ှ
အ
် ပပင်၊ ပန်ကန်မှုတွင ် ပါဝင်ပတ်သက်ရန် စတ်ဆန္ဒရသူ
ှ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တဝြန်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ိုး
့်
ပြစ်ကက၏။ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က မသန္င်သူ သမဟ
ူ ဆသည်
့် တ် သူက
့် သက်တသမခန္င်သူ မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်တက
့်
့် ငါ တက်တွနိုး် သည်- သင်တသည်
့်
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်န္င်သည်ဟ ယကကည်ပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ်ရပါက၊
ှ
ဆက်လက်
လက်တလျှ က်တလ ။့် သတသ
် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအ ိုး မတရှ င်ကကဉ်န္င်ပါက၊
့်
့်
အချန် အလွနမ
် တန္ှ င်ိုးမီ ထွက်သွ ိုးသည်က အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်တပမည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊ သင်တ၏
့်
သဘ ဝသည် တကယ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလွနိုး် လှတသ တကက င၊့်် သင်တအတွ
က် အမှုအရ မျ ိုး
့်
ဆိုးရွ ိုးစွ ပြစ်သွ ိုးြ အခွ
ငအ
့်် တရိုး အလွနအ
် ့် လွန ် ပမငမ
့်် ိုးတပသည်။ သစစ တစ ငသ
့်် မှု သမဟ
့်
့် တ် န ခမှု၊
သမဟ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက ဆ ငတ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ သမဟ
့် တ် တပြ ငမ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍၊ သင်တ စ
့် ိုးစဉ်ိုးမျှ၊ တစ်စက်မျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ်
သင်တ၏
့် အတပခအတနသည် လိုးလိုး ပရမ်ိုးပတ ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ သင်တသည်
့်

လက်န သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က မလက်န န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် တပပ သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က မတပပ န္င်ကကတပ။ သင်တ ့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သင်သ
တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ပျက်ကွကက် ကတလပပီ။
့် ည့်် အရ က၊ သင်တ လက်
့်
ပပီိုးလျှင ် သင်တ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့်် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က၊ သင်တ မပြည့်
ဆ
် ည်ိုးန္င်ကကတလပပီ။
့်
့်
သင်တရှ့် သင်သ
့် ည့်် သစစ တစ ငပ့်် ခင်ိုး၊ အသတရ ိုး၊ န ခမှု၊ သမဟ
့် တ် စတ်ဆိုးပြတ်ချက် သင်တ ့်
မရှကကတချ။ သင်တ ခ
့် ရပ်အပ်သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက သင်တ ခ
့် ရပ်ပခင်ိုး မရှကကတလပပီ၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တ ့်
ရှသင်တ
့် သ ယကကည်ပခင်ိုး သင်တ၌့် မရှကကတပ။ အတတ ်က သသသ သ ပင်၊ သင်တသည်
့်
မည်သည့်တ
် က င်ိုးပမတ်ပခင်ိုးမျှ လိုးဝ မရှကကတချ- သင်တသည်
ဆက်လက်အသက်ရင
ှ ရ
် န်
့်
မရှက်ကကသတလ ။ ထ ဝရ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ တွင ် သင်တ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးက မှတ်ထ ိုးပပီိုး၊
ထသပြင
ူ န်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တအတွ
က် ဆင်ိုးရဲဒကခခပခင်ိုးမှ
့် ့်် သင်တ၏
့် ပြစ်ပျက်ပန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ စိုးရမ်ပပ
့်
ဘရ ိုးသခင်က လွတတ
် စပခင်ိုးသည် သ ၍ တက င်ိုးမည်ဟ သင်တက
့် ငါတြျ င်ိုးြျဦိုးမည်။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အလက မသကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ စ
့် ိုးတသ က်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ အ ိုး မလက်န န္င်ကကတချ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
သူက
့် ပပင်၊ ကကြုိုးပမ်ိုးရမည့်် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်တစ်ခ မရှဘဲ၊ မည်သည့်တ
် န်ြိုးမျှမရှဘဲ၊
့် မသကကသည်အ
မည်သည့်အ
် ဓပပါယ်မျှ မရှဘဲ၊ အသက်ရင
ှ ပ် မဲရင
ှ က် ကတလသည်။ သင်တသည်
လူသ ိုးအပြစ်
့်
အသက်ရင
ှ တ
် သ ်လည်ိုး၊ အသတရ ိုး၊ င်္ဏ်သကခ သမဟ
့် တ် ယကကည်လက်ခမှုန္င် အတင်ိုးအတ
စိုးစဉ်ိုးမျှမရှကကတချ- သင်တသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် လူသ ိုးမျ ိုးအပြစ် တခေါ်ဆန္င်တသိုးသတလ ။
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယတသ ်လည်ိုး၊ သူက
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တငွက
့်
့် လှညပ့်် ြ ိုးကကသည်။ ထအပပင်
့်
သင်တ ယူ
်
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထပပြုတသ ပူတဇ ်သကက မျ ိုးကလည်ိုး စ ိုးပစ်လက်ကကသည်။ သတသ
့်
အဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက စ န တထ က်ထ ိုးမှု အနည်ိုးငယ်မျှပပရန် သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အသတရ ိုး တရိုးတရိုးမျှပပရန် ပျက်ကက
ွ ်ဆဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အတသိုးအြွဲအပြစ်ဆိုးတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးကပင် သင်တ မပြည့်
ဆ
် ည်ိုးန္င်ကက။
့်
သင်တက
့်် ဘရ ိုးသခင်တပိုးတသ အစ က
့် ယ်သင်တ လူ
့် သ ိုးမျ ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်တသိုးသတလ ။ သငက
စ ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် သငက
့်် သူ တပိုးသည့်် တအ က်ဆင်္
ီ ျင်က ရှြူရှု က်ရင်ိုး၊ သူ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
တမွျို့တလျ ်ရင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အသပည
အနည်ိုးငယ်မျှ သင်တ မရှ
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့် ကကတချ။ ဆနက
့်
ဆန်ကျင်
သည့်် အသိုးမကျသူမျ ိုး ပြစ်လ ကကတလပပီ။ ယင်ိုးသည် သင်တက
့်
့် ျသည့််
့် တခွိုးထက်ပင် နမ်က
သ ိုးရဲတစ်တက င် ပြစ်တစသည် မဟတ်တလ ။ တရ စဆ န်မျ ိုး ကက ိုးတင
ွ ၊် သင်တထက်
သ ၍
့်
မလမန်ိုးထ ိုးတသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှသတလ ။

တရ ိုးတဟ စင်ပမငတ
့်် င
ွ ရ
် ပ်၍ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သွနသ
် င်တနသည့်် သင်ိုးအပ်မျ ိုးန္ှင ့််
အကကီိုးအကဲမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် မဟ မတ်မျ ိုး ပြစ်သည်။
သင်တအထဲ
မှ တရ ိုးတဟ စင်ပမငတ
့်် င
ွ ် ရပ်၍ အပခ ိုးသူတက
် င်ပခင်ိုးမပပြုသူတသည်
့်
့် သွနသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့်
၎င်ိုးတထက်
ပင် စ တန်န္င
ှ ့်် တစ်ကျတ်တည်ိုးတစ်ဉ ဏ်တည်ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးမလည်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှင ့််
့်
မည်သက
ီ မည်က မသကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်တသ သူတသည်
့် က်ညရ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် မည်သက
ီ မည်က မသမည်မှ ဧကန်မချ မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် က်ညရ
အမှုသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မမှ ိုးယွငိုး် တပ။ ယင်ိုးထက်၊ အပပစ်အန ပါသည်မှ
လူသ ိုး၏လက်စ ိုးရှ တြွမှု ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က တမင်ဆနက
် ့် ျင်တသ
ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးပျက်သမ
ူ ျ ိုးသည် ထသင်ိုးအပ်ဆရ န္ှင ့်် အကကီိုးအကဲမျ ိုးထက် သ ၍ ဆိုးယတ်ပပီိုး
မလမန်ိုးထ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတကက
က
် ့် ျင်သည့််
့် ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ဆန
့်
မတူကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ရှတလသည်။ ယကကည်သမ
ူ ျြုိုးစ ရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုးမတူသည့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သူ မျြုိုးစရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
ရည်ရွယ်ချက်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး အသအမှတ်ပပြုရန် ပျက်ကက
ွ ်သမ
ူ ျ ိုးထဲမှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ
ကယ်တင်မခရန္င်တပ။ အတတ်က လတွင ် လူသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ့်
ဆန်ကျင်
တက င်ိုးဆနက
် ့် ျင်န္င်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘဲ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်လ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးင ှ သူ၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက
ဆက်ကပ်သည့်အ
် ခါ၊ သူ၏ ယခင်အပပစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် သန်စင်
့် ြယ်ရှ ိုးမည် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွက ၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သတရွ ျို့၊
သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က ဘရ ိုးသခင် အမှတ်ထ ိုးမည်မဟတ်တပ။ ထအပပင်
၊ လူသ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင် တပြ ငမ
့်် တ်တစသည်မှ သမမ တရ ိုးက လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအရ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မပမင်ြူိုးမီ
သမဟ
့် တ် သူ၏အမှုက မတတွျို့ ကကြုြူိုးမီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုးက မည်သပပြုမူ
့် တစက မူ၊
ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် အမှတ်မထ ိုးတပ။ သတသ
်၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့ ပမင်ပပီိုး
့်
သူ၏အမှုက တတွျို့ ကကြုြူိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ပမင်ရပပီိုးပြစ်က သူ၏
အမှုအလယ်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ ရ
် ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
အပပြုအမူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် “န္ှစ်အလက်မတ
ှ ်တမ်ိုး” ထဲတွင ်

တရိုးသွငိုး် လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ပမင်ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးစိုးမက
ှု သူ တတွျို့ ပမင်ပပီိုးသည့်အ
် ခါန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အမှနတ
် ကယ်
သရှလ ကကပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ ထအပပင်
လူသ ိုး၏ တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး
့်
တပပ င်ိုးလဲသည့်အ
် ခါတွင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သည့်် သူ၏ ပန်ကန်တတ်တသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ စွနပ
် ့် စ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုးသည် တစ်ချန်တစ်ခါက
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ြူိုးကကပပီိုး၊ အတယ က်တင်ိုးသည် တစ်ချန်တစ်ခါက ဘရ ိုးသခင်က
ပန်ကန်ြူိုးကကသည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ သတသ
်၊ သင်သည် လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်က ရည်ရွယ်ချက်ရရှ
ှ
့်
န ခပပီိုး၊ ဤအတပခအတနမှ သင်၏ သစစ တစ င်သ
ှ ိုးက တကျနပ်တစပါက၊
့် မှုပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊
သင်ထမ်ိုးတဆ င်သင်သ
့် ည့်် ဝတတရ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး၊ သင်လက်န သင်သ
့် ည့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက လက်န ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်တစရန် သင်၏
ပန်ကန်မှုက စွနပစ်
် ့် ရန် လလ ိုးတနသူ တစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရန္င်သတ
ူ စ်ဦိုး
ပြစ်တပသည်။ သင်သည် သင်၏ အမှ ိုးမျ ိုးက ကကည့်ြ
် တခါင်
ိုးမ စွ ပငင်ိုးဆန်ပပီိုး မမကယ်ကယ်
့်
တန င်တရပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယခ
် ျက်မရှခဲပ
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူက
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယ်ချက် နည်ိုးနည်ိုးမျှမရှဘဲ သင်၏ ပန်ကန်တတ်တသ အမူအကျငပ့်် ြင ့််
သင် မရမက လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်ကသ
ဲ့် တသ
အင်မတန် တခါင်ိုးမ ပပီိုး ပပြုပပင်မရတသ လူတစ်ဦိုးသည်
့်
တသချ တပါက် အပပစ်တပိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရသူတစ်ဦိုး ဘယ်တသ အခါမျှ
တသချ တပါက် ပြစ်မည်မဟတ်တပ။ သပြစ်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်ပပီိုး
့် ၍၊ သင်သည် ယတနတွ
မနက်ပြန်တွငလ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်လမ်မ
် ည်ိုး
့် ည်ပြစ်က တန က်တနတွ
့် ငလ
ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သူ ပြစ်ပမဲပြစ်တပလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ သင်သည် အစဉ်ထ ဝရ ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့်် မည်သ ့်
့် ည်။ ထအတပခအတနတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
သက်ညှ န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ြဆ
့် သည်မှ လူသ ိုး၏သဘ ဝတွင ် ရှတသ ်လည်ိုး၊
သူ၏ သဘ ဝက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် တကျ ်လ ိုးမရန္င်တသ အလပ်တစ်ခ ပြစ်တသ တကက ငမ
့်် ျှပြင ့််
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် “လျှြုျို့ ဝှက်ချက်” က တမင်တက
ရှ တြွရမည်မဟတ်တပ။ ထသပြစ်
့် မည်ဆပါက၊ အန င်္တ်တွင ် သင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမှု သ ၍
ပပင်ိုးထန်လ မည်စိုးသပြင၊့်် ပပီိုးလျှင ် တန က်ဆိုးတင
ွ ် သင်၏ တသွိုးသ ိုးခန္ွ က ဘရ ိုးသခင်
အဆိုးသတ်ရသည်အထ၊ သင်၏ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ သဘ ဝ ပွငထ
့်် က
ွ ပ် ပီိုး ထန်ိုးမရန္င်ပြစ်လ မည်
စိုးသပြင၊့်် အလွနတ
် န က်မကျမီ သင်ထက
ွ ်သွ ိုးသည်က ပတက င်ိုးတပမည်။ သင်သည်

တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှြ ဘ
် တန က်ဆိုးတင
ွ ်
့် ရ ိုးသခင်က ယကကည်၏။ သတသ
့်
ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်သ သငအ
့်် တပေါ် ကျတရ က်ပါက၊ ယင်ိုးသည် အရှက်ရစရ
ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ သင်တအတနပြင
့်် အပခ ိုးအစီအစဉ် ပပြုလပ်သည်က ပတက င်ိုးတပလမ်မ
့် ည်ဟ
့်
သင်တက
် ရ မဆသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် ငါ တက်တွနိုး် ၏။ သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်သည့်် မည်သည့်အ
ယကကည်ပခင်ိုးထက် သ ၍ တက င်ိုးတပမည်- ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခသ ရှသည်မှ ဧကန်မချ မပြစ်န္င်။
သမမ တရ ိုးက သင်တ မရှ
တြွခပ
ဲ့် ါက၊ သင်တ ဆက်
လက်ရင
ှ သ
် န်ခကဲ့် ကမည် မဟတ်တလ ။
့်
့်
အဘယ်တကက င ့်် သင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သတဘ ကွဲလွဲရမည်နည်ိုး။

ဘုရ ားသြင်အ
့် မှုတတ ်၏ ရူ ပေါရု (၁)
တယ ဟန်သည် တယရှု အတွက် ခနစ်န္စ
ှ ် အမှုထမ်ိုးခဲပ့် ပီိုး တယရှု တရ က်လ ချန်တွင ်
လမ်ိုးခင်ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမတင်မီ၊ တယ ဟန် တဟ ကက ိုးခဲသ
့် ည့်် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
ဧဝတင်္လတရ ိုးက တပမတပပင်လိုးတွင ် ကက ိုးတနခဲရ
့် ပပီပြစ်ပပီိုး၊ သပြစ်
့် ၍ ယင်ိုးသည်
ယဒပပည်တစ်တလျှ က် ပျျို့ န္ှတနခဲ
့် ပ့် ပီိုး၊ လူတင်ိုးက သူက
့် ပတရ ြက်ဟ တခေါ်တဝေါ်တနခဲက့် ကသည်။ ထအချန်က၊
တဟရဒ်မင်ိုးကကီိုးသည် တယ ဟန်က သတ်ပစ်လခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ လူအမျ ိုးက တယ ဟန်က အထူိုး
တလိုးစ ိုးခဲက့် ကတသ တကက င၊့်် တဟရဒ်မင်ိုးကကီိုးက တယ ဟန်က သတ်ပစ်လျှင ် လူမျ ိုးက သူက
် ့် ျင်
့် ဆနက
ပန်ကန်လ ကကမည်က တကက က်တနခဲ၍
ဲ့် ပ။ တယ ဟန် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုမှ
့် မသတ်ဝခ
့် တ
သ မန်လူမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် အပမစ်တယ
ွ ်ခပဲ့် ပီိုး ယဒလူတက
ူ ျ ိုး ပြစ်လ တစခဲသ
့် ည်။ သူသည်
့် ယကကည်သမ
ခနစ်န္စ
ှ ်ကက တယရှု အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးခဲပ့် ပီိုး တယရှု က သူသ
့် ချန်အထ
့် သန တတ ်က စတင်သည်အ
ပြစ်သည်။ ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် တယ ဟန်သည် ပတရ ြက်အ ိုးလိုးအကက ိုးတင
ွ ်
အကကီိုးပမတ်ဆိုးပတရ ြက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဟန် အကျဉ်ိုးချခလက်ရသည့်တ
် န က်မှသ တယရှု သည်
သူ၏တရ ိုးဝင် အမှုတတ ်က စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု မတင်မီ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ၊
လူဇ့် တက မခယူခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် တယ ဟန် မတင်မီတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ူ
မည်သမ
ူ ျှမရှခဲြ
့် ူိုးတပ။ သပြစ်
့် တသ တကက င၊့်် တယ ဟန် မတင်မီထ ပတရ ြက်မျ ိုးအ ိုးလိုး၌၊ သူသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးအတွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူ ပြစ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြင၊့်် တယ ဟန်သည်
ဓမမသစ်န္င
ှ ့်် ဓမမတဟ င်ိုးန္စ
ှ ်ခလိုးအတွက် အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ ပတရ ြက် ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။
တယ ဟန်သည် တယရှု ၏ ဗတတဇခပခင်ိုး မတင်မီ၊ ခနစ်န္စ
ှ ်ကက တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
ဧဝတင်္လတရ ိုးက စတင်ပြနက် ကက်
ခသ
ဲ့် ည်။ လူအမျ ိုးအတွက် သူ၏ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်သည်
့်
တယရှု ၏ တန က်ဆက်တွဲ အမှုတတ ်၏ အထက်တွင ် ရှခဲပ
့် ရတသ ်လည်ိုး၊ မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ၊

သူသည် ပတရ ြက် တစ်တပါိုးမျှသ ပြစ်တသိုး၏။ သူ လပ်တဆ င်၊ တပပ ကက ိုးခဲသ
့် ည်မှ
ဗမ န်တတ ်အတွငိုး် တင
ွ ် မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ယင်ိုး၏ ပပင်ပရှ ပမြုျို့မျ ိုးန္ှင ့်် ရွ မျ ိုးတွင ် ပြစ်သည်။ သူ ထသ ့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ၊ ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး အကက ိုးတင
ွ ၊် အထူိုးသပြင့်် ဆင်ိုးရဲသမ
ူ ျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ၊်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မှ အမှနတ
် ပ၏။ တယ ဟန်သည် လူအြွ
့် ဲျို့အစည်ိုး အထက်တန်ိုးလ မှ လူမျ ိုးန္ှင ့်် ထတတွျို့ခဲပပီိုး၊
ယဒပပည်၏ သ မန် ပပည်သတ
ူ အကက
ိုးမှ သ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနက် ကက်
ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည်
့်
့်
သခင်တယရှု အတွက် မှနက
် န်သည့်် လူမျ ိုးက ပပင်ဆင်န္င်ရန်န္င
ှ ့်် ကယ်တတ ် အမှုတတ ်ပပြုရန်အတွက်
သင်တ
့် တ ်သည့်် တနရ မျ ိုးက ပပင်ဆင်တပိုးြရန်
့် အလငှ့် ပြစ်သည်။ လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးရန်
တယ ဟန်ကသ
ဲ့် တသ
ပတရ ြက်ရသည်
ှ
အ
့် တွက်၊ သခင်တယရှု သည် တရ က်လ သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်
့်
လက်ဝါိုးက ိုးတင်ဆသ
ီ ွ ိုးရ လမ်ိုးခရီိုးတပေါ် တက်ရက် စတင်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က မမအမှုတတ ်က
တဆ င်ရွက်ရန် လူဇ့် တခယူလက်သည့်် အခါ၊ သူသည် လူမျ ိုးအ ိုး တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရန်
မလအပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် လူမျ ိုး သမဟ
့် တ် အလပ်လပ်ရန် တနရ မျ ိုးက သူကယ်တင် ရှ ရန်လည်ိုး
မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူကကလ ချန်၌ ယင်ိုးကဲသ
့် တသ
အလပ်က မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ၊ သင်တ
့် တ ်တသ
့်
ပင်္္ြုလ်က သူတရ က်မလ မီတင
ွ ် ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ တယရှု က
့်
သူအလ
ပ်က မစတင်မီတွင ် တယ ဟန်မှ ထအလပ်က လပ်တဆ င်ပပီိုးန္ှငခ
့်် ပဲ့် ပီ ပြစ်သည်၊
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မမအမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ချန်တွင၊် သူက
့်
အချန်ကက စွ တစ ငစ
့်် ိုးတနခဲက့် ကသူတအတပေါ်
ချက်ချင်ိုးမဆင်ိုးမတွ စတင်ပပီိုး လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု
့်
ကကလ ခဲသ
့် လပ်က လပ်ရန် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူကကလ ခဲသ
့် ည်မှ လူသ ိုး၏ ပပြုပပင်သည်အ
့် ည်မှ
သူအတနန္ှ
င ့်် တဆ င်ရွက်တပိုးရမည့်် အမှုတတ ်က လပ်တဆ င်ရန် အတွကသ
်
ပြစ်သည်၊ အပခ ိုးအရ
့်
အ ိုးလိုးတသည်
သူန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
ှ
သည့်် အခါ၌၊ သခင်
့်
့် သက်ဆင်မှု မရှခဲက့် ကတပ။ တယ ဟန် တရ က်ရလ
တယရှု လပ်တဆ င်မည့်အ
် မှု၏ ရည်မန
ှ ိုး် ထ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး ပြစ်လ န္င်ြရန်
ှ ့််
့် ဗမ န်တတ ်န္င
ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးအထဲမှ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးတတ ်က လက်ခခဲက့် ကသည့်် လူတစ်စက
ထတ်တပိုးသည်မလ
ှ ွဲ၍ ဘ မျှမလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ တယ ဟန်သည် ခနစ်န္စ
ှ ်ကက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊
တနည်ိုးဆရလျှင၊် သူသည် ဧဝတင်္လတရ ိုးတတ ်က ခနစ်န္စ
ှ ်ကက ပြနက် ကက်
ခ၏
ဲ့် ။ သူ၏
့်
အလပ်အတွငိုး် တင
ွ ၊် အြ
့် ွယ်ရ အရ မျ ိုးက အမျ ိုးအပပ ိုး မပပြုလပ်ခတ
ဲ့် ပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
၎င်ိုး၏ အလပ်မှ လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးရသည့်် အလပ်ပြစ်တသ တကက င်၊့် ပပင်ဆင်တပိုးရသည့်် အလပ်
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တယ ဟန်သည် ကျန်သည့်် လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးပြစ်သည့်် တယရှု မှ
လပ်တဆ င်တပိုးရမည့်် အမှုမှ ၊ သူန္င
ှ ့်် မသက်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ၊ သူသည် လူသ ိုးအ ိုး ကယ်တင်ခရြအလ
ငှ့်
့်
သူ၏ အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခလျက် တန င်တရြက
့် ည်။ သူ
့် သ တတ င်ိုးဆခဲပ့် ပီိုး ဗတတဇတပိုးခဲသ
တဆ င်ရွကတ
် ပိုးခဲသ
တန်ိုးက လိုး၀မတလျှ က်ခြ
ဲ့် ူိုးသည့််
့် ည်မှ အမှုအသစ် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးတ ယခင်
့်

လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် တယရှု အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးပခင်ိုးသ ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။ သူသည်
ကကြုတင်ပပင်ဆင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်တပိုးခဲသ
့် ည့်် ပတရ ြက်မျှသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး တယရှု ၏ အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပထမဦိုးဆိုး
တဟ ကက ိုးခဲသ
ူ ှ တယရှု မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ထအပပင်
သူသည် တယ ဟန်မှ စတင်တပိုးခဲသ
့် မ
့် ည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးအတင်ိုး ဆက်တလျှ က်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူအမှု
့် က တဆ င်ရွက်တပိုးန္င်မည့််
အပခ ိုးသူ မည်သမ
ူ ျှ မရှခဲဘ
့် ဲ ယင်ိုးအမှုက တယ ဟန်၏ အမှု အထက်တွင ် ရှခဲ၏
့် ။ တယရှု သည်
မမကယ်တင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက မပပင်ဆင်န္င်ခတ
ဲ့် ပ၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်စ ိုး သူအမှု
့် က တက်ရက်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် တယ ဟန်သည် န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှပင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မဆ၊
့်
သူသည် ပတရ ြက်တစ်ပါိုး ပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ူ ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။ သူအမှု
့် ၏ အန္ှစ်သ ရမှ
မတူသည့်အ
် တွက၊် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် သိုးန္စ
ှ ်ကက အမှုက တယ ဟန်၏ ခနစ်န္စ
ှ ်ကက ခဲသ
့် ည့််
လပ်တဆ င်ချက်က တကျ ်လွနခ
် သ
ဲ့် ည်။ တယ ဟန်၏ အမှု ပပီိုးဆိုးသွ ိုးချန်ပြစ်သည့််
တယရှု သအမှု
ူ ့် တတ ်က စတင်လပ်တဆ င်ချန်တွင၊် သခင်တယရှု မှ အသိုးပပြုရန်အတွက် လတလ က်သည့််
လူမျ ိုးန္ှင ့်် တနရ မျ ိုးက တယ ဟန်မှ ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးပပီ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတမှ့် သခင်တယရှအတနပြင့််
သိုးန္စ
ှ ်ကက အမှုတတ ်က စတင်ရန် လတလ က်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င၊့်် တယ ဟန်၏အလပ်
့်
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ သခင်တယရှု သည် သူ၏အမှုတတ ်က တရ ိုးဝင် စတင်ခပဲ့် ပီိုး၊
တယ ဟန် တပပ ကက ိုးခဲသ
့် ည့်် စက ိုးမျ ိုးက တဘိုးြယ်ပခင်ိုးခခဲရ
့် တပသည်။ ယင်ိုးမှ တယ ဟန်
တဆ င်ရွကတ
် ပိုးခဲသ
်
ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက
့် ည့်် အလပ်က ကူိုးတပပ င်ိုးပခင်ိုးသက်သက်အတွကသ
ကကီိုးထွ ိုးမှုအသစ်ဆသ
ီ တခေါ်
ဲ့် သ တကက င ့််
့် တဆ င်မည့်် အသက်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မဟတ်ခတ
ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတင
ွ ် သူစက
ိုးမျ ိုးမှ ယ ယီသိုးရန်သ ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။
့်
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် မှုမှ သဘ ဝလွန ် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ၊ ယင်ိုးအတွက် လပ်ငန်ိုးစဉ် ရှခဲပ့် ပီိုး၊
အ ိုးလိုးမှ ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ် နယ မမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တိုးတက်ပြစ်ပွ ိုးလ ခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည် သူဘဝ၏
့်
တန က်ဆိုးတပခ က်လ တရ က်သည်အ
့် ခါ၊ သူလ ခဲသ
ှ ့််
့် ည်မှ ယင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရန်န္င
လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်မှ သမှုရက် ခရရန်အတွက် ပြစ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက တသချ တပါက် သတနခဲသ
့် ည်။ သူ
က ိုးစင်တင် မခရမီတင
ွ ၊် တင်္သတရှမန် ဥယျ ဉ်၌ သိုးကကမ် ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ၊ ့် ခမည်ိုးတတ ်
့် ကဲသ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် ရှခိုးဆတတ င်ိုးတနခဲပ
့် ါသည်။ တယရှု သည် ဗတတဇခပပီိုးတန က်၊
သိုးန္စ
ှ ်ခကွဲ က သူအမှု
ှ ်ခွဲ ကက ခဲသ
့် ည်။
့် တတ ်က လပ်တဆ င်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ တရ ိုးဝင် အမှုမှ န္ှစ်န္စ
ပထမန္ှစ်အတွငိုး် တင
ွ ် သူသည် စ တန်၏ စွပ်စဲပွ ခင်ိုးခခဲရ
့်် က
ှ ပ် ခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ တန္ှ ငယ
့် က
လူသ ိုး၏ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ခရ
ဲ့် သည်။ တယရှု သည် သူအမှု
် ဉ်
့် တတ ်တဆ င်ရွကစ
မျ ိုးစွ တသ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးမျ ိုးက ပြတ်တကျ ်ခရ
ဲ့် သည်။ တယရှု မကက မီ

က ိုးစင်တင်ခရတတ မ
် ချန် တန က်ဆိုး တပခ က်လ အတွငိုး် ၊ သူသည် အသက်ရင
ှ တ
် သ
့် ည့်အ
ဘရ ိုး၏သ ိုးတတ ် ပြစ်ပပီိုး သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်တကက င်ိုး တပတရ၏ န္ှုတ်မှ စက ိုးမျ ိုး
ထွကတ
် ပေါ်လ ခဲသ
ှ
့် ည်။ ထအချန်ကျမှသ သူ၏အမှုတတ ်က အ ိုးလိုး သလ ခဲက့် ကပပီိုး ထအချန်မသ
သူမည်သပူ ြစ်တကက င်ိုး လူသရှငက် က ိုး အသတပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတန
ွ ၊် သူသည်
့် က်တင
သူ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးအ ိုး လူသ ိုးြအလ
ငှ့် က ိုးစင်တင်ခရြ ရှ
့်
့် တနတကက င်ိုးန္ှင ့်် သိုးရက်ကက ပပီိုးတန က်
ပပန်ပပီိုး ထတပမ က်လ မည် ပြစ်တကက င်ိုး၊ တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုး အမှုက တဆ င်ရွက်တပိုးရန်
သူလ ခဲရ
ှ ပ် ြစ်တကက င်ိုးက တပပ ကက ိုးခဲသ
့် သည်ပြစ်ပပီိုး သူသည် ကယ်တင်ရင
့် ည်။ တန က်ဆိုး
တပခ က်လတ က လအတွငိုး် ၌သ သူသည် သူမည်သပူ ြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်ရန်
ရည်ရွယခ
် သ
ဲ့် ည့်် အမှုတတ ်က ထတ်တြေါ် တပပ ကက ိုးခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အချန်လည်ိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ အမှုတတ ်က ယင်ိုးကဲသ
့် လ
့် ပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ ထစဉ်က
တယရှု ၏အမှုတတ ်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးမှ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်ပပီိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်
အတွငိုး် က တမ တရှ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီလည်ိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု သည် ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးက သူ၏အမှုတတ ်ဆင်ရ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးအပြစ်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် တရ ိုးစရပ်မျ ိုး၌ လူမျ ိုးအ ိုး တရ ိုးတဟ ကက ိုးခဲပ့် ပီိုး သွနသ
် င်တပိုးခဲက
့်
သူအတပေါ်
ရန်လတနခဲက့် ကသည့်် ြ ရရှဲမျ ိုးက ပပစ်တင်ရန် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ ပတရ ြက်မျ ိုး၏
့်
ကကြုတင်တဟ တကက ိုးချက်မျ ိုးက အသိုးချခဲပ့် ပီိုး၊ သူတ၏
ှ ့်် သူတက
့် မန ခမှုက ထတ်တြ ်ရန်န္င
့် ရှု တ်ချရန်
အတွက် ကျမ်ိုးစ ထဲက န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးချခဲသ
့် ည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သူတသည်
့်
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က စက်ဆပ်ခကဲ့် ကသည့်အ
် တွက၊် အထူိုးသပြင၊့်် တယရှု ၏အမှုတတ ်
အမျ ိုးအပပ ိုးတမှ့် သမမ ကျမ်ိုးထက
ဲ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး န္ှင ့်် အညီ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်ကကဘဲ၊
ထအပပင်
သူ သွနသ
် င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ က သူတ၏
့်
့် ကယ်ပင် စက ိုးလိုးမျ ိုးထက် ပပမငပ့်် မတ်ခပဲ့် ပီိုး
သမမ ကျမ်ိုးထဲက ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကကြုတင်တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးထက်ပင် ပပမငမ
့်် ိုးခဲသ
့် တွက်
့် ည်အ
ပြစ်သည်။ တယရှု ၏ အမှုတတ ်မှ လူသ ိုး၏ တရွ ိုးန္ှုတပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအတွက်သ
ပြစ်သည်၊ သပြစ်
့် ၍၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုးဦိုးက သမ်ိုးပက်ရန် သူသည် တန က်ထပ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တဟ ကက ိုးရန် မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုးက သူသန
ွ သ
် င်တပိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အထဲက အမျ ိုးအပပ ိုးသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ လ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ပြစ်ပပီိုး၊ သူအမှု
့် တတ ်က သမမ ကျမ်ိုးစ မျ ိုးက
မတကျ ်လွနခ
် တ
ဲ့် သ ်မ၊ှ သူသည် က ိုးစင်တင်အသတ်ခရပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးတအ င်
တဆ င်ရွက်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှခဲသ
ဲ့် ပ၊
့် ည်။ သူအမှု
့် တတ ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုတတ ် မဟတ်ခတ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သမ်ိုးပက်ြအလ
ငှ့် လည်ိုး မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရွ ိုးန္တ
ှု ်ရန် ပြစ်သည်။
့်
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ်သ ပပြုမူခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အရင်ိုးအပမစ်အပြစ် မပပြုမူခတ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုပြစ်သည့််
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ အလပ်က သူမလပ်တဆ င်ခဘ
ဲ့် ဲ ဘရ ိုးသခင် ရှတကက င်ိုးက ယကကည်ကကသည့််
လူမျ ိုးအကက ိုးမှ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် မှုပြစ်သည့်် က ိုးစင်တင်အသတ်ခရပခင်ိုး အမှုက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ အမှုက သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ်
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ထအပပင်
သူသည် ြ ရရှဲမျ ိုးက ရှု တ်ချရန် ပတရ ြက်တဟ င်ိုးမျ ိုး၏
့်
တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက အသိုးချခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးမှ က ိုးစင်တင် အသတ်ခရပခင်ိုးအမှုတတ ်က
ပပီိုးတပမ က်တစရန်အတွက် လတလ က်ခသ
ဲ့် ည်။ အကယ်၍ ယတနအမှု
့် က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ
ပတရ ြက်တဟ င်ိုးမျ ိုး၏ တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ်
လပ်တဆ င်ကကဦိုးမည်ဆလျှင၊် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထဲတွင ် သင်တ တရ
တ်လူမျြုိုးမျ ိုး၏ မန ခမှုန္င
ှ ့််
့်
အပပစ်မျ ိုးအတကက င်ိုး မှတ်တမ်ိုးမျ ိုး မပါဝင်သည့်အ
် တွကန္
် င
ှ ့်် ၎င်ိုးထတ
ဲ ွင ် သင်တ ့်
အပပစ်မျ ိုး၏သမင်ိုးဟူ၍ မရှသည့်အ
် တွက၊် သင်တက
့် သမ်ိုးပက်ြရန်
့် မှ ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။
သပြစ်
ဲ ွင ် စွဲကျန်တနဆဲပြစ်ပါက၊ သင်တသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် ၍ ဤအမှုသည် သမမ ကျမ်ိုးထတ
့်
အတလျှ တ
ဲ ွင ် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏
့် ပိုးမည် မဟတ်တပ။ သမမ ကျမ်ိုးထတ
သမင်ိုးအနည်ိုးအကျဉ်ိုးသ မှတတ
် မ်ိုးတင်တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထသမင်ိုးသည် သင်တ ဆ
့် ိုးသည် သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးသည်က ၎င်ိုးက သတ်မှတ် တပိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တက
ွ ်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
့် စီရင်န္င်စမ
ငါသည် သင်တက
့် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် သမင်ိုးက အတပခခပပီိုး စီရင်ရန်ပြစ်သည်ဟ
စတ်ကိုးူ ကကည့်က် ကတလ —
ယတနကဲ
့် ပင်
့် သင်တသည်
့် သ
့် က် လက်တနကကဦိုးမည်တလ ။ သင်တသည်
့်
့် ငါတန
့်
မည်မျှခက်ခကဲ ကသည်က သင်တ သ
့်် မည်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကမျှ
့် ကကသတလ ။ ဤအဆင၌
မတပပ ဆဘဲ တနပါက၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးတပမ က်တအ င် ပပြုလပ်ရန် မပြစ်န္င်တပ။ ငါလ ခဲသ
့် ည်မှ
လက်ဝါိုးစင်တပေါ် သမှုရက်ခရန် မဟတ်တသ တကက င၊့်် သင်တသ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရန္င်ရန် ငါသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက တပပ ဆရမည်။ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုမှ
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက် တစ်ဆငမ
့်် ျှသ ပပမငခ
့်် သ
ဲ့် ည်၊ တခတ်တစ်တခတ်က စတင်တပိုးရန်န္င
ှ ့်် ထတခတ်က
ဦိုးတဆ င်တပိုးရန်အတွက် ၎င်ိုးက အသိုးပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ “ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက ြျက်ပယ်ပခင်ိုးငါှ
ငါလ သည်မဟတ်။ ပပည့်စ
် တစပခင်ိုးငါှ ငါလ သတည်ိုး။” ဆပပီိုး သူတပပ ခဲသ
့် ည်မှ မည်သည့််
အတွကတ
် ကက ငန
့်် ည်ိုး။ သရ့် တွင ် သူ၏အမှုတတ ်ထ၌
ဲ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး
လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးခဲက့် ကသည့်် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး၊ ပညတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုး မျ ိုးပပ ိုးခဲသ
့် ည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
် တစရန်
့် တသ ် သူလ ခဲသ
့် ည်မှ ပညတ်တရ ိုးက န ခရန် မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးက ပပည့်စ
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးက ပပည့်စ
် တစပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်ထဲတွင ် လက်တတွျို့ကျသည့််
အမှုအရ မျ ိုးစွ ပါဝင်သည်- သူအမှု
ှ ခ
် သ
ဲ့် ည်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးမှ
့် မှ ပ၍လက်တတွျို့ကျက ပ၍စစ်မန
့်

သ ၍ အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး၊ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက မစဉ်ိုးစ ိုး မဆင်ပခင်ဘဲ လက်န ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။
ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးတက
့်် န်ိုးခဲက့် ကသည် မဟတ်တလ ။ တယရှု
့် တစ ငထ
့် ဥပသ်တနက
တရ က်လ ချန်၌ သူသည် ဥပသ်တနက
့်် န်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှခဲတ
့် တစ ငထ
့် ပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသ ိုးသည်
ဥပသ်တနက
် ခါ သူစ့် တ်ကကြုက်
့် အစိုးရပပီိုး၊ ဥပသ်တနက
့် အစိုးရသူတရ က်လ သည့်အ
သူလပ်တဆ င်လမ်မ
ဲ
့် ည်ဟ တပပ ခဲတ
့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်အတွက် ကကလ ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ယတန လ
် အတပခခထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးမှ ပစစြုပပနက
ပညတ်တတ ်တခတ်က တယတဟ ဝါ၏အမှု၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်၌ အတပခခထ ိုးဆဲ ပြစ်ပပီိုး
ယင်ိုးအတင်ိုးအတ က မတကျ ်လွနတ
် ပ။ ဥပမ မမန္ှုတ်က တစ ငထ
့်် န်ိုးရန်န္င
ှ ့်် သူမျ ိုး သ ိုးမယ ိုးက
မပပစ်မှ ိုးရန်ဟူသည်တမှ့် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်မျ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် င ်
သင်တထ
့်် ိုးခဲက့် ကသည့််
့် မှ တတ င်ိုးဆတနသည်မျ ိုးမှ ပညတ်တတ ်ဆယ်ပါိုးသ မကဘဲ၊ ယခင်က ကျငသ
ပညတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုးထက် ပ၍ပမငမ
့်် ိုးသည့်် ညန်ကက ိုးချက် ပါဝင်တပသည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၏ အဆငတ
့်် စ်ခစီက ယခင်ကအဆင်၏
့် အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်၌
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ထသ တပပ
ဆမှုက ယခင်က အရ မျ ိုးပယ်ြျက်ခပဲ့် ပီဟ မဆလတပ။
့်
ယဇ်ပတ
ူ ဇ ်ရန်၊ မဘမျ ိုးက ရတသစွ ပပြုရန်၊ ရပ်တမျ ိုးက မကိုးကွယရ
် န်၊ အပခ ိုးသူတအ
့် ိုး
မတစ ်က ိုးရန်၊ သူတစ်ပါိုးက မတက်ခက်ရန် သမဟ
ဲ န်၊ သူမျ ိုး သ ိုးမယ ိုးက
့် တ် မကျန်ဆရ
မပပစ်မှ ိုးရန်၊ တဆိုးလပ် သမဟ
့် တ် အရက် မတသ က်ရန်၊ တသတသ အရ မျ ိုးက မစ ိုးရန်၊ တသွိုးက
မတသ က်ရန် လူတအတပေါ်
သတ်မှတထ
်
ိုးပခင်ိုးကဲသ
့် ဣသတရလ
အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအ ိုး တယတဟ ဝါက
့်
့်
မတ်ဆက်တပိုးခဲသ
် င် သင်တ၏
ှု အတပခခအတ်ပမစ်
့် ည့်် အရ တမှ့် ယတနတွ
့် ငပ
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မ၏
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အတတ်က လမျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ် အတပေါ်မှ သ အမှုမျ ိုးက ယတနအထ
့်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အတတ်ကပညတ်ချက်မျ ိုးက မတြ ်ပပတတ ဘ
့် ဲ သင်အ
့် ိုး တတ င်ိုးဆချက်
အသစ်မျ ိုးက ပပြုလပ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဤပညတ်ချက်မျ ိုးက မပယ်ြျက်ခဘ
ဲ့် ဲ ၎င်ိုးတက
့် ိုးတသ
့် ပ၍ပမင်မ
အတနအထ ိုးသ ပမ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့် င်ခသ
့် ှင်တ
့် ပယ်ြျက်လက်ပပီဟ ဆလျှင ် ယခင်တခတ်မှ
တဟ င်ိုးသွ ိုးပပီဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်အ
့် တနန္ှင ့်် ထ ၀ရ လက်န ရမည့်် ပညတ်တတ ် အချြုျို့
ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ အတတ်က ပညတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကပပီိုး ပြစ်သလ လူသ ိုး၏
ပြစ်တည်မှု ပြစ်လ န္ှငခ
့်် ပဲ့် ပီပြစ်သည်၊ ထအပပင်
“တဆိုးလပ် မတသ က်ရ၊” “အရက်မတသ က်ရ၊” စသပြင့််
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက အထူိုးအတလိုးတပိုးရန် မလတတ တ
့် ပ။ ဤအတပခခအတ်ပမစ် အတပေါ်၌၊ သင်တ၏
့်
ယတန လ
့်် ညီ၊ သင်တ၏
့်် ညီ၊ ယတန၏အမှု
န္င
ှ အ
့်် ညီ၊
့် အပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်
့် ဝည ဉ်အသက်တ န္ှငအ
ပညတ်ချက် အသစ်မျ ိုးက ချမှတ်သည်။ တခတ်သစ်၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးက ထတ်ပပန်တကကည ပခင်ိုးမှ

တခတ်တဟ င်ိုး၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးက ပယ်ြျက်ပခင်ိုးဟ မဆလဘဲ၊ လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
ပပပီိုးပပည်စ
့် တစရန်န္င
ှ ့်် လက်တတွျို့ န္ှငပ
့်် ပပီိုးကက်ညလ
ီ
တစရန် အတွက် ထအတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်မှ
၎င်ိုးတက
့် ိုးလ တအ င် ပမှင်တ
့် င်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍၊ ယတနတွ
့် င ် သင်တသည်
့် ပပမင်မ
့်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ဲ ပညတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက၊ ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပင်
့် ၊
လက်န တစ င်ထ
ဲ့် ည်၊ ထအပပင်
တယတဟ ဝါမှ ချမှတတ
် ပိုးခဲသ
့် န်ိုးရန်သ လအပ်ခမ
့် ည့််
့်
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက အ င်္တဆ င်ထ ိုးရန်ကပင် သင်တအတပေါ်
သတ်မှတထ
်
ိုးမည် ဆပါက၊ သင်တ ့်
့်
တပပ င်ိုးလဲလ န္င်မည့်် အလ ိုးအလ မရှန္င်တပ။ သင်တသည်
ထကဲသ
့် တသ
့်
့်
ပညတ်ချက်အနည်ိုးငယ်ကသ တစ င်ထ
့် န်ိုးရန် သမဟ
့် တ် မတရတွက်န္င်တသ ပညတ်ချက်မျ ိုးက
အ င်္တဆ င်ထ ိုးရန်သ သတ်မှတ်ထ ိုးမည် ဆပါက၊ သင်တ၏
့် သဘ ဝဗီဇအတဟ င်ိုးသည်
နက်ရှုင်ိုးစွ န္ှစ်ပမြုပ်လျက် ရှတနမည် ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးက အပမစ်ပပြုတ်ရန် နည်ိုးလမ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။
သပြစ်
အကျင်စ
က မည်သမ
ူ ျှ
့် ရတတ တိုး၍ ပျက်ပပ ိုးလ မည်ပြစ်ပပီိုး သင်တအထဲ
့် ၍ သင်တသည်
့်
့်
န ခလ မည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ ရိုးရှငိုး် သည့်် ပညတ်တတ ် အချြုျို့ သမဟ
့် တ် တရတွက်မရန္င်သည့််
ပညတ်ချက်မျ ိုးသည် တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင်တ သ
ွ ်ိုး
့် န ိုးလည်တအ င် လပ်န္င်စမ
မရှဟ ဆလသည်။ သင်တသည်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မတူကကတပ- သူတသည်
့်
့်
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက လက်န ရင်ိုး ပညတ်တတ ်မျ ိုးက အ င်္တဆ င်ရင်ိုး တယတဟ ဝါ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်န္င်ခကဲ့် ကပပီိုး ကယ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးကသ သူတ ဆက်
ကပ်န္င်ခကဲ့် ကသည်။
့်
သတသ
် သင်တသည်
ဤအရ က မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တပ၊ ထအပပင်
ဓမမတဟ င်ိုးတခတ်မှ
့်
့်
့်
အချြုျို့ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တအ
ှ ိုးမျ ိုးက တပိုးအပ်လ တစရန် သမဟ
့် ိုး သင်တ၏
့် စတ်န္လ
့် တ်
သင်တက
ွ ်ိုး မရှကကဘဲ၊ ထသပပြုမည်
အ
့် စ ိုး သင်တက
့် က ကွယ်တပိုးရန် လပ်န္င်စမ
့်
့်
စည်ိုးကမ်ိုးတလျ ရ
ိုးတစလမ်မ
့် ဲလ တစပပီိုး သင်တက
့် ည်ပြစ်သည်။
့် မရဏန္င်ငအတွငိုး် သ ကျဆင်
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
ှ ့််
့် တသ ် ငါ၏အမှုမှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့် မန ခမှုန္င
သဘ ဝဗီဇတဟ င်ိုးက ချန်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အတွက်ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ၏
့် ကကင်န သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ယတန စီ
့် ရင်ချက်၏ ပပင်ိုးထန်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက မီရန် မျ ိုးစွ လတပသည်။
ယင်ိုးကဲသ
့် တသ
ပပင်ိုးထန်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး မရှကကပါက၊ န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီ၍ န ခလ ခဲပ့် ခင်ိုး
့်
မရှခဲက့် ကသည့်် သင်တကဲ
့် တသ
‘ပါရင်္ူ’ မျ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန် မပြစ်န္င်တပ။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ဲ
့် သ
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တအတပေါ်
အ ဏ မရှကကတတ သ
့် ည်မှ ကက ပပီ ပြစ်ပပီိုး၊ ယတန၏စီ
့် ရင်ချက်မှ
့်
ပညတ်ချက်အတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စ လျှင ် မျ ိုးစွ ပ၍ အစွမ်ိုးရတပသည်
ှ
။ သင်တသည်
အစအဦိုးက
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မဟတ်ဘ၊ဲ န္ှစ်တပါင်ိုး တထ င်ချီ အကျင်ပ
ွ ်
့် ျက်လ ခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်ကကတသ တကက င်၊့် သင်တအတွ
က် အသင်တ
့် တ ်ဆိုးမှ မတပပ ပတလ က်တသ
့်

ပညတ်တရ ိုး၏ချြုပ်ပခယ်မမ
ှု ျ ိုး မဟတ်ဘဲ စီရင်ချက်သ ပြစ်သည်။ ယခ
လူသ ိုးအတနပြငက့်် ကြုိုးပမ်ိုးရမည်မှ ယတန လူ
့်် ညီ၊ ပစစြုပပနလ
် ူသ ိုး၏
့် သ ိုး၏ လက်တတွျို့ အတပခအတနန္ှငအ
အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ တကယ့်် ဝည ဉ်အသက်တ န္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် အယူဝါဒမျ ိုးက
လက်န ရန်မလအပ်တပ။ ဤသည်မှ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးက သင်၏ သဘ ဝဗီဇ အတဟ င်ိုးပြင့််
ရယူန္င်တစရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ အယူအဆမျ ိုးက သင်အ
့် တနန္ှင ့်် ြယ်ရှ ိုးန္င်တစရန် အတွက်ပြစ်သည်။
ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ ၎င်ိုးတမှ့်
လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ပမှန ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
သင်
့်
လက်န ရမည့်် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး မဟတ်ကကတပ။ တဆိုးလပ် မတသ က်ရဆသည်က ဥပမ အပြစ်
ကကည်က့် ကစ—
့် ၎င်ိုးမှ စည်ိုးကမ်ိုးတလ ။ ၎င်ိုးမှ စည်ိုးကမ်ိုး မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးမှ သ မန် လူသ ိုးက
သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှ စည်ိုးကမ်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအတွက်
ချမှတ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ တစ်ခပြစ်သည်။ ယတန၊ ့် ချမှတ်ထ ိုးကကသည့်် တစ်ဒါဇင်ခန်ရှ့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည်လည်ိုး စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး မဟတ်ကကဘဲ သ မန်လူသ ိုး ရရှြရန်
့်
သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ လူတသည်
ယင်ိုးကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက အတတ်က မပင်ဆင်ခ၊ဲ့်
့်
့်
မသရှခဲက့် ကတပ၊ သပြစ်
၎င်ိုးတက
ရန် လအပ်တနကကပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
့် ၍ လူတသည်
့်
့် ယတန ရယူ
့်
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးဟ လက်ခ၍မရတပ။ ပညတ်မျ ိုးသည် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မတူကကတပ။ ငါတပပ ဆတနသည့််
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးမှ အခမ်ိုးအန ိုးမျ ိုး၊ လပ်ရိုးလပ်စဉ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ တသွြယ်တနတသ
သမဟ
ွ ိုး် တနတသ အတလ့်အထမျ ိုးက ရည်ညန်ိုး၏၊ ၎င်ိုးတမှ့် လူသ ိုးအ ိုး
့် တ် မှ ိုးယင
အကူအညီမတပိုးသလ၊ သူက
့် အကျြုိုးမတပိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျ ိုး ပြစ်ကက၏၊
မည်သမျှ
့် အဓပပ ယ် မရှသည့်် တဆ င်ရွက်ပနည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး၏ စနမူန
ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးကဲသ
့် တသ
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးမှ လူသ ိုးအ ိုး မည်သည့်် အကျြုိုးမျှ မတပိုးသည်အ
့် တွက်
့်
စွနပစ်
် ့် ကကရမည်။ လူသ ိုးက အကျြုိုးပပြုသည့်အ
် ရ မျ ိုးသည့်် လက်တတွျို့ ကျင်သ
့် ိုးရမည့်် အရ ပြစ်သည်။

ဘုရ ားသြင်အ
့် မှုတတ ်၏ ရူ ပေါရု (၂)
တန င်တရရှတရိုး ဧဝတင်္လတရ ိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ တဟ ကက ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးသည် ယကကည်ပါက
ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရမည်ဟ တထ က်ပတ
့် ပိုးခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် ကယ်တင်ပခင်ိုးအစ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စလင်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးမျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးသ ရှသည်။ လူတစ်ဦိုးက ယကကည်လျှင ် သူ၏မသ ိုးစ
တစ်စလိုး တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရမည် သမဟ
့် တ် တစ်ခါ ကယ်တင်ခရပပီိုးပါက အစဉ်ကယ်တင်ခရမည်ဟ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ ဆခဲြ
မှ မည်သမ
ူ ျှ ထစက ိုးလိုးမျ ိုးက တပပ ဆမတနကကတပ၊
့် ူိုးပါ။ ယတနတခတ်
့်

ထအပပင်
ယင်ိုးကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးသည် တခတ်မမီတတ တ
့် ပ။ ထအချန်က တယရှု ၏ အမှုမှ
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ
ှု ်ရန် ပြစ်သည်။ သူက
ူ ိုးလိုးတ၏
့် ယကကည်သအ
့် အပပစ်မျ ိုးသည်
ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခခဲရ
ှု ်မည်၊ သင်သည် သူက
့် သည်၊ သူက
့် တရွ ိုးန္တ
့် ယကကည်တနသတရွ ျို့ သူက သင်က
့်
ယကကည်ပါက သင်သည် အပပစ်သ ိုးတစ်တယ က် မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ သင်၏အပပစ်မျ ိုး အ ိုးလိုး
တပြလတ်ပခင်ိုးခရသည်။ ဤသည်မှ ကယ်တင်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
တလျ ်ကန်တစပခင်ိုးဟူသည့်် အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ သတသ
် ယကကည်ခကဲ့် ကသည့်် သူမျ ိုးအတွငိုး် ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်၍ ဆန်ကျင်
သည်အ
့် ရ ကျန်တနတသိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး
့်
ြယ်ရှ ိုးပစ်ရန် လခဲပ
့် ါတသိုးသည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးဟူသည်မှ လူသ ိုးသည် တယရှု ၏ ရယူပခင်ိုးက
အပပည်အ
့် ဝ ခခဲပ့် ပီိုးပပီဟ ဆလပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးသည် သူသည်အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့််
မသက်ဆင်တတ ဘ
့်် တ်ခရပခင်ိုးက ဆလသည်။ သင်ယကကည်ပပီဆပါက
့် ၊ဲ သူ၏ အပပစ်မျ ိုးခွငလ
အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့်် တန က်တစ်ြန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ သက်ဆင်တတ မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ထအချန်က
တယရှု သည် သူ၏တပည်မ
့် ျ ိုး န ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသည့်် အမှုမျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူမျ ိုး
န ိုးမလည်သည့်် အရ မျ ိုးစွ က မန်ကက
့် ိုးခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ထစဉ်တန်ိုးက သူသည် မည်သည့််
ရှငိုး် ပပချက်မျှ မတပိုးခဲ၍
ဲ့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သပြစ်
ွဲ ွ သွ ိုးခဲသ
့် န က်
့် ထသပြစ်
့် ည်တ
့် ခရ
့် ၍ သူခခ
န္ှစ်အချြုျို့အကက တွင ် မဿဲက သူ၏ တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးက ပပြုစခဲပ့် ပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး
လူသ ိုး၏ဆန္ဒအတလျ က် အလပ်မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်။ တယရှု သည် လူသ ိုးက
စလင်တစရန်န္င
ှ ့်် ရယူရန် လ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ဆင်က
့် လပ်တဆ င်ရန်
လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ယူတဆ င်လ ရန်န္င
ှ ့််
လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ် အသက်စန
ွ သ
် ည်အ
့် မှုက ပပီိုးဆိုးတအ င်လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
တယရှု က ိုးစင်တင်သတ်ပခင်ိုးခခဲရ
ှ ့်် သူ၏အမှုမှ လိုး၀ အဆိုးသတ်သွ ိုးခဲသ
်
့် ပပီိုးသည်န္င
့် ည်။ သတသ
့်
လက်ရအဆင်
ှ
ပ့် ြစ်သည့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်တွင ် သ ၍မျ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ကက ိုးရတပမည်၊ သ ၍မျ ိုးတသ အလပ်က လပ်ကင်ရတပမည်ပြစ်ပပီိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်မျ ိုး
တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှရမည်ပြစ်သည်။ တယရှု န္င
ှ ့်် တယတဟ ဝါတ၏
ဲ မျ ိုးကလည်ိုး
့် အမှု၏ နက်နရ
ထတ်တြ ်ရတပမည်၊ သမှ့် သ လူသ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
သူတ၏
ှု ွင ် န ိုးလည်မန္
ှု င
ှ ့််
့်
့် ယကကည်မတ
ရှငိုး် လင်ိုးမှု ရှန္င်ကကမည်ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤအရ သည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏
အလပ်ပြစ်ပပီိုး တန က်ဆိုးတသ က လသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်၏အဆိုး၊ ဤအလပ်၏ နင်္ိုးက လ
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်က
့် သင်အ
့် ိုး တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးန္ှင ့်် တယရှု ၏
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးတက
့် ရှငိုး် ပပတပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဓကအ ိုးပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်၏ လပ်ငန်ိုးတစ်ခလိုးက န ိုးလည်လျက်

ဤအန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် အန္ှစ်သ ရအလိုးစက တန်ြိုးထ ိုးရန်၊
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့်် သူတပပ ဆခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က
န ိုးလည်ရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ သမမ ကျမ်ိုးစ အတပေါ် မျက်ကန်ိုးယကကည်လက်ခမှုန္င
ှ ့်် ကကည်ညြုမှုကပင်လျှင ်
န ိုးလည်ရန် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးက သင်အ
့် ိုး ထအချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးကတစစ
့် ပ်တသချ စွ
န ိုးလည်လ တစလမ်မ
ဲ့် ည့်် အလပ်ကတရ ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန ့်
့် ည်။ သင်သည် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
အလပ်ကပါ န ိုးလည်လ လမ်မ
ှ ့်် လမ်ိုးခရီိုး
့် ည်ပြစ်သည်၊ သင်သည် သမမ တရ ိုး၊ အသက်န္င
အ ိုးလိုးတက
ဲ့် ည့်် အလပ်အဆင်တ
ွ ်
့် ည် ပြစ်သည်။ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
့် င
့် သန ိုးလည်လျက် ပမင်လမ်မ
တယရှု သည် အဘယ်တကက င့်် အဆိုးသတ်သည့်် အလပ်က မလပ်ဘဲ ထွကခ
် ွ သွ ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။
အဘယ်တကက င်ဆ
ဲ့် ပြစ်သည်။
့် တသ ် တယရှု အလပ်၏အဆင်သ
့် ည် အဆိုးသတ်ပခင်ိုးအလပ် မဟတ်ခ၍
သူသည် က ိုးတင်တပေါ် သမှုစွဲန္က
ှ ်ခရသည်အ
့် ချန်တွင ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်လည်ိုး
အဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည်၊ က ိုးတင်တပေါ် အသက်စန
ွ ခဲ
် ့် ပ့် ပီိုးသည်တ
့် န က် သူ၏ အလပ်မှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးခဲသ
ှ
မ
့် ည်။ လက်ရအဆင်
့် ှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်- န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဆိုးတင်တအ င်
မန်ကက
ှ
သူ၏အလပ်သည်
့် ိုးပပီိုးသွ ိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက် တစ်ရပ်လိုး ပပီိုးဆိုးသွ ိုးမသ
ပပီိုးဆိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ တယရှု ၏ လပ်တဆ င်ချက်အဆင်တ
့် ွင ် ထတ်မတပပ ခဲသ
့် ည့်် သမဟ
့် တ်
အပပည်အ
့် ဝ မမန်ကက
ဲ့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှခဲသ
်
့် ိုးခဲဘ
့် ဲ ကျန်ရစ်ခသ
့် ည်။ သတသ
့်
တယရှု ၏ သ သန မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်သ
့် သန မဟတ်သည်အ
့် တွက် သူသည်
မန်ကက
့် ရ မျ ိုး သမဟ
့် ရ မျ ိုးက အမှုမထ ိုးဘ၊ဲ က ိုးတင်တပေါ်
့် ိုးပပီိုးခဲသ
့် ည်အ
့် ိုးခဲသ
့် ည်အ
့် တ် မမန်ကက
သမှုစွဲန္က
ှ ်ခရပပီိုးတန က်တင
ွ ် ထွကခ
် ွ သွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှု၏ ထအဆင်မ
့် ှ အဓကအ ိုးပြင့််
က ိုးတင်တပေါ် အသက်စန
ွ ြ
် ့် ရန်
န္
ှ ့်် မတူတချ။ အလပ်၏ လက်ရဤအဆင်
ှ
မ
့်
့် င
့် ှ
့် အတွက်ပြစ်ပပီိုး ယတနအဆင်
အဓကအ ိုးပြင့်် ပပီိုးဆိုးတစရန်၊ အ ိုးလိုး တပြရှငိုး် ရန်န္င
ှ ့်် အလပ်အ ိုးလိုးက နင်္ိုးချြုပ်ရန် ပြစ်သည်။ အမှု၏
ဤအဆင်မ
့် ှ အလပ်အ ိုးလိုးက အဆိုးသတ်ပပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင့််
အထတပမ က်ပပီိုး ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏အဆ
ိုးထ မမက်ကက ိုးမတပိုးလျှင ်
့်
ဤအမှုနင်္ိုးချြုပ်ရန် ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ထအချန်က တယရှု သည်
လူသ ိုးန ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသည့်် အမှုမျ ိုးစွ က တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ သူသည် တတ်တဆတ်
ထွကခ
် ွ သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ယတနတွ
့် င ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်ကကသူ၊ သူတ၏
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးသည် မှ ိုးတနတသ ်ပင ိုးလည်ိုး သူတက
် န်သည်ဟ ယကကည်တနကကပပီိုး သူတ ့်
့် မှနက
မှ ိုးတနတကက င်ိုးက မသရှကကတသ သူ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှတနကကဆဲပင် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ်
ဤလက်ရအဆင်
ှ
သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က လိုး၀ အဆိုးသတ်၍ ၎င်ိုး၏နင်္ိုးက
စီစဉ်တပိုးလမ်မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်က န ိုးလည်လျက်
့် ည်ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ

သရှလ လမ့််မည်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ အယူအဆမျ ိုး၊ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ သူ၏
လွဲမှ ိုးတနသည့်် န ိုးလည်မ၊ှု တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ၏
့် အမှုအတပေါ် သူ၏အယူအဆမျ ိုး၊
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် သူ၏ အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အပခ ိုးလွဲတချ ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် အမှ ိုးမျ ိုးမှ
အမှ ိုးပပင်တပိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတန
့် က် လူသ ိုးသည် အသက်တ ၏
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးန္ှင ့််
သမမ တရ ိုးတစ်ခလိုးက န ိုးလည်လ လမ်မ
့် ခါ အမှု၏ လက်ရအဆင်
ှ
မ
့် ည်။ ထသ
့် ှ
့် ပြစ်
့် သည်အ
အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်။ တယတဟ ဝါ၏အမှုမှ ကမဘ က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှ အစအဦိုး ပြစ်သည်၊
အမှု၏ ယခအဆင်မ
့် ှ မူ အမှု၏ အဆိုးပြစ်ပပီိုး နင်္ိုးပြစ်သည်။ အစပင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
ဣသတရလ၏ တရွ ိုးချယ်ခရသည့်် သူမျ ိုးကက ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး ထအရ မှ တနရ အ ိုးလိုးထက
ဲ
အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးတနရ ၌ တခတ်သစ်တစ်ခ၏အစ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ အမှု၏ တန က်ဆိုးအဆင်က
့်
န္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ မသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးန္င်ငတွင ် တဆ င်ရွက်ပပီိုး တလ ကက တရ ိုးစီရင်လျက်
တခတ်ကကီိုးက အဆိုးသတ်ရန် ပြစ်သည်။ ပထမအဆင်တ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တနရ အ ိုးလိုးထဲမှ
့် င
အတတ က်ပဆိုးတနရ တွင ် တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ တန က်ဆိုးအဆင်က
ဲ ှ
့် မူ တနရ အ ိုးလိုးထမ
အတမှ င်မက်ဆိုးတနရ တွင ် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်လျက် ဤအတမှ င်ထက တမ င်ိုးထတ်ပစ်က
အလင်ိုးတရ င်က ယူတဆ င်တပိုးပပီိုး လူအ ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်မည်ပြစ်သည်။ တနရ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ
မသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးန္ှင ့်် အမည်ိုးမက်ဆိုးပြစ်တသ ဤတနရ မှ လူတက
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုး၍၊ လူထတစ်ရပ်လိုးက
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်ရသည်
ှ
က အသအမှတ်ပပြုပပီိုး လူတင်ိုးသည် အကကင်ိုးမဲ့်
လက်ခယကကည်လ ပပီိုးတသ အခါ စကကဝဠ တစ်ခလိုး၌ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က တဆ င်ရွက်ရန်
ဤအချက်က အသိုးပပြုမည်ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်မ
့် ှ သတကဂတသတဘ တဆ င်သည်ဤတခတ်၏အမှုက တဆ င်ရွကပ် ပီိုးသည်န္င
ှ ၊့်် န္ှစ်တပါင်ိုး ၆၀ဝ၀ ကက ခဲသ
ဲ အ
ှု လပ်သည် လိုး၀
့် ည့်် စီမခန်ခွ့် မ
အဆိုးသတ်လမ်မ
ဲ ှ အတမှ င်မက်ဆိုးတနရ ၌ ရှတသ သူတက
့် ည်။ တနရ မျ ိုး အ ိုးလိုးထမ
့်
သမ်ိုးပက်ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် အပခ ိုးတနရ တင်ိုးတင
ွ ် အလ ိုးတပူ ြစ်လ မည်မှ တပပ စရ မလတတ တ
့် ပ။
သပြစ်
့် သည့််
့် ၍ တရတ်န္င်ငရှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်ကသ လျှင ် အဓပပ ယ်ပပည်ဝ
သတကဂတပြင်သ
ွ ်ိုးအ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ပတြ ်တနပပီိုး
့် ရပ်တြ ်မှု ပါရှသည်။ တရတ်န္င်ငသည် အတမှ င်စမ
တရတ်န္င်ငမှ လူတသည်
ဇ တပကတ၊ စ တန်န္င
ှ ့်် အတသွိုးအသ ိုးတန္ှ့် င ့််
့်
စပ်ဆင်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ တရတ်ပပည်သတ
ူ သည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့်
အမျ ိုးဆိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ
မှု
့် တပေါ် အပပင်ိုးထန်ဆိုးတသ ဆန်ကျင်
့်
ပပြုသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၏
ဝမှ အနမ်က
့် ျဆိုးန္ှင ့်် မသန်စင်
့် ဆိုး ပြစ်တသ တကက င့်် သူတသည်
့် လူသဘ
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ နမူန ပစ ပြစ်သည်။ ထသတပပ
လက်၍
့်

အပခ ိုးန္င်ငမျ ိုး၌ ပပဿန မျ ိုး လိုးဝမရှဟ မဆလပါ၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးမှ
အ ိုးလိုးအတူတူပင်ပြစ်သည်၊ ဤန္င်ငမျ ိုးမှ လူမျ ိုးသည် အရည်အတသွိုးတက င်ိုးသမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်ကကတသ ်လည်ိုး သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မသရှကကပါက သူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကရတပမည်။ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆန်ကျင်
ြီဆန်ခကဲ့် ကသည်မှ အဘယ်တကက င်န
လည်ိုး အဘယ်တ
့် ကက င့်် သူက
့်
့် ည်ိုး။ ြ ရရှဲတသည်
့်
့်
ဆန်ကျင်
ခကဲ့် ကသနည်ိုး။ ယဒက တယရှု က အဘယ်တ
့် ကက င့်် သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ထစဉ်က
့်
တပည်တ
့် တ ်အမျ ိုးအပပ ိုးတသည်
တယရှု က မသကျွမ်ိုးခဲက့် ကတပ။ တယရှု သည် အဆိုးစီရင်ခရပပီိုး
့်
ပပန်လည်ထတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် တန က်တွင ် လူမျ ိုးသည် သူက
့် မယကကည်ခကဲ့် ကတသိုးသည်မှ
အဘယ်တကက င်န
ူ က
့် ည်ိုး။ လူသ ိုး၏ မန ခပခင်ိုးမှ အ ိုးလိုးအတူတူပင် မဟတ်တလ ။ တရတ်ပပည်သတ
့်
သ ဓကတစ်ခအပြစ် ယူလက်ပခင်ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ သူတက
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုးသည့်် အချန်တွင ် သူတသည်
့်
စပပပစန္ှင ့်် နမူန ပြစ်လ ပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် ကိုးက ိုးမီပှ ငမ်ိုးစရ ပြစ်လ မည်ပြစ်သည်။
သင်တသည်
ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ အပြည်တ
့် စ်ခ ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါအစဉ်တစက်
့်
တပပ လ ခဲသ
ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် နည်ိုး။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၊ မစင်ကကယ်ပခင်ိုး၊ မတပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊ ဆန်ကျင်
့်
ပန်ကန်ပခင်ိုးမျ ိုးက အပပည်ဝ
့် ဆိုး တပေါ်လွငတ
် အ င်ပပသပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ပစမျြုိုးစထဲတွင ်
ထတ်တြ ်ထ ိုးသည်မှ တရတ်န္င်င၏ပပည်သမ
ူ ျ ိုး အတွငိုး် ၌ပြစ်သည်။ တစ်ြက်တွင ် သူတ၏
့်
အစွမ်ိုးအစမှ နမ်က
့် ျတနလျက်၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် သူတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဓ တ်မှ
တခတ်တန က်ကျန်ရစ်တနပပီိုး သူတ၏
ှု န်ိုးကျင်၊ တမွိုးြွ ိုးရ မသ ိုးစ၊ အ ိုးလိုးတမှ့်
့် ျ ိုး၊ လူမဝ
့် အကျင်မ
နမ်က
့် ျတနလျက် တခတ်တန က်အကျဆိုး ပြစ်တနသည်။ သူတ၏
့် တန်ိုးသည်လည်ိုး နမ်က
့် ျသည်။
့် အဆင်အ
ဤတနရ ၌ အမှုသည် သတကဂတသတဘ တဆ င်ပပီိုး၊ ဤစမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးအမှုက အလိုးစ
တဆ င်ရွက်ပပီိုးသည်တ
့် န က်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆက်တွဲအလပ်သည် မျ ိုးစွ
ပမတက င်ိုးမွနလ
် မည်ပြစ်သည်။ အလပ်၏ ဤအဆင်က
ွဲ လပ်မှ
့် အပပီိုးသတ်န္င်လျှင ် တန က်ဆက်တအ
တပပ စရ လအပ်မည်မဟတ်ပါ။ အလပ်၏ ဤအဆင်က
ှ ့််
့် အထတပမ က်တအ င် တဆ င်ရွက်ပပီိုးသည်န္င
ကကီိုးမ ိုးတသ တအ င်ပမင်မှုက အပပည်အ
့် ဝ ရယူပပီိုးလျက် စကကဝဠ တစ်ခလိုးရှ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်သည် လိုး၀ အဆိုးသတ်လမ်မ
် ိုးပြင့်် သင်တအကက
ိုးရှအမှုမှ
့် ည်။ အမှနအ
့်
တအ င်ပမင်သည်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးသည် စကက ဝဠတစ်ခလိုး၌ တအ င်ပမင်သည်သ
့် တဘ န္ှင ့်် အတူတူပင်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါသည် သင်တက
့် စပပပစန္ှင ့်် နမူန အပြစ်
တဆ င်ရွက်တစပခင်ိုးအကက င်ိုးရင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်ပင်ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးအထဲ၌ ပန်ကန်မ၊ှု
ဆန်ကျင်
မ၊ှု မစင်ကကယ်ပခင်ိုး၊ မတပြ င်မ
ွ ်၏
့်
့် တ်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးတက
့် ပမင်တတွျို့ရပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပန်ကန်လစတ်ရသမျှ
ှ
က သူတအထဲ
တင
ွ ် ကယ်စ ိုးပပြုထ ိုးတလသည်။ သူတသည်
အမှနပ
် င်
့်
့်

မှတ်သ ိုးတလ က်တပသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် သူတက
့် သ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ နမူန အပြစ် စပပြုထ ိုးပပီိုး၊
သူတက
ှ ့်် သူတသည်
အပခ ိုးတသ သူမျ ိုးအတွက် အလအတလျ က် စပပနမူန
့် သမ်ိုးပက်လက်သည်န္င
့်
ပြစ်လ လမ်မ
ဲ့် ည့်် ပထမအဆင်ထ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဣသတရလ န္င်င၌ လပ်ကင်ခသ
့် က် ပပပီိုး
အတရိုးပါသည်ဟူ၍ ဘ တစ်ခမျှ မရှခဲတ
့် ပ- ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးအနက်
အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု အနည်ိုးဆိုး ပြစ်ခကဲ့် က၍ ထတင်ိုးပပည်မှ စတင်ခသ
ဲ့် ည့်် တခတ်သစ်
အရဏ်ဦိုးမှ အတရိုးတက ့် အတရိုးပါဆိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ဘိုးတဘိုးမျ ိုးသည် ဣသတရလမှ
လ ခဲက့် ကပပီိုး၊ ဣသတရလသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု စတင်တမွိုးြွ ိုးရ တနရ ပြစ်သည်ဟ
တပပ ဆန္င်သည်။ အစပင်ိုးတွင ် ယင်ိုးလူမျြုိုးမျ ိုးသည် အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုး ပြစ်ပပီိုး သူတ အ
့် ိုးလိုးသည်
တယတဟ ဝါက ကိုးကွယ်ခကဲ့် ကလျက်၊ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရလဒ်မျ ိုးက ပြစ်ထန
ွ ိုး် တစန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သမမ ကျမ်ိုး တစ်တစ င်လိုးသည်
တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်၏ အလပ်က မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုး၏- တစ်ခမှ ပညတ်တရ ိုးတခတ်၏ အလပ်န္င
ှ ့််
တန က်တစ်ခမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အလပ် ပြစ်သည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ဣသတရလ
အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအတွက် တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဣသတရလန္င်င၌ သူ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မှတ်တမ်ိုးတင်လျက်၊ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးက ယဒပပည်ရှ တယရှု ၏ လပ်တဆ င်ချက်က
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ သရ့် တွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ တရတ်အမည်မျ ိုး တစ်ခမျှ မပါပခင်ိုးမှ
အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ပထမအပင်ိုးန္ှစ်ပင်ိုးတက
့်
ဣသတရလန္င်ငမှ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ဣသတရလ ပပည်သတ
ူ သည်
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရသည့်် လူမျြုိုးမျ ိုး
့်
ပြစ်ခကဲ့် ကသည်- ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ အမှုက လက်ခခဲက့် ကသည့်် ပထမဦိုးဆိုး လူမျြုိုးမျ ိုး
့်
ပြစ်ခကဲ့် ကသည်ဟ ဆလသည်။ သူတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ိုးလိုးတထဲ
့်
့် မှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု
အနည်ိုးဆိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ အစပင်ိုးတင
ွ ် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ညြုလသူမျ ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က ရတသတလိုးပမတ်လသူမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
တယတဟ ဝါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခခဲက့် ကပပီိုး၊ ဗမ န်တတ ်တွင ် အပမဲတမ်ိုး အတစခခဲက့် ကလျက်
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ ဝတ်ရမျ ိုး သမဟ
့် တ် သရြူမျ ိုးက ဆင်ယင်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကွယခ
် ကဲ့် ကသည့်် ပထမဦိုးဆိုးတသ လူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်က ခစ ိုးခဲရ
့် သည့်် အတစ ဆိုး လူမျြုိုးမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ထလူမျ ိုးသည်
လူသ ိုးတစ်ရပ်လိုး၏ နမူန န္ှင ့်် စပပပစ ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် မှုန္င
ှ ့်် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏
့်
နမူန န္ှင ့်် စပပပစလည်ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ တယ ဘ၊ အ ပဗဟ၊ တလ တ သမဟ
့် တ် တပတရန္ှင ့်် တတမ တသ
ကဲသ
့် တသ
ပင်္္ြုလ်မျ ိုး အ ိုးလိုးမှ ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး နမူန မျ ိုးန္ှင ့်် စပပပစ
့်
အ ိုးလိုးတ အထဲ
က အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးသူမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ဣသတရလသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အထဲမှ
့်

ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်သည့်် အတစ ဆိုး န္င်ငပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ထန္င်ငမှတနပပီိုး ထွကတ
် ပေါ်လ ခဲက့် ကသည့််
တပြ င်မ
့် ဒသထက်မဆ ပမျ ိုးခဲသ
့် တ်သည့်် ပင်္္ြုလ်မျ ိုးမှ မည်သည်တ
့် ည်။ အန င်္တ်တွင ်
ဤတဒသတစ်၀န်ိုးလိုးရှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပမတက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ စီမခန်ခွ့် တ
ဲ ပိုးန္င်ရန်အတွက်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူတအတပေါ်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင ် ဣသတရလ
့်
ပပင်ပရှ လူသ ိုးတအတွ
က် နမူန န္ှင ့်် စပပအပြစ် အတစခန္င်ရန် သူတ၏
ှု ျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် တအ င်ပမင်မမ
တယတဟ ဝါက ကိုးကွယ်ရ တွင ် သူတ၏
် မ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထအပပင်
သူတ၏
့် တ်ပခင်ိုးက မှတတ
့် တပြ င်မ
့်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့၏ အလပ်က ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယတန ့်
အထပင်ပြစ်သည်။
ကမဘ ကကီိုးက အတ်ပမစ်ချတပိုးခဲသ
့် ည့်် တန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ပထမဆင်က
့် ဣသတရလ န္င်င၌
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဣသတရလသည် ကမဘ တပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
့်
စတင်တမွိုးြွ ိုးရ တဒသ ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တပေါ်က ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အတပခခရ တနရ ပင်ပြစ်သည်။
တယရှု ၏ အမှုနယ်ပယ်ထတ
ဲ ွင ် ယဒပပည် တစ်ခလိုး ပါ၀င်သည်။ သူ၏အလပ်က လတွင၊် သူသည်
ယဒပပည် အပပင်ဘက်တင
ွ ် မည်သည်အ
့် မှုကမျှ မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တွက် ထအတကက င်ိုးက ယဒပပည်
ပပင်ပတွင ် သရှသူ နည်ိုးပါိုးခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တရတ်န္င်ငဆီသ ့်
ယူတဆ င်လ ခဲပ့် ပီ ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးနယ်ပယ်သက်သက် အတွငိုး် မှ သ တဆ င်ရွက်သည်။
ဤအဆင်အ
့် လပ်ကမျှ တရတ်န္င်င၏ ပပင်ပတွင ် အစပျြုိုးပခင်ိုး မရှတပ။
့် တွငိုး် တွင ် မည်သည်အ
တရတ်န္င်င၏ အပပင်သ ထ
ွ ် ပြစ်လ တပမည်။ အလပ်၏ ဤအဆင်မ
့် ှ
့် အလပ် ပျျို့ န္ှမှု့် မှ တန က်ပင်ိုးတင
တယရှု အမှု၏ အဆင်တ
ှု ်ပခင်ိုး အလပ်က
့် န က်မှ လက်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု သည် တရွ ိုးန္တ
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤအဆင်သ
့် လပ် ပြစ်သည်၊
့် ည် ၎င်ိုး၏ တန က်မှ လက်လ သည်အ
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးအမှုသည် ပပီိုးဆိုးသွ ိုးပပီပြစ်ပပီိုး၊ ဤအဆင်မ
့် ှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ
သတန္ဓတည်တပိုးရန် မလအပ်တတ ပ
့် ဆင်န္
ှ ့််
့် ါ၊ အတကက င်ိုးမှ အလပ်၏ ဤအဆင်သ
့် ည် ပပီိုးခဲသ
့် ည်အ
့် င
မတူတသ တကက င၊့်် ထအပပင်
၊ တရတ်န္င်ငသည် ဣသတရလန္င်ငန္ှင ့်် မတူသည်အ
့် တွကတ
် ကက င့််
့်
ပြစ်သည်။ တယရှု မှ လပ်တဆ င်ပပီိုးခဲသ
ှု ်ပခင်ိုး အလပ် ပြစ်သည်။
့် ည့်် အလပ်၏ အဆင်မ
့် ှ တရွ ိုးန္တ
လူသ ိုးသည် တယရှု က တတွျို့ ပမင်ပပီိုးသည်တ
့် န က် မျ ိုးမကက မီမှ တယရှု ၏ အလပ်သည်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသ ပျ
ူ ျ ိုးသည် အတမရက၊
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
့် ျို့ န္ှလ
့် ခဲသ
ယူတကန္ှင ့်် ရရှ ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှကကသည်။ သပြစ်
ူ ျ ိုး
့် ၍ တရတ်န္င်ငမှ ယကကည်သမ
ပနည်ိုးတနရသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ တရတ်န္င်ငသည် အပတ်ခထ ိုးရဆိုး
န္င်ငပြစ်တနတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးအတွကတ
် ကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးခရီိုးက လက်ခရ တွင ်
တရတ်န္င်ငသည် တန က်ဆိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထသ လက်
ခခဲသ
မျ ိုးစွ မှ
့် ည်မှ အတမရကန္ှင ့်် ယူတကတထက်
့်
့်

တန က်ကျခဲလ
့် သိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်
့် ျက်၊ ယခတွင ် န္ှစ်တစ်ရ ပင် မပပည်တ
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးတစရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ် အ ိုးလိုး ပပီိုးစီိုးပပီိုးဆိုး သွ ိုးတစတရိုးအတွက၊် ဘရ ိုးသခင်
အလပ်၏ တန က်ဆိုးအဆင်က
့် တရတ်န္င်ငထဲတွင ် တဆ င်ရွက်သည်။ ဣသတရလန္င်ငက
ပပည်သအ
ူ ိုးလိုးတသည်
တယတဟ ဝါက သူတ၏
့်
့် သခင်ဟူ၍ တခေါ်ဆခဲက့် ကသည်။ ထစဉ်တန်ိုးက
သူတသည်
သူက
့်
့် သူတမ့် သ ိုးစ၏ ဦိုးစည်ိုးအပြစ် ခယူခကဲ့် ကပပီိုး၊ ဣသတရလသည် ဧရ မ မသ ိုးစကကီိုး
ပြစ်လ ခဲက
၊ ထမသ ိုးစထဲက လူတင်ိုးသည် သူတ၏
် ကဲ့် ကသည်။
့်
့် သခင် တယတဟ ဝါက ကိုးကွယခ
တယတဟ ဝါ၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူတတရှ
့် ျို့ မှ မကက ခဏ တပေါ်လ လျက် သူသည် သူတအ
့် ိုး
မမက်ကက ိုးပပီိုး အသထွကတ
် ပပ ဆခဲသ
ှ ့်် အသက
့် ည်၊ သူတ၏
့် ဘဝမျ ိုးက လမ်ိုးညန်တပိုးရန် မိုးတမ်တင်န္င
အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ထအချန်က၊ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏ လမ်ိုးညန်ချက်မျ ိုးက ဣသတရလ န္င်ငထဲတွင ်
မမတပပ လသည်က အသထွက်တပိုးခဲ၍
့် ၊ သူတက
့် မိုးတမ်မျ ိုးက ပမင်ခကဲ့် ကရပပီိုး မိုးချြုန်ိုးသမျ ိုးက
ကက ိုးခဲသ
့် ည်၊ ဤနည်ိုးပြင့်် တယတဟ ဝါက သူတ၏
့် ည်။
့် ဘဝက န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ လမ်ိုးညန်တပိုးခဲသ
သပြစ်
ူ သ
့် ၍၊ ဣသတရလ ပပည်သတ
့် လျှင ် တယတဟ ဝါက အစဉ်ပင် ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်လ ခဲက့် ကသည်။
တယတဟ ဝါသည် သူတ၏
့် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်၊ သူသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်
မဟတ်ဟ ယကကည်ခကဲ့် ကသည်။ ယင်ိုးအချက်မှ အအ
့် ိုးသင်စ
့် ရ မဟတ်တပ၊ တယတဟ ဝါသည် သူတ ့်
အကက ိုး၌ န္ှစ်တပါင်ိုး ၄၀ဝ၀ နီိုးနိုးီ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ အမှနပ
် င် ပြစ်သည်။ တရတ်န္င်ငထဲတွငမ
် ူ
န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီ ထထင်ိုးတလိုးကန်တသ အပ်စက်ပခင်ိုးတန က်တင
ွ ် ယယွငိုး် တသ သူတသည်
့်
ယခအခါကျမှ မိုးတက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
သဘ ဝအတလျ က်
့်
တပေါ်တပါက်လ ခဲက့် ကပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ မ
် ှ ြန်ဆင်ိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်က သရှလ ကကသည်။
ထဧဝတင်္လတရ ိုးမှ န္င်ငပခ ိုးမှ တရ က်ရလ
ှ
ခဲ၍
် ခတ်တန က်ကျ၍ တိုးတက်မှုက
့် ၊ အလွနတ
မလလ ိုးသည်စ
့် တ် ရှတသ သူတက
့် ထဧဝတင်္လတရ ိုးက လက်ခကကသူ အ ိုးလိုးတသည်
့်
စတ်မချရတပ၊ သူတသည်
သူတ၏
့်
့် ဘိုးတအပြစ်သည့်် ဗဒဓက သစစ တြ က်သည့်် အမျြုိုးမစစ်တသ တခွိုးမျ ိုး
ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ခကဲ့် ကသည်။ ထအပပင်
၊ ယင်ိုးကဲသ
့် တခတ်
တန က်ကျသည်စ
့် တ် ရှသူ
့်
့်
အမျ ိုးအပပ ိုးတက
ဲ့် ့်
့် “တရတ်လူမျြုိုးမျ ိုးသည် န္င်ငပခ ိုးသ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ယကကည်န္င်ကကသနည်ိုး၊ ထသူတသည်
ကယ်ဘ
့် ိုးဘွ ိုးမျ ိုးက သစစ တြ က်သည် မဟတ်တလ ၊
့်
သူတသည်
မတက င်ိုးမှုက ကျြူိုးလွနတ
် နကကပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ” ဟူ၍ တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ်ကကသည်။
့်
ယတနတွ
့် င ် တယတဟ ဝါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ွ ိုးကကတပပပီ။ သူတသည်
့် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က လူမျ ိုးတမသ
့်
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် သပ်မစဉ်ိုးစ ိုးတတ ဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး လူသ ိုးသည် တမျ က်မျ ိုးမှ ဆင်က
့် ပဲ ြစ်တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊
သဘ ဝတလ ကကကီိုးသည် သဘ ၀အတင်ိုး တပေါ်တပါက်လ ခဲသ
့် ည်ဟူတသ ဆင်က
့် ပဲ ြစ်စဉ်က
ယကကည်တနကကသည်။ လူသ ိုးတ စ
့် ိုးသိုးတနကကသည့်် အစ ိုးအစ တက င်ိုးမျ ိုးက သဘ ဝမှ

တထ က်ပတ
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသဆိုးရပခင်ိုးတွင ် စီစဉ်တကျရှသည်၊ ထအပပင်
့် ပိုးသည်၊ လူသ ိုး၏ အသက်ရင
့်
ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက စီမအပ်ချြုပ်တနသည့်် ဘရ ိုးသခင်မရှဟူ၍ ယကကည်တနကကသည်။ ထအပပင်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်မှ အပ်စိုးတနပခင်ိုးမှ အယူသည်ိုးမှုပြစ်၍ သပပနည်ိုးမကျဟ
ယကကည်တနကကသည့်် ဘရ ိုးမဲဝ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့် ါဒီ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှကကတသိုးသည်။ သတသ
့်
သပပပည က အစ ိုးထိုးပပီိုး တနရ ယူန္င်မည်တလ ။ သပပပည သည် လူသ ိုးမျ ိုးက
စီမအပ်ချြုပ်န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးမဲဝ
့် ါဒအပ်ချြုပ်တသ န္င်ငတစ်န္င်ငတွင ် ဧဝတင်္လတရ ိုးက
တဟ ကက ိုးရသည်မှ လွယက
် ူသည်တ
့် ဝန် မဟတ်သကဲသ
့် ဧရ
မအခက်အခဲမျ ိုး ပါဝင်တနသည်။
့်
ယတနတွ
့် တသ
ပစမျြုိုးပြင့်် ဆန်ကျင်
တနသူ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှတနကကသည်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးကဲသ
့်
့်
မဟတ်တလ ။
တယရှု က သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် လ တသ အခါ၊ လူမျ ိုးစွ တသည်
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်က
့်
တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယဥ
ှ ်ကကည်ပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ခါ
့် ကွဲလွဲသည်ဟ တတွျို့ ပမင်ကကသည်အ
သူတသည်
တယရှု က လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်သတင်
့်
့် ပပီိုး သမှုန္ှင ့်် ရက်ကပ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
့်
သူတန္ှ့် စ်ဦိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် အဘယ်တ
့် ကက င့်် ညီညွတ်မမ
ှု ျ ိုးက
မတတွျို့ ရှခဲက့် ကသနည်ိုး။ တစ်စတ်တစ်တဒသအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးမှ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ အမှုအသစ်
ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ တယရှု သည် သူ၏အလပ်က မစတင်ခမ
ဲ့် ီတင
ွ ် မည်သက
ူ မျှ တယရှု ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်စ ရင်ိုးက မတရိုးခဲပ့် ခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တစ်တယ က်တယ က်က
တရိုးသ ိုးခဲမ
မည်သက
ူ တယရှု က
့် ည်ဆလျှင ် စိုးရမ်စရ ရှခဲမ
့် ည် မဟတ်၊ ထအပပင်
့်
လက်ဝါိုးကပ်ကပ်တင်တပေါ်သ သ
ဲ က
ှ ခ
် ကဲ့် က လမ့််မည်နည်ိုး။ မဿဲကသ တယရှု ၏
့် မှုဆွန္
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်စ ရင်ိုးက ဆယ်စန္ှစ် အနည်ိုးငယ်တစ ပပီိုး တရိုးခဲမ
့် ့်
့် ည်ဆပါက၊ တယရှု သည် ထကဲသ
ကကီိုးစွ တသ ညဉ်ိုးပန်ိုးန္ပ်
ှ စက်မှုက ခစ ိုးခဲရ
့် မည် မဟတ်တပ။ ဟတ်သည် မဟတ်တလ ။ လူမျ ိုးက
တယရှု ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်စ ရင်ိုးက ြတ်ရှုလက်ရသည်န္င
ှ ့်် တယရှု သည် အ ပဗဟ၏ သ ိုးန္ှင ့်် ဒါဝဒ်၏
ဇ စ်ပမစ်ပြစ်သည်က သလက်ရသည်န္င
ှ ့်် သူတသည်
တယရှု အ ိုး ကွပ်မျက်ပခင်ိုးက ရပ်စဲပစ်ခကဲ့် ကမည်
့်
ပြစ်သည်။ သပြစ်
် န က်ကျပပီိုးမှ
့် တသ တကက င်၊့် တယရှု ၏ သ ိုးစဉ် တပမိုးဆက်စ ရင်ိုးက အလွနတ
တရိုးခဲပ့် ခင်ိုးမှ ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ မတက င်ိုးတပဘူိုးတလ ။ ထအပပင်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ ဘရ ိုးသခင် အလပ်၏
့်
အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
့် စ
့် သ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုးမှ လည်ိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ တက င်ိုးလှသည်၊
ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အလပ်က အဆင်တ
့် စ်ဆင့်် ပြစ်ပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အလပ်က တစ်ဆင့််
ပြစ်သည်၊ တစ်ဆင်က
့် တယတဟ ဝါ၏ အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ဆင်က
့် တယရှု ၏ အလပ်ပြစ်သည်။
မဟ ပတရ ြက် တစ်ပါိုးပါိုးက ယတန၏
့် အလပ်အတကက င်ိုးက ကကြုတင်၍ တပပ ခဲမ
့် ည်ဆလျှင ်
မည်မျှတက င်ိုးလက်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ “တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်” ဟူသည့််

အခန်ိုးပက ထည့်တ
် ရိုးတပိုးခဲလ
့် တသ
့် ျှင ် ပတက င်ိုးခဲမ
့် ည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးသည် ယတနတွ
့် င ် ထကဲသ
့်
အခက်အခဲက အဘယ်တကက င့်် ခတနရသနည်ိုး။ သင်တ၌့် ထသတသ
ခက်ခဲသည့်် အချန်မျ ိုး ရှခဲသ
့် ည်။
့်
အမန်ိုးခထက်သည်သ
့် ူ တစ်ဦိုးဦိုးရသည်
ှ
ဆပါက၊ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်က
ကကြုတင်တဟ မတပိုးခဲက့် ကသည့်် တဟရှ ယန္ှင ့်် ဒယတလတ ပြစ်
့် ၊ ့် တစ်စတစ်တယ က်က
့် ကကသကဲသ
အပပစ်ြရမည်
့် ဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်စ ရင်ိုးက တစ ပပီိုး တရိုးမတပိုးခဲက့် ကသည့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုး၏ တမန်တတ ်မျ ိုးပင်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးအချက်မှ မည်မျှ စတ်ပျက်စရ တက င်ိုးလက်သနည်ိုး။ သင်တသည်
တနရ အန္ှ ့်
့်
အတထ က်အထ ိုးက လက်ရှ ကကရပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တလိုး တစ်ချြုျို့တ၏
့် အပင်ိုးအစတလိုးမျ ိုးက
ရှ တတွျို့ရလျှငပ
် င် သင်တသည်
၎င်ိုးတမှ့် သက်တသထူပပချက် အမှနဟ
် တ်သည် ဆပခင်ိုးအ ိုး
့်
မတပပ န္င်ကကတသိုး။ ရှက်စရ တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
အဘယ်တကက င့်် အလွနလ
် ျှြုျို့ ဝှကထ
်
ိုးခဲသ
ခင်လသည့််
့် နည်ိုး။ ယတနတွ
့် င၊် လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
အတထ က်အထ ိုးမျ ိုးက ရှ တတွျို့ရန် လတနဆဲပြစ်တသ ်လည်ိုး သူတသည်
ထအချက်က
့်
ပငင်ိုးဆန်န္င်စွမ်ိုးလည်ိုး မရှကကတပ။ သပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် နည်ိုး။ သူတသည်
့် လျှင၊် သူတ ဘ
့် လပ်သင်သ
့်
တန က်က ပပတ်ပပတ်သ ိုးသ ိုး မလက်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထကဲသ
့် သ
့်် ည်ိုး တရှ ျို့က
့် သယစတ်မျ ိုးန္ှငလ
မသွ ိုးန္င်ကက။ သပြစ်
ှ
” လူအမျ ိုးအပပ ိုးတက
့် ရိုး”
့် ၍ “ပါိုးနပ်၍ အထပါရမီရတသ
့် “စမ်ိုးကကည်တ
သတဘ ထ ိုးက စွဲကင်ထ ိုးကကသည်။ ထအချက်မှ အလွနပ
် င် ကရကထမျ ိုးလှသည်။ မဿဲ၊ မ က၊
လက န္ှင ့်် တယ ဟန်တက
့် အန င်္တ်က တဟ ကန်ိုးထတ်န္င်ခကဲ့် ကလျှင ် အမှုအရ မျ ိုးသည် မျ ိုးစွ မှ
သ ၍လွယ်ကခ
ူ မ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ တယ ဟန်သည် န္င်ငတတ ်ထရ
ဲ ှ အသက်တ ၏ အတွငိုး် ကျတသ
သမမ တရ ိုးက ပမင်တတွျို့ ခဲရ
ဲ့် ပပီိုး
့် လျှင ် ပတက င်ိုးခဲတ
့် ပလမ်မ
့် ည်၊ သူသည် ရူ ပါရမျ ိုးသ ပမင်ခရ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ စစ်မှနပ် ပီိုး ပဒပ်ထည်ရတသ
ှ
အလပ်က မပမင်ခရ
ဲ့် ပခင်ိုးမှ ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ ပင်။
ယင်ိုးအချက်မှ အထူိုးပင် စတ်ပျက်စရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဘ မျ ိုးလွဲမှ ိုးတနသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မှ ဣသတရလန္င်ငတွင ် အထူိုးတက င်ိုးမွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် တန က်မှ ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ယခ တရတ်န္င်ငက အဘယ်တကက င်တ
့် ရ က်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ လူဇ့် တခယူလျက်
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်ကင်ရင်ိုး လူမျ ိုးအကက ိုးမှ အဘယ်တ
့် ကက င့်် တနထင်ရနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးအတပေါ် စ န မှုမရှလွနိုး် တလစွ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးက ကကြုတင်ပပီိုး မတပပ ခဲသ
့် ပပင်၊
့် ည်အ
ရတ်တရက် သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ချက်က ယူတဆ င်လ ခဲသ
့် ည်။ ထအချက်က
တကယ်က
့် န ိုးလည်မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် ပထမအကကမ် လူဇ့် တ ခယူခစ
ဲ့် ဉ်တွင၊် သမမ တရ ိုး၏
အတွငိုး် ပင်ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုးတအ
့် သူသည် အခက်အခဲမျ ိုးစွ က
့် ိုး ကကြုတင်မတပပ ကက ိုးခဲ၍
ရင်ဆင်ခရ
ဲ့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထအပြစ်က တမမ
့် သွ ိုးသည်မှ တသချ သည် မဟတ်တလ ။

သဆ
့် ည်ိုး။
့် လျှင ် ယခတစ်ကကမ်မှ တရ လူသ ိုးက ယခထ မတပပ ရတသိုးသည်မှ အဘယ်တကက င်န
ယတနတွ
့် ပခ က်ကျမ်ိုးသ ရှတနပခင်ိုးမှ သပ်က
့် င ် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ ကျမ်ိုးတပါင်ိုး တပခ က်ဆယ်တ
ကဆိုးလှသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်အတကက င်ိုးက တဟ တပိုးထ ိုးသည့်် အန င်္တတကျမ်ိုး
တစ်ကျမ်ိုး လတနတသိုးသည်။ သင်တတရ
ထသ မထင်
ကကဘူိုးတလ ။ တယတဟ ဝါ၊ တဟရှ ယန္ှင ့််
့်
့်
ဒါဝဒ်တပင်
ပစစြုပန်က လန္ှင ့််
့် လ၏ အလပ်က မတပပ ပပခဲက့် ကတပ။ သူတသည်
့် ယတနက
့်
သ ၍တဝိုးသွ ိုးပပီ ပြစ်လျက် အချန်ကွ ဟချက်မှ န္ှစ်တပါင်ိုး ၄၀ဝ၀ ထက်ပင် ပသည်။ တယရှု သည်လည်ိုး
ယတနတခတ်
အလပ်အတကက င်ိုးက အပပည်အ
့် ဝ မတဟ ကက ိုးခဲသ
့် ပပင်၊ တပပ ကက ိုးခဲသ
့်
့် ည်အ
့် ည့််
အနည်ိုးငယ်ထတ
ဲ ွငလ
် ည်ိုး လူသ ိုးတ ရှ
့် တတွျို့ ခဲက့် ကသည့်် အတထ က်အထ ိုးမျ ိုးမှ မလတလ က်တပ။
အကယ်၍ သင်သည် ယတနက
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ကကည်လ
့် ျှင ် ယင်ိုးန္ှစ်ခက
့် လ၏အလပ်က ယခင်အလပ်န္င
တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ မည်ကသ
ဲ့် ချ
ဲ့် မ
ှု ှ
့် န်ိုးက လပ်တဆ င်ခမ
့် တ်ဆက်ရန္င်မည်နည်ိုး။ တယတဟ ဝါ၏ အဆင်တ
ဣသတရလက ဦိုးတည်ခသ
ဲ့် ည် ပြစ်၍၊ သင်သည် ယတနက
့် လ၏ အလပ်က ၎င်ိုးန္ှင ့််
ယှဉ်ကကည်မ
့် ည်ဆလျှင၊် ကွဲလွဲချက်မျ ိုးမှ ပ၍ပင် ကကီိုးမ ိုး တပလမ်မ
့်
့် ည်၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ခက ယှဉ်ကကည်၍
မရန္င်တပ။ သင်တက
့် ဣသတရလန္င်ငမှလည်ိုး မဟတ်၊ ယဒ လူမျြုိုးလည်ိုး မဟတ်- သင်၏
အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် သင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အရ ရ တင်ိုးမှ နမ်က
့် ယ်ကယ်
့် ျတနသည်။ သင်သည် ကယ်က
သူတန္ှ့် ငသ
့်် ွ ိုး၍ မည်ကသ
ဲ့် ယှ
့် ရန္င်မည်နည်ိုး။ ယှဉ်ကကည်ရ
့် န်မှ ပြစ်န္င်ပါသတလ ။
့် ဉ်ကကည်၍
ယတနသည်
န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်သည်က သ၍၊ ၎င်ိုးမှ ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တန္ှ့် င ့််
့်
ပခ ိုးန ိုးသည်က သတလ ။့် မည်သပင်
ြုိုးစ ိုးတလန္ှင။့််
့် ပြစ်တစက မူ၊ ပတသနည်ိုးက အသိုးပပြုြ မကက
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးကဲသ
့် တသ
ပတသနည်ိုးပြင့်် ရှ ၍မရန္င်တပ။
့်
တယရှု သည် သူတမွိုးြွ ိုးခဲသ
ဲ့် တနထ
င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သမမ ကျမ်ိုးစ
့် ည့်် တန က်ပင်ိုး ၂၉ န္ှစ်အတွငိုး် မည်ကသ
့်
ထဲတွင ် တယရှု ၏ ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် လူငယ်ဘဝ အတကက င်ိုး ဘ ကမျှ တရိုးမှတ်မတပိုးထ ိုးတပ၊
ထဘဝမျ ိုးမှ မည်သပြစ်
ဲ့် ည်ဟ သင်သသတလ ။ တယရှု ၌ ကတလိုးဘဝ သမဟ
့် ခမ
့် တ် လူငယ်ဘဝ
မရှခဲဘ
် င် အသက် ၃၀ ရှလ ခဲသ
့် ၊ဲ သူတမွိုးလက်ချန်တွငပ
့် ည်မျ ိုးတလ ။ သင်သသည်မှ
အထူိုးကနည်ိုးတန၍၊ ကယ်အ
့် ပမင်မျ ိုးက တပပ ရ တွင ် င်္ရမစက်လွနိုး် ဘဲ မတနန္ှင။့်် ထသပပြုလ
ပ်မမ
ှု ှ
့်
သင်အ
ှု ရ တယရှု ၏ န္ှစ်
့် တွက် ဘ မျှမတက င်ိုးန္င်တပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုးတင် တရိုးထ ိုးမအ
၃၀ ပပည့်် တမွိုးတန မတ
င်မီတွင၊် သူသည် ဗတတဇခခဲပ့် ပီိုး မ ရ်နတ်၏ တသွိုးတဆ င်မက
ှု
့်
ရင်ဆင်တစရန်အတွက်တရိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က တတ နက်ကကီိုးထဲသ ့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးခဲသ
ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုးတက
့် ည်ဆ၍ ပါသည်။ ထအပပင်
့်
့် တယရှု ၏
သိုးန္ှစ်ခကွဲ က ခဲသ
ဲ ွင ် တယရှု ၏ ကတလိုးဘဝန္ှင ့််
့် ည့်် အလပ်က မှတ်တမ်ိုးတင် ထ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးထတ
လူငယ်ဘဝ ဆင်ရ မှတ်တမ်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ ထအချက်က သူထ
့် ၌ ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် လူငယ်ဘဝ

မရှခဲပ့် ခင်ိုးက သက်တသထူမတပိုးတပ။ အစပင်ိုးတင
ွ ် သူသည် ဘ မျှမလပ်တဆ င်ခဘ
ဲ့် ဲ ပမှနလ
် ူတတယ က်
ပြစ်ခပဲ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် သူသည် ၃၃ န္ှစ်တင်တင် လူငယ်ဘဝ သမဟ
့် တ် ကတလိုးဘဝမရှဘဲ
တနထင်ခသ
ဲ့် ည်ဟ သင်တပပ န္င်သတလ ။ သူသည် ရတ်တရက် ၃၃ န္ှစ်ခအ
ွဲ ရွ ယ်သ ့်
တရ က်လ န္င်သတလ ။ တယရှု အတကက င်ိုး လူတစဉ်ိုးစ
ိုးသည့်် ဤအရ ဟူသမျှမှ သဘ ဝလွနပ် ပီိုး
့်
လက်တတွျို့မကျတပ။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သ မန် ပမှန ် လူသဘ
ဝရှပခင်ိုးမှ
့်
ယမှ ိုးြွယ်ရ မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် သူ၏ အလပ်က တဆ င်ရွက်သည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးသည် သူ၏
မပပည်စ
့် တသ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ပပည်စ
့် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝတပြင်
့်
့် ့် တက်ရက် တဆ င်ရွက်သည်။
ယင်ိုးတကက င့်် လူမျ ိုးက ယတနတခတ်
၏ အလပ်န္င
ှ ့်် တယရှု ၏ အလပ်ကပင်၊ သသယ ပြစ်တနကကပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခယူသည့်် န္ှစ်ကကမ်ကက ိုး သူ၏ အလပ်မျ ိုးမှ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည် မကွဲပပ ိုးတပ။ မှနပ
် ါသည်၊ သင် ခရစ်၀င်ကျမ်ိုး
တလိုးကျမ်ိုး၏ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက ြတ်ကကည်မ
့် ည် ဆလျှင၊် ပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုးမှ ကကီိုးမ ိုးလှသည်။ တယရှု ၏
ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် လူငယ်ဘဝ န္ှစ်မျ ိုးဆီက သင်မည်ကသ
ဲ့် ပပန်
့် သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် တယရှု ၏
ပမှန ် လူသဘ
ဝက မည်ကသ
ဲ့် န့် ိုးလည် န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ယတနတခတ်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
လူသဘ
ဝက တက င်ိုးတက င်ိုး န ိုးလည်သူ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ တယရှု ၏ လူသဘ
ဝက
့်
့်
သင်လိုး၀ သတဘ မတပါက်ဘ၊ဲ သ ၍ပင် န ိုးမလည်တချ။ မဿဲကသ မှတတ
် မ်ိုးမတင်ခပ
ဲ့် ါက၊ သင်သည်
တယရှု ၏ လူသဘ
ဝ အတကက င်ိုး အရပ်အပခည်ကပင်လျှင ် သန္င်စရ မရှတပ။ ငါက သင်က
့် တယရှု
့်
ဘဝဆင်ရ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ တယရှု ၏ ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် လူငယ်ဘဝထဲက အတွငိုး် ကျတသ
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက တပပ ပပတသ အခါ၊ သင်က တခါင်ိုးခါလျက် “မပြစ်န္င်ဘိုးူ ။ တယရှု ဟ အဲဒါမျြုိုး
မပြစ်န္င်ခဘ
ဲ့် ိုးူ ။ သူဆီ
ဝ တစ်စတစ်ရ ရှြမတပပ
နဲ၊ ့် အ ိုးနည်ိုးချက် တစ်ခမှ မရှန္င်ဘိုးူ ” ဟ
့် မှ လူသဘ
့်
့်
တပပ ဆမည် ပြစ်သည်။ သင်သည် တအ ်ဟစ်ပခင်ိုးပင် ပပြုမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် တယရှု က
န ိုးမလည်တသ တကက င့်် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုး သင်၌ ရှရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု သည်
ဘန်ိုးတန်ခိုး အထူိုးရသည်
ှ
၊ သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ လျှင ် ဇ တပကတ တစ်ခမျှ မပါဟ သင်က
ယကကည်တနသည်။ သတသ
် အမှနတ
် ရ ိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုးပင် ပြစ်သည်။ မည်သက
ူ မျှ ပြစ်ရပ်မန
ှ မ
် ျ ိုး၏
့်
သမမ တရ ိုးက ြီဆန်လျက် တပပ ဆချင်မည် မဟတ်တပ၊ အတကက င်ိုးမှ ငါတပပ သည်အ
့် ခါ ထအရ သည်
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်တနပပီိုး၊ မှနိုး် ဆထင်တကကိုး တပိုးတနပခင်ိုးမျြုိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
တဟ ကန်ိုးထတ်မှုလည်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနပ် မင်သ
့် ည့်် တနရ ဆီသ ့်
တက်လှမ်ိုးန္င်သည်၊ ထအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မဟ နက်ရှုင်ိုးသည့်် တနရ တွငလ
် ည်ိုး ပန်ိုးကယ
ွ ်လျက်
့်
တနန္င်သည်ဆပခင်ိုးက သမှတတ
် လ ။့် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ အသဉ ဏ်ပြင့်် စတ်ကူိုးကကည်၍
့်
မရန္င်တပ။ သူသည် သီိုးသန်ပ့် င်္္ြုလ်တစ်ဦိုးက စတ်ကိုးူ ရသည့်် ကယ်ပင် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘဲ သက်ရှ

သတတဝါအ ိုးလိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။

ဘုရ ားသြင်အ
့် မှုတတ ်၏ ရူ ပေါရု (၃)
ဘရ ိုးသခင် ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပဋသတန္ဓ
စွဲယူပခင်ိုးမှ တစ်ဆင်ပ့် ြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ သူလပ်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးတသ အလပ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်သည် တယရှု ၏ န မပြင ့်် စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု သည် သူ၏အမှုတတ ်က စတင်
တဆ င်ရွက်တသ အခါ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် တယရှု ၏န မက စတင်၍ သက်တသခခဲပ့် ပီိုး၊
တယတဟ ဝါ၏ န မက ထပ်မတပပ ဆပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
အဓကအ ိုးပြင့်် တယရှု ၏ န မတအ က်တင
ွ ် အလပ်သစ်က လက်ခ တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။ သူက
့်
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၏ သက်တသခချက်သည် တယရှု ခရစ်တတ ်အတွက် သက်တသခခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတလ
ဲ့် သ အလပ်သည်လည်ိုး တယရှု ခရစ်တတ ်အတွက် ပြစ်သည်။ ဓမမတဟ င်ိုး
့် ပ်ခတ
ပညတ်တတ ်တခတ် အဆိုးသတ်ပခင်ိုး ဆသည်မှ တယတဟ ဝါ၏ န မတအ က်တင
ွ ် အဓကအ ိုးပြင ့််
ဦိုးစီိုးဦိုးရွ ကပ် ပြုခဲတ
က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က ဆလသည်။ ဤအချန်မစ
ှ ၍
့် သ အလပ် အဆိုးသတ်သ တရ
့်
တန င်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န မသည် တယတဟ ဝါ မဟတ်တတ တ
့် ချ။ ယင်ိုးအစ ိုး သူက
့်
တယရှု ဟတခေါ် ပပီိုး ဤတနရ မှစတင်၍ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် တယရှု ၏ န မတအ က်တင
ွ ်
အဓကအ ိုးပြင့်် အလပ်စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့်် ယတနတွ
့် င ် တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
စ ိုးတသ က်ကကဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုအတင်ိုး အရ ရ က
လပ်တဆ င်ဆပဲ ြစ်သည့်လ
် ူမျ ိုး— သင်တသည်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ လက်န တနသည်
့်
မဟတ်တလ ။ သင်သည် အတတ်တင
ွ ် တွယပ် ငကကသည် မဟတ်သတလ ။ သင်တသည်
ယခအခါတွင ်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်က သကကသည်။ တယရှု လ တသ အခါ သူက
့် တယရှု ဟ
တခေါ်လမ်ဦ
့် ိုးမည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။ တယတဟ ဝါသည် ဣသတရလလူမျြုိုးတက
့်
တမရှယကကလ လမ်မ
့် ခါ သူက
့် ည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူ ကကလ သည်အ
့် တမရှယဟမတခေါ်ဘဲ
တယရှု ဟတခေါ်လမ်မ
့် ည်ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ တယရှု က သူ တစ်ြန် ကကလ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
ထွကခ
် ွ ခဲသ
် တင်ိုး တရ က်ရလ
ှ
လမ်မ
့် ည့်အ
့် ည်ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ တယရှု ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် သင်သည် တယရှု ထက
ွ ်ခွ သွ ိုးသည့်် လမ်ိုးက
့်
ပမင်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ တယရှု သည် ပြြူတသ မိုးတမ်က စီိုးလျက် ထွကခ
် ွ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
လူအမျ ိုးကက ိုး ကယ်တင်ကယ်ကျ မိုးတမ်ပြြူစီိုးက ပပန်လ လမ်မ
့် ည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။
ထသပြစ်
ဲ့် ည်ဆပါက သူက
့် ခမ
့် တယရှု ဟတခေါ်ဆဲ ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ တယရှု တြန် ကကလ တသ အခါ

တခတ်သည် တပပ င်ိုးန္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
င ့်် သူက
့် ည်၊ ထတကက
့်
့် တယရှု ဟ တခေါ် န္င်ဦိုးမည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်က တယရှု န မပြင်သ
သ၍ရန္င်သည်မှ ဟတ်ပါသတလ ။ တခတ်သစ်တွင ် သူသည်
့်
န မသစ်ပြင့်် အတခေါ် ခရန္င်သည် မဟတ်တလ ။ လူပင်္္ြုလ် တစ်ဦိုး၏ ရပ်လ န္ှင ့်် သီိုးသန ် န့် မတစ်ခသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အလိုးစပြင ့်် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပါသတလ ။ တခတ်တစ်ခစီတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
အမှုသစ်က လပ်တဆ င်ပပီိုး န မသစ်ပြင ့်် တခေါ်ဆခရသည်။ မတူတသ တခတ်မျ ိုးတင
ွ ် သူသည် တူညတ
ီ သ
အမှုက မည်သ လ
င်ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။
့် ပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် မည်သ အတဟ
့်
တယရှု န မက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုအတွက် ခယူထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
့်
သူပပန်ကကလ တသ အခါ ထန မပြငပ
့်် င် သူ အတခေါ် ခရဆဲပြစ်မည်တလ ။ သူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက
လပ်တဆ င်ဦိုးမည်တလ ။ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု သည် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုးတွင ် မတူညတ
ီ သ န မမျ ိုးပြင့်် တခေါ်ဆခရသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။
ယင်ိုးသ တခေါ်
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် တခတ်မျ ိုးက မတူညတ
ီ သ တကက င့််
့် ဆခရပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် အမှုန္င
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ န မတစ်ခတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အလိုးစတွင ်
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ ထသပြစ်
ီ သ တခတ်တစ်တခတ်တွင ်
့် တသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က မတူညတ
မတူတသ န မတစ်ခပြင့်် တခေါ်ဆရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် တခတ်က တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
ှ ့်် ကယ်စ ိုးပပြုရန်
န မက အသိုးပပြုရတပမည်။ အတကက င်ိုးမှ မည်သည်န
့် မ တစ်ခကမျှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က
အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး န မတစ်ခချင်ိုးသည် သက်ဆင်ရ တခတ်တင
ွ ်
ဘရ ိုးသခင် စတ်သတဘ ထ ိုး၏ ယ ယီရှုတထ င်က
့် သ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ယင်ိုးန မ လပ်ရန် လအပ်သည့်အ
် လပ်ဟူသမျှအ ိုးလိုးမှ သူ၏အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုရန် ပြစ်သည်။
သပြစ်
့် ရ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်တစ်ခလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုရန် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
သငတ
့်် လျ ်သည့်် မည်သည့်် န မကမဆ တရွ ိုးချယ်န္င်သည်။ တယတဟ ဝါ၏တခတ် ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊
သမဟ
့် တ် တယရှု ၏တခတ် ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ တခတ်အသီိုးသိုးီ သည် န မတစ်ခပြင့််
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးခရသည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အဆိုးတင
ွ ၊် တန က်ဆိုးတသ တခတ် တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်က
တယရှု သည် ကကလ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ သူက
ဟ တခေါ် န္င်ဦိုးမည်နည်ိုး။ သူအတနပြင်
့်
့် အဘယ်သ တယရှု
့်
့်
လူမျ ိုးအလယ်တွင ် တယရှု ၏ ပသဏ္ဌ န်က မည်သ ခ
့် ယူန္င်ဦိုးမည်နည်ိုး။ တယရှု သည်
န ဇရက်လူတစ်ဦိုး၏ ပရပ်ထက် မပသည်က သင်တမသ
ွ ်၏
့် ွ ိုးပပီတလ ။ တယရှု သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တရွ ိုးန္တ်သသ
ူ
ပြစ်သည်က သင်တမသ
့် ွ ိုးပပီတလ ။ သူသည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူက စလင်တစပခင်ိုးအမှုက မည်သ တဆ
င်ရွက်န္င် မည်နည်ိုး။ တယရှု သည် ပြြူတသ
့်
မိုးတမ်က စီိုးလျက် ထွက်ခွ သွ ိုးသည်— ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်- သတသ
်လည်ိုး သူသည်
့်
မည်သ လူ
့် မျ ိုးအလယ်တွင ် ပြြူတသ မိုးတမ်ကစီိုးလျက် ပပန်လ ပပီိုး တယရှု ဟ အတခေါ် ခရဆဲ

ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက အမှနတ
် ကယ် တရ က်ရှခဲပ
့် ါက၊ လူသ ိုးသည် သူက
့်
အဘယ်သ မမှ
့် တ်မန္င် ရမည်နည်ိုး။ ကမဘ တစ်ဝန်ိုးရှ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက သူက
့် မှတ်မမည် မဟတ်တလ ။
ထသပြစ်
့် ပါက တယရှု တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ထသပြစ်
့် ပါက
ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်သည် ယဒတစ်တယ က်၏ သွငပ် ပင်မျြုိုး ပြစ်မည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ထ ဝရ
တစ်ပစတည်ိုး ပြစ်တပမည်။ တယရှု က သူထက
ွ ခ
် ွ သွ ိုးသကဲသ
့် ပပန်
့် သ ်လည်ိုး၊
့် ကကလ မည်ဟ တပပ ခဲတ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မှနက
် န်တသ အဓပပ ယ်က သင်သပါသတလ ။ ဤသင်တအ
့် ပ်စက
သူတပပ ပပသည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်သသမျှအ ိုးလိုးမှ သူထက
ွ ခ
် ွ ခဲသ
့် တင်ိုး မိုးတမ်ကတစ်ခ
့် ည်အ
စီိုးလျက် သူ တရ က်ရလ
ှ မ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က သူ၏အမှုက မည်သ ့်
လပ်တဆ င်သည်က သင်အတအကျ သပါသတလ ။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ် ပမင်န္င်သည်ဆပါက၊
တယရှု တပပ ခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်သ ရှ
့် ည်မှ ့် ငိုး် ပပ ရမည်နည်ိုး။ သူတပပ ခဲသ
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူသ ိုး ကကလ တသ အခါ၊ သူကယ်တင် သလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး သလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်မဟတ်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ တစတမန်မျ ိုး သလမ်မ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက သလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ခမည်ိုးတတ ်သည်သ လျှင ် သလမ်မ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ
ဝည ဉ်တတ ်သ လျှင ် သလမ်မ
့် ည် ဟူ၍ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးကယ်တင်ပင် မသတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည်
ပမင်န္င် သန္င်သတလ ။ အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ ကယ်ပင်မျက်စမျ ိုးပြင့်် သရှက
ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ မပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။
ထအချန်က တယရှု အဘယ်အရ တပပ ခဲသ
ူ ျှမသ။
့် နည်ိုး။ “ထအချန်န ရီကက ိုး အဘယ်သမ
တက င်ိုးကင်တမန် မသ။ ငါခမည်
ိုးတတ ်တပါိုးတည်ိုးသ သတတ ်မ၏
ူ ။ လူသ ိုးသည် ကကလ တသ အခါ
့်
တန ဧလက်ထက်၌ ပြစ်သကဲသ
့် ပြစ်
ပပင်ဆင်လျက်တနကကတလ ။့်
့် ည်။…ထတကက င့်် သင်တသည်
့် လမ်မ
့်
အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ သင်တ မထင်
မမှတ်တသ အချန်န ရီ၌ လူသ ိုးသည် ကကလ လမ်မ
့် ည်။” ထတနရက်
့်
့်
တရ က်လ သည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုး ကယ်တင်က သလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးဆသည်မှ လူဇ့် တခ
ယူတသ ဘရ ိုးသခင်၊ ပမှနန္
် င
ှ ့်် သ မန်လူတစ်ဦိုးက ဆလသည်။ လူသ ိုး ကယ်တင်ပင် မသတသ တကက င ့််
သင်သည် မည်သ သ
် ွ သွ ိုးခဲပ့် ပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး သူ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ တယရှု က သူသည် ထွကခ
တရ က်ရလ
ှ မ်မ
ှ
့် အချန်က၊ သူကယ်တင်ပင်လျှင ် မသ၊ သပြစ်
့် ည်ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ သူတရ က်ရမည်
့် ရ
သူသည် သင်က
ှ ိုးက ပမင်န္င်သတလ ။
့် ကကြုတင်အသတပိုးန္င်သတလ ။ သင်သည် သူ၏ တရ က်ရပခင်
ယင်ိုးသည် ရယ်စရ ပပက်လိုးတစ်ခ မဟတ်တလ ။ ကမဘ တပမသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
ကကလ သည်အ
့် ကကမ်တင်ိုးတွင ် သူ၏ န မ၊ သူ၏ လင်၊ သူ၏ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုတက
့်
တပပ င်ိုးလဲသည်။ သူသည် သူ၏ အမှုက ထပ်မလပ်တပ။ သူသည် အစဉ်အပမဲ အသစ်ပြစ်ပပီိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ယခင်က သူကကလ ခဲခ
ွ ၊် သူက
့် ျန်တင
့်

တယရှု ဟ တခေါ် ခဲသ
့် ခါတွင ် သူက
့် ည်။ ဤအကကမ် သူ တစ်ြန်ကကလ သည်အ
့် တယရှု ဟ
တခေါ် န္င်တသိုးသတလ ။ ယခင်က သူကကလ တသ အခါ၊ သူသည် တယ က်ျ ိုးပြစ်သည်။
ဤအကကမ်တွငလ
် ည်ိုး သူသည် တယ က်ျ ိုး တစ်ြန် ပြစ်န္င်ပါသတလ ။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် သူ
ကကလ ချန်တွင ် သူ၏ အမှုမှ လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ် သမှုရက်န္က
ှ ခ
် ရြ ပြစ်
့် သည်။ သူ
တစ်ြန်ကကလ သည်အ
့် ခါတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ဆဲ ပြစ်န္င်သတလ ။ သူသည်
လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ် တစ်ြန် သမှုရက်န္က
ှ ်ခရန္င်သတလ ။ ယင်ိုးသည် သူ၏ အမှုက ထပ်လပ်ပခင်ိုး
ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မအတဟ င်ိုးသည်က သင်မသသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မတပပ င်ိုးလဲန္င်ဟ တပပ သူမျ ိုးရှသည်။
ယင်ိုးမှ မှနတ
် ပ၏၊ သတသ
် ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရ
့်
မတပပ င်ိုးလဲန္င်ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ သူ၏ န မန္ှင ့်် အမှုတွင ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် သူ၏
အန္ှစ်သ ရ တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပပီဟ သက်တသမပပတပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်လမ်မ
့် ခါမှ မတပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ မည်သည်အ
့် ည်မဟတ်။ အကယ်၍
သင်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှဟ ဆပါက၊ သူသည် သူ၏ န္ှစ်တပခ က်တထ င်
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က အပပီိုးသတ်န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထ ဝရ
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတကက င်ိုးကသ သင်သတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ အသစ်ပြစ်ပပီိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မအတဟ င်ိုးသည်က သင်သပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မတပပ င်ိုးလဲပါက၊
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မျက်တမှ က်တခတ်ထ တစ်တလျှ က်လိုး ဦိုးတဆ င်လျှင ် ဦိုးတဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မတပပ င်ိုးလဲန္င်ပါက၊ သူ တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်၏ အမှုက လပ်တဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး
ပြစ်သည်မှ အဘယ်တကက င ့်် ပြစ်သနည်ိုး။ သူ၏ အမှုသည် တရှ ျို့ဆက်တိုးတက်ရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ရပ်တန်ပခင်
့် ိုးမရှ၊ ယင်ိုးမှ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးထ တပြည်ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပပပပီိုး
ထတ်တြ ်ပပသည့်အ
် ရ မှ သူ၏ ပင်က စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ အစဦိုးတင
ွ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးထမှ ကွယဝ
် က
ှ ထ
်
ိုးခဲသ
့် ည်၊ သူသည် လူသ ိုးထ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ထတ်တြ ်မပပခဲသ
့် ၊ ့် လူသည်
့် ကဲသ
သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည တကယ်က မရှခဲတ
့် ပ။ ဤအရ တကက င ့်် သူသည် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပပရန် သူ၏ အမှုက အသိုးပပြုသည်၊ သတသ
်
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တခတ်တင်ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲသည်ဟ
မဆလတပ။ ယင်ိုးမှ သူ၏ အလသည် အပမဲ တပပ င်ိုးလဲတနတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲတနသည်ဟ မဆလတပ။ ယင်ိုးထက်၊ သူ၏
အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် တခတ်မျ ိုး မတူကပွဲ ပ ိုးတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးက သူက
ငှ့်
့် သန္င်ြအလ
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ပင်က စတ်သတဘ ထ ိုးက အလိုးစ ယူတဆ င်ပပီိုး၊ တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတဆင့််
လူသ ိုးထ တြ ်ထတ်ပပတပသည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် မူလက မည်သည့််
့်
သီိုးသန ် စ
် ည့်် တခတ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
့် တ်သတဘ ထ ိုးမျှ မရှ သမဟ
့် တ် ကန်လွနသ
တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသည့်် သက်တသ လိုးဝ မဟတ်တပ- ထသတသ
သန ိုးလည်မှုတစ်ခသည်
့်
မှ ိုးယင
ွ ိုး် တပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ပင်ကပြစ်ပပီိုး သီိုးသနပ် ြစ်
့် တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက- သူ၏
ပြစ်ပခင်ိုးက— တခတ်မျ ိုး ကန်လွနသ
် ွ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ လူသ ိုးထ ထတ်တြ ်ပပသသည်။
တခတ်တစ်တခတ်၏ အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးက မတြ ်ပပန္င်တပ။ သပြစ်
့် ရ
“ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ အသစ်ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှ။” ဆသည့််
စက ိုးမျ ိုးမှ သူ၏ အမှုက ရည်ညန်ိုးပပီိုး “ဘရ ိုးသခင်သည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှ” ဆသည့်် စက ိုးမျ ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအ ိုးပြင ့်် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊
သင်သည် န္ှစ်တပခ က်တထ င်အမှုက အချက်တစ်ခတပေါ် မတည်န္င်တပ သမဟ
ဲ့် သ
့် တ် အသက်မတ
စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင့်် ယင်ိုးက တဘ င်မခတ်န္င်တပ။ ယင်ိုးမှ လူ၏ တိုးအမှုပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ
စတ်ကူိုးသတလ က် ရိုးရင
ှ ိုး် ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အမှုသည် မည်သည့်် တခတ်တစ်ခတွငမ
် ျှ
စွဲကျန်မတနန္င်တပ။ ဥပမ အ ိုးပြင့်် တယတဟ ဝါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န မအပြစ် အပမဲ
ရပ်တည်မတနန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယရှု န မတအ က်တွငလ
် ည်ိုး သူ၏ အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်တသိုး၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် တရှ ျို့သ ဦိုးတည်
ချက်ပြင့်် အပမဲ
့်
တိုးတက်တနသည့်် လကခဏ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ စ တန် ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
စ တန်သည် အစဉ်အပမဲ စ တန်ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်မဟတ်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အြ
့် ွယပ် ြစ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်တပ။ သူ၏ အန္ှစ်သ ရ၊
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်တပ။ သတသ
်လည်ိုး သူ၏
့်
အမှုအတွက်မ၊ူ သူသည် အစဉ်အပမဲ အသစ်ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှသည်အ
့် တွက်၊
ယင်ိုးသည် တရှ ျို့သ ဦိုးတည်
ချက်တစ်ခပြင ့်် အစဉ်အပမဲ တိုးတက်တနသည်၊ အစဉ်အပမဲ ပမ
့်
နက်ရှုင်ိုးတနတပသည်။ တခတ်တင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် န မ အသစ်က ခယူသည်၊ တခတ်တင်ိုးတွင ်
သူသည် အမှုသစ်က လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ တခတ်တင်ိုးတွင ် သူသည် သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက သူ၏
အသစ်တသ အလန္ှင ့်် အသစ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ အကယ်၍
တခတ်သစ်တွင ် လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသစ် တြ ်ပပချက်က မပမင်န္င်ကကပါက၊
၎င်ိုးတသည်
သူက
ှ ်မကကမည် မဟတ်တလ ။ ထသ ့်
့်
့် က ိုးတင်တွင ် သမှုပြင့်် ထ ဝရ ရက်န္က

လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အဓပပ ယ် သတ်မှတလ
် က်မည် မဟတ်တလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး အပြစ်သ လူဇ့် တ ခယူလ ခဲပ
့် ါက၊ လူမျ ိုးသည် သူက
့်
တယ က်ျ ိုးအပြစ်၊ လူတယ က်ျ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်အပြစ်၊ သတ်မတ
ှ ်လက်ကကမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
့်
မန်ိုးမမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ယကကည်မည် မဟတ်တပ။ ထအခါ တယ က်ျ ိုးမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က တယ က်ျ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် တူ
ီ သ လင်ရသည်
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ က်ျ ိုးမျ ိုး၏
့် ညတ
တခါင်ိုးတဆ င်ပြစ်သည်ဟ ယူဆကကတပမည်- သတသ
် မန်ိုးမမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ
့်
ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် မမျှတတပ။ ယင်ိုးသည် ဦိုးစ ိုးတပိုးဆက်ဆမှု ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ဤကစစရပ်သည် မှနက
် န်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်တသ သူအ ိုးလိုးတသည်
သူကသ
ဲ့် ့်
့်
တယ က်ျ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ မန်ိုးမတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ကယ်တင်ခရမည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည် အ ဒက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ဧဝက
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် အ ဒ တစ်ဦိုးတည်ိုးကသ မြန်ဆင်ိုးခဲဘ
့် ၊ဲ တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမန္ှစ်ဦိုးလိုးက
သူ၏ သဏ္ဌ န်အတင်ိုး ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ က်ျ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်သ
မဟတ်...မန်ိုးမမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
အမှု၏ အသစ်တသ အဆင်တ
့် စ်ခသ ဝင်
့် တရ က်သည်။ သူသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ပ၍ပင်
တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တယရှု ၏ အချန်က လန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ကရဏ တရ ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တ ပြစ်
ှ ပ့်် ပီ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
့် ည်မဟတ်တပ။ အမှုသစ်က လက်ရှ လပ်တဆ င်န္င
့် လမ်မ
ဤအမှုသစ်သည် စတ်သတဘ ထ ိုးအသစ်န္င
ှ အ
့်် တူ ပါရှလမ်မ
င်၊့် ဤအမှုက
့် ည်။ ထတကက
့်
ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက- ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တက မခယူခဘ
ဲ့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး လူသည်
သူန္င
ှ ဆ
့်် က်သယ
ွ ြ
် နည်
ိုးလမ်ိုး မရှခဲတ
ငှ့် ဝည ဉ်တတ ်က မိုးကကြုိုးမှတစ်ဆင့်် တက်ရက်
့် စြအလ
့်
့်
စက ိုးတပပ ခဲပ
့် ါက၊ လူသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သန္င်ပါမည်တလ ။ အမှုက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုးပြစ်ပါက၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက သရှလ ြ ပြစ်
ွ ၊်
့် န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူလ ချန်တင
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ ပပီိုး သူက သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစက
လူဇ့် တမှတစ်ဆင ့်် တြ ်ပပသည့်အ
် ခါတွငသ
် ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက မမတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်မျက်စမျ ိုးပြင့်် ရှု ပမင်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးအလယ်တွင ်
အမှနတ
် ကယ်န္င
ှ ့်် စစ်မှနစ
် ွ အသက်ရှငသ
် ည်။ သူသည် အမှနတ
် ကယ်ရ၏။
ှ
လူသည်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ထတတွျို့ န္င်သည်၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက
ထတတွျို့ န္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
လူသည် သူက
် ကယ် သရှလ န္င်သည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
့်
့် အမှနတ
“ဘရ ိုးသခင်သည် တယ က်ျ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သလ မန်ိုးမမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်လည်ိုးပြစ်သည်။”

ဆသည့်် အမှုကလည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ပပီိုးပပည်စ
့် တစပပီိုးပြစ်က လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအလိုးစက
ပပီိုးတပမ က်တစပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် တခတ်တစ်ခတစ်တလရှ အမှုက ထပ်မလပ်တပ။
တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ သူသည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
သူလပ်တဆ င်တသ အမှုက လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည့်် အလိုးစတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ
က လန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ တပပ ဆရ တွင၊် ဤအရ မှ တယရှု က သင်တသည်
ကပ်တဘိုးက ဧကန်မချ
့်
ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငလျင်လှုပ်ပခင်ိုး၊ ငတ်မတ
ွ တ
် ခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကပ်တရ င်္ါတက
့် ည်ဟ
့် ကကြုရလမ်မ
တပပ ခဲသ
့် ည့်် သီိုးပခ ိုးတခတ် တစ်တခတ်က ရည်ညန်ိုးတပသည်၊ ယင်ိုးက ဤသည်မှ တခတ်သစ်
တစ်တခတ်ပြစ်ပပီိုး၊ အတဟ င်ိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် မဟတ်တတ သ
့် ည်က ပပသတပလမ်မ
့် ည်။
အကယ်၍ လူမျ ိုး တပပ သည်အ
့် တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲ၊ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ သန ိုးကကင်န မှုန္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သူသည် လူသ ိုးက
ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ချစ်ပပီိုး၊ လူတင်ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး တပိုးက လူက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မမန်ိုးဟ ဆပါက၊
သူ၏အမှုသည် အဆိုးသ အစဉ်
တရ က်န္င်မည်တလ ။ တယရှု ကကလ ခဲပ့် ပီိုး အပပစ်သ ိုးအ ိုးလိုးအတွက်
့်
မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်ရင်ိုးန္ှင ့်် ယဇ်ပလလင်ထက်တွင ် မမကယ်ကယ် ပူတဇ ်ရင်ိုး၊ က ိုးတင်တွင ်
သမှုရက်ခခဲရ
ွ ၊် သူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုက ပပည့်စ
် တစန္ှငခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်က တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က
့် ချန်တင
အဆိုးသတ်တစခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ ထတခတ်၏ အမှုက တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
ထပ်လပ်ပခင်ိုး၏ ဆလချက်မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ တူညတ
ီ သ အရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
တယရှု ၏ အမှုက ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ဤအဆငတ
့်် င
ွ ် သူ ကကလ ခဲခ
ွ ်
့် ျန်တင
ဘရ ိုးသခင်သည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအမှုက မလပ်တဆ င်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ချစ်ခင်က
သန ိုးကကင်န တနပမဲပြစ်ပါက၊ သူသည် တခတ်က အဆိုးသတ် န္င်ပါမည်တလ ။ ချစ်ပမတ်န္ိုးတတ်ပပီိုး
သန ိုးကကင်န တတ်တသ ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က အဆိုးသတ် န္င်ပါမည်တလ ။ တခတ်က
အဆိုးသတ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ တန က်ဆိုး အမှုတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
လူအ ိုးလိုးက လူသရှငက် က ိုး တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် သူက
် ိုးသ ိုးသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးပြင့််
့် စစ်မှနရ
ချစ်တသ သူတက
့်် တ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက သူ ထတ်တြ ်ပပသည့််
့် စလင်တစရန်အလငှ့် မတပြ ငမ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသတသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည်သ လျှင ် တခတ်က အဆိုးသတ်တစန္င်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လသည်
တရ က်ရန္ှ
ှ ငပ့်် ပီ ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထက
ဲ အရ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
ခွပဲ ခ ိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝအတပေါ် အတပခခ၍ မတူကွဲပပ ိုးတသ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအပြစ်
ခွပဲ ခ ိုးခရလမ်မ
ွ ်၏ အဆိုးသတ်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ပန်ိုးတင်က

ထတ်တြ ်ပပသည့်် အချန် အခက်အတန ် ပြစ်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သည်။ အကယ်၍ လူတသည်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မကကြုကကရပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် မတပြ င်မ
့် တ်မှုက တြ ်ထတ်ပခင်ိုး
့် မန ခမှုန္င
နည်ိုးလမ်ိုးရှလမ်မ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
့် ည် မဟတ်တပ။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင်သ
့်
အ ိုးလိုး၏ အဆိုးသတ်သည် ထတ်တြ ်ပပ ခရန္င်တပသည်။ လူသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရတသ အခါမှသ သူ၏စရက်အမှနက
် ပပသသည်။ မတက င်ိုးမှု ပပြုသူမျ ိုးက
မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ၊ တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ
ထ ိုးရှလမ်မ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
ခွပဲ ခ ိုးခရကကလမ်မ
့် ည်။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင်၊့် မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးသည်
အပပစ်ဒဏ်တပိုးခရပပီိုး တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးသည် ဆလ ဘ်မျ ိုးရရှက လူအ ိုးလိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးပခင်ိုးက ခကကရြအလ
ငှ့် ၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုး၏ အဆိုးသတ်သည်
့်
ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်။ ဤအမှုအ ိုးလိုးက တပြ င်မ
့် တ်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ရရှရတပမည်။ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည် အပမင်ဆ
့် ိုးသ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်က သူ၏ မန ခပခင်ိုးသည် အလွနအ
် ့် လွန ် ပပင်ိုးထန်လ တသ တကက င၊့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ အဓ
ကအ ိုးပြင့်် တပါင်ိုးစပ်ထ ိုးပပီိုး၊
့်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ် ထတ်တြ ်ပပခရသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည်သ လူက အပပည်အ
့် ဝ တပပ င်ိုးလဲန္င်ပပီိုး ပပည့်စ
် တစန္င်တပသည်။
ဤစတ်သတဘ ထ ိုးသည်သ မတက င်ိုးမက
ှု တြ ်ထတ်န္င်ပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့်
မတပြ င်မ
င ့်် ဤသတသ
့် တ်တသ သူအ ိုးလိုးက ပပင်ိုးထန်စွ အပပစ်တပိုးန္င်သည်။ ထတကက
့်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခသည် တခတ်၏အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် ပပည်ဝ
့် ပပီိုး၊ သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏
ထတ်တြ ်ချက်န္င
ှ ့်် တြ ်ပပချက်သည် တခတ်သစ် အသီိုးသိုးီ ၏ အမှုအတွက် တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတလသည်။
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ထင်ရ ပမင်ရ န္ှင ့်် အတရိုးပါမှုမရှဘဲ
ထတ်တြ ်ပပသည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် လူ၏အဆိုးသတ်က
ထတ်တြ ်ပပရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တပြ ငမ
့်် တ်တသ တရ ိုးစီရင်မှု မခရတစဘဲ၊
ယင်ိုးထက် သည်ိုးခပခင်ိုး၊ စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့် တ်တသ
့် သူအ
့် ိုးပပသရင်ိုးန္ှင ့်် တပြ င်မ
တရ ိုးစီရင်မှု တစ်စက်မျှမရှဘဲ သူ၏အပပစ်မျ ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်ပြစ်တစ လူသ ိုးက
အပပစ်လတ်တပိုးရင်ိုး၊ လူသ ိုးအတပေါ် အဆိုးမဲ့် ကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တက
့် ချတပိုးသန ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး
သူအတပေါ်
ဆက်လက် ချစ်ခင်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု ိုးလိုးသည် မည်သည်အ
့် ချန်တွင ်
့်
အဆိုးသတ်ပခင်ိုးသ တရ
က်လမ်မ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လူတက
့် ည်နည်ိုး။ ဤသတသ
့်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သင်တ
ဲ မည်
သည်အ
့် ချန်တွငမ
် ှ ဦိုးတဆ င်မည်နည်ိုး။
့် လျ ်တသ ပန်ိုးတင်ထသ
့်

ဥပမ အ ိုးပြင ့်် အစဉ်အပမဲ ချစ်ခင်တတ်တသ တရ ိုးသူကကီိုး၊ ကကင်န တသ မျက်န္ ှ န္ှင ့်် န္ူိုးညတ
့် သ
န္ှလိုးသ ိုးရှသည့်် တရ ိုးသူကကီိုးတစ်ဦိုးက ကကည်တ
့် လ ။့် သူသည် လူတက
နခ
် တ
ဲ့် သ
့် ၎င်ိုးတ ကျြူိုးလွ
့်
ပပစ်မမ
ှု ျ ိုး မည်သပင်
သပူ ြစ်တစက မူ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် ရှသည်ပြစ်တစ ချစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ မည်
့်
့် ချစ်ခင်ပပီိုး
သည်ိုးခတလသည်။ ထသဆ
့် ခါတွငမ
် ှ
့် ပါက၊ သူသည် မျှတတသ တရ ိုးစီရင်ချက်က မည်သည်အ
ချမှတ်န္င်မည်နည်ိုး။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ် တပြ င်မ
့် တ်တသ တရ ိုးစီရင်မှု သည်သ
လူသ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
င်ယူန္င်တပသည်။
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပပီိုး၊ လူက နယ်ပယ်သစ်သ တဆ
့်
ဤနည်ိုးပြင့်် တခတ်တစ်ခလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှတစ်ဆင့်် အဆိုးသ ့်
တရ က်ရတပသည်
ှ
။
သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အလိုးစတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးတပသည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ က လသည် တန က်ဆိုးတသ
က လ ပြစ်သည်။ တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ထတခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုသည့်် အမှုက
လပ်တဆ င်သည့်အ
် တွက် တခတ်အသီိုးသိုးီ ကက ိုးတင
ွ ် သသ တသ ပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုး ရှသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုးရန်အတွက်၊ တခတ်က အဆိုးသတ်သ တရ
က်တစမည့််
့်
တလ င်ကျွမ်ိုးမှု၊ တရ ိုးစီရင်မ၊ှု ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊ တဒါသအမျက်န္င
ှ ့်် ြျက်ဆိုးီ မမ
ှု ျ ိုး ရှရမည် ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတသ က လသည် တန က်ဆိုးတခတ်က ရည်ညန်ိုး၏။ တန က်ဆိုးတခတ် အတွငိုး် တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က အဆိုး မသတ်လမ်မ
့် ည်တလ ။ တခတ်က အဆိုးသတ်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက သူန္င
ှ အ
့်် တူ ယူတဆ င်ရမည်။ ထနည်ိုးပြင်သ
သူသည် တခတ်က
့်
အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးန္င်သည်။ တယရှု ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးအတနပြင ့််
့်
ဆက်လက်ရှငသ
် န်န္င်ရန်၊ ဆက်လက် အသက်ရင
ှ ရ
် န်န္င
ှ ့်် ပမတက င်ိုးမန
ွ တ
် သ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင့််
ဆက်လက်တည်ရတစန္
ှ
င်ရန် အလငှ့် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးသည် ဆိုးယတ်ပခင်ိုးထဲသ သူ
့် ၏
ကျဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တန်ရန်
ှ ့်် မရဏန္င်ငန္ှင ့်် ငရဲတွင ် ဆက်လက်အသက်မရှငြ
် အလ
ငှ့် သူသည်
့် န္င
့်
လူက အပပစ်မှ ကယ်တင်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူအ ိုး မရဏ န္င်ငန္ှင ့်် ငရဲတမှ့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် တယရှု သည်
လူက ဆက်လက် ရှငသ
် န်တနထင်ရန် အခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ ယခတွင ် တန က်ဆိုးတသ က လသည်
ဆက်တရ က်ပပီပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက အပမစ်ပြတ်သတ်သင်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
လိုးဝ ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
ွ ်၏ ပန်ကန်မှုက
့် ည်၊ ဆလသည်မှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုး အတွက်၊ အတတ်က ကကင်န သန ိုးတတ်ပပီိုး
ချစ်ခင်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က အဆိုးသတ်ရန် သမဟ
့် တ် သူ၏
န္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်အ ိုး အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရန် ပြစ်န္င်မည်
့်

မဟတ်တပ။ တခတ်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
အထူိုးကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးတစ်ခက အသ ိုးတပိုးပပီိုး၊ တခတ်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့််
အမှု ပါဝင်တလသည်။ ထတကက
င့်် တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် လပ်တဆ င်တသ
့်
အမှုတွင ် သူ၏ စစ်မှနတ
် သ စတ်သတဘ ထ ိုး တြ ်ပပချက်ပါဝင်ပပီိုး၊ သူ၏ န မန္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်တသ
အမှုန္စ
ှ ်ခလိုးသည် တခတ်န္င
ှ အ
့်် တူ တပပ င်ိုးလဲတလသည်- ယင်ိုးတသည်
အ ိုးလိုး အသစ်ပြစ်ကက၏။
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး လမ်ိုးပပပခင်ိုးအမှုက တယတဟ ဝါ၏
န မတအ က်တင
ွ ် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ အမှု၏ပထမအဆင်က
့် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အစပျြုိုးခဲသ
့် ည်။
ဤအဆင်တ
ွ ် အမှုသည် ဗမ န်တတ ်န္င
ှ ့်် ယဇ်ပလလင်က တည်တဆ က်ပခင်ိုး၊ ဣသတရလလူမျြုိုးတက
့် င
့်
လမ်ိုးပပရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတအလယ်
တင
ွ ် အလပ်လပ်ရန် ပညတ်တရ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်။
့်
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးတက
့် လမ်ိုးပပပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် သူသည် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သူ၏အမှုအတွက်
အတပခစက်ရ တစ်ခက စတင်တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအတပခစက်ရ မှတန၍ သူသည် သူ၏အမှုက
ဣသတရလက တကျ ်လွန၍
် တိုးချဲျို့ ခဲသ
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ တန င်မျြုိုးဆက်မျ ိုးက တယတဟ ဝါသည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ူ ှ
့် မ
တယတဟ ဝါပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သတတဝါအ ိုးလိုး၏ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ မ
် ှ တယတဟ ဝါပြစ်သည်က တပြည်ိုးပြည်ိုး
သရှလ ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဣသတရလမှစတင်လျက် သူသည် သူ၏အမှုက အပပင်ြက်သ ချဲ
ွ ခ
် သ
ဲ့် ည်ဟ
့်
့် ျို့ထင
ဆရတပမည်။ သူသည် သူ၏အမှုက ဣသတရလလူတမှ့် တစ်ဆင့်် ၎င်ိုးတက
် ပပင်ပသ ့်
့် တကျ ်လွန၍
ပြန်ကကက်
သည်။ ဣသတရလနယ်တပမသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တယတဟ ဝါအမှု၏ ပထမဆိုး
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ တနရ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အမှုပပြုြ ဘ
့် ရ ိုးသခင် ပထမဆိုး
သွ ိုးတရ က်ခတ
ဲ့် သ တနရ မှ ဣသတရလနယ်တပမတွင ် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှု
ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် တင
ွ ၊် တယရှု သည် လူက ကယ်တင်တသ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ ချစ်ပခင်ိုး တမတတ ၊ သန ိုးကရဏ ၊
စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုး၊ သည်ိုးခပခင်ိုး၊ န္ှမ်ခ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ ထ ိုးကကီိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
့် ျပခင်ိုး၊ တစ ငတ
့် ပပီိုး
သူလပ်ခတ
ဲ့် သ အမှုအမျ ိုးအပပ ိုးမှ လူသ ိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအလငှ့် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သန ိုးကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အနက်မှ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
သန ိုးကကင်န တတ်ပပီိုး ချစ်ပမတ်န္ိုးတတ်တသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ချစ်ပမတ်န္ိုးလွနိုး် လှသည်မှ သူသည် မမ၏ အလိုးစပြင ့်် မမကယ်ကယ်
ပူတဇ ်ခသ
ဲ့် ည်အထပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က ပပသရန်အလငှ့် လူသ ိုးအတွက် က ိုးတင်တွင ် သမှုရက်ခခဲရ
့် သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န မမှ တယရှု ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူက ကယ်တင်ခတ
ဲ့် သ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည် သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် တသ

ချစ်ပမတ်န္ိုးတတ်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ တပပ ရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူန္င
ှ အ
့်် တူရခဲ
ှ သ
့် ည်။ သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးသည်
လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီန္င
ှ အ
့်် တူ ပါရှသည်။ တယရှု ၏ န မန္ှင ့်် သူ၏ မျက်တမှ က်က လက်ခပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
့် ၊
လူသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက ရရှန္င်သည်၊ သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ၊ သူ၏ကကီိုးမ ိုးက
မျ ိုးပပ ိုးလှတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးတက
့် ရရှန္င်သည်။ တယရှု ၏
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သူတန
့် က်လက်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှခဲက့် ကပပီိုး၊
မမတ၏
့်် တ်ပခင်ိုးခခဲက့် ကရသည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ် တယရှု သည်
့် အပပစ်မျ ိုးမှ ခွငလ
ဘရ ိုးသခင်၏ န မ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက အဓကအ ိုးပြင့််
တယရှု ၏ န မတအ က်တွင ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က
တယရှု ဟ တခေါ် ခဲသ
် ည့်် အသစ်တသ အမှု၏ အဆင်က
့် ည်။ သူသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက တကျ ်လွနသ
့်
လက်ခတဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ အမှုသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးပြင ့်် အဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
သူ၏ အမှု အလိုးစ ပြစ်သည်။ သပြစ်
ွ ် တယတဟ ဝါသည်
့် ရ ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
ဘရ ိုးသခင်၏ န မပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ ် တယရှု ၏ န မသည် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
ွ ် သူ၏ န မမှ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ဘရ ိုးသခင်
့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ပြစ်သည်— လူက လမ်ိုးပပရန်၊ လူက သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် လူက ရရှရန်န္င
ှ ့်် တန က်ဆိုးတင
ွ ် တခတ်က
အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရန် သူ၏တန်ခိုးက အသိုးပပြုတသ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ပြစ်သည်။
့်
တခတ်တင်ိုးတွင ် သူ၏ အမှု အဆင်တ
့် င်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
ထင်ရှ ိုးပမင်သ တပသည်။
အစအဦိုးတင
ွ ် ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် ၌ လူသ ိုးအ ိုး လမ်ိုးပပပခင်ိုးသည်
ကတလိုးသင
ူ ယ်၏ ဘဝတနထင်မှု ပစက လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့်် တူသည်။ အတစ ဆိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
တယတဟ ဝါ၏ တမွိုးကင်ိုးစကတလိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဣသတရလ လူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ရ
့်
့် တသတလိုးပမတ်ရမည် သမဟ
့် တ် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် မည်သ ့်
အသက်ရင
ှ ရ
် မည်က န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ယင်ိုးမှ တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် တယတဟ ဝါက
့် ည်၊ ဆလသည်မှ သူသည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်၊ သတသ
့်
မည်သ ရ
့် တသတလိုးပမတ်ရမည် သမဟ
့် တ် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက
မည်သ လ
့် ဆရတပမည်။
့် က်န ရမည်က န ိုးလည်န္င်ရန် စွမ်ိုးရည်မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သူ မတပိုးခဲဟ
အစဦိုးတွင ် လူသည် ထသတသ
စွမ်ိုးရည်မျ ိုး မပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တွက၊် တယတဟ ဝါ၏ တက်ရက်
့်
လမ်ိုးပပမှုမရှဘဲန္င
ှ ့်် မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က တက်ရက်မသန္င်တပ။ လူက တယတဟ ဝါသည် ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်ကသ သခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူက
့် မည်သ ရ
့် တသတလိုးပမတ်ရမည်၊ မည်သည့်် အပပြုအမူမျြုိုးက

သူက
့် ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးဟ တခေါ်သည်၊ မည်သည့်် စတ်မျြုိုးပြင ့်် သူက
့် ရတသတလိုးပမတ်ရမည်၊
သမဟ
် ရ က ပူတဇ ်ဆက်ကပ်ရမည်
့် တ် သူက
့် ရတသတလိုးပမတ်ရ တွင ် မည်သည့်အ
ဆသည်တအတွ
ကမ
် ၊ူ လူသည် လိုးဝ မသခဲတ
့် ပ။ လူသည် တယတဟ ဝါ ြန်ဆင်ိုးတသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး
့်
အလယ်တင
ွ ် တမွျို့တလျ ်၍ရသည့်် အရ က မည်သ တမွ
့် ျို့တလျ ်ရမည်ကသ သတသ ်လည်ိုး၊
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် မည်သည့်် ဘဝတနထင်မပ
ှု စမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးန္င
ှ ့််
ထက်တန်သည် ဆသည်အတွက်မူ၊ သူသည် အရပ်အမမက် ဘ ဆဘ မျှ မသခဲတ
့် ချ။ ၎င်ိုးတက
့်
ညန်ကက ိုးြ တစ်
စတစ်တယ က် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတက
စတစ်ဦိုး
့်
့် ကယ်တင်ကယ်ကျ လမ်ိုးပပြ တစ်
့်
မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သငတ
့်် လျ ်တသ ဘဝတနထင်မပ
ှု စက
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မှနက
် န်စွ တနထင်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ စ တန်၏ တတ်တဆတ် ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးကသ
ခခဲရ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် တပလမ်မ
့် ည်။ တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးဘဘ
ီ င်မျ ိုးပြစ်သည့်် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
၎င်ိုးတအတပေါ်
တန က်ထပ်မည်သည့်် အသဉ ဏ် သမဟ
့် ဆရတပမည်။
့်
့် တ် ဉ ဏ်ပည ကမျှ မတပိုးခဲဟ
၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အသက်ရင
ှ တ
် နန္ှငခ
့်် ကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အရ ရ တင်ိုးနိုးီ ပါိုးက
့်
့်
န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် ပ။ သပြစ်
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အမှုသည်
့် ရ ၊ တယတဟ ဝါ၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်ဝက်တစ်ပျက်သ ပပီိုးစီိုးခဲပ့် ပီိုး ပပည်စ
့် ရန် တဝိုးတသိုးသည်။ သူသည် ရ ျို့တစိုးမှ လူ၏ပစကသ
ပသွငိုး် ခဲက
သူ၏ ဇီဝအသက်က မှုတ်သင
ွ ိုး် တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူက
့်
့် ရတသတလိုးပမတ်ရန်
လတလ က်တသ အလဆန္ဒက လူသ ိုးအတပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ အစဦိုးတွင ် လူသည် သူက
့်
ရတသတလိုးပမတ်လစတ်၊ သမဟ
့် ပ။ လူသည်
့် တ် သူက
့် တကက က်ရွ ျို့စတ် မရှခဲတ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သန့် ိုးတထ င်ရမည်ကသ သခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်က
ဘဝတနထင်မှုပစ အတွက် အတပခခ အသပည န္ှင ့်် လူသ ိုး ဘဝတနထင်မပ
ှု စ၏ ပမှနစ
် ည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
မသခဲတ
့် ပ။ သပြစ်
့် ရ တယတဟ ဝါသည် လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် လူမန်ိုးမက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ခန္ှစ်ရက်စီမကန်ိုးက
ပပီိုးစီိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် အခွတစ်ခသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးပြစ်ပခင်ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
ကင်ိုးမဲခ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ သူသည် လူသ ိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက မည်သည်န
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ မပပီိုးဆိုးခဲတ
့် သ
့် ပ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ူ ှ တယတဟ ဝါပြစ်သည်ကသ လူသည် သခဲတ
့် မ
့် သ ်လည်ိုး၊
တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးအ ိုး မည်သလ
့် က်န ရမည်က
အရပ်အတပခမျှ သူမသခဲတ
ွ ် တည်ရလ
ှ
ခဲသ
် န က်တင
ွ ်
့် ပ။ သပြစ်
့် ည့်တ
့် ရ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တယတဟ ဝါ၏အမှုမှ ပပီိုးဆိုးရန် တဝိုးတသိုးတပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ အ
် တနပြင ့်် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
အတူတကွ တနထင်န္င်ပပီိုး သူက
ငှ့် ၊ သူ၏လမ်ိုးညန်မပှု ြင့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ရတသတလိုးပမတ်န္င်ကကြအလ
့်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝတနထင်မပ
ှု စ၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးအမှနတ
် ပေါ်သ ဝင်
ငှ့် ၊
့် တရ က်န္င်ြအလ
့်

၎င်ိုးတက
့် ဝ လမ်ိုးပပြ လ
ဲ့် ည်။
့် အပပည်အ
့် သူ၏တရှ ျို့တမှ က် လ တစရန် သူအတနပြင်
့်
့် အပ်တနဆဲပြစ်ခသ
ဤနည်ိုးပြင်သ
တယတဟ ဝါ၏ န မတအ က်တွင ် အဓကအ ိုးပြင့်် ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုတသ အမှုသည်
့်
အပပည်အ
့် ဝ ပပီိုးဆိုးခဲတ
တယတဟ ဝါ၏ ကမဘ တလ ကက
့် ပသည်၊ ဆလသည်မှ ဤနည်ိုးပြင်သ
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အမှုသည် အပပည်အ
့် ဝ အပပီိုးသတ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သပြစ်
ွ ်သည်
့် ရ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သူ၏အမန်မျ
် ူသ ိုး
့် ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက လက်န န္င်ပပီိုး၊ ပမှနလ
ဘဝတနထင်မှုပစ၏ လှုပ်ရှ ိုးမမ
ှု ျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ် ပါဝင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က
့်
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးလျက်ပြင၊့်် သူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘဝတနထင်မပ
ှု စက
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက လမ်ိုးပပခဲရ
် ဝ
့် တပသည်။ ထအခါမှသ တယတဟ ဝါ၏ အမှုသည် အပပည့်အ
ပပီိုးစီိုးခဲတ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတန က်တင
ွ ် ဤအမှုက တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး
့် ပသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ယ ကပ်၏ တခတ်အထ ယင်ိုးက ဆက်လက်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထအချန်တွင ် သူသည် ယ ကပ်၏သ ိုး
တစ်ဆယ်န္
့် စ
ှ ်တယ က်က ဣသတရလမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ တစ်ဆယ်န္
့် စ
ှ ်ခအပြစ် ြန်တိုးီ ခဲသ
ှ ၍
့် ည်။ ထအချန်မစ
ဣသတရလလူမျြုိုးအ ိုးလိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သူ တရ ိုးဝင်ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခဲသ
့် ည့််
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ ပြစ်လ ပပီိုး၊ ဣသတရလသည် သူ၏အမှုမျ ိုးက သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ကမဘ တပမတပေါ်က
အထူိုးတနရ ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူမှ တမွိုးြွ ိုးလ တသ လူအ ိုးလိုးက သူက
မည်သရ့် တသတလိုးပမတ်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် မည်သတနထ
င်ရမည်က
့်
သရှကကြအလ
ငှ့် ၊ တယတဟ ဝါသည် ဤလူမျ ိုးက ကမဘ တပေါ်က သူ၏အမှုအ ိုး တရ ိုးဝင်
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပထမဆိုး လူစပြစ်တစခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှု၏ အစအပြစ်
အသိုးပပြုရင်ိုး၊ ဣသတရလနယ်တပမ တစ်ခလိုးက သူအမှု
င ့််
့် ည်။ ထတကက
့် ၏ အစပပြုရ အမှတ် ပြစ်တစခဲသ
့်
ဣသတရလလူတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ လူမျ ိုးက
လက်တလျှ က်ရတသ ပသက်တသပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ ဣသတရလလူမျ ိုးအကက ိုး တပပ ဆခဲသ
် ရ သည်
့် ည့်အ
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ လူမျ ိုးက န ိုးတထ င်ရတသ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။
၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်ချက်မျ ိုးက ပထမဆိုး
့်
ရရှသူမျ ိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက
့်
မည်သရ့် တသတလိုးပမတ်ရမည်က ပထမဆိုး သရှကကသူမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက သခဲက့် ကသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးဘီဘင်မျ ိုး ပြစ်ခရ
ဲ့် သ မက၊
တယတဟ ဝါက တရွ ိုးချယ်ခတ
ဲ့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်စ ိုးပပြုသူမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် တရ က်ရခဲ
ှ ခ
့် ျန်တွင၊် တယတဟ ဝါသည် လူက ဤနည်ိုးပြင့်် လမ်ိုးမပပတတ တ
့် ပ။
လူသည် အပပစ်ပပြုခဲက့် ကပပီိုးပြစ်က မမကယ်ကယ် အပပစ်သ စွ
် ့် ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူသည်
့် နပစ်
လူက အပပစ်မှ ကယ်ဆယ်ရန် စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် လူသည် အပပစ်မှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး

ကယ်တင်ခရပပီိုးသည်အထ သူသည် လူက အပပစ်တင်ခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင၊် လူသည်
ထသတသ
ဆိုးယတ်ပခင်ိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ နစ်ပမြုပ်ပပီိုးပြစ်သည်မှ ဤအဆင်၏
့် အမှုက
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး မှတစ်ဆငသ
့််
တဆ င်ရွက်န္င်တလသည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
အမှုက
့်
ပပီိုးတပမ က်န္င်သည်။ ဤသည်မှ တခတ်အချြုျို့၏ အမှုပြစ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်တစ်တခတ်မှ တစ်တခတ်က ခွပဲ ခ ိုးရန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးတအကက
ိုး အတပပ င်ိုးအလဲ
့်
ပပြုလပ်ရန် သူ၏ န မ၊ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န် အမျြုိုးမျြုိုးတက
့် အသိုးပပြုသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န မန္ှင ့်် သူ၏ အမှုသည် သူ၏ တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ တခတ်တင်ိုးတွင ် သူ၏ အမှုက
ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ တခတ်တင်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အပမဲတည
ူ ပီ ပီိုး၊ သူက
့် န မတစ်ခအ ိုးပြင ့််
အပမဲ တခေါ်သည်ဆပါစ၊ ့် လူသည် သူက
့် မည်သ သ
့် ရှမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က တယတဟ ဝါဟ
တခေါ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တယတဟ ဝါဟတခေါ်တသ ဘရ ိုးမှလွဲ၍ အပခ ိုးန မပြင်တ
ူ ဆသည်
့် ခေါ်ဆတသ မည်သမ
ဘရ ိုး မဟတ်တပ။ သမဟ
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်သည် တယရှု သ ပြစ်န္င်ပပီိုး၊ တယရှု န မမှလွဲ၍ သူက
့်
အပခ ိုးမည်သည့်် န မန္ှငမ
့်် ျှ တခေါ်၍ရန္င်မည် မဟတ်တပ။ တယရှု မှလွဲ၍ တယတဟ ဝါသည်
ဘရ ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးမဟတ်တပ။ လူက
ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရသည်
ှ
မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူန္င
ှ အ
့်် တူရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူန္င
ှ အ
့်် တူ ရှသည့်အ
် တွက် သူက
့် တယရှု ဟ တခေါ်ရမည်ဟ
ယကကည်တလသည်။ ဤသ ယ
့် ကကည်ပခင်ိုးသည် အယူဝါဒမျ ိုးက လက်တလျှ က်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်က နယ်ပယ်တစ်ခခသ တဘ
င်ခတ်ထ ိုးပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တခတ်တင်ိုးတင
ွ ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်တသ အမှု၊ သူက
့်
့် တခေါ်တသ န မန္ှင ့်် သူ ခယူတသ အဆင်ိုးသဏ္ဌ န်- ယတနအထ
တစ်တလျှ က်လိုး အဆငတ
့်် င်ိုးတွင ် သူလပ်တဆ င်တသ အမှု- ဤအရ မျ ိုးသည် တစ်ခတည်ိုးတသ
စည်ိုးမျဉ်ိုးက မလက်န သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည်က
့် န်သတ်
ချက်မျ ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ကန်သတ်
မခရတပ။ သူသည်
့်
့်
တယတဟ ဝါပြစ်သည်၊ သတသ
် သူသည် တယရှု လည်ိုး ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ တမရှယန္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုသည် သူ၏ န မ၌ လက်တလျ ညီတထွတသ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး
န္ှငအ
့်် တူ ပြည်ိုးညင်ိုးတသ အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲမက
ှု ကကြုရန္င်သည်။ မည်သည်န
့် မ တစ်ခတည်ိုးကမျှ သူက
့်
အပပည့်အ
် ဝ ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူက
့် တခေါ်ဆတသ ဤန မ အ ိုးလိုးသည်
သူက
့် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး တခတ်တင်ိုးတွင ် သူလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်ရချ
ှ န်တွင၊် သင် ရှု ပမင်တသ ဘရ ိုးသခင်သည်
တယရှု ပြစ်တနဆဲပြစ်သည့်အ
် ပပင် သူသည် ပြြူတသ မိုးတမ်တစ်ခက စီိုးလ ပပီိုး တယရှု ၏ သွငပ် ပင်
ရှတနဆဲပြစ်က ၊ သူတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးသည် တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်၊့် “သင်တသည်
့်
ကယ်န္င
ှ စ
့်် ပ်ဆင်တသ သူက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ချစ်သငသ
့်် ည်၊ သင်တသည်
အစ တရှ င်ပပီိုး
့်

ဆတတ င်ိုးသငသ
့်် ည်၊ ကယ်၏ အသက်က ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးသကဲသ
့် သင်
တ၏ရန်
သမ
ူ ျ ိုးက ချစ်တလ ၊့်
့်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သည်ိုးခတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် စတ်ရှညက
်
န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးရှကကတလ ။့် သင်တသည်
့်
ငါ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုး ပြစ်မလ န္င်မီ ဤအရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ရမည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် သင်သည် ငါ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်န္င်မည်။” ဟူသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်တနဆဲ ဆကကပါစ။့် ဤသည်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်မည်
မဟတ်တလ ။ သူတပပ တသ အရ သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။
သင်တသည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးခဲရ
့် မည်ဆပါက၊ အဘယ်သ ခ
့်
့် စ ိုးရမည်နည်ိုး။
ဤသည်မှ တယရှု ၏ အမှုပြစ်တနဆဲဟ ခစ ိုးရမည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ယင်ိုးက ထပ်လပ်ပခင်ိုး
ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ လူသည် ဤအရ ၌ တမွျို့တလျ ်မှု ရှ တတွျို့ န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
ယခကဲသ
့် သ
ှ
ိုး တန က်ထပ် မတိုးတက်တတ ဟ
့် သင်တ ခ
့် ဆက်လက်ရတနပပီ
့် စ ိုးရတပမည်။ သူသည်
တန်ခိုးမျ ိုးစွ သ ရှပပီိုး၊ လပ်တဆ င်ြ အသစ်
တသ အမှု တန က်ထပ်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် သူ၏
့်
တန်ခိုးက အတတ်န္င်ဆိုး အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ယခမတင်မီ န္ှစ်တပါင်ိုး န္ှစ်တထ င်သည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ န္ှစ်တပါင်ိုး န္ှစ်တထ င်ကက ပပီိုးတန က်တင
ွ ် သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏
လမ်ိုးခရီိုးက တဟ ကက ိုးတနဆဲပြစ်ပပီိုး လူမျ ိုးက တန င်တရတစတနဆဲ ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးက၊ “ဘရ ိုးသခင်၊
ကယ်တတ ်သ
ှ
က
့် ည် မျ ိုးလှစွ တသ တန်ခိုးသ ရှပါ၏။ ကယ်တတ ်သည် အလွန ် အတပမ ်အပမင်ရမည်
ကျွန္ပ်
် ယကကည်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် သည်ိုးခပခင်ိုးကသ သပပီိုး စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးကသ
စတ်ဝင်စ ိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ကယ်တတ ်သည် မမ၏ ရန်သက
ူ မည်သ ချစ်
့် ရမည်ကသ သသည်၊ ထထက်
့်
ဘ မျှမပ။” ဟ တပပ ကကတပမည်။ လူ၏ စတ်ထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ သူ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်တပမည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ချစ်ခင်တတ်ပပီိုး သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် သည်ဟ လူက အစဉ်အပမဲ ယကကည်တပမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် အစဉ်အပမဲ ဓ တ်ပပ ိုးတဟ င်ိုးကကီိုးသ ပပန်ြွငမ
့်် ည်ဟ သင်ထင်ပါသတလ ။ သပြစ်
့် လျှင ် သူ၏
အမှု ဤအဆငတ
့်် င
ွ ် သူသည် က ိုးစင်တင်ခရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ ပမင်
ှ ့်် ထတတွျို့သမျှ
့် သမျှန္င
အရ ရ တင်ိုးသည် သင်တ စ
် ရ န္ှငမ
့်် ျှ တူမည်
့် တ်ကိုးူ ပပီိုးသည့်် သမဟ
့် တ် ကက ိုးြူိုးသည့်် မည်သည့်အ
မဟတ်တပ။ ယတနတွ
့် ၊ ့်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် ြ ရရှဲမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပခင်ိုးမရှသကဲသ
ကမဘ တလ ကကလည်ိုး သခွငမ
့်် တပိုးတပ၊ ပပီိုးလျှင ် သူသည် တစ်ြန် က ိုးစင်တင်ခရလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သည်အ
့် တွက် သူက
့် သတသ သူမျ ိုးမှ သူတန
့် က်သ လ
့် က်တသ သင်တသ
့် ပြစ်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ၊် တယရှု သည် သူ၏ ဧဝတင်္လ အလပ်အတွက်
တင်ိုးပပည်တစ်တလျှ က်လိုး ပွငလ
့်် င်ိုးစွ တရ ိုးတဟ ကက ိုးခဲသ
့် ည်။ ကယ်တတ ်သည်
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုအတွက် ြ ရရှဲမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ခသ
ဲ့် ည်။ အကယ်၍ သူသည် ြ ရရှဲမျ ိုးန္ှင ့််

မပတ်သက်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ အ ဏ ရှတသ သူမျ ိုးက သူက
့် ခါကမျှ မသရှခဲပ
့် ါက၊ သူသည် မည်သ ့်
့် မည်သည်အ
စီရင်ခရပပီိုးတန က် သစစ တြ က်ခရက က ိုးတင်တွင ် သမှုရက်န္က
ှ ်ခရန္င်မည်နည်ိုး။ သပြစ်
့် ရ သူသည်
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုအတွက် ြ ရရှဲမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ခသ
ဲ့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် ပြ ိုးတယ င်ိုး
တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန်အလငှ့် သူသည် သူ၏ အမှုက တတ်တဆတ် လပ်တဆ င်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ကကမ်တွင၊် အမှုန္င
ှ ့်် အတရိုးပါမှုမှ ကွ ပခ ိုးပပီိုး
အပပင်အဆင်သည်လည်ိုး ပခ ိုးန ိုးသည်၊ ထတကက
င ့်် သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် မည်သ လ
့်
့် ိုးဝ
တူညန္
ီ င်မည်နည်ိုး။
“ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် င ့်် အတူရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်” ဟူသည့်် တယရှု ၏န မသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက အလိုးစပြင ့်် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
ထတ်တြ ်ပပန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်ပခင်ိုး
မရှတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်က တယရှု ဟသ တခေါ်ဆန္င်ပပီိုး၊ အပခ ိုးန မ မရှန္င်ဟ လူကဆပါက၊
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးသည် ဧကန်အမှန ် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် င ့်် အတူရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်ဟူသည့်် တယရှု န မတစ်ခတည်ိုးသ သူ၏အလိုးစပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည်ဟ သင်ယကကည်ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က န မ အမျ ိုးအပပ ိုးပြင့်် တခေါ်ဆ၍
ရတက င်ိုးရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤန မမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးက အတဆိုးန္ှင ့််
အရှငိုး် ဆိုး တြ ်ပပတပိုးန္င်တသ န မတစ်ခမျှမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်တသ န မ
တစ်ခမျှ မရှတပ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် န မ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက ကကယ်ဝလွနိုး် သည်မှ လူသ ိုး၏ သူက
ွ ်ိုးအ ိုး တကယ်က
့် သရှန္င်စမ
တကျ ်လွနသ
် ည့်အ
် တွက် ဤန မ အမျ ိုးအပပ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ
ရှငိုး် လင်ိုးစွ မတြ ်ပပန္င်တပ။ လူသ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုလျက်၊
ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့် ဝ အတဆိုးန္ှင ့်် အရှငိုး် ဆိုး တြ ်ပပရန် မပြစ်န္င်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထတွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတသ
့် သမျှအ ိုးလိုးက အတဆိုးန္ှင ့်် အရှငိုး် ဆိုး
တြ ်ပပရန် အကန်အသတ်
ရတသ
ှ
တဝါဟ ရသ ရှသည်- ကကီိုးပမတ်တသ ၊ င်္ဏ်ရတသ
ှ
၊
့်
အက့် သြွယပ် ြစ်တသ ၊ ဉ ဏ်မမီန္င်တသ ၊ အထွတ်အထပ်ပြစ်တသ ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ၊ တပြ င်မ
့် တ်တသ ၊
ဉ ဏ်ပည ရှတသ စသပြင့်် ပြစ်သည်။ စက ိုးလိုးမျ ိုး မျ ိုးလှတပစွ။ ဤအကန်အသတ်
ရတသ
ှ
့်
တဝါဟ ရသည် လူက မျက်ပမင်တတွျို့ ပပီိုး ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး အနည်ိုးငယ်က
တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတချ။ အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးစွ က ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ
့် စတ်န္လ
စတ်အ ိုးထက်သန်မှုက သ ၍ တက င်ိုးစွ တြ ်ပပန္င်သည်ဟ တတွိုးထင်ခကဲ့် ကသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက
ပြည်စ
့် က
ွ ခ
် ကဲ့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင် ကကီိုးပမတ်လွနိုး် လှတပစွ။ ဘရ ိုးသခင် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် လွနိုး် လှတပစွ။

ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ် ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်ပြစ်တပစွတက ိုး။ ယတနတွ
လူသ ိုး
့် င ် ဤသတသ
့်
တပပ ဆမှုမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် ထပ်သ တရ
က်ရခဲ
ှ ပ့် ပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသည်
့် အထွတအ
့်
မမတက
ွ ်ိုး မရှတသိုးတပ။ သပြစ်
့် ယ်ကယ် တြ ်ပပန္င်စမ
့် ရ လူအတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် န မ
အမျ ိုးအပပ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အမည်တစ်ခမျှ မရှတပ၊ ဤသည်မှ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်မသ
ှု ည် အလွန ် အလျှပယ်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
ဘ သ စက ိုးသည် မခတ်ပခြုကျလွနိုး် တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သီိုးပခ ိုး စက ိုးတစ်လိုး၊ သမဟ
့် တ်
န မတစ်ခသည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အလိုးစပြင ့်် ကယ်စ ိုးပပြုြ စွ
င့််
့် မ်ိုးရည် မရှတပ၊ ထတကက
့်
သူ၏န မက ပတသထ ိုး၍ ရန္င်မည်ဟ သင်ထင်ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနက် ကီိုးပမတ်ပပီိုး
အလွန ် သန်ရှ့် ငိုး် လွနိုး် တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် တခတ်သစ်အသီိုးသိုးီ တင
ွ ် သူ၏န မက တပပ င်ိုးလဲရန်
ခွငမ
့်် ပပြုဘဲတနမည်တလ ။ သပြစ်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်ပင်အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်တသ တခတ်တင်ိုးတင
ွ ် သူသည် သူလပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်တသ အမှုက အတဆိုးန္ှင ့််
အရှငိုး် ဆိုး တြ ်ပပရန်အလငှ့် ထတခတ်န္င
ှ ့်် သငတ
့်် တ ်တသ န မက အသိုးပပြုတပသည်။ ထတခတ်ထက
ဲ
သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုရန် သူသည် ယ ယီ အတရိုးပါမှုက ပင်ဆင်တသ
န မတစ်ခပြစ်သည့်် သီိုးသန် န့် မက အသိုးပပြုသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏
ကယ်ပင်စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။
သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ဝည ဉ်တရိုးရ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
့်
ပမင်တတွျို့ ြူိုးတသ လူမျ ိုးစွ သည် ဤသီိုးသနန
် ့် မတစ်ခသည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အလိုးစပြင ့််
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်စမ
ွ ်ိုးရသည်
ှ
ဟ ခစ ိုးကကရသည်- အလတလိုး၊ ဤသည်မှ ကူကယ်ရ မဲပ
့် ါသည်တက ိုးထတကက
င့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်် န မပြငမ
့်် ျှ တခေါ်ဆပခင်ိုးမပပြုတတ ဘ
့် ၊ဲ သူက
့်
့် “ဘရ ိုးသခင်”
ဟသ တခေါ် ကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သရှ့် ငိုး် ပပရမည်က မသသည်အ
့် တွက်၊
လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင့်် ပပည်တ
့် နသည်တ
့် င် ကွဲလွဲပခ ိုးန ိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး
ဝန်ိုးရခတနရသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးသည် အလွနအ
် လျှပယ်ပြစ်သည်မှ
ယင်ိုးက တြ ်ပပန္င်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုး အကယ်က မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
အကျဉ်ိုးချြုပ်န္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ န မ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက
တြ ်ပပန္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ န မ မရှတပ။ အကယ်၍ တစ်စတစ်တယ က်က၊ “အတအကျအ ိုးပြင့််
ကယ်တတ ်သည် မည်သည်န
့် မတတ ်က သိုးသနည်ိုး။” ဟ ငါက
့် တမိုးပါက၊ “ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရ ိုးသခင်ပင် ပြစ်သည်။” ဟ ၎င်ိုးတက
့် ငါတပပ မည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတက င်ိုးဆိုး
န မ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အတက င်ိုးဆိုး
အချြုပ်အ ိုးပြင့်် တြ ်ပပန္င်ပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဤသပြစ်
အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ၍ သင်တသည်
့်

န မက ရှ တြွရန် လလမျ
ိုးစွ စက်ထတ်တနကကသနည်ိုး။ န မတစ်ခအတွက်၊ အစ မစ ိုး
့်
အပ်လည်ိုးမအပ်ဘ၊ဲ အဘယ်တကက င ့်် ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င် စဉ်ိုးစ ိုးသငသ
့်် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
တယတဟ ဝါ၊ တယရှု ၊ သမဟ
့် နရက်
့် သည် တရ က်လ လမ်မ
့် ည်- သူသည်
့် တ် တမရှယဟ မတခေါ်သည်တ
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် က်သက် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင၊် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏အမှုသည်
အဆိုးသတ်သ တရ
က်ရလ
ှ
ပပီိုး ပြစ်က ၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် သူ၏န မမျ ိုးလည်ိုး ရှတတ မ
့် ည်
့်
မဟတ်သည်အ
့် တွက်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် သူရယူခသ
ဲ့် ည့်် န မမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အဆိုးသတ်သ ့်
တရ က်တပလမ်မ
ှ ၏
် အပ်စိုးမှုတအ က်သ အရ
ခပ်သမ်ိုး တရ က်လ ချန်တွင၊်
့် ည်။ ြန်ဆင်ိုးရင
့်
အလွနသ
် င်တ
့် သည့်် န မတစ်ခက သူသည် အဘယ်သ လ
့် လျ ်တသ ်လည်ိုး မပပည်စ
့် အပ်တသိုးသနည်ိုး။
သင်သည် ယခ ဘရ ိုးသခင်၏ န မက ရှ တြွတနဆဲတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က တယတဟ ဝါဟသ
တခေါ် န္င်သည်ဟ သင်တပပ ဝဆ
့် ပဲ ြစ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က တယရှု ဟသ တခေါ် န္င်သည်ဟ
သင်တပပ ဝ့်ဆတ
ဲ လ ။ ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး အပပစ်က သင်ခန္င်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် မူလအစက န မ မရှခဲသ
့် ည်က သင်သသင်သ
့် ည်။ သူသည် လပ်တဆ င်ရမည့််
အမှုရခဲ
ှ ပ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ မည်ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူသည် န မ တစ်ခ၊ သမဟ
့် တ် န္ှစ်ခ၊
သမဟ
ဲ့် ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သူက
့် မပြင့်် တခေါ်သည်ပြစ်တစ- ယင်ိုးက
့် တ် န မမျ ိုးစွ က ယူခရ
့် မည်သည်န
သူကယ်တင် လွတလ
် ပ်စွ တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးက ဆိုးပြတ်တပိုးရန် သူသည်သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်-့် သင်က
့် လအပ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင် အတခေါ် ခရသည့််
န မသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘ သ စက ိုးပြင့်် လူက န ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့််
န မပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤန မသည် လူက ပခြုငမန္င်သည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ တက င်ိုးကင်ဘတွင ်
ဘရ ိုးတစ်ပါိုးရှသည်၊ သူက
် တပမ ်အပမင်ရသည့်
ှ
၊်
့် ဘရ ိုးသခင်ဟတခေါ်သည်၊ သူသည် အလွနအ
အလွနခ
် ျီိုးတပမှ က်ပခင်ိုးခရသည်၊့် အလွနအ
် က့် သြွယတ
် က င်ိုးသည်၊့် အလွနန
် က်နပဲ ပီိုး အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့််
အလွနပ် ပည့်စ
် သည့်် ကကီိုးပမတ်တသ တန်ိုးခိုးရသည့်
ှ
် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်သည်ဟသ
သင်တပပ န္င်ပပီိုးတန က်၊ တန က်ထပ်ပ၍ သင်ဘ မျှမတပပ န္င်တပ။ ဤနည်ိုးနည်ိုးတလိုးမှ
သင်သန္င်သမျှအကန် ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
့် သပြင့်် တယရှု ဟူသည့်် န မမျှက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပါသတလ ။ တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်ရလ
ှ
ချန်တွင၊် အမှုပပြုသူမှ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်တနဆဲပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် မတူညသ
ီ ည့်် တခတ်တစ်ခ ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် သူ၏န မ
တပပ င်ိုးလဲရတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးန္ှင ့်် အထက်တလ ကတွင ် အကကီိုးပမတ်ဆိုးပြစ်ရ ၊ သူသည် သူ၏
လူဇ့် တ ပသဏ္ဌ န်က အသိုးပပြုပပီိုး မမကယ်ကယ် အပပည်အ
့် ဝ ရှငိုး် ပပန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ အမှု အဆင်တ
့် စ်ခက လပ်တဆ င်ရန် ဤလူဇ့် တပြင ့်် မမကယ်ကယ် ယူတင်ဝတ်ဆင်တလသည်။

ဤလူဇ့် တ ပသဏ္ဌ န်တွင ် အထူိုး အတရိုးပါမှုမရှတပ၊ တခတ်မျ ိုး ကန်လွနပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် မည်သည့််
ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှသကဲသ
့် ဘ
့်် ည်ိုး မည်သမျှ
့် ရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငလ
့် မသက်ဆင်တပ။
တယရှု သည် သူ၏ပသဏ္ဌ န်က ကျန်ရှတနတစြ အဘယ်
တကက င့်် ခွငမ
့်် ပပြုခဲသ
့် နည်ိုး။ သူသည်
့်
တန က်မျြုိုးဆက်မျ ိုးထ လက်ဆငက
့်် မ်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် လူသ ိုးအ ိုး သူ၏ပသဏ္ဌ န်က အဘယ်တကက င့််
့်
ပခယ်မန
ှု ိုး် ခွင ့်် မတပိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ သူ၏ ပသဏ္ဌ န်က ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်ပြစ်သည်က လူတ ့်
အသအမှတ်ပပြုရန် အဘယ်တကက င ့်် သူ ခွငမ
့်် ပပြုခဲသ
့် နည်ိုး။ လူသ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က ဘရ ိုးသခင်၏
ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ အ
့်် ညီ ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ သွငပ် ပင်သည် ပမင်ပ့် မတ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ပသဏ္ဌ န်က ကယ်စ ိုးပပြုရန် ပြစ်န္င်ပါမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခလ ချန်တင
ွ ၊် သူသည်
တက င်ိုးကင်ဘမှတန၍ သီိုးသန် လူ
ိုးရ မျှသ ပြစ်သည်။ လူဇ့် တထဲသ ့်
့် ဇ့် တတစ်ခထဲသ ကကဆင်
့်
ကကဆင်ိုးသည်မှ သူ၏ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
လပ်တဆ င် သည်။ လူဇ့် တတွင ် တြ ်ပပသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး လူဇ့် တပြင ့်် သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်သည်မှ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် ဝည ဉ်တတ ်က
အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ လူဇ့် တသည် အမှုအတွကပ် ြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူဇ့် တ၏ ပသဏ္ဌ န်သည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ပသဏ္ဌ န်အတွက် အစ ိုးထိုးတစ်ခ ပြစ်သည်ဟ မဆလတပ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခလ သည့်် ရည်ရွယ်ချက် သမဟ
့် တ် အတရိုးပါမှု မဟတ်တပ။
လူတအတနပြင
့်် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်န္င်ြ၊ ့် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်န္င်ြ၊ ့် သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးရြန္ှ့် င ့်် သူအမှု
့် ွယပ် ြစ်ပခင်ိုးက သရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူဇ့် တ၌ သူ၏
့် ၏ အြ
့်
အမှုက သ ၍ တက င်ိုးစွ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ၊ ့် ဝည ဉ်တတ ်က သူ၏ အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် သငတ
့်် တ ်သည့််
တည်မီြ
ှ တနရ
တစ်ခက ရှ တတွျို့ န္င်ြအလ
ငှ့် သူသည် လူဇ့် တခလ ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သူ၏
့်
့်
န မသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြု၏၊ သူအမှု
့် သည် သူ၏ ပင်ကလကခဏ က
ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊ သရ့် တွင ် သူ၏ လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သူ၏ပသဏ္ဌ န်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ
သူ တစ်ခါမျှ မတပပ ခဲတ
င ့််
့် ပ။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆတစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါလှသည့်် ကဏ္ဍမျ ိုးမှ သူ၏န မ၊ သူ၏အမှု၊
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏လင်ပြစ်မတ
ှု ပြစ်
ဲ အ
ှု ိုး
့် သည်။ ဤအရ မျ ိုးက ဤတခတ် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ကယ်စ ိုးပပြုရန် အသိုးပပြုတလသည်။ လူဇ့် တ၌ သူ၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် ထအချန်က သူ၏
အမှုအတွက်မျှသ ပြစ်လျက်၊ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။ သတသ
် လူဇ့် တခယူသည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သီိုးပခ ိုး သွငပ် ပင်မရှရန်မှ မပြစ်န္င်တပ၊ ထတကက
င့်် သူ၏သွငပ် ပင်က သတ်မတ
ှ ်ရန်
့်
သင်တ
့် တ ်သည့်် မသ ိုးစက သူတရွ ိုးချယ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သွငပ် ပင်သည် အတရိုးပါမှုက
ကယ်စ ိုးပပြုမှုမျ ိုး ရှခဲမ
ှ ့်် မျက်န္ ှ အသွငအ
် ပပင်မျ ိုး တူသည့်် လူမျ ိုးသည်လည်ိုး
့် ည်ဆပါက၊ သူန္င

ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုကကတပမည်။ ယင်ိုးသည် ကမ်ိုးကန်သည့်် အမှ ိုးကကီိုးတစ်ခ
ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ တယရှု ၏ ပတူပန်ိုးချီသည် လူက သူက
ဲ ပဲ့် ခင်ိုး
့် ကိုးကွယ်ရန်အလငှ့် တရိုးဆွခ
ပြစ်သည်။ ထအချန်က၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အထူိုး လမ်ိုးညန်မမ
ှု ျ ိုး မတပိုးခဲတ
င ့််
့် ပ၊ ထတကက
့်
လူသည် ထပတူပန်ိုးချီက ယတနတ
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ မူလ
့် င် လက်ဆင်က
့် မ်ိုးခဲသ
့် ည်။ အမှနတ
ရည်ရွယ်ချက်အရ၊ လူသ ိုးသည် ဤအရ က မပပြုလပ်ခသ
ဲ့် င်တ
့် ပ။ တယရှု ၏ ပတူပန်ိုးချီက ယတနတ
့် င်
ကျန်ရတနတစခဲ
ှ
သ
ှု
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်
့် ည်မှ လူသ ိုး၏ စတ်အ ိုးထက်သန်မသ
ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ ပသဏ္ဌ န်က တန က်ဆိုးစစစ်ချက်တွင ် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က လူသ ိုးသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ ပခြုငမန္င်စမ
ွ ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ သူ၏ပသဏ္ဌ န်က သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးကသ
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည်။ သူ၏န္ှ တခါင်ိုး၊ သူ၏ပါိုးစပ်၊ သူ၏မျက်လိုးမျ ိုး န္ှင ့််
သူ၏ဆပင်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သွငပ် ပင်အတွက်မူ၊ ဤအရ မျ ိုးသည် သင်၏ ပခြုငမန္င်စမ
ွ ်ိုးက
တကျ ်လွနတ
် ပသည်။ တယ ဟန်ထသ ဗျ
ှ
ချန်တွင၊် လူသ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က
့် ဒတ် တရ က်ရလ
သူရှုပမင်ခရ
ဲ့် သည်— ခတွငိုး် တတ ်ထမ
ဲ ှ ထက်တသ သန်လျက်ထက
ွ ်၏၊ မျက်စတတ ်သည်လည်ိုး
မီိုးလျှကဲသ
့် ပြစ်
ှ ့်် ဆပင်တတ ်သည် သိုးတမွိုးကဲသ
့် ပြြူ၏၊
တပခတတ ်သည်လည်ိုး
့် ၏၊ တခါင်ိုးတတ ်န္င
့်
မီိုး၌ချွတပ် ပီိုးတသ တကကိုးဝါစစ်န္င
ှ တ
့်် ပူ ပီိုး၊ ရင်ဘတ်၌ တရခါိုးပန်ိုးက စည်ိုးလျက်ပြစ်၏။ တယ ဟန်၏
စက ိုးမျ ိုးသည် အလွနအလွ
် ့်
န ် ထင်ရှ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူတြ ်ပပခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်မှ
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န် မဟတ်တပ။ သူပမင်ခသ
ဲ့် ည်မှ ရူ ပါရတစ်ခသ ပြစ်ပပီိုး၊ ရပ်ဝတထြု
တလ ကမှ လူတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်မဟတ်တပ။ တယ ဟန်က ရူ ပါရတစ်ခ ပမင်တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ သွငပ် ပင်က မျက်ပမင်မတတွျို့ ခဲရ
့် တသိုးတပ။ အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး
ပသဏ္ဌ န်တစ်ခပြစ်လျက်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်မှ ဘရ ိုးသခင် စတ်သတဘ ထ ိုးက
အလိုးစပြင ့်် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊်
သူ၏ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ အ
့်် ညီ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် လူမန်ိုးမက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်ဟ
သူတပပ ခဲသ
ှ အ
့်် ညီ
့် ည်။ ထအချန်က၊ သူသည် လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် လူမန်ိုးမက ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ှ ့််
့် ည်ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ လူတယ က်ျ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
ဆင်တူတသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်က လူတယ က်ျ ိုး၏သွငပ် ပင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န် ပြစ်သည်ဟ
ဆသည့်အ
် ဓပပ ယ်အပြစ် ြန်တီိုး၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမင်ပ့် မတ်လွနိုး် ၊ ကကီိုးပမတ်လွနိုး် ၊
အြ
့် ွယတ
် က င်ိုး လွနိုး် ပပီိုး န ိုးလည်၍မရန္င်သည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က အပပည့်အ
် ဝ
စနမူန ပပြုြ လူ
ွ ်၏ ဘ သ စက ိုးက သင် အသိုးမပပြုန္င်တပ။
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
တယရှု သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ခဲခ
ွ ၊် ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ျန်တင
ညန်ကက ိုးမှုတအ က်တွင ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလရှသည်အ
့် တင်ိုး သူ

လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ တ
် ခတ်အရ သမဟ
ဲ့် ပ။
့် တ် တယတဟ ဝါ၏ အမှုအရ မဟတ်ခတ
တယရှု လ တရ က် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ်
တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးက လက်န ရန် မဟတ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတ၏
့် ရင်ိုးပမစ်မှ
တစ်ခတည်ိုးပြစ်ပပီိုး တူညတ
ီ ပသည်။ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် တယရှု ၏န မက
ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ တယတဟ ဝါ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအတွကမ
် ူ၊ ယင်ိုးသည် တယတဟ ဝါက ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်က
ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
မှ မတူကွဲပပ ိုးသည့်် တခတ်မျ ိုးထက
ဲ ဝည ဉ်တတ ်တစ်ဦိုးတည်ိုး၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏အမှု
့်
အမှု ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊
တယတဟ ဝါ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်ကသ
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါသည် ဣသတရလန္ှင ့်် အဲင်္တတြုမှလူမျ ိုးန္ှင ့်် ဣသတရလတင်ိုးပပည်
အလွန ် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ လူမျ ိုးကသ လမ်ိုးပပခဲသ
ဲ
့် ည်။ ဓမမသစ် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
တယရှု ၏ အမှုသည် သူက တခတ်က လမ်ိုးပပခဲသ
ှ အ
့်် မျှ တယရှု န မတအ က်တင
ွ ရ
် သည့်
ှ
်
့် ည်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည်။ တယရှု ၏အမှုက တယတဟ ဝါ၏ အမှုကအတပခခခဲသ
့် ည်၊ သူသည်
မည်သည့်် အမှုသစ်ကမျှ စတင်ခပဲ့် ခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှ အ ိုးလိုးသည် တယတဟ ဝါ၏
စက ိုးမျ ိုးအတင်ိုး၊ တယတဟ ဝါ၏ အမှုန္င
ှ ့်် တဟရှ ယ၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး အတင်ိုးပြစ်သည်ဟ
သင်တပပ ပါက၊ တယရှု သည် လူဇ့် တခယူသည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ဤနည်ိုးပြင့််
သူ၏အလပ်က သူလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် တမန်တတ ်တစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် ပညတ်တတ ်တခတ်၏
အမှုတတ ်တဆ င်တစ်ဦိုး ပြစ်ခပဲ့် ပီိုးတပမည်။ ယင်ိုးသည် သင်တပပ သည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်ပါက၊ တယရှု သည်
တခတ်တစ်တခတ်က စတင်တဆ င်ရွက်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးမည်သည့်် အမှုကမျှလည်ိုး
လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ ထနည်ိုးတစ
ူ ွ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏အလပ်က
တယတဟ ဝါမှတစ်ဆင့်် အဓကအ ိုးပြင့်် လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တယတဟ ဝါမှတစ်ဆင့်် ကလွဲ၍
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သည့်် အမှုသစ်ကမျှ လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ တယရှု ၏
အမှုက ဤနည်ိုးပြင့်် န ိုးလည်ြဆ
ဲ့် ည့််
့် သည်မှ လူသ ိုးအတွက် မှ ိုးယွငိုး် ၏။ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
အမှုသည် တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တဟရှ ယ၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးအရ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဟ လူက ယကကည်ပါက၊ တယရှု သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်တလ သမဟ
့် တ်
ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ ဤအပမင်အရ၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ရှမည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ဘ၊ဲ
ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက် တယရှု သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခပခင်ိုး ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ တယရှု သည် အမှုသစ် လပ်တဆ င်ရန်၊ တခတ်သစ်တစ်ခက

စတင်ရန်၊ ဣသတရလ တင်ိုးပပည်တွင ် ယခင်က လပ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် မှုက တကျ ်လ ိုးရန်န္င
ှ ့််
ဣသတရလတင်ိုးပပည်တွင ် တယတဟ ဝါ လပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ အ
့်် ညီ မဟတ်ဘဲ သမဟ
့် တ် သူ၏
စည်ိုးမျဉ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အညီမဟတ်ဘဲ သမဟ
့်် ျှ
့် တ် မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးန္ှငမ
ကက်ညပီ ခင်ိုးမရှဘဲ၊ ယင်ိုးထက် သူလပ်သင်သ
့် ည့်် အမှုသစ်က လပ်တဆ င်ရန် သူ၏ အမှုက
တဆ င်ရွကြ
် ကကလ
ခဲခ
ွ သ
်
တခတ်သစ်တစ်တခတ် ရှန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
့် ျန်တင
့်
တခတ်တစ်ခက စတင်ရန် ကကလ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပင် တခတ်က အဆိုးသတ်သ ့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးရန် ကကလ တပသည်။ လူသည် တခတ်က အစပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် တခတ်က အဆိုးသတ်ပခင်ိုး အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတချ။ တယရှု သည် သူကကလ ပပီိုးတန က် တယတဟ ဝါ၏အမှုက အဆိုးသတ်သ ့်
မတဆ င်ကကဉ်ိုးခဲပ
့် ါက၊ ယင်ိုးမှ သူသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသည့်် သက်တသ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်။ အတအကျအ ိုးပြင ့်် တယရှု ကကလ ခဲပ့် ပီိုး
တယတဟ ဝါ၏အမှုက အဆိုးသတ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် တယတဟ ဝါ၏ အမှုက
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင်၊ သူကယ်တင်၏ အမှုက တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် ကက င၊့်် ယင်ိုးက
ဤသည်မှ တခတ်သစ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပင် ပြစ်သည်က
သက်တသပပတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အမှု၏ ကွဲပပ ိုးစွ မတူတသ အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
့် စ
့်
့်
လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကတပသည်။ အဆင်တ
ဲ ွင ် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ခက
့် စ်ဆင်က
့် ဗမ န်တတ ်ထတ
ဗမ န်တတ ်ပပင်ပတွင ် တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ အဆင်တ
့် စ်ခက လူသ ိုး၏ အသက်တ က
ပညတ်တတ ်အတင်ိုး ဦိုးတဆ င်ရန်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ခမှ အပပစ်တပြရ ယဇ်တစ်ခက
ပူတဇ ်ရန်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆင့်် န္ှစ်ဆင်သ
့် ည် ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး ကွဲပပ ိုးကကသည်။ ဤအရ က
တခတ်သစ်က တခတ်တဟ င်ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုးလက်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
မတူညသ
ီ ည့်် တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်ပြစ်သည်ဟ
့်
တပပ ရန် လိုးဝမှနတ
် ပသည်။ ၎င်ိုးတ အမှု
၏ တည်တနရ သည် ကွပဲ ပ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတ အမှု
၏
့်
့်
အတကက င်ိုးအရ လည်ိုး ကွပဲ ပ ိုးခဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ အမှု
၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်သည်လည်ိုး ပခ ိုးန ိုးကကသည်။
့် ကဲသ
့်
ထသပြင
ှ ်တခတ်အပြစ် ခွပဲ ခ ိုး၍ရန္င်တပသည်- ဓမမတဟ င်ိုးန္ှင ့်် ဓမမသစ်ဟူ၍
့် ့်် ယင်ိုးတက
့် တခတ်န္စ
ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ တခတ်သစ်န္င
ှ ့်် တခတ်တဟ င်ိုးမျ ိုးဟ တပပ ၍ရတပသည်။ တယရှု ကကလ ခဲခ
ွ ်
့် ျန်တင
သူသည် ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ မသွ
ိုးခဲတ
့် ပ၊ ယင်ိုးက တယတဟ ဝါ၏တခတ် အဆိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က
့်
သက်တသပပတပသည်။ ဗမ န်တတ ်ထက
ဲ တယတဟ ဝါ၏ အမှုသည် ပပီိုးစီိုးပပီိုးပြစ်က
တစ်ြန်လပ်တဆ င်ရန် မလအပ်တတ သ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက တစ်ြန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် ထပ်တကျ ပ့် ခင်ိုး
့် ကဲသ
ပြစ်မည်ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူသည် ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဗမ န်တတ ်
့်
ပပင်ပတွင ် အမှုသစ်တစ်ခက စတင်ရင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်က စတင်ရင်ိုး၊ ဗမ န်တတ ်က
စွနခွ
် ့် ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အထွတအ
် ထပ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးန္င်ခပဲ့် ခင်ိုး
့်

ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန် သူသည် ဗမ န်တတ ်မှ ထွကမ
် သွ ိုးခဲပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် ဗမ န်တတ ်၏ အတပခခအတ်ပမစ်မျ ိုးတပေါ်တွင ် တနသ
် ့် ွ ိုးတပမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အသစ်တသ
တပပ င်ိုးလဲမှု တစ်ခတစ်တလမျှ လိုးဝ ရှလမ်မ
င့်် တယရှု ကကလ ခဲခ
ွ ် သူသည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့် ျန်တင
့်
ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အမှုက ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည်
့်
သူ၏ အမှုက ဗမ န်တတ ်ပပင်ပတွင ် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ရင်ိုး၊ သူ၏အမှုက
လွတလ
် ွတလ
် ပ်လပ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ဗမ န်တတ ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ထွက်ခွ ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်တွင ် အသစ်တသ အစီအစဉ်တစ်ခ ရှခဲသ
် တ
ဲ့် ပသည်။ သူ၏
့် ည်က ရည်ရွယခ
အမှုမှ ဗမ န်တတ ်ပပင်ပတွင ် ဦိုးစီိုးဦိုးရွ ကပ် ပြုရန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏ အတက င်အထည်တြ ်ပခင်ိုး ပစတွင ်
တဘ င်ခတ်မခရသည့်် အမှုသစ်ပြစ်ြ ပြစ်
ဲ့် ပသည်။ တယရှု တရ က်ရလျှ
ှ ငတ
် ရ က်ရချင်
ှ ိုး၊
့် ခတ
ဓမမတဟ င်ိုးတခတ်အတွငိုး် ရှ တယတဟ ဝါ၏ အမှုက အဆိုးသတ်သ သူ
့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့် တဆ င်ကကဉ်ိုးခဲသ
့်
မတူညသ
ီ ည့်် န မန္ှစ်မျြုိုးပြင့်် တခေါ်ဆခဲတ
့်် စ
ှ ်ဆင်လ
့် သ ်လည်ိုး၊ အမှု၏ အဆငန္
့် ိုးက ပပီိုးတပမ က်တစသည်မှ
ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည်လည်ိုး အလျဉ်မပပတ်သည်အ
့် မှု
ပြစ်သည်။ န မက မတူညသ
ီ ကဲသ
့် ၊ ့် အမှု၏ အတကက င်ိုးအရ ကွပဲ ပ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ တခတ်သည်
မတူညခ
ီ တ
ဲ့် ပ။ တယတဟ ဝါ ကကလ ခဲခ
ွ ၊် ယင်ိုးမှ တယတဟ ဝါ၏ တခတ်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယရှု
့် ျန်တင
ကကလ ခဲသ
့် ျန်တင
ွ ် တယရှု ၏တခတ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့်် ကကလ ပခင်ိုးအသီိုးသီိုးန္ှငအ
့်် တူ၊
့် ည်ခ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် န မတစ်ခပြင့်် အတခေါ် ခရသည်၊ သူသည် တခတ်တစ်ခက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊
လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်တစ်ခက စတင်တလသည်။ ပပီိုးလျှင ် လမ်ိုးသစ်အသီိုးသိုးီ တပေါ်တင
ွ ် သူသည်
န မသစ်တစ်ခက ခယူသည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲအသစ်ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
အတဟ င်ိုးမသွ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အမှုသည် တရှ ျို့သဦိုးတည်
ချက်တစ်ခပြင ့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ တိုးတက်မှု
့်
မရပ်စဲသည်က ပပတပသည်။ သမင်ိုးသည် အပမဲ တရှ ျို့သတရွ
့် ျို့လျ ိုးတနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အပမဲ
တရှ ျို့သတရွ
ဲ ှု အစီအစဉ်က အဆိုးသတ်သ ့်
့် ျို့လျ ိုးတနသည်။ သူ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
တရ က်ရန်အတွက၊် ယင်ိုးသည် တရှ ျို့သဦိုးတည်
ချက်တစ်ခပြင ့်် တိုးတက်ပမဲတိုးတက်တနရမည်ပြစ်သည်။
့်
တနရက်
့် တင်ိုးတွင ် သူသည် အမှုသစ်က လပ်တဆ င်ရမည်၊ န္ှစ်တင်ိုး သူသည် အမှုသစ်က
လပ်တဆ င်ရမည်။ သူသည် လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်မျ ိုးက စတင်ရမည်၊ တခတ်သစ်မျ ိုးက အစပျြုိုးရမည်၊
ပမကကီိုးမ ိုးသည့်် အမှုသစ်က စတင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ န မအသစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုသစ်က
ယူတဆ င်လ ရမည်။ အခက်အတန ် တစ်
ခမှ တစ်ခသ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မြက်တယ
ွ ်ထ ိုးဘ၊ဲ
အမှုသစ်က လပ်တဆ င်တနသည်။ သူ၏အမှုသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မရပ်တန်ခဲ့် ဘ
် ည့််
့် ၊ဲ ကန်လွနသ
အခက်အတနတ
် ့် စ်ခစီန္င
ှ အ
့်် တူ ပြစ်ပျက်လ တနတလသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည်

တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှဟ သင်တပပ လျှင၊် တယတဟ ဝါက ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးက ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ်
သူအ
ွ ် လူတက
့် သ ်လည်ိုး၊ တယရှု က သူကကလ ခဲခ
့် ျန်တင
့် ိုး အတစခရန် တစခင်ိုးခဲတ
့် သူက
့် ယဇ်ပတရ ဟတ်
အကကီိုးအကဲ ပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် သူသည် ဒါဝဒ်၏ အမ်တတ ်မပှ ြစ်ပပီိုး ယဇ်ပတရ ဟတ် အကကီိုးအကဲန္င
ှ ့််
ကကီိုးပမတ်သည့်် ရှငဘ
် ရင်လည်ိုး ပြစ်သည်က လူမျ ိုးက တပပ ဆခဲက့် ကသည့်် အချက်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊
သူသည် ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ အဘယ်
တကက င ့်် မဝင်တရ က်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် သူသည် အဘယ်တကက င့််
့်
ယဇ်မျ ိုးက မပူတဇ ခ
် ပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ ဗမ န်တတ ်က ဝင်တရ က်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဗမ န်တတ ်က
မဝင်တရ က်ပခင်ိုး— ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အလပ်မျ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ လူတတွိုးထင်သကဲသ
့် တယရှု
သည် တစ်ြန်ကကလ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ
့်
က လတွင ် တယရှု ဟပင် အတခေါ် ခရဆဲပြစ်က လူမျ ိုးအလယ်တွင ် တယရှု ၏ ပသဏ္ဌ န်ပြင့််
ဆင်ိုးသက်ကကရင်ိုး၊ ပြြူတသ မိုးတမ်ကစီိုးပပီိုး ကကလ ဆဲပြစ်ပါက- ယင်ိုးသည် သူ၏အမှုက
ပပန်တကျ ပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အတဟ င်ိုးက
တွယြ
် က်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှပါသတလ ။ လူ ယကကည်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးမှ အယူအဆမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူ
န ိုးလည်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် တက်ရက်အဓပပ ယ်အရန္ှင ့်် သူ၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးအရလည်ိုး
ပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
သတဘ ကွဲလွဲသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး မကက်ညတ
ီ ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ထနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ် မမက်မဲသကဲသ
့် မတ
ိုးအတပ၊
့်
ပပီိုးလျှင ် သူ၏အမှုသည် သင်တတွိုးထင်သကဲသ
့် သ
့် ပ်မရိုးစင်ိုးလှတပ။ လူ စတ်ကိုးူ သည့်် အရ တင်ိုးတပေါ်
အတပခခပါက၊ တယရှု သည် ပြြူတသ မိုးတမ်က စီိုးလျက် သင်တအလယ်
ဆင်ိုးကကလ တပလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်တသည်
မိုးတမ်ကစီိုးလျက် သူသည် တယရှု ပြစ်သည်ဟ တပပ တသ သူက ရှု ပမင်ရကကလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်တသည်
သူ၏လက်မျ ိုးမှ သမှုစွဲရ မျ ိုးကလည်ိုး ရှု ပမင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် တယရှု
့်
ပြစ်တကက င်ိုးက သကကရတပမည်။ ပပီိုးလျှင ် သူက သင်တက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် တစ်ြန် ကယ်တင်လမ်မ
သင်တ၏
ှ ် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တပမည်။ သူသည် သင်တက
့် အနန္တတန်ခိုးရင
့် ကယ်တင်မည်၊ သင်တအတပေါ်
့်
န မအသစ် အပ်န္င
ှ ိုး် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တတစ်
ွ ်
့် ဦိုးစီက တကျ က်ပြြူတစ်ခ တပိုးမည်၊ ထတန
့် က်တင
သင်တသည်
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ွ ရ
့်် ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ပရဒသဘသ ့်
့်
့် တရ က်ခင
ကကြုဆခရလမ်မ
ယကကည်မမ
ှု ျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး ပြစ်သည်
့် ည်။ ထသတသ
့်
မဟတ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး အမှုပပြုသတလ သမဟ
့် တ်
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက ဆန်ကျင်
လျက် အမှုပပြုသတလ ။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့်
စ တန်ထမှ ဆင်ိုးသက်လ သည် မဟတ်သတလ ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် စ တန်အ ိုးပြင ့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက လူသ ိုး၏

အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် စ တန်ပြစ်လ မည် မဟတ်တလ ။ သူသည် သူ၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်မျြုိုးတစ်စ ိုးတည်ိုး ပြစ်လ မည် မဟတ်တလ ။ သူ၏ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးသည်
ယခတွင ် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက အလွနခ
် ရပပီိုးပြစ်သည်မှ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
ပပယင်္်ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ အမှုအရ မျ ိုးအတင်ိုး
အမှုပပြုခဲမ
ှ ့်် တစ်ြဲျို့ွတည်ိုး ပြစ်တပမည် မဟတ်တလ ။ လူသည်
့် ည်ဆပါက၊ သူသည် စ တန်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မည်သ န့် ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူ၏ အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အမှုပပြုမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်စတ်ကိုးူ သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အမှုပပြုမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က
သူသည် မိုးတမ်စီိုးပပီိုး ကကလ မည်ဟ တပပ ခဲတ
့် မ
ူ ျ ိုးရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ကက င်ိုး တပပ သည်သ
မမကယ်ကယ် ထသ တပပ
ခဲသ
် ပသည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက
့် ည်မှ မှနတ
့်
့်
မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ န ိုးမလည်န္င်သည်က သင်မသသတလ ။ မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မရှငိုး် ပပန္င်သည်က သင်မသသတလ ။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးခရပပီိုး အလင်ိုးတပိုးခရသည်ဟ သသယစိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ တသချ ပါသတလ ။
ထကဲသ
့် တသ
တက်ရက်ပစပြင ့်် ပပပခင်ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်တကက င်ိုး တသချ သတလ ။
့်
သငက
့်် ညန်ကက ိုးခဲသ
ူ ှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တလ သမဟ
့် မ
့် တ် သင်၏ကယ်ပင်
အယူအဆမျ ိုးက သင်က
ိုးတတ ြ ဆ
့် ထသ တတွ
့်
့် က်တရ က်တစသတလ ။ သင်က၊ “ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် တပပ ခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ သရ့် တွင ် ငါတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တင်ိုးတ ရန် ငါတ၏
့် ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်မျ ိုးက
အသိုးပပြု၍မရတပ။ တဟရှ ယ တပပ ခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ မူ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အကကင်ိုးမဲ့် တသချ မှုပြင ့်် သင်ရင
ှ ိုး် ပပန္င်သတလ ။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ရှငိုး် ပပဝသ
့် တလ ။
တဟရှ ယ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အ
် န က်တင
ွ ၊် တယရှု ၏ စက ိုးမျ ိုးက
့် တနပြင့်် မရှငိုး် ပပဝ့်သည့်တ
အဘယ်တကက င့်် သင်ရင
ှ ိုး် ပပဝသ
ူ ည် သ ၍ ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုး ခရသနည်ိုး၊ တယရှု တလ
့် နည်ိုး။ မည်သသ
သမဟ
့် တွက်၊ အဘယ်တကက င့်် တယရှု က
့် တ် တဟရှ ယတလ ။ အတပြမှ တယရှု ပြစ်သည်အ
တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သည် အဘယ်တကက င ့်် ရှငိုး် ပပရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက သင်အ
့် ိုး ကကြုတင်၍ တပပ ပပမည်တလ ။ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုးမျှ မသန္င်၊
တက င်ိုးကင်မှ တစတမန်မျ ိုးပင် မသန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးလည်ိုး မသန္င်တပ၊ သဆ
့် လျှင ် သင်သည်
အဘယ်သ သ
ဲ့် ွနိုး် လှသည်။ ယခ သင်တအတွ
က် အတရိုးကကီိုးသည်မှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူသည် ချြုျို့တလ
့်
အမှု၏ အဆင့်် သိုးဆင်က
့် သရန်ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါ၏ အမှုမှသည် တယရှု ၏အမှုထတင်၊ ပပီိုးလျှင ်
တယရှု ၏အမှုမသ
ှ ည် ဤလတ်တတလ အဆင်ထ
ဲ ှု
့် ၊ ဤအဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင် စီမခန်ခွ့် မ

အစမှအဆိုး တစ်ခလိုးက အလျဉ်မပပတ် အကျြုိုးဝင်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုး၏ လပ်တဆ င်မှု ပြစ်သည်။ ကမဘ ကကီိုး၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် လ
ဲ ျက် အပမဲ အမှုပပြုတနသည်။ သူသည် အစန္ှင ့််
အဆိုးပြစ်သည်၊ သူသည် အဦိုးဆိုးတသ သူန္င
ှ ့်် တန က်ဆိုးတသ သူ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် တခတ်တစ်ခက
အစပပြုသူပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်က အဆိုးသတ်သူ ပြစ်သည်။ မတူညသ
ီ ည့်် တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူညသ
ီ ည့််
တနရ မျ ိုးတွင ် အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည် သသသ သ ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုး၏
လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်တပသည်။ ဤအဆင်သ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးဆင်က
့် ခွပဲ ခ ိုးသူ အတပါင်ိုးတသည်
့်
ဆန်ကျင်
ရ တွင ် ရပ်တည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင ် ပထမအဆင်မ
့်
့် ှ ယတနတ
့် င် အမှုမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၊ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်သည်က သင် န ိုးလည်အပ်တပသည်။ ဤအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်၍ သသယ မရှန္င်တပ။

လူဇ့် တိြယူခြင်ား၏ နက်နရ အြျက် (၁)
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင၊် တယ ဟန်သည် တယရှု အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်၏ အလပ်က မလပ်န္င်ခဘ
ဲ့် ဲ လူသ ိုး၏ တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမျှ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးခဲသ
့် ည်။
တယ ဟန်သည် သခင်၏တရှ ျို့တပပိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ခတ
ဲ့် ပ။
သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရတသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်။ တယရှု
ဗတတဇခပပီိုးတန က် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ချြုိုးငှကက
် သ
ဲ့် သူ
သ ဆင်
ိုးသက်ခသ
ဲ့် ည်။
့် အတပေါ်
့်
့်
ထတန
ဲ့် ည်၊ ဆလသည်မှ သူသည် ခရစ်တတ ်၏
့် က် တယရှု သည် သူ၏ အလပ်က စတင်ခသ
အမှုတတ ်က စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။ သူကကလ ခဲသ
့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ပြစ်တသ တကက င့်် သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သွငပ် ပင်လကခဏ တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤမတင်မီ သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် မည်ကသ
ဲ့် ပင်
့်
ပြစ်တနခဲပ
့် ါတစ- သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် တစ်ခါတစ်ရ အ ိုးနည်ိုးတက င်ိုး အ ိုးနည်ိုးမည်၊ သမဟ
့် တ်
တစ်ခါတစ်ရ ခင်မ တက င်ိုး ခင်မ မည်— အ ိုးလိုးသည် တယရှု သူ၏သ သန က မတဆ င်ရွက်မီ သူ
အသက်ရင
ှ ခ
် သ
ဲ့် ည့်် သ မန် လူသ ိုးအသက်တ န္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ သူ ဗတတဇ ခပပီိုးတန က် (ယင်ိုးမှ
ဘသက်ခပပီိုးတန က်ပြစ်သည်)၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အစိုးပင်တသ အခွငန္
့်် င
ှ ့်် ဘန်ိုးတန်ခိုးအ န္တဘ ်သည်
သူန္င
ှ အ
့်် တူ ချက်ချင်ိုး ရှကကပပီိုး၊ ထတကက
င့်် သူသည် သူ၏ သ သန က စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။ သူသည်
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယရ
် မျ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက
တဆ င်ရွက်န္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ ကယ်စ ိုး တက်ရက်
လပ်တဆ င်တနခဲတ
့် သ တကက င့်် တန်ခိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ တ ရှ
့် လသည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
့် ခဲတ

သူသည် ကယ်စ ိုးလပ်တဆ င်တနခဲပ့် ပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသက တြ ်ပပတနခဲသ
င့်် သူသည်
့် ည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပင် ပြစ်ခတ
ဲ့် လသည်။ ဤက ိုး ပငင်ိုးဆန်၍မရတသ အရ ပြစ်သည်။
တယ ဟန်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့်် သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုရန်လည်ိုး မပြစ်န္င်တပ။ သူသည်
ထသပပြုလ
ပ်ရန် ဆန္ဒရခဲ
ှ ပ
ွ ပ့်် ပြုမည်
့် ါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအ
့်
့် ိုး လပ်တဆ င်ခင
မဟတ်တပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပပီိုးတပမ က်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့််
အမှုက သူမတဆ င်ရွက်န္င်သည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ သူအထဲ
တွင ် လူသ ိုး၏ဆန္ဒမျ ိုးစွ သမဟ
့်
့် တ်
တသွြည်တသ အရ တစ်ခခ ရှတက င်ိုးရှလမ်မ
် ျှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်၊ မည်သည့်် အတပခအတနတွငမ
တက်ရက်ကယ်စ ိုး ပပြုန္င်မည် မဟတ်။ သူ၏ အမှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မမှနက
် န်မမ
ှု ျ ိုးက သူက
့် သ
ကယ်စ ိုးပပြုတနတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှုသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ကယ်စ ိုးပပြုခဲတ
့် ပသည်။
သတသ
်၊ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ သင်တပပ ၍မရတပ။ သူ၏
့်
တသွြည်မန္
ှု င
ှ ့်် မမှနက
် န်မှုတကလည်
ိုး ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ လူသ ိုးက
့်
ကယ်စ ိုးပပြုရ တွင ် မမှနက
် န်ပခင်ိုးမှ ပမှနပ် ြစ်သည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုး ပပြုရ တွင ်
့်
တသွြည်ပါက၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အရှက်ရတစပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တလ ။ လူသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုးခရတသ ်လည်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
့်
ဘရ ိုးသခင်တနရ တွင ် ရပ်တည်ရန် တတ ်ရတန်ရ ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ပါက၊
အဆိုးတင
ွ ် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မည် မဟတ်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးက
သူန္စ
ှ ်သက်သည်အတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုရန် ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ ဥပမ အ ိုးပြင်၊့် တယ ဟန်က
သက်တသခခဲသ
့် ည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး တယရှု က
လမ်ိုးတကက င်ိုးခင်ိုးတပိုးသတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် သူက
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ည်မှ လည်ိုး သနရ
့် ထတ်တြ ်ပပခဲသ
ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည်၊ သတသ
် သူအတပေါ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက
့်
့်
တက င်ိုးစွ ချင်ခ
့် ျန်ထ ိုးခဲ၏
့် ။ တယ ဟန်က တစခင်ိုးခဲသ
့် မျှမှ တယရှု အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးသပူ ြစ်ရန်၊
သူအတွ
က် လမ်ိုးခရီိုးက ပပင်ဆင်တပိုးရန် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးရ တွငသ
်
တယ ဟန်၏ အလပ်ကအတည်ပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ထသတသ
အလပ်က
့်
လပ်တဆ င်ြသ
့်် ပပြုခဲတ
့် ပသည်- အပခ ိုးတသ အလပ်ကလပ်ြ ခွ
့် ပ။ တယ ဟန်သည်
့် သူက
့် ခွငပ့်် ပြုခဲတ
့် ငမ
ဧလယက ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ည့်် ပတရ ြက်တစ်ဦိုးက ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်။
ဤအရ တွငသ
် န်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
့် ည်။ သူ၏ အလပ်သည်
့် အတည်ပပြုခဲသ
လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးြ ပြစ်
်၊
့် ည်။ သတသ
့် တနသတရွ ျို့၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
့် အတည်ပပြုခဲသ
့်

သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်တကက င်ိုး အခင်အမ ဆခဲပ့် ပီိုး တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက အပပီိုးသတ်ြ ့်
လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ဆခဲပ
ဲ့် တပမည်။
့် ါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
့် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ခရ
တယ ဟန်၏ အလပ်သည် မည်မျှပင် ကကီိုးပမတ်ပါတစ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အတည်ပပြုပခင်ိုးက ရလငက
့်် စ ိုး၊ သူ၏ အလပ်သည် နယ်နမတ် ကင်ိုးမဲသ
့် ည် မဟတ်တချ။
သူ၏လပ်တဆ င်မက
ှု သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ဧကန်အမှန ် အတည်ပပြုခဲသ
် ါ၏၊
့် ည်မှ မှနပ
သတသ
်၊ ထအချန်တွင ် သူက
့် ည့်် တန်ခိုးမှ သူ၏လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးပခင်ိုး အထသ
့်
့် တပိုးခဲသ
ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးခဲတ
့် ပသည်။ သူသည် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးသည့်် တယ ဟန်သ ပြစ်ပပီိုး
တယရှု မဟတ်သည့်အ
် တွက် အပခ ိုး မည်သည့်အ
် လပ်ကမျှ လိုးဝ မလပ်တဆ င်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ထတကက
င်၊့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ သက်တသခချက်မှ အဓကတသ ခ
်လည်ိုး လူသ ိုး
့် ျက် ပြစ်သည်၊ သတသ
့်
လပ်တဆ င်ရန်အတွက် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အခွငတ
့်် ပိုးသည့်် အလပ်မှ ပ၍ပင်
အတရိုးပါလှတပသည်။ တယ ဟန်သည် ထအချန်က ထူိုးကတ
ဲ သ သက်တသက ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ သူ၏ အလပ်သည်လည်ိုး ကကီိုးပမတ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်သတလ ။ သတသ
် သူသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အသိုးပပြုသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်သည် အကနအ
် ့် သတ်ရခဲ
ှ သ
် တွက်
့် ည့်အ
တယရှု ၏ အလပ်က မတကျ ်လွနန္
် င်ခတ
ဲ့် ပ။ သူလမ်ိုးခင်ိုးသည့်် အလပ် ပပီိုးစီိုးပပီိုးတန က်၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏ သက်တသခချက်က အတည်မပပြုတပိုးတတ တ
့် ပ၊ မည်သည့််
အလပ်သစ်မျှသတန
ူ ့် က် လက်မလ တတ သ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏အမှု စတင်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ်
့် ကဲသ
သူထက
ွ ခ
် ွ သွ ိုးခဲသ
့် ည်။
ဆိုးညစ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏ ဝင်ပိုးူ ပခင်ိုးက ခရပပီိုး “ငါသည် ဘရ ိုးပြစ်သည်” ဟ
အ တပါင်အ ရင်ိုးသန်သန် တကကိုးတကက ်ကကသူ အချြုျို့ ရှ၏။ သရ့် တွင ် သူတသည်
့်
မမတက
့် ရ တွင ် မှ ိုးယွငိုး် ကကသည်အ
့် တွက် အဆိုး၌ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးက ခကကရသည်။
့် ယ်စ ိုးပပြုသည်အ
သူတသည်
စ တန်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူတက
့်
့် အတရိုးမထ ိုးတပ။
သင်သည် မမကယ်ကယ်မည်မျှပင် ပမင်မ
့် ိုးစွ ချီိုးတပမှ က်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် မည်မျှပင်
ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ဟစ်တကကိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်တသ သူ ပြစ်သည်။ “ငါသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်တတ ်မတ
ူ သ
သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်” ဟ ဘယ်တသ အခါမျှ ငါမဟစ်တကကိုးတပ။ သတသ
် ငါပပြုသည့်အ
် မှုသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်၏။ ငါဟစ်တအ ်ြ လ
့် သတလ ။ ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုး မလအပ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အလပ်က သူကယ်တင်လပ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက သူက
့်် တန်ိုးတစ်ခ န္ှငိုး် အပ်တပိုးရန်၊ သမဟ
့် အဆငအ
့် တ်
ချီိုးတပမှ က်သည့်် င်္ဏ်ပဒ်တစ်ခတပိုးရန် မလအပ်တပ။ သူ၏ အမှုက သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့််

အဆင်အ
့် တန်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ဗတတဇမခမီတွင ် တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်
မဟတ်ခတ
ဲ့် လသတလ ။ သူသည် လူဇ့် တခယူထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ခတ
ဲ့် လသတလ ။ သူသည်
သက်တသက ရရှပပီိုးတန က်မသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ် ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်ဟ
တပပ ၍မရန္င်သည်က ိုး ဧကန်မချ ပြစ်၏။ သူသည် မမ၏အမှုက မစတင်မီ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက၊ တယရှု ဟ အမည်တွငသ
် ည့်် လူတစ်ဦိုး ရှခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
အသစ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက မတဆ င်ကကဉ်ိုးန္င် သမဟ
့် တ် ဝည ဉ်တတ ်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။
သင်သည် ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် သမဟ
့် တ် သူတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်မတြ ်ပပန္င်။
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏အမှုက သင် မလပ်တဆ င်န္င်သကဲသ
့် ဝ
့် ည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
သင်မလပ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ အြ
့် ွယရ
် န္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီန္င်မှုမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် ပပစ်တင်ဆိုးမသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစ- ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်၏
တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုးက တကျ ်လွနသ
် ည်။ သပြစ်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ အခင်အမ ဆရန်
ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ သင်သည် န မည်သ ရှပပီိုး မည်သည့်် အန္ှစ်သ ရမျှ
ရှလမ်မ
ူ ျှ သူက
် တပ၊
့် ည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် လ ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
့် မမှတမ
သတသ
် သူသည် သူ၏အလပ်က ဆက်လက်လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးကလည်ိုး
့်
ဆက်လက် လပ်တဆ င်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် သူက
့် လူသ ိုးဟတခေါ်သည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်ဟ
တခေါ်သည်ပြစ်တစ၊ သခင်ဟတခေါ်သည်ပြစ်တစ ခရစ်တတ ်ဟ တခေါ်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် သူက
့် အစ်မဟ
တခေါ်သည်ပြစ်တစ၊ အတရိုးမကကီိုးတပ။ သတသ
်လည်ိုး သူပပြုသည်အ
့် မှုမှ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အလပ်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ လူသ ိုးက သူက
့် တခေါ်ဆသည့််
အမည်န မက သူင်္ရမစက်တပ။ ထအမည်န မသည် သူ၏အလပ်က အဆိုးအပြတ်တပိုးန္င်သတလ ။
သင်သက
ူ ့် မည်သတခေါ်
ှ ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့ သူသည်
့် သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်၏ လူဇ့် တခ ကယ်ခန္ဓ ပြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်က
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး ဝည ဉ်တတ ်၏တထ က်ခမှုက ရသည်။ အကယ်၍ သင်သည် တခတ်သစ်တစ်ခအတွက်
လမ်ိုးခရီိုး မြန်တီိုးန္င်ပါက၊ တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးမသတ်န္င်ပါက၊ တခတ်သစ်က
မြွငလ
့်် ှစ်တပိုးန္င်ပါက၊ အသစ်တသ အလပ်က မလပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ သင်က
့် ဘရ ိုးသခင်ဟ
တခေါ်၍မရတပ။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးကပင် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်က ကယ်စ ိုး မပပြုန္င်တချ။ ထသတသ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ဟ
့်
ဆလသည်သ မက၊ သူလပ်တဆ င်သည့်် အလပ်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုက ဘရ ိုးသခင်၏

စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု တွငိုး် တွင ် တက်ရက်တနရ တပိုး၍ မရသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ က
ှု
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်တသ အလပ်သည်၊ သူကယ်တင်၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ထဲတွင ် လပ်တဆ င်ရန် သူရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အလပ်ပြစ်ပပီိုး ကကီိုးပမတ်သည့််
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ့်် ဆက်စပ်တပသည်။ လူသ ိုးက တဆ င်ရွက်သည့်် အလပ်သည် ၎င်ိုးတတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးစီ၏
အတတွျို့အကကြုက တထ က်ပတ
ွ ် သွ ိုးပပီိုးသမ
ူ ျ ိုး
့် ပိုးပခင်ိုး ပါဝင်သည်။ သူတရှ
့် ျို့တင
တလျှ က်ခကဲ့် ကသည့်အ
် တတွျို့အကကြု လမ်ိုးတကက င်ိုးက တကျ ်လွန၍
် အသစ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
ရှ တတွျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တင
ွ ရ
် စဉ်တွ
ှ
င ် ၎င်ိုးတ၏ညီ
အစ်က
့်
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက လမ်ိုးပပပခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်။ ဤလူမျ ိုး တထ က်ပတ
့် ရ မှ
့် ပိုးသည်အ
့်
၎င်ိုးတတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အတတွျို့အကကြု၊ သမဟ
့် တ် ဝည ဉ်တရိုးရ လူတ၏
့် ဝည ဉ်တရိုးရ
အတရိုးအသ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက
ခရတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အလပ်သည် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အစီအစဉ်ထဲက
ကကီိုးပမတ်သည့်် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအမှုန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်န္င်သည့််
့်
့်
လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုး ဆိုးခန်ိုးတင်သွ ိုးသည်အထ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး
အဆိုးသတ်သည်အထ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင ် လူတက
့် ဦိုးတဆ င်ရန်
မတူညသ
ီ ည့်် တခတ်က လမျ ိုး၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ပမှင်တ
ဲ့် ည့်် သူမျ ိုးသ
့် င်ခသ
ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတလ
့် တ ်သည့််
့် ပ်တဆ င်သည့်် အလပ်မှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်အတွက် သင်တ
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ပပင်ဆင်တပိုးရန်၊ သမဟ
့် တ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ဆ
့်် င်တသ ကဏ္ဍတစ်ခခက ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရန်သ ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးသည်
မမတက
ဲ န္
ှု င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်က
့် ယ်၌အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
မလပ်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် အသစ်တသ ထွက်တပါက်မျ ိုးကပင် မြွငန္
့်် င်ကကသည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ
မည်သမ
ူ ျှသည် ယခင်တခတ်က လမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက အဆိုးသတ်တစရန် သ ၍ပင်
မလပ်န္င်တချ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတလ
့်
့် ပ်သည့်် အလပ်သည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါက
မမ၏လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးကသ ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က
သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးအ ိုး ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
၎င်ိုးတလ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့််
့် ပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က လပ်တဆ င်ခသ
မတူတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တခတ်သစ်တစ်တခတ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးသည့်် အလပ်သည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး လူသ ိုးက ပပြုလပ်န္င်တသ အရ တစ်ခ မဟတ်တချ။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်မလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ မပပြုလပ်န္င်တပ။ လူသ ိုး လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်အ ိုးလိုးသည်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင့်် သူ၏တ ဝန်က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပါဝင်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ

ဝည ဉ်တတ ်က သူက
့် ခါ၊ သမဟ
့် ခါ
့် တထ
့် သည်အ
့် တ် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးသည်အ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤ လူမျ ိုးက တထ က်ပတ
တ ၌ လူက
့် ပိုးသည့်် လမ်ိုးပပမှုမှ တနစဉ်အသက်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ
မည်သပပြုမူ
့် ည်တက
့် သင်သ
့် ပပတပိုးပခင်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပါဝင်တလသည်။ လူသ ိုး၏အလပ်၌
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု မပါဝင်သကဲသ
့် ဝ
့် ည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကလည်ိုး ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။
ဥပမ တစ်ခအတနပြင၊့်် မျက်ပမင်သက်တသ လီ (Lee) န္ှင ့်် တစ င်က့် ကပ်ကကည်ရ
့် ှု သူ နီ (Nee) တ၏အလ
ပ်မှ
့်
လမ်ိုးပပရန်ပြစ်သည်။ လမ်ိုးသစ်ပြစ်တစ လမ်ိုးတဟ င်ိုးပြစ်တစ၊ အလပ်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် တင
ွ ်
ရှတနပခင်ိုး သတဘ တရ ိုးအတပေါ် အတပခခခဲတ
့် လသည်။ တဒသခအသင်ိုးတတ ်က ပပန်လည်ပပြုပပင်ြပြစ်
့် တစ၊
တဒသခအသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ြပြစ်
ပ်မှ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက
့် တစ၊ ၎င်ိုးတ၏အလ
့်
တည်တထ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တလသည်။ သူတလ
ှ ့််
့် ပ်တဆ င်သည့်် အလပ်သည် တယရှု န္င
သူ၏တမန်တတ ်မျ ိုးက မပပီိုးပပတ်ဘဲ ကျန်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်၊ သမဟ
ွ ်
့် တ် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ဆက်လက် မပြစ်တပေါ် ခဲသ
ပ်၌
့် ည့်် အလပ်က ဆက်လပ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူတအလ
့်
သူတလ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မှ တယရှု က သူ၏တန င်လ မျြုိုးဆက်မျ ိုးက သူ၏ကနဦိုးအမှုတွင ်
့် ပ်တဆ င်ခသ
တတ င်ိုးဆခဲသ
့် ည့်် တခါင်ိုးြိုးပခင်ိုး၊ ဗတတဇခပခင်ိုး၊ မန်က
့် ချြုိုးြဲပ့် ခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် စပျစ်ရည်တသ က်ပခင်ိုး
စသည်တက
ပ်သည် ကျမ်ိုးစ က ထန်ိုးသမ်ိုးရန်န္င
ှ ့််
့် ပပန်လည်တြ ်ထတ်ရန် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏အလ
့်
ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် ရှ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက ရှ တြွရန်ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ သူတသည်
အသစ်ပြစ်တသ
့်
မည်သည်တ
့် ိုးတက်မှုကမျှ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှခဲတ
င့်် ၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်တင
ွ ်
့် ပ။ ထတကက
့်
့်
ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် ရှ လမ်ိုးသစ်မျ ိုးအပပင် သ ၍ တက င်ိုးမန
ွ ပ် ပီိုး သ ၍ လက်တတွျို့ကျသည့််
ကျင်က့် ကမှုမျ ိုးက ရှ တြွတတွျို့ ရှပခင်ိုးကသ ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်ထတ
ဲ င
ွ ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအလ
ှ
တတ ်က မပမင်တတွျို့ န္င်ဘ၊ဲ တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ရန် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် အသစ်တသ အမှုက သ ၍ပင် မတတွျို့ န္င်တပ။ ဤသည်မှ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် သူတတလျှ
က်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် လမ်ိုးတဟ င်ိုးတစ်ခ
့်
ပြစ်တနဆဲပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်- အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တိုးတက်မှုတစ်ခမျှ မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တယရှု ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အချက်က ဆက်လက်စဲက
ွ င်ထ ိုးကကသည်၊ လူမျ ိုးက တန င်တရ၍
မမတ၏
့် အပပစ်မျ ိုးကဝန်ခရန် တတ င်ိုးဆသည့်် ကျင်က့် ကမှုက ဆက်လက်လက်န ကကသည်၊
အဆိုးတင်တအ င် ကက့်ကက့် ခတသ သူသည် ကယ်တင်ခရလမ်မ
့် ည်ဟူသည့်် ဆရိုးစက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တယ က်ျ ိုးသည် မန်ိုးမ၏ ဦိုးတခါင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ မန်ိုးမသည် မမခင်ပန
ွ ိုး် က န ခရမည်ဟူသည့််
ဆရိုးစက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ညီအစ်မမျ ိုးသည် တရ ိုးမတဟ ရဘဲ န ခရ န ခရမည်ဆသည့်် ရိုးရ အယူအဆက
ဆက်လက်တစ င်ထ
ဦိုးတဆ င်မပ
ှု စက
့် န်ိုးကကတလသည်။ အကယ်၍ ထသတသ
့်

ဆက်လက်လက်န မည်ဆပါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှုသစ်က ဘယ်တသ အခါမျှ
လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်၊ လူတက
် ပမ က်တစန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ့်
့် အယူဝါဒမျ ိုးထဲမှ လွတတ
၎င်ိုးတက
် ပ်မန္
ှု င
ှ ့်် လှပမှု နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဦိုး
င့်် တခတ်က
့် လွတလ
့် တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
တပပ င်ိုးလဲတစသည့်် ဤအမှုအဆင်က
့် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က လပ်တဆ င်ပပီိုး တပပ ဆရမည်
ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် ူသ ိုးကမျှ သူက
့် တ်ပါက မည်သည်လ
့် ယ်စ ိုး မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ဤအထ၊
ဤတရစီိုးတကက င်ိုးပပင်ပရှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်အ ိုးလိုးသည် လိုးဝဥဿ
ရပ်တန်သွ
့် ိုးပပီိုးပြစ်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးကခရတသ သူမျ ိုးသည် မမတ၏
့်
ရပ်တည်ရ မျ ိုး တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရသည့်် လူတ၏
့် အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်သည့််
အလပ်န္င
ှ ့်် တူညမ
ီ မ
ှု ရှသည်အ
့် တွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ူ ကယ်စ ိုး
့် ကယ်ပင်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သ၏
သူတလ
့် ပင်
ှု ကကသည်
ှ
။
့် ပ်ကင်သည်ဟူသည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည်လည်ိုး ထကဲသ
့် ကွဲပပ ိုးမရ
ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်တသ အမှုသည်
ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ သပြစ်
ူ ပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးသည် မတူညသ
ီ ည့််
့် ၍ အလ ိုးတလ
ကယ်ပင်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အဆင်အ
ှ ိုး် ပခင်ိုးခရတလသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် တန်ိုးမျ ိုး အပ်န္င
အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့်် လူတသည်
ဆန်ိုးသစ်သည့်် အလပ်အချြုျို့ကလည်ိုး လပ်တဆ င်တက င်ိုး
့်
လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ ယခင်တခတ်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်အချြုျို့ကလည်ိုး
ြယ်ရှ ိုးတက င်ိုးြယ်ရှ ိုးန္င်၏၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတလ
့်
့် ပ်တဆ င်သည့်် အရ သည် အသစ်တသ
တခတ်ထရ
ဲ ှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အလတတ ်က တြ ်ပပန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ယခင်တခတ်က
အလပ်က ြယ်ရှ ိုးရန်သ ၎င်ိုးတလ
့် ပ်တဆ င်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက တက်ရက်ကယ်စ ိုးပပြုရန် ရည်ရွယ်သည့်် အသစ်တသ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်
မဟတ်တပ။ ထတကက
င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
တခတ်မမီတတ သ
ှု ည်မျှက
့် ည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
့်
့်
ပယ်ြျက်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
ှု သစ် မည်မျှက ၎င်ိုးတ ့်
့် တ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မအ
စတင်ကကသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးကသ ကယ်စ ိုးပပြုဆဲပြစ်သည်။
့်
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် အမှုက တဆ င်ရွက်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် တခတ်တဟ င်ိုး၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးအ ိုး ပယ်ြျက်ပခင်ိုးက ပွငလ
့်် င်ိုးစွ မတကကည တပ၊ သမဟ
့် တ်
တခတ်သစ်တစ်ခ၏ စတင်မက
ှု တက်ရက် မတကကည တချ။ သူသည် မမ၏အမှုတွင ် ပွငလ
့်် င်ိုးက
တပြ ငမ
့်် တ်တလသည်။ သူရည်ရွယ်သည့်် အလပ်က တဆ င်ရွက်ရ ၌ သူသည် ပွငလ
့်် င်ိုး၏။
ဆလသည်မှ ၊ သူ တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုက သူ တက်ရက်တြ ်ပပသည်၊ သူ၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပလျက် နင်္မူလ ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး သူ၏အမှုက တက်ရက်

လပ်တဆ င်တလသည်။ လူသ ိုး၏ အပမင်အရ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
သူ၏အလပ်တသည်
လည်ိုး ယခင်တခတ်မျ ိုးထက
ဲ အမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးတပသည်။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်
့်
့်
ကယ်တင်၏ ရှု တထ င်မ
ှ ့်် တရှ ျို့ဆက်တိုးတက်မှု တစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။
့် ၊ှ ဤသည်မှ သူအမှု
့် ၏အဆက်န္င
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် အမှုပပြုသည့်အ
် ခါ၊ သူသည် မမ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ထတ်တြ ်ပပပပီိုး၊
အသစ်တသ အမှုက တက်ရက် ယူတဆ င်လ တလသည်။ ဆန်ကျင်
ဘက်အတနပြင၊့်် လူသ ိုး
့်
လပ်တဆ င်သည်အ
့် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည် စဉ်ိုးစ ိုးချင်ခ
ှု င
ှ ့်် တလ့်လ မှုမတ
ှ ဆင ့်် ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် ျန်မန္
့် တ်
ယင်ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ လပ်တဆ င်မအ
ှု တပေါ် တည်တဆ က်ထ ိုးသည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ့််
ဆင်သည့်် အသပည န္ှင ့်် စနစ်တကျရှတစပခင်ိုးတက
့် တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုး
လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်၏အန္ှစ်သ ရသည် အတပခခင်တသ အမနက
် ့် န ခရန်န္င
ှ ့်် “လမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက
ြနပ်အသစ်မျ ိုးပြင့်် တလျှ က်လမ်ိုးရန်” ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုးကခရတသ လူသ ိုးမျ ိုး တလျှ က်သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးပင်လျင်၊
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် အစပျြုိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အတပေါ် တည်တဆ က်ထ ိုးသည်ဟ ဆလသည်။
ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးအန္ှစ်ချြုပ်လက်က၊ လူသ ိုးသည် လူသ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသခင်
့်
ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။
ဣဇ က်သည် အ ပဗဟမှ တမွိုးြွ ိုးလ သကဲသ
့် တယ
ဟန်သည်လည်ိုး ကတတတ ်အ ိုးပြင့််
့်
တမွိုးြွ ိုးလ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် တယရှု အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး မျ ိုးစွ တသ အလပ်က
လပ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ သူသည် တယရှု အတွက်
လမ်ိုးသ ခင်ိုးတပိုးခဲတ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သူ၏အလပ်သည်လည်ိုး
့် သ တကက င၊့်် ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
ကကီိုးပမတ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယရှု သည် သူ၏အမှုက တရ ိုးဝင် စတင်ခသ
ဲ့် ည်မှ တယ ဟန်က
လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုးသည့်် တန က်မှသ ပြစ်သည်။ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင်၊့် သူသည်
တယရှု အတွက်သက်သက် လပ်ကင်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်သည် တယရှု ၏အမှုက
အတစခပခင်ိုးပြစ်သည်။ လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက သူ ပပီိုးဆိုးခဲသ
် န က်၊ တယရှု သည် သ ၍ သစ်လွငသ
် ည့်၊်
့် ည့်တ
သ ၍ ခင်ခပ့် ပီိုး သ ၍အတသိုးစတ်ကျသည့်် သူ၏အမှုက စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။ တယ ဟန်သည်
အမှု၏အစပင်ိုးကသ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ အသစ်တသ အမှု၏ သ ၍ကကီိုးပမတ်သည့်် အပင်ိုးက
တယရှု က လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် လသည်။ တယ ဟန်သည် အမှုသစ်ကလည်ိုး လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ၊ သတသ
် သူသည်
့်
တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
ဲ့် ပ။ တယ ဟန်သည် ကတတတ ်အ ိုးပြင့်် တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် ူ မဟတ်ခတ
သူအမည်
က တက င်ိုးကင်တမန်က တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ထအချန်က အချြုျို့သည် သူြခင်
့်
့် အမည်
ဇ ခရက အစွဲပပြုပပီိုး သူက
့် အမည်တပိုးလ ခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏မခင်က “ဤကတလိုးက ထအမည်
တခေါ်၍မရပါ။ သူက
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့် တယ ဟန်ဟ တခေါ်ရမည်” ဟ ထတ်တပပ ခဲသ

သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမနအ
် ့် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု ကလည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အမနအ
် ့် ရ အမည်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် သူသည် ကတတတ ်ရထ
ှ
ိုးခဲတ
့် လသည်။ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်၊
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် တယ ဟန်၏ အလပ်သည်လည်ိုး ကကီိုးပမတ်ပါလျက် သူက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ဟ အဘယ်တကက င့်် မတခေါ်သနည်ိုး။ တယရှု ပပြုခဲသ
ှ ့်် တယ ဟန် ပပြုခဲသ
့် ည့်် အလပ်န္င
့် ည့််
အလပ်န္စ
ှ ်ခအကက ိုး ပခ ိုးန ိုးမှု အတအကျမှ အဘယ်နည်ိုး။ တယ ဟန်သည် တယရှု အတွက်
လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲသ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည်မှ တစ်ခတည်ိုးတသ အတကက င်ိုးပပချက်တလ ။ သမဟ
့် တ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ က တရှိုးမဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုး၍တလ ။ တယ ဟန်သည်လည်ိုး၊
“တန င်တရကကတလ ။့် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သည် တည်လနီိုးပပီ” ဟ တပပ ခဲပ့် ပီိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်
ဧဝတင်္လတရ ိုးက တဟ ကက ိုးခဲတ
့် ့်
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏ အလပ်သည် တန က်ထပ် တိုးတက်ပခင်ိုးမရှခဲသ
့် ကဲသ
စတင်ရမျှ ပြစ်ခတ
ဲ့် လသည်။ ဆနက
် ့် ျင်ြက်အတနပြင၊့်် တယရှု သည် တခတ်သစ်တစ်ခက
ြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
် ပပင် တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်ခ၏
ဲ့် ၊ သတသ
် သူသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏
့် ည့်အ
့်
ပညတ်တရ ိုးကလည်ိုး ပပည့်စ
် တစခဲသ
့် ည်။ သူပပြုခဲသ
့် ည့်် အမှုသည် တယ ဟန်၏ အမှုထက်
သ ၍ကကီိုးပမတ်သည့်အ
် ပပင်၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ
ှု ်ရန် ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်—
သူသည် ထအမှုအဆင်က
ဲ့် ည်။ တယ ဟန်အတွက်မူ၊ သူသည် လမ်ိုးခရီိုးသက်သက်
့် ပပီိုးတပမ က်ခသ
ပပင်ဆင်တပိုးခဲသ
့် ည်။ သူ၏ အလပ်သည် ကကီိုးပမတ်တသ ်လည်ိုး၊ သူတပပ ခဲသ
့် ည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးပပ ိုး၍၊
သူတန
့် ျ ိုးစွ ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏အလပ်သည် လူသ ိုးထ
့် က်သလ
့် က်သည့်် တပည်မ
အသစ်တသ စတင်ပခင်ိုးက ယူတဆ င်တပိုးပခင်ိုးထက် မပတပ။ လူသ ိုးသည် သူထ
့် မှ အသက်၊ လမ်ိုးခရီိုး
သမဟ
့် ၊ ့် သူမတ
ှ စ်ဆင ့််
့် ကဲသ
့် တ် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မရခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရရှခဲတ
့် ပ။ တယ ဟန်သည် တယရှု ၏အမှုအတွက်
အသစ်တသ နယ်ပယ်က ြွငတ
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရသူက ပပင်ဆင်တပိုးခဲသ
့် ည့်် ကကီိုးပမတ်သည့််
ပတရ ြက် (ဧလယ) ပြစ်သည်။ သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ တရှ ျို့တပပိုးတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ထသတသ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
့် သ မန်လူသ ိုးဟန်ပန်မျ ိုးက တလ့်လ ရပြင့််
မသမပမင်န္င်တပ။ တယ ဟန်သည် အတတ ်အတန် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အလပ်က တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ ထပပင်
့်
သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ကတတတ ်ရထ
ှ
ိုးခဲက
သူ၏လပ်တဆ င်မက
ှု သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်က ထန်ိုးသမ်ိုးခဲသ
့် တွက် ဤသည်မှ သ ၍ တလျ ်ကန်တပသည်။
့် ည်အ
ဤသပြစ်
့် ၊ ့်
့် ပခင်ိုးတကက င၊့်် လူတစ်ဦိုး၏ အပပင်ပန်ိုး သွငပ် ပင်မျ ိုးမှ သူ၏အန္ှစ်သ ရက မတပပ န္င်သကဲသ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် သက်တသခချက်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
တသချ တစရန် တလ့်လ စစစ်ြ နည်
ိုးလမ်ိုးတစ်ခတစ်တလ မရှသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ လ
့်
့် ပ်တဆ င်သည့််

အလပ်မတ
ှ ဆငသ
့််
၎င်ိုးတ၏
့် သက်ဆင်ရ ကယ်ပင်လကခဏ မျ ိုးက ခွပဲ ခ ိုးန္င်တပသည်။ တယ ဟန်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်န္င
ှ ့်် တယရှု ပပြုခဲသ
တူညမ
ီ မ
ှု ရှသကဲသ
့် ၊ ့် သဘ ဝပခင်ိုးလည်ိုး
့် ည့်် အမှုတသည်
့်
ပခ ိုးန ိုးတပသည်။ ဤအရ မှ တယ ဟန်သည် ဘရ ိုးသခင် ဟတ်၊ မဟတ်ဆသည်က
ဆိုးပြတ်န္င်တပသည်။ တယရှု ၏အမှုသည် စတင်ရန်၊ ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရန်၊ အဆိုးသတ်ရန်န္င
ှ ့််
ပြစ်ထန
ွ ိုး် တစရန် ပြစ်သည်။ ဤအဆင်တ
် သ
ဲ့် ည်၊ တယ ဟန်၏
့် စ်ဆင်ခ
့် ျင်ိုးစီက သူ တဆ င်ရွကခ
အလပ်မှ မူ အစပပြုပခင်ိုးထက် ဘ မျှမပခဲတ
် ့် ဝပပီိုး၊
့် ပ။ အစတွင ် တယရှု သည် ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
တန င်တတရ ိုး လမ်ိုးခရီိုးက တဟ တပပ ခဲသ
့် ည်၊ ထတန
့် က် ဆက်လက်၍ လူသ ိုးက
တရန္ှစ်ပခင်ိုးတပိုးခဲသ
ူ ျ ိုးက ကသတပျ က်ကင်ိုးတစပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက
့် ည်၊ န မကျန်ိုးပြစ်သမ
န္ှငထ
် တ်ခသ
ဲ့် ည်။ အဆိုးတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ခပဲ့် ပီိုး တခတ်တစ်ခလိုးအတွက်
သူ၏အမှုက အဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးက တရ ိုးတဟ ကက ိုးခဲပ့် ပီိုး တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
ဧဝတင်္လတရ ိုးတတ ်က ပြနတ
် ့် ဝရင်ိုး တနရ တင်ိုးကလည်ိုး သွ ိုးခဲသ
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ သူန္င
ှ ့််
့် ည်။ ဤကစစန္င
တယ ဟန်သည် တူညကီ က၏၊ မတူညပီ ခင်ိုးမှ တယရှု သည် တခတ်သစ်က ြွငတ
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က လူသ ိုးထ ယူတဆ င်လ တပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ ် လူသ ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အရ န္ှင ့်် လက်တလျှ က်သငသ
့်် ည့်် လမ်ိုးခရီိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သူ၏န္ှုတ်မှ ထွကလ
်
ခဲပ့် ပီိုး၊ အဆိုးတင
ွ ် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက
သူအဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဟန်သည် ဤအလပ်က ဘယ်တသ အခါမျှ
လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည်မဟတ်တပ။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ
့်
တယရှု ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်ကယ်စ ိုးပပြုသူမှ သူ
ပြစ်တလသည်။ ကတတတ ်အ ိုးပြင့်် တမွိုးြွ ိုးခဲသ
ူ ျ ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် တမွိုးြွ ိုးခဲသ
ူ ျ ိုး၊
့် မ
့် မ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အတည်ပပြုပခင်ိုးခရသူမျ ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးသစ်မျ ိုး ြွငတ
့်် ပိုးတသ သူမျ ိုး
အ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ပင်ပြစ်သည်ဟ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက ဆကကသည်။
့်
ဤသိုးသပ်ဆင်ပခင်မအ
ှု ရ၊ တယ ဟန်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တမ တရှ၊ အ ပဗဟန္ှင ့််
ဒါဝဒ်...သူတအ
့် ည်။ ဤအရ သည် တပပ င်တပမ က်တသ
့် ိုးလိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လမ်မ
ပပက်လိုးတစ်ခ မဟတ်တလ ။
သူ၏ အမှုက မတဆ င်ရွက်မီတွင၊် တယရှု သည်လည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
လပ်တဆ င်သမျှန္င
ှ အ
့်် ညီ ပပြုမူခသ
ဲ့် ည့်် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်။ ထအချန်က သူသည် သူ၏
ကယ်ပင်လကခဏ က သတပပြုမသည်ပြစ်တစ၊ မပပြုမသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ
လ သမျှအ ိုးလိုးက သူန ခခဲသ
့် ည်။ သူ၏ အမှုက မစတင်မီတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏
ကယ်ပင်လကခဏ က ဘယ်တသ အခါမျှ မထတ်တြ ်ခတ
ဲ့် ပ။ ထစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ထပညတ်တတ ်မျ ိုးက

သူပယ်ြျက်ခသ
ဲ့် ည်မှ သူ၏သ သန စတင်ပပီိုးတန က်မှသ ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတပြင
် ျှမ်ိုးလ သည်မှ သူ၏သ သန က တရ ိုးဝင်စတင်
့် ့်် ပပည့်လ
တဆ င်ရွက်လ သည့်် အချန်မသ
ှ
ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏သ သန က စတင်ပပီိုးမသ
ှ
တခတ်သစ်က
တဆ င်ယြ
ူ ပြစ်
ဲ့် လသည်။. ဤပြစ်ရပ်မတင်မီတွင၊် သူ၏အတွငိုး် ၌
့် သည့်် သူ၏ အမှု စတင်ခတ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၂၉ န္ှစ်မျှ ကွယဝ
် ှကတ
် နခဲသ
ွ ် သူသည်
့် ည်၊ ထအတတ အတွငိုး် တင
လူသ ိုးတစ်ဦိုးကသ ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ မရှခဲတ
့် ပ။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် သူ၏သ သန လပ်ငန်ိုးအ ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တဆ င်ရွကပ် ခင်ိုးပြင ့််
စတင်ခသ
ဲ့် ည်၊ လူသ ိုးက သူက
ှ ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှဘဲ သူ၏ အတွငိုး် စတ်
့် အဘယ်မျှသသည် ဆသည်န္င
အစီအစဉ်အတင်ိုး သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင ် တယရှု သည်
သူ၏အန ိုးပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ လူမျ ိုးက “သင်တလည်
ိုး ငါက
့် အဘယ်သပူ ြစ်သည် ဆကကသနည်ိုး”
့်
ဟတမိုးခဲသ
် တ၏
့် ည်။ “ကယ်တတ ်သည် ပတရ ြက်မျ ိုးထဲမှ အကကီိုးပမတ်ဆိုးပြစ်ပပီိုး ကျွန္ပ်
့်
တက င်ိုးပမတ်သည့်် သမ ိုးတတ ်ပြစ်သည်” ဟ သူတတပြကက
ိုးခဲသ
့် ည်။ အချြုျို့က “ကယ်တတ ်သည်
့်
ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ယဇ်ပတရ ဟတ်မင်ိုး ပြစ်သည်” စသည်ပြင၊့်် တပြဆခဲက့် ကသည်။ အမျြုိုးမျြုိုးတသ
အတပြမျ ိုးက တပိုးခဲက့် ကသည်၊ အချြုျို့က သူသည် တယ ဟန်ပြစ်သည်၊ သူသည် ဧလယပြစ်သည်ဟပင်
ဆကကသည်။ ထတန
့်် “သင်သည် ငါက
့် အဘယ်သပူ ြစ်သည်
့် က် တယရှု သည် ရှမန်တပတရဆီသ လှ
့် ည၍
ဆသနည်ိုး” ဟတမိုးခဲရ
့် ၊ တပတရက၊ “ကယ်တတ ် သည် ခရစ်တတ ်တည်ိုးဟူတသ
အသက်ရင
ှ တ
် တ ်မတ
ူ သ ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးတတ ် ပြစ်တတ ်မူသည်” ဟ တပြကက ိုးခဲသ
့် ည်။
ထအချန်မစ
ှ ၍ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုးက လူတ သတ
ပပြုမ လ ကကသည်။ တယရှု ၏
့်
ပင်ကယ်လကခဏ ထင်ရှ ိုးလ ခဲခ
ွ ၊် ဤအရ က ပထမဦိုးဆိုး သလ ခဲသ
ူ ှ တပတရပြစ်ပပီိုး၊
့် ျန်တင
့် မ
သူ၏န္ှုတ်ြျ ိုးမှ ထသ တပပ
ကက ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတန
့်
့် က်၊ တယရှု က၊ “သင်တပပ သမျှတသည်
့်
အတသွိုးအသ ိုးအ ိုးပြင့်် ထတ်တြ ခ
် ပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်၊ သတသ
် ငါခမည်
ိုးတတ ်က ထတ်တြ ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။”
့်
့်
ဟ တယရှု က ထွကဆ
် ခဲသ
ူ ျ ိုး သသည်ပြစ်တစ၊
့် ည်။ သူသည် ဗတတဇခပပီိုးတန က်၊ ဤအရ က အပခ ိုးသမ
မသသည်ပြစ်တစ၊ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်စ ိုးပြစ်သည်။ သူသည်
သူ၏အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့် ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ ပင်ကယ်လကခဏ က
ထတ်တြ ်ရန်မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ တပတရက ထစက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးမသ
ှ လျှင ် လူမျ ိုးက သူ၏
ပင်ကယ်လကခဏ က ပွငလ
့်် င်ိုးစွ သရှလ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပင်
ပြစ်သည်က သင်အ
့် တနပြင့်် သတထ ိုးမခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ သတမထ ိုးမခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊
အချန်တန်သည်အ
့် ခါ သူက သူ၏အမှုက စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် ယင်ိုးက သခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊

မသခဲသ
ဲ့် ည်။ သင်က
့် ည်ပြစ်တစ၊ သူသည် ယခင်အတင်ိုး သူ၏အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်ခသ
ထအရ က ပငင်ိုးပယ်ခမ
ဲ့် ည်ဆလျှငပ
် င်၊ သူသည် မမ၏အမှုက တဆ င်ရွက်လမ်ဦ
့် ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသ ့်
လပ်ရမည့်် အချန်တရ က်သည်အ
့် ခါ သူလပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သူသည် မမ၏အလပ်က
လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် မမ၏ အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန် ကကလ ခဲသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက
သူ၏ဇ တပကတက သန္င်ြရန်
့်် သူ၏အမှုက ရရှြ ပြစ်
့် မဟတ်ဘ၊ဲ လူအတနပြင
့်
့် သည်။
ယတနအမှု
့် ၏အဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုပြစ်သည်က သင် သတပပြုရန်
ပျက်ကွကခ
် ပ
ဲ့် ါက၊ ယင်ိုးမှ သင်သည် ရူ ပါရကင်ိုးမဲ့်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် တစက မူ၊
ဤအမှုအဆင်က
့် သင်သည် ပငင်ိုးပယ်၍ မရန္င်တပ။ ထအရ က သင် သတပပြုရန် ပျက်ကွက်ပခင်ိုးက
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အလပ်လပ်မတန၊ သမဟ
့် တ် သူ၏အလပ်က
မှ ိုးယင
ွ ိုး် တနသည်ဟူသည်က သက်တသမပပတပ။ လက်ရအမှု
ှ
က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ
တယရှု ၏အမှုန္င
ှ ယ
့်် ဉ်
ှ ၍ စစ်တဆိုးပပီိုး ဤအမှု အဆင်က
့် ပငင်ိုးပယ်ရန်အတွက်
မည်သည်က
့် ွဲလွဲမမ
ှု ျြုိုးမျ ိုးကမဆ အသိုးပပြုကကသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးပင် ရှတလသည်။ ဤသည်မှ
မျက်ကန်ိုးမျ ိုး၏ လပ်ရပ်မဟတ်တလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်သ ိုးထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးသည်
အကန်အသတ်
ရ၏။
ှ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မက
ှု အလိုးစ ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။
့်
့်
ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုးသည် တယရှု က သတဘဂ သြန်ိုးပင်က ကျန်ဆပခင်ိုး၊ တပတရက သခင်က
သိုးကကမ်တင်တအ င် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး၊ သူ၏ လက်ဝါိုးက ိုးတင်တပေါ် အတသခပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး
ပပီိုးတန က် တန က်လက် တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးတရှ ျို့တွင ် တယရှု ၏ ကယ်ထင်ပပပခင်ိုး၊
အစ တရှ င်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး သွနသ
် င်မှု၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး သွနသ
် င်မှု၊ ကွ ရှငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုး
သွနသ
် င်မှု၊ တယရှု ၏တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုး၊ တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးက တယရှု ခနအ
် ့် ပ်ပခင်ိုး
စသည့်် ပြစ်ပျက်မမ
ှု ျ ိုးက အတရအတွက် ကန်သတ်
ချက်ပြင့်် တရိုးထ ိုးတသ အခန်ိုးကကီိုးမျ ိုး အ ိုးလိုး
့်
တစ်ရ ထက် တလျ န
်၊ ယတန အမှု
က ယင်ိုးတန္ှ့် င ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်လျက်ပင် လူသ ိုးသည်
့် ည်ိုးတလသည်။ သတသ
့်
့်
ယင်ိုးတက
့် တန်
ြိုးထ ိုးကကသည်။ တယရှု သည် တမွိုးြွ ိုးလ သည့်် အချန်မစ
ှ ၍
့် ရတန မျ ိုးကဲသ
့်
မျ ိုးစွ တသ အလပ်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဟပင် သူတ ယ
့် ကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဤမျှသ
လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရပပီ
ှ ိုး တန က်ထပ် ဘ မျှမလပ်တတ သ
် လ ိုး၊ တယရှု က သူ၏ဘဝတွင ် လပ်ခသ
ဲ့် ည့််
့် ည့်အ
အလပ်အ ိုးလိုးမှ ထမျှသ ပြစ်သည်ဟပင် ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ ရယ်စရ
မတက င်ိုးသတလ ။
တယရှု ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ရှခဲသ
့် လမှ သိုးဆယ်သ
့် ိုးန္ှစ်ခွဲ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သူသည်
့် ည်က
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် သိုးဆယ်သ
့် ိုးန္စ
ှ ်ခွဲ တနထင်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအချန်က လ၏သိုးန္စ
ှ ်ခသ
ွဲ
သူ၏
အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရ တွင ် အသိုးပပြုခဲသ
့် ချန်မျ ိုးတင
ွ ် သူသည် သ မန်လူသ ိုး
့် ည်၊ ကျန်သည်အ

အသက်တ ပြင်သ
တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ အစတွင၊် သူသည် တရ ိုးဇရပ်၌ ဝတ်ပပြုစည်ိုးတဝိုးမျ ိုးက
့်
တက်တရ က်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတနရ ၌ ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ ကျမ်ိုးစ ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏
တရ ိုးတဟ ချက်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ဆင်သည့်် အသပည မျ ိုးစွ
ရရှခဲသ
အသပည ပြင့်် တမွိုးြွ ိုးလ ခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ၊ ယင်ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ သူသည် ထသတသ
့်
န ိုးတထ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
ရရှခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် တစ်ဆယ်န္
့် စ
ှ ်န္စ
ှ ် အရွ ယ်တင
ွ ် တရ ိုးဇရပ်၌
သွနသ
် င်သမ
ူ ျ ိုးက တမိုးခွနိုး် မျ ိုးတမိုးခဲသ
ှ ်ထ ိုးသည်။
့် ည်က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တရိုးမတ
တရှိုးတခတ်ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ တမ တရှ၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်အ
် ရ မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ်
ယဇ်ပတရ ဟတ် ဝတ်ရမျ ိုးဝတ်ဆင်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်က အတစခတနသည့်် လူသ ိုးမှ
အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။...သူသည် အသပည သမဟ
့် တွက်
့် ည်အ
့် တ် သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှခဲသ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးစွ တမိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် သတန္ဓတည်ခပဲ့် ခင်ိုး
ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လိုးဝပမှနလ
် ူသ ိုး တစ်ဦိုးကဲသ
့် တမွ
့် ိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူတွ
့် င ်
ထူိုးပခ ိုးသည့်် သွငပ် ပင်လကခဏ အချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးပင် ပြစ်တနတသိုး၏။
သူ၏ ဝည ဉ်ရင်က
ှု င
ှ ့်် အသက်အရွ ယ် အချြုိုးအစ ိုးအတင်ိုး သူ၏အသဉ ဏ် အဆက်မပပတ်
့် ျက်မန္
ကကီိုးထွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ဘဝ အဆငမ
့်် ျ ိုးက သူ ပြတ်သန်ိုးခဲသ
ွ ၊်
့် ည်။ လူတ၏စ
့် တ်ကိုးူ ထဲတင
တယရှု သည် ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် ဆယ်တကျ ်သက်ဘဝတက
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
့် တပ။ တမွိုးသည်န္င
့် မတတွျို့ ကကြုခဲရ
သူသည် အသက်သိုးဆယ်အရွ ယ် လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ဘဝက စတင်အသက်ရင
ှ ခ
် ရ
ဲ့် ပပီိုး သူ၏အမှု
ပပီိုးပပည့်စ
် သည်န္င
ှ ့်် က ိုးစင်တင်သတ်ခခဲရ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏
့် သည်ဟ လူတယူ
့် ဆထ ိုးသည်။ ပမှနလ
ဘဝတွငရ
် သည့်
ှ
် အဆငမ
့်် ျ ိုးက မပြတ်သန်ိုးခဲရ
့် သည်မှ တသချ သတလ က် ပြစ်သည်။ သူသည်
အပခ ိုးလူတန္ှ့် င ့်် အစ လည်ိုးမစ ိုး၊ တပါင်ိုးသင်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှသကဲသ
့် လူ
့်် သူက
့် တအတနပြင
့်
့် ြျတ်ခနဲ
ပမင်ြမှ့် မလွယက
် ခ
ူ တ
ဲ့် ပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူက
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးအ ိုး
့် ပမင်ခသ
တကက က်လနတ
် ့် စမည့်် လူထိုးူ ဆန်ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်။ လူဇ့် တခယူသည့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး တနထင်သကဲသ
့် လ
့် ိုးဝ မတနထင်ဟ လူတက
့် ယကကည်ကကသည်။
သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် သည့်် ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးပြစ်သည်အ
့် တွက် သူသည် သူ၏ သွ ိုးတက်စရ မလ သမဟ
့် တ်
သူ၏ မျက်န္ ှ သစ်စရ မလဘဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တနသည်ဟ ၎င်ိုးတက
့် ယကကည်ကကသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည်
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးသက်သက် မဟတ်ပါသတလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် တယရှု ၏ အသက်တ က
လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သူ၏ အမှုကသ မှတ်တမ်ိုး တင်ခသ
ဲ့် ည်၊
သရ့် တွင ် ဤအရ က သူသည် ပမှနလ
် သတဘ
ူ ့်
သဘ ဝ မရှခဲ၊့် သမဟ
့် တ် အသက် သိုးဆယ်
မတင်မီတွင ် သူသည် လူသ ိုး၏ သ မန်လူသ ိုးသဘ ဝ မရှ သမဟ
့် တ် အသက်သိုးဆယ် မတင်မီ

သ မန် လူသ ိုးဘဝက အသက်မရှငခ
် ဟ
ဲ့် သက်တသမပပတပ။ သူသည် အသက် ၂၉ န္ှစ်တွင ် သူ၏အမှုက
တရ ိုးဝင် စတင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ထအသက်အရွ ယ်မတင်မီ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် သူ၏
အသက်တ တစ်ခလိုးက သင် မြယ်ရှ ိုးပစ်န္င်တချ။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ၎င်ိုး၏မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးမှ
ထက လက ချန်လှပ်ထ ိုးရမျှသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ၏ ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝပြစ်ပပီိုး သူ၏
ဘရ ိုးသဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုက လမဟတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ထအရ က တရိုးချထ ိုးရန် မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။
တယရှု ၏ဗတတဇ မတင်မီတွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် တက်ရက် အလပ်မလပ်ခဘ
ဲ့် ဲ တယရှု က
သူ၏အမှုက ထမ်ိုးတဆ င်ရန် အချန်တစ့်သည့်် တနရက်
် ူသ ိုး
့် အထ တယရှု ၏ အသက်တ တွင ် ပမှနလ
တစ်ဦိုးအပြစ် သူက
့် ည်။ သူသည် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့် ထန်ိုးသမ်ိုးမျှရ ထန်ိုးသမ်ိုးခဲသ
ရင်က
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးကဲသ
့် ကက
့်် ျက်ပခင်ိုးပြစ်စဉ်က
့် ျက်ပခင်ိုးပြစ်စဉ်က ပမှနလ
့် သည်။ ဤရငက
့် ြုခဲရ
သမမ ကျမ်ိုးစ မှ ချန်လှပ်ထ ိုးသည်။ ယင်ိုးက ဘဝတွင ် လူသ ိုး၏ ြွျို့ ပြြုိုးမက
ှု ကကီိုးမ ိုးတသ
အတထ က်အပ့် မတပိုးန္င်တသ တကက င့်် ချန်လှပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ ဗတတဇခယူပခင်ိုး မတင်မီ
က လသည် နမတ်လကခဏ န္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက သူ မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ကွယဝ
် က
ှ ်ထ ိုးတသ
က လတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု ၏ ဗတတဇခပခင်ိုး တန က်မှသ သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ သမမ တရ ိုး၊
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ အလျှပယ်ပြစ်က ပပည့်ဝ
် စွ ပါဝင်သည့်် အမှုပြစ်တသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးက စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။ ဤအမှု၏အစသည်
အတအကျအ ိုးပြင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အစလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် ယင်ိုးက
တရိုးမတ
ှ ်ထ ိုးပပီိုး မျက်တမှ က်က လသ လက်
ဆင်က
့် မ်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင ် ရှသူတ တကျိုး
ဇူိုးတတ ်တခတ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
့်
က ိုးတင်လမ်ိုးတကက င်ိုးတက
့်် ပိုးြန္ှ့် င ့်် အ ိုးလိုးက
့် နင်ိုးတလျှ က်ရန်အတွက် ထွက်လမ်ိုးတစ်ခက ြွငတ
တအ င်ပမင်တစြ ပြစ်
့် သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး တရိုးမှတ်ထ ိုးသည့်် မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးမှ လ တသ ်လည်ိုး၊
တနရ အန္ှ တသိုး
ငယ်တသ အမှ ိုးမျ ိုး ရှ တတွျို့ရသည်မအ
ှ ပ အ ိုးလိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်တပသည်။
့်
သတသ
်လည်ိုး၊ ဤမှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက မှနက
် န်မမ
ှု ရှဟ တပပ ၍ မရန္င်တပ။ မှတ်သ ိုးထ ိုးသည့််
့်
ကစစရပ်မျ ိုးမှ လိုးဝ အပြစ်မန
ှ ပ် ြစ်၏၊ ယင်ိုးတက
ှ ်ရ တွငသ
်
လူတ အမှ
ိုးမျ ိုး လပ်မကကပခင်ိုး
့် တရိုးမတ
့်
ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ရိုးရိုးသ မန်လူသဘ
ဝရှသူတစ်ဦိုး ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အြ
့် ွယအ
် မှုမျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် လ
ဲ့် ည်နည်ိုးဟ တပပ မည်သ
့် အ
ူ ချြုျို့ ရှသည်။ တယရှု ကကြုခဲရ
့် သည့််
့် ပ်န္င်ခမ
ရက်တလိုးဆယ် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးသည် အက့် သြွယတ
် က င်ိုးသည့်် နမတ်လကခဏ တစ်ခ၊
ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးက ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သူ၏ ရက်တလိုးဆယ်
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှု သတဘ သဘ ဝတွင ်
ရှခဲသ
် ည့်အ
် ရ နည်ိုးနည်ိုးမျှ မရှခဲဟ
့် ည်။ သဆ
့် အဘယ်သ ့်
့် လျှင ် သူ၏ အထဲတွင ် သဘ ဝလွနသ

တပပ န္င်မည်နည်ိုး။ သူ၏ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယအ
် မှုမျ ိုးက လပ်တဆ င်သည့်် အစွမ်ိုးအစက
သူသည် ထူိုးကဲသ လွနတ
် သ လူတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး မဟတ်သည်က သက်တသမပပတပ။
ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သူကသ
ဲ့် တသ
ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးထတ
ဲ ွင ် အလပ်လပ်ပပီိုး၊
့်
ထသပြင
့် ့်် သူအ
့် ိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ပပီိုး သ ၍ကကီိုးပမတ်သည့်် အမှုက
လပ်တဆ င်တစန္င်ခပဲ့် ခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ တယရှု သည် သူ၏အမှုတတ ်က မတဆ င်ရွက်မီတွင၊် သမဟ
့် တ်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် တပပ သည်အ
့် တင်ိုး၊ သူအတပေါ်
သ သန
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မဆင်ိုးသက်မီတွင ်
့်
့် ရ
တယရှု သည် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ဘယ်လမှ သဘ ဝလွန ် မပြစ်န္င်တပ။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် သူအတပေါ်
ဆင်ိုးသက်သည့်အ
် ခါ၊ ဆလသည်မှ ၊ သူသည်
့်
သူ၏သ သန လပ်ငန်ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး စတင်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် တန်ခိုးန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် သွ ိုးခဲသ
့် ည်။
ဤသပြင
ူ ့်
ဝ မရှဟ လူသ ိုးက
့် ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူသည့်် ခန္ဓ သည် သ မန်လသဘ
ယကကည်လ ခဲ၏
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသဘ ဝသ ရှပပီိုး လူသတဘ
သဘ ဝ
့် ၊ ထအပပင်
့်
့်
မရှဟ သူက တလွဲထင်တလသည်။ တသချ သည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက ပပြုြ ကမဘ
တပမသ ့်
့်
ကကလ ချန်တွင၊် လူသ ိုး ပမင်သမျှမှ သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအြ
န့် ိုးမလည်န္င်စရ န္ှင ့်် မရန္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်အတွက်
့်
မမတ၏
် ရ န္ှင ့်် မမတ၏န
ိုးမျ ိုးပြင ့်် ကက ိုးသည့်အ
် ရ တသည်
အ ိုးလိုး
့် မျက်စမျ ိုးပြင ့်် ပမင်သည့်အ
့်
့်
သဘ ဝလွနမ
် ျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။ တက င်ိုးကင်မှ တစ်စတစ်ရ က တပမကကီိုးတပေါ်သ တဆ
င်ယူလ ပါက၊
့်
ယင်ိုးမှ သဘ ဝလွနသ
် ည့်အ
် ရ မှလွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးအြ ့်
န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ဉ
ဲ ှုမျ ိုးပြစ်တသ ၊ အလွနတ
် ရ မှ ၎င်ိုးတသည်
အလွန ်
့် ဏ်မမီန္င်သည့်် နက်နမ
့်
အြ
့် ွယရ
် န္ှင ့်် ဉ ဏ်အတပမ ်အပမင်ရလှ
ှ တသ ၊ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက ကမဘ တပမသ ့်
တဆ င်ယခ
ူ သ
ဲ့် ည့်အ
် ခါ- ၎င်ိုးတအ
် ရ မျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။
့် ိုးလိုးသည် သဘ ဝလွနအ
သတသ
်၊ ထအရ သည် မည်မျှ သဘ ဝလွနပ် ြစ်တနပါတစ အရ ခပ်သမ်ိုးက သူ၏
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝအတွငိုး် တွင ် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တကက င်ိုးက သင်သသင်သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူသည့်် ခန္ဓ သည် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် တနသည်၊ သမဟ
့်
့် တ်ပါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူထ ိုးသည်ခ
့် န္ဓ ပြစ်မည်မဟတ်တပ။ တယရှု သည် သူ၏ အချန်က လတွင ် ကကီိုးပမတ်သည့််
နမတ်လကခဏ မျ ိုးစွ က တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်က ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး တတွျို့ရသည်မှ
သဘ ဝလွန ် အမှုအရ မျ ိုးပြင ့်် ပပည့်ခ
် သ
ဲ့် ည်။ သူတသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးန္ှင ့်် တမန်မျ ိုးက
့်
ရှု ပမင်ရပပီိုး၊ တယတဟ ဝါ၏ အသက ကက ိုးခဲရ
် ျ ိုး
့် သည်။ ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သဘ ဝလွနမ
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ တသချ သည်မှ ယတနတွ
် ည့်် အမှုအရ မျ ိုးပြင့််
့် င ် လူသ ိုးက သဘ ဝလွနသ
လှညပ့်် ြ ိုးသည့်် ဆိုးညစ်တသ ဝည ဉ်အချြုျို့ ရှတပသည်။ ယင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က လက်ရှ

လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှသည့်် အလပ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် လူက လှညပ့်် ြ ိုးြ သူ
့် တအပ
့် င်ိုးမှ တပပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
လူမျ ိုးစွ တသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ကကပပီိုး န မကျန်ိုးပြစ်သမ
ူ ျ ိုးက
့်
အန တရ င်္ါတပျ က်ကင်ိုးတစက နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ကကသည်။ မျက်တမှ က်တခတ်တွင ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ထသတသ
အလပ်က မလပ်တဆ င်တတ သ
့် တွက်၊
့် ည်အ
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်သ ပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ထအချန်မစ
ှ ၍ လက်လတပကကသူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဧကန်စင်စစ်
ဆိုးညစ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုးပြစ်ကကသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ထသတသ
ပစပြင့််
့်
မလပ်တဆ င်တသ ်လည်ိုး ထအချန်က ဣသတရလတွင ် လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်အ ိုးလိုးမှ
သဘ ဝလွနသ
် ည့်် သဘ ဝတစ်ခ၏ လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယခတွင ် ထသတသ
လပ်တဆ င်ချက်
့်
တစ်ခသည် စ တန်၏ တပပခင်ိုးန္ှင ့်် အတယ င်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်က သူ၏ တန္ှ င်ယ
ှ မ
် ပှု ြစ်သည်။
့် က
သရ့် တွင၊် သင်အ
့် တနပြင့်် သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ် ဟူသမျှက ဆိုးညစ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုးထမှ လ သည်ဟ
တပပ ၍မရန္င်တပ- ဤက ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ တခတ်အတပေါ်တင
ွ ် မူတည်တပမည်။
မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်မှ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ ။့် ယင်ိုး၏
မည်သည်ရ
့် ှု တထ ငသ
့်် ည် သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ် မဟတ်သနည်ိုး။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သင်အ
် ရ ပြစ်က သူ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက
့် ြ န့် ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်ပပီိုး မရရှန္င်သည့်အ
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ သူ န ိုးလည်သည့်် အရ က လူသ ိုးက န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
သူ၏ အသပည အတနန္ှင ့်် အဘယ်ကလ သည်က လူသ ိုးက မသတပ။ “ကျွန္ပ်
် သည်လည်ိုး
ကယ်တတ ်ကသ
ဲ့် ပင်
် ူသ ိုး ပြစ်၏၊ သတသ
် ကယ်တတ ် သသည်အ
့် ရ က ကျွန္ပ်
် မသသည်မှ
့် ပမှနလ
့်
အဘယ်တကက င်န
် သည် အသက်ပကကီိုးရင်၍
့် ည်ိုး။ ကျွန္ပ်
့် အတတွျို့အကကြုလည်ိုး သ ၍ ကကယ်ဝ၏၊ သတ
့် င်
ကျွန္ပ်
် မသတသ အရ က ကယ်တတ ်က အဘယ်သ သ
့် န္င်သနည်ိုး။” ဟ ဆတသ သူအချြုျို့ ရှ၏။
လူသ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမှ မရရှန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ထတန
် သ
ဲ့် ည့်် အလပ်က မည်သက
ူ မျှ မသကကပါ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ က
့် က်၊ “ဣသတရလတွင ် တဆ င်ရွကခ
ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပသူမျ ိုးကပင် ရှငိုး် ပပချက် မတပိုးန္င်ပါ။ ကယ်တတ ်က အဘယ်တကက င့်် သပါသနည်ိုး”
ဟူ၍ ဆသည့်် သူမျ ိုးရတပသည်
ှ
။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သဘ ဝလွနက
် စစရပ်မျ ိုး မဟတ်ပါသတလ ။
အြ
့် ွယအ
် ရ မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတတွျို့အကကြု သူ၌ မရှတသ ်လည်ိုး အရ အ ိုးလိုးက သူသ၏။ သူသည်
သမမ တရ ိုးက အဆိုးစန
ွ ် အခက်အခဲမရှ တပပ ဆ၊ တြ ်ပပသည်။ ဤသည်မှ သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ်
မဟတ်တလ ။ သူ၏ အမှုသည် လူဇ့် တက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်သည်ထက် ပလွနတ
် ပသည်။ ယင်ိုးသည်
အတသွိုးအသ ိုး ခန္ဓ ရှသည့်် လူသ ိုးတင်ိုး၏ အတတွိုးက ကကြုိုးပမ်ိုး၍မရရှန္င်သကဲသ
့် လူ
့် စ့် တ်၏
ဆင်ပခင်တတရ ိုးအြ လ
့် ိုးဝ စတ်ကူိုးကကစည်၍ ရန္င်တသ အရ မဟတ်တပ။ သူသည် ဘယ်တသ အခါမျှ

ကျမ်ိုးစ က မြတ်ြူိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဣသတရလ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သူန ိုးလည်သည်။ သူသည်
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ရပ်၍ စက ိုးတပပ တသ ်လည်ိုး၊ တတယတက င်ိုးကင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက သူ
တပပ ဆတလသည်။ လူသ ိုးသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုသည့်အ
် ခါ၊ “ဤသည်မှ
တတယတက င်ိုးကင်ဘ၏ ဘ သ စက ိုး မဟတ်တလ ” ဟူသည့်် ခစ ိုးချက်က သူက
့်
လမ်ိုးမိုးတပလမ်မ
ွ ်ိုးရသည့်
ှ
အ
် ရ ထက်
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သ မန်လူသ ိုးတစ်ဦိုး ရရှန္င်စမ
တကျ ်လွနတ
် နသည်က
့် စစမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထအချန်၌ အရက်တလိုးဆယ် အစ တရှ င်ပခင်ိုးက
တယရှု တကျ ်ပြတ်ခရ
ဲ့် သည့်အ
် ချန်တင
ွ ် ယင်ိုးသည် သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ် မဟတ်တလ ။ အရက်တလိုးဆယ်
အစ တရှ င်ပခင်ိုးက လိုးဝ သဘ လွနပ် ြစ်ရပ်၊ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ လပ်ရပ်တစ်ခဟ သင်တပပ ပါက၊ သင်သည်
တယရှု က ရှု တ်ချမပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သူ၏အမှုတတ ်က မတဆ င်ရွက်မီတွင၊် တယရှု သည်
ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးကဲသ
့် ပြစ်
ဲ့် ည်။ သူသည်လည်ိုး တကျ င်ိုးတက်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် စ ြတ်၊
့် ခသ
စ တရိုးန္င်ရန် အပခ ိုးမည်သလျှ
ူ င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခသည့်် အချန်တွင၊်
့် င ် သင်ယန္
ဇ တပကတထဲတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ကွယဝ
် က
ှ တ
် နခဲသ
်လည်ိုး၊
့် ည်။ သတသ
့်
ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ ကကီိုးထွ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ရငက
့်် ျက်မှု ပြစ်စဉ်က ကကြုရြ သူ
က်
့် အတွ
့်
လအပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ သပမင်တတ်တသ စွမ်ိုးရည်သည် ရငက
့်် ျက်က အမှုအရ မျ ိုးက
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်န္င်ပခင်ိုး မရှမချင်ိုး သူက
် ူတစ်ဦိုး အပြစ် မမှတ်ယန္
ူ င်တပ။ သူ၏လူသတဘ
သဘ ဝ
့် ပမှနလ
့်
ရင်က
့် န က်မသ
ှ ၊ သူသည် မမ၏ အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်န္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏
့် ျက်လ ခဲသ
့် ည်တ
သ မန်လသတဘ
ူ ့်
သဘ ဝက မရင်က
့် သူ
့် ျက်တသိုးသကဲသ
့် ၏ဆင်ပခင်တတရ ိုးက စတ်မချတသိုးစဉ်တွင ်
မည်သလျှ
့် င ် သူသည် မမ၏သ သန လပ်ငန်ိုးက တဆ င်ရွက်န္င်မည်နည်ိုး။ တသချ သည်မှ ၊ သူအသက်
့်
တပခ က်န္စ
ှ ် သမဟ
ှ ် အရွ ယ်တင
ွ ် သူ၏ အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန် သူက
့်
့် တ် ခန္ှစ်န္စ
့် တမျှ ်လင်၍
မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပထမဆိုးအကကမ် လူဇ့် တခယူသည်အ
့် ချန်တင
ွ ် မမကယ်ကယ်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး မထင်ရှ ိုးတစခဲသ
့် နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သူဇ့် တပကတ၏
လူသတဘ
သဘ ဝသည် မရင်က
့်် င်တသ
့် ျက်တသိုးတသ တကက င၊့်် သူ၏ ဇ တပကတန္ှငဆ
့်
သပမင်တတ်သည့်် ပြစ်စဉ်မျ ိုးအပပင် ဤဇ တပကတ၏ သ မန်လသတဘ
ူ ့်
သဘ ဝက သူအပပည့်အ
် ဝ
မရရှတသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် သူသည် သူ၏ အမှုက မစတင်န္င်မီတွင ်
ဇ တပကတ၌ သူ၏ အမှုက တ ၀န်ယူတဆ င်ရွကြ
် လ
့် လတလ က်တလ က် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည်အထ
ပမှန ် လူသတဘ
သဘ ဝန္ှင ့်် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ အတပခခအသဉ ဏ်က ပင်ဆင်ထ ိုးြမှ့် သူအတွ
က် လိုးဝ
့်
့်
မရှမပြစ် လအပ်ချက် ပြစ်သည်။ သူသည် ဤအလပ်တ ဝန်အြ မသင
တ
့်် တ ်ပါက၊ သူအတနပြင်
့်
့်
့်
ဆက်လက်၍ ကကီိုးထွ ိုးက ရင်က
ှ ် သမဟ
့် ျက်ြရန်
့် လအပ်တပသည်။ တယရှု သည် အသက် ခန္ှစ်န္စ
့် တ်
ရှစ်န္စ
ှ ်အရွ ယ်တင
ွ ် သူ၏အမှုက စတင်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ လူသ ိုးသည် သူက
် တလိုးအပြစ်
့် ပါရမီရှငက

သတ်မှတခ
် မ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ လူအ ိုးလိုးက သူက
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။
့် ကတလိုးသူငယ်ဟ တတွိုးထင်ခမ
မည်သက
ူ သူက
ဲ့် ည့််
့် လက်ခယကကည်န္င်စရ ဟ ပမင်မည်နည်ိုး။ အတန က်ကတန၍ မမရပ်ခသ
စင်ပမင်ထ
ှ ် သမဟ
ှ ်အရွ ယ် ကတလိုးတစ်တယ က်—
့် က် ပ၍အရပ်မပမင်သ
့် ည့်် အသက် ခနစ်န္စ
့် တ် ရှစ်န္စ
သူသည် တရ ိုးတဟ တပပ ရန် သငတ
့်် တ ခ
် မ
ဲ့် ည်တလ ။ သူ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ မရင်က
့် ျက်မီတွင၊်
သူသည် တ ဝန်က လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှခဲတ
ဝန္ှင ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့၊
့် ပ။ မရင်က
့် ျက်တသိုးသည့်် သူ၏လူသဘ
့်
အလပ်၏ အစတ်အပင်ိုး တတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုးက တကယ်ပင် မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူသည့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည်လည်ိုး ယင်ိုး၏ ကယ်ပင်အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြင့််
ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးတလသည်။ သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ပပည်စ
့် တသ အခါမှသ အလပ်က
တ ၀န်ယူန္င်ပပီိုး ခမည်ိုးတတ ်၏ တ ဝန်က လက်ခန္င်တပသည်။ ထအခါမှသ သူသည် မမ၏အမှုက
စတင်န္င်တပသည်။ သူ၏ကတလိုးဘဝတွင ် တယရှု သည် တရှိုးယခင်အချန်က
ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မျ ိုးစွ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တကယ်က
့် န ိုးမလည်န္င်ခတ
ဲ့် ပ၊
ပပီိုးလျှင ် တရ ိုးဇရပ်တွင ် သွနသ
် င်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုး တမိုးပမန်ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
သူန ိုးလည်လ ခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ စက ိုးတပပ ဆတတ်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သူ၏အမှုက သူစတင်လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊
အမှ ိုးမျ ိုး မလပ်မြမှ့် သူအတွ
က် အဘယ်သ ပြစ်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှ ိုးမျ ိုး လပ်ြ ့်
အဘယ်သ ပြစ်
င်၊့် သူသည် အလပ်လပ်န္င်ပပီိုးမသ
ှ
သူ၏အလပ်က
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
့်
စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ အပပည့်အ
် ဝတ ဝန်မယူန္င်သတရွ ျို့ မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ သူမစတင်ခတ
ဲ့် ပ။ အသက် ၂၉
န္ှစ်အရွ ယ်တွင ် တယရှု သည် အတတ ်ရင်က
ှ တ
့်် နပပီ ပြစ်က ၊ သူ၏လူသဘ
ဝသည်
့် ျက်န္င
့်
သူလပ်ရမည့်အ
် လပ်က တ ဝန်ယူရန် လတလ က်တနပပီ ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအထဲ
တင
ွ ် တရ ိုးဝင် စတင်အမှုပပြုတလသည်။ ထအချန်တွင ် တယ ဟန်သည်
့်
ကယ်တတ ်အတွက် လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးရန် ခနစ်န္စ
ှ ်ကက ပပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏အလပ် အဆိုးသတ်သည်န္င
ှ ့််
တထ င်သင
ွ ိုး် အကျဉ်ိုးချပခင်ိုး ခခဲရ
ွ ် တယရှု ထသ ဝန်
့် သည်။ ထတန
့် က်တင
့် ထပ်ဝန်ပိုး
တစ်ခလိုးကျလ ခဲသ
့် ည်။ အကယ်၍ သူသည် အသက် ၂၁ သမဟ
့် တ် ၂၂ အရွ ယ်၊
သူ၏လူသတဘ
သဘ ဝ နည်ိုးတနတသိုးပပီိုး လူငယ်ဘဝသ ချဉ်ိုးနင်
ိုး ဝင်တရ က်လ ခါစပင် ရှက
့်
့်
သူန ိုးမလည်သည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှချန်ပြစ်သည့်် ထအချန်တွင ် ဤအလပ်က တ ဝန်ယခ
ူ ပ
ဲ့် ါက၊
ထန်ိုးချြုပ်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှခဲမ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအချန်တွင ် တယရှု က သူ၏ အမှုက မစတင်မီ
တယ ဟန်အတနပြင ့်် အချန်အနည်ိုးငယ်ကက မမ၏ အလပ်က တဆ င်ရွကန္
် င
ှ ခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်က ၊
ယင်ိုးအချန်တွင ် တယရှု သည် လူလတ်ပင်ိုး တရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်တလသည်။ ထအသက်အရွ ယ်တင
ွ ် သူ၏
သ မန် လူသတဘ
သဘ ဝသည် သူလပ်တဆ င်ရမည့်် အလပ်က တ ဝန်ယူရန်
့်
လတလ က်တနပပီပြစ်သည်။ ယခတွင ် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၌လည်ိုး သ မန်

လူသတဘ
သဘ ဝ ရှပပီပြစ်က သင်တထဲ
ှ လျှင ်
့်
့် မှ သ ၍ အသက်ကကီိုးသူတန္ှ့် င ့်် န္ှုင်ိုးယဉ်
မရင်က
ူ ့်
ဝသည် သူ၏ အလပ်က တ ဝန်ယူရန်
့် ျက်တသိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဤသ မန်လသဘ
လတလ က်တနပပီပြစ်သည်။ ယတနအမှု
ဝန်ိုးကျင် အတပခအတနမျ ိုးက တယရှု ၏ အချန်က လက
့်
အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် အပပည်အ
့် ဝ မတူတပ။ တယရှု သည် အဘယ်တကက င့်် တပည်တ
့် တ ် ဆယ်န္
့် စ
ှ ်ပါိုးက
တရွ ိုးချယ်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် သူ၏ အမှုက တထ က်ပတ
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် သက်သက်
့် ပိုးရန်န္င
ပြစ်သည်။ တစ်ြက်တင
ွ ၊် ထအချန်က သူ၏ အမှုအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်က ချရန်ပြစ်ပပီိုး၊
အပခ ိုးတစ်ြက်တွငမ
် ူ တန က်လ မည့်် တနရက်
့် မျ ိုးထဲက သူ၏အမှုအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်က
ချရန်ပြစ်သည်။ ထအချန်က အမှုန္င
ှ အ
့်် ညီ၊ တပည်တ
့် တ ် ဆယ်န္
့် စ
ှ ်ပါိုးက တရွ ိုးချယ်ရန်မှ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်၏ လအင်ဆန္ဒပြစ်သကဲသ
့် တယရှု
၏ လအင်ဆန္ဒလည်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ တပည်တ
့် တ ်
့်
ဆယ်န္
့် စ
ှ ်ပါိုးက တရွ ိုးချယ်ပပီိုးတန က် တရ ိုးတဟ ြ တနရ
တက သ သူ
့် ည်ဟ
့်
့် ဦိုးတဆ င်တခေါ်သွ ိုးသင်သ
သူယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် ယတနတွ
ိုး ဤအရ မလအပ်တတ တ
့် င ် သင်တအကက
့် ပ။ လူဇ့် တခ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ၌ အလပ်လပ်သည့်အ
် ခါ၊ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးစွ ရှပပီိုး၊ လူသ ိုး
တကယ်က န ိုးမလည်န္င်သည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှတလသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အကဲပြတ်ရန်
သမဟ
် ဲသည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးပပြုရန် မမ၏ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးက
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က လွနက
စဉ်ဆက်မပပတ် အသိုးပပြုတလသည်။ သတသ
်လည်ိုး ယတနထ
မမတ၏
့် ၊ လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
့်
့်
အသပည မှ မမတ၏
့််
ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည်က လိုးဝ မသကကတပ။ မည်သည်တ
့် ခတ်
့် အယူအဆမျ ိုးပြငသ
သမဟ
့် တ် မည်သည့်် တနရ တွင ် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည်ပြစ်တစ၊ ဇ တပကတ၌ သူ၏
အမှုအတွက် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးမှ မတပပ င်ိုးလဲဘဲ ရှ တနပါသည်။ သူသည်
လူဇ့် တခယူတသ ်လည်ိုး ဇ တပကတက တကျ ်လွန၍
် အလပ်လပ်ရန်မှ မရန္င်တပ။ သူသည်
လူဇ့် တခတသ ်လည်ိုး ဇ တပကတ၏ သ မန်လူသဘ
ဝအတွငိုး် တွင ် အလပ်မလပ်ရန်မှ သ ၍ပင်
့်
မရန္င်တပ။ သမဟ
့် တ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အဓပပ ယ်သည် အချည်ိုးန္ှိုးီ အပြစ်သ ့်
ပတပျ က်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခယူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လိုးဝ
အဓပပ ယ်မဲ့်သွ ိုးတပလမ့််မည်။ ထပပင်
့် ၊ တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတသ ခမည်ိုးတတ ် (ဝည ဉ်တတ ်) သ လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက သရှပပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ၊ လူဇ့် တခယူသူ ကယ်တင်ပင် သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးကင်ဘ၏တမန်မျ ိုးပင် မသရှတပ။ ဤသပြစ်
့် ၍၊ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
ပပပီိုးသ မန်ပြစ်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဧကန်အမှန ် လူဇ့် တ ခယူပပီိုးပြစ်သည်က
ပပပီိုးထင်ရှ ိုးတစန္င်ပပီိုး ဇ တပကတဆသည်မှ ရိုးရိုးသ မန် လူသ ိုးတစ်ဦိုးဟ အဓပပါယ်ရတပသည်။
အချြုျို့က၊ “တခတ်က လက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က အဘယ်တကက င့်် ြွငတ
့်် ပိုးရမည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်စ ိုး ြန်ဆင်ိုးခသူတစ်ဦိုးက မရပ်တည်တပိုးန္င်သတလ ။” ဟ စဉ်ိုးစ ိုးတက င်ိုး

စဉ်ိုးစ ိုးမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်သစ်က ြွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်က တြ ်ပပရန်အတွက်
လူဇ့် တခယူလ ခဲသ
့်် ပိုးသည့်အ
် ချန်တင
ွ ်
့် ည်က သင်တအ
့် ိုးလိုး သတပပြုမကကပပီိုး၊ တခတ်သစ်က သူြွငတ
သူသည် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်လမ်မ
် ပ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်မှ မှနတ
အစန္ှငအ
့်် ဆိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုက စတင်လှုပ်ရှ ိုးတစသည်မှ သူကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
အရင်တခတ်က အဆိုးသတ်သမ
ူ ှ လည်ိုး သူကယ်တင်ပြစ်ရတပမည်။ ယင်ိုးသည် စ တန်က သူ
တအ င်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးက သူ၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ သက်တသပြစ်သည်။ အချန်တင်ိုးတင
ွ ်
သူကယ်တင် လူသ ိုးအကက ိုး အမှုပပြုတလသည်၊ ယင်ိုးသည် အသစ်တသ စစ်ပဲတ
ွ စ်ခ၏
အစပြစ်တပသည်။ အသစ်တသ အမှု၏အစ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် အမှုတဟ င်ိုး၏ နင်္ိုးသည် အလအတလျ က်ပင်
ရှလမ်မ
် ခါ၊ စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲသ
ွ ည် အဆိုးသတ်သ ့်
့် ည် မဟတ်တပ။ အမှုတဟ င်ိုး၏ နင်္ိုးမရှသည့်အ
တရ က်မလ တသိုးတကက င်ိုး သက်တသပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်လ ပပီိုး လူသ ိုးကက ိုးတွင ်
အမှုသစ်ပပြုမှသ လျှင၊် လူသ ိုးသည် စ တန်၏အပ်စိုးမက
ှု လိုးဝချြုိုးတြ က်ပပီိုး အသက်တ သစ်န္င
ှ ့််
စတင်မှု အသစ်က ရရှန္င်တပသည်။ သမဟ
ွ ်
့် တ်ပါက၊ လူသ ိုးသည် တခတ်တဟ င်ိုးတင
ထ ဝရအသက်ရင
ှ တ
် နထင်တနပပီိုး စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမတ
ှု ဟ င်ိုး တအ က်၌သ ထ ဝရတနရလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် တခတ်က လတင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ၊ လူသ ိုးအချြုျို့က
လွတတ
် ပမ က်သွ ိုးပပီိုး ထသပြင
ီ ဘ
ှ အ
့်် တူ
့် ၊့်် လူသ ိုးသည် တခတ်သစ်ဆသ
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
တက်လှမ်ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တအ င်ပမင်မှုဟူသည်မှ သူတန
့် က် လက်တလျှ က်သည့််
သူအ ိုးလိုး၏ တအ င်ပမင်မဟ
ှု ဆလတပသည်။ အြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တခတ်က လက
အဆိုးသတ်ပခင်ိုးတ ဝန် တပိုးမည်ဆလျှင၊် လူသ ိုး၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မပှ ြစ်တစ သမဟ
့် တ် စ တန်၏
ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ ပြစ်တစ၊ ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်က န ခသည့်် လပ်ရပ်တစ်ခ မဟတ်ဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သည့်် လပ်ရပ် သမဟ
့်
့် ည်၊
့် တ် သစစ တြ က်သည့်် လပ်ရပ်တစ်ခသ ပြစ်လမ်မ
ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး၏ အလပ်သည် စ တန်အတွက် တန်ဆ ပလ တစ်ခ ပြစ်သွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။
လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ြွငလ
့်် ှစ်သည့်် တခတ်တစ်ခထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်က
န ခမှုရပပီ
ှ ိုး လက်တလျှ က်မသ
ှ ၊ စ တန်က အပပည်အ
့် ဝ ယကကည်လက်ခန္င်တပမည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
် တွက် ပြစ်သည်။
့် တသ ် ယင်ိုးသည် အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်ပြစ်သည့်အ
ထတကက
င့်် သင်တအတနပြင
့်် လက်တလျှ က်ရန်န္င
ှ ့်် န ခရန်သ လအပ်ပပီိုး တန က်ထပ် ဘ ကမျှ
့်
့်
သင်တက
့် တတ င်ိုးဆပခင်ိုးမရှဟ ငါဆပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဤသည်မှ အသီိုးသိုးီ က မမ၏တ ဝန်က
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အသီိုးသိုးီ က မမ၏ သက်ဆင်ရ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးက
ဆလပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူကယ်တင်၏ အလပ်ကလပ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက သူက
့် ယ်စ ိုး
လပ်တပိုးရန် မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး၏ အလပ်တွငလ
် ည်ိုး သူပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှတပ။

လူသ ိုးသည် မမကယ်တင်၏ တ ဝန်က တဆ င်ရွက်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ် ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုး
မရှ။ ဤအရ သည်သ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် န ခပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးသက်တသ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် တခတ်သစ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုး ပပီိုးတန က်၊ သူကယ်တင်သည်
လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် အမှုပပြုရန် ကကဆင်ိုးလ ပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ချ။ ထအခါမှသ လူသ ိုးသည်
မမ၏တ ဝန်က တဆ င်ရွကရ
် န်န္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးအတနပြင့်် သူ၏တ ဝန်က ထမ်ိုးရွက်ရန်
တခတ်သစ်ထသ
ဲ တရ
ိုးဝင် လှမ်ိုးလ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် မည်သမ
ူ ျှ မချြုိုးတြ က်ရတသ
့်
ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့််
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်သ လျှင ် သင်တ
ှု ပပီ
ှ ိုး တလျ ်ကန်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်မရ
အလပ်က ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုက
စတင်လှုပ်ရှ ိုးတစသူမှ သူပြစ်ပပီိုး သူ၏ အမှုက အဆိုးသတ်သမ
ူ ှ သူပြစ်၏။ အမှုက စီစဉ်သူမှ
သူပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအ ိုး စီမခန်ခွ့် သ
ဲ မ
ူ ှ သူ ပြစ်သည်၊ ထထက်
မက အမှုက တအ င်ပမင်တစသူမှ သူပင်
့်
ပြစ်တပသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် “ငါသည်အစန္ှင ့်် အဆိုးပြစ်သည်၊ ငါသည် ပျြုိုးကကဲတသ သူန္င
ှ ့််
စပါိုးရတ်တသ သူပြစ်သည်” ဟ တြ ်ပပထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အမှုန္င
ှ ့်် ဆက်စပ်သမျှက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်တလသည်။ သူသည်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က အပ်ချြုပ်သပူ ြစ်သည်။ အရ အ ိုးလိုးက
ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသမ
ူ ှ သူ ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး သူ၏အမှုက
မလပ်တဆ င်န္င်သကဲသ
့် သူ
ူ ျှ အဆိုးမသတ်တစန္င်တပ။ ကမဘ တပမကကီိုးက
့် ၏ အမှုက မည်သမ
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်၊ သူသည် ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုးက သူ၏အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရင
ှ ြ
် ့်
ဦိုးတဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်တစ်ခလိုးကလည်ိုး အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်၊ ထသပြင
့် ့်် သူ၏
အစီအစဉ်တစ်ခလိုးက တအ င်ပမင်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

လူဇ့် တိြယူခြင်ား၏ နက်နရ အြျက် (၂)
ယဒပပည်၌ တယရှု အမှုပပြုခဲခ
ွ ် ပွငလ
့်် င်ိုးစွ သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် ယခတွင ် ငါသည်
့် ျန်တင
့်
သင်တအလယ်
တင
ွ ် တတ်တဆတ် အမှုပပြုက စက ိုးတပပ သည်။ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် ယင်ိုးက လိုးဝ
့်
သတမပပြုမကကတချ။ သင်တအလယ်
ငါ၏အမှုသည် အပပင်ဘက်၌ ရှသူမျ ိုးအြ ပ
ှ
။
့်
့် တ်ထ ိုးလျက်ရသည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်မမ
ှု ျ ိုးက သင်တသ
့် သကကပပီိုး
အပခ ိုးတသ သူမျ ိုးက မသကကတပ။ ဤအမှုအ ိုးလိုးက သင်တအလယ်
တင
ွ ် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
သင်တအြ
့်် ထ ိုးတပသည်။ အချန်မကျတသိုးသည့်အ
် တွက် ယင်ိုးက မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ
့် သ
့် ြွငဟ

မည်သမ
ူ ျှ မသတပ။ ဤတနရ ၌ရှတသ လူမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးက ကက့်ကက့်ခပပီိုးတန က်
စလင်တစပခင်ိုးခရရန် နီိုးစပ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ အပပင်တွငရ
် ကကသူ
ှ
မျ ိုးက ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသကကတချ။ ဤအမှုသည် အလွန ် ကွယဝ
် ှက်လွနိုး် လှတပသည်။ ၎င်ိုးတအြ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည်မှ ြိုးကွယထ
်
ိုးလျက်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် ၌
ရှတသ သူမျ ိုးအြမူ့် သူသည် ြွငဟ
့်် ထ ိုးသည်ဟ တပပ ၍ရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ အရ အ ိုးလိုး
ြွငထ
့်် ိုးတသ ်လည်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုး ထတ်တြ ်ပပထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုး လွတလ
် ပ်တသ ်လည်ိုး၊
ဤအရ သည် သူက
် န်တပသည်။ ကျန်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည့််
့် ယကကည်တသ သူမျ ိုးအတွက်သ မှနက
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့၊ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ အသတပိုးပခင်ိုး မရှတပ။ သင်တအလယ်
န္င
ှ ့််
့်
တရတ်ပပည်တွင ် လတ်တတလ လပ်တဆ င်လျက်ရသည့်
ှ
် အမှုသည် ၎င်ိုးတ မသ
တစြ၊ ့်
့်
တင်ိုးတင်ိုးကကပ်ကကပ် ပတ်ထ ိုးလျက်ရသည်
ှ
။ ဤအမှုက ၎င်ိုးတ သ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ါလျှငလ
့် ရှလ ခဲပ
လပ်မည့်အ
် ရ ဟူသမျှမှ ယင်ိုးက ရှု တ်ချပပီိုး ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးက ခတစြသ
့် ပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးက
၎င်ိုးတ ယ
ီ သ
့် ကကည်ကကမည် မဟတ်တပ။ ဤတခတ်တန က်အကျန်ဆိုးတနရ ပြစ်သည့်် အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငတွင ် အလပ်လပ်ရန်မှ လွယ်ကသ
ူ ည့်် အလပ် မဟတ်တပ။ ဤအမှုက
လူပအလယ်တွင ် ထ ိုးမည်ဆပါက၊ ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တချ။ အမှု၏
ဤအဆင်က
ွ ်
့် ဤတနရ တွင ် တကယ်က တဆ င်ရွက်၍မရန္င်တပ။ ဤအလပ်က လူပအလယ်တင
တဆ င်ရွကခ
် မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးက တရှ ျို့ဆက်လပ်တဆ င်ရန် ၎င်ိုးတ မည်
သခွ့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။
့်
ဤအရ က အမှုက သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည်အ
့် န္တရ ယ်တအ က်သ တရ
က်ရတစမည်
ှ
မဟတ်တလ ။ ဤအမှုက
့်
ြိုးကယ
ွ ်ထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ယင်ိုးထက် မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက အဘ
့် နန်ိုး ကျန်ိုးမ တစပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးကလည်ိုး
န္ှငထ
် တ်ခသ
ဲ့် ည့်် တယရှု ၏အချန်က လကဲသ
့် တဆ
င်ရွက်မည်ဆပါက၊ ယင်ိုးက နတ်ဆိုးမျ ိုးက
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က “အကျဉ်ိုးသ ိုး” ပြစ်တစပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တည်ရပခင်
ှ ိုးက သည်ိုးခန္င်ကကမည်တလ ။ ယခတွင ် တရ ိုးဇရပ်မျ ိုးထဲသ တရ
ိုးတဟ ရန်န္င
ှ ့််
့်
ဩဝါဒတပိုးရန် ဝင်တရ က်မည် ဆပါက၊ ငါသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က အစတ်စတ်အပမ အပမ
ပစ်တပါက်ခရပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ ပြစ်အပျက်ခပ
ဲ့် ါက၊ ငါ၏အမှုက မည်သ ဆက်
လက်
့်
တဆ င်ရွက်န္င်မည်နည်ိုး။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပွငလ
့်် င်ိုးစွ လိုးဝ မပပသသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ြိုးကွယ်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအြ ငါ၏အမှု
က
့်
့်
ပမင်၍မရ၊ သ၍မရ၊ သမဟ
့်
့် တ် ရှ တြွတတွျို့ ရှ၍လည်ိုး မရတပ။ အမှု၏ ဤအဆင်က
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် တယရှု လပ်ခသ
ဲ့် ည်နည်ိုးတူ လပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည် ဆပါက၊ ယခကဲသ
့် အလွ
န်
့်
တည်တည်ပငမ်ပငမ် ရှန္င်မည် မဟတ်ပါ။ ထတကက
င်၊့် ဤကဲသ
့် လျှ
့်
့် ြုျို့ ဝှက်စွ အလပ်လပ်ပခင်ိုးသည်
သင်တန္ှ့် င ့်် အမှုအြ တစ်
တပါင်ိုးတစ်စည်ိုးတည်ိုး အကျြုိုးရတလသည်
ှ
။ ကမဘ တပမတပေါ်တင
ွ ်
့်

ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်လ သည်ခ
့် ျန်တွင၊် ဆလသည်မှ ဤလျှြုဝှက်တသ အမှု နင်္ိုးချြုပ်သည့််
အချန်တွင၊် အမှု၏ ဤအဆငသ
့်် ည် လူပအလယ် ပဗြုန်ိုးခနဲ ပြစ်ပွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ တရတ်ပပည်တွင ်
တအ င်ပမင်သတ
ူ စ်စရှသည်က အ ိုးလိုး သကကလမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တခလ သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
တရတ်ပပည်တွင ် ရှပပီိုး သူ၏အမှုသည် အဆိုးသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်သည်က အ ိုးလိုး သကကလမ်မ
့် ည်။
့်
ထအခါမှသ လူသ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး သတဘ တပါက်လမ်မ
့် ည်- တရတ်ပပည်သည် အဘယ်တကက င့််
မကျဆင်ိုးတသိုးသနည်ိုး သမဟ
့် တ် မပပြုလဲတသိုးသနည်ိုး။ လက်စသတ်တတ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက တရတ်ပပည်တွင ် ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်တနပပီိုး လူတစ်စက
တအ င်ပမင်သမ
ူ ျ ိုးအပြစ် စလင်တစပပီိုး ပြစ်တပသည်။
လူဇ့် တခသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ချန်တွင၊်
ဤက လအတွငိုး် တင
ွ ် သူတန
့် က်လက်တသ လူတစ်စထသသ
့် မမကယ်မမ ပပပပီိုး ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါအ ိုးလိုးထသ မပပတပ။
သူသည် သူ၏ အမှု အဆငတ
့်် စ်ဆငက
့်် စလင်တစရန်သ လူဇ့် တ
့်
ခယူခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ ပသဏ္ဌ န်က လူသ ိုးထပပရန်အတွက် မဟတ်တပ။ သတသ
်လည်ိုး သူ၏အမှုက
့်
သူကယ်တင် တဆ င်ရွက်ရမည် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဇ တခန္ဓ ပြင ့်် ထသ လ
က်
့် ပ်တဆ င်ရန် သူအတွ
့်
လအပ်တပသည်။ ဤအမှု အဆိုးသတ်သည်အ
့် ခါ၊ သူသည် လူတလ
ကမှ ထွက်ခွ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့်
လ မည်အ
့် မှု၏ လမ်ိုးက အတ ိုးအဆီိုးပြစ်တစမမည် စိုးသည့်အ
် တွက် သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ် တရရှည် ရှမတနန္င်တပ။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
ပပသ၍ရန္င်ပပီိုး သူ၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၏ ပသဏ္ဌ န်က
အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်သည့််အတွက် လူအတပမ က်အမျ ိုးထ သူ ထင်ရှ ိုးတစသည်မှ သူ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးပြစ်က ၊ သူ လူဇ့် တန္ှစ်ကကမ်ခယူချန်က
ပသဏ္ဌ န်မဟတ်တပ။ သူ၏ ဇ တခန္ဓ ပသဏ္ဌ န်က လူအတရအတွက် အကနအ
် ့် သတ်တစ်ခ ဆီသသ
့် ၊
လူဇ့် တ၌ သူအလပ်လပ်တနစဉ် သူတန
့် က်ကလက်တသ သူမျ ိုးထသသ
့် ပပသတလသည်။ ဤသည်မှ
ယခ တဆ င်ရွက်တနတသ အမှုက လျှြုျို့ ဝှက်စွ လပ်တဆ င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူ
တယရှု သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးထသ မမကယ်ကယ် ပပသခဲပ့် ပီိုး၊
အပခ ိုးမည်သည့်် တင်ိုးန္င်ငကမျှ မမကယ်မမ လူသရှငက် က ိုး လိုးဝ မပပခဲတ
င့်် သူ၏အမှုက
့် ပ။ ထတကက
့်
လက်စသတ်ခပဲ့် ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သူသည် လူတလ
ကမှ ချက်ချင်ိုးထွက်ခွ ခဲပ့် ပီိုး မတနထင်ခတ
ဲ့် ပ။
့်
တန က်ပင်ိုးတွင ် လူသ ိုးထ မမကယ်မမ ပပခဲသ
ူ ှ ဤလူသ ိုး ပသဏ္ဌ န်ပြစ်သည့်် သူမဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ
့် မ
အမှုက တက်ရက်တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်တလသည်။ လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု လိုးဝ ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ တသမျြုိုးပြစ်တသ တလ ကမှ
သူထက
ွ ခ
် ွ လမ်မ
ဲ့် ည့်် အရ န္ှငတ
့်် ည
ူ သ
ီ ည့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ သူ ရှခဲခ
့် ျန် လပ်တဆ င်ခသ

မည်သည့်အ
် မှုကမျှ သူ တစ်ြန် လိုးဝ လပ်တဆ င်လမ်မ
် န က်တွင၊်
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤအရ ပပီိုးသည့်တ
အမှုအ ိုးလိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် လပ်တဆ င်တလသည်။
ဤက လအတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးသည် သူ၏ အတသွိုးအသ ိုး ခန္ဓ ၏ ပသဏ္ဌ န်က မပမင်န္င်တပ။
သူသည် လူသ ိုးထ မမကယ်မမ လိုးဝမပပဘဲ၊ ထ ဝရ ကွယ်ဝှက်တနတလသည်။ လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတွက် အချန်သည် အကန်အသတ်
ရ၏။
ှ
ယင်ိုးက တကျတသ တခတ်၊ က လ၊
့်
တင်ိုးန္င်ငန္ှင ့်် တကျတသ လူမျ ိုးအလယ်တွင ် တဆ င်ရွက်တပသည်။ ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက လ အတတ အတွငိုး် က အမှုကသ ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး ထတခတ်အြ ့်
သီိုးသနပ် ြစ်
တစ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက
့် တပသည်။ ယင်ိုးသည် သီိုးသန ် တခတ်
့်
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး သူ၏ အမှုအလိုးစက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ထတကက
င်၊့် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပသဏ္ဌ န်က လူအ ိုးလိုးထ ပပသမည် မဟတ်တပ။ လူအတပမ က်အမျ ိုးထသ ပပသသည်
အ
့် ရ မှ သူ
့်
လူဇ့် တန္ှစ်ကကမ် ခယူတန်ိုးက သူ၏ပသဏ္ဌ န်ထက် ဘရ ိုးသခင်၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးအလိုးစ ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးထ ပပသသည်မှ ပသဏ္ဌ န်တစ်ခမဟတ်သကဲသ
့် ့်
ပသဏ္ဌ န်န္စ
ှ ်ခ တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ လပ်တဆ င်ရမည့််
့်
အမှုက လပ်တဆ င်ရန်သ ကကလ ပပီိုး လူတထ
် တွက၊်
့် မမ၏ပသဏ္ဌ န်ကပပရန် မဟတ်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူတသ ခန္ဓ သည် သူလပ်တဆ င်ြ လ
့် မှုက ပပီိုးဆိုးသည်န္င
ှ ့််
့် အပ်သည်အ
ကမဘ တပေါ်မှ ထွကခ
် ွ သငသ
့်် ည်မှ အလွန ် အတရိုးကကီိုးတပသည်။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက
ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တကန္ှစ်ကကမ်ခယူပခင်ိုးပြင့်် ပပည်စ
့် တစန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယခင်က သူက
့် လိုးဝ
မပမင်ြူိုးတသ မည်သည့်် တင်ိုးန္င်ငထသမဆ
မမကယ်မမ ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ပပဦိုးမည် မဟတ်တပ။ တယရှု သည်
့်
တပြ င်မ
သည်အ
့် ခါမျှ တစ်ြန်
့် တ်ပခင်ိုးတနမင်ိုးအပြစ် မမကယ်မမ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးထသ မည်
့်
တြ ်ပပလမ်မ
့် ၊ ့် သလွငတ
် တ င်တပေါ်သ တက်
ကကပပီိုး လူအ ိုးလိုးထ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
တပေါ်လ လမ်မ
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးက ပမင်ရပပီိုးသမျှ အ ိုးလိုးမှ ယဒပပည်တွင ် သူ၏
အချန်က လအတတ အတွငိုး် တယရှု ၏ပတူ ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် သူ၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတွင ် တယရှု ၏အမှုသည် လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င်က အဆိုးသတ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့််
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခလ သည့်် တယရှု ၏ ပသဏ္ဌ န်သည် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်မျှပြစ်ပပီိုး
တယ ဟန်ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်် လူသ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န် မဟတ်သည့်အ
် တွက၊် သူသည် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးတစ်ဦိုး၏
ပသဏ္ဌ န်၌ မမကယ်ကယ် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးထသ ပပြ
့် မဆ
့် တလန္ှင၊့််
င်္ျြူိုးလူမျြုိုးတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် ယဒပပည်သပင်
့် ည် မဟတ်တပ။ သူ တစ်ြန်
့် ပပန်လ လမ်မ
ပပန်ကကလ မည်ဟ သူ၏တန က်လက်မျ ိုးထ တယရှု ကတတပိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ င်္ျြူိုးလူမျြုိုး တစ်ဦိုး၏
ပသဏ္ဌ န်ပြင့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးတွင ် ရှကကသူမျ ိုးထ မမကယ်မမ သက်သက်ပပလမ်မ
့် ည်

မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် တခတ်တစ်ခက ြွငြ
့်် ပြစ်
့် သည်က
သင်တသ
ထ ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ဤအမှုသည် န္ှစ်အနည်ိုးငယ်အထ ကန်သတ်
့်
့် သင်သ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးလိုးက သူ မပပည့်စ
် တစန္င်တပ။ ထနည်ိုးတူစွ ၊ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးတစ်ဦိုးအပြစ်
တယရှု ၏ပသဏ္ဌ န်သည် ယဒပပည်တွင ် သူ အမှုပပြုခဲသ
ှ အ
့်် မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ပသဏ္ဌ န်ကသ
့် ည်န္င
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုကသ သူ လပ်တဆ င်န္င်တလသည်။ တယရှု သည် လူဇ့် တ၌
ရှခဲသ
င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် ည့်် အချန်က လအတတ အတွငိုး် တွင၊် တခတ်က အဆိုးသတ်သ တဆ
့်
့် တ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးအမှုအ ိုး သူ မလပ်တဆ င်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ထတကက
င့်် သူသည်
့်
က ိုးစင်တင်ခရပပီိုး၊ သူ၏အမှုက အဆိုးသတ်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် အထက်အရပ်သ တက်
ကကခဲက
့်
့်
လူသ ိုးထမှ မမကယ်မမ ထ ဝရ ြိုးကွယထ
်
ိုးခဲသ
ှ ၍ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
့် ည်။ ထအချန်မစ
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ သစစ ရှတသ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် သခင်တယရှု ၏ သရပ်သကန်က
မတတွျို့ ပမင်န္င်ခကဲ့် ကဘဲ၊ နရတပေါ်တင
ွ ် ကပ်ထ ိုးတသ သူ၏ပတူကသ တတွျို့ ပမင်န္င်ခကဲ့် ကသည်။
ဤပတူသည် လူသ ိုးက တရိုးဆွခ
ဲ သ
ဲ့် ည့်် ပတူတစ်ခသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က လူသ ိုးထ
ပပခဲသ
ဲ့် ျန်တန်ိုးက
့် ည့်် ပသဏ္ဌ န်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ လူဇ့် တန္ှစ်ကကမ် ခယူခခ
သူ၏ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် လူအတပမ က်အပမ ိုးထသ မ
့်် င်ိုးစွ ပပသလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
့် မကယ်မမ ပွငလ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ်တင
ွ ် သူလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
န ိုးလည်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန် ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုး၏ အမှုအ ိုးပြင့််
လူသ ိုးထသ ပပသတလသည်
။ ယင်ိုးက တယရှု ၏ သရပ်သကန်မှတစ်ဆင ့်် ဆသည်ထက်၊ သူ
့်
သရှတစပပီိုးပြစ်သည့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုတမှ့် တစ်ဆင ့််
ပပီိုးတပမ က်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က လူဇ့် တခယူတသ
ပသဏ္ဌ န်မှတစ်ဆင ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် သွငပ် ပင်န္စ
ှ ်ခလိုးရသည့်
ှ
် လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုမှတစ်ဆင ့်် သရှတစပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ပပီိုးလျှင ် သူ၏အမှုမတ
ှ စ်ဆင ့််
သူ၏ပသဏ္ဌ န်က ပပသပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သရှတစပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ
လူဇ့် တ၌ သူလပ်တဆ င်လသည့်် အမှု၏ အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တန္ှစ်ကကမ်ခယူပခင်ိုး အမှု အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့်
သူသည် သူ၏ပသဏ္ဌ န်က လူအတပမ က်အပမ ိုးအ ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးတစ်လျှ က် သူ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက စတင်ပပသလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
သူသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတစလမ်မ
ီ သ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် မတူညတ
လူအတန်ိုးအစ ိုးမျ ိုး၏ အဆိုးသတ်မျ ိုးက ထင်ရှ ိုးတစလမ်မ
့် ည်၊ ထသပြင်
့် ့် တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသ ့်
လိုးဝ တရ က်ရတစမည်
ှ
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုက ကကီိုးမ ိုးသည့်် တစ်ပပင်တစ်ခင
ွ ် တစ်လ ိုး

မတိုးချဲျို့ရသည့်် အတကက င်ိုးအရင်ိုးမှ (တယရှု က ယဒပပည်၌သ အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ယတနတွ
့် င ်
ငါသည် သင်တအလယ်
တင
ွ သ
်
အလပ်လပ်သည်) လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုသည် နယ်နမတ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အကန်အသတ်
မျ ိုး ရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူသည် ရိုးရိုးသ မန်လဇ
ူ ့် တပသဏ္ဌ န်ပြင့််
့်
တတတ င်ိုးတသ အမှုတစ်ခက လပ်တဆ င်ရမျှ လပ်တဆ င်တန တပသည်။ သူသည်
ထ ဝရန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှု၊ သမဟ
့် တ် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ လူမျ ိုးထ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရန် ဤလူဇ့် တခ ခန္ဓ က အသိုးပပြုတနပခင်ိုးမဟတ်တပ။
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် အမှုသည် နယ်ပယ်အရသ (ယဒပပည်၌သ သမဟ
တင
ွ သ
်
့် တ် သင်တအလယ်
့်
အမှုပပြုပခင်ိုးကဲသ
့် )့် ကန်သတ်
၍ ရန္င်ပပီိုး၊ ဤနယ်နမတ်မျ ိုး အတွငိုး် တဆ င်ရွက်တသ အမှုအ ိုးပြင့််
့်
ယင်ိုး၏နယ်ပယ်က တိုးချဲျို့၍ရန္င်တပသည်။ ဟတ်တပ၏၊ တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးအမှုက သူ၏ဝည ဉ်တတ ်က
တက်ရက်တဆ င်ရွက်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် ည်
့် က်တွင ် သူ၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၏ အမှု ပြစ်တတ မ
မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် နယ်နမတ်မျ ိုးရပပီ
ှ ိုး စကကဝဠ ၏
တနရ အ ိုးလိုးသ တ
့် ိုးချဲျို့ထ ိုးပခင်ိုးမရှတပ- ဤအရ က ယင်ိုးက မပပီိုးတပမ က်န္င်တပ။ လူဇ့် တ၌
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုမှတစ်ဆင၊့်် တန က်လ မည်အ
့် မှုက သူ၏ဝည ဉ်တတ ်က တဆ င်ရွက်တလသည်။
ထတကက
င့်် လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် အချြုျို့ နယ်နမတ်မျ ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် တဆ င်ရွက်သည့််
့်
အြွင ့်် သတဘ သဘ ဝရှသည့်် အမှုပြစ်သည်။ ဤအရ ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် ဤအမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
ဆက်လက် တဆ င်ရွက်သည်မှ သူ၏ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည့်အ
် ပပင် သူသည် ကျယ်ပပန်တသ
့်
အတင်ိုးအတ ပြင့်် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်တလသည်။
ဤကမဘ တပမတပေါ် လပ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင် ကကလ သည့်် အမှုမှ တခတ်က လမ်ိုးပပရန်၊ တခတ်သစ်က
ြွငက
့််
တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်ရန်သ ပြစ်သည်။ သူသည် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် လူဘဝ၏သက်
တမ်ိုးက
့်
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရန်၊ လူတလ
က၏ ဘဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုတက
့်
့်
သူကယ်တင်တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရန်၊ သမဟ
့် တ် သူ၏လက်ပြင့်် လူတစ်ဦိုးဦိုးက စလင်တစရန် သမဟ
့် တ်
လူတစ်ဦိုးဦိုးက သူ ကကီိုးထွ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ကယ်တင်ကယ်ကျ တစ ငက့်် ကည့်ရ
် န် ကကလ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ သူ၏အလပ်မဟတ်တပ။ သူ၏အလပ်မှ တခတ်သစ်တစ်ခက စတင်ပပီိုး၊ တခတ်တဟ င်ိုးက
အဆိုးသတ်ရန်မျှသ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ သူသည် လူကယ်တင် တခတ်တစ်ခက စတင်မည်၊
လူကယ်တင် အပခ ိုးတသ တခတ်က အဆိုးသတ်ပပီိုး သူ၏ အမှုက လူကယ်တင် တဆ င်ရွကပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
စ တန်က အန္င်ယလ
ူ မ်မ
့် ချန်တင်ိုးတင
ွ ၊်
့် ည်ပြစ်သည်။ လူကယ်တင် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်သည်အ
ယင်ိုးမှ စစ်တပမပပင်တပေါ် သူ တပခချတနသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ဦိုးစွ ပထမ သူသည် တလ ကက
န္ှမ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး လူဇ့် တ၌ ရှစဉ်တွင ် စ တန်က တအ င်န္င်သည်။ သူသည် ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက
ပင်ဆင်ရယူပပီိုး၊ န္ှစ်တပါင်ိုးန္ှစ်တထ င်န္င
ှ ့်် ဆင်သည့်် အမှုတစ်ခလိုးတပေါ်က ကန်လန်
့် က
့် က မတင်သည်၊

ထသ ပပြုလ
ပ်ပခင်ိုးပြင ့်် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ရ
် တသ
ှ
လူအ ိုးလိုးက နင်ိုးတလျှ က်ရန်
့်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ အသက်ရင
ှ ြ
် ပင
့် မ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး အသက်တ တစ်ခ
ရှကကြ ပြစ်
် အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးန္ှင ့််
့် တပသည်။ သတသ
့်
မတူသည့်အ
် တွက၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပေါ်တွင ် လူသ ိုးန္ှင ့်် ကက ပမင်စ
် င်တပ။
့် ွ အသက်မရှငန္
သူသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ သက်တမ်ိုးက အသက်မရှငန္
် င်တပ၊ ဆလသည်မှ သူ၏လူဘဝက
့်
အ ိုးပြည်ရ
့် န် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ ပမှန ် လူသဘ
ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အနည်ိုးဆိုး အစတ်အပင်ိုးတစ်ခသ
့်
ရှသည့်အ
် တွက်၊ သ မန်လူတစ်ဦိုးအပြစ် ကမဘ တပေါ်တွင ် သူ မတနထင်န္င်တပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် မည်သ မ
့် သ ိုးစတစ်ခက စတင်က အလပ်တစ်ခ ရှပပီိုး၊
ကတလိုးမျ ိုးက ပပြုစပျြုိုးတထ င်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ သူအြ
့် င်္
့် ဏ်သတရပျက်ပခင်ိုး ပြစ်မည်
မဟတ်တလ ။ သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ အပ်န္င
ှ ိုး် ခထ ိုးရသည်မှ ပမှနပ
် စတစ်ခပြင ့်် အမှုက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးကဲသ
့် သူ
့် က
့် မသ ိုးစတစ်ခန္ှင ့််
အလပ်တစ်ခ ရှန္င်တစြ မဟ
တ်တပ။ သူ၏ ပမှနအ
် သစတ်၊ ပမှနဉ
် ဏ်န္င
ှ ့်် သူ၏ ခန္ဓ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
့်
ပမှနအ
် စ စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝတ်စ ိုးပခင်ိုးတသည်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝတစ်ခ သူရသည်
ှ
က သက်တသပပရန်
့်
လတလ က်တပသည်။ သူသည် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝပြင ့်် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးထ ိုးသည်က သက်တသပပရန်အလငှ့်
မသ ိုးစတစ်ခ သမဟ
က် မလအပ်တပ။ ဤသည်မှ လိုးဝ
့် တ် အလပ်အကင်တစ်ခရှြ သူ
့် အတွ
့်
လအပ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ကမဘ တပေါ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ ကကလ ပခင်ိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူဇ့် တ
ခယူပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး တကယ်က န ိုးလည်ခင
ွ န္
့်် င
ှ ့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတနသည်၊ ယင်ိုးမှ လူဇ့် တအ ိုးပြင ့်် တဆ င်ရွက်သည့်် အမှုက
လူအ ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတအတနပြင
့်် သူ၏လူဇ့် တက
့်
အချြုျို့နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဆက်ဆြအတွ
က် မဟတ်ဘ၊ဲ အဆိုးအထ လူသ ိုးက န ခြအတွ
က်သ ပြစ်သည်၊
့်
့်
ယင်ိုးမှ သူ၏န္ှုတ်မှ ထတ်ပပန်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးက န ခရန်န္င
ှ ့်် သူလပ်တဆ င်သည့််
အမှုအ ိုးလိုးက ကျြုိုးန္နွ ခရန် ပြစ်သည်။ သူသည် လူဇ့် တပြင့်် အလပ်လပ်တနပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။
သူသည် လူသ ိုးအ ိုး သူ၏ လူဇ့် တ၏ ကကီိုးပမတ်မန္
ှု င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် မှုတက
့် ချီိုးတပမှ က်ရန် တမင်တက
တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူစဲက
ွ င်သည့််
ဩဇ အ ဏ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးထ ပပသတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သူသည် ထင်ရှ ိုးတသ
့်
လူသဘ
ဝရှတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် တကကည ပခင်ိုးမျ ိုး မပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် သူလပ်သင်သ
့် ည့်် အမှုအတပေါ်သ
့်
အ ရစက်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တကခယူတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက
မတကကည သမဟ
ှ
် အမှုက
့် တ် သက်တသမခဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူ လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒရသည့်
အဘယ်တကက င ့်် သက်သက် တဆ င်ရွက်သည်က သင်တ သ
င့်် လူဇ့် တခ
့် ါသည်။ ထတကက
့် သင်ပ
့်

ဘရ ိုးသခင်ထမှ သင်တ တတွ
ျို့ ပမင်န္င်သမျှအ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသဘ ဝအ ိုးပြင ့်် သူ ပြစ်သည့်အ
် ရ
့်
ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် သူ တတ်စွမ်ိုးသမျှ ပြစ်သည့်အ
် ရ မှ လူက
အတယူရန်အတွက် ပြစ်သည်ဟ မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ သူ ထတ်တြ ်မတပပ တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
လူက လူမျ ိုးက ဦိုးတဆ င်သည်အ
့် ခါမှသ သူ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်သမျှက သူ တပပ ဆသည်၊
၎င်ိုးတ၏တလိုးစ
ိုးမှုန္င
ှ ့်် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးက ရရှြ သ
ူ ျ ိုးက
့်
့် ၍ တက င်ိုးပပီိုး ထသပြင
့် ့်် အပခ ိုးသမ
တခါင်ိုးတဆ င်မှု ရရှြ သ
် ့် ျင်ဘက် အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှု
့် ၍ တက င်ိုးတပသည်။ ဆနက
တစ်ခတည်ိုးမှတစ်ဆင ့်် (ယင်ိုးမှ လူက မရန္င်တသ အမှု ပြစ်သည်) လူက သမ်ိုးပက်တလသည်။
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ လူ၏ တလိုးစ ိုးပခင်ိုးခရြ သ
့် မဟ
့် တ် လူအ ိုး သူက
့် ပမတ်န္ိုးကကည်ညြုတစြ ့်
အတကက င်ိုးမရှတပ။ သူလပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးမှ သူက
့် ရတသတလိုးပမတ်သည့်် ခစ ိုးချက်တစ်ခ
သမဟ
့်် က်ဆင်သည့်် အသစတ်တစ်ခက လူအထဲ
သ ့်
့် တ် သူ၏ ဉ ဏ်မမီန္င်ပခင်ိုး သတဘ န္ှငသ
့်
သွတ်သင
ွ ိုး် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက အထင်ကကီိုးတစပခင်ိုးင ှ မလအပ်တပ။ သူ
လအပ်သမျှမှ သင်တအတနပြင
့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ ပပီိုးသည် န္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက်
့်
သူက
့် ရတသတလိုးပမတ်ရန်သ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် သူ၏
ကယ်ပင်အမှုပြစ်သည်။ သူ၏ကယ်စ ိုး လူသ ိုးက မလပ်တဆ င်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက
မတအ င်ပမင်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သ သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက
ဘဝသစ်မျ ိုးဆီသ ဦိုးတဆ
င်ြ တခတ်
သစ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးန္င်သည်။ သူ လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုမှ
့်
့်
လူသ ိုးက အသက်တ သစ်တစ်ခ ပင်ဆင်လ န္င်တစြန္ှ့် င ့်် တခတ်သစ်တစ်ခထဲသ ဝင်
့် တရ က်န္င်တစြ ့်
ပြစ်သည်။ အမှု၏ ကျန်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက အပခ ိုးသူမျ ိုးက တလိုးစ ိုးရသည့််
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝရှတသ သူတထ
င့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ်
့် လဲအပ်ထ ိုးတပသည်။ ထတကက
့်
အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င် အမှုက လူဇ့် တ၌ရှသည့်် န္ှစ်တပါင်ိုး ၃၃ န္ှစ်ထမ
ဲ ှ သိုးန္စ
ှ ်ခမ
ွဲ ျှအချန်တွင ် သူက
ပပည့်စ
် တစခဲသ
ချန်တွင၊်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကလ
့်
သူသည် အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င် သမဟ
့် တ် တခတ်တစ်ခလိုး၏ အမှုက အတတတ င်ိုးဆိုးတသ န္ှစ်အနည်ိုးငယ်
သက်တမ်ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် အပမဲ ပပည့်စ
် တစတလသည်။ သူသည် တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် တန်
တနပခင်
ိုး
့်
့်
မရှတပ။ သူသည် တတတ င်ိုးတသ န္ှစ်အနည်ိုးငယ်အတွငိုး် ပပည့်စ
် တစြ ့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှုက သူက တကယ်က အကျဉ်ိုးချြုိုးလပ်တဆ င်တလသည်။
ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လူကယ်တင် သူလပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုသည်
ထွက်တပမ က်ရ လမ်ိုးသစ်က ြွငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့်် တခတ်သစ်တစ်ခက ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးအတွက် အပပည့်အ
် ဝ
ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ည်ိုး။

လူဇ့် တိြယူခြင်ား၏ နက်နရ အြျက် (၃)
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်သည်အ
့် ခါ၊ သူသည် တည်တဆ က်ပခင်ိုး တစ်ခခ သမဟ
့် တ်
လှုပ်ရှ ိုးမမ
ှု ျ ိုးတစ်ခခတွင ် ပါဝင်ရန် ကကလ ပခင်ိုးမဟတ်ဘဲ သူ၏အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်
ကကလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူ လူဇ့် တခယူသည်အ
့် ကကမ်တင်ိုးတွင၊် ယင်ိုးမှ အမှု၏အဆင်တ
့် စ်ခ
ပပီိုးတပမ က်ရန်န္င
ှ ့်် တခတ်သစ်တစ်ခက စတင် ြွငလ
့်် ှစ်ရန်သ ပြစ်သည်။ ယခအခါ န္င်ငတတ ်အတွက်
တလ့်ကျငမ
့်် ှု ရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ န္င်ငတတ ်တခတ် တရ က်ရပပီ
ှ ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်မ
့် ှ လူ၏အလပ်
မဟတ်တပ၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက သီိုးသန ် အတ
င်ိုးအတ တစ်ခအထ ပပြုပပင်ရန် မဟတ်ဘ၊ဲ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအစတ်အပင်ိုးတစ်ခက စလင်တစရန်သ ပြစ်သည်။ သူလပ်တဆ င်တသ အရ မှ
လူ၏အလပ် မဟတ်၊ ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးက မစွနခ
် ့် ွ မီ လူက အမှုပပြုရ ၌ ရလဒ်တစ်ခခက ရရှရန်
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ သူ၏အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် သူ လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် မှုက
ပပီိုးစီိုးရန်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က သူ၏အမှုအတွက် သင်တ
့် လျ ်တသ
အစီအစဉ်မျ ိုးက ပပြုလပ်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးလ တစရန် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးကခရတသ လူတ၏
ှ ့််
့် အလပ်န္င
မတူတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ သည်အ
့် ခါ၊ သူသည်
သူ၏အမှုတတ ် ပပည့်စ
် ပခင်ိုးကသ သူပပ
ူ န်၏။ သူ၏အမှုတတ ်န္င
ှ မ
့်် ဆက်န္ယ်သည့်် အပခ ိုးကစစရပ်
အ ိုးလိုးအတွက်မူ၊ သူသည် မသကျြုိုးကျွန ် ပပြုသည်အထ၊ မပါဝင်သတလ က်ပြစ်နိုးီ ပါိုး ပြစ်တလသည်။
သူသည် သူ လပ်တဆ င်သင်တ
့် သ အမှုက လပ်တဆ င်ရမျှ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ လူ
လပ်တဆ င်သင်တ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သူသည် ပူပန်မမ
ှု ရှဆိုးပြစ်၏။ အပခ ိုးတသ ကစစမန
ှ သ
် မျှမှ
့် သ အမှုန္င
သူ၏ပင်နက်ပပင်ပ၌ ရှသည့်အ
် လ ိုး၊ သူပပြုတသ အမှုသည် သူရသည့်
ှ
် တခတ်၊ သူ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့််
အမှုတတ ်န္င
ှ သ
့််
လိုးဝဥဿ သက်ဆင်တလသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးအပြစ်
အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် ပ၍အတပခခကျတသ အသပြင့်် မမကယ်ကယ် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုး
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် တန က်ထပ်လူမတ
ှု ရိုးရ ကျွမ်ိုးကျင်မှုမျ ိုးက သင်ယူပခင်ိုး၊ လူတန့် ိုးလည်တသ
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မဆပြင ့်် မမကယ်ကယ် ပပင်ဆင်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးတ ့်
ပင်ဆင်သင်တ
် မျှက သူသည် စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး လိုးဝမရှဘဲ၊ သူသည်
့် သ အရ မှနသ
သူ၏တ ဝန်ပြစ်တသ အမှုကသ လပ်တဆ င်တလသည်။ ထတကက
င ့်် လူက ပမင်သည့်အ
် တင်ိုး လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် မပပည့်စ
် လွနိုး် လှသည်မှ လူသ ိုး ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် အမှုအရ မျ ိုးစွ ကပင် သူက
အတလိုးင်္ရမပပြုသည်သ မက၊ ထသတသ
ကစစရပ်မျ ိုးက သန ိုးလည်မှု မရှတပ။ ဘဝန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
့်
အသပည အပပင် တစ်ကယ်တရ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အပပန်အလှနဆ
် က်ဆတရိုးတက
့်

ထန်ိုးချြုပ်တသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးကဲသ
့် တသ
အမှုအရ မျ ိုးသည် သူန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှဟ ထင်ရ၏။
့်
သတသ
်လည်ိုး သင်သည် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ပမှနမ
် ဟတ်ပခင်ိုး၏ အရပ်အမမက်
့်
အနည်ိုးငယ်ကမျှ သတမပပြုမန္င်တပ။ ဆလသည်မှ သူ၏လူသဘ
ဝသည် သူအ
် င
ှ အ
့်် မှ ိုးက
့်
့် ိုး အမှနန္
ခွပဲ ခ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး တပိုးရင်ိုး၊ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးအပြစ် သူ၏အသက်တ န္ှင ့်် သူ ဦိုး
့် တန္ှ က်၏
ပမှနတ
် တွိုးတခေါ်ဆင်ပခင်ပခင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သူသည် လူ
့်
(ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး) တစ်ဦိုးတည်ိုးက ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည့်် အပခ ိုး
မည်သည့်အ
် ရ မဆပြင ့်် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်ပင်အမှုတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြသ
့် လူဇ့် တခယူတပသည်။ သူ၏အမှုသည် တခတ်က လတစ်ခလိုးက
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်၏၊ လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က် သမဟ
့် တ် တနရ တစ်ခတစ်တလမျှကသ မဟတ်ဘ၊ဲ
စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤသည်မှ သူ၏အမှုတတ ် ဦိုးတည်ချက်ပြစ်ပပီိုး၊
သူအမှုပပြုတသ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သမ
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲ၍ မရသကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးသည် ယင်ိုး၌ ပါဝင်ပတ်သက်လ ရန် မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည့််
အကကမ်အသီိုးသိုးီ တင
ွ ၊် ထတခတ်၏အမှုက သူန္င
ှ အ
့်် တူ တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုး၊ လူက သူက
့် သ ၍ တက င်ိုးစွ
န ိုးလည်က သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ထိုးထွငိုး် သပမင်မှု ရရှန္င်တစရန်အလငှ့် လူန္င
ှ အ
့်် တူ အန္ှစ်န္စ
ှ ်ဆယ်၊
သိုးဆယ်၊ တလိုးဆယ် သမဟ
့် တ် အန္ှစ်ခန္ှစ်ဆယ်၊ ရှစ်ဆယ်ပင် တနထင်ပခင်ိုးင ှ သူသည် ရည်ရွယ်ချက်
မရှတပ။ ယင်ိုးက မလအပ်တချ။ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏အသက မည်သမျှ
့် ည် မဟတ်၊ ယင်ိုးအစ ိုး
့် နက်ရှုင်ိုးတစရန် ပြစ်န္င်လမ်မ
လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးကသ တိုးတစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးက
အတသစွဲထ ိုးလ ရန်သ ပြစ်တစလမ်မ
င့်် သင်တအ
့် ည်။ ထတကက
့်
့် ိုးလိုးသည် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အဘယ်အရ ပြစ်သည်က အတအကျ န ိုးလည်အပ်တပသည်။ “ငါလ ခဲသ
့် ည်မှ
ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ အသက်တ က တတွျို့ ကကြုရန်မဟတ်။” ဟ သင်တအ
့် သ
့် ိုး ငါတပပ ခဲတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက၊ သင်တအတနပြင်
့် ဧကန်မချ န ိုးမလည်၍ မရတပ။ “ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏အသက်တ က အသက်ရင
ှ ရ
် န် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပခင်ိုးမဟတ်။” ဟူတသ
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
့် လျ က့် ကပပီတလ ။ လူဇ့် တခယူရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်က
့် သင်တ တမ
့် တ
သင်တ န့် ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် “ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ဘဝက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးင ှ
ရည်ရွယခ
် ျက်ပြင့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် အဘယ်သ ကကလ
န္င်မည်နည်ိုး။” ဆပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်ကလည်ိုး
့်
သင်တ မသ
ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက ပပည့်စ
် တစြ တစ်
ခတည်ိုးပြင ့်် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
့်
့်
ကကလ ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ကမဘ တပမတပေါ်က သူ၏အမှုသည် သက်တမ်ိုးတပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်အတနပြင့်် သူ၏ဇ တခန္ဓ အ ိုး အသင်ိုးတတ ်က ဦိုးတဆ င်မည့််

သ လွနတ
် သ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ်သ ပပြုစ
ပျြုိုးတထ င်တပိုးတစပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယခ
် ျက်ပြင့််
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ သူ
့် ကကလ ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
ကကလ တသ အခါတွင၊် ယင်ိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူဇ့် တ ခယူလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
လူသည် သူ၏အမှုက မသဘဲ၊ အမှုအရ မျ ိုးက သူန္င
ှ ့်် အတင်ိုးအကျပ် ပတ်သက်စပ်ဆင်တစကက၏။
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် “လူဇ့် တခယူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်” ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အခန်ိုးကဏ္ဍက တဒင်္ဂ တ ဝန်ယူရန် ဘရ ိုးသခင်ဝည ဉ်တတ ်၏
ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးခပပီိုးပြစ်သည့်် ဇ တခန္ဓ တစ်ခ မဟတ်သည်က သင်တအ
့် ည်။
့် ိုးလိုး န ိုးလည်သင်သ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သည် ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး၏ ရလဒ်မဟတ်ဘ၊ဲ လူဇ့် တခယူတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြစ်က ၊ ယတနတွ
့် င ် သူသည် သင်တအ
့် ိုးလိုးအလယ်၌ သူ၏အမှုက တရ ိုးဝင်
တဆ င်ရွက်တနတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ
အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခပြစ်သည်က သင်တအ
့် ိုးလိုးသကကပပီိုး၊ အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
ယင်ိုးက န ိုးလည်ကကသည့်အ
် လ ိုး ပပြုမူကကတပသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမသ
ှ ည် သူ၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် အန္ှစ်သ ရအထ သင်တသည်
ဤအရ မျ ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှ
့်
သတဘ မတပါက်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် မှတ်မသတရွ ျို့ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် ရန်ိုးရန်ိုးတဝတအ င်
ရွ တဆ
် ပပပခင်ိုးပြင့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတန က် လက်ကက၏။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
သင်စတ်ကိုးူ သည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်မည်ဟ သင် ယကကည်ပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က ဦိုးတဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် အမှုသစ်က စတင်လှုပ်ရှ ိုးတစရန် တစ်ခတည်ိုးပြင ့််
လူဇ့် တခယူလ တပသည်။ ဤအချက်က သင်တ န့် ိုးလည်ရန် လအပ်သည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုး၏လပ်ငန်ိုးတ ဝန်န္င
ှ ့်် မျ ိုးစွ ကွ ပခ ိုးပပီိုး၊ ထန္ှစ်ခက တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တြ ်ပပရန် မပြစ်န္င်တချ။
လူသ ိုးသည် အလပ်က တဆ င်ရွက်ရန် အသိုးပပြုပခင်ိုး မခရန္င်မီတွင ် အချန်က လကက ပမင်စ
့် ွ
ပျြုိုးတထ င်ခရြန္ှ့် င ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရြ လ
ဝမျြုိုးသည် အထူိုးသပြင့််
့် အပ်ပပီိုး၊ လအပ်သည့်် လူသဘ
့်
အဆင်အ
ဝ၏ အသစတ်က
့် တန်ိုးပမင်သ
့် ည့်် အရ မျြုိုးတစ်ခ ပြစ်၏။ လူသည် ပမှန ် လူသဘ
့်
ထန်ိုးန္င်ရမည်သ မက၊ အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ရ တွင ် သူ၏အပပြုအမူက ထန်ိုးချြုပ်သည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ ကလည်ိုး တန က်ထပ် န ိုးလည်ရမည်ပြစ်သည်၊
ထအပပင်
သူသည် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လူ၏ကျင်ဝ
့် တ်ဆင်ရ အသပည အတကက င်ိုးက သ ၍ပင်
့်
တလ့်လ သင်ပခင်ိုးဆီသ စ
ှ ်ပမှြုပ်ထ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတနပြင့််
့် တ်န္စ
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးထ ိုးသင်တ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုးက
့် သ အရ မျ ိုးပြစ်၏။ သတသ
့်
ကယ်စ ိုးမပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏အမှုလည်ိုး မဟတ်သည့်အ
် တွက် ဤသည်မှ လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင် အတွက် မဟတ်လှတပ။ ထထက်
ယင်ိုးသည် သူ၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
့်

တက်ရက်တြ ်ပပချက်တစ်ခန္ှင ့်် သူပပြုသင်တ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် တက်ရက် အတက င်အထည်
့် သ အမှုန္င
တြ ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။ (သဘ ဝအ ိုးပြင့်် သူ၏အမှုက သ မန်က လျှက န္ှင ့်် ကကြုရ ကျပန်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
သင်တ
့် ည်ိုးြ ့်
့် လျ ်တသ အချန်တွင ် တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ သူ၏အမှုတတ ်က ပြည်ဆ
အချန်တရ က်တသ အခါတွင ် အစပပြုတပသည်။) သူသည် လူ၏အသက်တ သတည်
ိုးမဟတ်
့်
လူ၏အလပ်တွင ် ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုးမရှတပ၊ ဆလသည်မှ သူ၏လူသဘ
ဝသည်
့်
ဤအရ တစ်ခတစ်တလပြင့်် (ဤအရ က သူ၏အမှုက ထခက်တစပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး) ပြည်ဆ
့် ည်ိုး
ထ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ သူအတွ
က ် ထသ လ
န်ကျသည့်အ
် ခါတွင၊် သူသည် သူ၏အမှုတတ ်က
့်
့် ပ်တဆ င်ြ အချ
့်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရသ ပြစ်သည်။ သူ၏အဆင်အ
် ရ ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ သူသည် သူ
့် တန်ိုး မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်သင်တ
ှ ့်် သက်ဆင်၍ လူက
့် သ အမှုပြင့်် တရှ ျို့သသ
့် ဆက်တိုး၏။ သူန္င
မည်သည့်အ
် ရ သသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ အယူအဆက မည်သည့်အ
် ရ
ပြစ်ပါတစ၊ သူ၏အမှုသည် အလျှငိုး် ထခက်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဥပမ အ ိုးပြင့်် တယရှု သည် သူ၏အမှုက
တဆ င်ရွကခ
် အ
ဲ့် ချန်တင
ွ ် သူသည် မည်သပူ ြစ်သည်က အဘယ်သမ
ူ ျှ တတကျကျ မသရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
သူသည် သူ၏အမှုပြင့်် တရှ ျို့သသ
် ရ ကမျှ
့် ။ ဤအရ ထဲမှ မည်သည့်အ
့် ဆက်တိုးခဲ၏
သူပပြုသင်တ
င့်် သူသည် သူ၏ ကယ်ပင်
့် သ အမှုက တဆ င်ရွက်ရ ၌ မတ ိုးဆီိုးခဲတ
့် ပ။ ထတကက
့်
ပင်ကလကခဏ က အစတွင ် ဝန်မခခဲ့် သမဟ
့် လူ
့် ကဲသ
့် တ် မတကကည ခဲသ
့် က သူတန
့် က်သသ
့်
လက်တစခဲ၏
ဲ့် သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် ။ ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှမ်ခ
့် ျမှု ပြစ်ခရ
လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုခဲတ
ဲ့် ။ လူသ ိုးသည် ပကတမျက်စပြင့်် သူက
့် သ နည်ိုးလမ်ိုးလည်ိုး ပြစ်ခ၏
့်
မှတ်မသရှန္င်ပခင်ိုး မရှသည့်အ
် တွက်၊ သူသည် ဤနည်ိုးပြင်သ
အမှုက ပပြုန္င်ခ၏
ဲ့် ။ အကယ်၍ လူသည်
့်
သူအ
် င်၊ သူ၏အမှုတွင ် လူသ ိုးသည် ကူညန္
ီ င်ပပီိုး ပြစ်မည်မဟတ်တပ။
့် ိုး မှတ်မသရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်လျှငပ
ထအပပင်
၊ သူသည် လူတအတနပြင်
့် သူ၏ လူဇ့် တက သလ တစရန်အလငှ့် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ခင်ိုး
့်
့်
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ပပီိုး ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င်၊့် သူ၏ ပင်ကလကခဏ က လူသရှငက် က ိုး ပြစ်တစပခင်ိုးအ ိုး
သူအတလိုးမတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူပပြုသင်တ
် တစခဲပ့် ပီိုးသည့်အ
် ချန်တင
ွ ၊် သူ၏
့် သ အမှုအ ိုးလိုးက ပပည့်စ
ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးတစ်ခလိုးသည် လူသ ိုးအြ အလ
အတလျ က် ရှငိုး် လင်ိုးလ ခဲ၏
့် ။
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ဆတ်လျက်တနပပီိုး၊ မည်သည့်ထ
် တ်တြ ်ချက်ကမျှ လိုးဝ မပပြုတပ။
သူသည် လူသ ိုးက အတရိုးမစက်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတနပြင့်် သူ၏တန က်သလ
့် က်ရ တွင ်
မည်သရှ့် သည်ကလည်ိုး အတရိုးမစက်ဘ၊ဲ သူ၏အမှုတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူပပြုသင်တ
့် သ အမှုက
တဆ င်ရွကပ် ခင်ိုးပြင ့်် တရှ ျို့သသ
ူ ျှ
့် ဆက်တိုး၏။ သူ၏အမှုတတ ် လမ်ိုးတကက င်ိုး၌ မည်သမ
မတ ိုးဆိုးီ န္င်တပ။ သူ၏အမှုက အဆိုးသတ်ရန် သူအတွ
က် အချန်ကျလ သည်အ
့် ခါတွင၊် ယင်ိုးအမှုသည်
့်

တသချ တပါက် အဆိုးသတ်ရလမ်မ
က်ရှလမ်မ
ူ မျှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးသ တရ
့် ည်ပြစ်က ၊ မည်သက
့်
အပခ ိုးနည်ိုးပြင့်် ဆိုးပြတ် မတပိုးန္င်တချ။ သူ၏အမှုပပီိုးဆိုးရ တွင ် လူသ ိုးထမှ သူထက
ွ ်ခွ သည့််
တန က်တင
ွ သ
်
လူသ ိုးသည် လိုးဝ မရှငိုး် လင်ိုးတသိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူပပြုတသ အမှုက န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုက ပထမဦိုးဆိုး တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် ရည်ရွယ်ချက်က အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်ြ ့်
လူသ ိုးအတွက် အချန်ကက ပမင်တ
့် ပလမ့််မည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
တခတ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှုက န္ှစ်ပင်ိုးခပွဲ ခ ိုးထ ိုး၏။ တစ်ပင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏
လူဇ့် တခ ခန္ဓ ပပြုသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့်် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ က
တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပါရှ၏။ သူ၏ လူဇ့် တ အမှုတတ ် လိုးဝ
ပပည့်စ
် သည်န္
့် င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အမှု၏ အပခ ိုးအစတ်အပင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန် ကျန်ရတလသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည် လမ်ိုးခရီိုးက
ြွငတ
့်် ပိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက၊် လူသ ိုးအတနပြင့်် သူ၏အလပ်က တကျပွနတ
် အ င်
လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည်မှ ဤအချန် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအ ိုး လူသ ိုး ကယ်တင် တလျှ က်လှမ်ိုးရန်
လအပ်တပသည်။ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှု၏အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက
တဆ င်ရွက်ပပီိုးတန က်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက
ခရသူမျ ိုးသည် ဤအမှုက ဆက်ခကကလမ်မ
င့်် လူသ ိုးသည် ဤအဆင်၌
့် ည်ပြစ်၏။ ထတကက
့်
့်
အဓကအ ိုးပြင ့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်ရမည်အ
့် မှုက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တပေါ်တစသည်က
သသင်ပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခလ ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး
သူပပြုသင်တ
် ရ ပြစ်သည်တက
့် သ အမှုမှ မည်သည့်အ
့် အတအကျ န ိုးလည်ရမည်ပြစ်က
လူသ ိုးအတပေါ် ပပြုတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး အတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး မပပြုရ။
ဤတွင ် လူ၏အမှ ိုး၊ သူ၏အယူအဆန္ှင ့်် ထမျှမက သူ၏မန ခပခင်ိုးတ တည်
ရတပ၏။
ှ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တက လူအ ိုး သခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး သတည်
ိုးမဟတ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတကက ိုးမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုးက လူအ ိုး ခွပဲ ခ ိုးခွငတ
့်် ပိုးြ ့်
ရည်ရွယခ
် ျက်ပြင့်် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူ၏ ချင်ခ
ွ ်ိုးက တလ့်ကျင်တ
့် ျန်န္င်စမ
့် ပိုးရန်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးလည်ိုးမဟတ်၊ ပပီိုးလျှင ် လူအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ က
ကိုးကွယခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊ ထသပြင
် ျက်ပြင ့််
့် ့်် ကကီိုးစွ တသ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုး ရရှရန်အလငှ့် ရည်ရွယခ
သ ၍ပင် ထသ သူ
် ရ မျှသည် လူဇ့် တခယူရ ၌
့် မလပ်တဆ င်တပ။ ဤအရ မျ ိုးထဲမှ မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ မူလရည်ရွယ်ချက် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ပပစ်တင်ရှုတ်ချရန်
လူဇ့် တခလ ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက တမင်သက်သက် ထတ်တြ ်ပပရန်လည်ိုးတက င်ိုး၊
လူသ ိုးအတွက် အမှုအရ မျ ိုး ခက်ခဲတစရန်လည်ိုးတက င်ိုး လူဇ့် တခလ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။

ဤအရ မျ ိုးထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ မူလရည်ရွယ်ချက် မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တခလ သည်အ
့် ကကမ်တင်ိုးတင
ွ ၊် ယင်ိုးသည် တရှ င်လဲ၍မရသည့်် အမှုပစတစ်ခ ပြစ်သည်။ သူ၏
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုန္င
ှ ့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု တွက် သူ လပ်တဆ င်သည့်အ
် တင်ိုး သူ
ပပြုမူပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး စတ်ကိုးူ တသ အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးအတွက် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ အမှုက လအပ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကလ
ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ လအပ်မသ
ှ
ကကလ ပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လှညပ
့်် တ်ကကည့်ပ် ခင်ိုး သက်သက် ရည်ရွယခ
် ျက်ပြင့််
မဟတ်ဘ၊ဲ သူပပြုသင်တ
့် သ အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ကကလ ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက သူသည်
ဤအမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ထမျှတလိုးလတသ ဝန်တစ်ခက အဘယ့်တ
် ကက င ့်် ခယူပပီိုး၊ ထမျှကကီိုးမ ိုးသည့််
စွနစ
် ့် ိုးမှုတက
် ကက င ့်် လက်ခမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ ခယူရမည့်် အချန်တွငသ
်
့် အဘယ့်တ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အတမဲ့် အတရိုးပါမှုအပမဲ ရှတလသည်။ အကယ်၍ ယင်ိုးသည် သူက
့် လူတအ
့် ိုး
ပမငခ
့်် င
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏အပမင်
မျ ိုးက ကျယ်တစရန် အတွက်သ ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် လူတအလယ်
့်
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အလွနတ
် ပါတန်
့် စွ ကကလ မည်မဟတ်သည်မှ လိုးဝ တသချ တပသည်။ သူသည်
သူ၏စီမခန်ခွ့် ဲမန္
ှု င
ှ ့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ သူ၏အမှုအတွက်၊ ပပီိုးလျှင ် သ ၍မျ ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ရရှန္င်ရန်အလငှ့် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုရန် ကကလ ၏၊
့်
စ တန်က အန္င်ယူရန် ကကလ ပပီိုး၊ စ တန်က အန္င်ယရ
ူ န်အလငှ့် သူသည် မမကယ်ကယ် လူဇ့် တပြင ့််
ယူတင်ဝတ်ဆင်တလသည်။ ထမျှမက သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးအ ိုး ရှငသ
် န်ရ ၌ လမ်ိုးပပရန်အလငှ့် ကကလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
သူ၏စီမခန်ခွ့် ဲမန္
ှု င
ှ ့်် သက်ဆင်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခလိုး၏အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်၏။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တက လူအ ိုး သရှလ ခွငတ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် လူတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးက
ြွငတ
့်် ပိုးရန်မျှသ လူဇ့် တခယူလ ခဲပ
့် ါက၊ သူသည် အဘယ်တကက င့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသ ခရီ
့် ိုးမသွ ိုးဘဲ
တနမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ အလွနအလွ
် ့်
န ် လွယက
် ူတသ ကစစတစ်ခ ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ သတသ
်
့်
သူသည် ထသ မပပြုခဲ
တ
ှ ့်် သူပပြုသင်တ
့် ပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး အတပခချရန်န္င
့် သ အမှုက စတင်ရန် သင်တ
့် လျ ်တသ
့်
တနရ တစ်ခက သူတရွ ိုးချယ်ခ၏
ဲ့် ။ ဤလူဇ့် တတစ်ခတည်ိုးသည်သ အတတ ် အတရိုးပါမှုရ၏။
ှ
သူသည်
တခတ်တစ်ခလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်တစ်ခလိုး၏ အမှုက တဆ င်ရွက်တလသည်။ သူသည်
ယခင်တခတ်က အဆိုးသတ်တစသကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်သစ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုး၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အတရိုးကကီိုးတသ ကစစရပ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တဆ င်ရွကြ
် ကမဘ
တပမတပေါ် ကကလ သည့်် အမှု၏
့်
အဆင်တ
့်် က်ဆင်သည့်် အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ကမဘ တပမသ ကကလ
ခဲခ
ွ ၊်
့် စ်ခန္ှငသ
့် ျန်တင
့်
သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့ကသ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ အမှုအချြုျို့ကသ တဆ င်ရွက်ခ၏
ဲ့် ။ သူသည်

လူ၏အသက်တ က စတ်မဝင်စ ိုးခဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အမှုက ပပည့်စ
် တစခဲပ့် ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
့် ကဲသ
ထွကခ
် ွ သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် ငါသည် သင်တအ
့် ိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးန္ှင ့််
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးပခင်ိုး ပပီိုးစီိုးချန်တွင၊် ပပီိုးလျှင ် သင်တအ
့် ချန်တွင၊်
့် ိုးလိုး န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်သည်အ
သင်တ၏အသက်
တ မည်သရှ့် မည်ပြစ်တစ ငါ၏အမှုထက
ဲ ဤအဆင်သ
့် ည် အဆိုးသတ်ပပီိုး
့်
ပြစ်တပလမ်မ
ဲ ဤအဆင်က
့် ည်။ အန င်္တ်တွင ် ငါ၏အမှုထက
့် ဆက်၍လပ်တဆ င်မည့်် လူအချြုျို့ န္ှင ့််
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဆက်လက်အမှုပပြုမည့်် လူအချြုျို့ ရှရတပမည်။
ထအချန်တွင ် လူသ ိုး၏အလပ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏တည်တဆ က်မသ
ှု ည် စတင်လမ်မ
်လည်ိုး
့် ည်။ သတသ
့်
လက်ရတွ
ှ င ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် သူ၏အမှု အဆင်တ
့် စ်ဆင်က
့်
ပပည့်စ
် တစရန်အလငှ့် ၊ သူ၏အမှုကသ လပ်တဆ င်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုး၏နည်ိုးဟန်န္င
ှ ့်် မတူသည့်် နည်ိုးဟန် တစ်ခပြင ့်် အမှုပပြုသည်။ လူသ ိုးသည် ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုးန္ှင ့််
တဆွိုးတန္ွိုးပဲမ
ွ ျ ိုးက န္ှစ်သက်ပပီိုး၊ ဟတ်ဟန်က အတရိုးထ ိုး ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
အရွ မန်ိုးဆိုးတသ အရ မှ မူ လူသ ိုး၏ ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ဆပွဲမျ ိုး အတအကျ ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ရိုးရိုး စက ိုးလက်ဆတပပ ပပီိုး စက ိုးတပပ ဆ၏။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ထူိုးပခ ိုးစွ ချြုပ်ချယ်မက
ှု င်ိုးပပီိုး၊ သင်တက
် ပမ က်
့် လည်ိုး လွတတ
တစတလသည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါသည် သင်တန္ှ့် င ့်် စည်ိုးတဝိုးရပခင်ိုးက လိုးလိုးရွမန်ိုး၏၊ ပပီိုးလျှင ်
့်
သင်တကဲ
့် ပ
့် ိုးရမလ န္င်တပ။ ငါသည်
့် သ
့် စသွငိုး် ခထ ိုးရတသ အသက်တ တစ်ခက ငါသည် ကျင်သ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက အရွ မန်ိုးဆိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးက သူ၏မျက်လိုးက သင်အ
် ည့််
့် ိုး တည့်တ
့်
တငိုးစက်ကကည်တ
့် နရင်ိုး၊ လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခပပြုြ၊ ့် စက ိုးတပပ ဆြန္ှ့် င ့်် သီချင်ိုးဆြ စ
့််
့် ိုးရွ ျို့တစသည့်် အဆငထ
လူသ ိုးအတပေါ် ချြုပ်ချယ်မှုမျ ိုး ထ ိုးရတလသည်
ှ
။ ငါသည် သင်တ၏
့် တတွျို့ဆစည်ိုးတဝိုးပခင်ိုး ပစက
လိုးလိုးရွ မန်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ကကီိုးမ ိုးတသ လူစလူတဝိုးမျ ိုးက အလျှငိုး် ရွမန်ိုး၏။ ဤသတသ
့်
ရှငသ
် န်တနထင်ပသည် ချြုပ်တန္ှ င်ခထ ိုးရသလ ခစ ိုးတစပပီိုး၊ သင်တသည်
မျ ိုးပပ ိုးလှတသ
့်
ဟတ်ဟန်မျ ိုးန္ှင ့်် မျ ိုးပပ ိုးလှတသ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက လက်န ကကသည့်အ
် တွက်၊ ငါသည်
သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ဤနည်ိုးပြင့်် စည်ိုးတဝိုးရန် ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် ပငင်ိုးပယ်သည်။ အကယ်၍ သင်တက
့် လူတအ
့် ိုး
ဦိုးတဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်ဆပါက၊ သင်တသည်
လူအ ိုးလိုးက စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ကကီိုးစိုးရ နယ်ထသ
ဲ ့်
့်
ဦိုးတဆ င်သွ ိုးမည်ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတသည်
သင်တ၏တခါင်
ိုးတဆ င်မှုတအ က်၌ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
့်
့်
ြယ်ထ ိုး၍ရမည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ဘ သ တရ ိုး၏ သွငပ် ပင်သည် ယခင်ထက် သ ၍
ပပင်ိုးထန်လ ရသ ရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အတလ့်အထမျ ိုးသည်လည်ိုး တိုးပွ ိုးပမဲတိုးပွ ိုးတနမည်
ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ စည်
ိုးတဝိုးကကသည်အ
့် ခါ၊ တရ ိုးတဟ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စက ိုးတပပ ပခင်ိုးက
့်
ဆက်ကကပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပငီိုးတငွျို့ ကကသကဲသ
့် ၊ ့် အချြုျို့သည် ဆယ်ရက်တကျ ်ကက မရပ်မန ိုးတမ်ိုး

ဆက်လက် တရ ိုးတဟ တပပ န္င်ကကတလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုး၏ ကကီိုးမ ိုးတသ
ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ဆပွဲမျ ိုးဟ ယူဆထ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးတသည်
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအသက်တ ၊
့်
တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး အသက်တ ၊ သတည်
ိုးမဟတ် လွတလ
် ပ်တနတသ စတ်ဝည ဉ်၏ အသက်တ န္ှင ့််
့်
ပတ်သက်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် တတွျို့ဆပွဲမျ ိုး ပြစ်၏။ သင်တ၏
့် လပ်တြ ်တဆ င်ြက်
တတွျို့ဆပွဲမျ ိုးအပပင်၊ ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုး ကကီိုးငယ်ဟူသမျှတသည်
ငါအြ
စက်
ဆပ်စရ ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည်
့်
့်
့်
ယင်ိုးတက
့် ခါမျှ စတ်မဝင်စ ိုးတလပပီ။ ဤသည်မှ ငါအမှုပပြုတသ အတပခခသတဘ တရ ိုး
့် မည်သည်အ
ပြစ်သည်။ ငါသည် ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် တရ ိုးတဟ တပပ ရန် ဆန္ဒမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ကကီိုးမ ိုးတသ
လူထစည်ိုးတဝိုးပဲ၌
ွ လည်ိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ထတ်တြ ်တပပ ဆရန် ဆန္ဒမရှတပ၊ ပပီိုးလျှင ်
သင်တအ
့် ိုးလိုးက ရက်အနည်ိုးငယ်ကက အထူိုးတဆွိုးတန္ွိုးပဲွ တစ်ခအတွက် စတဝိုးရန်ြတ်ကက ိုးြ ့်
သ ၍ပင် ဆန္ဒမရှတချ။ သင်တအ
် န
ွ ရ
် ည်ရည်
့် ိုးလိုးသည် တတွျို့ဆပွဲတစ်ခ၌ ဣတ္န္ဒရရန္ှင ့်် မွနမ
ထင်သင်သ
ှ ်ထ ိုးသည့်် ဟတ်ဟန်တစ်ခခ၏
့် ည်က ငါ သတဘ တူရန် အတကက င်ိုးမတတွျို့တပ။ သတ်မတ
ကန်သတ်
မမ
ှု ျ ိုးအတွငိုး် ၌ သင်တ အသက်
ရင
ှ က် ကသည်က ပမင်ရပခင်ိုးအ ိုး ငါစက်ဆပ်၏၊ ပပီိုးလျှင ်
့်
့်
ထမျှမက ငါသည် သင်တ၏
အခမ်ိုးအန ိုးတစ်ခ၌ ပါဝင်ရန် ပငင်ိုးဆန်သည်။ ဤအရ က
့် ထသတသ
့်
သင်တက
့် သ ၍လပ်တဆ င်တလတလ၊ ငါသည် သ ၍ရွ မန်ိုးတလ ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တ၏
့်
ဤအခမ်ိုးအန ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအတပေါ် အနည်ိုးငယ်မျှ စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးမရှ။ သင်တက
့်
ထအရ မျ ိုးမှ မည်မျှတက င်ိုးမန
ွ သ
် ည့်် အလပ်တစ်ခက ြန်တီိုးကကသည်ပြစ်တစ၊ ထအရ အ ိုးလိုးက
ရွ မန်ိုးစရ ဟ ငါပမင်၏။ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
့် လျ ်သည် မဟတ်၊ သမဟ
့် စီစဉ်မှုမျ ိုး မသင်တ
့် တ် သင်တ ့်
အလွနန
် မ်က
ှ တ
် နထင်ပက ရွ မန်ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊
့် ျသည် မဟတ်တပ။ ငါသည် သင်တ၏
့် အသက်ရင
ထမျှမက ငါသည် ထအရ က ကျငသ
့်် ိုး ရမလ န္င်တပ။ သင်တသည်
ငါပပြုချင်တသ အမှုက
့်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် န ိုးမလည်ကကတချ။ ယခင်တန်ိုးက တယရှု သည် သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊်
အချြုျို့တသ တနရ ၌ တရ ိုးတဒသန တဟ ကက ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ သူသည် သူ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးက
ပမြုျို့ ပပင်သ ဦိုး
့်် တူ
့် တဆ င်သွ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ န့် ိုးလည်အပ်တသ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးအတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
တပပ ဆခဲ၏
ပစပြင့်် မကက ခဏ အမှုပပြုခဲသ
့် ။ သူသည် ထသတသ
့် ည်။ လူအတပမ က်အမျ ိုးအလယ်တွင ်
့်
သူ၏ အမှုသည် အတတ ် နည်ိုးပါိုးခဲသ
့် ရ န္ှငအ
့်် ညီ၊
့် ည်။ သင်တ သူ
့် က
့် တတ င်ိုးတလျှ က်သည်အ
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ အသက်တ မရှသင်တ
့် ပ။ သူသည် သူ၏အမှုက
တဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထင်တနသည်ပြစ်တစ၊ ရပ်တနသည်ပြစ်တစ၊ လမ်ိုးတလျှ က်တနသည်ပြစ်တစ
သူသည် စက ိုးတပပ ဆရမည်ပြစ်၏။ သူသည် အချန်တင်ိုး အမှုပပြုရမည် ပြစ်က ၊ သူ၏
“လည်ပတ်ပခင်ိုးမျ ိုး” က မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရပ်တန်၍
့် မရတပ၊ သမဟ
့် တ်ပါက သူသည်
သူ၏တ ဝန်မျ ိုးက လျစ်လျြူရှု တနမတပမည်။ လူသ ိုး၏ ဤတတ င်ိုးဆချက်တသည်
လူသ ိုးအသန္ှင ့််
့်

ဆီတလျ ်ပါ၏တလ ။ သင်တ၏
အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ
့် သမ ဓမှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
တတ င်ိုးဆကကသည် မဟတ်တလ ။ ငါအမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ငါက
့် ဆန်ိုးစစ်ရန် သင်က
့် ငါ လအပ်သတလ ။
ငါသည် ငါ၏အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ကကီိုးကကပ်ရန် သင်က
့် ငါလအပ်သတလ ။
မည်သည်အ
့် မှုက ငါပပြုသင်ပ့် ပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ပပြုသင်သ
့် ည်က ငါသည် တက င်ိုးစွ သ၏။
အပခ ိုးသူတ ဝင်
့် တရ က်စွက်ြက်ရန် မလအပ်တပ။ ငါသည် မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ပပီိုးပခင်ိုးမရှဟ သင်တအြ
့်
့်
ထင်တက င်ိုးထင်ရမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးအချန်၌ ငါ၏အမှုသည် အဆိုးတစ်ခသတရ
့် က်ပပီ
ပြစ်သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတလိုးကျမ်ိုးထက
ဲ တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဥပမ ယူတလ -့်
ယင်ိုးတသည်
လည်ိုး အကန်အသတ်
ရခဲ
ှ သ
့်
့် ည် မဟတ်တလ ။ ထအချန်က တယရှု သည်
့်
တရ ိုးဇရပ်သဝင်
ွ ၊် သူသည် အမျ ိုးဆိုး မနစ်အနည်ိုးငယ်အတွငိုး်
့် ျန်တင
့် ပပီိုး တရ ိုးတဒသန တဟ တပပ ခဲခ
ပပီိုးစီိုးခဲသ
့် ၊ ့် သူစက ိုးတပပ ဆပပီိုးချန်တွင၊် သူ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးက တလှတပေါ်သ ့်
့် ကဲသ
ဦိုးတဆ င်တခေါ်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး မည်သည့်ရ
် င
ှ ိုး် ပပချက်မျှမရှဘဲ ထွကခ
် ွ ခဲသ
့် ည်။ အမျ ိုးအ ိုးပြင်၊့်
တရ ိုးဇရပ်အတွငိုး် ရှသူတသည်
ဤအရ က ၎င်ိုးတချင်
့်
့် ိုးကက ိုးတွင ် တဆွိုးတန္ွိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊
တယရှု သည် ယင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်မမ
ှု ရှခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ လပ်တဆ င်သင်တ
့် သ အမှုကသ
လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ဤသည်အပပင် အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်တပ။ ယခတွင ်
မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ငါအ
့် ိုး တစ်ရက်လျှင ် အနည်ိုးဆိုး န ရီအချြုျို့ ကက ၊ သ ၍ စက ိုးတပပ ပပီိုး သ ၍
့်
တဆွိုးတန္ွိုးတစချင်ကကသည်။ သင်တ ပမင်
် တင်ိုးဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စက ိုးမတပပ ဆပါက
့် သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်အပြစ်မှ ရပ်စဲပပီိုး၊ စက ိုးတပပ ဆတသ သူသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တပသည်။ သင်တ ့်
အ ိုးလိုး မျက်ကန်ိုးပြစ်ကကတပသည်တက ိုး။ အ ိုးလိုး အရင်ိုးအစင်ိုးမျ ိုး ပြစ်တပသည်တက ိုး။
သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အသစတ်မရှသည့်် မသန ိုးမလည်တသ အရ မျ ိုးတပတက ိုး။ သင်တသည်
့်
မျ ိုးလှစွ တသ အယူအဆမျ ိုး ရှကကသည်တက ိုး။ သင်တ၏
် ွနိုး် လှ၏။
့် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက လွနလ
သင်တသည်
လူသ ိုးမဆန်ကက။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်တ အနည်
ိုးငယ်မျှ
့်
့်
န ိုးမလည်ကက။ တဟ တပပ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အ ဝဇဇနိုး် ရင်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ဟ သင်တ ့်
ယကကည်ကကပပီိုး၊ သင်တအ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် တထ က်ပတ
ှ
်
့် ပိုးရန် လလ ိုးလျက်ရသည့်
့် ိုး န္ှုတက
မည်သက
ူ မဆ သင်တ၏
့် တပပ ကကတလ ၊့် သင်တ၏
့် ြခင်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ငါက
့်
“တက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးတသ ” အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် “ထူိုးပခ ိုးတသ ” ပပန်ိုးရသည်
ှ
့် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
အသစတ် အနည်ိုးငယ်မျှပင် ရှကကတသိုးသတလ ။ တက င်ိုးကင်တနမင်ိုးက သင်တသ
့် ကကတသိုးသတလ ။
သင်တတစ်
့်် ၏
ူ ၊ ထတကက
င ့််
့် ျက်တသ အရ ရှတစ်ဦိုးန္ှငတ
့် ဦိုးချင်ိုးစီသည် တလ ဘကကီိုးပပီိုး အကျင်ပ
့်
သင်တသည်
အသစတ်က မည်သပမင်
အမှနန္
် င
ှ အ
့်် မှ ိုးက မည်သ ့်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
ခွပဲ ခ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည် သင်တအတပေါ်
မျ ိုးစွ အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တအထဲ
မှ
့်
့်

မည်မျှသည် ယင်ိုးအတပေါ် တန်ြိုးထ ိုးြူိုးပါသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ယင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝ
ပင်ဆင်ထ ိုးသနည်ိုး။ သင်တ ယတန
တလျှ
က်တနတသ လမ်ိုးက ြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
ူ ှ မည်သပူ ြစ်သည်က
့်
့် မ
့်
သင်တသည်
မသကက၊ ထတကက
င့်် ငါအ
့် ယ
့် ိုး အဓပပ ယ်မရှသကဲသ
့်
့်
့် တတမတန်တသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက
ပပြုလပ်ရင်ိုး၊ သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး ဆက်၍တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုကက၏။ သင်တသည်
့်
့်
ရှက်ကိုးရှက်ကန်ိုးပြစ်လျက် နီပမန်ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် လတလ က်စွ မတပပ တလပပီတလ ။
ငါသည် လတလ က်စွ မပပြုတလပပီတလ ။ သင်တထဲ
ူ ည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် မှ မည်သသ
ရတန တစ်ပါိုးအပြစ် အမှနတ
် ကယ် ပမတ်န္ိုးန္င်သနည်ိုး။ သင်တသည်
ငါ၏မျက်တမှ က်တွင ် ရှချန်တွင ်
့်
ငါက
မသ ိုးဆက
့် မျက်န္ ှ ချြုတသွိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ မျက်တမှ က်၌မရှတသ အခါ သင်တသည်
့်
လှညစ
့်် ိုးကက၏။ သင်တ၏
် က်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ငါက
့်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် အလွနစ
့်
ရွ ရှ တစ၏။ သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး တပပ ဆရန်၊ အမှုပပြုရန် တတ င်ိုးဆသည်မှ ၊
့်
သင်တ၏အသက်
တ မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုး အတွက် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်တ၏မျက်
စမျ ိုးက
့်
့်
အစ တကျွိုးရန်န္င
ှ ့်် သင်တ၏အပမင်
မျ ိုးက ကျယ်ပပန်တစရန်
ဟူတသ အတကက င်ိုးရင်ိုး အတွက်သ
့်
့်
ပြစ်သည်က ငါသသည်။ သင်တက
တ မျ ိုးသည်
့် ငါ မျ ိုးစွ စက ိုးတပပ ဆပပီိုးတလပပီ။ သင်တ၏အသက်
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သငတ
့်် ပသည်၊ သဆ
ယခပင်လျှင ်
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
အဘယ်တကက င့်် သင်တ၏
့် အတပခအတနတဟ င်ိုးသ ပပန်
့် တရ က်ပမဲ ပပန်တရ က်တနကကတသိုးသနည်ိုး။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တထ
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် မှ လယူပခင်ိုးခရက ၊ သင်တသည်
့်
မရရှခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်န္င်သတလ ။ အမှနအ
် တင်ိုးဆရလျှင ် သင်တကဲ
့် ယ
ူ ျ ိုးက ငါသည်
့် သ
့် ယွငိုး် ဆတ်ယတ်သမ
တန က်ထပ် မတပပ ဆချင်တတ တ
့် ပ- ယင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါသည်
အလွနအ
် လဟဿပြစ်သည့်် အမှုက ပပြုရန် ဆန္ဒမရှတပ။ သင်တသည်
သင်တ၏အပမင်
မျ ိုးက ချဲျို့ထင
ွ ရ
် န်
့်
့်
သမဟ
့် တ် မျက်စအရသ ခရန်သ အလရှကကပပီိုး၊ အသက်ကရရန် အလမရှကကတပ။
သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် လှညပ့်် ြ ိုး တနကကတပသည်။ သင်တက
့် ငါတမိုးသည်၊ သင်တက
့်
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ငါတပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးထဲမှ မည်မျှက သင်တ ့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်တလ
ူ ျ ိုးက
့် ပ်တဆ င်သမျှ အရ အ ိုးလိုးမှ အပခ ိုးသမ
လှညစ
့်် ိုးရန် ပရယ ယ်မျ ိုး ဆင်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ သင်တထဲ
့် ရသတ်မျ ိုးကဲသ
့် ကကည့်
ရ
် ှု ရပခင်ိုးက
့် မှ ပွဲကကည်ပ
့်
တမွျို့တလျ ်ကကသူမျ ိုးအ ိုး ငါရွ မန်ိုး၏၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တ၏
် ွ
့် သချင်စတ်ပပင်ိုးပပပခင်ိုးမှ လွနစ
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးသည်က ငါ ပမင်သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ ရန်
့်
သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက ဆ ငတ်ရန် ဤတနရ တွင ် မရှပါက၊ သင်တသည်
့်
ငါ၏မန်ိုးတိုးီ စက်ဆပ်ပခင်ိုးက ခရသူမျ ိုး ပြစ်၏။ သင်တသည်
သင်တ၏သ
ချင်စတ်ပပင်ိုးပပပခင်ိုးက
့်
့်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် သမဟ
ဘလအင်မျ ိုးက တစ်ခမဟတ်တစ်ခ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်
့် တ် သင်တ၏တလ
့်

တစ်ခတည်ိုးအတွက် ငါ စက ိုးတပပ ဆသည်က န ိုးတထ င်ကကမှနိုး် ငါသသည်။ သင်တသည်
့်
သမမ တရ ိုး၏တည်ရပခင်
ှ ိုး သမဟ
ဲ ဝင်
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
့် တ် အသက်ထသ
့် တရ က်ပခင်ိုး အတွက် မှနတ
စူိုးစမ်ိုးရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၍ အတတွိုးမရှကကတပ။ ဤလအပ်ချက်တသည်
သင်တအလယ်
့်
့်
တကယ်က မတည်ရတပ။
ှ
သင်တ လ
လ က
့် ပ်တဆ င်သမျှမှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်တ တလ့်
့်
သတဘ ကျရသည့်် ကစ ိုးစရ တစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
အသက်က
့်
ရှ တြွရန် စတ်ထက်သန်ပပင်ိုးပပမှု အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ ်လည်ိုး၊ စူိုးစမ်ိုးချင် စတ်ပပင်ိုးပပြ ဆန္ဒ
့်
အတပမ က်အပမ ိုး ရှကကသည်။ ထသတသ
လူတက
့်
့် အသက်လမ်ိုးအ ိုး ရှငိုး် ပပပခင်ိုးသည် တလထဲသ ့်
စက ိုးတပပ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ ညီမျှ၏။ ငါသည် လိုးဝမတပပ လျှငပ
် င် တက င်ိုးဦိုးမည်။ သင်တက
့်
ငါတပပ သည်- အကယ်၍ သင်တသည်
သင်တ၏
ှ ိုးအတွငိုး် ရှ ဟ ကွကက
် ပြည်ရ
့် န်
့်
့် စတ်န္လ
ရှ ကကတနရမျှသ ရှပါက၊ သင်တသည်
ငါထ
သည်က အတက င်ိုးဆိုးပြစ်တပမည်။ သင်တသည်
့် သမလ
့်
့်
့်
အသက် ရရှပခင်ိုးအတပေါ် အတလိုးထ ိုးသင်သ
့်် ိုးကကန္ှင။့််
့် ည်။ မမတက
့် ယ်ကယ် မလှညစ
သင်တ၏သ
ချင်စတ်ပပင်ိုးပပမှုအ ိုး သင်တ၏အသက်
က လက်စ ိုးရှ တြွမှုအတွက်
့်
့်
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး အပြစ် မမှတ်ယသ
ူ ငတ
့်် ပ၊ သမဟ
့် ိုး
့် တ် သင်တက
့် တပပ ဆရန် ငါအ
တတ င်ိုးဆပခင်ိုးအတွက် မူမမှနတ
် သ အတကက င်ိုးပပချက်တစ်ခအပြစ် အသိုးမပပြုသငတ
့်် ပ။
ဤအရ အ ိုးလိုးမှ သင်တအတနပြင်
် ွ ကျွမ်ိုးကျင်တသ ပရယ ယ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်က
့် လွနစ
့် တစ်ြန်
့်
ငါတမိုးသည်- သင်က
့် ရ ၏ မည်မျှက သင် အမှနတ
် ကယ်
့် ဝင်တရ က်ရန် ငါ တစခင်ိုးထ ိုးသည်အ
ဝင်တရ က်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်အ
့် ိုး ငါတပပ ပပီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက သင် သတဘ တပါက်ပပီိုးပပီတလ ။
သင်ထ
့် ငါတပပ ပပီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက သင်သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပပီတလ ။
တခတ်တင်ိုး၏အမှုက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က အစပပြုပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သတသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် အမှုပပြုသည်ပြစ်တစ၊ သူသည် လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု စ်ခက စတင်ရန် သမဟ
့်
့် တ်
အထူိုးတဆွိုးတန္ွိုးပဲမ
ွ ျ ိုးက ကျင်ိုးပရန် သမဟ
့် တ် သင်တက
့် ယ်စ ိုး အြွဲျို့အစည်ိုး
အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခတစ်တလက တည်တထ င်ရန် ကကလ ပခင်ိုးမဟတ်သည်က သင်သသင်၏
့် ။
သူပပြုသင်တ
့် သ အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် တစ်ခတည်ိုးပြင ့်် သူကကလ တပသည်။ သူ၏အမှုသည်
မည်သည်လ
့် ူသ ိုး၏ အကန်အသတ်
ကမျှ ခရပခင်ိုးမရှတပ။ သူသည် သူ၏အမှုက သူ ဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး
့်
ပပြု၏။ လူသ ိုးက ယင်ိုးက မည်သတတွ
့် ိုးသည်ပြစ်တစ၊ မည်သသ
့် သည်ပြစ်တစ၊ သူသည် သူ၏အမှု
တဆ င်ရွက်ရန်ကသ အတလိုးထ ိုးသည်။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ပစစြုပပနက
် လအထ၊ အမှု၏
အဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အပမဲ ရှပပီိုးပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါမှသည် တယရှု အထ၊ ပပီိုးလျှင ်
ပညတ်တတ ်တခတ်မသ
ှ ည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အထ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက်
အထူိုးတဆွိုးတန္ွိုးပဲတ
ွ စ်ခက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မကျင်ိုးပြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တစ်ကမဘ လိုးဆင်ရ အထူိုးအလပ်ရ

တဆွိုးတန္ွိုးပဲတ
ွ စ်ခက ကျင်ိုးပပပီိုး၊ ထသပြင
ွ ရ
် န်အလငှ့်
့် ့်် သူ၏အမှုနယ်ပယ်က ချဲျို့ထင
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက အတူတကွ စတဝိုးတစပခင်ိုးလည်ိုး မရှြူိုးတပ။ သူပပြုသမျှမှ
သင်တ
ှ ့်် သင်တ
့် လျ ်တသ အချန်န္င
့် လျ ်တသ တနရ တစ်ခတွင ် တခတ်တစ်ခလိုး၏ ကနဦိုးအမှုက
တဆ င်ရွက်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့်် ှစ်တပိုးက ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
့် ့်် တခတ်တစ်ခက ြွငလ
၎င်ိုးတ၏အသက်
တ မျ ိုးက မည်သ အသက်
ရင
ှ ရ
် မည်ဆသည့်် အရ ထဲသ ဦိုး
့်
့်
့် တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အထူိုးညှန္ှုင်ိုးတဆွိုးတန္ွိုးပွဲမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုး ပြစ်သည်။ အ ိုးလပ်ရက်မျ ိုးက ဆင်န္ရ
ဲွ န်
လူတအ
့် ိုး အတူတကွ စတဝိုးတစပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏အလပ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အ ိုးလပ်ရက်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးလက်န ပခင်ိုးမရှသည့်အ
် ပပင်၊ ယင်ိုးတက
့် စက်ဆပ်စရ ပြစ်သည်ဟ
ပမင်၏။ သူသည် အထူိုးညှန္ှုင်ိုးတဆွိုးတန္ွိုးပွဲမျ ိုးက မကျင်ိုးပသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
ယင်ိုးတက
့်
့်
စက်ဆပ်စရ ဟ ပမင်တလသည်။ ယခ သင်သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက
အတအကျ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သသငတ
့်် ပသည်။

လူဇ့် တိြယူခြင်ား၏ နက်နရ အြျက် (၄)
သင်တသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ တန က်ကွယက
် အပြစ်အပျက်န္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏ အတက င်အထည်တြ ်ပခင်ိုးတက
့်
့်
သသငသ
့်် ည်။ ဤအသပည သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က လက်မခတသိုးသမ
ူ ျ ိုး န္ှင ့်် မသက်ဆင်တပ။
၎င်ိုးတ မသ
ကက။ သင်သည် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဆင်သည့်် ဤကစစရပ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး
တပပ ဆခဲမ
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်န္င
ှ အ
့်် တူ စည်ိုးကမ်ိုးကကီိုးသမ
ူ ျ ိုး
့် ည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်မည် မဟတ်တတ တ
ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးသည့်အ
် ရ မျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ်
့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှ တြွတလ့်လ တနကကသည်။ ဤထတ်ပပန်ချက် ပြစ်လ ပပီိုးပပီတလ ။ ထထတ်ပပန်ချက်
ပြစ်လ ပပီိုးပပီတလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့်် ညီ ပြစ်ပပီိုး၊
့် ဧဝတင်္လတရ ိုးက လက်ခမှုသည် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှငအ
၎င်ိုးတသည်
ဧဝတင်္လက သမမ ကျမ်ိုးစ အတင်ိုး တဟ တပပ ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ယကကည်မှုသည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးအတပေါ် တည်ထ ိုးသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ မရှဘဲန္င
ှ ၊့််
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ဤသည်မှ သမမ ကျမ်ိုးစ က သမ်ြျင်ိုးစွ
့်
တစတ
ရင
ှ တ
် သ ပစပြစ်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ က ၎င်ိုးတ ့်
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးခရတစလျက်၊ ၎င်ိုးတ အသက်
့်
တန က်တစ်ြန် ရှ တြွတလ့်လ ပပီိုး သင်က
့် ခါ၊ သင်က “ပထမဦိုးစွ ၊
့် ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုး တတ င်ိုးဆသည်အ
ထတ်ပပန်ချက် အသီိုးသိုးီ က အတည်ပပြု မစစ်တဆိုးဘဲ တနကကစ။့် ထအစ ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
မည်သ အလ
ပ်လပ်သည်က ကကည်က့် ကစ။့် ကျွန္ပ်
် တ တလျှ
က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ဧကန်အမှန ်
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ် ဟတ်မဟတ်က သရြ ယင်
ိုးက ယူပပီိုး သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ
့်

ကကည်က့် ကစ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် ထသတသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှနက
် န်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က စစ်တဆိုးရန်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က အသိုးပပြုကကစ။့် ဤထတ်ပပန်ချက်သည် သမဟ
့် တ်
ထထတ်ပပန်ချက်သည် ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးထတ်ထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်လ ပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှ
ဆသည်အတွကမ
် ူ၊ ကျွန္ပ်
် တ လူ
့်် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် သ ိုးမျ ိုးသည် ဝင်တရ က်မစွက်ြက်သငတ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တနပပီိုးပြစ်သည့်် တန က်ဆိုးအမှုတက
့် တပပ သည်မှ
ကျွန္ပ်
် တအတွ
က် ပတက င်ိုးတပသည်။” ဟ တပပ သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည်
့်
ထအချန်က ပတရ ြက်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် တစ်ဆင်တ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ပိုးပခဲ့် သ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုးက လှုျို့တဆ ်မှု ရရှလျက်၊ တရိုးသ ိုးခဲက့် ကသည့်် စက ိုးမျ ိုး
ပြစ်သည်။ ထစက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သ ရှငိုး် ပပန္င်သည်၊ ထစက ိုးမျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ကသ သတစန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ကသ တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က
ချြုိုးြျက်န္င်က စ တစ င်က ြွငန္
့်် င်သည်။ သင်က- “သင်သည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ကျွန္ပ်
် သည်လည်ိုး မဟတ်တသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သက
ူ
တပါတပါ
့် တန်
့် တန် ရှငိုး် ပပဝ့်သနည်ိုး။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ရှငိုး် ပပဝ့်ပါသလ ိုး။ ပတရ ြက်မျ ိုး
ပြစ်တသ တယရမ၊ တယ ဟန်န္င
ှ ့်် ဧလယ တလ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
သိုးသငယ်
့် ခဲက့် ကလျှငပ
့်
မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကြုိုးစ ိုးက ရှငိုး် ပပဝမ
့် ည် မဟတ်ပါ။
သိုးသငယ်သည်သ တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ချြုိုးြျက်န္င်ပပီိုး စ တစ င်က ြွငန္
့်် င်က ၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ည်သမ
ူ ျှ ရှငိုး် မပပန္င်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှငိုး် ပပဝြ
ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န မတတ ်က မလယူဝပ
် သည်
့် မဆ
့် ါ။ ကျွန္ပ်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခသူတစ်ဦိုးသ ပြစ်န္င်သည်။ သင်က ဘရ ိုးသခင်လ ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးထဲမှ မည်သမ
ူ ျှ စ တစ င်က မြွငဝ
့်် သ
့် ထ
့် ကဲသ
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး
ရှငိုး် မပပဝပ
င ့်် ကျွန္ပ်
် သည်လည်ိုး ရှငိုး် မပပဝပ
့် ါ၊ ထတကက
့် ါ။ သင်သည် ယင်ိုးတက
့်
့် ရှငိုး် ပပရန်
မကကြုိုးစ ိုးသင်ပ
ူ ျှ ထအရ မျ ိုးက ရှငိုး် ပပရန် မကကြုိုးစ ိုးသငပ
့်် ါ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ါ။ မည်သမ
အလပ် အတကက င်ိုးက တပပ ကကပါစ။့် ဤမျှက လူသ ိုး လပ်တဆ င်န္င်ပါသည်။ ကျွန္ပ်
် သည်
တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု ၏ အလပ်က အနည်ိုးငယ်သ သသည်၊ သရ့် တွင ် ကျွန္ပ်
် သည် ထသတသ
့်
အလပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြု မရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ကျွန္ပ်
် သည် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
အတင်ိုးအတ အနည်ိုးငယ်မျှသ တပပ န္င်သည်။ တဟရှ ယ သမဟ
့် တ် တယရှု က မမတ ့်
အချန်က လတွင ် တပပ ခဲတ
် သည် ရှငိုး် လင်ိုးချက်
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်အတွက်မူ၊ ကျွန္ပ်
ထတ်မည် မဟတ်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က မတလ့်လ ဘဲ၊ ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ
အလပ်တန က်က လက်သည်။ သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က စ တစ င်ငယ်အပြစ် အမှနတ
် ကယ်

မှတ်ယတ
ူ သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် သိုးသငယ်ကသ ြွငန္
့်် င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
သိုးသငယ်မှလွဲ၍ အဘယ်သသ
ူ ည် ယင်ိုးက ြွငန္
့်် င်ပါသနည်ိုး။ သင်သည် သိုးသငယ်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ကျွန္ပ်
် သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်အပြစ် အခင်အမ တပပ ဆရန် ပ၍ပင်
မဝရ
့် ဲတသ တကက င်၊့် သမမ ကျမ်ိုးစ က စစစ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တက င်ိုးတက င်ိုး တလ့်လ ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး
မလပ်ကကပါစန္ှ့် င။့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် လပ်တဆ င်သည့်် လက်ရှ အမှုပြစ်သည့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်တသ အလပ်က တဆွိုးတန္ွိုးသည်က ပ၍တက င်ိုးသည်။ ယတန ကျွ
် တ ့်
့် န္ပ်
တလျှ က်လှမ်ိုးတသ လမ်ိုးသည် မှနက
် န်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က အတည်ပပြုစစ်တဆိုးြ အသ
ိုးပပြုလျက်၊
့်
ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သူ၏
အမှု အန္ှစ်သ ရက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်တက
့် ကကည့်က် ကစ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် ဤနည်ိုးပြင ့်် ယင်ိုးက
တသချ တစကကစ။”့် ဟ တပပ သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
အထူိုးသပြင ့်် ဘ သ တရိုး
့်
တလ ကထဲရှသူတက
့် ဧဝတင်္လတရ ိုး တဟ တပပ လပါက၊ သမမ ကျမ်ိုးစ က န ိုးလည်ရမည် ပြစ်ပပီိုး
ယင်ိုး၏ အတွငိုး် ပင်ိုး အပြစ်အပျက် ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်မှု ရှရမည်။ သမဟ
က်
့် တ်ပါက သင်တအတွ
့်
ဧဝတင်္လတရ ိုး တဟ တပပ ရန် နည်ိုးလမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ သင်သည် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ
အချက်မျ ိုးက ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်ပပီိုး သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အသက်မတ
ဲ့် သ စက ိုးလိုးမျ ိုးက သမ်ြျင်ိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တစတ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ရပ်စဲတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် အသက်
့် စစ
့် ပ်စပ်ကကည့်ရ
သမမ တရ ိုးကသ တပပ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်သည် မှနက
် န်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ရှ တြွသတ
ူ က
့်
ရယူန္င်လမ်မ
့် ည်။
တယတဟ ဝါ၏ အမှု၊ သူထ ိုးရတသ
ှ
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး
ရှငသ
် န်ပခင်ိုးတွင ် ့့ လမ်ိုးပပသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ်
သူလပ်တဆ င်တသ အမှု၏ အတကက င်ိုးအရ ၊ သူ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက သူ ထ ိုးရပခင်
ှ ိုး၏ အတရိုးပါမှု၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အြ သူ
ှ ့်် ဤတန က်ဆိုး အဆင်တ
ွ ် မည်သည့်် အမှု
့် င
့် အမှု
့် ၏ အတရိုးပါမှုန္င
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်- ဤအရ တသည်
သင်တ န့် ိုးလည်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
ပထမအဆင်သ
့် ည် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုပြစ်သည်၊ ဒတယသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏
အမှုပြစ်ပပီိုး၊ တတယသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အမှု၏
့်
ဤအဆင်မ
ှ
။ အမှု၏
့် ျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးတနရမည်။ အစမှအဆိုးအထ၊ စစတပါင်ိုး အဆင့်် သိုးဆင်ရ
့် သည်
အဆင်အ
့်် င်သည့်် အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ိုး။ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
့် သီိုးသီိုးန္ှငဆ
အစီအစဉ်၏ အမှုတွင ် အဆင်မ
့်် ျ ိုးက မည်သ တဆ
င်ရွက်ပပီိုး
့် ည်မျှ တဆ င်ရွက်ပါသနည်ိုး။ ဤအဆငမ
့်
အသီိုးသိုးီ က ယင်ိုး၏ သီိုးသနန
် ့် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အဘယ်တကက င ့်် တဆ င်ရွက်ပါသနည်ိုး။
ဤအရ အ ိုးလိုးမှ အတရိုးပါလှတသ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး ပြစ်သည်။ တခတ်အသီိုးသိုးီ ၏ အမှုသည်

သရပ်တြ ်ပခင်ိုးဆင်ရ တန်ြိုး ရှသည်။ တယတဟ ဝါသည် မည်သည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
သူသည် အဘယ်တကက င့်် ထသီိုးသနန
် ့် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သူက
့် အဘယ်တကက င့််
တယတဟ ဝါဟ တခေါ်သနည်ိုး။ တစ်ြန် တယရှု သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် မည်သည့်အ
် မှုက
တဆ င်ရွကခ
် ဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးက မည်သည့်ပ
် စပြင ့်် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ အမှု၏ အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးန္ှင ့််
တခတ်အသီိုးသီိုးက ဘရ ိုးသခင် စတ်သတဘ ထ ိုး၏ မည်သည့်် ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသနည်ိုး။
ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးက တြ ်ပပခဲသ
့် နည်ိုး။
တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်တွင ် မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငန
့်် ည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် တန က်ဆိုး က လတွင ်
မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငန
့်် ည်ိုး။ ဤသည်တသည်
သင်တ ရှ
့်
့် ငိုး် လင်ိုးတနရမည့်် ပဓ နကျတသ တမိုးခွနိုး် မျ ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးသည် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်
တစ်တလျှ က်တင
ွ ် ထတ်တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက တန က်ဆိုးတသ တခတ်၏ ဤက လတွင ်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွငသ
်
ထတ်တြ ်ပပထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ သ
် လည်ိုး ထတ်တြ ်ပပထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ တန က်ဆိုးက လတွင ်
တဆ င်ရွက်တသ အမှုသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့်
ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် တဆ င်ရွက်တသ အမှုသည် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှု
သမဟ
့် ိုးဆင်သ
့် ည်
့် တ် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ သရ့် တွင ် အဆင်သ
ဆက်သယ
ွ ်လျက် တစ်ခတည်ိုးအပြစ် ပတြ ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုး၏ အမှု
ပြစ်သည်။ ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဤအမှု၏ အတက င်အထည်တြ ်မှုက သီိုးပခ ိုးတခတ်မျ ိုးအပြစ်သ ပ
့် င်ိုးပခ ိုး
ထ ိုးတပသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အဆိုးတစ်ခသ ့်
တဆ င်ကကဉ်ိုး၏။ ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ် လပ်တဆ င်တသ အရ သည် အစပပြုပခင်ိုး အမှုပြစ်သည်။
ပပီိုးလျှင ် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ လပ်တဆ င်တသ အရ သည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်သည်။
ဤအန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုးရှ အမှု၏ ရူ ပါရမျ ိုးအတွကမ
် ူ၊ မည်သမ
ူ ျှ
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု သမဟ
န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤရူ ပါရမျ ိုးသည် ပတဟဠမျ ိုးအပြစ်
့် တ် သန ိုးလည်ပခင်ိုးတ မရရှ
့်
ဆက်ရတနသည်
ှ
။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် န္င်ငတတ ်တခတ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးရန် အလငှ့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အမှုကသ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
တခတ်အ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ တန က်ဆိုးတသ က လသည် တန က်ဆိုးတသ က လထက်
မပသကဲသ
့် န့္် င်ငတတ ်တခတ်ထက်လည်ိုး မပတပ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးတသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် သမဟ
့်
့် တ်
ပညတ်တတ ်တခတ်တက
ွ ် အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
့် ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တင
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ထဲက အမှုအ ိုးလိုးက သင်တထ
ဲ က
ှု
့် ထတ်တြ ်ပပသတလသည်။ ဤသည်မှ နက်နမ
တြ ်ထတ်ပပသပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤနက်နမ
ဲ မ
ှု ျြုိုးသည် မည်သည့်် လူကမျှ ထတ်တြ ်မပပန္င်သည့််

အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးတသ
သန ိုးလည်မှုရပါတစ၊
ှ
လူသ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အန္ှစ်သ ရက န ိုးမလည်သည့်အ
် တွက်
ယင်ိုးသည် စက ိုးလိုးမျ ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုရ တွင၊် လူသည် သမမ တရ ိုး
အချြုျို့က န ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်သည်၊ စက ိုးလိုးအချြုျို့က ရှငိုး် ပပတက င်ိုး ရှငိုး် ပပန္င်သည်
သမဟ
့် တ် တကျ ်ကက ိုးတသ ကျမ်ိုးပဒ်အချြုျို့ န္ှင ့်် အခန်ိုးကကီိုးအချြုျို့က တက င်ိုးတက င်ိုး
တလ့်လ ဆန်ိုးစစ်န္င်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး လူအ ိုးလိုး ပမင်သည်မှ အသက်မရှတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးသ
့်
ပြစ်ပပီိုး တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ အမှု
၏ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး မဟတ်သည်အ
့် တွက် ထစက ိုးလိုးမျ ိုးတွင ်
့်
ပါဝင်တသ အဓပပ ယ်ကမူ သူသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထတ်ယန္
ူ င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည်
ဤအမှု၏ နက်နမ
ဲ က
ှု တပြရှငိုး် ပခင်ိုးင ှ နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ သပြစ်
ဲ ှု
့် ရ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
အစီအစဉ်၏ နက်နမ
ဲ သ
ှု ည် အကကီိုးမ ိုးဆိုး နက်နမ
ဲ ှု ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးအြ အနက်
နဆ
ဲ ိုး ကွယဝ
် ှက်ထ ိုးပပီိုး
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ိုးမလည်န္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ကယ်တင် ရှငိုး် ပပပပီိုး
ထတ်တြ ်မပပပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သတဘ မတပါက်န္င်တပ။ သမဟ
့် တ်ပါက၊
ဤအရ တသည်
အလပတ်ထ ိုးတသ နက်နရ
ဲ မျ ိုးအပြစ် အစဉ်အပမဲ ကျန်ရလျက်
ှ
၊ လူသ ိုးအြ ့်
့်
အစဉ်အပမဲ ပတဟဠ ပြစ်ကျန်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘ သ တရိုးတလ ကထဲ လူတသည်
့်
အတကက င်ိုးမဟတ်တပ။ ယတန သင်
တက
ိုး
့်
့် တပပ ပပထ ိုးပပီိုး မဟတ်ပါက၊ ယင်ိုးက သင်တလည်
့်
သတဘ တပါက်ပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်။ ဤအန္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုသည် ပတရ ြက်မျ ိုး၏
ပတရ ြက်ပပြုချက် အ ိုးလိုးထက် သ ၍ နက်နသ
ဲ ည်။ ဤနက်နမ
ဲ က
ှု တန က်ဆိုးတသ ခတ်တင
ွ သ
်
ြွငဟ
့်် ထ ိုးပပီိုး ယခင်က လိုးဝ ထတ်တြ ်မပပြူိုးသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမသ
ှ ည်
လက်ရအထ
ှ
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ နက်နမ
ဲ ှု ပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် ပတရ ြက်မျ ိုးထဲမှ မည်သမ
ူ ျှ
ယင်ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ သတဘ မတပါက်န္င်ြူိုးကကတချ။ သင်တသည်
ဤနက်နမ
ဲ က
ှု
့်
သတဘ တပါက်န္င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးက အလိုးစပြင ့်် ရရှန္င်ပါက၊ ဘ သ တရိုး
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဤနက်နမ
ဲ အ
ှု ိုးပြင ့်် န္ှမ်နင်ိုးခရကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအရ သည်သ လျှင ်
ရူ ပါရမျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက သတဘ တပါက်ြ အပပင်
ိုးပပဆိုး
့်
တတ ငတ
့်် သည့်အ
် ရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူအြ
့် မရှ
့် ငိုး် လင်ိုးဆိုးတသ အရ လည်ိုး ပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် ရှတသ အခါ၊ သင်တသည်
တယရှု သမဟ
့်
့်
့် တ်
တယတဟ ဝါ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်တ မသ
ခဲက့် ကတပ။
့်
တယတဟ ဝါသည် အဘယ်တကက င့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ချမှတ်သည်၊ သူက အဘယ်တကက င့်် လူထက
ပညတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး တစ င်ထ
့် န်ိုးရန် တစခင်ိုးခဲသ
့် ည်၊ သမဟ
့် တ် ဗမ န်တတ ်က အဘယ်တကက င့််
တည်တဆ က်ခရ
ဲ့် မည်တက
့် ၊ ့် ဣသတရလ လူမျြုိုးတက
့် န ိုးမလည်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် အဲင်္တတြုပပည်မှ

တတ ထဲသ တခေါ်
တကက င့်် တခေါ်တဆ င် သွ ိုးခခဲရ
့် ပပီိုးတန က် ခါန န်ပပည်သ အဘယ်
့် သည်က သ ၍
့် သွ ိုးခခဲရ
့်
န ိုးမလည်န္င်တသိုးတချ။ ဤတနသ
က်မီအထ ဤကစစမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပမထ ိုးတလပပီ။
့် မတရ
့်
တန က်ဆိုးတသ က လရှ အလပ်သည် အဆင်သ
့် ိုးဆင်အ
့် နက်မှ တန က်ဆိုးအဆင်ပ့် ြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
တန က်ထပ်တခတ်သစ်၏ အမှုပြစ်ပပီိုး စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှု အလိုးစက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က အမှု၏အဆင့်် သိုးဆင်အ
့် ပြစ်သ ခွ
့် ပဲ ခ ိုးထ ိုးသည်။
မည်သည့်တ
် စ်ခတည်ိုးကမျှ တခတ်သိုးတခတ်၏အမှုက ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ဘ၊ဲ တစ်ခလိုး၏ အစတ်အပင်ိုး
တစ်ခကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည်။ တယတဟ ဝါဟူတသ အမည်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
တစ်ခလိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ် သူအလ
ပ်က သူ တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်ဟူသည့််
့်
အချက်က ဘရ ိုးသခင်သည် ပညတ်တတ ် တအ က်၌သ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်န္င်သည်ဟ
သက်တသမပပတပ။ တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးက ဗမ န်တတ ်န္င
ှ ့်် ယဇ်ပလလင်မျ ိုးက တဆ က်လပ်ြ ့်
တစခင်ိုးလျက်၊ လူသ ိုးအတွက် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက ပပဌ န်ိုးပပီိုး ပညတ်ချက်မျ ိုးက ထတ်ပပန်
တကကည ခဲသ
ဲ့် သ အမှုသည် ပညတ်တတ ်တခတ်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုသည်။
့် ည်။ သူလပ်တဆ င်ခတ
သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်မှ လူသ ိုးအ ိုး ပညတ်တတ ်က တစ င်တ
့် ရှ က်ရန်သ
တစခင်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၊ သမဟ
ဲ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၊ သမဟ
့် တ် ဗမ န်တတ ်ထ၌
့် တ် ယဇ်ပလလင်တရှ ျို့၌
ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်ဟ သက်တသမပပတပ။ ဤသတပပ
ရန်မှ မမှနက
် န်တပ။
့်
ပညတ်တတ ်တအ က် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် တခတ်တစ်တခတ်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည်။
သပြစ်
်
အမှုက လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသည်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်တွငသ
“ဘရ ိုးသခင်သည် ဗမ န်တတ ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန်အလငှ့်
ကျွန္ပ်
် တသည်
ယဇ်ပတရ ဟတ် ဝတ်ရဝတ်ပပီိုး ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့်
့် ကကရမည်။” ဟ တပပ လျက်၊
ဘရ ိုးသခင်က အဓပပ ယ်ြွငတ
့်် ပလမ်မ
ဲ အမှုက မည်သည်အ
့် ခါကမျှ
့် ည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
မတဆ င်ရွက်ခြ
ဲ့် ူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ပညတ်တတ ်တခတ်သည် လက်ရအချ
ှ
န်ထ ဆက်လက်
တည်ရတနခဲ
ှ
မ
့် ည်ဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သန ိုးကကင်န တတ်ပပီိုး ချစ်ခင်တတ်သည်ကလည်ိုး လူက
သလမ်မ
ဲ အမှုသည် မလပ်တဆ င်ပပီိုးခဲဘ
့် ည် မဟတ်တပ။ ပညတ်တတ ်တခတ်ထက
့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ အမှုကသ လပ်တဆ င်ပပီိုးခဲပ
့် ါက၊ လူအ ိုးလိုး သကကမည်မှ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တရွ ိုးန္တ်ရသ တရွ ိုးန္တ်န္င်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်တပိုးရသ
ခွငလ
့်် တ်တပိုးန္င်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည် ဟူ၍ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး
အပပစ်ကင်ိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင ် သူသည် လူသ ိုးအတွက် မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်န္င်ပပီိုး
က ိုးစင်တင်ပခင်ိုးခန္င်သည်ဟသ သတပမည်။ လူသည် ဤအရ မျ ိုးကသ သမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ ကမျှ န ိုးလည်ပခင်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ သပြစ်
့် ရ တခတ်အသီိုးသိုးီ သည်

ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်၌
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငအ
့်် ိုး ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌
မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊ ယခတခတ်၌ မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုသည်တအတွ
ကမ
် ူ- အဆင်သ
့် ိုးဆင်အ
့် ိုးလိုးက တစ်ခတည်ိုးအပြစ်
့်
တပါင်ိုးစပ်သည့်အ
် ခါတွငသ
်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအလိုးစက
့်
ထတ်တြ ်ပပန္င်တပသည်။ လူသည် အဆငသ
့်် ိုးဆငလ
့်် ိုးက သရှလ သည့်အ
် ခါတွငသ
် ၊ ယင်ိုးက
အပပည်အ
့် ဝ န ိုးလည်န္င်တပသည်။ အဆင်သ
့်် မျှ ချန်လှပ်၍ မရတပ။
့် ိုးဆင်အ
့် နက် မည်သည့်် အဆငက
သင်သည် ဤအမှု၏ အဆင့်် သိုးဆင်က
် န က်တွငသ
်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
့် သရှလ သည့်တ
အလိုးစက ပမင်ရလမ်မ
့် ည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုက
ပပီိုးစီိုးခဲသ
် ချက်က သူသည် ပညတ်တတ ်တအ က်က ဘရ ိုးသခင်သ လျှင ် ပြစ်သည်က
့် ည်ဆသည့်အ
သက်တသမပပသကဲသ
့် ၊ ့် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက သူ ပပီိုးစီိုးခဲသ
် ချက်က ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည် ဆသည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အစဉ်ထ ဝရ တရွ ိုးန္တ်မည်ဟ မဆလတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူက
တက က်ချက်ချသည့်် တက က်ချက်မျ ိုးသ ပြစ်တပသည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်
အဆိုးသတရ
ှ သ
့််
သက်ဆင်ပပီိုး၊
့် က်လ လျက်ပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် က ိုးတင်န္င
က ိုးတင်တစ်ခတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ သင် တပပ ၍မရတပ။
ထသပပြုရန်
မှ ဘရ ိုးသခင်က အဓပပ ယ် ြွငဆ
့်် ပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
ွ ်
့် ည်။ လက်ရှအဆင်တ
့် င
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုက အဓက လပ်တဆ င်တနတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက သန ိုးကရဏ လိုးဝ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူ တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုးသမျှမှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသ
့် ပြစ်သည်ဟ သင် တပပ ၍မရတပ။ တန က်ဆိုးက လထဲက အမှုသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် အဆိုးသတ်၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် ကယ်တင်ပခင်ိုး
အမှုအ ိုးလိုး၏ အဆိုးသတ်က ထတ်တြ ်ပပရန်အလငှ့် ၊ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ၏အမှု
န္င
ှ ့်် လူတ ့်
့်
န ိုးမလည်တသ နက်နမ
ဲ ှုအ ိုးလိုးက ြွငခ
့်် ျတလသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လထဲက အမှု၏
ဤအဆင်သ
င်ကကဉ်ိုးသည်။ ယင်ိုးတ၏
ဲ မ
ှု ျ ိုးအထ
့် ည် အရ ရ က အဆိုးတစ်ခသ တဆ
့်
့် နက်နမ
လူသ ိုးအ ိုး တလ့်လ စူိုးစမ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်မှု တစ်ခ
ရှခွငတ
့်် ပိုးရန် လူသ ိုး န ိုးမလည်သည့်် နက်နတ
ဲ သ အရ အ ိုးလိုးက တပြရှငိုး် ရန် လအပ်တပသည်။
ထအခါတွငသ
်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ သ
ှု ည် ထတန
ွ ် အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ ပပီိုးပြစ်မည် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
့် က်တင
့်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ် ပပီိုးစီိုးသည်တ
့် န က်တင
ွ သ
်
ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးက အလိုးစ န ိုးလည်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယခတွင ် သင်တသည်
့်

တန က်ဆိုးက လထဲက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုကကပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ
တပပ ပပီိုး တန က်ထပ် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မပပြုတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ သင် တပပ ဝပါသတလ ။
သင်သည် ထသတသ
သိုးသပ်ချက်က တပိုးဝမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက
့် ည် မဟတ်တပ။ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်သည် နက်နမ
့်
ြွငဟ
့်် သည့်် ဘရ ိုးပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သိုးသငယ်ပြစ်ပပီိုး တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ချြုိုးြျက်သူ
ပြစ်သည်ဟ တပပ ကကတပမည်။ သတသ
် မည်သမ
ူ ျှ ထသတသ
တက က်ချက် မတပိုးဝတ
့် ပ။ အပခ ိုးသူတက
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခ ခန္ဓ ပြစ်သည်ဟ တပပ တက င်ိုးတပပ ကကမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး ဤသည်မှ
မှနဦ
် ိုးမည် မဟတ်။ အချြုျို့က လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ တပပ ပပီိုး
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက မလပ်တဆ င်ဟ တပပ တက င်ိုးတပပ တပဦိုးမည်
ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် သ ၍ပင် တပပ ဝမ
့် ည် မဟတ်တပ၊ တယရှု သည်
လူဇ့် တခလ ခဲပ့် ပီိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် အမှုမျ ိုးက ပပြုခဲသ
် တွက်၊ ထတကက
င ့််
့် ည့်အ
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တပါတပါ
့်် ဝမ
့် တန်
့် တန် အဓပပ ယ် ြွငဆ
့် ည် မဟတ်တပ။ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုအ ိုးလိုးသည် ယခမှသ
အဆိုးတစ်ခသ တရ
က်လ ပပီပြစ်သည်။ ဤအမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုးထ ထတ်တြ ်ပပပပီိုး
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် တဆ င်ရွက်ပပီိုးသည့်် တန က်တင
ွ သ
်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးတက
့် ည် ပြစ်သည်။
့် သလမ်မ
ဤအဆင်၏
် ဝ ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် လူသ ိုး န ိုးမလည်သည့်် နက်နမ
ဲ အ
ှု ိုးလိုး
့် အမှု အပပည့်အ
ထတ်တြ ်ပပပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ဲ့် သ သမမ တရ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့် ည်၊ ယခင်က န ိုးမလည်ခတ
ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ည် ပြစ်သကဲသ
့် အန င်္တ် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
ခရီိုးဆိုး ပန်ိုးတင်တက
ှ
တင
ွ ် လပ်တဆ င်ရမည့််
့် ည်။ ဤသည်မှ လက်ရတခတ်
့် တပပ ပပပပီိုး ပြစ်လမ်မ
အမှုတစ်ခလိုး ပြစ်သည်။ ယတန လူ
့် သ ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် က ိုးတင်
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယတန လူ
့် သ ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သူစ ိုးတသ က်ပပီိုး တမွျို့တလျ ် ခစ ိုးသည့်အ
် ရ တသည်
့်
ပညတ်တတ ်တအ က်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင ် လူသ ိုးက ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် အလွန ်
ကွ ပခ ိုးတပသည်။ ဤတနတွ
့် င ် လူသ ိုးအတပေါ် တတ င်ိုးဆသည့်် အရ သည် အတတ်က လကန္ှင ့််
မတူသကဲသ
့် ပညတ်
တတ ်တခတ်တင
ွ ် လူသ ိုးအတပေါ် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ပ၍ပင် မတူညတ
ီ ပ။
့်
ဣသတရလ၌ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှု လပ်တဆ င်တနခဲခ
့် ျန် ပညတ်တတ ် တအ က်တွင ် လူသ ိုးအတပေါ်
အဘယ်အရ တတ င်ိုးဆခဲပ
့် ါသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးက ဥပသ်တနန္ှ့် င ့်် တယတဟ ဝါ၏
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးသငသ
့်် ည်ဆသည်ထက် မပခဲတ
ူ ျှ ဥပသ်တနတွ
့် ပ။ မည်သမ
့် င ်

အလပ်လပ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တြ က်ြျက်ပခင်ိုး မလပ်ခကဲ့် ကတပ။
သရ့် တွင ် ယခ ထသ မဟ
တ်တပ။ ဥပသ်တနတွ
် တင်ိုး
့် င ် လူသည် အလပ်လပ်သည်၊ စတဝိုးပပီိုး ပမှနအ
့်
ဆတတ င်ိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင ် မည်သည့်် ကန်သတ်
မမ
ှု ှ သူအတပေါ်
ချမှတ်မထ ိုးတပ။
့်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ လူမျ ိုးသည် ဗတတဇခခဲက့် ကရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် သူတက
့် အစ တရှ င်ရန်၊
မန်ချ
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ တပခမျ ိုးက
့် ြုိုးြဲ့်ရန်၊ စပျစ်ရည် တသ က်ရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက ြိုးအပ်ရန်န္င
တဆိုးတကက တပိုးရန် တန က်ထပ် တစခင်ိုးခခဲရ
့် သည်။ ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ယခင်ထက်
တိုး၍ နက်ရှုင်ိုးလ ပပီိုး လူသ ိုး၏ ဝင်တရ က်မှုသည် ပမ ပမင်မ
် တွက၊်
့် ိုးလ ခဲသ
့် ည့်အ
ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ပယ်ြျက်ထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုထ ိုးတပသည်။ အတတ်တွင ် တယရှု သည် လူသ ိုး အတပေါ် သူ၏ လက်ကတင်၍
ဆတတ င်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယခအခါ အရ ရ က တပပ ထ ိုးပပီိုးပြစ်ရ ၊ လက်မျ ိုးတင်ပခင်ိုးသည်
အဘယ်အသိုးဝင်ပါသနည်ိုး။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တစ်ခတည်ိုးပြင ့်် ရလဒ်မျ ိုးက ရရှန္င်သည်။
အတတ်က သူသည် လူသ ိုးအတပေါ် လက်တင်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် လူသ ိုးက တက င်ိုးချီိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် သူ၏
အန တရ င်္ါမျ ိုးက ပငမ်ိုးတစရန်လည်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ ထအချန်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အလပ်လပ်ခပ
ဲ့် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယခအခါ ထသ မဟ
တ်တချ။ ယခတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် အလပ်လပ်ြရန်
ှ ့်် ရလဒ်မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြအလ
ငှ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် န္င
့်
အသိုးပပြုသည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအြ
ရှ
့် ၊ ့် သင်တသည်
့်
့် ငိုး် လင်ိုးတစပပီိုးပြစ်သကဲသ
့်
သင်တက
် တင်ိုးပင် ယင်ိုးတက
့်် ပသည်။ သူ၏
့် တပပ ိုးထ ိုးပပီိုးသည့်အ
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သူ၏ အလပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
သူလပ်တဆ င်လသည့််
့်
အလပ်ပြစ်သည်။ သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် သင်သည် သူ၏ အလန္ှင ့်် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှြ သူ
့် က
သင်က
် ရ က သင် န ိုးလည်လမ်မ
ှု စ်ခတစ်တလ
့် တစခင်ိုးသည့်အ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လက်တင်ရန် လအပ်မတ
မရှဘဲ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သည် တက်ရက်သ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တက င်ိုး
လပ်တဆ င်န္င်တပသည်။ အချြုျို့က “ကယ်တတ ်၏ လက်က ကျွန္ပ်
် အတပေါ်သ တင်
ပါ။ ကယ်တတ ်၏
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ကျွန္ပ်
် ရရှန္င်ြန္ှ့် င ့်် ကယ်တတ ်က
် အတပေါ်သ တင်
တတ ်မပ
ူ ါ။”ဟ
့် ကျွန္ပ်
့်
တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ အတတ်က တခတ်မမီတတ တ
့် သ အတလ့်အထမျ ိုး
ပြစ်ပပီိုး တခတ်တပပ င်ိုးလ ပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက် ယခအခါ အသိုးမဝင်တတ တ
့် ပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ကကြုရ ကျပန်ိုး အလပ် မလပ်သကဲသ
့် ၊ ့် ချမှတ်ထ ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအရလည်ိုး
အလပ်မလပ်ဘ၊ဲ တခတ်န္င
ှ အ
့်် ညီ အလပ်လပ်သည်။ တခတ်က တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်သစ်သည်
ယင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ အမှုသစ်က တသချ တပါက် ယူတဆ င်လ တပသည်။ ဤသည်မှ အမှု၏
အဆင်တ
့်် က်ဆင်၍ မှနက
် န်တသ တကက င ့်် သူ၏ အမှုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထပ်မတကျ တ
့် င်ိုးန္ှငသ
့် ပ။

တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် တယရှု သည် န မကျန်ိုးမှုက အန ပငမ်ိုးတစပခင်ိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး၊
လူအတွက် ဆတတ င်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် လူက တက င်ိုးချီိုးတပိုးရန် သူအတပေါ်
လက်က တင်ပခင်ိုးတကဲ
့် တသ
့်
့် သ
့်
အလပ်မျြုိုးက ပမ ဏအတတ ်အတန် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သရ့် တွင ် မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် ထသ ့်
တစ်ြန်လပ်တဆ င်ရန်မှ အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
မဟတ်တချ။ ယင်ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး
လူသ ိုးအတွက် တမွျို့တလျ ်ရန် လတလ က်တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်ရခဲ
ှ သ
် တွက၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ည့်အ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ထအချန်က ထနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးထမှ မည်သည့််
တပိုးဆပ်မမ
ှု ျြုိုးကမျှ မတတ င်ိုးဆခဲသ
့် ၊ ့် သူတွ
့် ကဲသ
့် တရွ ျို့ တကျိုးဇူိုးတတ ် ရရှမည်
့် င ် ယကကည်ပခင်ိုး ရှခဲသ
ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည် အလွန ် တကျိုးဇူိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် ဆက်ဆ ခခဲက့် ကရသည်။ ယခတွင ်
တခတ်တပပ င်ိုးသွ ိုးပပီပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် တန က်ထပ် တရှ ျို့ဆက်တိုးတက်ပပီိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏ ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ့်် ၎င်ိုး၏ အတွငိုး် ရှ မသနရ
် ့် ှငိုး် သည့်အ
် ရ မျ ိုးက သနစ
် ့် င်ပစ်တစသည်မှ သူ၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးအဆငသ
့်် ည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး၏
အဆင်ပ့် ြစ်လျက်၊ လူသည် အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ခရက တကျိုးဇူိုးတတ ်အ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုး၏ အပပစ်မျ ိုး
ခွငလ
့်် တ်ခရန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးြ လ
့်
့် တလ က်တသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ပပသရင်ိုး ထနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ကယ်တင်ခရြအလ
ငှ့် ၊ ဤလက်ရအဆင်
ှ
သ
့် ည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပင်ိုးစွ ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးအပပင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပဲပ့် ပင် ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးတအ
့်် တ်မှုမျ ိုးက တြ ်ထတ်တပသည်။ ဤသည်မှ
့် ိုးပြင ့်် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ မတပြ ငမ
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးထက် သ ၍ တပခတပခပမစ်ပမစ်ရတသ
ှ
အမှု ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ
တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် လူသ ိုး၏ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးအတွက် လတလ က်ခသ
ဲ့် ည်။ ယခတွင ် လူသ ိုးသည်
ဤတကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်ရ ၊ သူသည် ယင်ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရြ မရှ
့် ပ။
့် တတ တ
ဤအမှုသည် ယင်ိုး၏ အချန်က လက လွနသ
် ွ ိုးပပီပြစ်သကဲသ
့် လ
့် ပ။
့် ပ်တဆ င်ရန် မဟတ်တတ တ
ယခတွင ် လူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးခရြ ပြစ်
့် သည်။
လူသည် တရ ိုးစီရင်ခရပပီိုးတန က်၊ ပပစ်တင်ဆိုးမခရက စစ်တဆိုးခရပပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ ၊် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ထသပြင
့် ့်် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးတပသည်။ ဤသည်မှ ငါတပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့််
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အမှု၏ အဆင်အ
ွ ်
့် သီိုးသီိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်ရပ်လိုး၏ တိုးတက်မန္
ှု င
ှ ့်် တခတ်တန္ှ့် င ့်် အညီ လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှုသည် လိုးလိုး
အတရိုးပါပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင ့်် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ အန င်္တ်တွင ် ရှန္င်ြရန်
ှ ့််
့် န္င
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အဆိုးတင
ွ ် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရန္င်ြအလ
ငှ့် တန က်ဆိုးတသ
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။

တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရန် ပြစ်သည်။
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် လူတင
ွ ် ကကီိုးမ ိုးတသ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး သက်တရ က်န္င်သည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခပခင်ိုးပြင့်် ဤလူမျ ိုးတင
ွ ် ယခ သက်တရ က်တသ
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ နမတ်လကခဏ မျ ိုး န္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
လက်ခတသ သူမျ ိုးတပေါ် သက်တရ က်ခတ
ဲ့် သ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးထက် မျ ိုးစွ ပမ ကကီိုးမ ိုးလှသည်။
အတကက င်ိုးမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည် လက်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးပြင့်် လူသ ိုးထမှ န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမှ ကျန်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသည် သူ၏အန တရ င်္ါမှ
ကသတပျ က်ကင်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏အပပစ်မျ ိုး ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးအတွငိုး် ရှ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက မည်သ ့်
ြယ်ရှ ိုးရမည်ဆသည်အတွက်မူ၊ ဤအမှုက လပ်တဆ င်ြ ရှ
့် တသိုး၏။ လူသည်
သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးအတွက် ကယ်တင်ခရပပီိုး သူအပပစ်
မျ ိုး ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊
့်
လူ၏အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သဘ ဝသည် ပတပျ က်တစပခင်ိုး မရှခဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးအတွငိုး် ရှ ကျန်ရတနဆဲ
ှ
့် ကဲသ
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမှုအ ိုးပြင့်် လူ၏အပပစ်မျ ိုးသည် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး
ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က လူသည် သူ၏အတွငိုး် ၌ အပပစ်မရှတတ ဟ
့် မဆလတပ။
လူ၏အပပစ်မျ ိုးက အပပစ်တပြရ ယဇ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် ခွငလ
့်် တ်ခရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက တန က်ထပ်
အပပစ်မပပြုန္င်တတ ရ
ပ်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သူ၏ အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သဘ ဝက မည်သ ့်
့် န် မည်သ ပပြုလ
့်
လိုးဝ ပတပျ က်တစပပီိုး တပပ င်ိုးလဲတစရမည်ဆသည်တအတွ
ကမ
် ူ၊ သူသည် ဤပပဿန က တပြရှငိုး် ရန်
့်
မပြစ်န္င်တပ။ လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုး ခွငလ
့်် တ်ခခဲရ
့် ပပီိုး ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး
အမှုတကက င ့်် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသည် သူ၏ အတဟ င်ိုးသည့်် တြ က်ပပန် ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုး အတွငိုး် တင
ွ ် ဆက်လက် အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်။ ဤသပြစ်
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ
့် ရ ၊ လူ၏အပပစ်န္င
သဘ ဝက တစ်ြန် လိုးဝ ထွကတ
် ပေါ်မလ ြ လ
့် ိုးဝ ပတပျ က်တစရန်၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်တစရန်အလငှ့် ၊ လူက သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမှ လိုးဝ ကယ်တင်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က လူသည် အသက်တ တွင ် ကကီိုးထွ ိုးမှု
လမ်ိုးတကက င်ိုးက သတဘ တပါက်ရန်၊ အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက သတဘ တပါက်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြ နည်
ိုးလမ်ိုးက သတဘ တပါက်ရန် လအပ်တပသည်။ ထအပပင်
့်
့်
လူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်တစရန်န္င
ှ ့်် သူသည် အလင်ိုး၏
ထွနိုး် လင်ိုးမတ
ှု အ က်တွင ် အသက်ရင
ှ န္
် င်ရန်အလငှ့် ၊ သူ လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အလန္ှင ့်် ကက်ညန္
ီ င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက
့်

ြယ်ရှ ိုးပစ်န္င်ရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ အတမှ င်စမ
ွ ်ိုးအ ိုးမှ ချြုိုးတြ က်လွနတ
် ပမ က်န္င်ရန်၊ ထသပြင
့် ့်် အပပစ်မှ
အပပည့်အ
် ဝ လွတလ
်
န္င်ရန်အလငှ့် ၊ လူသည် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွကြ
် ့်
လအပ်တပသည်။ ထအခါမှသ လူသည် ပပီိုးပပည့်စ
် သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှလမ်မ
့် ည်။ တယရှု သည်
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်တနခဲသ
့် ချန်တင
ွ ၊် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် လူ၏ အသပည သည် တဝဝါိုးပပီိုး
့် ည်အ
မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တနဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးက သူက
့် ဒါဝဒ်၏သ ိုးတတ ်အပြစ် အပမဲ ယကကည်ခပဲ့် ပီိုး၊
သူက
ဲ့် သ တစတန ရှတသ
့် ကကီိုးပမတ်တသ ပတရ ြက်အပြစ်၊ လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက တရွ ိုးန္တ်ခတ
အရှငသ
် ခင်အပြစ် ထတ်တြ ်တပပ ဆခဲက့် ကသည်။ အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏
် ိုးအတပေါ်
့် ယကကည်ပခင်ိုး ခွနအ
သူဝတ်
့် ရ၏ အစွနိုး် က ထတတွျို့ ပခင်ိုးမှ အန တရ င်္ါပငမ်ိုးခဲက့် ကသည်။ မျက်စကန်ိုးသူ ပမင်န္င်ခပဲ့် ပီိုး တသသူပင်
အသက်ပပန်ရင
ှ န္
် င်ခသ
ဲ့် ည်။ သရ့် တွင ် လူသည် မမကယ်ကယ်အတွငိုး် နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်တယ
ွ ်သည့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ရှ တြွမတတွျို့ ရှန္င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက
မည်သ စွ
် ့် စ်ရမည်ကလည်ိုး မသခဲတ
့် ပ။ လူသည် ဇ တပကတ၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်မ၊ှု
့် နပ
မသ ိုးစဝင်တစ်ဦိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးက မသ ိုးစတစ်ခလိုးအတပေါ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တဆ င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး၊
န မကျန်ိုးမှုက တပျ က်ကင်ိုးတစပခင်ိုး စသည်တကဲ
့် တသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးစွ က ရရှခဲသ
့် ည်။
့် သ
့်
ကျန်သည်အ
့် ရ မျ ိုးမှ လူ၏တက င်ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ဘရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးတသ
အသွငအ
် ပပင်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဤအရ မျ ိုးက အတပခခ၍ အသက်ရင
ှ န္
် င်ပါက၊
၎င်ိုးတက
ူ ပြစ် သတ်မှတ်ခကဲ့် ကသည်။ ဤယကကည်သမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးသ
့် ၍ရန္င်တသ ယကကည်သအ
့် လက်သင်ခ
တသဆိုးပပီိုးတန က် တက င်ိုးကင်ဘသ ဝင်
့် တရ က်န္င်တပသည်၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ ့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်ဟ ဆလခဲတ
့် ပသည်။ သရ့် တွင ် ဤလူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် တစ်သက်တ တွင ်
အသက်၏လမ်ိုးခရီိုးက လိုးဝ န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ ၎င်ိုးတ လ
ဲ့် မျှအ ိုးလိုးမှ အပပစ်မျ ိုးက
့် ပ်တဆ င်ခသ
ကျြူိုးလွနပ် ပီိုးတန က် ၎င်ိုးတ၏
့် မ်ိုးတကက င်ိုးမျှ မရှဘဲ၊
့် စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲရန် မည်သည်လ
အတတ မသတ်တသ သသရ စက်ဝင်ိုးတစ်ခထဲတွင ် ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ည်။
့် အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ချရန် ပြစ်ခသ
ယင်ိုးမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ ် ရှတသ လူ၏အတပခအတနပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသည် ပပည်စ
့် တသ
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်ပါသတလ ။ မရရှတပ။ ထတကက
င့်် အမှု၏ ထအဆင့််
့်
ပပီိုးဆိုးခဲသ
် န က်တွင၊် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အမှု ကျန်ရခဲ
ှ တ
့် ည့်တ
့် သိုးသည်။
ဤအဆင်သ
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ပြြူစင်တစရန်ပြစ်ပပီိုး ထသပြင
့် ည် လူက န္ှုတက
့် ့်် လက်တလျှ က်ရမည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးက သူအ
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သဘ ဝက
့် ိုး တပိုးရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ အပပစ်န္င
ပတပျ က်တစန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည် သူအပပစ်
မျ ိုး ခွငလ
့်် တ်ခရပခင်ိုးတွငသ
်
့်
လိုးဝဥဿရပ်တန်လ
် တွက်၊ အကယ်၍ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးကဆက်လက်
့် မည် ပြစ်သည့်အ
လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဤအဆင်သ
ွ ိုး် မည် မဟတ်သကဲသ
့် အဓ
ပပ ယ်လည်ိုးရှမည်
့် ည် အကျြုိုးပြစ်ထန
့်

မဟတ်တပ။ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုသည် အဆိုးသ တရ
က်ရှလ ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
စ တန်အတပေါ် တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက၊် အပပစ်တပြရ ယဇ်မှတစ်ဆင့်် လူသည် သူ၏အပပစ်မျ ိုး
ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ သရ့် တွင ် လူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
သူအတွ
ငိုး် တွင ် ကျန်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သည်၊ လူသည် အပပစ်ပပြုန္င်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆန်ကျင်
န္င်ဆပဲ ြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မရယူတသိုးတပ။ ယင်ိုးမှ အမှု၏
့်
ဤအဆင်တ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့် င
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တစလျက်၊ လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ထတ်ရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင ် လူ၏အသက်တ က
တက်ရက်ပပ
့် ိုးပပီိုး လူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ အသစ်ပပြုပပင်တစန္င်သည်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် ဤအဆင်သ
ှ
အ
် ပပင် အကျြုိုးလည်ိုး ပမ
့် ည် ယခင်အဆင်ထ
့် က် ပမ အဓပပ ယ်ရသည့်
ပြစ်ထန
ွ ိုး် တလသည်။ ယင်ိုးသည် မျ ိုးစွ သ ၍ တစစ
့် ပ်တသချ တသ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ခ ပြစ်သည်။
သပြစ်
့် ရ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူဇ့် တက ခယူပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
အတရိုးပါမှုက ပပည်စ
့် တစပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်က လိုးဝ ပပီိုးဆိုးတစပပီိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုးက ထတတွျို့ န္င်ပခင်ိုး၊ ပမင်န္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည်
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်န္င်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူကကယ်တင်ပခင်ိုးသည်
ဝည ဉ်တတ ်၏ နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ ပင်ကလကခဏ တက
့် တက်ရက် အသိုးပပြု၍
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သူအတနပြင်
့် ဝည ဉ်တတ ်၏ ပပြုမူပက တက်ရက် အသိုးပပြုလျက်
့်
လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲပ
့် ါက၊ လူသ ိုးသည် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခရရှန္င်မည်
မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ အပပင်ပန်ိုး ပသဏ္ဌ န်ကသ
မယူတင် မဝတ်ဆင်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးအတွက် ဤကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှြ မပြစ်
န္င်တပ။ အတကက င်ိုးမှ
့်
မည်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တယတဟ ဝါ၏ တမ်အနီိုးသ မသွ
ိုးန္င်ကကသတလ က်၊ လူသည် သူက
့်
့်
ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုးငှ မပြစ်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်လ ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
့် လျှင၊် ဆလသည်မှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူပြစ်လ တတ မ
့် ည့််
ဇ တခန္ဓ အထဲသ ထ
့်် လျှင၊် သူတန
့် ိုးရှပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့် က်လက်တသ သူအ ိုးလိုးထဲသ သူ
့် သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုတစန္င်တပသည်။ ထအခါမှသ လျှင ် လူသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ ပမင်န္င်က ကက ိုးန္င်သည့်အ
် ပပင်၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
ပင်ဆင်ပခင်ိုးထဲသ ဝင်
့် ဝ ကယ်တင်ခရန္င်တပသည်။ အကယ်၍
့် တရ က်န္င်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် အပပည်အ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တက မခယူခပ
ဲ့် ါက၊ အတသွိုးအသ ိုးရှတသ မည်သက
ူ မျှ ထသတသ
့်

ကကီိုးပမတ်သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည်လ
့် ူသ ိုးတစ်ဦိုး
တစ်တယ က်ကမျှ ကယ်တင်ခရမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ် တက်ရက် အလပ်လပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ဒဏ်ခတ်ခရမည်
ပြစ်သည် သမဟ
ှ ့်် ထတတွျို့ဆက်ဆရန် မပြစ်န္င်ဘလ
ဲ ျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
လိုးဝ ြမ်ိုးဆိုးီ တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခရကကမည် ပြစ်သည်။ ပထမ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် လူသ ိုးက
အပပစ်မှတရွ ိုးန္တ်ရန်၊ တယရှု ၏ ဇ တခန္ဓ မှတစ်ဆင့်် လူသ ိုးက တရွ ိုးန္တ်ရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဆလသည်မှ
သူသည် က ိုးတင်မှ လူက ကယ်တင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ ဆိုးယတ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လူအတွ
ငိုး် တွင ် ကျန်ရခဲ
ှ တ
့် သိုး၏။ ဒတယ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် အပပစ်တပြရ
့်
ယဇ်အပြစ် အသိုးတတ ်ခရန် မဟတ်တတ ဘ
အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ခထ ိုးရသူတက
့် ဝ
့် ၊ဲ ထထက်
့်
့် အပပည်အ
ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်။ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခရသူတသည်
၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးမှ ကယ်ဆယ်ခရပပီိုး
့်
့်
အပပည့်အ
် ဝ သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးခရန္င်က ၊ တပပ င်ိုးလဲတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ရရှပခင်ိုးပြင့််
စ တန်၏ အတမှ င်စမ
ွ ်ိုးအ ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တရှ ျို့သ ပပန်
ငှ့်
့် လ န္င်ကကြအလ
့်
ဤအရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
လူသ ိုးသည် အပပည့်အ
် ဝ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး
့်
ခရန္င်သည်။ ပညတ်တတ ်တခတ် ပပီိုးဆိုးလ ခဲပ့် ပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ပြင ့်် အစပပြုပခင်ိုးတန က်တင
ွ ၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုက စတင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
၎င်ိုးတ၏
ှု တွက် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လိုးဝ
့် ပန်ကန်မအ
သန်စင်
့် တစမည့်် အချန်ပြစ်သည့်် တန က်ဆိုးတသ က လအထ ဆက်လက် လပ်တဆ င်တလသည်။
ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုက အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
ွ ်
့် ည်။ သပြစ်
့် ိုးဆင်တ
့် င
့် တရ က်လမ်မ
့် ရ အမှု၏ အဆင်သ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအလယ် သူ၏ အမှုက ကယ်တင် တဆ င်ရွက်ရန် န္ှစ်ကကမ်သ
လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် အမှု၏ အဆင်သ
ွ ်
့် ိုးဆင်တ
့် င
တစ်ဆင်သ
တ မျ ိုးအ ိုး အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရ တွင ်
့် ည်သ လျှင ် လူသ ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏အသက်
့်
လမ်ိုးပပရန်ပြစ်စဉ်တွင၊် အပခ ိုးန္ှစ်ဆင်မ
့် ှ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု ပါရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
လူဇ့် တခပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ အသက်ရှငန္
် င်သည်၊ ကမဘ တလ က၏
ဆင်ိုးရဲဒကခက တတွျို့ ကကြုန္င်ပပီိုး၊ ပမှနဇ
် တခန္ဓ ထဲတွင ် အသက်ရင
ှ န္
် င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
သူသည်
့်
လူတက
့် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတနပြင့်် ၎င်ိုးတလ
့် အပ်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
တထ က်ပတ
် သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှသည်မှ
့် ပိုးန္င်သည်။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ပပည့်ဝ
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးမှတစ်ဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး အတပြတပိုးပခင်ိုးပြင ့််
တက င်ိုးကင်ဘမှ တက်ရက် ရရှပခင်ိုး မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ ဇ တခန္ဓ ရှသည့်် လူသ ိုးသည်

ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ချဉ်ိုးကပ်ရန်မဆထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ပမင်တတွျို့ရန်ပင်
မပြစ်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတနပြင့်် ထတတွျို့ဆက်ဆလ န္င်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ကယ်သ ပြစ်ပပီိုး ဤနည်ိုးပြင်သ
့် လျှင ် လူသ ိုးသည်
လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက သတဘ တပါက်န္င်က ပပည့်ဝ
် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
ရရှန္င်သည်။ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက သနစ
် ့် င်ြယ်ရှ ိုးရန်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ သန်စင်
့် တစရန် လတလ က်လမ်မ
့် ည်။ သပြစ်
့် ရ ဒတယအကကမ်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အလိုးစသည် အဆိုးတစ်ခသ ့်
တရ က်ရသွ
ှ ိုးလမ်မ
့် သွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အတရိုးပါမှုသည် ပပည်စ
့် ည်။
ထအချန်မစ
ှ ၍ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အဆိုးတစ်ခသ လ
့် ည်။
့် ိုးဝ တရ က်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတန က်တင
ွ ၊် သူသည် သူ၏အမှုအတွက် တတယအကကမ်
လူဇ့် တခလ လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ သူ၏စီမခန်ခွ့် ဲမှု အလိုးစသည် အဆိုးတစ်ခသ ့်
တရ က်လ ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ည်ိုး။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
သူ၏ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူတက
့် ဝ ရယူပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ က လရှ
့် အပပည်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုး ခကကရပပီိုးပြစ်တပလမ်မ
သူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်တတ မ
့် ၊ ့် မည်သည်အ
့် မှုကမျှ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
တဆ င်ရွက်ရန် လူဇ့် တသ ပပန်
့် ည် မဟတ်တပ။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုတွင၊်
့် လ လမ်မ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်အမှုမျ ိုး၏ ထင်ရှ ိုးပပသပခင်ိုးထက် ပမ
တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ ကသဇ အ ဏ သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယအ
် မှုမျ ိုး၏ ကသဇ အ ဏ က တကျ လ
် ွနသ
် ည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူသ ိုး၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထဲ နက်ရှုင်ိုးစွ ပမှြုပ်န္ထ
ှ ိုးတသ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက
တြ ်ထတ်သည်။ သင်သည် မမဘ သ ထအရ မျ ိုးက သတပပြုမြ ပြစ်
့် န္င်မည်မဟတ်။ ယင်ိုးတက
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မှတစ်ဆင့်် သင်တ
့်် ျထ ိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် သင်သည် အလအတလျ က် ယင်ိုးတက
့် ရှ ျို့၌ ြွငခ
့်
ရှ တတွျို့လ လမ်မ
့် ၊ ့် သင်သည် လိုးဝဥဿ
့် ည်။ ထအရ မျ ိုးက သင်သည် ပငင်ိုးပယ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
လက်ခယကကည်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်က ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ ကသဇ အ ဏ မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ
ယတန န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုက ရရှသည့်် ရလဒ် ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ လူသ ိုးသည် သူ၏အပပစ်မျ ိုးမှ
အပပည်အ
့် ဝ ကယ်တင်ခရသည်မှ အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက
န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်အမှုမျ ိုးက
ထင်ရှ ိုးပပသပခင်ိုးအ ိုးပြင်လ
့် ဝ စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ အန တရ င်္ါ
့် ည်ိုး သူသည် အပပည်အ
ပငမ်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ရန် ဩဇ အ ဏ သည် လူအ ိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်ကသ

တပိုးန္င်သည်၊ သတသ
် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ လူအတွ
ငိုး် တွင ်
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး ကျန်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
ှ ့်် ညစ်ညြူိုးမှုတန္ှ့် င ့််
့် တသ ်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုး မခရတသိုးတသ အရ သည် အပပစ်န္င
န္ှိုးီ န္ယ်ဆဲ ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တဆ င်ကကဉ်ိုးမှုပြင့်် သန်စင်
့် တစပခင်ိုးခရသည့််
တန က်မှသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရန္င်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် စင်ကကယ်တစပခင်ိုး
ခရလ န္င်တပသည်။ လူသ ိုးထဲ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပပီိုး သူသည် တရွ ိုးန္တ်ခခဲရ
် န က်တွင၊်
့် သည့်တ
ဤသည်မှ သူသည် စ တန်လက်ထမ
ဲ ှ ဆွလ
ဲ ယူပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထသ ပပန်
့် ည်ကသ
့် လ ခဲသ
ဆလသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုးက
မခရဘဲန္င
ှ ၊့်် သူသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူအပြစ် ရှတနသည်။ လူသ ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် ညစ်ညမ်ိုးပခင်ိုး၊
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးတ ရှ
့်
့် တနဆဲ ပြစ်သည်။ လူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်ထ
ပပန်လ ခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အသပည စိုးစဉ်ိုးမျှ
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ခခပပီိုး သစစ တြ က်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ လူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး
မခရမီတင
ွ ၊် စ တန်၏ အဆပ်အမျ ိုးအပပ ိုးသည် သူအတွ
ငိုး် တွင ် အခင်အမ
့်
တည်ထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် စ
ွ ၊်
့် တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက န္ှစ်တထ င်ချီ ခရပပီိုးတန က်တင
လူသည် သူအတွ
ငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အတပခခင်သည့်် သဘ ဝ ရှတလသည်။ သပြစ်
့်
့် ရ
လူသ ိုးသည် တရွ ိုးန္တ်ခရပပီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ယင်ိုးသည် လူက အြိုးအခကကီိုးစွ တပိုးဝယ်ထ ိုးသည့််
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ကစစတစ်ခထက် ဘ မျှမပဘဲ၊ သူအတွ
ငိုး် ရှ အဆပ်သငတ
့်် သ သဘ ဝမှ
့်
သတ်သင်ပယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုးက မခရတသိုးတပ။ အလွန ် ညစ်ညမ်ိုးလှတသ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန်
မထက်တန်မီတွင ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက ကကြုရမည် ပြစ်သည်။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဤအမှုအ ိုးပြင၊့်် လူသည် သူကယ်တင်အတွငိုး် ရှ ညစ်ညြူိုးပပီိုး
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် အန္ှစ်သ ရက အပပည့်အ
် ဝ သလ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လိုးဝ
တပပ င်ိုးလဲန္င်လမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် လ လမ်မ
့််
လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သနရ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
ပလလင်တတ ် တရှ ျို့တမှ က်သ ပပန်
့် ပ်တဆ င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည်
့် လ ရန် ထက်တန်န္င်တပသည်။ ယတန လ
လူသ ိုးက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တစပခင်ိုးခရန္င်က တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုး ခရန္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှတစ်ဆငအ
့်် ပပင်၊
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆငလ
့်် ည်ိုး လူသ ိုးသည် သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက ြယ်ရှ ိုးသနစ
် ့် င်န္င်ပပီိုး
ပြြူစင်တစပခင်ိုး ခရန္င်တပသည်။ အမှု၏ ဤအဆငက
့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး၏အမှုဟ ယူဆပခင်ိုးထက်၊
ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် စင်ကကယ်တစပခင်ိုး၏ အမှုဟ တပပ ရန်မှ ပမ ဆီတလျ ်တပမည်။ အမှနတ
် ွင ်
ဤအဆငသ
့်် ည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအဆင ့်် ပြစ်သည်အ
့် ပပင် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုထက
ဲ ဒတယ အဆငလ
့်် ည်ိုး

ပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူခရပခင်ိုး အပြစ်သ တရ
က်ရသည်
ှ
မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ရှ
မသနစ
် ့် င်မမ
ှု ျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး၊ ကကရွ ယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် တစ်ဦိုးချင်ိုး ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုး အ ိုးလိုး လိုးဝ
ထတ်တြ ်ပပခရသည်မှ စစ်တဆိုးြ၊ ့် တရ ိုးစီရင်ြန္ှ့် င ့်် ြွငဟ
့်် ြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်က
အသိုးပပြုပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူအပပစ်
မျ ိုးမှ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သည့်အ
် တွက၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏
ဒစရက်ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးမျ ိုးက မတအ က်တမပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးက သူ၏ ဒစရက်ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးမျ ိုး န္ှငအ
့်် ညီ
မဆက်ဆပခင်ိုး ဟသ မှတ်ယ၍
ူ ရန္င်တပသည်။ သရ့် တွင ် ဇ တ၏ ခန္ဓ ပြင ့်် အသက်ရှငသ
် ည့််
လူသ ိုးသည် အပပစ်မှ လတ်တပမ က်ပခင်ိုး မခရတသိုးသည့်အ
် ခါ၊ သူသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက မပပီိုးန္င် မဆိုးန္င် ထတ်တြ ်ပပလျက်၊ အပပစ်ကသ
ဆက်လပ်န္င်သည်။ ဤအရ က အပပစ်ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အဆိုးမရှတသ
သသရ တစ်ခ ပြစ်သည့်် လူမျ ိုး အသက်ရင
ှ ် တနထင်သည့်် အသက်တ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်
အမျ ိုးစသည် ညတနတွင ် အပပစ်ဝန်ချရန်သ တနပ့် င်ိုးတွင ် အပပစ်လပ်ကကသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
အပပစ်တပြရ ယဇ်သည် လူအတွက် အစဉ်အပမဲ ထတရ က်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် လူက အပပစ်မှ
ကယ်တင်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး
ရှဆဲပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှု၏ ထက်ဝက်သ ပပီိုးစီိုးတသိုးသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင်၊့်
လူမျ ိုးက ၎င်ိုးတသည်
တမ ဘမှ ဆင်ိုးသက်ခကဲ့် ကသည်က သတဘ တပါက်ကကသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တစ ဒကတက်သည့်် စက ိုးမျ ိုးက တင်တလျှ က်ခကဲ့် ကသည်၊ အသက်က လက်စ ိုးပခင်ိုးအ ိုး
ရပ်စဲခကဲ့် ကပပီိုး၊ လိုးဝ အပျက်သတဘ တဆ င် လ ခဲက့် ကသည်။ ဤအရ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် အပပည်အ
့် ဝ မကျြုိုးန္မန
ွ
ခန္င်ဆဲ ပြစ်သည်က ပပသသည်
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး
အတအကျ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရပခင်ိုး မရှခဲခ
့် ျန်တွင၊် သင်၏
လက်မျ ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက် တယရှု ၏ လက်မျ ိုးထက်ပင် သ ၍ ပမင်တ
့် အ င် တပမှ က်ထ ိုးခဲသ
့် ည်။
ပပီိုးလျှင ် သင်သည် ကျယ်တလ င်တသ အသပြင်၊့် “ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သ ိုးပြစ်ပါတစ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်ပါတစ၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
စ တန်က ပျပ်ဝပ်ြထက်
အတသခကကမည်။
့်
့်
စ တန်အက တတ ်လှနက် က။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက တတ ်လှနက် က။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည်
တန်ခိုးအ ဏ မှ လက်မင်
ှု ချလျက် ကျဆင်ိုးပါတစ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် တက
့်
ပပည်စ
့် ပါတစတသ ်။”ဟ တအ ်သည်။ သင်၏ တအ ်ဟစ်မမ
ှု ျ ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးထက် ပမ
ကျယ်တလ င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ထတန
့်
့် က်တွင ် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အချန်က လ တရ က်လ ခဲပ့် ပီိုး

တန က်တစ်ြန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ထတ်တြ ်ပပခရတလသည်။ ထအခါ ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုး ရပ်စဲသွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဟစ်တအ ်မမ
့်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက် ကျရှု ိုးသွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အပပစ်ထက်ပ၍ နက်ရှုင်ိုးတနလျက်၊ ယင်ိုးသည် စ တန်က အခင်အမ တည်ထ ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခ
ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အတွငိုး် တင
ွ ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး အပမစ်တယ
ွ ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးအတွက် သူ၏
အပပစ်မျ ိုးက သတပပြုမလ ရန်မှ မလွယက
် ူတချ။ သူသည် သူကယ်တင်၏ နက်နက်ရှုင်ိုးရှု င်ိုး
အပမစ်တယ
ွ ်ထ ိုးတသ သဘ ဝက သတမပပြုမန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤရလဒ်က ရရှြအလ
ငှ့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအတပေါ် သူ မှီခရမည်ပြစ်သည်။ ထသ
လူသည်
့်
့် ပြင်
့် သ
ဤအချန်မစ
ှ ၍ တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲလ န္င်သည်။ လူသည် သူ၏ မူလ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှခဲတ
်ဟစ်ခပဲ့် ခင်ိုး
့် သ တကက င်၊့် ထသ တအ
့်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူအတွ
ငိုး် ၌ရှတသ မသန်စင်
ှု ျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
ရှညက် က သည့််
့် မမ
့်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး က လတစ်တလျှ က်တွင၊် လူသည် တင်ိုးမ မှုရတသ
ှ
အတပခအတန
တစ်ခတွင ် အသက်ရင
ှ ခ
် ရ
ဲ့် သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမှုပြင ့််
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲသ
့်် င်သည့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမတင်မီတွင ်
့် ည် မဟတ်တလ ။ အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
သင်သည်လည်ိုး အလွနက
် ျယ်တလ င်တသ အသပြင့်် ဟစ်တအ ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ “န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က် ကကတလ ။့် ဤန မတတ ်က လက်ခသူအ ိုးလိုးတသည်
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ့်
့်
ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
့်် င်သည့််
့် ည်။ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ ပါဝင်ကကလမ်မ
့် ည်။” အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
စမ်ိုးသပ်မှု တရ က်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည် မတအ ်ဟစ်တတ တ
် စတွင၊် အ ိုးလိုးက
့် ပ။ တကယ့်အ
“အ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က မည်သည်တ
့် နရ ၌ ထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ကယ်တတ ်၏
လမ်ိုးတကက င်ိုး တပိုးပခင်ိုးခလျက်၊ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်က ကျြုိုးန္နွ ခပါမည်။” ဟ
ဟစ်တအ ်ခကဲ့် ကသည်။ “မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ တပါလ ပြစ်မည်နည်ိုး။” ဟူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုတသ အခါ၊ လူတက
် ပြစ်လပါသည်။”ဟ တပပ ကကသည်။ ထတန
့် “ကျွန္ပ်
့် က်
၎င်ိုးတက
့် “ပပီိုးလျှင ် တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးက ိုး အဘယ်နည်ိုး။” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပမင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ “ကျွန္ပ်
် သည် တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးက မမဘ သ ခယူလပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်
ကျွန္ပ်
် က စမ်ိုးသပ်တတ ်မူပါ။” ဟတပပ ခဲက့် ကသည်။ အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စမ်ိုးသပ်မှု
တရ က်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ချက်ချင်ိုး လဲပပြုသွ ိုးကကပပီိုး၊ တစ်ြန် ပပန်မရပ်န္င်ကကတချ။
့်
ထတန
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ မသန်စင်
ှု ျ ိုးသည် နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး
့် မမ
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
တလျ လ
ခဲသ
် ပတ်တတ ်မှတစ်ဆင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲသ
့်
့် ည်။ ဤအရ က န္ှုတက
့် ည် မဟတ်တလ ။
သဆ
တ တတွ
ျို့ ကကြုပပီိုးသည့်် အရ မျ ိုးမှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ တစ်ဆင့််
့်
့် လျှင ် ယတန သင်
့်

စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ ရလဒ်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး တယရှု ၏ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ
အမှုမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုမတ
ှ စ်ဆင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးထက်ပင် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည်။
သင် ပမင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးသတရန္ှင ့်် သင် ပမင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏
ဩဇ အ ဏ တသည်
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုး မျ ိုးက
့်
န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပမင်တတွျို့ ရမျှ ပမင်တတွျို့ရသည်မဟတ်ဘ၊ဲ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သ ၍ပင် ထသ ပမင်
့် တတွျို့ရတပသည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏
ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုး ပပြုပခင်ိုး၊ အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးတသ
ှု ်ကပတ်တတ ်၏
့် ပါရှသည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးန္တ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ က သ ၍ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး သူ၏ အနန္တတန်ခိုးက
သ ၍ ထတ်တြ ်ပပပပြုန္င်တပသည်။
ယခ လူသ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည့်အ
် ရ မျ ိုး- လူ၏ လက်ရှ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မ၊ှု အသပည ၊
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သစစ တစ ငသ
့်် မှု၊ န ခမှုန္င
ှ ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု- ဤအရ တသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှတသ ရလဒ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် ယတနထ
့် တင်
သစစ တစ ငသ
့်် မှု ရှန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်လက် ရပ်တည်တနန္င်ပခင်ိုးတက
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမှု မှတစ်ဆင ့်် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှတပသည်။ ယခတွင ် လူသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက ဧကန်အမှန ် ထူိုးပခ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ထအထဲတွင ် လူသ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်တသ အရ
အမျ ိုးအပပ ိုး ရှက ၊ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုး ရှသည်က ပမင်ရတလသည်။ သပြစ်
့် ရ
မျ ိုးစွ တသည်
ကျြုိုးန္နွ ခကကပပီိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတတမွ
့်
့် ိုးြွ ိုးသည့််
တနရက်
့် ူကမျှ ကျြုိုးန္နွ ခြူိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ယတန ဘ
့် ကတည်ိုးက မည်သည်လ
့် ရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတပမင်
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတ ထ
့် ဝ
့် သည်အ
့် သပပြုမူ
့် သည်က သတမထ ိုးမဘဲ အပပည်အ
ကျြုိုးန္နွ ခကကပပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တစတ
် ှု စစ်တဆိုးရန် သမဟ
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည့်ရ
့် တ် တပပ ဆရန်
အရဲမစွနက် ကတချ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တအ က်သ ကျတရ
က်ကကပပီိုးပြစ်က
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တအ က်တွင ် ပျပ်ဝပ်လျက် ရှတနသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးထ တက်ရက်စက ိုးတပပ ဆခဲပ
ွ ်သည် ဒမ သက်ပမြုျို့သ ့်
့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သွ ိုးရ လမ်ိုးတင
ွ ် တပါလသည် အလင်ိုးတရ င်ထ၌
ဲ တပမကကီိုးတပေါ် လဲကျသွ ိုးသကဲသ
့် ပင်
့် ၊ ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမရှဘဲ လဲကျလျက်၊ အ ိုးလိုးက အသတတ ်က ကျြုိုးန္နွ ခကကတပမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးပြင့်် ဆက်လက်အမှုပပြုခဲပ
့် ါက၊ လူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
မှတစ်ဆင့်် သူ၏ကယ်ပင်တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမက
ှု မည်သည်အ
့် ခါမျှ သလ န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ထသပြင
့် လျှင၊် န ိုးရှတသ
့် ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှမည် မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးမှ တစ်ဆင်သ

သူအ ိုးလိုးတသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးန္င်ပပီိုး န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် သူ၏
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက ရရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
လူသ ိုးအတယ က်စီတင်ိုး၏ န ိုးမျ ိုးထဲသ က
့် ယ်တင်ကယ်ကျ တပိုးပန့္် င်သည်။ ဤအရ သည်သ
လူသ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခတစပခင်ိုး အပြစ်သ တပခ
က်လှနရန်
် ့် ဝည ဉ်တတ ်က ထင်ရှ ိုးပခင်ိုးထက်၊
့်
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ ရလဒ် ပြစ်သည်။ လူသည် အသအမှတ်ပပြုပပီိုး
တပပ င်ိုးလဲန္င်ရန် အလငှ့် ၊ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတွငိုး် တွင ် နက်ရှုင်ိုးစွ ကွယ်ဝှက်ထ ိုးသည့်် လူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ တြ ်ထတ် တပိုးန္င်သည်မှ ၊ ဤလက်တတွျို့ကျတသ ်လည်ိုး
ထူိုးပခ ိုးသည့်် အမှုမတ
ှ စ်ဆငသ
့််
ပြစ်တပသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လက်တတွျို့ကျသည့်် နည်ိုးဟန်ပြင့််
စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက စီမတဆ င်ရွက်သည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
လက်တတွျို့ကျတသ အမှုအ ိုးလိုးပြစ်သည်၊ သူသည် လူအတပေါ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ ရလဒ်မျ ိုးက
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ က သရှတစြ၊ ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးပြင့််
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ ရလဒ်မျ ိုးက သရှတစြန္ှ့် င ့်် ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တခယူပပီိုး လူက
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သူ၏ဩဇ အ ဏ အ ိုး ပပသပပီိုးပြစ်သည်က
သရှတစရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူ၏ ဇ တခန္ဓ သည် သ မန်န္င
ှ ့်် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၏
ပပင်ပသဏ္ဌ န် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် သူသည် ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် တကက င်ိုး၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်၏ တြ ်ပပချက် ပြစ်တကက င်ိုးတက
့် လူသ ိုးအ ိုးပပသသည့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ ရလဒ်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်
ပြစ်တကက င်ိုး၊ သူသည် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်တကက င်ိုး၊ သူက
ူ ျှ
့် မည်သမ
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးြ မဟ
တ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
့်
မတကျ ်လ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် အတမှ င် အင်အ ိုးစကမျှ သူ၏ဩဇ အ ဏ အတပေါ် မလမ်ိုးမိုးန္င်
တကက င်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထ ပပသတပသည်။ သူသည် လူဇ့် တကခသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
ပြစ်တသ တကက င်၊့် သူ၏ဩဇ အ ဏ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့််
သူ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတတကက
င ့်် လူသည် သူက
့်
့် လိုးဝ ကျြုိုးန္နွ ခသည်။ သူ၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ အ ိုးပြင့််
တဆ င်ကကဉ်ိုးခဲသ
့် ည့်် အမှုသည် သူပင်ဆင်တသ ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ သူ
လူဇ့် တခယူသည်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူဇ့် တသည်လည်ိုး ဩဇ အ ဏ က ပင်ဆင်န္င်တသ တကက င့််
ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုးတအလယ်
တင
ွ ် လက်တတွျို့ကျတသ နည်ိုးတစ်ခ၊ လူသ ိုးအြ ပမင်
့်
့် ၍ရန္င်က

လက်ဆပ်လက်ကင်ပပန္င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် အမှုက တဆ င်ရွကန္
် င်စမ
ွ ်ိုးရှတသ တကက င၊့််
ပြစ်တလသည်။ ဤအမှုသည် ဩဇ အ ဏ အ ိုးလိုးက ပင်ဆင်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က
တက်ရက်လပ်တဆ င်တသ အမှုထက် မျ ိုးစွ ပမ လက်တတွျို့ကျပပီိုး ယင်ိုး၏ ရလဒ်မျ ိုးသည်လည်ိုး
သသ ထင်ရှ ိုးတလသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ သည်
လက်တတွျို့ကျတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် စက ိုးတပပ ဆန္င်ပပီိုး အမှုပပြုန္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူ၏
လူဇ့် တခန္ဓ ၏ ပပင်ပသဏ္ဌ န်သည် မည်သည့်် ဩဇ အ ဏ ကမျှ စွဲကင်ထ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးအတနပြင့်် ချဉ်ိုးကပ်၍ရန္င်သည်၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရမှ မူ ဩဇ အ ဏ က
သယ်တဆ င်ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ ဩဇ အ ဏ သည် မည်သအ
ူ ြမျှ
့် ပမင်၍မရန္င်တပ။ သူသည်
စက ိုးတပပ ဆပပီိုး အမှုပပြုတသ အခါတွင၊် လူသည် သူ၏ အခွငအ
့်် ဏ ၏ တည်ရမှု
ှ က
သတမပပြုမန္င်တပ။ ဤအရ က လက်တတွျို့ကျတသ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ရ ၌ သူက
လွယက
် ူတချ တမ တစသည်။ ဤလက်တတွျို့ကျတသ အမှုအ ိုးလိုးသည် ရလဒ်မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်
ရရှန္င်သည်။ သူသည် အခွငအ
့်် ဏ အ ိုး ကင်စဲထ
ွ
ိုးသည်က မည်သည့်လ
် ူကမျှ မသတသ ်လည်ိုး၊
သမဟ
တ်သည်က မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သမဟ
့် တ် သူသည် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးခရြ မဟ
့်
့် တ်
သူ၏အမျက်တဒါသက မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် သူ၏ ြိုးကွယထ
်
ိုးတသ ဩဇ အ ဏ ၊ သူ၏
ကွယဝ
် က
ှ ်ထ ိုးတသ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် သူ ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ ဆသည့််
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် သူသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်ရွယ်ထ ိုးတသ
ရလဒ်မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူ၏အသတနအသထ ိုး၊ သူတဟ
တပပ ချက်
့်
ပပင်ိုးထန်မန္
ှု င
ှ ့်် သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဉ ဏ်ပည အ ိုးလိုးမှတစ်ဆင့်် လူသည် လိုးဝ
ယကကည်လက်ခရတပသည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် လူသည် အပမင်အ ိုးပြင ့်် ဩဇ အ ဏ ရှပမရတသ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကျြုိုးန္နွ ခ၏၊ ထသပြင်
့်် င်သည့််
့် ့် လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတလသည်။ ဤသည်မှ သူ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အတရိုးပါမှု၏ အပခ ိုးတသ ရှု တထ င်ပ့် ြစ်သည်- ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးန္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
တန်ခိုးက မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုန္င်ြလ
ှ ့််
့် ငှ့် ၊ သ ၍ လက်တတွျို့ကျစွ တပပ ဆရန်န္င
သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက လူသ ိုးအတပေါ်သ အကျ
ြုိုးသက်တရ က်မှု ရှတစရန်
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဤအမှုက လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ရလဒ်မျ ိုး စိုးစဉ်မျှ
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပပစ်သ ိုးမျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ ကယ်တင်န္င်မည် မဟတ်တပ။
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တမခယူခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် လူသ ိုးအြ ပမင်
့် ့်
့် ၍မရန္င်သကဲသ
လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍လည်ိုး မရန္င်သည့်် ဝည ဉ်တတ ်အပြစ် ကျန်ရတနမည်
ှ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
ဇ တပကတရှသည့်် ြန်ဆင်ိုးခ ပြစ်လျက်၊ သူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မတူညတ
ီ သ တလ ကမျ ိုးန္ှင ့််

သက်ဆင်ကကပပီိုး မတူကွဲပပ ိုးတသ သဘ ဝမျ ိုးက ပင်ဆင်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
ဇ တပကတရှသည့်် လူသ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တ မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည် ဝည ဉ်တစ်ပါိုးအပြစ်သ ့်
တပပ င်ိုးလဲန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသည်က တပပ စရ ပင် မလဘဲ၊ ၎င်ိုးတအကက
ိုးတွင ် ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး
့်
တည်တဆ က်ရန် တကယ့်က
် မပြစ်န္င်တပ။ ဤသပြစ်
့် ရ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သူ၏မူလအမှုက လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်လ ရမည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အပမင်ဆ
ကက သွ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ်
့် ိုးတသ တနရ သ တက်
့်
အလပ်လပ်ရင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအလယ်
၌ အသက်ရင
ှ ရ
် င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်လ ရန်
့်
မမကယ်ကယ် န္ှမ်ခ
် လူသ ိုးသည် အနမ်ဆ
ိုးသက်န္င်ြ ့်
့် ျန္င်သည်၊ သတသ
့် ိုးတသ တနရ သ ဆင်
့်
့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အပမင်ဆ
န္င်သကဲသ
့် ဝ
့် ိုးတသ တနရ သ မတက်
့်
့် ည ဉ်တစ်ပါိုးလည်ိုး မပြစ်လ န္င်တပ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် လူဇ့် တက ခယူရမည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူ ပထမအကကမ် လူဇ့် တ ခယူစဉ်အတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တခန္ဓ သည်သ သူ၏က ိုးစင်တင် ခရပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးက တရွ ိုးန္တ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်အတွက်မူ လူသ ိုးအတွက် အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ် က ိုးစင်တင်ခရြ ဆ
့် သည်မှ
ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက် အပပစ်တပြရ ယဇ်အတနန္ှင ့်် အတစခရန်
တက်ရက် လူဇ့် တ ခယူန္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သူအတွ
က်
့်
ပပင်ဆင်ထ ိုးတပိုးတသ အပပစ်တပြရ ယဇ်က ယူတဆ င်ရန် တက င်ိုးကင်ဘသ တ
့် က်ရက်
တက်မသွ ိုးန္င်တပ။ ဤသပြစ်
့် ရ လူသ ိုးသည် အပပစ်တပြရ ယဇ်က ရရှန္င်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သူသည်
ကျဆိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်အ
့် ပပင် လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘသ တကယ်
က တက်မသွ ိုးန္င်သည်အ
့် တွက်၊
့်
ပြစ်န္င်သမျှမှ ဤကယ်တင်ပခင်ိုးက ရယူရန် လူသ ိုးအ ိုး တက င်ိုးကင်ဘသ မတက်
တစဘဲ၊
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးအကက ိုး အကကမ်အနည်ိုးငယ် တခါက်တတခါက်
ပပန် သွ ိုးလ တပိုးရန်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆရန်သ ပြစ်တပမည်။ ထတကက
င ့်် တယရှု အတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်
့်
ကကလ ပပီိုး လူသ ိုးက တကယ်က မပပီိုးတပမ က်မတအ င်ပမင်န္င်သည့်် အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်ရန် လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည်အ
့် ကကမ်တင်ိုးတွင၊် ယင်ိုးသည် အကကင်ိုးမဲ့်
လအပ်မတ
ှု ကက င့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ မည်သည့်် အဆင်က
့် မဆ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က
တက်ရက်လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် ဆပါက၊ သူသည် လူဇ့် တခယူရပခင်ိုး၏ သကခ ကျပခင်ိုး အပြစ်သ ့်
ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တပ။
အမှု၏ ဤတန က်ဆိုးအဆင်တ
ွ ် ရလဒ်မျ ိုးက န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တဆ င်ကကဉ်ိုးမှုပြင့််
့် င
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မှတစ်ဆင ့်် လူသည် နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးစွ န္ှင ့်် အတတ်
မျြုိုးဆက်မျ ိုးတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုတက
့် န ိုးလည်လ သည်။

န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မှတစ်ဆင ့်် လူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးက
ခရသည်။ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မှတစ်ဆင၊့်် လူသည် ယခင်မျြုိုးဆက်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ လိုးဝ
မတပြရှငိုး် ြူိုးသည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအပပင်၊ အတတ်အချန်က လမျ ိုးမှ ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် တမန်တတ ်မျ ိုး၏
အလပ်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတအလ
ပ်လပ်ရ တွင ် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
့်
န ိုးလည်လ သည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင၊့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးအပပင် လူ၏ ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ့်် ခခပခင်ိုးတက
့် လည်ိုး န ိုးလည်လ ပပီိုး၊ သူကယ်တင်၏
အန္ှစ်သ ရက သန ိုးလည်လ သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်မ
့် ျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် တပပ ကက ိုးခဲတ
့် သ
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးမှတစ်ဆင်၊့် လူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ
ခန္ဓ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုန္င
ှ ့်် ထထက်
ပင်သ ၍ သူ၏ အလိုးစတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သလ သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်တကျ ်ကက စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏
အသပည ကလည်ိုး န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မှတစ်ဆင့်် ရရှတပသည်။ သင်၏ ယခင်က အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
ယင်ိုးတက
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည သည်လည်ိုး
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးရ ၌ သင်၏ တအ င်ပမင်မှုန္င
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် မှတစ်ဆင့်် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှခဲသ
ွ ၊် တယရှု သည်
့် ည်မဟတ်တလ ။ ယခင်အဆင်တ
့် င
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပြုခဲတ
ွ ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့် သ ်လည်ိုး၊ ဤအဆင်တ
့် င
အက့် သြွယရ
် မျ ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက
အဘယ်တကက င့်် ထတ်တြ ်မပပသည်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏န ိုးလည်မသ
ှု ည်လည်ိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှတစ်ဆင ့်် ရရှသည်မဟတ်တလ ။ ထတကက
င့်် ဤအဆင်တ
ွ ် တပပ ဆထ ိုးတသ
့် င
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တသည်
အတတ်မျြုိုးဆက်မျ ိုးမှ တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး
့်
လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကတသ အလပ်က တကျ ်လွနသ
် ည်။ ပတရ ြက်မျ ိုး တပပ ကက ိုးခဲက့် ကတသ
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည်ပင်လျှင ် ဤရလဒ်က မရရှန္င်ြူိုးတပ။ ပတရ ြက်မျ ိုးသည်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးကသ တပပ ဆခဲက့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
အန င်္တ်တွင ် မည်သည်အ
့် ရ
့်
ပြစ်မည်ဆသည်က တပပ ဆခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ထအချန်က ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒရခဲ
ှ သ
့် ည့််
အမှုက မတပပ ဆခဲက့် ကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အသက်က အပ်န္င
ှ ိုး် ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က
့်
၎င်ိုးတ၏
ွ ် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပရန် သမဟ
ွ ် အတပေါ် သမမ တရ ိုးမျ ိုး
့် အသက်တ မျ ိုးတင
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အပ်န္င
ှ ိုး် ရန် သမဟ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် မတပပ ဆခဲက့် ကတချ။ ဤအဆင်တ
ွ ်
့် င
့် တ် ၎င်ိုးတထ
့် နက်နမ
တပပ ဆခဲတ
ဲ ွင၊် ပတရ ြက်ပပြုချက်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊
့် သ စက ိုးမျ ိုးထတ
ဤစက ိုးမျ ိုးသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးအတပေါ် အသက်က အပ်န္င
ှ ိုး် ရန် အသိုးတတ ်ခကကတလသည်။
လက်ရှ စက ိုးမျ ိုးမှ ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူတပ။ ဤသည်မှ လူ၏
အသက်တ အတွက်၊ လူ၏ အသက် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်ပြစ်သည့်် အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ခ

ပြစ်ပပီိုး၊ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးအတွက် မဟတ်တပ။ ပထမအဆင်မ
့် ှ တယတဟ ဝါ၏
အမှုပြစ်ခသ
ဲ့် ည်- သူ၏ အမှုမှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယရ
် န် လူသ ိုးအတွက်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပပင်ဆင်တပိုးရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အမှုအတွက်
မူလတနရ တစ်ခက ရှ တတွျို့ ြ အစပပြုပခင်
ိုး အမှု ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်တွင ် တယတဟ ဝါက ဣသတရလ
့်
လူမျြုိုးတက
ှ ့်် အချင်ိုးချင်ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ
့် ိုး တစ င်ထ
့် န်ိုးရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဥပသ်တနအ
့် မဘမျ ိုးက ရတသရန်န္င
အသက်ရင
ှ ရ
် န် သွနသ
် င်တပိုးခဲသ
့်် တသ ် ထအချန်က လူတသည်
လူက
့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ပြင ့်် ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည်က န ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် မည်သ ့်
အသက်ရင
ှ ရ
် မည် န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူအတွ
က် အမှု၏ ပထမအဆငအ
့်် တွင ်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
် နထင်ရ တွင ် လမ်ိုးပပရန်
့် အသက်တ မျ ိုးက အသက်ရှငတ
လအပ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ တယတဟ ဝါက ၎င်ိုးတက
့် ရ အ ိုးလိုးအ ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် တပပ ကက ိုးသည်အ
ယခင်က မသရှခဲက့် ကတသိုးတပ သမဟ
့် သိုးတပ။ ထအချန်က
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ပင်ဆင်မှုတွင ် မရှခဲတ
ဘရ ိုးသခင်သည် ပတရ ြက်မျ ိုးစွ က ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး တပပ ဆရန် ပျြုိုးတထ င်တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုထက
ဲ အချက်တစ်ချက်သ ပြစ်သည်။ ပထမဆင်တ
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် င
လူဇ့် တမခယူခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူသည် လူမျြုိုးန္ွယစ
် န္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက ပတရ ြက်မျ ိုးမှ တစ်ဆင့််
ညန်ကက ိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည် သူ၏ အချန်က လတွင ် အမှုပပြုခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည်
မျက်တမှ က်တခတ်တလ က် စက ိုးမတပပ ခဲတ
့် ချ။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဤအဆငက
့်် အတတ် တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် မျြုိုးဆက်မျ ိုးတင
ွ ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မလပ်တဆ င်ြူိုးတသိုးတပ။ တဟရှ ယ၊ ဒတယလန္ှင ့်် တယ ဟန်တသည်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးစွ
့်
တပပ ဆခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည် ယခ တပပ ဆတသ
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ ပခ ိုးန ိုးသည်။ ၎င်ိုးတ တပပ
ဆခဲသ
့် ရ မျ ိုးမှ
့် ည်အ
့်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယခ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
ထသမဟ
် ရ အ ိုးလိုးက ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးအပြစ်
့် တ်တပ။ ငါသည် ယခ ငါ တပပ ဆသည့်အ
တပပ င်ိုးလဲခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သင်တ န့် ိုးလည်န္င်မည်တလ ။ အကယ်၍ ငါတပပ ဆတသ အရ သည်
ငါမရှတတ သ
့် န က် ကစစရပ်မျ ိုး ပြစ်သည်ဆပါက၊ သင် မည်သ သ
့် ည်တ
့် န ိုးလည်မှု ရရှန္င်မည်နည်ိုး။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုသည် တယရှု ၏ အချန် သမဟ
ွ ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် တ် ပညတ်တတ ်တခတ်တင
မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ အချြုျို့က “တယတဟ ဝါသည်လည်ိုး သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အချန်က လတွင ်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ တယရှု သည် အန တရ င်္ါ တပျ က်ကင်ိုးတစပခင်ိုး၊
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပြုပခင်ိုးအပပင်

သူအမှုပပြုတနခဲသ
့် ည့်် ထအချန်တွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး တပပ ဆခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။” ဟ
တပပ တက င်ိုးတပပ တပမည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ တပပ
ဆသည်ဆရ တွင ် ပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုး
့်
ရှသည်။ တယတဟ ဝါ မနမ် မက်
ခသ
ဲ့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ိုး။ သူသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကမဘ တပမတပေါ်၌ ၎င်ိုးတ၏
်
့် အသက်တ မျ ိုးအ ိုး တနထင်ရ တွငသ
လမ်ိုးပပတနခဲသ
ဲ့် ပ။ တယတဟ ဝါ
့် ည်၊ ယင်ိုးသည် အသက်တ ထဲက ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုး မပါဝင်ခတ
စက ိုးတပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် တနရ တက ရှ လူတက
့် ညန်ကက ိုးရန် ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့််
ဆထ ိုးသနည်ိုး။ “ညန်ကက ိုးသည်” ဆသည့်စ
် က ိုးမှ တကျပပတ်သ ိုးစွ န္ှင ့်် တက်ရက်
အမနတ
် ့် ပိုးသည်က ဆလပါသည်။ သူသည် လူက အသက် မတထ က်ပခ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးထက် သူသည် လူက
့် တ
လက်ပြင့်် တဆ င်ယခ
ူ ပဲ့် ပီိုး သူက
့် မည်သ ရ
့် တသတလိုးပမတ်ရမည်ကသ
ပတဆ င်ဝတထြုနည်ိုးလမ်ိုးသပ်မပါဘဲ သွနသ
် င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဣသတရလတွင ် တယတဟ ဝါပပြုခဲသ
့် ည့်် အမှုသည်
လူသ ိုးက ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ရန် သမဟ
့် တ် ပဲပ့် ပင်ဆိုးမရန် သမဟ
့် တ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
ဲ့် ပ၊ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးက လမ်ိုးပပရန် ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါက
့် တပိုးရန် မဟတ်ခတ
တတ ထဲတွင ် မန္နမန်က
တရှက အမနတ
် ့် ပိုးခဲသ
့် စတဆ င်ိုးရန် သူ၏ လူတက
့် ည်။ တနမထွက်မီ
့် တပပ ြ တမ
့်
နနက်တင်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ထတန ၎င်
က် စ ိုးတလ က်ရမျှသ မန္နမန်မျ
့် ိုးတအတွ
့် ိုးက စကကရသည်။
့်
့်
မန္နမန်မျ
ှ အ
့်် မျှ တန က်တနထ
့် ိုးသည် မှုတက်ကန်မည် ပြစ်သည်န္င
့် သမ်ိုးဆည်ိုးထ ိုး၍ မရန္င်တပ။ သူသည်
လူတက
ဲ့် ကဲသ
့် ၎င်
့် ပ သမဟ
့် ဩဝါဒမတပိုးခဲတ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝမျ ိုးက မတြ ်ထတ်ခသ
့် ိုးတ၏
့်
စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးကလည်ိုး မတြ ်ထတ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် လူတက
ဲ့် ဲ ၎င်ိုးတ၏
့် မတပပ င်ိုးလဲခဘ
့်
အသက်တ မျ ိုးက တနထင်အသက်ရင
ှ ရ
် တွင ် ၎င်ိုးလမ်ိုးပပခဲသ
့် ည်။ ထအချန်က လူတသည်
့်
ကတလိုးသင
ူ ယ်မျ ိုးအလ ိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အတပခခ
သဘ ဝလှုပ်ရှ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ကျြုိုးတကက င်ိုးဆက်စပ်တသ အတပခခ လှုပ်ရှ ိုးမအ
ှု ချြုျို့ကသ
လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှခဲက့် ကသည်၊ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည် လူထတက
့်
့် လမ်ိုးပပရန် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးကသ
ထတ်ပပန်တကကပင ခဲသ
့် ည်။
မှနက
် န်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင့်် ရှ တြွသအ
ူ ိုးလိုးသည် ယတနတွ
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် င ် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုန္င
အသပည က ရရှတစန္င်ရန်န္င
ှ ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်ခယကကည်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ ဧဝတင်္လတရ ိုးက
ပြနတ
် ့် ဝြ၊ ့် သင်သည် တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် လပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏ အတွငိုး် ပင်ိုး ဇ တ်လမ်ိုး၊
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုတက
ှု စ်ခသ တရ
က်ရရမည်
ှ
။ သင်၏
့် ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မတ
့်
မတ်သဟ ယက ကက ိုးန ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် အပခ ိုးသူတသည်
တယတဟ ဝါ၏ အမှု၊ တယရှု ၏ အမှုန္င
ှ ့််
့်
ထထက်
ပ၍ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးအပပင်၊ အမှု၏ အဆင့်် သိုးဆင်က့် က ိုးက
့်
ဆက်န္ယ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးချက်မျ ိုးက န ိုးလည်လ န္င်ရန်အလငှ့် ယင်ိုးက ပပြုတလ ။့် ၎င်ိုးတ ့်

န ိုးတထ င်ပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် အဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည် အချင်ိုးချင်ိုး မတန္ှ င်ယ
့် ှက်ကကဘဲ၊ အ ိုးလိုးသည်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုး၏ အလပ်ပြစ်သည်က အပခ ိုးသူတ ပမင်
ငှ့် ယင်ိုးက ပပြုတလ ။့်
့် ကကြအလ
့်
၎င်ိုးတသည်
မတူကွဲပပ ိုးသည့်် တခတ်မျ ိုးတွင ် အမှုပပြုခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်သည့်် အမှု၏
့်
့်
ပါဝင်သည့်အ
် တကက င်ိုးအရ ကွဲပပ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ တပပ
ဆသည့်် စက ိုးမျ ိုးက မတူကွဲပပ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတ အမှု
ပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက တစ်ခတည်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤအရ တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်တသ လူအ ိုးလိုး န ိုးလည်သင်သ
့် ည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရူ ပါရမျ ိုး ပြစ်သည်။

လူဇ့် တိြယူခြင်ားနှစက် ကိမ်သည် လူဇ့် တိြယူခြင်ား၏ ရည်ရွယ်ြျက်ကို
ခပည့််စုတစသည်
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအဆင်အ
ယ်ပင် လက်တတွျို့ကျတသ
့် သီိုးသီိုးတ၌့် ၎င်ိုးတ၏က
့်
ရည်ရွယ်ချက်ရသည်
ှ
။ ထစဉ်အချန်က တယရှု ကကလ ခဲတ
့် သ အခါ၊ သူသည် အမျြုိုးသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယခတစ်ကကမ် ဘရ ိုးသခင်ကကလ တသ အခါမူ သူသည် အမျြုိုးသမီိုးတစ်ဦိုးပြစ်သည်။
ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးသ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးသမီိုးန္စ
ှ ်ဦိုးလိုးက သူ၏အမှုအတွက်
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်ဆပခင်ိုးက သင်ပမင်န္င်သည်၊ ထပပင်
့် သူထ
့် တွင ် ကျ ိုးမခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။
သူ၏ဝည ဉ်တတ ် ကကလ သည်အ
့် ခါတွင ် သူအတနပြင်
ှ ်သက်သည့်် မည်သည်ဇ
့် တခန္ဓ ကမဆ
့် သူန္စ
့်
ခယူန္င်ပပီိုး သူက
့် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည့်် ဇ တခန္ဓ က ခယူန္င်တပသည်။ အမျြုိုးသ ိုးပြစ်တစ၊
အမျြုိုးသမီိုးပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်ခယူတသ ဇ တခန္ဓ ပြစ်တနသတရွ ျို့၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည်။ အကယ်၍ တယရှု ကကလ ခဲသ
် င
ှ ့််
့် ည့်် အချန်တွင ် သူအတနပြင်
့် အမျြုိုးသမီိုးအသွငန္
့်
တပေါ်လ ခဲပ
့် ါလျှင၊် တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် အကယ်၍ သ ိုးတယ က်ျ ိုးမဟတ်ဘဲ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပဋသတန္ဓတည်တသ သမီိုးမန်ိုးကတလိုးပြစ်ခလ
ဲ့် ျှင ်
အမှု၏ထအဆင်သ
ီ ွ ပပီိုးပပည်စ
့် ခဲမ
့် သ
့် ည် ထပ်တူညစ
့် ည်ပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ထကဲသ
့်
ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ အမှု၏ ယခလက်ရှအဆင်က
့် အမျြုိုးသ ိုးက ပပီိုးတပမ က်တအ င်
လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အမှုသည်လည်ိုး ထပ်တူညစ
ီ ွ ပင် ပပီိုးတပမ က်လ မည်ပြစ်သည်။
အဆင်အ
ဲ့် သ အမှုသည် ညီတူညမ
ီ ျှပင် အတရိုးပါသည်။ မည်သည်အ
့် ဆင်၏
့် သီိုးသီိုးတွင ် လပ်တဆ င်ခတ
့်
အမှုကမျှ ထပ်တကျ မ
့် အပခ
ိုးအဆင်တ
့်် ည်ိုး ကွပဲ ပ ိုးဆန်ကျင်
ပခင်ိုး မရှတချ။
့် ပပန်သကဲသ
့် စ်ခန္ှငလ
့်
့်
ထအချန်က တယရှု သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရ ၌ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်ဟူ၍
တခေါ်တဝေါ်သမတ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ရ မှ အမျြုိုးသ ိုးက ညန်ိုးဆတနပခင်ိုးပင်
့် သည်၊ ထပပင်
့် “သ ိုး” ဆသည်အ
ပြစ်သည်။ သပြစ်
ွ ် အဘယ်တကက င့်် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်သည်
့် င
့် လျှင ် ဤအဆင်တ

တြ ်ပပပခင်ိုးမခရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
ှု ျ ိုးသည် ယခအခါတွင ် တယရှု ကသ
ဲ့် ့်
့် တသ ် အမှု၏လအပ်မမ
မဟတ်ဘဲ ကျ ိုးမတပပ င်ိုးလဲရန် လအပ်လ တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်မူ
ကျ ိုးမကွဲပပ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ သူသည် သူ၏စတ်ဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်သည်၊
ထပပင်
့် ျြုပ်တန္ှ င်ကန်သတ်
မက
ှု မျှ မခရဘဲ
့်
့် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရ တွင ် သူသည် မည်သည်ခ
အထူိုးသပြင့်် လွတလ
် ပ်တပသည်။ မည်သပင်
့် င်ိုးတွင ်
့် ပြစ်တစက မူ အမှု၏အဆင်တ
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်လက်တတွျို့ကျတသ ရည်ရွယ်ချက်ရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှစ်ကကမ်န္စ
ှ ် ခါ
့်
လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် သူ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
့်
တန က်ဆိုးအကကမ်ပြစ်သည်မှ တပပ စရ ပင် မလတပ။ သူသည် သူ၏တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက
ထတ်တြ ်ရန် ကကလ ခဲသ
ွ ် သူသည် လူသ ိုးတ မျက်
ပမင်တတွျို့ရန်အလငှ့်
့် ည်။ အကယ်၍ ဤအဆင်တ
့် င
့်
အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရန်အတွက် လူဇ့် တက မခယူခလ
ဲ့် ျှင ် လူသ ိုးတသည်
သူတ၏
့်
့်
အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူတယ က်ျ ိုးသ ပြစ်သည်၊ လူမန်ိုးမ မဟတ်ဟူတသ
အယူအဆက ထ ဝစဉ် လက်ကင်ထ ိုးမည်သ ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးမတင်မီတင
ွ ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်မှ အမျြုိုးသ ိုးသ လျှင ် ပြစ်န္င်သည်၊ အမျြုိုးသမီိုးက
ဘရ ိုးသခင်ဟ တခေါ်ဆ၍ မရန္င်ဟူ၍ ယကကည်ထ ိုးကကသည်၊ အတကက င်ိုးမှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် တယ က်ျ ိုးမျ ိုးမှ မန်ိုးမမျ ိုးအတပေါ်တင
ွ ် အပ်စိုးရတသ အ ဏ ရှသည်ဟ
မှတ်ယကူ က၍ပင် ပြစ်သည်။ တယ က်ျ ိုးမျ ိုးမလ
ှ ွဲ၍ မည်သည်အ
့် မျြုိုးသမီိုးမျှ အပ်စိုးပခင်ိုး အခွငအ
့်် ဏ က
မခယူထက်ဟူ၍ သူတထင်
့် ပမင်ယူဆထ ိုးကကသည်။ ထမျှသ မက တယ က်ျ ိုးသည် မန်ိုးမတ၏
့်
ဦိုးတခါင်ိုးပြစ်ပပီိုး မန်ိုးမမျ ိုးသည် တယ က်ျ ိုးမျ ိုးက န ခရမည်ပြစ်က သူတထက်
့်
သ လွနတ
် န၍မရဟူ၍ပင် သူတတပပ
ကကသည်။ အတတ်က လမျ ိုးက တယ က်ျ ိုးသည်
့်
မန်ိုးမ၏ဦိုးတခါင်ိုးပြစ်ရမည်ဟ တပပ ခဲတ
့် သ အချန်တွင ် ထစက ိုးသည် တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက
ခခဲရ
့် သည့်် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက ရည်ညန်ိုးတပပ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ကမဘ ဦိုးအစက တယတဟ ဝါြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််
လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် လူမန်ိုးမက တပပ ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ မှနတ
် ပသည်၊ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည် သူ၏မသ ိုးစက
တကျွိုးတမွိုးတထ က်ပရ
့် ပင်
့် သကဲသ
့် အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး သူတ၏
့် အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးက န ခ၍
ချစ်ခင်ကကင်န ရမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ တမှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကမဘ ကကီိုးတပေါ် ရှ
သူတ၏အသက်
တ မျ ိုးတွင ် လက်န ရမည့်် တယတဟ ဝါချမှတ်ထ ိုးတသ စီရင်ထိုးြွဲျို့ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ဥပတဒသမျ ိုးပင်ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါသည် လူမန်ိုးမက “ကယ်ခ
့် င်ပန
ွ ိုး် ၏ အလသလ
့် က်၍
သူ၏အပ်စိုးပခင်ိုးကလည်ိုး ခရမည်” ဟတပပ ခဲသ
့် သူ
ွ ်သည်
့် ည်။ ထကဲသ
့် ည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တပပ ဆခဲသ
(လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် လူမန်ိုးမန္ှစ်ဦိုးလိုးက ဆလသည်) တယတဟ ဝါ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ်
သ မန်အသက်တ ပြင့်် အသက်ရင
ှ န္
် င်ရန်ပြစ်ပပီိုး ထသအ
့် ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏

အသက်တ မျ ိုးသည် ြွဲျို့စည်ိုးတည်တဆ က်မှု ရှတနရန်န္င
ှ ့်် သူတ၏
် ည့််
့် လျ ်တက င်ိုးမွနသ
့် သင်တ
စနစ်ကျနမှုမှ မကျဆင်ိုးသွ ိုးရန်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည် တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမတ ့်
့်
မည်သလ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သငတ
့်် လျ ်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးဥပတဒမျ ိုးက
့် ပ်တဆ င်ရမည်ဆသည်န္င
ချမှတတ
် ပိုးခဲသ
်လည်ိုး ဤအရ သည် တလ ကကမဘ တပေါ်တွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်ကကသည့််
့် ည်၊ သတသ
့်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတွက်သ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ခယူတသ ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုး
လိုးဝမရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် အဘယ်ကသ
ဲ့် ့်
တူညတ
ီ နန္င်မည်နည်ိုး။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် လူသတတဝါမျ ိုးကသ
ရည်ညန်ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် အတနပြင်
် သက်တ မျ ိုးက
့် ပမှနအ
့်
ရှငသ
် န်တနထင်န္င်ရန်အလငှ့် တယ က်ျ ိုးမန်ိုးမတအတွ
က် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်ထတ
ူ ထ င်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ အစအဦိုး၌ တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
ှ ်မျြုိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် သ အခါ၊ သူသည် လူန္စ
့် ည်၊ ထန္ှစ်မျြုိုးမှ အမျြုိုးသ ိုးန္ှင ့််
အမျြုိုးသမီိုးပင်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် သူခယူသည့်် ဇ တခန္ဓ မျ ိုးလည်ိုး အမျြုိုးသ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးသမီိုးဟူ၍
့်
ကွဲပပ ိုးသည်။ သူအတနပြင်
့် သူ၏အမှုက အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတက
့် ည့််
့်
့် တပပ ခဲသ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ်တင
ွ မ
် ူတည်၍ ဆိုးပြတ်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ န္ှစ်ကကမ်န္စ
ှ ်ခါ
လူဇ့် တကခယူပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရှိုးဦိုးစွ သူြန်ဆင်ိုးခဲစ
့် ဉ်အချန်က
သူ၏အတတွိုးန္ှငအ
့်် ညီပင် သတ်မှတခ
် ပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် တသ ်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏န္ှစ်ကကမ်လဇ
ူ ့် တခယူသည်အ
့် မှုက အမျြုိုးသ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးသမီိုးတအတပေါ်
အတပခခ၍ ထသူတ ့်
့်
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး မခရမီ ပပီိုးပပည်စ
့် တအ င် လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍သ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင့်် တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုးတသ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတက
့်
တယတဟ ဝါတပပ ခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကယူ၍ ယင်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
အမှုအတပေါ်၌ အသိုးချမည်ဆလျှင ် တယရှု သည်လည်ိုး သူလပ်ထက်သည်အ
့် တင်ိုး သူ၏ဇနီိုးမယ ိုးက
ချစ်ခရ
ဲ့် လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်ပါဦိုးမည်တလ ။ ထကဲသ
့် ပြစ်
် ည်ိုး သူအတနပြင်
့် သူ၏အမှုက ပပီိုးတပမ က်တအ င်
့် သည်ဆလျှငလ
့်
လပ်တဆ င်၍ ရန္င်ပါဦိုးမည်တလ ။ အကယ်၍သ ဘရ ိုးသခင်ခယူတသ ဇ တခန္ဓ သည်
အမျြုိုးသမီိုးပြစ်တနသည်မှ မှ ိုးယင
ွ ိုး် သည်ဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က လူမန်ိုးမက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးမှ
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ မဟ အမှ ိုးကကီိုး ပြစ်တနခဲလ
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးတအတနပြင်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူမန်ိုးမအသွငပ် ြင့်် လူဇ့် တကခယူပခင်ိုးမှ မှ ိုးယင
ွ ိုး် သည်ဟ ယကကည်တနဆဲပြစ်လျှင ်
ထမ်ိုးပမ ိုးစြက်ပခင်ိုးက မပပြုခဲဘ
ဲ့် သ တယရှု သည်လည်ိုး ယခလက်ရှ
့် ဲ သူ၏ဇနီိုးမယ ိုးက ချစ်၍မရန္င်ခတ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးကဲသ
့် ပင်
ွ ိုး် တနမည် မဟတ်တလ ။ သင်အ
့် တနပြင့်် ဧဝအ ိုး
့် မှ ိုးယင

တယတဟ ဝါတပပ ခဲသ
ှ
န်တွငရ
် သည်
ှ
့် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကယူ၍ လက်ရအချ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှနတ
် ရ ိုးက တင်ိုးထွ သည်အ
့် တွက် တကျိုးဇူိုးတတ ်က လတွင ် လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည့််
သခင်တယရှု က အ ဒအ ိုး တယတဟ ဝါတပပ ခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကယူ၍ သင်သည်
တဝြန်မည်ပင်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတမှ့် တစ်ခတည်ိုးပြစ်ပပီိုး တူညကီ ကသည် မဟတ်တလ ။ သင်အ
့် တနပြင့််
သခင်တယရှု အ ိုး တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးမှုက မခရသည့်် လူတယ က်ျ ိုးက အတကက င်ိုးပပြု၍
တင်ိုးတ သည်ဆလျှင ် သင်အ
့် တနပြင့်် ယတနက
့် လ လူဇ့် တကခယူပခင်ိုး၏
အမှနတ
် ရ ိုးကတမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးမက
ှု ခခဲရ
့် သည့်် လူမန်ိုးမက အတကက င်ိုးပပြု၍
တင်ိုးတ ဆိုးပြတ်ရမည်မဟတ်။ ထသလ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် ပ်တဆ င်လျှင ် ထအရ သည် တရ ိုးလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က ထနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် တင်ိုးတ ပခင်ိုးက သင်၌ ဆင်ပခင်တတရ ိုး ကင်ိုးမဲတ
့် ကက င်ိုး
သက်တသပပသည်။ တယတဟ ဝါသည် န္ှစ်ကကမ်တင်တင် လူဇ့် တက ခယူစဉ်တွင ် သူဇ့် တခန္ဓ ၏
မန်ိုးမပြစ်ပခင်ိုး၊ တယ က်ျ ိုးပြစ်ပခင်ိုးတသည်
တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက မခရသည့်် တယ က်ျ ိုး၊
့်
မန်ိုးမတန္ှ့် ငသ
့််
သက်ဆင်သည်။ တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက မခရသည့်် လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမတန္ှ့် ငအ
့်် ညီ
န္ှစ်ကကမ်တင် သူလဇ
ူ ့် တခယူခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တယရှု ၏ လူတယ က်ျ ိုးပြစ်ပခင်ိုးသည်
တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
ီ နသည်ဟ မထင်န္င
ှ ။့််
့် သည့်် အ ဒန္ှင ့်် တူညတ
လူတယ က်ျ ိုးပြစ်ပခင်ိုးန္ှစ်ခတသည်
လိုးဝပတ်သက်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ထ
ှ ်ဦိုးသည်
့်
့် သူန္စ
လိုးဝပခ ိုးန ိုးသည့်် သဘ ဝဗီဇန္ှစ်ခရှသည့်် အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ တယရှု ၏
လူတယ က်ျ ိုးပြစ်ပခင်ိုးမှ သူသည် အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ ဦိုးတခါင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး
အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ ဦိုးတခါင်ိုးမဟတ်သည်က သက်တသပပပခင်ိုးမျြုိုး မဟတ်သည်မှ တသချ သည်
မဟတ်တလ ။ သူသည် ယဒလူမျြုိုးအ ိုးလိုးတ၏
့် (အမျြုိုးသ ိုး၊ အမျြုိုးသမီိုး အ ိုးလိုးအပါအဝင်)
ရှငဘ
် ရင်မဟတ်တလ ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်ပြစ်တတ ်မူသည်၊ သူသည်
မန်ိုးမအတပါင်ိုးတ၏
် ဟတ်ဘဲ တယ က်ျ ိုးသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးသ လျှငမ
့်
ဦိုးတခါင်ိုးလည်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုးတ၏
် ခင် ပြစ်သကဲသ
့် ့်
့် အရှငသ
ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးလည်ိုးပြစ်သည်။ တယရှု ၏ တယ က်ျ ိုးပြစ်မှုသည်
မန်ိုးမအ ိုးလိုးတ၏
ဲ့် ့်
့် ဦိုးတခါင်ိုးပြစ်ပခင်ိုး၏ အမှတ်အသ ိုးပြစ်တကက င်ိုး သင်အဘယ်ကသ
သတ်မှတ်န္င်သနည်ိုး။ ထအရ သည် ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးပင် ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ တယရှု သည်
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး မခရသည့်် လူတယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုးပင် ပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊
သူသည် ခရစ်တတ ်ပြစ်က ၊ သူသည် အရှငသ
် ခင်ပြစ်သည်။ ထသူသည် မည်ကသ
ဲ့် တသ
နည်ိုးပြင့််
့်
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရသည့်် အ ဒန္ှင ့်် တူန္င်ပါမည်နည်ိုး။ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးတသ ဝည ဉ်တတ ်မှ ဝတ်ဆင်ထ ိုးသည့်် ဇ တခန္ဓ ပင်ပြစ်သည်။ သူသည် အ ဒ၏

လူတယ က်ျ ိုးပြစ်မက
ှု ပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ သင်အ
ဲ့် ့်
့် တနပြင့်် အဘယ်ကသ
တပပ န္င်သနည်ိုး။ ထသဆ
့် ည်
့် ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှု အ ိုးလိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် တနလမ်မ
မဟတ်တလ ။ တယတဟ ဝါသည် တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
ှု င
ှ ့််
့် သည့်် အ ဒ၏တယ က်ျ ိုးပြစ်မန္
ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးတသ တယရှု ၏အထဲသ တပါင်
ိုးစပ်န္င်ခပ
ဲ့် ါမည်တလ ။ လက်ရက
ှ
လ၏
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် တယရှု န္င
ှ ့်် လင်အမျြုိုးအစ ိုးကွဲပပ ိုးတသ ်လည်ိုး သတဘ သဘ ဝအရ
တယရှု န္င
ှ တ
့်် ူညသ
ီ ည့်် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ အပခ ိုးတသ သ ဓကတစ်ခပင်
မဟတ်တလ ။ မန်ိုးမသည် တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက ပထမဦိုးဆိုး ခခဲရ
့် ပူ ြစ်တသ တကက င့််
့် သည်သ
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးသမီိုး မပြစ်န္င်ပါဟ သင်အ
့် တနပြင့်် တပပ ရဲတသိုးသတလ ။
မန်ိုးမသည် မသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးတသ အရ န္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး
အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးသမီိုးအပြစ် လူဇ့် တခယူရန် လိုးဝမပြစ်န္င်ဟ
သင်တပပ ရဲတသိုးသတလ ။ “မန်ိုးမတသည်
တယ က်ျ ိုးမျ ိုးက အပမဲတမ်ိုးန ခရမည်ပြစ်ပပီိုး သူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး၊ သမဟ
့် ခါမျှ
့် တ် ထင်ရှ ိုးတြ ်ပပပခင်ိုးမျြုိုး မည်သည်အ
မလပ်ရ” ဟ သင်သည် ဆက်လက်၍ တပပ ဝတ
့် သိုးသတလ ။ ယခင်က သင်သည် န ိုးမလည်ဘဲ
ရှတနခဲသ
် ူ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက ပပစ်မှ ိုးန္င်မည်တလ ၊
့် ည်၊ ယခတွငမ
အထူိုးသပြင့်် ဘရ ိုးသခင် ခယူတသ ဇ တခန္ဓ က ပပစ်မှ ိုးန္င်မည်တလ ။ အကယ်၍ သင်သည်
ဤအချက်က မရှငိုး် လင်ိုးပါက၊ သင်၏လျှ က ထန်ိုးချြုပ်လျှင ် သ ၍တက င်ိုးတပမည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက
သင်၏မက်မဲမန္
ှု င
ှ ့်် မသန ိုးမလည်မသ
ှု ည် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရက သင်၏
ရပ်ဆိုးအကျည်ိုးတန်မှုသည်လည်ိုး တြ ်ထတ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်ဟ စိုးရမ်စရ ရှ၏။ သင်သည်
အရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်တနသည်ဟ သင်က
ှ မ
် ထ ိုးန္ှင။့်် သင်ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် ယ်သင် ထင်မတ
့် သည့််
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သင်တတွျို့ ကကြုခဲရ
သင်အ
ဲ ှု
့် သည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
့် တနပြင့်် ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
့်
အစီအစဉ်၏ တစ်တထ င်ပ တစ်ပကမျှ န ိုးလည်န္င်ရန်အလငှ့် လတလ က်မမ
ှု ရှဟ ငါတပပ သည်။
ထတကက
င့်် သင်သည် အဘယ်တကက င့်် မ န်တက်စွ လပ်တဆ င်တနသနည်ိုး။ သင်၏ အနည်ိုးငယ်မျှတသ
့်
အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် တသိုးန္ပ်တသ အသပည တသည်
တယရှု က သူ၏အမှုတွင ် အသိုးပပြုရန်အတွက်မူ
့်
တစ်စကကန်စ့် ခန်မျှ
ှု မည်
ှ
မဟတ်တပ။ သင်၌ အမှနတ
် ကယ်တွင ် အတတွျို့အကကြု
့် ပင် လတလ က်မရ
မည်မျှရှသနည်ိုး။ သင်ဘ
့် ဝတစ်တလျှ က်လိုးတွင ် သင်ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် သည့်် အရ မျ ိုး၊ သင်ကက ိုးခဲရ
့် သည့််
အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သင်စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ် ခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးသည် တစ်ခဏအတွငိုး်
ငါလပ်တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုးထက် နည်ိုးတနတသိုးသည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် တဝြန်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အပပစ်ရှ ပခင်ိုးမပပြုလျှင ် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်မည်။ သငအ
့်် တနပြင ့်် သင်စ
့် တ်ကကြုက်
မ နတထ င်လ ိုးန္င်သည်၊ သတသ
် သင်သည် ပရွ က်ဆတ်ထက် တသိုးငယ်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါပင်
့်

ပြစ်သည်။ သင်၏ဝမ်ိုးဗက်ထတ
ဲ ွင ် ရှသမျှတသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ပရွ က်ဆတ်တစ်တက င်၏
ဗက်ထတ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
့် အရ ထက်ပင် နည်ိုးတနတသိုးသည်။ သင်၌ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ဝါရင်ပ့် ခင်ိုးတ ့်
ရှသည်ဆရန္ှင ့်် သင်သည် လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ လက်ဟန်တပခဟန်ပပပပီိုး၊ ကကီိုးကျယ်သည့်် စက ိုးမျ ိုးက
တပပ ဆခွငရ
့်် ှသည်ဟ ထင်မတ
ှ မ
် တနန္ှင။့်် သင်၏ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ဝါရင်ပ့် ခင်ိုးတသည်
့်
ငါမမက်ဆထ ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ထတ်ကန်ပင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
သင်၏လပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မတ
ှု တကက
င့်် ထအရ တက
့်
့် သင်ရရှသည်ဟ
ထင်မတ
ှ ်တနသတလ ။ ယတန ငါလူ
ဇ့် တခယူခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက သင်တတွျို့ ပမင်သည်၊
့်
ထအရ တစ်ခတည်ိုးတကက င်ပ
ွ ်လ သည့််
့် င် သင်၌ အယူအဆမျ ိုးစွ ရှတနသည်၊ ယင်ိုးမှထက
အယူအဆမျ ိုးမှ အဆိုးမရှတပ။ ငါ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတကက င်သ
မဟတ်လျှင ် သင်အ
့်
့် တနပြင့််
သ မန်ထက် လွနက
် ဲတသ အရည်အချင်ိုးမျ ိုး ရှတနတစက မူ၊ သင်၌ အယူအဆမျ ိုးစွ
ရှတနမည်မဟတ်တပ၊ ထအရ မျ ိုးမှ သင်၏အယူအဆမျ ိုး ထွက်တပေါ်လ သည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍
တယရှု သည် ထပထမအကကမ်တွင ် လူဇ့် တမခယူခလ
ဲ့် ျှင ် သင်အ
့် တနပြင့်် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက
သပင်သန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက တဝြန်ရန်အတွက်
ကကြုိုးစ ိုးတနသည့်် ရင်ိုးစင်ိုးတသ စတ်မျ ိုး သင်၌ရှတနပခင်ိုးမှ ထပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက
သင်က
ှ ့်် သင်သည် န ခမှုရတသ
ှ
့် အသပည မျ ိုး တပိုးခဲတ
့် သ တကက င့်် မဟတ်တလ ။ အဘယ်တကက င်န္
့် င
တန က်လက်ပြစ်ရမည်အ
့် စ ိုး၊ ထအရ မျ ိုးက တလ့်လ ြရန်
့် အတွက် ကကြုိုးစ ိုးတနရသနည်ိုး။
သင်အ
့် တနပြင ့်် ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်လ ပပီိုး လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တတ ်သ ့်
လ တသ အခါတွင၊် သူက
့်် ပိုးမည်တလ ။ သငအ
့်် တနပြင့််
့် အခွငတ
့် သတတသနပပြုြရန်
့် သူသည်သင်က
သင်မ
်လည်ိုး သင်အ
့် သ ိုးစ၏ရ ဇဝင်က သတတသနပပြုန္င်သည်၊ သတသ
့် တနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
“မသ ိုးစရ ဇဝင်” က သတတသနပပြုရန် ကကြုိုးစ ိုးမည်ဆလျှင၊် ယတနက
့် လ၏ ဘရ ိုးသခင်သည်
ထကဲသ
့် တသ
တလ့်လ မှုကပပြုရန် သင်က
့် ခွငပ့်် ပြုမည်တလ ။ သင်သည် မျက်ကန်ိုးတနသည် မဟတ်တလ ။
့်
သင်သည် မမကယ်မမ အထင်အပမင်တသိုးခရတအ င် လပ်တဆ င်တနသည် မဟတ်တလ ။
အကယ်၍ တယရှု ၏အမှုသည် ဤတန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုအဆင်က
့် က
ွ ်မတပိုးဘဲ
့် ပြည်စ
လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးခဲသ
့် ည်ဆလျှင၊် လူသ ိုးမျ ိုးသည် တယရှု သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်၊ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် တသ ်၊ ဘရ ိုးသခင်တွင ်
သ ိုးတတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးရှသပြင်၊့် ၎င်ိုးတန က်မှ အပခ ိုးအမည်န မတစ်ခန္ှင ့်် ကကလ သည့််
မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်ပြစ်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ် မပြစ်န္င်ဟူသည့်် အယူအဆက ထ ဝရြက်တယ
ွ ထ
်
ိုးကကလမ်မ
့် ည်။
လူသ ိုးမျ ိုးတွင ် ရှတနသည့်် အယူအဆတစ်ခမှ အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ် အတစခတသ သူ၊ သမဟ
့် တ်

ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး တန်ခိုးက ရရှထ ိုးတသ သူန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်တသ သူ
မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်ပြစ်သည် ဟူ၍ပင်ပြစ်သည်။
ကကလ တသ သူသည် လူတယ က်ျ ိုးပြစ်တနသတရွ ျို့ ထသူအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ
သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသူအပြစ် မှတ်ယရ
ူ မည်ဟ ယကကည်ကကတသ
လူအချြုျို့ ရှသည်။ တယရှု သည် တယတဟ ဝါ၏ သ ိုးတတ ်ပြစ်ပပီိုး တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ
သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်ဟူ၍ တပပ ကကတသ လူအချြုျို့ပင်ရသည်
ှ
။ ထသတသ
အယူအဆမျ ိုးမှ
့်
လွနက
် ဲလှသည် မဟတ်တပတလ ။ အကယ်၍သ ဤလပ်တဆ င်မအ
ှု ဆင်သ
့် ည်
တန က်ဆိုးတသ တခတ်တွငမ
် ှ တဆ င်ရွက်၍ မပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးသည် အတမှ င်ထအရပ်တအ က်တွင ် ြိုးကယ
ွ ်ထ ိုးပခင်ိုးခတနရမည် ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် သ
့်
ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆလျှင၊် တယ က်ျ ိုးသည် မန်ိုးမထက် ပမင်ပ့် မတ်သည်ဟ မမကယ်မမ
တတွိုးထင်လမ်မ
လည်ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ တခါင်ိုးတြ ်ဝလ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မန်ိုးမတသည်
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တချ၊
့်
ထသဆ
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။
့် လျှင ် မန်ိုးမတစ်တယ က်တစ်တလမျှ ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်သည် တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်သည် မန်ိုးမမျ ိုးက အစဉ်
မန္ှစ်သက်ဘဲ သူတအ
့် ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးက တပိုးသန ိုးမည်မဟတ်ဟ လူတက
့် အပမဲယကကည်ကကသည်။
ဤသသ
့် သည့်် လူမန်ိုးမမျ ိုးအတနပြင့််
့် ဆလျှင ် တယတဟ ဝါြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခခဲရ
ကယ်တင်ခရမည့်် အခွငအ
့်် တရိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မရရှန္င်မည်မှ မှနတ
် နလမ်မ
့် ည်မဟတ်တလ ။
ထတန
့် က် တယတဟ ဝါအတနပြင့်် လူမန်ိုးမကြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး၊ ဧဝက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးသည် အဓပပ ယ်မရှ
ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ပပီိုးလျှင ် လူမန်ိုးမသည် ထ ဝရက လတင် ပျက်စီိုးသွ ိုးမည်
မဟတ်တလ ။ ထအတကက င်ိုးတကက င့်် တန က်ဆိုးတသ က လရှ အမှု၏အဆင်က
့် လူမန်ိုးမကသ
မဟတ်ဘဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက ကယ်တင်န္င်ရန်အတွက် လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးသမီိုးအပြစ် လူဇ့် တခယူခမ
ဲ့် ည်ဆပါလျှင ် ယင်ိုးမှ လူမန်ိုးမက
ကယ်တင်ရန်အလငှ့် သ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ဟ တစ်ဦိုးဦိုးက တတွိုးထင်ပါလျှင ် ထသူမှ ဧကန်စင်စစ်
မက်မဲတသ သူပင် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ယတနက
၊ ဆလသည်မှ
့် လ၏ အမှုသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏အမှုက တရှ ျို့သတွ
့် နိုး် ပတပိုးသည်
့်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်တစ်ရပ်လိုးတအ က်၌ပပြုတသ အမှုသည် တရှ ျို့သတ
့် ိုးလ ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်သည် အဆိုးသတ်သွ ိုးပပီပြစ်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၌
တိုးတက်မှုရသည်
ှ
။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ှ ့်် ပညတ်တတ ်တခတ်တအတပေါ်
တင
ွ ်
့် ည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
့်
အတပခခ၍ တည်တဆ က်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါသည် ထပ်တလဲလဲ တပပ သနည်ိုး။
အဘယ်တကက င်ဆ
သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ ် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
့် တသ ် ယတန၏အမှု
့်

အမှု၏အဆက်ပြစ်ပပီိုး ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုအတပေါ် တိုးတက်လ မှုလည်ိုး
ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ထအဆင်သ
့်် စ်ခ တင်ိုးကျပ်စွ ဆက်န္ယ်လျက်ရတနပပီ
ှ
ိုး
့် ိုးခမှ တစ်ခန္ှငတ
ကွငိုး် ဆက်တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ နီိုးကပ်စွ ချတ်ဆက်တနသည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည်
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအတပေါ်တင
ွ ် အတပခခထ ိုးသည်ဟ အဘယ်တကက င့်် ငါတပပ သနည်ိုး။
အကယ်၍သ ဤအဆင်သ
ဲ့် ည့်် အမှုအတပေါ်တင
ွ ် အတပခမခထ ိုးလျှင ်
့် ည် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဤအဆငတ
့်် င
ွ ် တန က်ထပ်တစ်ကကမ် က ိုးစင်တင်သတ်ပခင်ိုး တစ်ခ ပြစ်ပျက်ရန် လလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊
ပပီိုးခဲတ
့် သ အဆင်၏
့် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုကလည်ိုး တန က်ထပ်ပပန်၍ လပ်တဆ င်ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် အမှုသည် လိုးဝပပီိုးဆိုးသွ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ
့်
တခတ်သည် တရှ ျို့သတ
့် တန်ိုးသည် ယခင်ကထက် သ ၍ပမင်မ
့် ိုးလ ပခင်ိုး
့် ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး အမှု၏အဆင်အ
ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ွ န္
် င
ှ ့်် တယရှု အမှု၏
့် ည် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အတ်ပမစ်တပေါ်တင
တကျ က်တပေါ်တွင ် တည်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့််
တည်တဆ က်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ယခအဆင်သ
့် ည် အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုးမဟတ်တပ။ အမှု၏
အဆင်သ
ဲ ှု အစီအစဉ်ဟ
့် ိုးဆင်စ
့် လိုး တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးကသ လျှင ် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
မှတ်ယန္
ူ င်မည် ပြစ်သည်။ ယခအဆင်၏
ွ ်
့် အမှုက တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အမှု၏ အတ်ပမစ်တပေါ်တင
အတပခခလပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ အမှု၏ ဤအဆင်န္
ှ ်ခသည် ဆက်စပ်မမ
ှု ရှလျှင ်
့် စ
က ိုးတင်တပေါ်၌ အတသခပခင်ိုးသည် ယခအဆင်တ
ွ ် အဘယ်တကက င့်် ပပန်လည်၍ မပြစ်လ သနည်ိုး။
့် င
ငါသည် လူသ ိုး၏အပပစ်မျ ိုးက သယ်တဆ င်ပခင်ိုးမပပြုဘဲ၊ ထအစ ိုး လူသ ိုးက
တက်ရက်တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန် ငါကကလ သည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ အကယ်၍
လူသ ိုးမျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန်ပြစ်သည့်် ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ပဋသတန္ဓစဲယ
ွ ူပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် မဟတ်ဘဲ ငါ၏ယခကကလ ပခင်ိုးတသည်
က ိုးတင်တပေါ်တင
ွ ် အတသခပခင်ိုးက
့်
တပခရ ခမလက်လျှင ် ငါသည် လူသ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန် အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
့် ီလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ငါသည် တယရှု န္င
ှ ့်် တစ်ကယ်တည်ိုးပြစ်တသ တကက င်သ
ှ ့််
့် လျှင ် လူသ ိုးမျ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမြရန်
့် န္င
တရ ိုးစီရင်ရန်အလငှ့် ငါသည် တက်ရက်ကကလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအဆင်၏
့် အမှုက ယခင်အဆင်၏
့်
အမှုအတပေါ်တင
ွ ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးတည်တဆ က်ထ ိုးသည်။ ထအတွ
ကတ
် ကက င့်် ဤအမှုမျြုိုးကသ လျှင ်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးသ တစ်
ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် ပတဆ
င်န္င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တယရှု န္င
ှ ့်် ငါသည်
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုးမလ
ှ
သည်။ ငါတန္ှ့် စ်ဦိုးသည် ဇ တခန္ဓ အ ိုးပြင ့်် ဆက်စပ်မမ
ှု ရှတသ ်လည်ိုး
ငါတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးမှ မူ တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးပင်ပြစ်သည်။ ငါတလ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့််
ငါတလ
ီ မ
ှု ရှတသ ်လည်ိုး ငါတ၏
့် ပ်တဆ င်တသ အမှုသည် တူညမ
့် အန္ှစ်သ ရသည်
အတူတူပင်ပြစ်သည်။ ငါတ၏
ပခ ိုးန ိုးတသ ပသဏ္ဌ န်မျ ိုးက တဆ င်တသ ်လည်ိုး
့် ဇ တခန္ဓ တသည်
့်

ထအရ သည် တခတ်က လ၏ အတပပ င်ိုးအလဲန္င
ှ ့်် ငါတအမှု
့် ၏ တတ င်ိုးဆမှုတ ့်
မတူညပီ ခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ငါတ၏
ီ မ
ှု ရှတပ၊ ထတကက
င့််
့် အမှုတတ ်မျ ိုးသည် တူညမ
့်
ငါတတြ
ှ ့်် လူသ ိုးက ငါတထ
့် ်တဆ င်လ တသ အမှုန္င
့် တ်တြ ်ပပသတသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်လည်ိုး
ပခ ိုးန ိုးတလသည်။ ထအတကက င်ိုးတကက င့်် ယတန လူ
့် သ ိုးမျ ိုးပမင်တသ အရ န္ှင ့််
န ိုးလည်တသ အရ သည် အတတ်ကကဲသ
့် မဟ
တ်တတ တ
့် ချ၊ ယင်ိုးသပြစ်
့်
့် ရပခင်ိုးမှ တခတ်က လ
အတပပ င်ိုးအလဲတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူတ၏
့် လင်အမျြုိုးအစ ိုးန္ှင ့်် သူတဇ့် တခန္ဓ မျ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်သည်
ကွဲပပ ိုးလျက်ရက
ှ
သူတသည်
မသ ိုးစတစ်ခတည်ိုးတင
ွ ် သ မက၊ အချန်က လတစ်ခတည်ိုးတင
ွ ်
့်
တမွိုးြွ ိုးလ ပခင်ိုး မဟတ်လင်က
့် စ ိုး သူတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးသည် တစ်ပါိုးတည်ိုးပင်ပြစ်သည်။
သူတ၏ဇ
တခန္ဓ မျ ိုးသည် မျြုိုးရိုး၊ သမဟ
့် သွိုးသ ိုးတတ ်စပ်မှုမျြုိုးမျှ
့်
့် တ် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ အရ မည်သည်တ
မရှလင်က
မတူညတ
ီ သ အချန်က လန္ှစ်ခအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်ခယူထ ိုးတသ
့် စ ိုး သူတသည်
့်
ဇ တခန္ဓ မျ ိုး ပြစ်သည်ဆသည့်် အချက်ကမူ ပငင်ိုးပယ်၍မရတပ။ သူတသည်
့်
တူညတ
ီ သ တသွိုးသ ိုးမျြုိုးရိုးမှ မဟတ်သည်အ
့် ပပင် လူတ၏ဘ
ဘ သ စက ိုး တစ်ခတည်ိုးက
့်
အတူမတပပ တသ ်လည်ိုး (တစ်ဦိုးသည် ယဒလူမျြုိုးတ၏
့် ဘ သ စက ိုးကတပပ သည့်် အမျြုိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
တန က်တစ်ဦိုးသည် တရတ်ဘ သ စက ိုးကသ တပပ သည့်် အမျြုိုးသမီိုးပြစ်သည်) သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးသည့်် ဇ တခန္ဓ မျ ိုးပြစ်သည် ဆသည်အ
့် ချက်မှ ပငင်ိုးမရန္င်သည့််
အမှနတ
် ရ ိုးပင်ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတကက င့်် သူတသည်
မတူညသ
ီ ည့််
့်
န္င်ငမျ ိုးတွငတ
် နထင်ပပီိုး သူတတစ်
့် ပ်ထက်သည့်် အမှုက မတူကပွဲ ပ ိုးသည့််
့် ဦိုးစီ လပ်သင်လ
အချန်အပင်ိုးအပခ ိုးတတွ
့် င ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတ၏ဝ
့် ည ဉ်သည် အတူတူပင်ပြစ်ပပီိုး၊
သူတသည်
တူညတ
ီ သ အန္ှစ်သ ရတက
့်
့် ပင်ဆင်ကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး သူတဇ့် တခန္ဓ မျ ိုး၏
အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်တအကက
ိုးတွင ် တူညမ
ီ မ
ှု ျ ိုးဟူ၍ ဘ ဆဘ မျှ မရှတပ။ သူတ၌့် တူညတ
ီ သ
့်
လူသဘ
ဝသ ရှကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး သူတဇ့် တခန္ဓ မျ ိုး၏ အပပင်ရပ်သဏ္ဌ န်ပင်ိုးဆင်ရ န္ှင ့််
့်
့်
သူတတမွ
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး မတူညကီ ကတပ။
့် ိုးြွ ိုးလ သည့်် အတပခအတနမျ ိုးအရဆပါက သူတသည်
့်
ထအရ မျ ိုးသည် သူတ၏
ထ ိုးရှတသ
့် သက်ဆင်ရ အမှု၊ သမဟ
့် တ် သူတအတပေါ်
့်
လူသ ိုး၏သပခင်ိုးအတပေါ် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုမရှတပ၊ အတကက င်ိုးမှ တန က်ဆိုးပတ်ပခြုငဆန်ိုးစစ်တသ ်
သူတသည်
တူညတ
ီ သ ဝည ဉ်တတ ်ပင်ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သူတက
့်
့်
ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူတသည်
တသွိုးသ ိုးအရ ဆက်စပ်မမ
ှု ရှတသ ်လည်ိုး
့်
သူတ၏ပြစ်
တည်မှု တစ်ခလိုးသည် သူတ၏ဝ
ှု အ က်တင
ွ ် ရှတနပပီိုး၊
့် ရှ က်မတ
့်
့် ည ဉ်တတ ်မျ ိုး၏ တစ င်တ
ထအရ သည် သူတက
ီ သ အချန်က လမျ ိုးတင
ွ ် မတူညတ
ီ သ အမှုက ခွခ
ဲ န်တပိုးပပီ
ိုး၊ သူတ၏
့်
့် မတူညတ
့်
ဇ တခန္ဓ မျ ိုးကလည်ိုး မတူညတ
ီ သ မျြုိုးရိုးမျ ိုးသ ခွ
။ တယတဟ ဝါ၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
့် ဲခန်တပိုးသည်

တယရှု ဝည ဉ်တတ ်၏ ြခင်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု ၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး
တယတဟ ဝါဝည ဉ်တတ ်၏ သ ိုးမဟတ်တပ၊ သူတသည်
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးပင် ပြစ်ကကပပီိုး
့်
တူညတ
ီ သ ဝည ဉ်တတ ်ပင် ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတစ
ူ ွ ပင် ယတနက
့် လ၏ လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တယရှု သည် တသွိုးသ ိုးအ ိုးပြင့်် ဆက်စပ်မမ
ှု ရှတသ ်လည်ိုး၊ သူတသည်
့်
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်ကကသည်။ အတကက င်ိုးမှ သူတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည်လည်ိုး တစ်ပါိုးတည်ိုး
ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးအမှုက
လပ်တဆ င်န္င်သကဲသ
့် လူ
တပြ င်မ
့် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
့် သ ိုးတအတပေါ်
့်
အမှုကလည်ိုး လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုးလျှင၊် လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ကျန်ဆတ
ဲ သ အမှုကလည်ိုး ပပြုန္င်သည်၊
အဆိုးတင
ွ ် သူသည် ကမဘ တလ ကကကီိုးက ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးက
အပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး အမှုက လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
သူကယ်တင်လပ်တဆ င်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အတင်ိုးအဆမဲတ
့် န်ခိုးပင်
မဟတ်သတလ ။ သူသည် လူသ ိုးအတွက် ဥပတဒသမျ ိုးက ပပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတွက်
ပညတ်တတ ်မျ ိုး ထတ်ပပန်ပခင်ိုး န္ှစ်ခစလိုးက လပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထပပင်
့် သူသည် အတစ ပင်ိုး
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးက ကမဘ ကကီိုးတပေါ်တွင ် အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရ ၌ ဦိုးတဆ င်တပိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊
သူ၏အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပပီိုး ဗမ န်တတ ်န္င
ှ ့်် ယဇ်ပလလင်မျ ိုး
တည်တဆ က်ြရန်
ဲ့် ည်။ သူ၏အ ဏ တကက င့်် သူသည်
့် အတွက် လမ်ိုးပပတပိုးန္င်ခသ
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပေါ်တွင ် န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င်တင်တင် တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးသည် သူက
ဲ့် ပ၊ ထသူအ ိုးလိုးတသည်
တယတဟ ဝါက
့် မပန်ကန်ရဲခတ
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး သူ၏ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ င်ထ
့် န်ိုးခဲက့် ကသည်။ ထအရ မှ သူ၏အ ဏ န္ှင ့််
အနန္တတန်ခိုးက အရင်ိုးခ၍ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုပြစ်သည်။ ထတန
ွ ်
့် က် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
တယရှု သည် ကျဆိုးသွ ိုးပပီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက (ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးသ မဟတ်)
တရွ ိုးန္တ်ရန်အလငှ့် ကကဆင်ိုးလ ခဲသ
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးက သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ က
ပပသခဲသ
့် ည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် လူသ ိုးမျ ိုး ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် သည့်် တယရှု သည် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ န္ှင ့််
ပပည်န္
့် က
ှ တ
် နခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးက အစဉ်အပမဲ ချစ်တသ သူပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ အတကက င်ိုးမှ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပစ်မှ ကယ်တင်ရန်အလငှ့် ကကလ တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူ၏
က ိုးတင်တပေါ်အတသခပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပစ်မှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တရွ ိုးန္တ်ခသ
ဲ့် ည်အထ
လူသ ိုးမျ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက သူခင
ွ လ
့်် တ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးတ၏တရှ
ျို့တင
ွ ် သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ တန္ှ့် င ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ခဲသ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ သူသည်
့်
လူသ ိုးတအတွ
က် အပပစ်တပြရ ယဇ်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးတ ထ
့်် တ်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ရန်အလငှ့်
့်
့် ဝရခွငလ

သူတ၏
ွ ် အတသခခဲသ
့် ည်။ သူသည် သန ိုးပခင်ိုး၊ ကရဏ ၊
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက် က ိုးတင်တပေါ်တင
သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တန္ှ့် င ့်် ပပည်ဝ
့် ခဲသ
့် ည်။ ထပပင်
့် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး်
တယရှု ၏တန က်သ လ
ဲ့် သ သူမျ ိုးသည်လည်ိုး ထနည်ိုးတစ
ူ ွ အရ ရ ၌ သည်ိုးခန္င်ပပီိုး ချစ်န္င်ရန်
့် က်ခတ
ကကြုိုးစ ိုးခဲက့် ကသည်။ သူတ၌့် စတ်ရှညပ် ခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုး၊ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး၊ သမဟ
ှ တ
့်် ပါက်ပခင်ိုး
့် တ် ခဲန္င
ခရသည်အ
့် ခါတွငပ
် င် သူတသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ ပပန်လည်မတက်ခက်ခတ
ဲ့် ပ။ သတသ
်
့်
့်
တန က်ဆိုးတသ အဆင်တ
ွ ် ဤကဲသ
့် မဟ
တ်န္င်တတ တ
ှ ့်် တယတဟ ဝါသည်
့် င
့် ပ။ တယရှု န္င
့်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးန္ှင ့်် ဆင်တသ ်လည်ိုး သူတန္ှ့် စ်ဦိုး၏ အလပ်သည် အလိုးစ မတူညတ
ီ ပ။
တယတဟ ဝါ၏အမှုမှ တခတ်က လက အဆိုးမသတ်တပိုးခဲတ
် သည်
ှ
့်
့် ပ၊ ထအစ ိုး ကမဘ တပေါ်တွငရ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်တ က စတင်လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးလျက် တခတ်က လက လမ်ိုးပပခဲသ
့် ည်။
ယတနက
့် လ၏ အမှုမှ မူ အကကီိုးအကျယ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးတင
ွ ရ
် တနတသ
ှ
သူမျ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်အတွက်ပြစ်ပပီိုး၊ တရတ်ပပည်ရှ ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုးကသ မဟတ်ဘဲ စကကဝဠ တစ်ခလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပြရန်
် င်ပြစ်သည်။ ဤအမှုက တရတ်တစ်န္င်ငထဲတွငသ
်
့် အတွကပ
လပ်တဆ င်တနသည်ဟ သင်အ
်လည်ိုး အမှနတ
် ကယ်တွငမ
် ူ
့် တွက် ထင်တက င်ိုးထင်ရတပမည်၊ သတသ
့်
ထအမှုသည် တင်ိုးတစ်ပါိုးသ စတင်
ပျျို့ န္ှလျက်
ရှတနပပီိုးပြစ်သည်။ တရတ်န္င်ငပပင်ပမှ လူမျ ိုးသည်
့်
့်
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက အဘယ်တ
့် ကက င့်် အထပ်ထပ်အခါခါ တြွရှ ကကသနည်ိုး။
အဘယ်တကက င်ဆ
တသ
့် တသ ် ဝည ဉ်တတ ်သည် အ ိုးထတ်တဆ င်ရွက်တနပပီိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယတနတပပ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးရှ လူသ ိုးမျ ိုးအတွက်
ရည်ညန်ိုးထ ိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဤသအ
့် ိုးပြင့်် အမှု၏တစ်ဝက်က လပ်တဆ င်တနပပီပြစ်သည်။
ကမဘ ကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ချန်မစ
ှ ပပီိုး လက်ရက
ှ
လအထ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့် ည်အ
ဤအမှုကကီိုးက စတင်လှုပ်ရှ ိုးတစခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် ပခ ိုးန ိုးတသ တခတ်က လမျ ိုးအတွငိုး် န္ှင ့််
ကွဲပပ ိုးတသ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။
တခတ်က လအသီိုးသိုးီ ၏ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ပမင်တတွျို့ ခဲက့် ကရပပီိုး၊ ယင်ိုးက သူလပ်တဆ င်တသ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့််
အမှုမတ
ှ စ်ဆင့်် အလအတလျ က် ထတ်တြ ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးကရဏ ပပည်ဝ
့် တနသည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးအတွက်
အပပစ်တပြရ ယဇ်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ သိုးထန်ိုးလည်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သူသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုး
ကမဘ ကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င် အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရန် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတပိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကလည်ိုး အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်တပိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယတန သူ
့် သည်
သူက
ွ ်က သမ်ိုးပက်န္င်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးက သူက
် ဝ
့် မသသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် အပပည့်အ
ကျြုိုးန္ွန ခရန်အလငှ့် သူတက
့် သူ၏ အပ်စိုးပခင်ိုးတအ က်သ ပျပ်
့် ဝပ်တစန္င်သည်။ အဆိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် သ ဘရ ိုးသခင်သ
့် သူသည် သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည်တ
မဟတ်သည်ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အကသြွယ်ရ မျ ိုးပပည်တ
့် သ
ဘရ ိုးသခင်သ မဟတ်သည်ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဘရ ိုးသခင်သ မဟတ်သည်သ မက
လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်တသ ဘရ ိုးသခင်လည်ိုးပြစ်တကက င်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး ပပသရန်အတွက်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးရှ လူသ ိုးတအထဲ
တင
ွ ် ရှတနသည့်် မစင်ကကယ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
မတပြ င်မ
့် ရ အ ိုးလိုးတက
့် တ်သည်အ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ပစ်လမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုးတွငရ
် သည်
ှ
့် ဆိုးယတ်သည့်် သူမျ ိုးအတွက် သူသည် မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၊
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးပင်ပြစ်ပပီိုး၊ စလင်တစပခင်ိုး ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးအတွက်မူ သူသည်
ဆင်ိုးရဲဒကခ၊ စစ်တဆိုးပပြုပပင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်သ မက န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုး၊ အစ အ ဟ ရ၊
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် တထ က်ပပ့် ခင်ိုး၊ ကင်တွယဆ
် ိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးလည်ိုးပြစ်တပသည်။
ထပပင်
ှ ိုး် လင်ိုးပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးအတွက် သူသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သတ်သင်ရင
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါက
ှ
မဟတ်သတလ ။
့် တပပ တလ ၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရသည်
သင်တတွိုးထင်သကဲသ
့် က
ှ ့််
့် ိုးတင်ထက်တွင ် အတသခရသ မဟတ်ဘဲ သူသည် အမှုအ ိုးလိုးန္င
မည်သည်အ
့် မှုကမဆ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အထင်တသိုးလွနိုး် သည်တက ိုး။
သူတတ်န္င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက က ိုးတင်တပေါ်တင
ွ ်
သူ၏အတသခပခင်ိုးပြင့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်ဟ သင်ယကကည်တနသတလ ။ ထသပပီ
့် ိုးလျှင ် သင်သည်
အသက်ပင်၏အသီိုးကစ ိုးပပီိုး အသက်တရစီိုးရ ပမစ်မှ တရကတသ က်သိုးရန် သူတန
့် က်သ ့်
တက င်ိုးကင်ဘထ လက်ဦိုးမည်တလ ။...ထမျှတလ က် ရိုးရင
ှ ိုး် န္င်သတလ ။ ငါက
့် တပပ ပပတလ ၊့် သင်သည်
မည်သည်အ
့် ရ က ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီနည်ိုး။ တယရှု ၏အသက်တ သင်ထ
့် တွင ်
ရှတနပပီတလ ။ သင်သည် အမှနပ
် င် သူအ
် က ိုးတင်တပေါ်တင
ွ ်
့် သည်၊ သတသ
့် ိုးပြင့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးခခဲရ
့်
အတသခပခင်ိုးသည် တယရှု ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုပင်ပြစ်သည်။ သင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင့််
မည်သည့်် တ ဝန်ဝတတရ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုးခဲပ့် ပီနည်ိုး။ သင်၌ အပပင်ပန်ိုး ဘ သ တရ ိုး
ကင်ိုးရှုင်ိုးမှုသ ရှပပီိုး သူ၏လမ်ိုးစဉ်က သင်န ိုးမလည်တပ။ ယင်ိုးသည် သူက
့်
သင်တပေါ်လွငတ
် စသည်န
့် ည်ိုးတပတလ ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အသက်က ရရှမထ ိုးလျှင၊်
သမဟ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစက တတွျို့ ပမင်မထ ိုးလျှင၊်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
သင်အ
့် ၊ ့်
့် တနပြင့်် အသက်ကပင်ဆင်တသ သူတစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ တပပ ဆ၍ မရန္င်သကဲသ

တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ တခါိုးဝက ပြတ်တကျ ်သွ ိုးြရန်
့် သင်ထက်တန်မည်မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးပြစ်သည်သ မက သူသည် လူဇ့် တလည်ိုး ခယူန္င်သည်။
ထအပပင်
သူသည် ဘန်ိုးတတ ်၏ ခန္ဓ ကယ်ပင်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
တယရှု က မပမင်ြူိုးကကတသ ်လည်ိုး
့်
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးတသည်
၊ ထတခတ်မှ ယဒလူမျြုိုးတသည်
သူက
့်
့်
့် မျက်ပမင်တတွျို့ ခဲက့် ကသည်။
အစအဦိုးတင
ွ ် သူသည် အတသွိုးအသ ိုး ခန္ဓ ကယ် ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး က ိုးတင်ထက်တွင ်
သူအတသခပပီိုးသည်တ
့် န က် သူသည် ဘန်ိုးတတ ်၏ ခန္ဓ ကယ်ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ သူသည် အလိုးစက
လမ်ိုးပခြုတသ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး တနရ တင်ိုးတင
ွ ် အမှုက လပ်တဆ င်န္င်သည်။ သူသည် တယတဟ ဝါ၊
သမဟ
ွ ် သူသည် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ်
့် တ် တယရှု ၊ သမဟ
့် တ် တမရှယပြစ်န္င်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတင
ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်လ န္င်သည်။ သူသည် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြစ်သည်၊ သူသည် ကျန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမျက်တဒါသလည်ိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး
့်
သူသည် သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ လည်ိုးပြစ်သည်။ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးတသည်
့်
သူက
ွ ်ိုးန္င်သည်။ သူသည် မည်သတသ
ဘရ ိုးမျြုိုးပြစ်သည်ဟ
့် ကယ်စ ိုးပပြုရန် တတ်စမ
့်
သင်တပပ သနည်ိုး။ သင်အ
် ကယ် မရှငိုး် ပပန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် တနပြင့်် မရှငိုး် ပပန္င်တပ။ သင် အမှနတ
ပတ်သက်၍ တက က်ချက်ချပခင်ိုးမျ ိုး မပပြုသငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဆငတ
့်် စ်ခတွင ်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တွကတ
် ကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးကရဏ ပြင့်် ပပည်ဝ
့် တသ ဘရ ိုးသခင် အစဉ်အပမဲပြစ်သည်ဟ တက က်ချက်မချန္ှင။့်် သူသည်
သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ ပပည်ဝ
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်ဟ သင်သည် တသချ တပါက်
တပပ န္င်သတလ ။ အကယ်၍ သူသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပပည်ဝ
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင်မျှသ
ပြစ်သည်ဆလျှင၊် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် တခတ်က လက အဘယ်တကက င့််
သူအဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် ကပ်တဘိုးအတပမ က်အပမ ိုးက ချတပိုးမည်နည်ိုး။ လူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးအရ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ဝင် အတယ က်စီတင်ိုး
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အဆိုးတင်တအ င် သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပပည်ဝ
့် တနသငသ
့်် ည်။ သရ့် တွင ် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့် ိုး
ရန်သတ
ူ စ်တယ က်အပြစ် သတဘ ထ ိုးသည့်် ဤဆိုးယတ်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြျက်ဆိုးီ ြ ငလျင်
၊
့်
ကပ်တရ င်္ါန္ှင ့်် အငတ်တဘိုးတကဲ
့် တသ
ကကီိုးစွ တသ တဘိုးဒကခမျ ိုးက အဘယ့်တ
် ကက င ့််
့် သ
့်
ကျတရ က်တစသနည်ိုး။ ထသတသ
ကပ်တဘိုးမျ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး အဘယ်တကက င့််
့်
သူခစ ိုးတစသနည်ိုး။ သူသည် မည်သတသ
ဘရ ိုးမျြုိုးပြစ်သည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တအထဲ
တင
ွ ်
့်
့်
မည်သမ
ူ ျှ မတပပ ဝ၊့် မည်သမ
ူ ျှ မရှငိုး် ပပန္င်ကကတပ။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည်ဟ
သင်တသချ တပပ ရဲသတလ ။ သူသည် တယရှု ၏ဇ တခန္ဓ သ ပြစ်သည်ဟ သင်တပပ ရဲသတလ ။ ထပပင်
့်

သူသည် လူသ ိုးအတွက် က ိုးတင်တပေါ်တင
ွ ် ထ ဝရ အတသခတပိုးမည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ
သင်တပပ ရဲသတလ ။

သားု ပေါားတစ်ဆူ တည်ရိှပေါသတလ
တယရှု လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်တည်လ ပပီိုးတန က်တင
ွ ် လူသည်
ဤသယ
ဲ့် ည်- တက င်ိုးကင်ဘ၌ ခမည်ိုးတတ ်သ ရှသည်မဟတ်ဘ၊ဲ သ ိုးတတ ်လည်ိုး ရှပပီိုး၊
့် ကကည်ခသ
ဝည ဉ်တတ ်ပင် ရှသည်ဟူ၍ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ ဤသတသ
ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးရသည်
ှ
့်
ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တ ပြစ်
့် သည့်် သိုးပါိုးတစ်ဆူ
ဘရ ိုးသခင်ရသည်
ှ
ဟူသည်မှ လူက ကင်စဲထ
ွ
ိုးတသ သမ ိုးရိုးကျ အယူအဆ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက ဤအယူအဆမျ ိုးရှသည်- ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အစတ်အပင်ိုးသိုးခ ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည်၊ သမ ိုးရိုးကျ အယူအဆမျ ိုးတွင ်
ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး အပမစ်တွယတ
် နတသ အရ အ ိုးလိုးမှ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ထအစတ်အပင်ိုး သိုးခက ြန်တီိုးသည့်် တစ်ပါိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလိုးစပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ခမည်ိုးတတ ်မပါဘဲန္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး
မပြစ်န္င်။ အလ ိုးတ၊ူ သ ိုးတတ ် သမဟ
ှ လ
့်် ည်ိုး
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မပါဘဲန္င
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး မပြစ်န္င်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးထဲတွင ်
ခမည်ိုးတတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုး သတည်
ိုးမဟတ် သ ိုးတတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်အပြစ် ယူဆ၍ မရဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကသည်။ ခမည်ိုးတတ ်၊
သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အတူတကွ ပြစ်မသ
ှ လျှင် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်
ပြစ်သည်ဟ မှတ်ယန္
ူ င်သည်။ ယခတွင ် ဘ သ တရိုး ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သင်တအထဲ
မှ
့်
တန က်လက် အသီိုးသိုးီ ပင်လျှင ် ဤယကကည်မှုက စွဲကင်ထ ိုးကကသည်။ သတသ
် သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ကစစရပ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ရှု ပ်တထွိုးပခင်ိုး ပမြူထဲတွင ်
အပမဲရကကသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ ဤယကကည်မှု မှနက
် န်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်အတွက်မူ၊ မည်သမ
ူ ျှ
ရှငိုး် မပပန္င်ကကတပ။ သင်တသည်
ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အလွန ် ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး
့်
ကူိုးစက်ခထ ိုးရသည့်အ
် တွက်၊ ဤအရ မျ ိုးသည် အယူအဆမျ ိုးသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတ ့်
မှနသ
် ည်၊ သမဟ
တချ။ သင်တသည်
ဘ သ တရ ိုး၏
့် တ် မှ ိုးသည် ဆသည်က သင်တ မသ
့်
့်
ဤသမ ိုးရိုးကျ အယူအဆမျ ိုးက အလွန ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး လက်ခထ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊
ဤအဆပ်အတတ က်သည် သင်တအထဲ
တင
ွ ် အလွန ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး စမ်ဝ
င့််
့် င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်

သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင်သည် တကယ်က မတည်ရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ ဤကစစတင
ွ လ
် ည်ိုး သင်တသည်
့်
မသမသ ြျက်ဆိုးီ တတ်သည့်် ဤလမ်ိုးမိုးမက
ှု မလွနဆ
် န်န္င်ကကတလပပီ။ ဆလသည်မှ ခမည်ိုးတတ ်၊
သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် သိုးပါိုးတစ်ဆူ တကယ်က မတည်ရတပ။
ှ
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူ၏ သမ ိုးရိုးကျ အယူအဆမျ ိုး သက်သက်ပြစ်ပပီိုး၊ လူ၏ မှ ိုးယင
ွ ိုး် တသ
ယကကည်မှုမျ ိုး ပြစ်သည်။ မျ ိုးစွ တသ ရ စန္ှစ်မျ ိုး တစ်တလျှ က်တင
ွ ၊် လူ၏စတ်ထတ
ဲ ွင ်
အယူအဆမျ ိုးပြင့်် ရပ်လိုးတြ ်ထ ိုးတသ ၊ လူက လပ်ကကြန်တီိုးထ ိုးပပီိုး၊ ယခင်က လိုးဝ မပမင်ြူိုးသည့််
ဤသိုးပါိုးတစ်ဆက
ူ လူက ယကကည်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤမျ ိုးစွ တသ န္ှစ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင ်
သိုးပါိုးတစ်ဆ၏
ူ “စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်” က ရှငိုး် ပပကကပပီိုးပြစ်သည့်် သမမ ကျမ်ိုးစ
ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပသူမျ ိုးစွ ရှထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
ထင်ရှ ိုးတသ အန္ှစ်သ ရတူညသ
ီ ည့််
့်
ပင်္္ြုလ်သိုးဦိုးအပြစ် သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးသည် မတရရ သကဲသ
့် ့်
မရှငိုး် လင်ိုးဘ၊ဲ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ “တည်တဆ က်ပ” တကက င၊့်် စတ်ရှုပ်တထွိုးခဲက့် ကသည်။
မည်သည့်် ကကီိုးပမတ်သည့်် ပင်္္ြုလ်မျ ိုးကမျှ တစစ
့် ပ်တသချ တသ ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုး တပိုးန္င်ပခင်ိုး
မရှကကတလပပီ။ ရှငိုး် ပပချက် အမျ ိုးစသည် တတွိုးတခေါ်တပမ ်ပမင်မန္
ှု င
ှ ့်် စ ပြငတ
့်် ရိုးသ ိုးချက်တအရ
့်
လက်သငခ
့်် န္င်ြွယပ် ြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ယင်ိုး၏
အဓပပ ယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ပပည်ဝ
့် ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်မှု မရှကကတပ။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက င်ဆ
ဲ ွင ် စွဲကင်ထ ိုးတသ ဤကကီိုးပမတ်သည့််
့် တသ ် လူက ၎င်ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဆသည်မှ တကယ်က မတည်ရတသ
ှ
တကက င့်် ပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ မည်သက
ူ မျှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က မပမင်ြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် ကျန်ိုးဝပ်ရ တနရ တွင ်
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ရှသည်က ဆန်ိုးစစ်ရန်၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်” တွင ် မျြုိုးဆက်မျ ိုး
ကတဋကဋ တပါင်ိုး မည်မျှရှသည်က အတအကျ ဆိုးပြတ်ရန် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
ပင်ကြွဲျို့စည်ိုးတည်တဆ က်ပတွင ် အစတ်အပင်ိုး မည်မျှပါဝင်သည်ကသ စစမ်ိုးစစ်တဆိုးြ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘဗမ န်သ အလည်
အပတ်အတွက် တက်တရ က်ရတလ က်တအ င် မည်သမ
ူ ျှ
့်
ကမတက င်ိုးကကတသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဆန်ိုးစစ်ရန် အဓက လအပ်သည်အ
့် ရ မှ
ဤသပြစ်
့် သည်- ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်အပပင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တခတ်၊
ပင်္္ြုလ်အသီိုးသိုးီ ၏ သက်ဆင်ရ အသွငအ
် ပပင်၊ ၎င်ိုးတ၏
ဲ က
ွ ်ပ အတအကျန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ တစ်
ဆတ
ူ ည်ိုး
့် ခွထ
့်
မည်သပြစ်
့် သည်တ ပြစ်
့် သည်။ အတကက င်ိုးမလှစွ ၊ ဤန္ှစ်မျ ိုးစွ အတွငိုး် တွင၊်
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ဤကစစရပ်မျ ိုး၏ အမှနတ
် ရ ိုးက မပင်ိုးပြတ်န္င်တသိုးတချ။ မည်သည့််
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တက င်ိုးကင်ဘသ အလည်
အပတ်အတွက် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
့်
မတက်တရ က်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သိုးပါိုးတစ်ဆအ
ူ တကက င်ိုး အတလိုးထ ိုးကကသည့်် ထက်သန်ပပီိုး ဘရ ိုးတရ ိုး

ကင်ိုးရှုင်ိုးကကသည့်် ဘ သ တရိုး ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးထ ကစစရပ်၏ အမှနတ
် ရ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
သတင်ိုးပရန်
ွ ်အ ိုးလိုးအတွက် “စစမ်ိုးစစ်တဆိုးတရိုး အစီရင်ခစ ” တစ်ခပြင ့််
့် အလငှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မည်သမ
ူ ျှ ပပန်မလ ကကြူိုးသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ထင်တကကိုးသက်သက် ပြစ်တပသည်။
ဟတ်တပ၏၊ ထသတသ
အယူအဆမျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးအတွက်၊ လူအတပေါ် အပပစ်ြ၍
့်
့် မရတပ၊
အတကက င်ိုးမှ ခမည်ိုးတတ ် တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူြန်ဆင်ိုးချန်တွင ် အဘယ်တ
့် ကက င့််
သ ိုးတတ ် တယရှု က သူန္င
ှ အ
့်် တူ မပါရှတစခဲပ
့် ါသနည်ိုး။ အကယ်၍ အစအဦိုး၌ အရ အ ိုးလိုးက
တယတဟ ဝါန မပြင ့်် လပ်တဆ င်ပပီိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ပ၍ တက င်ိုးခဲလ
့် မ်မ
့် ည်ပြစ်တပသည်။ အကယ်၍
အပပစ်ြရမည်
ဆပါက၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်တွင ် သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုး သူ၏
့်
တရှ ျို့တမှ က်သ မတခေါ်
ခဲဘ
ဲ့် သ တယတဟ ဝါ
့် ၊ဲ ယင်ိုးထက် သူ၏အလပ်က တစ်ဦိုးတည်ိုး လပ်တဆ င်ခတ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တဒင်္ဂ သတလစ်ဟင်ိုးမအ
ှု တပေါ် အပပစ်ြပါတလ့်
တစ။ အကယ်၍ သူတအ
့်
့် ိုးလိုး
တစ်ပပြုင်တည်ိုး အလပ်လပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊ သူတသည်
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုး ပြစ်လ ခဲမ
့် ည် မဟတ်တလ ။
့်
အကယ်၍ အစအဦိုးမှ အဆိုးတင်တအ င် တယတဟ ဝါ၏ န မတစ်ခသ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မှ
တယရှု န မ မရှခဲပ
ွ ပ
် င် သူအ
ဲ့် ည်
့် ါက၊ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးတခတ်တင
့် ိုး တယတဟ ဝါဟူ၍သ တခေါ်ဆဆဲပြစ်ခမ
ဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဤခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးဒကခမှ လွတပ် ပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။
ဤအရ အ ိုးလိုးအတွက် တယတဟ ဝါက အပပစ်တင်၍ မရသည်မှ တသချ ပါသည်။ အပပစ်ြရမည်
့်
ဆပါက၊ လူအ ိုး ဘရ ိုးသခင်မှ မည်သပူ ြစ်သည်က အတအကျ မသန္င်တစြ စ
့် တ်ရှုပ်တထွိုးတစက
မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်တစလျက်၊ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး မျ ိုးစွ ကက သူ၏ အလပ်အ ိုး တယတဟ ဝါ၏ န မ၊
တယရှု ၏ န မန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ န မန္ှငပ
့်် င် ဆက်လက် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က အပပစ်ြပါတလ့်
တစ။ အကယ်၍ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့်
ကယ်တင်သည် အဆင်ိုးသဏ္ဌ န် သမဟ
ှ ့်် ထအပပင်
တယရှု ကသ
ဲ့် တသ
န မမပါဘဲန္င
ှ ့််
့် တ် ပရပ်မပါဘဲန္င
့်
့်
လပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က ၊ လူသည် မိုးချြုန်ိုးသမျ ိုးကသ ကက ိုးရလျက်၊ သူအ
့် ့်
့် ိုး ထတတွျို့၍မရသကဲသ
မပမင်န္င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဤအလပ်မျြုိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သ ၍ အကျြုိုးရှပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။
ယခတွင ် မည်သည်အ
့် ရ က လပ်၍ရန္င်သနည်ိုး။ လူ၏ အယူအဆမျ ိုး စတဆ င်ိုးထ ိုးသည်မှ
တတ င်ကသ
ဲ့် ပမင်
ဲ့် ကျယ်
ပပန်လှ
့် ိုးပပီိုး ပင်လယ်ကသ
့် သည်၊ မျက်တမှ က်တခတ်၏ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် မ
့်
ယင်ိုးတက
့် ၊ ့် ဘ လပ်ရမှနိုး် မသ လိုးဝ ပြစ်သွ ိုးသည့်် အတင်ိုးအတ ထ
့် ကဲသ
့် သည်ိုးမခန္င်တတ သ
ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါ၊ တယရှု န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတအကက
ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သ ရှတသ
့်
အတတ်က လတွင၊် လူသည် မည်သ န့္် င်န္င်နင်ိုးနင်ိုး ကင်တွယ်ရမည်ဆသည်တွင ် လိုးဝ
ဘ လပ်ရမှနိုး် မသ ပြစ်န္င
ှ ခ
့်် ပဲ့် ပီိုးသ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးလည်ိုး
ပြစ်သည်ဟပင် တပပ ဆတသ တန က်ထပ် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ရှတလသည်။ သူသည်

မည်သပူ ြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သိုးပါိုးတစ်ဆ၏
ူ မည်သည်ပ
့် င်္္ြုလ်ထတ
ဲ ွင ် န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှကက တရ ယှက်
တနခဲသ
် က
ှ တ
် နခဲသ
ူ သနည်ိုး။ လူသည် ဤအရ က မည်သ ့်
့် ည် သမဟ
့် ည်က မည်သသ
့် တ် ကွယဝ
ခယူန္င်မည်နည်ိုး။ သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင် တစ်ခတည်ိုးသည် ရှငိုး် ပပရန် လူသည်
တစ်သက်တ တလ က် အချန်ယခ
ူ ရ
ဲ့် သည်၊ သတသ
် ယခတွင ် “တလိုးပါိုးတစ်ဆ”ူ ရှသည်။ ဤအရ က
့်
မည်ကသ
ဲ့် ရှ
ှ တ။့် ထသတသ
့် ငိုး် ပပန္င်မည်နည်ိုး။ သင်ရှငိုး် ပပန္င်သတလ ။ ညီအစ်က တမ င်န္မ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သင်တသည်
ယတနထ
့် မည်သ ယ
့်
့် ကကည်ကကတလပပီနည်ိုး။ သင်တက
့် ငါချီိုးကျြူိုးပါသည်။
သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင်က မနည်ိုးလက်ခယူခရ
ဲ့် သည်၊ သင်တသည်
ဤတလိုးပါိုးတစ်ဆအ
ူ ိုးလည်ိုး
့်
ယင်ိုးကဲသ
့် မယ
မ်ိုးယင်တသ ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုး အဘယ်သ ဆက်
လက်ထ ိုးရှန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
့်
ထွက်သွ ိုးရန် တက်တွနိုး် ပခင်ိုးခရတသ ်လည်ိုး၊ သင်တ ပငင်
့် ိုးဆ၏။ စတ်ကူိုး၍
မရန္င်တလ က်တအ င်ပင်တည်ိုး။ သင်တသည်
အမှနတ
် ကယ် တစ်မထ
ူ ိုးူ ကက၏။ လူတစ်ဦိုးသည်
့်
ဘရ ိုးတလိုးပါိုးက ယကကည်သည်အထ လပ်တဆ င် န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက လိုးဝ န ိုးမလည်န္င်တပ။
ဤအရ က အြ
့် ွယအ
် မှု တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ သင်တ မထင်
သတလ ။ သင်တသည်
ထသတသ
့်
့်
့်
ကကီိုးပမတ်သည့်် အြ
့် ွယအ
် မှုက ပပြုန္င်သည် ဆသည်က ငါမသခဲတ
် ွင၊် သိုးပါိုးတစ်ဆူ
့် ပ။ အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤစကကဝဠ ကကီိုးထဲ မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ျှ တည်ရမတနဟ
ှ
သင်တက
့် ငါ
တပပ ပါရတစ။ ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သ ိုးတတ ်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က တန်ဆ ပလ တစ်ခအပြစ်
အတူပိုးူ တွဲ အသိုးပပြုသည်ဆသည့်် အယူအဆတစ်ခ ရှြမဆ
ှ ့််
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၌ ခမည်ိုးတတ ်န္င
သ ိုးတတ ်ဟူ၍ မရှတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတတွိုးမှ ိုး တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊
ဤတလ ကကကီိုးထတ
ဲ ွင ် အမှနတ
် ကယ် တည်ရမတနတပ။
ှ
သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး သင်တ၏
့်
့် စတ်မျ ိုးသည်
ရိုးစင်ိုးလွနိုး် သည် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်တ၏
် တွက၊်
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးသည် ဆင်ပခင်တတရ ိုး မမဲ့်သည့်အ
ထသတသ
အတတွိုးမှ ိုးတွငပ
် င် ယင်ိုး၏ မူလရင်ိုးပမစ်ရပပီ
ှ ိုး အတပခအပမစ် လိုးဝမရှပခင်ိုး မဟတ်တပ။
့်
ထထက်
ယင်ိုးတသည်
အတတ ်အတန် သင်တ
် ဏ်တက င်ိုးသည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးတအ
့် လျ ်ပပီိုး ထွငဉ
့်
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ွ ၊် ဘရ ိုးတစ်ပါိုးတည်ိုးက ဘရ ိုးသိုးပါိုးအပြစ်သ ပွ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့် ငပ
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သ ိုးတတ ်ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။
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ဝည ဉ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရ ပြစ်သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်၏၊ သတသ
် သူသည် လူဇ့် တခယူန္င်ပပီိုး
့်
လူတအလယ်
တနထင်န္င်သည့်အ
် ပပင် အရ အ ိုးလိုး၏ အထက်၌ ရှတနန္င်သည်။ သူ၏
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် အလိုးစ အပါအဝင်ပြစ်ပပီိုး တနရ တင်ိုးတင
ွ ် ရှသည်။ သူသည် ဇ တခန္ဓ ထဲန္င
ှ ့််
စကကဝဠ အထက်တွင ် တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး ရှတနန္င်သည်။ လူအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မှနတ
် သ
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ တပပ ကကသည့်အ
် တွက၊် မည်သမ
ူ ျှ စတ်ထင်တင်ိုး

ခွ၍
ဲ မရသည့်် ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆတ
ူ ည်ိုး ရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဝည ဉ်တတ ်
ပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ပင်္္ြုလ် ပြစ်က ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်တ တပပ
ကကသည်အ
့် တင်ိုး၊ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ဟူ၍
့်
ပြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် သိုးဆပူ ြစ်တနသည် မဟတ်တလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
့်
တစ်ပါိုးပြစ်ပပီိုး၊ သ ိုးတတ ်က အပခ ိုးတစ်ပါိုး၊ ခမည်ိုးတတ ်ကလည်ိုး တန က်တစ်ပါိုး ပြစ်တနတပသည်။
၎င်ိုးတ၏
င့််
့် ဇ တအပြစ်တတ ်မျ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရမျ ိုး ကွဲပပ ိုးတပသည်။ ထတကက
့်
၎င်ိုးတအသီ
ိုးသီိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး အဘယ်သ ပြစ်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတွက်
န ိုးလည်ရန် လွယက
် ူသည်။ ဤသပြစ်
့် ပါက၊ ခမည်ိုးတတ ်သည် ဝည ဉ်တတ ်သည် သ ၍ပင်
ပြစ်တသိုးသည်။ သူသည် ကမဘ တပမသ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ မဆင်ိုးသက်ခသ
ဲ့် ည် သ မက၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
လူဇ့် တ မခယူြူိုးတပ။ သူသည် လူ၏ န္ှလိုးသ ိုးထက
ဲ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ တသချ တပါက်
ဝည ဉ်တတ ်လည်ိုး ပြစ်၏။ သဆ
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မသ
ှု ည်
့် လျှင ် သူန္င
အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သ ိုးတတ ်ကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှုတလ ။ သတည်
ိုးမဟတ်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ခမည်ိုးတတ ်၏ ဝည ဉ်တတ ်ကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မတ
ှု လ ။ ဝည ဉ်တတ ်
အသီိုးသိုးီ ၏ အန္ှစ်သ ရသည် အတူတူ ပြစ်သတလ ။ သမဟ
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
ခမည်ိုးတတ ်၏ တန်ဆ ပလ တစ်ခတလ ။ ဤအရ အ ိုး မည်ကသ
ဲ့် ရှ
့် ငိုး် ပပ၍ရန္င်သနည်ိုး။
ထတန
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မသ
ှု ည် အဘယ်နည်ိုး။
့် က်တွင ် သ ိုးတတ ်န္င
ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်န္စ
ှ ်ပါိုးကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှုတလ ၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့််
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးကက ိုးက ဆက်န္ယ်မတ
ှု လ ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် မည်သည့်ရ
် င
ှ ိုး် ပပချက်မျှမရှတသ
ကစစရပ်မျ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုး ဆပါက၊
၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးက ပင်ဆင်ကကသည့်အ
် တွက၊် ပင်္္ြုလ်သိုးပါိုးအတကက င်ိုး
့်
တပပ ၍မရန္င်တပ။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
ကွဲပပ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်သိုးပါိုးပြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်မျ ိုးသည် အစွမ်ိုးခန
ွ အ
် ိုးတွင ် ကွဲပပ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တကယ်က ဝည ဉ်တတ ်
့်
တစ်ပါိုးတည်ိုး မပြစ်န္င်တပ။ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဤအယူအဆသည် အဓပပ ယ်မရှဆိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပင်ိုးစတ်က သူက
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တတ ်ပါရှလျက်
့် အသီိုးသိုးီ အဆငအ
ပင်္္ြုလ်သိုးပါိုးအပြစ်သ ခွ
့် ဲလက်သည်။ သဆ
့် လျှင ် သူသည် အဘယ်သ ဝ
့် ည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုး ပြစ်န္င်တသိုးသနည်ိုး။ ငါက
့် တပပ တလ ၊့် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
ယင်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ် သမဟ
့်
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က

ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ အချြုျို့က ၎င်ိုးတ အ
့် ည်ဟ တပပ ကကသည်။
့် ိုးလိုး အတူတကွ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
သဆ
ွ ်အ ိုး မည်သက
ူ တရွ ိုးန္တ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တလ ၊
့် လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သ ိုးတတ ်တလ ၊ သတည်
ိုးမဟတ် ခမည်ိုးတတ ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရွ ိုးန္တ်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ
့်
သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်ဟ အချြုျို့က ဆကကသည်။ သဆ
့် လျှင ် အန္ှစ်သ ရအရ သ ိုးတတ ်သည် အဘယ်သူ
ပြစ်သနည်ိုး။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တပတလ ။
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က ခမည်ိုးတတ ်၏ န မပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခလူတစ်ဦိုး၏
ရှု တထ ငမ
့်် ှ တခေါ်ဆသည်။ တယရှု သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပဋသတန္ဓတည်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ည်က သင် သတမပပြုမသတလ ။ သူ၏အတွငိုး် တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ရှသည်။
သင်မည်သည့်အ
် ရ တပပ ဆသည်ပြစ်တစ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။
သ ိုးတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤစတ်ကူိုးသည် တကယ်က မမှနတ
် ပ။ အမှုအ ိုးလိုးက တဆ င်ရွက်သမ
ူ ှ
ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်သည်သ သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွက်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သန
ူ ည်ိုး။
ယင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ တယရှု ၏ အထဲ၌
အလပ်လပ်တသ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ အမှုအ ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က (ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်) တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ခင်ိုး မရှပါက၊ သူ၏
အမှုသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်အ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ တယရှု သည်
သူဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က ခမည်ိုးတတ ်၏ န မပြင့်် တခေါ်ဆခဲခ
ွ ၊်
့် ျန်တင
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သ မန်န္င
ှ ့်် ရိုးရိုးဇ တခန္ဓ က ယူတင်ဝတ်ဆင် ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခ
သက်ရတစ်
ှ
ဦိုး၏ အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န် ရှခဲတ
့် သ တကက င်သ
့် ၊ ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ
ဤအရ က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အတွငိုး် ၌ ရှသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်
ပြစ်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ သူ၏အပပင်ပန်ိုး သွငပ် ပင်သည် ပမှနလ
် ူသ ိုး တစ်ဦိုး၏ သွငပ် ပင်ပြစ်တနဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် တယရှု ကယ်တင် အပါအဝင်၊ လူမျ ိုးအ ိုးလိုး တပပ ဆကကတသ “လူသ ိုး”
ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူက
့် လူသ ိုးဟ တခေါ်ဆသည်က တထ က်ဆလျှင၊် သူသည် သ မန်လူတ၏
့်
ပမှနမ
် သ ိုးစထဲတွင ် တမွိုးြွ ိုးလ ခဲတ
့် သ လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး (တယ က်ျ ိုး ပြစ်တစ၊ မန်ိုးမပြစ်တစ၊ မည်သည့််
အတပခအတနတွငမ
် ဆ သက်ရလူ
ှ သ ိုး၏ အပပင်ပန်ိုး အက န္ှငပ့်် ြစ်သည်) ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တယရှု က
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က ခမည်ိုးတတ ်ဟူသည့်် န မပြင့်် တခေါ်ဆပခင်ိုးမှ သင်တသည်
ကနဦိုးတွင ်
့်
သူအ
့် ှ
့် ိုး ခမည်ိုးတတ ်ဟ တခေါ်ဆခဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် တူတပသည်။ သူသည် ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
ထသ တခေါ်
် င်တပိုးခဲတ
့် သ
့် ဆခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တအ
့် ိုး အလွတ်ကျက်မှတ်ရန် တယရှု မှ သွနသ

ပဌ န တတ ်က သင်တ မှ
ူ သ အကျွန္ပ်
် တ၏
့် တ်မကကတသိုးသတလ ။ “တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတတ ်မတ
့်
အြ...” သူသည် လူအ ိုးလိုးက တက င်ိုးကင်ဘမှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ်၏ န မန္ှင ့်် တခေါ်ဆရန်
တစခင်ိုးခဲသ
် တွက၊် သူသည်
့် ည်။ သူသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ်ဟ တခေါ်ဆခဲသ
့် ည့်အ
သင်တအ
့်် န်ိုးတူ ရပ်တည်သတ
ူ စ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ ထသ လ
့် ိုးလိုးန္ှငတ
့် ပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ်၏ န မန္ှင ့်် တခေါ်ဆခဲသ
့် တွက၊်
့် ည်အ
ဤအရ က တယရှု သည် မမကယ်ကယ် သင်တန္ှ့် င ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးတူသည့်အ
် ပြစ်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပေါ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ် ခရသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် (ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်
အတနန္ှင)့်် ရှု ပမင်ခသ
ဲ့် ည်က ပပတပသည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး “ခမည်ိုးတတ ်” ဟ တခေါ်ဆပါက၊
့်
ဤသည်မှ သင်တသည်
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် မဟတ်တလ ။ တယရှု ၏
့်
ကသဇ အ ဏ သည် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးတစက မူ၊ က ိုးစင်တင်ပခင်ိုး မတင်မီတွင၊် သူ၏
အမှုက မပပီိုးစီိုးတသိုးသည့်အ
် တွက် သူသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် (ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်)
အပ်စိုးသည့်် လူသ ိုး တစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမ၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးထဲမှ တစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ထတကက
င့်် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ်ဟ သူ၏တခေါ်ဆပခင်ိုးသည် လိုးဝဥဿ သူ၏
့်
န္ှမ်ခ
ဲ့် ည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး (တက င်ိုးကင်ဘမှ ဝည ဉ်တတ ်က
့် ျပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုး ပြစ်ခသ
့်
ဆလသည်) သူ၏ ထသပ့် စပြင ့်် တခေါ်ဆပခင်ိုးက သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏
သ ိုးတတ ်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ သက်တသမပပတပ။ ထထက်
ယင်ိုးမှ သူသည် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ လူတစ်ဦိုး
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ ရှု တထ င်က
့် သက်သက် ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ကွဲပပ ိုးတသ
ပင်္္ြုလ်မျ ိုး တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ သူ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး မတင်မီတွင၊်
တယရှု သည် ဇ တပကတ၏ ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးပြင့်် ြွဲျို့တန္ှ င် ထ ိုးခရသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ
့်
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏ ကသဇ အ ဏ က အပပည်အ
့် ဝ မပင်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးမှ သူသည် အြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် သ
ှ
ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ရှ တြွန္င်ခသ
ဲ့် ည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ တင်္သတရှမန် ဥယျ ဉ်တွင ် သိုးကကမ်သိုးခါ
သူဆတတ င်ိုးခဲသ
့် တင်ိုး ပြစ်သည်- “အကျွန္ပ်
် အလရှသည် အတင်ိုး မပြစ်ပါတစန္ှင။့််
့် ည်အ
ကယ်တတ ်အလရှသည် အတင်ိုး ပြစ်ပါတစတသ ။” သူသည် က ိုးတင်တပေါ် အတင်မခခဲရ
ွ ၊်
့် မီတင
ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ရှငဘ
် ရင်မျှသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ခရစ်တတ ်၊ လူသ ိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ကယ်မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ ရပ်တည်ချက်မှ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ်ဟ တခေါ်ဆခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင ်
ဘရ ိုးသခင်က ခမည်ိုးတတ ်ဟ တခေါ်ဆသူအ ိုးလိုး သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်ဟ သင်တပပ ၍ မရန္င်တပ။
ဤအရ သည် မှနက
် န်ပါက၊ တယရှု က သင်တက
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်တ ့်
့် ပဌန တတ ် သင်တပိုးသည်န္င

အ ိုးလိုးသည် သ ိုးတတ ် ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ သင်တ လက်
မခတသိုးပါက၊
့်
ငါက
ူ ည်ိုး။ အကယ်၍ သင်တသည်
့် တပပ ကကတလ ၊့် ခမည်ိုးတတ ် (အြ)ဟ သင်တ တခေါ်
့် ဆသူမှ မည်သန
့်
တယရှု က ရည်ညန်ိုးတနပါက၊ သင်တအြ
တယရှု
၏ ခမည်ိုးတတ ်သည် မည်သပူ ြစ်သနည်ိုး။ တယရှု
့်
့်
ထွက်ခွ သွ ိုးပပီိုး တန က်တွင၊် ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သ ိုးတတ ်တန္ှ့် င ့်် ဆင်သည့်် ဤစတ်ကူိုး မရှတတ တ
့် ပ။
ဤစတ်ကူိုးသည် တယရှု လူဇ့် တခယူသည့်် န္ှစ်က လမျ ိုးအတွက်သ သင်တ
ဲ့် ည်။ အပခ ိုး
့် လျ ်ခသ
အတပခအတန အ ိုးလိုးတအ က်တွင၊် သင်က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ်ဟ တခေါ်ဆတသ အခါ၊
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ သခင်န္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတအကက
ိုး ဆက်န္ယ်မှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ ခမည်ိုးတတ ်၊
့်
သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤသိုးပါိုးတစ်ဆူ စတ်ကိုးူ ရပ်တည်န္င်သည့််
အချန်က လ မရှတပ။ ယင်ိုးသည် တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က် ပမင်ရခဲတသ အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခပြစ်ပပီိုး
မတည်ရတပ။
ှ
ဤအရ က လူအမျ ိုးစအတွက် ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အမှတ်ရတက င်ိုး အမှတ်ရတစန္င်သည်- “ငါတ ပ
ှ အ
့်် ညီ တစ်သဏ္ဌ န်တည်ိုး လူက
့် သဏ္ဌ န်န္င
ြန်ဆင်ိုးကကစ။”့် ဘရ ိုးသခင်သည် “ငါတ”့် ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် အညီ တစ်သဏ္ဌ န်တည်ိုး လူက
ြန်ဆင်ိုးကကစဟ
့် တပပ သည်က တထ က်ဆလျှင၊် “ငါတ”့် သည် န္ှစ်ပါိုး သမဟ
့် တ် န္ှစ်ပါိုးထက် ပသည်က
ညန်ပပ၏။ သူက “ငါတ”့် ဟ တြ ်ပပခဲသ
့် တွက၊် ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးသ ရှသည် မဟတ်တပ။
့် ည်အ
ဤနည်ိုးပြင့်် လူသည် စတ်ကိုးူ သက်သက်ပြစ်သည့်် ကွဲပပ ိုးသည့်် ပင်္္ြုလ်မျ ိုးက စတင် တတွိုးထင်ခပဲ့် ပီိုး၊
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့််
ထင်ပမင်ယူဆချက် တပေါ်တပါက်လ ခဲသ
့် ရ န္ှင ့်် တူသနည်ိုး။
့် ည်။ သဆ
့် လျှင ် ခမည်ိုးတတ ်သည် မည်သည်အ
သ ိုးတတ ်သည် မည်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် တူသနည်ိုး။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သည်အ
့် ရ န္ှင ့််
တူသနည်ိုး။ ယတနတခတ်
၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သိုးပါိုးစလိုး အတူတကွ တပါင်ိုးထ ိုးတသ ပသဏ္ဌ န်
့်
တစ်ခပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ှ ့််
့် ည်မှ ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သဆ
့် လျှင ် လူ၏ ပသဏ္ဌ န်သည် ခမည်ိုးတတ ်န္င
သ ိုးတတ ်၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ တ
့်် သ
ူ တလ သမဟ
ှ ့််
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
တူသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်ပ
် င်္္ြုလ်သည် လူသ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န် ပြစ်သနည်ိုး။
လူသ ိုး၏ ဤထင်ပမင်ယူဆချက်သည် တကယ်က မမှနက
် န်သကဲသ
့် အဓ
ပပ ယ်မရှတပ။ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးက အချြုျို့တသ ဘရ ိုးသခင်မျ ိုးအပြစ်သသ
ဲ င်သည်။ တမ တရှက
့် ခွန္
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုးက တရိုးခဲသ
့် ည့်် အချန်တွင၊် ယင်ိုးမှ ကမဘ ကကီိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတန က်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးပပီိုး တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ကမဘ ကကီိုး စတင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ချန် အစအဦိုး၌
တမ တရှသည် ရှမတနခဲတ
ွ မ
် ှ တမ တရှသည် ကျမ်ိုးစ က
့် ပ။ မျ ိုးစွ ကက ပပီိုး တန က်ပင်ိုးတင
တရိုးသ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် စက ိုးတပပ ခဲသ
့် ည်မှ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ
့်

သူမည်သ သ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ ကအ ိုး မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် န္င်ခမ
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု အရပ်အမမက်မျှ သူထ
့် ည်ဆသည်န္င
့် တွင ်
မရှခဲတ
ွ ် ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတင
ဝည ဉ်တတ ်တအ
် ည့်် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့််
့် ိုး တြ ်ပပချက် ဘ မျှမရှတပ၊ စစ်မှနသ
တယဟ ဝါမှ ဣသတရလတွင ် သူ၏ အမှုအ ိုး တဆ င်ရွကတ
် နခဲသ
့် ည်ကသ တြ ်ပပထ ိုးသည်။ တခတ်မျ ိုး
တပပ င်ိုးလဲသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူက
် ဤအရ က
့် မတူကွဲပပ ိုးတသ န မမျ ိုးပြင့်် တခေါ်ဆထ ိုးသည်၊ သတသ
့်
န မအသီိုးသိုးီ သည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ပင်္္ြုလ်တစ်ပါိုးက ရည်ညန်ိုးသည်ဟ သက်တသမပပန္င်တပ။
ဤအရ သည် မှနက
် န်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ မတရမတွကန္
် င်တသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး ရှမည် မဟတ်တလ ။
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတင
ွ ် တရိုးသ ိုးထ ိုးတသ အရ မှ တယတဟ ဝါ၏ အမှု၊ ပညတ်တတ ်တခတ်၌
စတင်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုအဆင်တ
့် စ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူတပပ ဆသည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်ခက
ဲ့်
သူ အမနတ
် ့် ပိုးခဲသ
့် ည်အတင်ိုး
တည်ပမဲခသ
ဲ့် ည်။ မည်သည့်အ
် ချန်တွငမ
် ျှ တယတဟ ဝါက သူသည် အမှုတဆ င်ရွကြ
် ကကလ
တသ
့်
ခမည်ိုးတတ ် ပြစ်တကက င်ိုး မတပပ ခဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရွ ိုးန္တ်ရန် သ ိုးတတ ်ကကလ ပခင်ိုးက
့် ကဲသ
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ ပတရ ြက်မပပြုခဲတ
့် ပ။ တယရှု ၏ အချန်က လ တရ က်လ တသ အခါတွင၊်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရွ ိုးန္တ်ရန် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ ခယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟသ တပပ ခဲပ့် ပီိုး၊
ကကလ ခဲပ့် ပီိုးသူမှ သ ိုးတတ ် ပြစ်သည်ဆသည်က မတပပ ခဲတ
့် ပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
တခတ်က လမျ ိုးသည် မတူကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်တသ
အမှုသည်လည်ိုး ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက င၊့်် သူသည် သူ၏ အမှုက မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
နယ်ပယ်မျ ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် လပ်တဆ င်ရန် လအပ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် သူကယ်စ ိုးပပြုတသ
ပင်ကလကခဏ သည်လည်ိုး ကွဲပပ ိုးသွ ိုးသည်။ လူက တယတဟ ဝါသည် တယရှု ၏
ခမည်ိုးတတ ်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်သည်၊ သတသ
် “ငါတသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့််
့်
့်
သ ိုးတတ ်ဟူ၍ ခွပဲ ခ ိုးမတန။ ငါန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်သည် တစ်ဦိုးတည်ိုး ပြစ်၏။
ခမည်ိုးတတ ်သည် ငါ၌ရှတတ ်မ၍
ူ ငါသည်လည်ိုး ခမည်ိုးတတ ်၌ ရှ၏၊ သ ိုးတတ ်က ပမင်တသ သူသည်၊
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတတ ်မတ
ူ သ ခမည်ိုးတတ ်က ပမင်၏။” ဟတပပ ဆခဲသ
့် ည့်် တယရှု က ဤအရ က
အသအမှတ်မပပြုခဲတ
သီိုးပခ ိုး
့် ပ။ အန္ှစ်ချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် ခမည်ိုးတတ ်ပြစ်တစ၊ သ ိုးတတ ်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးအပြစ်သ ခွ
့် ပဲ ခ ိုးမခရဘဲ၊ ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုးပြစ်သည်။ လူက ရှငိုး် ပပရန်
ကကြုိုးစ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ကစစရပ်မျ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ထင်ပမင်ယူဆချက်အပပင် ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်တတ ်တ အကက
ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှု တပြင
့်
့် ့််
ရှု ပ်တထွိုးသွ ိုး၏။ လူသည် သီိုးပခ ိုး ပင်္္ြုလ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ တပပ တသ အခါတွင၊် ဤသည်မှ

ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရပ်ဝါဒသတဘ သ သွ
့် ငိုး် လက်သည် မဟတ်တလ ။ လူသည် ပင်္္ြုလ်မျ ိုးအ ိုး ပထမ၊
ဒတယန္ှင ့်် တတယဟူ၍ပင် သတ်မှတ်ကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူ၏
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ကကပပီိုး၊ ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးင ှ မထက်တန်သကဲသ
့် လ
့် ိုးဝ လက်တတွျို့မကျတပ။
အကယ်၍ သင်သည် ထသူက
ှ ်ပါိုး ရှသနည်ိုး။” ဟ တမိုးခဲပ
့် ါက၊ ထသူက
့် “ဘရ ိုးသခင် ဘယ်န္စ
ဘရ ိုးသခင်သည် ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
သိုးပါိုးတစ်ဆပူ ြစ်သည်- စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးတစ်ဆူ ပြစ်သည်ဟ တပပ တပမည်။ သင်က “ခမည်ိုးတတ ်
ဆသည်မှ မည်သန
ူ ည်ိုး။” ဟ တစ်ြန် တမိုးခဲပ
့် ါက၊ ထသူက၊ “ခမည်ိုးတတ ်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည်၊ သူသည် အရ အ ိုးလိုးက ကွပ်ကဲပပီိုး တက င်ိုးကင်ဘ၏
အရှငသ
် ခင် ပြစ်သည်။” ဟ တပပ တပမည်။ “သဆ
့် လျှင ် တယတဟ ဝါသည် ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သတလ ။”
ဟ သင်တမိုးမည်ဆပါက၊ ထသူက “ဟတ်သည်” ဟ ပပန်တပြမည်။ ထတန
့် က် သင်က “သ ိုးတတ ်သည်
မည်သန
ူ ည်ိုး။” ဟ ထသူက တမိုးမည်ဆပါက၊ တယရှု မှ သ ိုးတတ ် အမှနပ် ြစ်သည်ဟ ထသူက
တပပ တပမည်။ “ဤသဆ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။
့် လျှင ် တယရှု ၏ အပြစ်အပျက်က ိုး မည်သည့်အ
မည်သည်တ
့် နရ မှ သူလ ခဲသ
့် နည်ိုး။” ဟ တမိုးမည် ဆပါက၊ ထသူက “တယရှု သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ ပဋသတန္ဓ စွဲယပူ ခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် မ ရထ တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ည်။” ဟ တပပ တပမည်။ သဆ
့် လျှင ်
သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည်လည်ိုး ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သူ၏အလပ်သည်လည်ိုး
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ တယတဟ ဝါသည်
ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် တယရှု ၏ အန္ှစ်သ ရသည်လည်ိုး ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။
့်
ယခတန က်ဆိုးတသ က လတွင၊် အမှုပပြုတနတသိုးသည်မှ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်က
တပပ စရ ပင်မလတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်သ မတူ
ကပွဲ ပ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။
့်
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးမှ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုး တဆ င်ရွက်တနသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ် သက်သက် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထသပြင
့် ့်် ပင်္္ြုလ်မျ ိုးကက ိုးတွင ် ကွဲပပ ိုးချက် မရှတပ။
တယရှု သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ပဋသတန္ဓတည်ခသ
ဲ့် ည်၊ မလွဲဧကန် သူ၏ အမှုသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် အတအကျ ပြစ်တပသည်။ တယတဟ ဝါက တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့််
အမှု၏ ပထမအဆင်တ
ွ ၊် သူသည် လူဇ့် တ မခယူခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် လူထ
ိုး မတပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲတ
့် င
့် ပ။
့် သလည်
့်
ထတကက
င့်် လူသည် သူ၏ မည်သည်အ
့် သွငပ် ပင်က လိုးဝ မပမင်ခရ
ဲ့် တပ။ သူသည် မည်မျှ ကကီိုးပမတ်က
့်
မည်မျှပမငမ
့်် ိုးခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၊ လူအ ိုး ဦိုးစွ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင် ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
သူသည် မိုးတမ်မျ ိုး အလယ် လူသ ိုးအ ိုး စက ိုးတပပ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည် ဝည ဉ်တတ ်မျှသ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ အသွငအ
် ပပင်က မည်သမ
ူ ျှ မျက်ပမင် မတတွျို့ ခဲက့် ကရတပ။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ သ
်

ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ ယဒနယ်တွင ် လူဇ့် တ
ခယူခသ
ဲ့် ည်အ
့် ခါတွငသ
်
လူသည် ပထမဦိုးဆိုးအတနန္ှင ့်် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က
ယဒလူတစ်ဦိုးအပြစ် တတွျို့ ပမင်ခရ
ဲ့် တပသည်။ တယတဟ ဝါ၏ ခစ ိုးချက်အ ိုး အ ရခ၍ မရန္င်ခတ
ဲ့် ပ။
သတသ
် သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပဋသတန္ဓတည်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဆလသည်မှ တယတဟ ဝါ
့်
ကယ်တတ ်တင်၏ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပဋသတန္ဓတည်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏
ပပယင်္်အပြစ် တမွိုးြွ ိုးလ ခဲဆ
ဲ့် တသ အရ မှ တယရှု အတပေါ်သ ့်
့် ပဲ ြစ်သည်။ လူက ပထမအဦိုးဆိုး ပမင်ခရ
ချြုိုးငက
ှ ်အပြစ် ဆင်ိုးသက်တနသည့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ တယရှု အြ ့်
သီိုးသန်ဝ့် ည ဉ်တတ ် မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ယင်ိုးထက် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သဆ
့် လျှင ်
တယရှု ၏ ဝည ဉ်တတ ်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ ခွ၍
ဲ ရန္င်သတလ ။ အကယ်၍ တယရှု သည်
တယရှု ၊ သ ိုးတတ ် ပြစ်ပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပါက၊
၎င်ိုးတသည်
အဘယ်သ တစ်
ပါိုးတည်ိုး ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ထသပြစ်
ဲ့် ည်
့်
့်
့် ပါက အမှုက တဆ င်ရွက်န္င်ခမ
မဟတ်တပ။ တယရှု အတွငိုး် ရှ ဝည ဉ်တတ ်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် တယတဟ ဝါ၏
ဝည ဉ်တတ ်တသည်
တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဝည ဉ်တတ ်၊ ခန္ှစ်ဆပပင်ိုးတသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် အလိုးစ ပခြုလမ်ိုးတသ ဝည ဉ်တတ ်ဟူ၍
တခေါ်ဆ၍ရန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် အလပ်မျ ိုးစွ တဆ င်ရွက်န္င်သည်။ သူသည်
ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးန္င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင့်် ြျက်ဆိုးီ န္င်သည်။ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်န္င်သည့်အ
် ပပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် အ ိုးလိုးကလည်ိုး သမ်ိုးပက်က
ြျက်ဆိုးီ န္င်သည်။ ဤအလပ်အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က တဆ င်ရွက်ပပီိုး သူ၏ကယ်စ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အပခ ိုးမည်သည်ပ
့် င်္္ြုလ်ကမျှ လပ်တဆ င်ရပပီိုး မပြစ်န္င်တပ။ သူ၏ဝည ဉ်တတ ်အ ိုး
တယတဟ ဝါ၊ တယရှု န္င
ှ ့်် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ဟူသည်န
့် မပြင့်် တခေါ်ဆန္င်သည်။ သူသည် သခင်ပြစ်ပပီိုး၊
ခရစ်တတ ်ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးလည်ိုး ပြစ်လ န္င်သည်။ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှပပီိုး
တပမကကီိုးတပေါ်၌လည်ိုး ရှသည်။ သူသည် စကကဝဠ မျ ိုးအထက်န္င
ှ ့်် လူထမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် ရှသည်။
သူသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး၏ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ အရှငသ
် ခင် ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်မှ
ယခအထ၊ ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်သည်။
တက င်ိုးကင်ဘရှ အလပ်ပြစ်တစ၊ လူဇ့် တထဲက အလပ်ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးက သူကယ်တင်၏
ဝည ဉ်တတ ်က တဆ င်ရွက်တပသည်။ တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ပြစ်တစ၊ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ပြစ်တစ၊ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါအ ိုးလိုးသည် သူ၏ အနန္တလက်ဝါိုးတွင ် ရှကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှု ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ ကယ်စ ိုး အပခ ိုးမည်သက
ူ မျှ
လပ်တဆ င်၍မရန္င်တပ။ တက င်ိုးကင်ဘတွင၊် သူသည် ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ပပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်

ကယ်တတ ်တင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ လူတအလယ်
တင
ွ ် သူသည် လူဇ့် တပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ ်တင် ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ သူက
့် ရ တထ င်ချီတသ န မမျ ိုးပြင့်် တခေါ်ဆတက င်ိုး
တခေါ်ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် သူကယ်တင် ပြစ်တနတသိုးပပီိုး၊ အမှု အ ိုးလိုးသည် သူ၏ ဝည ဉ်တတ ်၏
တက်ရက် တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်။ သူ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အ ိုးလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးသည် သူ၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက် အလပ် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် နယ်တပမအ ိုးလိုးထ တကကိုးတကက ်ပခင်ိုးလည်ိုး
ပြစ်သည်။ တစ်ချန်လိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အနန္တတန်ခိုးရှသကဲသ
့် စစ်
် ည့်် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ
့် မှနသ
ဘရ ိုးသခင်၊ အလိုးစ လမ်ိုးပခြုတသ ဘရ ိုးသခင်ဟသ တခေါ်ဆ၍ရန္င်သည်။ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ဤထင်ပမင်ယူဆချက်က မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ကွဲပပ ိုးတသ
ပင်္္ြုလ်မျ ိုး မတည်ရတပ။
ှ
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးသ ရှသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်သည် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် သက်တမ်ိုးရှပပီိုး၊ သူအမှု
့် ၏
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမမ
ှု ျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ တခတ်သိုးတခတ်အပြစ်သ ခွ
့် ပဲ ခ ိုးထ ိုးသည်။ ပထမတခတ်သည်
ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်ပြစ်သည်၊ ဒတယတခတ်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ပြစ်ပပီိုး၊
တတယတခတ်မှ တန က်ဆိုးတသ က လန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်တ
့် ခတ်- န္င်ငတတ ်တခတ်ပြစ်သည်။
တခတ်အသီိုးသီိုးတင
ွ ် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ပင်ကလကခဏ တစ်ခက တြ ်ပပထ ိုး၏။ ဤသည်မှ
အမှုထက
ဲ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှု၊ ဆလသည်မှ ၊ အမှု၏ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် ရှ အမှု၏ ပထမအဆင်က
် ပဲ့် ပီိုး၊
့် ဣသတရလပပည်တွင ် တဆ င်ရွကခ
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက အဆိုးသတ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဒတယ အဆင်က
် သ
ဲ့် ည်။
့် ယဒပပည်တွင ် တဆ င်ရွကခ
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုအတွက် တယရှု သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပဋသတန္ဓစဲယ
ွ ပူ ခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်အပြစ် တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အမှု၏
သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအလယ်
့်
သူ၏ န မတတ ် ကကီိုးပမတ်န္င်ြအလ
ငှ့် သူ၏အမှုအ ိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးထဲသ ့်
့်
ချဲျို့ထင
ွ ရ
် န်န္င
ှ ့်် ထတနရ ရှ လူတက
ှ
။ သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက
့် သမ်ိုးပက်ရန် ဆန္ဒရတလသည်
သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးထဲသ လူ
ှ
။ ဤအမှုအ ိုးလိုးက
့် သ ိုးက လမ်ိုးပပရန် သူ ဆန္ဒရသည်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ
ထသ လ
့် ပ်တက င်ိုး လပ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အမှု၏ သဘ ဝန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးမှ
တူတနဆဲပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ အမှု၏သဘ ဝန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက သင်
့်
တလ့်လ တစ ငက့်် ကည့်သ
် ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အ ိုးလိုးက ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုးက
တဆ င်ရွက်သည်က သင်သလမ်မ
့် ည်။ အချြုျို့က “ခမည်ိုးတတ ်သည် ခမည်ိုးတတ ်ပြစ်ပပီိုး၊ သ ိုးတတ ်က

သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးတွင ်
၎င်ိုးတသည်
တစ်ဦိုးတည်ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။” ဟ ဆတက င်ိုး ဆန္င်တသိုးသည်။ သဆ
့်
့် လျှင ် သင်သည်
၎င်ိုးတက
့်် နည်ိုး။ ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် တစ်ဦိုးတည်ိုးအပြစ် မည်သပြစ်
့် တစသငသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် အဘယ်ကသ
ဲ့် တစ်
ဦိုးတည်ိုး ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ပင်ကအ ိုးပြင့်် န္ှစ်ပါိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတက
ိုးစပ်သည်ပြစ်တစ၊ အစတ်အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခ
့် မည်သ တပါင်
့်
ပြစ်ဆရ
ဲ ကကမည်
ှ
မဟတ်တလ ။ သင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တစ်ဦိုးတည်ိုး ပြစ်တစပခင်ိုးအတကက င်ိုး
တပပ ဆရ တွင၊် ယင်ိုးမှ ကွဲပပ ိုးတသ အစတ်အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခက တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်တစရန်
တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုး သက်သက်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး
့်
့်
မပြစ်မီတွင ် အစတ်အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ ဝည ဉ်တတ ်အသီိုးသီိုးသည် ပခ ိုးန ိုးတသ
အန္ှစ်သ ရ တစ်ခရှပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ် န္ှစ်ပါိုးကလည်ိုး တစ်ပါိုးတည်ိုး အပြစ်သ ပပြုလ
ပ်၍ မရန္င်တပ။
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် ရပ်ဝတထြုအရ တစ်ခ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ရပ်ဝတထြု တလ ကကကီိုးထက
ဲ
မည်သည့်အ
် ရ န္ှငမ
့်် ျှ မတူတပ။ လူသ ိုးက ပမင်သကဲသ
့် ၊ ့် ခမည်ိုးတတ ်သည် ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးပြစ်ပပီိုး၊
သ ိုးတတ ်သည် တန က်ထပ် တစ်ပါိုးပြစ်က ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး တန က်တစ်ပါိုး
ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ် သိုးပါိုးက ြန်ခွက်သိုးခက
ွ ်ထမ
ဲ ှ တရမျ ိုးကဲသ
့် တစ်
လိုးတစ်ဝတည်ိုးအပြစ်သ ့်
့်
တရ တန္ှ လက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအခါ သိုးပါိုးသည် တစ်ပါိုးတည်ိုးပြစ်သွ ိုးသည် မဟတ်တလ ။
ဤသည်မှ မှ ိုးယင
ွ ိုး် တသ ရှငိုး် ပပချက် သက်သက်ပင်တည်ိုး။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခွပဲ ခင်ိုး
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ န္
် င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တက
့် အဘယ်သ ့်
တစ်ဦိုးတည်ိုး ပြစ်တစ၍ ရန္င်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ သဘ ဝမျ ိုးန္ှင ့်် အစတ်အပင်ိုး
့်
သိုးခ ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ “ဘရ ိုးသခင်က တယရှု က သူ၏ချစ်တသ သ ိုးဟ ပွငလ
့်် င်ိုးစွ
တြ ်ပပခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။” ဟ ဆကကတသ သူအချြုျို့ ရှကကတသိုးသည်။ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးရ ချစ်သ ိုး ပြစ်သည်- ဤအရ က ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် တသချ တပါက်
တပပ ခဲတ
်
့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ် သက်တသခပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဝည ဉ်တတ ်က သူကယ်တင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက သက်တသခတနပခင်ိုး ဟူသည့််
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ရှု တထ င်မ
ှ
ပြစ်သည်။ တယရှု သည် သူ၏ လူဇ့် တ ခယူပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
့် သ
တက င်ိုးကင်ဘရှ သူ၏ သ ိုးတတ ်မဟတ်တပ။ သင်န ိုးလည်ပါ၏တလ ။ “ငါသည်
ခမည်ိုးတတ ်၌ရှသည်က၎င်ိုး၊ ခမည်ိုးတတ ်သည် ငါ၌ ရှတတ ်မူသည်က၎င်ိုး၊” ဟူတသ တယရှု ၏
စက ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတမှ့် ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုး ပြစ်သည်က ညန်ိုးပပသည် မဟတ်တလ ။
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတကက င်သ
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကက ိုးတွင ် ခွခ
ဲ ွ တနရပခင်ိုး ပြစ်သည်
့်
့်
မဟတ်တလ ။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
တစ်ပါိုးတည်ိုး ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ မည်သပင်
့်
့်

ပြစ်တစက မူ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မမကယ်ကယ် သက်တသခပခင်ိုး သက်သက် ပြစ်သည်။
တခတ်မျ ိုးထက
ဲ အတပပ င်ိုးအလဲ၊ အမှု၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ အဆင်မ
့် ျ ိုးတကက င၊့်် သူက
့် လူကတခေါ်ဆတသ န မတတ ်သည်လည်ိုး
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်။ အမှု၏ ပထမအဆင်အ
ွ ၊် သူက
့် ိုး တဆ င်ရွက်ရန် သူကကလ ခဲခ
့် ျန်တင
့်
တယတဟ ဝါ၊ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး၏ သိုးထန်ိုးဟူ၍သ တခေါ်၍ရန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဒတယအဆင်တ
ွ ၊်
့် င
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သခင်န္င
ှ ့်် ခရစ်တတ ် ဟူ၍သ တခေါ်ဆ၍ရန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် ထအချန်တွင၊်
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဝည ဉ်တတ ်က သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သ ိုး ဟူ၍သ တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်ဟူတသ သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့််
တြ ်ပပချက်မှ မပပြုခဲတ
ဲ့် ပ။ အဘယ်သ ဘ
့် ပ။ ဤသည်မှ တကယ်က မပြစ်ပျက်ခတ
့် ရ ိုးသခင်သည်
ကတလိုးတစ်ဦိုးတည်ိုးသ ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်မည်
မဟတ်တလ ။ သူသည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်တသ သ ိုးဟ
တခေါ်ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ဤအရ မှ ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သ ိုးတတ ်ကက ိုးက ဆက်န္ယ်မှု ပြစ်လ တပသည်။ ယင်ိုးမှ
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကက ိုးရှ ပခ ိုးန ိုးပခင်ိုးတကက င့်် သက်သက် ပြစ်သည်။ တယရှု သည် လူဇ့် တ၏
ရှု တထ င်မ
ပမှနလ
် ူသ ိုးသဘ ဝ၏ ဇ တပကတက ယူတင်
့် ှ ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် ထသတသ
့်
ဝတ်ဆင်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် အတွက်၊ “ငါ၏ အပပင်ပန်ိုးအက သည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏
အရ သ ပြစ်သည်။ ငါသည် ဤကမဘ တပမသ ကကလ
ရန် လူဇ့် တအ ိုး ယူတင်ဝတ်ဆင်သည်အ
့် တွက်၊
့်
ယခတွင ် ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် အလွနအလွ
် ့်
န ် တဝိုးကွ လျက်ရ၏။”
ှ
ဟသူတပပ ခဲသ
့် ည်မှ
လူဇ့် တ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င်၊့် သူသည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ဇ တပကတ၏ ရှု တထ င်မ
ှ
ဆတတ င်ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ သူ၏တ ဝန် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
့် သ
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးထ ိုးသင်သ
့် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ သူသည်
ခမည်ိုးတတ ်အ ိုး လူဇ့် တ၏ ရှု တထ င်မ
့်် ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ
့် ှ ဆတတ င်ိုးခဲတ
့် သ တကက ငသ
တပပ ၍မရန္င်တပ။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည်
ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်သ ိုးဟ တခေါ်ဆခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်ဆပဲ ြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူတက
့် သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်
ပြစ်ပါက၊ အဘယ်တကက င့်် ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ကက င်ဆ
့် နည်ိုးဟ တတွိုးကကသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တ
့် တသ ်
သူသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၊ လူဇ့် တအတွငိုး် အသက်ရင
ှ သ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူတပမင်
် တင်ိုး၊ ခမည်ိုးတတ ်၊
့် သည့်အ
သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သိုးပါိုးလိုးက
တစ်ပါိုးတည်ိုး ပြစ်တစသည်ကသ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်ဟ မှတ်ယန္
ူ င်ပပီိုး၊

ဤနည်ိုးပြင့်် သူ၏ တန်ခိုးသည် ထူိုးပခ ိုးစွ ကကီိုးမ ိုးသွ ိုးသည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
သူသည်
့်
ခန္ှစ်ဆပပင်ိုးတသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်ဟ တပပ ဆကကတသ သူအချြုျို့ ရှတသိုးသည်။ သူ၏
ကကလ ပခင်ိုးတန က် သ ိုးတတ ် ဆတတ င်ိုးခဲခ
ွ ၊် သူ ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ျန်တင
့် ည်မှ ဝည ဉ်တတ ်ထ ပြစ်သည်။
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင၊် သူသည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ ဆတတ င်ိုးတနခဲတ
့် ပသည်။
အတကက င်ိုးမှ လူဇ့် တသည် အလိုးစ မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် လူဇ့် တ ပြစ်လ ခဲခ
ွ ်
့် ျန်တင
အလိုးစ မပြစ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် အ
် ခ
ဲ့် ျန်တွင ်
့် ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးစွ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုက တဆ င်ရွကခ
သူသည် မျ ိုးစွ ဒကခခခဲရ
ွ ် ခမည်ိုးတတ ်
့် သည်။ ယင်ိုးမှ သူသည် သူ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး မတင်မီတင
ဘရ ိုးသခင်ထ သိုးကကမ်သိုးခါ ဆတတ င်ိုးခဲသ
် ပပင်၊ ယင်ိုးမတင်မီတင
ွ ် အကကမ်မျ ိုးစွ
့် ည့်အ
ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် တ ်မျ ိုးအလယ်တင
ွ ်
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏ တပည်တ
ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ တတ င်တပေါ်တွင ် တစ်ဦိုးတည်ိုးလည်ိုး သူ ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
ငါိုးြမ်ိုးတလှတပေါ်တင
ွ ် ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ လူအပ်ကကီိုးအလယ်တွင ်
သူဆတတ င်ိုးခဲသ
ူ ျ ိုးအ ိုး
့် ည်။ မန်အ
့် ိုး ချြုိုးြဲတ
့် သ အခါတွင ် သူဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် အပခ ိုးသမ
သူတက င်ိုးချီိုးတပိုးတနချန်တွင ် ဆတတ င်ိုးခဲသ
သ
့် ည်။ သူသည် အဘယ်တကက င့်် ထသ ပပြုခဲ
့် နည်ိုး။
့်
သူဆတတ င်ိုးခဲသ
့် မ
ူ ှ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။ သူသည် ဇ တပကတ၏ ရှု တထ င်မ
့် ည်သ
့် ှ ဝည ဉ်တတ ်၊
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးခဲတ
င့်် လူ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ၊ှ တယရှု သည်
့် ပသည်။ ထတကက
့်
အမှု၏ ထအဆင်တ
ွ ် သ ိုးတတ ် ပြစ်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤအဆင်တ
ွ ၊် သူသည်
့် င
့် င
့်
ဆမတတ င်ိုးတပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့်် တသ ်
့် ည်ိုး။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
သူထတ်တဆ င်သည့်် အရ သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သူ
့် တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး မလအပ်သကဲသ
့် ၏
အမှုတတ ်သည် စက ိုးတပပ ရန် ပြစ်သည်။ သူသည် လက်ဝါိုးက ိုးတင်ထက် အတင်မခရသကဲသ
့် ၊ ့်
အ ဏ ရှတသ သူမျ ိုးလက်ထသ
ဲ လူ
့် ၏ လဲအပ်ပခင်ိုးလည်ိုး မခရတပ။ သူသည် သူ၏ အမှုက ရိုးစင်ိုးစွ
တဆ င်ရွက်သည်။ တယရှု ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ချန်တင
ွ ၊် သူသည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ည်အ
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ် ဆင်ိုးသက် လ ပခင်ိုးအတွက်၊ ခမည်ိုးတတ ်၏ အလ ပပည်စ
့် န္င်ရန်အတွကန္
် င
ှ ့််
လ မည့်် အမှုအတွက် ဆတတ င်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအဆင်တ
ွ ် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သည်
့် င
ဆင်ိုးသက်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် သူသည် ဆတတ င်ိုးရန် လတသိုးသတလ ။ သူ၏ အမှုသည်
့်
တခတ်က အဆိုးသတ် တစ်ခသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရန် ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ထပ် တခတ်အသစ်မျ ိုး
့်
မရှတတ တ
့် သ တကက င၊့်် တန က်တစ်ဆင်အ
့် တွက် ဆတတ င်ိုးရန် လအပ်မှု ရှပါသတလ ။ အ ိုးတတ န
့် ပါရဲ၊ ့်
လအပ်မှု မရှတပ။
လူ၏ ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးတွင ် ဆန်ကျင်
ကွဲလွဲမှု မျ ိုးစွ ရှသည်။ အမှနတ
် ွင ် ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူ၏
့်

အယူအဆမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ တန က်ထပ် တစတ
ှ ၊့်် ယင်ိုးတ ့်
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုး မရှဘဲန္င
မှနက
် န်သည်ဟ သင်တအ
့် ိုးလိုး ယကကည်တပမည်။ ဘရ ိုးသခင်က သိုးပါိုးတစ်ဆူ အပြစ်
ဤထင်ပမင်ယူဆချက်သည် လူ၏ အယူအဆသ ပြစ်သည်က သင်တ မသ
သတလ ။
့်
လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် မည်သည့်် အသပည မျှ ပပည့်ဝ
် ပပီိုး တစစ
့် ပ်တသချ ပခင်ိုး မရှတပ။ အပမဲ
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ လူသည် ထင်ပမင်ယူဆချက် အလွနမ
် ျ ိုးလှတပသည်။ ဤအရ က ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုး တကယ်က မရှငိုး် ပပန္င်သည်က တြ ်ပပတပသည်။ လူ၏
စတ်ထတ
ဲ ွင ် မျ ိုးစွ ရှတနပပီိုး အ ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ကွဲလွဲတသ တတွိုးတခေါ်ဆင်ပခင်မှုန္င
ှ ့််
အတတွိုးမျ ိုးမှ လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုစနစ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် ပင်ိုးပခ ိုးစတ်ပြ န္င်သတလ ။ သင်သည် တယတဟ ဝါ၏ အမှုအ ိုးလိုးထဲသ ့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မတ
ှု စ်ခ ရရှန္င်သတလ ။ ယင်ိုးက လိုးဝ ရပ်စ ိုးမန္င်သမ
ူ ှ လူသ ိုးအတနပြင ့််
သင်ပြစ်သတလ ၊ သမဟ
့် တ် ကမဘ အဆက်ဆက် ပမင်န္င်တသ သူမှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်သတလ ။
တရှိုးယခင် ထ ဝရက လမှ တန င်လ မည့်် ထ ဝရ က လတင်တအ င် ပမင်န္င်တသ သူမှ
သင်ပြစ်သတလ ၊ သတည်
ိုးမဟတ် ထသ ပပြုန္
င်တသ သူမှ ဘရ ိုးသခင်တပတလ ။ သင် မည်သည့်အ
် ရ
့်
့်
တပပ သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး ရှငိုး် ပပရန် သင် မည်သထ
့် ှငိုး် ပပချက်သည်
့် က်တန်ရသနည်ိုး။ သင်ရ
မည်သည်အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးတပေါ်တွင ် ရှသနည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တလ ။ တက င်ိုးကင်၊
တပမကကီိုးန္ှင ့်် ထအထဲရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးထ ိုးခဲသ
ူ ှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်။
့် မ
ဤအရ က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ သင်မဟတ်၊ ထတကက
င ့်် သင်သည် မမှနက
် န်တသ ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးက
့်
အဘယ်တကက င ့်် တပိုးတနရသနည်ိုး။ ယခတွင ် သင်သည် သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင်က
ဆက်ယကကည်တသိုးသတလ ။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးသည် အလွန ် ကယ်တရ စတ်ပါ ပင်ပန်ိုးသည်ဟ သင်
မထင်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင် သိုးပါိုးမဟတ်ဘ၊ဲ တစ်ပါိုးတည်ိုးကသ ယကကည်ရန်မှ သင်အ
့် တွက်
အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်မည်။ သခင်၏ ဝန်သည်တပါသည့်
အ
် တွက်၊ တပါပါိုးရသည်
မှ အတက င်ိုးဆိုး
့်
့်
ပြစ်သည်။

သိမ်ားပိုကခ် ြင်ားအလုပ်၏ အတွငား် သမမ တရ ား (၁)
စ တန်၏ နက်ရှုင်ိုးစွ ြျက်ဆိုးီ ခခဲရ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆူ ရှသည်ကမသဘဲ
့် တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယပ် ခင်ိုးအ ိုး ရပ်စဲခသ
ဲ့် ည်။ ကနဦိုးအစ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ ြန်
့် ဆင်ိုးခရချန်တွင ်
တယတဟ ဝါ၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် တယတဟ ဝါ၏ သက်တသခချက်တသည်
အပမဲရတနခဲ
ှ
၏
်
့် ။ သတသ
့်
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုးတန က် အတယ က်တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ပပီိုး သူက
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအ ိုး

လိုး၀ရပ်တနခ
် ့် ကဲ့် ကတသ တကက င ့်် လူသ ိုးသည် ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် သက်တသခချက်တက
့်
ဆိုးရှု ိုးခဲတ
့် လသည်။ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးကက ိုးတွင ် သက်တသရှြရန်
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်မှ
့် အတွက် ယတန သ
သက်တသခချက်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက ပပန်လည်ရယူရန်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်တစြပြစ်
့်် င
ွ ် လပ်တဆ င်ရန်
့် သည်။ ဤသည်မှ ဤလပ်ငန်ိုးအဆငတ
လအပ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အတအကျအ ိုးပြင့်် မည်ကသ
ဲ့် သ
့် မ်ိုးပက်ရမည်နည်ိုး။
လူသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ လက်ခယကကည်တစြ ဤအဆင်
၏
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်က
့်
အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင၊့်် သူအ
့် ိုး လိုးဝန ခတစရန်အလငှ့် ထတ်တြ ်ပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် မငဲည
ွ ်၏
့် ဘဲ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးတက
့် အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင်၊့် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မတပြ င်မ
့်် စ်ညမ်ိုးမက
ှု သရှန္င်ရန် လူသ ိုး၏ပန်ကန်မက
ှု ြွငပ့်် ပပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ခခမှုက
့် တ်ပခင်ိုးန္ှငည
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုးအ ိုး
့်
မီိုးတမ င်ိုးထိုးပပရန် ယင်ိုးအရ မျ ိုးက အသိုးပပြုရမည်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးကသမ်ိုးပက်ပပီိုး သူက
့်
အပပည့်အ
် ဝ လက်ခယကကည်တစသည်မှ အဓကအ ိုးပြင့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ပြစ်သည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အဆိုးစန
ွ သ
် မ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ လမ်ိုးစဉ်ပြစ်ပပီိုး
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက လက်ခတသ သူအ ိုးလိုးက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရက်န္က
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့််
တရ ိုးစီရင်မှုက လက်ခရမည်ပြစ်သည်။ ယတနစက
ိုးတပပ ပခင်ိုး၏ လပ်ငန်ိုးစဉ်သည်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးလပ်ငန်ိုးစဉ် ဟတ်တပသည်။ လူတသည်
အတအကျအ ိုးပြင့်် မည်သ ့်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သငသ
့်် နည်ိုး။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပက သပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးတအ
့်် တ်သက်၍မူ၊ ယင်ိုးသည်
့် ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။ လူတ သ
့် မ်ိုးပက်ခရပန္ှငပ
လူတ ၎င်
့် ရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ သင်ပပြုလပ်န္င်သည်မှ
့် ိုးတက
့် ယ်တင် ပပြုလပ်န္င်သည်အ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်တ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆိုးယတ်ညစ်ညမ်ိုးမှု၊ သင်တ၏
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့် ပန်ကန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတပြ ငမ
့် သရှလ က
ဘရ ိုးသခင်တ
့် ရှ ျို့တမှ က်တွင ် လဲကျကကရန်သ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုးတန က် ယင်ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်က ၊ အကယ်၍
သင်၌ ရူ ပါရရှပပီိုး ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးန ခန္င်လျှင၊် ထအပပင်
့်
မည်သည့်တ
် ရွ ိုးချယ်မက
ှု မျှ ကယ်တင် မပပြုလပ်ဘတ
ဲ နန္င်လျှင ် သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုး
ပြစ်လမ်မ
ွ ်သည်
့် ည်။ ထပပင်
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်ပင် ပြစ်လမ်မ
သက်တသခချက်က အဘယ်တကက င ့်် ဆိုးရှု ိုးခဲသ
့်် တသ ် မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၌
့် နည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
ယကကည်ချက်မရှ၊ လူတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက် တနရ မရှသည်အ
့် တွက် ပြစ်သည်။
့် စတ်န္လ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးဆသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက

ပပန်လည်ထန်ိုးသမ်ိုးတပိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
သ မန်တလ ကဘက်သ အပမဲ
တမ်ိုး ဒတရ တသ ပါိုး
့်
့်
တပပိုးလကကသည်၊ မျ ိုးပပ ိုးလွနိုး် လှတသ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုး သထ ိုးကကသည်၊ သူတ၏အန
င်္တ်အတွက်
့်
အဆမတန် လချင်ကကပပီိုး အလွနအ
် ကျွတတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး မျ ိုးစွ ရှကကသည်။ သူတသည်
သူတ၏
့်
့်
ဇ တပကတအတကက င်ိုး အပမဲတတွိုးတတ တနကက၏၊ ဇ တပကတအတွက် စီစဉ်တနကကပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်မန
ှု ည်ိုးလမ်ိုး ရှ တြွရ ၌ လိုး၀စတ်မဝင်စ ိုးကကတပ။
သူတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသည် စ တန်၏လယူပခင်ိုးက ခကကရပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးအတပေါ်
သူတ၏ချစ်
တကက က်ရတသပခင်ိုး တပျ က်ဆိုးခဲက့် ကပပီပြစ်ပပီိုး သူတသည်
စ တန်က စွဲလမ်ိုးတနကကသည်။
့်
့်
သတသ
် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သအတွ
ကတ
် ကက င ့်် လူသ ိုးက
့်
့်
သက်တသခချက် ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်က
ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
လူသ ိုး၏ ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုး ဘန်ိုးအသတရက ပပန်လည်ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ပြစ်သည်။ ဤသဆ
့် ၍
ရသည်- ဘဝက မလက်တလျှ က်တသ သူ မျ ိုးစွ ရှသည်။ လက်တလျှ က် သူအချြုျို့ ရှမည်ဆလျှငပ
် င်
အတရအတွက်က လက်တစ်ဆပ်စ သ ပြစ်သည်။ လူတသည်
သူတ၏အန
င်္တ်အတကက င်ိုးမျ ိုးကသ
့်
့်
အ ရစက်တနကကပပီိုး အသက်က အနည်ိုးငယ်မျှ အ ရစက်တတ်ကကသည် မဟတ်တပ။ လူအချြုျို့တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်က ခခကကပပီိုး သူ၏တန က်ကွယ်တင
ွ ် သူက
့် တဝြန်ကကက
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ မကျငတ
့်် ဆ င်ကကတပ။ ဤလူတက
့် ယခ လစ်လျြူရှု ထ ိုးသည်။
ဤပန်ကန်ပခင်ိုး၏သ ိုးမျ ိုးက ယ ယီအ ိုးပြင့်် မည်သည်အ
့် ရ မျှ မပပြုတသ ်လည်ိုး အန င်္တ်၌ သင်သည်
ငတကကရင်ိုး၊ အကကတ်ရင်ိုးပြင့်် တမှ င်မက်၌ အသက်ရင
ှ ရ
် လမ်မ
ဲ အသက်ရင
ှ ခ
် ျန်တွင ်
့် ည်။ အလင်ိုးထ၌
သင်သည် ယင်ိုး၏ အြိုးတန်မက
ှု မသ၊ သတသ
် အတမှ င်ည၌ သင်ရင
ှ သ
် န်တနသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်
့်
၎င်ိုး၏ အြိုးတန်မက
ှု သမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါ သင် ဝမ်ိုးနည်ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ယခအဆင်တပပတနတသ ်လည်ိုး သင်ဝမ်ိုးနည်ိုးရမည့်တ
် နရက်
တရ က်လ လမ်မ
့်
့် ည်။
ထတနရက်
် ချန်
့် တရ က်လ ပပီိုး တမှ င်မက်သက်ဆင်ိုးက အလင်ိုး တန က်ထပ်မရှတတ သ
့် ည့်အ
သင်၏တန င်တ သပ်တန က်ကျလမ်မ
် မှုက
့် ည်။ ထသပြစ်
့် ရသည့်် အတကက င်ိုးမှ ပစစြုပပနအ
သင်န ိုးမလည်တသိုးဘဲ ရှပခင်ိုးတကက င ့်် ယခသင်၌ရှသည်အ
့် ချန်က ပမတ်န္ိုးတန်ြိုးထ ိုးြ ့်
သင်ပျက်ကွကသ
် ည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ စကကဝဠ တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အလပ် စတင်သည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နက်၊ ဆလသည်မှ ယတန ငါမ
် ့် တနတသ အရ အ ိုးလိုး အမှနပ် ြစ်လ တသ အခါ
့် နဆ
လူမျ ိုးစွ တသည်
မမတ၏ဦိုးတခါင်
ိုးမျ ိုးက ကင်က မချတင်ကဲတဝဒန မျက်ရည်မျ ိုး
့်
့်
ငတကကိုးကကလမ်မ
ပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ငတကကိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အကကတ် ပခင်ိုးတပြင
့် ည်။ ထသပပြုလ
့်
့်
့် ့််
တမှ င်မက်ထသ
ဲ လဲ
် ကယ် လက်စ ိုး၍
့် ကျပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ အသက်က အမှနတ

စလင်တစပခင်ိုးခရသူ အ ိုးလိုးက အသိုးပပြုန္င်ကကတသ ်လည်ိုး အသိုးပပြုရန် မသငတ
့်် လျ ်တသ
ပန်ကန်ပခင်ိုး၏ သ ိုးအ ိုးလိုးသည် တမှ င်မက်ထသ
ဲ လဲ
့် ကျကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ဆိုးရှုိုးပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ န ိုးမလည်ဘဲ ရှကကမည်။
အပပစ်ဒဏ်ထသ
ဲ ကျတရ
က်တစပခင်ိုး ခရခဲသ
ထကဲသ
့် ရှု့် က်ငပခင်ိုးပြင့််
့် ပြင်၊့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ြစီိုးန္ှပ်စက်ခရကကလမ်မ
့်် အဆင်သငပ့်် ြစ်ပပီိုး သငအ
့်် သက်တ
့် ည်။ သင်သည် အလပ်၏ ဤအဆင၌
ရငက
့်် ျက်ပပီဆလျှင ် အသိုးပပြုခရရန် သငတ
့်် လျ ်တသ သူ ပြစ်တပသည်။ အကယ်၍ သင်သည်
အဆင်သငမ
့်် ရှလျှင ် အလပ်၏တန က်တစ်ဆငအ
့်် တွက် သငက
့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးလျှငပ
် င် သင်သည်
အသိုးပပြုရန် သငတ
့်် လျ ်မည်မဟတ်တပ။ ဤအတပခအတနတွင ် သင်က
် င်
့် ယ်သင် ပပင်ဆင်ချင်လျှငပ
အခွငအ
့်် လမ်ိုး တန က်တစ်ခ ရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ထွက်ခွ သွ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ယခ
သငတ
့်် ရှ ျို့၌ ရှတသ အခွငအ
့်် လမ်ိုးမျြုိုးက တတွျို့ရန် သင်အဘယ်သ သွ
့် ိုးန္င်မည်နည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ တပိုးတသ စွမ်ိုးတဆ င်မက
ှု လက်ခရရှရန် သင်အဘယ်သ သွ
့် ိုးန္င်မည်နည်ိုး။
ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ကယ်ကျ စက ိုးတပပ တနလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ်
ထတ်တြ ်တပပ ဆမည် မဟတ်တပ။ သင်လပ်န္င်သည်မှ ယတန တပပ
လျက်ရသည့်
ှ
အ
် ရ က
့်
ြတ်ရှုန္င်ပခင်ိုးသ ပြစ်လမ်မ
ယ်တကူ န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။
့် ည်။ ထအခါ သင်မည်သ အလွ
့်
အန င်္တ်ဘဝက ယတနဘဝထက်
မည်သ ပ
့်
့် ည်နည်ိုး။ ထချန်တွင ် သင်သည် ငတကကိုး၍
့် တက င်ိုးန္င်လမ်မ
အကကတ်က အသက်ရင
ှ လ
် ျက် တသတနပခင်ိုးက ခစ ိုးတနရမည် မဟတ်တလ ။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
သင်အ
ှ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် ိုး ယခ တပိုးအပ်လျက်ရတသ
့် မည်သတမွ
့် ျို့တလျ ်ရမည်က သင်မသတပ။ သင်သည်
တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရပခင်ိုး၌ ရှငသ
် န်တနတသ ်လည်ိုး သင်က မသဘဲ ရှတနသည်။ ဤအရ က သင်သည်
တဝဒန ခစ ိုးရကန်ိုး ကကြုရမည်က သက်တသထူသည်။ လက်ရတွ
ှ င ် လူအချြုျို့က ခခကကပပီိုး၊ အချြုျို့က
ပန်ကန်ကကက ၊ အချြုျို့က တစ်ခ မဟတ် တစ်ခ လပ်ကကသည်။ ငါသည် သငက
့်် ယတပပတ်
လစ်လျြူရှု သည်၊ သတသ
် သင်တပပြုတနသည်
့် အမှုကစစမျ ိုးက ငါ သတမထ ိုးမဘူိုးဟ မထင်တလန္ှင။့််
့်
့်
သင်တ၏အန္ှ
စ်သ ရက ငါသည် န ိုးမလည်သတလ ။ အဘယ်တကက င ့်် ငါက
့် တက်ခက်ပမဲ
့်
တက်ခက်တနကကသနည်ိုး။ သင်အ
ငှ့် အသက်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တန က်သ လ
့် ဘအလ
့်
့် က်တလျှ က်ရန်
ဘရ ိုးသခင်က သင်မယကကည်သတလ ။ သင်ယကကည်ပခင်ိုးရသည်
ှ
မှ သငအ
့်် ဘလ
့် ငှ မဟတ်တလ ။
ယခအချန်၌ ငါသည် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က လပ်တဆ င်တနသည်။
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ် အဆိုးသတ်သည်န္င
ှ ့်် သင်၏နင်္ိုးသည်လည်ိုး သသ လမ်မ
့် ည်။ ငါသည်
သင်အ
့် ိုး အတအလင်ိုး တပပ ရမည်တလ ။
လက်ရသ
ှ မ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်သည် လူသ ိုး၏ဘ၀နင်္ိုး အဘယ်အရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်က ထင်ရှ ိုးတစရန်
ရည်ရွယ်သည်။ ယတန ပပစ်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏
့် တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
့်

ကကီိုးပမတ်တသ ပလလင်ပြြူတရှ ျို့ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ငါ တပပ ရသနည်ိုး။ သင်
ဤအရ က မပမင်သတလ ။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က အဘယ်တကက င ့်် တန က်ဆိုးအဆင ့်် ပြစ်သနည်ိုး။
ထအရ မှ လူတန်ိုးစ ိုးအသီိုးသိုးီ မည်သဇ့် တ်သမ်ိုးမည်က ထင်ရှ ိုးတစြ အတ
အကျပင် မဟတ်တလ ။
့်
ထအရ မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်တသ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးလပ်ငန်ိုးစဉ်အတွငိုး် ၊ လူတင်ိုးက မမ၏ သရပ်မန
ှ အ
် ိုး ပပသခွငပ့်် ပြုပပီိုး၊ ထတန က်တွင ်
အမျြုိုးအစ ိုးအတင်ိုး ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးခရတစြ မဟ
တ်သတလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
သမ်ိုးပက်သည်ဟ ဆသည်ထက်၊ လူအဆငအ
့်် တန်ိုး အသီိုးသိုးီ အဘယ်သ ဇ
့် တ်သမ်ိုးမည်က
ပပသည်ဟဆလျှင ် ပတက င်ိုးလမ်မ
မျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ ဤသည်မှ လူတ၏အပပစ်
့်
၎င်ိုးတန က် လူအဆင
အ
့်် တန်ိုးမျ ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက တြ ်ပပပပီိုး၊ ထသပြင်
့်
့် ့် ၎င်ိုးတ ဆ
့် ိုးယတ်သည် သမဟ
့် တ်
တပြ ငမ
့်် တ်သည်က ဆိုးပြတ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင ်
အတက င်ိုးအတွက် ဆလ ဘ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးအတွက် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးအလပ် လ သည်။
အပပည်အ
့် ဝန ခတသ လူမျ ိုး၊ ဆလသည်မှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သမ်ိုးပက်ခရသူမျ ိုးသည်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးသ ဘ
် ့် ဝပခင်ိုးဟူသည့်် တန က်တစ်ဆင၌
့််
့် ရ ိုးသခင်၏အလပ်အ ိုး ပြနတ
တနရ ချထ ိုးခကကရမည်၊ သမ်ိုးပက်မခရတသ သူတသည်
တမှ င်မက်၌ တနရ ချထ ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး
့်
တဘိုးဒကခန္င
ှ ့်် တတွျို့ ကကြုကကရမည်ပြစ်သည်။ ဤသ ခွ
် ရမည်၊ အဆိုးလပ်သမ
ူ ျ ိုးသည်
့် ပဲ ခ ိုးသတ်မှတခ
တန က်တစ်ြန် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တန၏အလင်ိုး မရှဘဲ၊ ဆိုးညစ်မန္
ှု င
ှ ့်် စြွဲျို့ခကကရမည်၊
တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ သည်
အလင်ိုးကရရှက အလင်ိုးထ၌
ဲ ထ ဝရအသက်ရင
ှ သ
် ွ ိုးြ တက
င်ိုးပမတ်မန္
ှု င
ှ ့််
့်
့်
စြွဲျို့ခကကရမည်။ အရ အ ိုးလိုးအတွက် အဆိုးသည် နီိုးလ ပပီပြစ်သည်၊ လူသ ိုး၏နင်္ိုးက
သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးအ ိုး ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပပသပပီိုးပြစ်ပပီိုး၊ အရ အ ိုးလိုးသည် အမျြုိုးအစ ိုးအတင်ိုး
ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတခ
် ရလမ်မ
အသီိုးသီိုး အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
့် ည်။ ထသပြစ်
့် လျှင ် လူတသည်
့်
ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတပ် ခင်ိုး၏ မချတင်ကဲတဝဒန မှ အဘယ်သ လွ
် ပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။
့် တတ
အရ အ ိုးလိုးအတွက် အဆိုးသတ် နီိုးကပ်လ ချန်တွင ် လူအဆင
အ
့်် တန်ိုးအသီိုးသီိုး၏ နင်္ိုးအ ိုး ြွငပ့်် ပပပီိုး၊
့်
ယင်ိုးက စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်အတွငိုး် ၌ (လက်ရအလ
ှ
ပ်မစ
ှ ၍
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်အ ိုးလိုး အပါအဝင်) လပ်တဆ င်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုး၏ နင်္ိုးက
ြွငပ့်် ပပခင်ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ရ ပလလင်တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်အတွငိုး် န္ှင ့််
တန က်ဆိုးတသ က လ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်အတွငိုး် ၌ လပ်တဆ င်သည်။ လူတအ
့် ိုး
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတပ် ခင်ိုးသည် လူတက
့်် တန်ိုးမျ ိုးသ ့်
့် သူတ၏
့် မူလအဆငအ
ပပန်ပပခင်
့် တသ ် ြန်ဆင်ိုးချန်၌ လူသ ိုးတစ်မျြုိုးတည်ိုးသ ရှခဲသ
့် ည်။
့် ိုးမဟတ်တပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
တစ်ခတည်ိုးတသ ခွပဲ ခ ိုးမှုမှ တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမအကက ိုးသ ပြစ်သည်။ ကွဲပပ ိုးတသ

လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးစွ မရှခဲတ
်
့် ပ။ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး တန က်တွငသ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ လူအဆင
အ
့်် တန်ိုးမျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ်လ ကကပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အချြုျို့က ညစ်ညြူိုးတသ
့်
နတ်ဆိုးတ၏
ှု အ က် တရ က်ရကကပပီ
ှ
ိုးလျှင၊် အချြုျို့ မှ ဆိုးယတ်တသ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏
့် အပ်စိုးမတ
အပ်စိုးမတ
ှု အ က်၊ အသက်လမ်ိုးစဉ်က လက်တလျှ က်တသ သူအချြုျို့ မှ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ၏
်
အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် လျှင ် အဆငအ
့်် တန်ိုးမျ ိုးက လူတကက
့် ိုးတွင ်
တပြည်ိုးပြည်ိုး ပြစ်တည်လ ပပီိုး၊ ဤကဲသ
့် သ
့် လျှင ် လူသ ိုး၏ ကကီိုးမ ိုးတသ မသ ိုးစအတွငိုး် ၌
လူတသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုးမျ ိုး ခွထ
ဲ က
ွ ်လ ကကသည်။ လူအ ိုးလိုးက ကွဲပပ ိုးတသ “ြခင်မျ ိုး”
့်
ရှလ ကကသည်၊ လူသ ိုးသည် ပန်ကန်လွနိုး် တသ တကက င ့်် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ၏
် အပ်စိုးမတ
ှု အ က် လူတင်ိုး
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးရလ
ှ
သည် မဟတ်တပ။ တပြ ငမ
့်် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
လူပင်္္ြုလ်အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခစီ၏ နင်္အစစ်အမှနက
် ြွငပ့်် ပပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ကွယဝ
် က
ှ ်မထ ိုးတပ။
လူတင်ိုး အလင်ိုး၌ မမ၏ မျက်န္ ှ အမှနက
် ပပသသည်။ ဤအခက်တင
ွ ် လူသည် နင်္မူလက
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တင်ိုး မဟတ်တတ ဘ
ီ ှု တပျ က်ကယ
ွ ခ
် သ
ဲ့် ည်မှ
့် ဲ သူ၏ဘိုးတဘိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နင်္သဏ္ဍ န်တူညမ
ရှညက် က ခဲပ့် ပီ၊ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏
့် မတရတွက်န္င်တသ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တသည်
့်
တက င်ိုးကင်ကတနက တန က်တြန်လိုးဝ မသမပမင်ရြ စ
့် တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခခဲက့် ကရပပီိုး၊
လူတသည်
စ တန်၏ အဆပ်အမျြုိုးမျြုိုးတန္ှ့် င ့်် ပပည့်တ
် နခဲတ
င ့်် လူတတွ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
့် င ်
သူတ၏
့်် လျ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုး ရှကကသည်။ ထပပင်
ီ သ အဆပ်မျ ိုးတပေါ်
့် သငတ
့် သူတ၏
့် မတူညတ
အတပခခပပီိုး သူတက
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အတန်ိုးစ ိုးခပွဲ ခ ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ သူတက
့်
ယတန သ
့် မ်ိုးပက်ထ ိုးတသ အတင်ိုးအတ အ ိုးပြင ့်် ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏နင်္ိုးသည်
ကမဘ တပမြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ခွခ
ဲ နမ
် ့် တ
ှ သ
် ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
အစအဦိုးတင
ွ ် “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်” ဟ စတပါင်ိုးတခေါ်တဝေါ်သည့်် အတန်ိုးအစ ိုးတစ်ခသ
ရှခဲတ
့် ပပင်၊
့် သ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင ် အစ၌ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး မခခဲရ
့် သည်အ
သူတအတပေါ်
မည်သည့်် တမှ င်မက်မျှ ကျတရ က်ပခင်ိုး မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးထ၌
ဲ လူအ ိုးလိုး
့်
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ခကဲ့် ကသည်။ သတသ
် လူသည် စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုးတန က် လူတ၏
့်
့်
အတန်ိုးအစ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုး ကမဘ တပမတစ်ပပင်လိုးသ ပျ
့် လသည်— တယ က်ျ ိုးန္ှင ့််
့် ျို့ န္ှခဲ့် တ
မန်ိုးမတပြင
ွ ်” ဟ စတပါင်ိုးတခေါ်တဝေါ်သည့်် မသ ိုးစမှလ တသ လူတ၏
့် ့်် ြွဲျို့တည်ထ ိုးတသ “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
အတန်ိုးအစ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးပင် ပြစ်သည်။ သူတအ
့်် ိုး
့် ိုးလိုးက သူတ၏
့် အကကီိုးရငဆ
ဘိုးတဘိုးမျ ိုး— တယ က်ျ ိုးန္ှငမ
့်် န်ိုးမ ပါဝင်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် (၎င်ိုးမှ သူတ၏
့်် ိုး
့် အကကီိုးရငဆ
ဘိုးတဘိုးမျ ိုးပြစ်သည့်် မူရင်ိုး အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတ)-့် မှ လမ်ိုးလွဲသွ ိုးြ သူ
ီ င်မျ ိုးက
့် တ၏
့် ဘိုးတဘိုးဘဘ
ဦိုးတဆ င်ခကဲ့် ကသည်။ ထအချန်က ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည်သ တပမကကီိုးတပေါ်

အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ြ တယတဟ
ဝါ ဦိုးတဆ င်တနခဲသ
ဲ့် ည်။
့် ည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ လူမျြုိုး ပြစ်ခသ
့်
ထတန
့် က်တွင ် ဣသတရလတစ်ခလိုးမှ (မူရင်ိုးမသ ိုးစမျြုိုးရိုးစမှဟ ဆလသည်) ထွက်တပေါ်လ တသ
လူအမျြုိုးမျြုိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးပပမှုက ဆိုးရှု ိုးခဲက့် ကသည်။ လူတလ
က၏ ကစစရပ်မျ ိုးက
့်
့်
လိုးဝမသသည့်် ဤအတစ ပင်ိုးလူမျြုိုးမျ ိုးသည် တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် သူတတတ
င်ိုးဆခဲက့် ကသည့််
့်
နယ်တပမမျ ိုးတွင ် တနထင်ရန် သူတ၏ဘ
ိုးတဘိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ လက်သွ ိုးခဲက့် ကပပီိုး ယင်ိုးသည်
့်
ယတနထက်
တင် ဆက်၍ပြစ်တနသည်။ ထတကက
င ့်် သူတသည်
တယတဟ ဝါထမှ မည်သလမ်
့်
့်
့်
့် ိုးလွဲခကဲ့် ကပပီိုး
အမျြုိုးမျြုိုးတသ ညစ်ညြူိုးသည့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်တ၏
့် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
မည်သခ့် ခဲက့် ကရသည်က မသဘဲ ရှတနကကဆဲပြစ်၏။ ကကီိုးတလိုးစွ ြျက်ဆိုးီ ခရပပီိုး ယခတင်
အဆပ်သငတ
့်် သ သူတ၊ ့် အတပခခအ ိုးပြင့်် ကယ်ဆယ်၍မရန္င်တသ သူတသည်
သူတက
့် သ
့်
့် ြျက်ဆိုးီ ခဲတ
ညစ်ညြူိုးသည့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးပြစ်တသ သူတ၏ဘ
ိုးတဘိုးတန္ှ့် င ့်် သွ ိုးကကရမှလွဲ၍
့်
အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ ရှမည် မဟတ်တပ။ အတပခခအ ိုးပြင့်် ကယ်ဆယ်၍ရန္င်တသ သူတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သငတ
့်် လျ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်သ သွ
ှ ့််
့် ည်၊ ဆလသည်မှ ကယ်တင်ခရသူန္င
့် ိုးလမ်မ
သမ်ိုးပက်ခရသူတအတွ
က် သီိုးသန်ထ
့် ိုးရှတသ အဆိုးသတ်သ ပြစ်
့်
့် သည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရန္င်တသ
သူတက
် အတရထူပပီိုး
့် ကယ်တင်ရန်အတွက် အရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်၊ သတသ
့်
ကသ၍မရန္င်တသ သူတအဘ
သူ
့်
့် တ၏
့် တစ်ခတည်ိုးတသ တရွ ိုးချယ်စရ မှ ဆိုးမပပစ်တင်ပခင်ိုး၏
အနက်ဆိုးတွငိုး် ထဲသ သူ
့် ည်။ သင်၏နင်္ိုးက
့် တ၏
့် ဘိုးတဘိုးမျ ိုးတန က်မှ လက်ကကြသ
့် ပြစ်လမ်မ
အစအဦိုးကတည်ိုးက ခွခ
ဲ နမ
် ့် တ
ှ သ
် ိုးထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ယခမှသ ြွငပ့်် ပသည်ဟ မထင်တလန္ှင။့််
သင်ထသထင်
ွ ်၏ ကနဦိုးြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတွငိုး် သီိုးပခ ိုးစ တန်အတန်ိုးအစ ိုး
့် လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်က သင်တမတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ အ ဒ န္ှင ့်် ဧဝပြင့်် ြွဲျို့တည်ထ ိုးသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည် (တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမသ ြန်ဆင်ိုးခခဲရ
့် သည်ဟ ဆလသည်) က
သင်တမတ
အစအဦိုး၌ စ တန်မှ ဆင်ိုးသက်လ သူပြစ်ခလ
ဲ့် ျှင ် ယင်ိုးမှ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ သင်တသည်
့်
တယဟ ဝါ လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးတသ အခါ သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၌ စ တန်အပ်စတစ်စ
သူထည်သ
့် င
ွ ိုး် ခဲသ
့် တသ
အရ တစ်ခက
့် ည်ဟ ဆလလမ်မ
့် ည်မဟတ်တလ ။ ထကဲသ
့်
သူလပ်တဆ င်ခန္
ဲ့် င်မည်တလ ။ သူသည် မမ၏သက်တသခချက်အဘအလ
ငှ့် လူသ ိုးက
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ သူသည် မမဘန်ိုးအသတရအဘအလ
ငှ့် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
သူက
့် တမင်တက ခခရန် စ တန်၏တန င်လ တန က်သ ိုး လူတန်ိုးစ ိုးတစ်ခက အဘယ်တကက င ့််
သူြန်ဆင်ိုးမည်နည်ိုး။ တယတဟ ဝါသည် ဤကဲသ
့် တသ
အရ တစ်ခက လပ်တဆ င်ခန္
ဲ့် င်မည်တလ ။
့်
အကယ်၍ သူလပ်တဆ င်ခလ
ဲ့် ျှင ် သူသည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဘရ ိုးပြစ်သည်ဟ
မည်သဆ
ူ န္င်လမ်မ
ှ အ
့်် တူ သွ ိုးရလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သင်တအချ
့် ည်ဟ
့် ြုျို့သည် အဆိုး၌ စ တန်န္င

ငါယခဆတသ အခါ၊ သင်သည် အစအဦိုးကတည်ိုးက စ တန်န္င
ှ ့်် ရှခဲသ
့် ည်ဟ မဆလတပ၊ ထထက်
့်
သင်သည် အလွနန
် မ်က
့် ျတအ င် နစ်ပမြုပ်ခကဲ့် ကသပြင့်် ဘရ ိုးသခင် သင်က
့် ကယ်တင်ြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးလျှငတ
် သ ်မှ ထကယ်တင်ပခင်ိုးက သင်မရယူန္င်ခဟ
ဲ့် ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်က
့်
စ တန်န္င
ှ အ
့်် တူ မျြုိုးတူသတ်မတ
ှ ြ
် မှ့် လွဲ၍ တရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။ ဤသည်မှ သင်သည် ကယ်ဆယ်၍
မရန္င်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် သငအ
့်် တပေါ် မတပြ င်မ
့် တ်တသ တကက င်မ
့် ဟတ်၊ ဘရ ိုးသခင်က
သင်၏ကကကမမ က စ တန်၏ ပပယင်္်တစ်ခအပြစ် တမင်တက သတ်မှတပ် ပီိုးတန က် စ တန်န္င
ှ အ
့်် တူ
သငက
့်် မျြုိုးတူသတ်မတ
ှ ်က တမင်သက်သက် သငက
့်် တဝဒန ခစ ိုးတစလ၍ မဟတ်တပ။ ထအရ သည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ အတွငိုး် ကျကျ အမှနတ
် ရ ိုးမဟတ်တပ။ ထအရ သည် သင်ယကကည်သည့််
အရ ပြစ်လျှင ် သင်၏န ိုးလည်သတဘ တပါက်မက
ှု အလွန ် တစ်ြက်သတ်ဆန်လှသည်တက ိုး။
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ တန က်ဆိုးအဆငမ
့်် ှ လူတက
ှ ့်် လူတ၏
့် ကယ်တင်ရန်န္င
့် နင်္ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
ထတ်တြ ်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူတ၏
့်
ဆတ်ယတ်လ မှုက ထတ်တြ ်ပပီိုး ထသပြင
ှ လ
့်် ူဘဝ၏
့် ့်် သူတက
့် တန င်တရတစက ထတစပပီိုး အသက်န္င
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးအမှနက
် လက်တစရန်ပြစ်သည်။ ထအရ မှ ထပပီိုး တိုးတသ လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့် စတ်န္လ
န္ှုိုးရန်န္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူတ၏
ှု ပပသရန်ပြစ်သည်။ သတသ
် လူတသည်
့် အတွငိုး် ပန်ကန်မက
့်
့်
တန င်တမရန္င်တသိုးဘ၊ဲ လူဘဝ၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးအမှနက
် မလက်န္င်တသိုးဘလ
ဲ ျက်
့်
ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမမ
ှု ျ ိုးက မစွနပစ်
် ့် န္င်တသိုးလျှင ် သူတသည်
ကယ်ဆယ်မရန္င်ဘဲ စ တန်က
့်
မျြုချလမ်မ
ှ ့်် သူတ၏
့် ည်။ ဤသည်မှ လူတက
့် ကယ်တင်ရန်န္င
့် နင်္ိုးမျ ိုးကလည်ိုး ပပသရန်
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုပြစ်သည်။ တက င်ိုးတသ နင်္ိုးမျ ိုး၊ မတက င်ိုးတသ
နင်္ိုးမျ ိုး— ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်အ ိုးပြင ့်် ထတ်တြ ်ပပသသည်။ လူတ ့်
ကယ်တင်ခရမည် သမဟ
ဲ ရမည် ဟူသည့်အ
် ရ သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်
့် တ် ကျန်ဆခ
အတတ အတွငိုး် ၌ အ ိုးလိုး ထတ်တြ ်ခရမည်ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတသ က လသည် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ က သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
သတ်မှတ်ခရမည့်အ
် ချန် ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်ပြစ်သည်၊
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ
့်် လျှင ် လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အပပစ်မျ ိုးက စီရင်ပခင်ိုးသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်ပြစ်သည်။ ထသမဟ
ြုိုးအစ ိုး
့် တ်လျှင ် လူမျ ိုးက မည်သ အမျ
့်
သတ်မှတ်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တအကက
ိုး လပ်တဆ င်လျက်ရတသ
ှ
အမျြုိုးအစ ိုးသတ်မှတ်ပခင်ိုး အမှုသည်
့်
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၌ ဤကဲသ
့် တသ
အလပ်၏ အစပြစ်သည်။ ဤတန က်တင
ွ က
် ိုး
့်
တင်ိုးပပည်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးသည်လည်ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က ခစ ိုးရကကလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရ ထဲ၌ရှတသ ပင်္္ြုလ်တင်ိုး တရ ိုးစီရင်ခရြ တရ
ိုးစီရင်ရ ပလလင်တရှ ျို့သ လ
့်
့် ကကပပီိုး

အမျြုိုးအစ ိုးအလက် သတ်မတ
ှ ်ခရမည်က ဆလသည်။ အဘယ်ပင်္္ြုလ်န္င
ှ ့်် အဘယ်အရ မျှ
ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး န္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကကြုရပခင်ိုးမှ မလွတတ
် ပမ က်န္င်သကဲသ
့် အဘယ်
ပင်္္ြုလ်န္င
ှ ့််
့်
အဘယ်အရ မျှ ဤအမျြုိုးအစ ိုးအလက် သတ်မတ
ှ ်ပခင်ိုးက မလွတတ
် ပမ က်န္င်တပ၊ အတယ က်တင်ိုး
အမျြုိုးအစ ိုးသတ်မှတခ
် ရမည် ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
က်
့် တသ ် အရ ခပ်သမ်ိုးတအတွ
့်
အဆိုးသတ်နိုးီ လ ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးတပေါ် ရှ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တသည်
သူတ၏န
့်
့် င်္ိုးသ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ပြစ်တသ တကက ငပ
့်် င် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် လူ၏တည်ရမှု
ှ ၏တန က်ဆိုးတသ က လမျ ိုးမှ
အဘယ်သ လွ
် ပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င ့်် သင်တ၏
့် တတ
့်
့် မန ခမှုလပ်ရပ်မျ ိုးသည် မည်မျှကက ကက
ဆက်လက် ရှတနန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့် ဆ
ဲ ဲ ပြစ်သည်က သင်တ ့်
့် တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်အဆ
မပမင်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တကက က်ရတသပပီိုး သူတပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ြ တတ
ငတ
့်် သူတအတနပြင
့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်် တနရက်
န္င်သနည်ိုး။
့် က မည်သ မပမင်
့်
တက င်ိုးပမတ်မအ
ှု တွက် တန က်ဆိုးဆလ ဘ်က သူတ မည်
သ မရရှ
ဘဲ တနန္င်သနည်ိုး။ သင်သည်
့်
့်
တက င်ိုးတသ အမှုက ပပြုတသ သူတစ်ဦိုးတလ ၊ သမဟ
့် တ် ဆိုးယတ်တသ အမှုက
ပပြုတသ သူတစ်ဦိုးတလ ။ သင်သည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခပပီိုးတန က်
န ခတသ သူတစ်ဦိုးတလ ၊ သမဟ
့်် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခပပီိုးတန က်တင
ွ ်
့် တ် တပြ ငမ
ကျန်ဆပခင်ိုး ခရတသ သူတလ ။ သင်သည် အလင်ိုး၌ တရ ိုးစီရင်ရ ပလလင်တတ ်တရှ ျို့တွင ်
အသက်ရင
ှ သ
် တလ သမဟ
ှ သ
် တလ ။
့် တ် တမှ င်မက်မှုအလယ် မရဏန္င်င၌ သင် အသက်ရင
သင်၏နင်္ိုးက ဆလ ဘ်ရတသ သူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးခရသူတစ်ဦိုးဟ အရှငိုး် လင်ိုးဆိုး
သထ ိုးသက
ူ ိုး သင်ကယ်တင်ပင် မဟတ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တပြ ငမ
့်် တ်သည်ဟ
အရှငိုး် လင်ိုးဆိုးသပပီိုး အနက်ရှုင်ိုးဆိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက်တသ သူက ိုး သင်ပင် မဟတ်တလ ။
ထတကက
င ့်် အမှနတ
် ကယ်အ ိုးပြင၊့်် သင်၏အမူအကျငန္
့်် င
ှ ့်် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးတက
့်
့် ိုး အဘယ်သနည်
့် ိုး။
သငက
့်် ယတန ငါသ
မ်ိုးပက်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ သင်၏ အပပြုအမူက ဆိုးညစ်သည် သမဟ
့်
့် တ်
တက င်ိုးပမတ်သည်ဟ သငအ
့်် တွက် ငါရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပရန် အမှနတ
် ကယ်ပင် လအပ်သတလ ။ ငါအတွ
က်
့်
အဘယ်မျှတလ က် သင်စွနလ
် ့် တ်ခပဲ့် ပီိုးသနည်ိုး။ ငါက
့် အဘယ်မျှတလ က် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
သင်ကိုးကွယသ
် နည်ိုး။ သင် ငါအတပေါ်
အဘယ်သပပြုမူ
့်
့် သည်က သင်ကယ်တင် အရှငိုး် လင်ိုးဆိုးသသည်
မဟတ်တလ ။ အဆိုး၌ သင်မည်သ အဆ
ိုးသတ်လမ်မ
ူ ဆထက် သင်ပ၍တက င်ိုးတက င်ိုး
့် ည်က မည်သမ
့်
သသငသ
့်် ည်။ ငါအမှနဆ
် သည်က ိုး ငါသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး သငက
့်် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်၊
သတသ
် သင်တက
ခသ
ဲ့် လ သင်တ ငါ
့် ပန်ကန်ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် ငါ စ တန်လက်သ မအပ်
့်
့် က
့် တ်
အတက်အခပခင်ိုးအတွက် ငါ၏ ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးခရရန်လည်ိုး ငါ ရည်ရွယ်ချက်ရရှ
ှ သင်တက
့်
မလပ်ခတ
ဲ့် ပ။ သင်တ စ
ှ ိုးမျ ိုး အလွနအ
် မင်ိုး မ တကက ပပီိုး သင်တ အမူ
အကျငက
့်် အလွနအ
် မင်ိုး
့် တ်န္လ
့်

စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ြွယတ
် က င်ိုးတသ တကက င ့်် ဤတဘိုးဒကခ တဝဒန အ ိုးလိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။
ထတကက
င ့်် သင်တကက
့်
့် ြုတတွျို့မည့်် နင်္ိုးမျြုိုးက သင်တက
့် ယ်တင် ဆိုးပြတ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တ ့်
မည်သ အဆ
ိုးသတ်မည်က မည်သမ
ူ ဆထက် သင်တစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထဲ၌ သင်တပ့် သကကသည်
့်
မဟတ်တလ ။ လူတက
ှ ့်် သင်အ ိုး
့် ငါ သမ်ိုးပက်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူတက
့် တြ ်ထတ်ရန်န္င
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ပမတက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ ယူတဆ င်လ ရန် ပြစ်သည်။ သင်အ
့် ိုး ဆိုးယတ်တသ အရ က
လပ်တစြ သ
ဲ သင
က
့်် တမင်တက တလျှ က်တစြ မဟ
တ်တပ။
့် မဟ
့် တ် ပျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးငရဲထသ
့်
့်
အချန်ကျတရ က်လ တသ အခါ သင်၏ မျ ိုးစွ တသ ဒကခတဝဒန ၊ သင်၏ ငတကကိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အကကတ်ပခင်ိုးအ ိုးလိုး— ထအရ အ ိုးလိုးသည် သင်၏ အပပစ်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။
ထတကက
င ့်် သင်ကယ်တင်၏ တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တပေါ်
့်
့် တ် သင်ကယ်တင်၏ ဆိုးယတ်ပခင်ိုးက သင်အ
အတက င်ိုးဆိုးတသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် သင်၏ နင်္ိုး ပြစ်မည်အ
့် ရ အတွက်
အတက င်ိုးဆိုးသက်တသအတထ က်အထ ိုး မဟတ်တလ ။
ယခအချန်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်် ျရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးလိုးက ြွငခ
့်
အကျည်ိုးတန်မအ
ှု ိုးလိုးက တြ ်ထတ်ရန် တရတ်ပပည်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးတက က်ထ ိုးတသ
လူတထဲ
ွ ် ငါ အမှုပပြု၏။ ဤအရ က ိုး ငါတပပ ရန်လအပ်သမျှက တပပ ရန် တန က်ခအတကက င်ိုးအရ
့် တင
ပြစ်သည်။ ထတန
့်် င်တသ အလပ်၏ တန က်တစ်ဆငက
့််
့် က် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှငဆ
ငါပပြုသည်အ
့် ခါ စကကဝဠ တစ်ခလိုးရှ လူတင်ိုး၏ မတရ ိုးတသ အမှုက စစ်တကက စီရင်ရန် သင်တအတပေါ်
့်
ငါ၏တဝြန်ပင်ိုးပခ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးက အသိုးပပြုမည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
ွ ်ကက ိုးတင
ွ ် အသင်
့် တသ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူတသည်
ပန်ကန်တတ်တသ သူတ၏
့်
့် ကယ်စ ိုးလှယ်မျ ိုး ပြစ်ကကပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။
ပမတက င်ိုးမွနတ
် အ င် လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး မရှသူတသည်
အပြည့်ခ
် မျ ိုးန္ှင ့်် အသိုးတတ ်ခမျ ိုးသ
့်
ပြစ်သွ ိုးလမ့််မည်၊ သတသ
် ပမတက င်ိုးမွနတ
် အ င် လပ်တဆ င်န္င်တသ သူတမူ့် က ိုး အသိုးပပြုပခင်ိုး
့်
ခရကကမည်။ ပမတက င်ိုးမွနတ
် အ င် လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး မရှသူတသည်
အပြည့်ခ
် မျ ိုး အပြစ်သ
့်
အသိုးတတ ်ခမည်ဟ ငါ အဘယ်တကက င့်် တပပ သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ငါ၏ လက်ရှန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
အလပ်အ ိုးလိုးတသည်
သင်တ၏တန
က်ခက ပစ်မတ
ှ ်ထ ိုးကကပပီိုး သင်တသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး
့်
့်
့်
အကက ိုးတင
ွ ် ပန်ကန်တတ်တသ သူတ၏
် ျ ိုးန္ှင ့်် သရပ်သကန် ပြစ်လ ခဲက့် ကပခင်ိုးတကက င ့််
့် ကယ်စ ိုးလှယမ
ပြစ်သည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ် ငါသည် သင်တက
့် သမ်ိုးပက်တသ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပပည်ပန္င်ငမျ ိုးသ ယူ
့် တဆ င်သွ ိုးပပီိုး ထအရပ်၌ရှတသ လူတက
့် သမ်ိုးပက်ရန် အသိုးပပြုမည်ပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး သင်သည် သူတက
် တစ်ခ ပြစ်တစသည်
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်။ ယင်ိုးက သင်က
့် အပြည့်ခ
့်
့် ရရှခဲလ
မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ိုးလိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး၊ လူသ ိုး၏
ပန်ကန်တသ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ အကျည်ိုးတန်တသ ပရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် မျက်န္ ှ မျ ိုး၊

၎င်ိုးတအ
သင်တက
ဲ ယတန ့်
့် ိုးလိုးတသည်
့်
့် သမ်ိုးပက်ရန် အသိုးပပြုတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ ထတန
နမူန န္ှင ့်် သ ဓက ပြစ်ကကပခင်ိုးတကက င ့််
့် က်တွင ် သင်တသည်
့်
တင်ိုးန္င်ငတင်ိုး၏ လူမျ ိုး န္ှင ့်် ဘ သ တရိုးင်္ဏ်ိုးတင်ိုးက သမ်ိုးပက်ြ ဤန္ှု
တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ငါအသိုးပပြုမည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါသည် သင်တက
ှ စွနပ
် ့် စ်ြ အစပပြုခဲ
ပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ၊
့်
့် ရည်ရွယ်ချက်ရရှ
့်
သင်၏ လက်တလျှ က်မတ
ှု ွင ် သင် တက င်ိုးစွ လပ်တဆ င်ရန် ပျက်ကက
ွ ်၍ သင်သည်
ကသ၍မရန္င်သအ
ူ ပြစ် သင်သက်တသပပတသ တကက င့်် သင်သည် အသိုးတတ ်ခတစ်ခန္ှင ့်် အပြည့်ခ
် တစ်ခ
ပြစ်ရမျှသ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ စ တန်၏အကကအစည်မျ ိုးတပေါ် အတပခခပပီိုး ငါ၏ဉ ဏ်ပည က
ကျငသ
့်် ိုးသည်ဟ တစ်ချန်က ငါဆခဲ၏
သနည်ိုး။ ယင်ိုးက ယခ ငါတပပ တန၊
့် ။ အဘယ်တကက င ့်် ထသ ငါဆ
့်
လပ်တနတသ အရ ၏ တန က်ကွယ်က သမမ တရ ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည် ပမတက င်ိုးမွနတ
် အ င်
မလပ်တဆ င်န္င်လျှင၊် စလင်ပခင်ိုးမခရဘဲ ထအစ ိုး အပပစ်တပိုးခရလျှင ် သင်သည် အပြည့်ခ
် တစ်ခ
ပြစ်လ လမ်မ
ှ တ
် နစဉ် သငအ
့်် တနပြင ့်် တဝဒန မျ ိုးစွ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်အသက်ရင
ခစ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်န္င်သည်၊ သတသ
် ဘ ကမျှ သင်န ိုးမလည်တသိုး၊ အသက်အတကက င်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
သင်မသဘဲ ပြစ်တနသည်။ သင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး
သင်သည် လိုး၀ မတပပ င်ိုးလဲတသိုး သကဲသ
့် သင်
၏အတွငိုး် နက်နရ
ဲ တွင ် သင်သည်
့်
အသက်ကမရရှတသိုးတပ။ သင်၏အလပ်က စမ်ိုးသပ်ြ အချ
န်ကျတရ က်လ တသ အခါ မီိုးတမျှ
့်
ပပင်ိုးထန်တသ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သ ၍ပင်ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခက သင်ခစ ိုးရမည်။ ဤမီိုးက
သင်၏ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်ခလိုးက ပပ မှုနမ
် ျ ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးသွ ိုးတစလမ်မ
့် ည်။ အသက်မပင်တသ
့်
သူတစ်ဦိုး၊ အတွငိုး် ၌ တရစင်တစ်တအ င်စမျှ မရှတသ သူတစ်ဦိုး၊ တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ကပ်ပငဆဲသတ
ူ စ်ဦိုးန္ှင ့်် အပြည့်ခ
် အပြစ်၌ တက င်ိုးပမတ်တသ အလပ်တစ်ခကပင်
မလပ်န္င်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ သင်သည် အဘယ်သ ြယ်
ရှ ိုးပခင်ိုး မခရန္င်မည်နည်ိုး။
့်
တစ်ပပ ိုးမတန်သကဲသ
့် အသက်
မပင်တသ သူ တစ်ဦိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအတွက် အသိုးဝင်မှု
့်
တစ်စတစ်ရ ရှန္င်ပါသတလ ။ ထအချန်တရ က်လ တသ အခါ သင်တ၏
့် က လမျ ိုးသည်
့် တနရက်
တန ဧန္ှင ့်် တသ ဒတ၏
ဲ မ်မ
့် က လမျ ိုးထက် ပခက်ခလ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်၏
့် တနရက်
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် ထအခါတွင ် သငက
့်် တက င်ိုးကျြုိုးပပြုလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးအလပ်
အဆိုးသတ်ပပီိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်အ
့် ခါတွင၊် သင်သည် တန က်မှပပန်လ ၍ အသစ်တြန်
တန င်တရန္င်မည်နည်ိုး။ ကယ်တင်ပခင်ိုးအလပ်အ ိုးလိုး ပပီိုးတပမ က်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် တန က်ထပ်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအလပ် ရှတတ မ
် ရ မှ ဆိုးယတ်တသ သူက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအလပ်
့် ည် မဟတ်။ ရှမည့်အ
စတင်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ခခသည်၊ ပန်ကန်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် သင်သည်
ဆိုးညစ်မန
ှ ိုး် သတသ အရ မျ ိုးက လပ်သည်။ သင်သည် ပပင်ိုးထန်တသ ပပစ်ဒဏ်စီရင်ပခင်ိုး၏ ပစ်မှတ်

မဟတ်တလ ။ ယတန ဤအရ
က သငအ
့်် တွက် ငါရှငိုး် တအ င်တပပ တနသည်။ န ိုးမတထ င်ြ ့်
့်
သင်တရွ ိုးချယ်လျှင၊် တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် သငအ
့်် တပေါ်သ တဘိုး
ဒကခ ကျတရ က်သည့်အ
် ခါ၊ ထအခါမှ
့်
သင်စတင်တန င်တရပပီိုး စတင်ယကကည်လျှင ် တန က်ကျလွနိုး် လမ်မ
့််
့် ည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် သငက
ယတန တန
င်တရြအခွ
့်် တရိုး တပိုးတနတသ ်လည်ိုး သင်သည် တန င်တရရန် ဆန္ဒမရှ။ သင်သည်
့်
့် ငအ
အဘယ်မျှကက တစ ငဆ
့်် င်ိုးချင်သနည်ိုး။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး တနရက်
့် တင်တအ င်တလ ။ ယတန ငါသည်
့်
သင်၏ အတတ်က ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးမျ ိုးက မတအ က်တမတ
့် ပ။ ငါသည် သင်၏ အပပြုသတဘ ဘက်သသ
့်
ကကည့်ြ
် ရန်
့်် င်ိုး သငက
့်် အြန်ြန် ငါ ခွငလ
့်် တ်၏၊
့် အပျက်သတဘ မှ အတဝိုးသလှ
့် ညရ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏ လက်ရှ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် အလပ်အ ိုးလိုးတသည်
သငက
့််
့်
ကယ်တင်ြရန်
့်် တပေါ်မတက င်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက် ငါ၌မရှတပ။ သတသ
် သင်သည်
့် ပြစ်ပပီိုး သငအ
့်
၀င်တရ က်ရန် ပငင်ိုးဆန်၏၊ မတက င်ိုးတသ အရ မှ တက င်ိုးတသ အရ က သင်မခွပဲ ခ ိုးန္င်သကဲသ
့် ့်
ကကင်န မှုက မည်သတန်
သူတသည်
ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ြိုးထ ိုးရမည်က သင်မသတပ။ ယင်ိုးသတသ
့်
့်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးကသ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနသည် မဟတ်တလ ။
တမ တရှက တကျ က်တိုးက ရက်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ခါ တယတဟ ဝါတပိုးသန ိုးတသ တရ ပန်ိုးထွက်လ ခဲပ့် ခင်ိုးသည်
သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ဒါဝဒ်သည် န္ှလိုးသ ိုးထဲ ရင်လန်ိုးပခင်ိုး အပပည်န္
့် င
ှ ့််
ငါတယတဟ ဝါက ချီိုးမမ
ွ ်ိုး၍ တစ င်ိုးတီိုးခဲတ
့် သ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တယ ဘသည်
တတ င်မျ ိုးအတပေါ် ပပည်လ
့် ျှတနတသ သူ၏ပခတမွိုးတရ စဆ န်န္င
ှ ့်် သူ၏ မတပပ ပပန္င်တလ က်တသ
စည်ိုးစမ်ချမ်ိုးသ မျ ိုး ဆိုးရှု ိုးသွ ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏ခန္ဓ ကယ်သည် အန စမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ြိုးလမ်ိုးခခဲရ
့် တသ အခါ
သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည် တယတဟ ဝါပြစ်တသ ငါ၏အသက ကက ိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ငါ၏
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်က ပမင်န္င်ခတ
ဲ့် သ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တပတရသည်
တယရှု ခရစ်တတ ်တန က် လက်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ လည်ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
ငါအတွ
ကတ
် ကက င့်် က ိုးတင်တပေါ်မှ သမှုစွဲန္က
ှ ်ပခင်ိုးခရပပီိုး တက င်ိုးပမတ်တသ
့်
သက်တသခန္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ လည်ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တယ ဟန်သည် လူသ ိုး၏
ကကီိုးပမတ်တသ ပသဏ္ဌ န်က ပမင်တတွျို့ ခဲတ
့် သ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ရူ ပါရက ပမင်ခရ
ဲ့် သည်မှ လည်ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သ ၍ပင်
ပြစ်သည်။ တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးဟဆတသ ထတင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည်
ငါ၏ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးရပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် ငါ၏အမှုက ပပြုြရန်
့် အတွက် ဇ တခန္ဓ န္ှင ့််
ငါဆင်ိုးကကလ ခဲသ
့် ည်ဆပခင်ိုးက သလ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့်် ရက်ခတ်ခရတသ ်လည်ိုး
၎င်ိုးတအ
့် ှုခရတသ သူတန္ှ့် င ့်် ကယ်တင်ခရတသ သူတအ
့် ိုးပြင ့်် န္ှစ်သမ်မ
့် ိုးလိုး— ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး

မမတ၏
၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ချက်တကက င ့်် ထသပပြုခဲ
့် က့် ကသည် မဟတ်တလ ။ လူတသည်
့်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် အမှုအရ မျ ိုးစွ က ရရှခဲက့် ကသည်။ ယင်ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ရပ်
အပမဲမဟတ်တပ။ ဒါဝဒ် ခစ ိုးခဲရ
ှ ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးမျြုိုးက မခစ ိုးခဲရ
့် တသ တပျ ်ရင်မှုန္င
့် ဘဲ
ရှချင်ရန္
ှ င်သည်၊ သမဟ
့် တယတဟ
ဝါအ ိုး တရတပိုးကမ်ိုးတစပခင်ိုး မရှဘဲ
့် တ် တမ တရှပပြုသကဲသ
့်
ပြစ်န္င်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တယ ဘသည် သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် တယတဟ ဝါ၏
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးပခင်ိုးခခဲရ
့်် တနပြင ့််
့် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ကပ်ဆက်မှုကလည်ိုး ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ သငအ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ ကပ်ဆက်မှု ခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊ န္ှစ်ခလိုးသည် မင်္ဂလ ရှတသ
ပြစ်ရပ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယကကည်ပခင်ိုးမရှလျှင ် သင်တသည်
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က
့်
ရရှန္င်လမ်မ
တမျက်
တမှ က်၌ ပပသတသ တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့် ည်မဟတ်၊ ယတန သင်
့်
့်
သ ၍ပင်မပမင်န္င်တပ။ သင်တ ပမင်
့် ည် မဟတ်သလ ရရှန္င်စွမ်ိုး သ ၍ပင် မရှန္င်တပ။
့် တတွျို့ န္င်လမ်မ
ဤကပ်ဆက်မမ
ှု ျ ိုး၊ ဤတဘိုးဒကခမျ ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးလိုး— ဤအရ မျ ိုး သင်အ
့် တပေါ်သ ့်
မကျတရ က်ခလ
ဲ့် ျှင ် ယတန တယတဟ
ဝါ၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက သင် ပမင်န္င်လမ်မ
့်
့် ည်တလ ။ ယတန ့်
သင်တ အသ
မ်ိုးပက်ခရြ အခွ
ငတ
့်် ပိုးသည်မှ ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သမ်ိုးပက်ခတနရပခင်ိုးက
့်
့်
တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်မတ
ှု င်ိုးက ယကကည်ရန် သငက
့်် အခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျြုိုးက ယကကည်ပခင်ိုးတကက င်သ
့်
သင်လက်ခရရှပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည်
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုး စလင်ပခင်ိုးသတရ
လက်ခရရှတသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့် က်ရှသည်။ ယတန သင်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျြုိုး မရှလျှင ် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သမည် မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်သည်
သူက
့်် ကကည်ပခင်ိုးသည် စစ်မှနမ
် ၌
ှု အတပခခမထ ိုးတသ
့် အဘယ်မျှတလ က် ယကကည်သည်ပြစ်တစ သငယ
အန္ှစ်မတ
ဲ့် ြ ်ပပချက်သ ပြစ်တနဦိုးမည်ပြစ်သည်။ သငက
့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးန ခတစတသ
အလပ်ပြစ်သည့်် ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က သင်လက်ခရရှပပီိုးမသ
ှ လျှင ် သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည်
စစ်မှနလ
် ပပီိုး ယကကည်စတ်ချရလ က သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ဘက်သ ့်
လှညပ့်် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤ “ယကကည်ပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးလိုးတကက င ့်် သင်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးကခရတသ ်လည်ိုး သငမ
့်် ှ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး
အမှနက
် န်ဆိုး၊ အစစ်မန
ှ ဆ
် ိုးန္ှင ့်် အြိုးတန်ဆိုးတသ အရ က သင်လက်ခရရှပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
ဤသပြစ်
့် ရသည်မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်စဉ်အထဲ၌သ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး၏
တန က်ဆိုးပန်ိုးတင်က သင်ပမင်ရတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် အချစ်ခရြပြစ်
့် သည်က
သင်ပမင်ရသည်မှ ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးထဲ၌ ပြစ်သည်၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏

လက်တတ ်ကပမင်ရသည်မှ ထသတသ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်ထ၌
ဲ ပြစ်သည်၊ လူအသက်
တ က
့်
့်
သင်အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်သတဘ တပါက်လ သည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထဲ၌ ပြစ်သည်၊ သင်သည်
လူအသက်
၏ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးက ရပပီိုး “လူသ ိုး” ၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပါယ်က
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်လ သည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထ၌
ဲ ပြစ်သည်။ သင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှငန္
် င
ှ ့််
သူ၏ လှပပပီိုး ဘန်ိုးအသတရရှတသ မျက်န္ ှ တတ ်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ြူိုးတတွျို့ရသည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထဲ၌သ ပြစ်သည်၊ သင်သည် လူသ ိုး၏ ဇ စ်ပမစ်က သပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ “ထ ဝရရှငသ
် န်တသ သမင်ိုး” က န ိုးလည်ရသည်မှ
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၌ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ပျက်စီိုးပခင်ိုး ဇ စ်ပမစ်က သင်န ိုးလည်လ ရသည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်ထ၌
ဲ ပြစ်သည်။
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုးသ မက အဆိုးမဲ့် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊ ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ မ
် ှ
အြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး အပပစ်တင်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်လက်ခရရှသည်မှ
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထ၌
ဲ ပြစ်သည်၊ သင်တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအပပင် လူသ ိုးရရှသငသ
့်် ည့််
တဘိုးဒကခမျ ိုးကလည်ိုး လက်ခရရှသည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထ၌
ဲ ပြစ်သည်။...ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးအနည်ိုးငယ်တကက င ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထအပပင်
ဤအရ မျ ိုး ရရှပပီိုးတန က်
့်
သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး ကကီိုးထွ ိုးခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ပမ ဏတစ်ခ ရရှခဲသ
့် ည်
မဟတ်တလ ။ သငအ
့်် တနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည က ပမင်တတွျို့ ခဲသ
ပ်၏ အဆငတ
့်် စ်ခစီကလည်ိုး ကယ်တင်ကယ်ကျ
့် ည်သ မက သူအလ
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
့်် တနပြင ့်် ယကကည်ပခင်ိုးမရှခဲလ
့် ပပီ ပြစ်သည်။ သငအ
့် ျှင ် ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျြုိုး သမဟ
့် တ်
ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျြုိုးက သင်ခစ ိုးရမည်မဟတ်ဟ သင်တပပ တက င်ိုး တပပ လမ်မ
်
့် ည်။ သတသ
့်
သင်သသငသ
့်် ည်မှ ယကကည်ပခင်ိုးမရှလျှင ် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ထ
် မှ ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျြုိုး သမဟ
့် တ်
ဤပပြုစတစ ငတ
့်် ရှ က်မမ
ှု ျြုိုးက သင်လက်ခရရှန္င်လမ်မ
ှ က
်
့် ည် မဟတ်သည်သ မက ြန်ဆင်ိုးရင
ပမင်တတွျို့ ြ အခွ
ငအ
့်် လမ်ိုးကလည်ိုး သင်ထ ဝရ ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
ွ ်၏
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
မူလအစက ဘယ်တသ အခါမျှ သလမ်မ
တ ၏ အတရိုးပါမှုကလည်ိုး လိုးဝ
့် ည်မဟတ်သလ လူအသက်
့်
န ိုးလည်လမ်မ
့်် ယ်ခန္ဓ တသဆိုးပပီိုး သင်၏ဝည ဉ်ထွက်ခွ လျှငပ
် င် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
်
့် ည် မဟတ်။ သငက
လပ်တဆ င်မအ
ှု ိုးလိုးက သင် န ိုးလည်လမ်ဦ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်
့် ိုးမည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် ည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ဤမျှ ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်က လပ်တဆ င်တတ ်မူခသ
ဲ့် ည်က သင်
သ ၍ပင် သမည်မဟတ်တပ။ သူြန်ဆင်ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အြွဲျို့ဝင်တစ်ဦိုးအပြစ် သင်သည်
မသန ိုးမလည်စွ ပြင ့်် တမှ င်မက်ထသ
ဲ ဤသ
လဲ
့်
့် ကျပပီိုး ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ်စီရင်ပခင်ိုးက ခစ ိုးလသတလ ။
သင်သည် ယတနပပစ်
ှ ့်် တရ ိုးစရ
ီ င်ပခင်ိုးတမှ့် သငက
့်် ယ်သင် ခွခ
ဲ ွ မည်ဆပါက၊
့် တင်ဆိုးမှုန္င

သင်မည့်သ
် ည်အ
့် ရ န္ှင ့်် တတွျို့ဆမည်နည်ိုး။ လက်ရတရ
ှ
ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ ကွက
ဲ ွ သည်န္င
ှ တ
့်် ပပြုင်နက်
ဤခက်ခတ
ဲ သ ဘဝမှ သင်လွတတ
် ပမ က်န္င်လမ်မ
ွ ခ
် ့် ွ လျှင ်
့် ည်ဟ ထင်သတလ ။ “ဤအရပ်” က သင်စန
သင်ကကြုတတွျို့ရမည့်အ
် ရ မှ နတ်ဆိုးတပိုးသည့်် န ကျင်တသ ညှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ရက်စက်တသ
ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်မှ အမှနမ
် ဟတ်တလ ။ သည်ိုးမခန္င်တသ တနန္ှ့် ငည
့်် မျ ိုးက သင်
ရင်ဆင်န္င်သတလ ။ ယတန ဤတရ
ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ သင်လွတတ
် ပမ က်တသ တကက င ့််
့်
အန င်္တ်ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးက သင်ထ ဝရ တရှ င်လဲန္င်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ သငလ
့်် မ်ိုး၌
အဘယ်အရ လ လမ်မ
့်် သ ရှနင်္
် ရီလ အမှနပ
် င် ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်သည်
့် ည်နည်ိုး။ သင်တမျှ ်လငတ
ယခသင်ပပြုတနသကဲသ
့် လက်
တတွျို့ဘ၀မှ အတဝိုးသ တပပိုးရ
ပြငသ
့််
တန က်တန င် ထ ဝရ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမှ
့်
့်
သင် လွတတ
် ပမ က်န္င်သည်ဟ ထင်သတလ ။ ယတနပပီ
့်် လမ်ိုးမျြုိုးန္ှင ့််
့် ိုးတန က် ဤအခွငအ
ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျြုိုး တန က်တြန် သင်ရှ တတွျို့ န္င်လမ်ဦ
့်် တပေါ်
့် ိုးမည်တလ ။ သငအ
တဘိုးဥပဒ်ကျတရ က်တသ အခါ ၎င်ိုးတက
ွ ်အ ိုးလိုး
့် ည်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် သင်ရှ တတွျို့ န္င်လမ်မ
ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် ည်တလ ။ သင်၏
့် တရ က်တသ အခါ ၎င်ိုးတက
့် သင်ရှ တတွျို့ န္င်လမ်မ
လက်ရတပျ
ှ
်ရင်တသ ဘဝန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်တသ သငမ
့်် သ ိုးစငယ်တလိုး— ၎င်ိုးတက
့် သင်၏အန င်္တ်
ထ ဝရ ပန်ိုးတင်က အစ ိုးထိုးန္င်သတလ ။ သငအ
့်် တနပြင ့်် စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး ရှလျှင၊် သင်၏
ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ကကီိုးစွ ရရှလျှင ် ထအရ အ ိုးလိုးသည်— အြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ခပြစ်တသ — သင်ရရှသငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး ကနဦိုးကတည်ိုးက သင်၌ ရှခဲသ
့်် သ
့် ငတ
အရ လည်ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငဘ
့်် ၀အတွက် မည်သည်အ
့် ရ မျှ
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးမျြုိုးထက် သ ၍အကျြုိုးမပပြုတပ။
ယတန သ
် ရ ပြစ်သည်၊
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရသူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ အရ မည်သည့်အ
စလင်တစပခင်ိုးခရသူတအတပေါ်
သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး မည်သရှ့် သည်န္င
ှ ့်် လက်ရအချ
ှ
န်တွင ်
့်
သင်အဘယ်အရ အတွငိုး် သ ဝင်
့် ည် ဆသည်တက
့် တရ က်သင်သ
့် သင်န ိုးလည်ရန် လသည်။
အချြုျို့အရ မျ ိုးက သင်အနည်ိုးငယ်သ န ိုးလည်ရန် လသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးအတပေါ်
တဟ တပပ ချက် အချြုျို့က တစတ
့် ှု စစ်တဆိုးရန် မလတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အသက်အတွက်
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည်ရ
့်
မျ ိုးစွ အတထ က်အကူမပပြုဘဲ ၎င်ိုးတအ
် န်သ လအပ်၏။ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏
့် ိုး တစ်ချက် ကကည့်ရ
့်
နက်နမ
ဲ ှု ကဲသ
့် တသ
နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုးက- ထစဉ်က အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏ရည်
ရွယခ
် ျက်မှ
့်
့်
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်န္င
ှ ့်် ယတန ဘ
် လပ်က
့် ရ ိုးသခင် ပပြုလပ်လသည့်အ
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က— သင်ြတ်န္င်သည်။ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးတတွ
့် င ်
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ ရှ
့် ခဲက့် ကသည့်် ပစသ ပပန်
့် သွ ိုးတစချင်တကက င်ိုး သင်န ိုးလည်ရန်
လသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏စမျ ိုးကမီရန် ရရှရမည့်် စလင်ပခင်ိုး အဆင်က
ှ ိုးတင
ွ ်
့် သင်၏စတ်န္လ

တက င်ိုးစွ သသင်ပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတန က် ယင်ိုးကရရှရန် သင်ကကြုိုးစ ိုးရမည်။ ဤသည်မှ သင်၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်တနပပီိုး သင် န ိုးလည်သတဘ တပါက်သငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်။
ဤကစစရပ်မျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ၀င်တရ က်တရိုးအတွက်
သင်ကကြုိုးစ ိုးပါက လတလ က်တပသည်။ “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သမင်ိုးတိုးတက်မှုက န္ှစ်တပါင်ိုး
တသ င်ိုးန္ှငခ
့်် ျီပပီိုး ကက ရှညသ
် ည်”ဟ သင်ြတ်ရတသ အခါ သင် စူိုးစမ်ိုးချင်လ သည်၊ ထတကက
င ့််
့်
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့်် ထအရ က သတဘ တပါက်န ိုးလည်ြ သင်
ကကြုိုးစ ိုးသည်။
့်
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တိုးတက်မက
ှု န္ှစ်တပခ က်တထ င် တပခရ တက က်န္င်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ သည်
မဟတ်တလ ။ ဤန္ှစ်တသ င်ိုးချီဆသည့်် အတကက င်ိုးက အဘယ်နည်ိုး။” ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က န ိုးလည်ြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသည် အဘယ်သအသ
ိုးဝင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် န္ှစ်တသ င်ိုးချီ သမဟ
့်
့် တ်
န္ှစ်သန်ိုးတပါင်ိုးရ ချီပပီိုး အလပ်လပ်တနခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ— ဤအရ က သင်သရန် သူလမည်တလ ။
ဤအရ သည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်သည့်် သင်အ
့် တသ
့် တနန္ှင ့်် သြ လ
့် တသ အရ မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့်
တပပ ဆမှုမျြုိုးက သင်က
့် ယ်သင် ခဏတ စဉ်ိုးစ ိုးခွငပ့်် ပြုရန်သ လအပ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
ရူ ပါရတစ်ခအလ ိုး ထအရ က န ိုးလည်ြ မကက
ြုိုးစ ိုးတလန္ှင။့်် အဘယ်အရ အတွငိုး် သ ့်
့်
သင်ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည် ဆသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ယတန န့် ိုးလည်သင်သ
့် ရ က သင်သရန် လသည်။
့် ည်အ
ထတန
့် က် ယင်ိုးက ခင်မ စွ န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် လသည်။ ထအခါမှသ သင်သည်
သမ်ိုးပက်ခရလမ်မ
ွ ် သင်၌ သ မန်
့် ည်။ အထက်ပါအတကက င်ိုးအရ က ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တင
တနပ် ပန်
ှု ှသင်သ
ူ န်မပှု ြင ့်် တတ က်တလ င် တန၏။ သူသည်
့် မရ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စိုးရမ်ပပ
ကျွန္ပ်
် တအ
် တသည်
့် ိုး သမ်ိုးပက်လပပီိုး ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် သက်တသက ရလသည်။ သပြစ်
့် ၍ ကျွန္ပ်
့်
သူန္င
ှ အ
့်် တူ မည်သ ပူ
့်် နည်ိုး။ သူအ
့် တပါင်ိုးလပ်တဆ င်သငသ
့် ိုးပြင ့်် လိုးလိုးသမ်ိုးပက်ခရပပီိုး သူ၏
သက်တသပြစ်လ ြရန်
် တ မည်
သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ကျွန္ပ်
့်
ဘန်ိုးအသတရရတစရန် ကျွန္ပ်
် တ မည်
သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် တသည်
မမကယ်က
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်၌ အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က် အသက်မရှငတ
် စြရန်
့်
မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ လူတ စဉ်ိုးစ
ိုးတနသငတ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။
့်
သင်တတစ်
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး
့် ဦိုးစီတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုအတပေါ် ရှငိုး် ရင
ပြစ်သငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
့် တ ဝန်ပြစ်၏။ ဤရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုက ရရှပပီိုးတန က်မှသ
သင်တ ဝင်
့်် လမ်မ
့်် သင်တသ
လိုးလိုးန ခမှု
့် ည်၊ အလပ်၏ဤအဆငက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်တသည်
့် ခွငရ
့် လမ်မ
့်
ရှလ လမ်မ
် သ န ခမှုက သင်တ ရရှ
့် ည်ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်လျှင၊် စစ်မှနတ
့် မည်မဟတ်တပ။

သိမ်ားပိုကခ် ြင်ားအလုပ်၏ အတွငား် သမမ တရ ား (၃)

သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် ရလဒ်မှ အပြစ်ချင်ဆိုး အတနပြင၊့်် လူသ ိုး၏
ဇ တပကတအတနပြင ့်် တန က်ထပ် မပန်ကန်တတ ြ
က် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
့် အတွ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသစ်တသ အသပည က လူစ့် တ်က ရရှရန်အတွက်၊
လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ခရန်အတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအတနပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်အတွကပ် ြစ်ြ ဆန္ဒ
ပပင်ိုးပပရန်အတွက် ပြစ်သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏ပင်
ကစရက်၊
့်
့်
့်
သမဟ
် ခါ၊ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးအပြစ် မယူဆကကတပ။ လူသ ိုး၏
့် တ် ဇ တပကတ တပပ င်ိုးလဲသည့်အ
အတတွိုး၊ လူသ ိုး၏အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် အသစတ်တတပပ
င်ိုးလဲတသ အခါ၊ ဆလသည်မှ
့်
သင်၏စတ်ပင်ိုးဆင်ရ သတဘ ထ ိုးတစ်ခလိုး တပပ င်ိုးလဲသည်အ
့် ခါ- ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက သင် ခရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် န ခရန် စတ်ဆိုးပြတ်ထ ိုးပပီိုး
အသစ်တသ စတ်တနစတ်ထ ိုးက တမွိုးပပီိုးသည်အ
့် ခါ၊ သင်၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုး သမဟ
့် တ်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး တစ်ခတစ်တလကမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုထသ သင်
့်
ယူတဆ င်မလ တတ သ
့် ခါ၊ ပပီိုးလျှင ် သင်၏ဦိုးတန္ှ က်က ပမှန ် စဉ်ိုးစ ိုးန္င်သည်အ
့် ခါ- ဆလသည်မှ
့် ည်အ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် မမကယ်ကယ် အသိုးပပြုန္င်သည့်အ
် ခါ- သင်သည်
အပပည့်အ
် ဝ သမ်ိုးပက်ခရသည့်် လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်တပသည်။ ဘ သ တရ ိုးတွင၊် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုး တစ်တလျှ က် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးစွ ခစ ိုးကကရ၏- ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မမတ၏ခန္ဓ
ကယ်မျ ိုးက ချြုိုးန္မ်
ှ ပပီိုး မမတ၏က
ိုးတင်က ထမ်ိုးက တကယ့်တ
် သခါနီိုးအချန်တွငပ
် င်
့်
့်
ဆက်လက် ဆင်ိုးရဲဒကခခက ကက့်ကက့်ခကကတလသည်။ အချြုျို့သည် ၎င်ိုးတတသသည့်် မနက်တင
ွ ်
အစ တရှ င်တနကကတသိုးသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝတစ်တလျှ က်လိုး ဆင်ိုးရဲဒကခအတပေါ်သ အ ရစက်ရင်ိုး၊
တက င်ိုးတသ အစ န္ှင ့်် တက င်ိုးတသ အဝတ်အစ ိုးတက
့် ပငင်ိုးပယ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတ၏က
ယ်ခန္ဓ က ချြုိုးန္မ်
ှ န္င်ကကပပီိုး မမတ၏ဇ
တပကတက စွနလ
် ့် တ်န္င်ကကသည်။ ဆင်ိုးရဲဒကခက
့်
့်
သည်ိုးခပခင်ိုးအတွက်ပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
်လည်ိုး၊
့် စတ်ဓ တ်သည် ချီိုးကျြူိုးထက်တပသည်။ သတသ
့်
၎င်ိုးတ၏အတတွ
ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဧကန်အမှန ်
သဘ ဝတဟ င်ိုးတသည်
အနည်ိုးငယ်မျှ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး မခရတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မမတက
ှ ့်် ပတ်သက်၍ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် အသပည တစ်ခတစ်တလမျှ မရှတပ။
့် ယ်ကယ်န္င
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ပရပ်သည် စတ်ကိုးူ သက်သက်၊
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အစဉ်အလ ပရပ်တစ်ခ ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ဆင်ိုးရဲဒကခကခရန် ၎င်ိုးတ၏
ှု င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးပြတ်ချက်သည် ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်အ ိုးထက်သန်မန္
့်
အပပြုတသ တဆ င်တသ သဘ ဝဗီဇမျ ိုးမှ လ သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အလကလည်ိုး မသကကတပ။

၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်ရမျှလပ်ပပီိုး ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ချငခ
့်် ျန်န္င်စမ
ွ ်ိုးပြင ့်် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးအတပေါ် မည်သမျှ
့်
့်
တန်ြိုးမထ ိုးကကတပ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည က မည်သ ရရှ
့် မည်က ၎င်ိုးတ ့်
သြမဆ
် ကယ် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးသည်က
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခမှုက ဘရ ိုးသခင်၏အလက အမှနတ
မည်သ တသချ
တစရမည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အနည်ိုးအကျဉ်ိုးသ င်္ရစက်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ ့်
့်
အတစခသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ နင်္မူလ ပရပ်တွင ် ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဘ၊ဲ ဒဏ္ဍ ရီပြင ့််
ပတ်ြိုးခရသည့်် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခ၊ ၎င်ိုးတ ့်
ကက ိုးြူိုးရသ ကက ိုးြူိုးသည့်် သမဟ
ွ ် တတွျို့ရသည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ထတန
့် တ် စ တပမျ ိုးတင
့် က်၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခခြ မ
ွ တ
် တ်တသ စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် မတ၏
့် တီထင
ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှု င်ိုးမှုတက
့် အသိုးပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်လသည့်် အလပ်က
တ ဝန်ယူတဆ င်ရွက်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခမှုသည် အလွန ် မတကျလွနိုး် သည်မှ ၊
လက်တတွျို့အ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှငအ
့်် ညီ အမှနတ
် ကယ်
့် မှ မည်သမ
အတစမခန္င်ကကတချ။ ၎င်ိုးတ မည်
မျှ ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ဆင်ိုးရဲဒကခခသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးတက
့်
့်
မကကြုရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက အသိုးပပြုလျက် မည်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတက
့် လမ်ိုးမပပတသိုးတသ တကက င၊့််
အတစခပခင်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် ပမင်န္င
့် မူလရှု တထ င်အ
့် စတ်ပရပ်တသည်
့်
မတပပ င်ိုးလဲဘဲ ရှတနသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု က ယကကည်ကကလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတထဲ
့်
့် မှ
မည်သမ
ူ ျှ ကယ်တင်ရင
ှ က
် မပမင်ြူိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
သူက
ှ ့််
့်
့် ဒဏ္ဍ ရီန္င
တစ်ဆင်စ
့််
သကကသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် က ိုးတမှ့် တစ်ဆငသ
့် အတစခမှုသည်
မျက်စကန်ိုးတသ လူက သူ၏ ြခင်က အတစခသကဲသ
့် ၊ ့် မျက်စမှတ်လျက်န္င
ှ ့်် ကကြုရ အတစခပခင်ိုးသတဘ
သက်တရ က်သည်ထက် မပတပ။ တန က်ဆိုးတင
ွ ၊် ထသတသ
အတစခမှုပြင့်် မည်သည်အ
့် ရ က
့်
ရရှန္င်သနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် မည်သက
ူ ယင်ိုးက လက်ခမည်နည်ိုး။ အစမှအဆိုးထ တစ်တလျှ က်လိုး
၎င်ိုးတ၏
ီ လသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူလပ်သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးကသ ရရှကကပပီိုး
့် အတစခမှုသည် တူပမဲတူညတ
့်
၎င်ိုးတ၏အတစခ
ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏သဘ
ဝကျမှုန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ်သက်မမ
ှု ျ ိုးအတပေါ်သ
့်
့်
့် ကယ်ပင်န္စ
အတပခခကကသည်။ ဤအရ က မည်သည်ဆ
့် လ ဘ်က တဆ င်ကကဉ်ိုး န္င်သနည်ိုး။ တယရှု က
တတွျို့ ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်် တပတရပင် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှငအ
့်် ညီ မည်သ အတစခ
ရမည်က မသခဲတ
့် ပ။ သူသည်
့်
ဤအရ က တန က်ဆိုး သူ၏ အမင်ိုးတသ အသက်အရွ ယ်၌သ သရှလ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က
ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး သမဟ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့် တ် ပပြုပပင်ပခင်ိုးက စိုးစဉ်ိုးမျှ မခစ ိုးြူိုးသကဲသ
့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတနသည့်သ
် ူ မည်သမ
ူ ျှ မရှကကသည့်် ထမျက်စကန်ိုးတသ လူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍

မည်သည့်အ
် ရ က တပပ ဆသနည်ိုး။ ယတန သင်
တထဲ
့်
့် မှ မျ ိုးစွ တသ သူတ၏
့် အတစခပခင်ိုးသည်
ထမျက်စကန်ိုးတသ လူမျ ိုး၏အတစခပခင်ိုးန္ှင ့်် တူသည် မဟတ်တလ ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
မရရှတသိုးတသ သူမျ ိုး၊ ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးက မရရှတသိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
မတပပ င်ိုးလဲတသိုးတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုး- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် မစလင်တသ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရသည်
မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူတသည်
မည်သည်အ
့် သိုးဝင်မှု ရှပါသနည်ိုး။ သင်၏အတတွိုး၊ သင်၏
့်
့်
ဘဝန္ှငဆ
့်် င်တသ အသပည န္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည တသည်
့်
အသစ်တသ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မပပသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ အမှနတ
် ကယ် သင် မရရှပါက၊
သင်၏အတစခမှုတွင ် ထူိုးပခ ိုးတသ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လိုးဝ ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ ရူ ပါရန္ှင ့်် အသစ်တသ အသပည မရှပါက၊ သင်သည်
သမ်ိုးပက်မခရန္င်တပ။ ထအခါ သင်၏ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးသည် ဆင်ိုးရဲဒကခခပပီိုး
အစ တရှ င်တသ သူမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ည်- တန်ြိုးအနည်ိုးငယ်မျှသ ရှလမ်မ
့် ည်။
့် လမ်မ
သူတ၏အတစခ
ပခင်ိုးအမှုသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ရသည်မှ
့်
၎င်ိုးတလ
့် ရ တွင ် သက်တသခချက် အနည်ိုးငယ်သ ရှတသ တကက င့်် အတအကျ
့် ပ်တဆ င်သည်အ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏ဘဝမျ
ိုးက ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် တထ င်ထတ
ဲ ွင ် ထင်ရင်ိုး
့်
့်
ကန်လွနက် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အစဉ် သည်ိုးခလျက်ရကကသည်
ှ
၊ ချစ်ခင်လျက်ရကကပပီ
ှ
ိုး၊ က ိုးတင်က
့်
အစဉ်ထမ်ိုးရွက်ကကတလသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
တလ က၏ တလှ င်တပပ င်မခ
ှု ရက ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး
့်
ခရကကသည်၊ ခက်ခဲမမ
ှု န
ှ သ
် မျှက ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုကကပပီိုး အဆိုးတင် ၎င်ိုးတ န့် ခကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
သမ်ိုးပက်မခကကရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးအြ သက်
တသခချက်က မတပိုးန္င်ကကတပ။
့်
၎င်ိုးတသည်
မျ ိုးစွ ဆင်ိုးရဲဒကခခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ လ
့်
့် ိုးဝ
မသကကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးတဟ င်ိုး၊ အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုး၊ ဘ သ တရိုး ကျငက့်် ကမှုမျ ိုး၊ လူလပ်
အသပည န္ှင ့်် လူသ ိုး စတ်ကိုးူ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး မခရတသိုးတပ။
၎င်ိုးတအထဲ
တင
ွ ် အသစ်တသ အသပည ၏ အရပ်အတယ င် အနည်ိုးငယ်မျှ မရှတချ။
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
် န် သမဟ
့် အသပည သည် စိုးစဉ်ိုးမျှ မမှနက
့် တ် မတကျတပ။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်မလ
ှု ွဲကကတပပပီ။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က
့်
အတစခသတလ ။ အတတ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သင်၏ အသပည
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ ယင်ိုးသည် ယတနတွ
် ရ
့် င ် အလ ိုးတပူ ြစ်ပမဲပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သင်၏ အသပည က သင်၏
ကင်ပင် အယူအဆမျ ိုးအတပေါ် ဆက်လက်အတပခခပါက၊ ဆလသည်မှ ၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည် သစ်လွင၊် စစ်မှနတ
် သ အသပည က မပင်ဆင်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ်

ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ တ
် သ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် သင် သရှရန် ပျက်ကွက်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏ အသပည သည် တရှိုးရိုးစွဲ၊ အယူသိုးီ တသ အတတွိုး၏
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမှုက ခရဆဲပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ စတ်ကိုးူ န္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးမှ တပါက်ြွ ိုးဆဲပြစ်ပါက၊
သင်သည် သမ်ိုးပက်မခရတသိုးတပ။ သင်တအတနပြင
့်် သန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဤအသပည သည် သင်တက
့်
့်
့်
သ ၍သစ်လွင၊် မှနက
် န်တကျတသ အသပည ဆီသ ဦိုးတဆ
င်လမ်ိုးပပန္င်ြအလ
ငှ့်
့်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ယတန သင်
အ
့်
့် ိုး ငါတပပ ရတပသည်။ အသစ်တသ အသပည က
သင် ပင်ဆင်န္င်ြအလ
ငှ့် လည်ိုး၊ ငါသည် သငအ
့်် ထဲရှ အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သရှပခင်ိုး
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက အပမစ်ပြတ်ြရန်
့် ၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ရတပသည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အမှနတ
် ကယ် စ ိုးတသ က်ပါက၊ သင်၏ အသပည သည် အတတ ်
တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
ှ ိုးပြင ့်် သင်
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခပခင်ိုးစတ်န္လ
စ ိုးတသ က်သတရွ ျို့၊ သင်၏ရှု တထ င်အ
့် ပမင် တပပ င်ိုးပပန်ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် အထပ်ထပ်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးက လက်ခန္င်သတရွ ျို့၊ သင်၏စတ်တနစတ်ထ ိုး အတဟ င်ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး
တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ သင်၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးအတဟ င်ိုးသည် အသစ်တသ
စတ်တနစတ်ထ ိုးပြင ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အစ ိုးထိုးခရသတရွ ျို့၊ သင်၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး တလျ ်ညစ
ီ ွ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့်
သင်၏အတစခပခင်ိုးသည် ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ က တိုး၍ ရရှလ မည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလက တိုး၍
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်မည် ပြစ်သည်။ သင်၏ဘဝ၊ လူဘဝန္ှ
င ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်၏အသပည န္ှင၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သင်၏အယူအဆမျ ိုးစွ တက
့် သင်တပပ င်ိုးလဲန္င်ပါက၊
သင်၏သဘ ဝကျပခင်ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပျ က်ကွယ်သွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ န္ှင ့််
ဤအရ သည်သ လူတက
် ခါ၊ ရရှသည့်် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုပြစ်သည်၊
့် ဘရ ိုးသခင် သမ်ိုးပက်သည့်အ
ယင်ိုးသည် လူတအထဲ
တင
ွ ် ပြစ်ပွ ိုးသည့်် တပပ င်ိုးလဲမပှု ြစ်တပသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် သင်သသမျှအတကက င်ိုးသည် သင်၏ ခန္ဓ ကယ်က ချြုိုးန္မ်
ှ ပခင်ိုး၊ ကက့် ကက့်ခပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆင်ိုးရဲဒကခခပခင်ိုးတသ
ူ ့်
က် လပ်တဆ င်သည်က မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဤအရ မှနသ
် ည်
့် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သအတွ
မှ ိုးသည်က သင် မသပါက၊ ထသတသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် တပပ င်ိုးလဲမဆ
ှု သ
ီ မည်
သ ့်
့်
့်
ဦိုးတည်တစန္င်မည်နည်ိုး။
သင်တက
့် ရ သည် သင်တ၏ဇ
တပကတက တကျိုးကျွနဘ
် ဝပြင ့်် ထန်ိုးသမ်ိုးရန်
့် ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
့်
သမဟ
က်က ထင်ရ ပမင်ရ အတတွိုးမျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ရန်
့် တ် သင်တ၏ဦိုးတန္ှ
့်
မဟတ်သည်က န ိုးလည်ကကတလ ။့် ဤအရ သည် အမှု၏ရည်ရွယ်ချက် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယခ
လပ်တဆ င်ြလ
မမတက
့် အပ်သည့်် အလပ်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ယခ၊ သင်တသည်
့်
့် ယ်ကယ်

တပပ င်ိုးလဲန္င်ြအလ
ငှ့် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ င်မ
့် ှ အသပည ရှရမည်ပြစ်သည်။
့်
အလအပ်ဆိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် သင်တက
့် ယ်သင်တ ့်
ပပင်ဆင်ရန် ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ယခ သင်တ၏တရှ
ျို့တင
ွ ရ
် ှတသ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ရူ ပါရပြင့််
့်
မမတက
အ
် ဝ ပပင်ဆင်ပပီိုးတန က် တရှ ျို့ဆက်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ယ်မမတ အပပည့်
့်
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏တ
ဝန် ပြစ်၏။ သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရှ တြွက
့်
ရရှရန် သင်တက
ှ င ် ယင်ိုးအတွက် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု သင်တ၌့်
့် ငါ တတ င်ိုးဆပခင်ိုး မဟတ်တပ။ လက်ရတွ
တကယ်က မရှကကတချ။ သင်တထ
့် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် မှ လအပ်သည်အ
စ ိုးတသ က်ြ သင်
တ တတ်
န္င်သမျှ လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
့်
့်
သန ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏သဘ
ဝဗီဇ၊ သင်တ၏
့်
့် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သင်တ၏
့်
ထအသက်တ တဟ င်ိုးတက
ွ ိုး် တသ
့် သရမည်ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင်၊့် အတတ်က မှ ိုးယင
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် သင်တပါဝင်
ပတ်သက်သည့်် လူသ ိုးလပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက သရန်
့်
လအပ်သည်။ တပပ င်ိုးလဲရန်၊ သင်တ၏အတတွ
ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးပြင ့်် စတင်ရမည်။ ပထမဦိုးစွ ၊
့်
သင်တ၏အတတွ
ိုးတဟ င်ိုးက အတတွိုးအသစ်ပြင ့်် အစ ိုးထိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် သင်တ၏
့်
့် အတတွိုးသစ်က
သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏အသက်
တ က စိုးမိုးတစတလ ။့် ဤသည်မှ ယတန ့်
့်
့်
သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ က တတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င
ှ ့််
့်
သမဟ
ှ ။့်် သင်တအတနပြင်
့် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့််
့် တ် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မလက်တလျှ က်န္င
့်
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်တစ်ခ ရှရမည်။ မမတက
့် ယ်ကယ် အရူ ိုးမလပ်ကကန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်၌ သင်တ၏
့်
ယကကည်မှုသည် မည်သည့်အ
် ရ အတွက် အတအကျ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ က
ရရှသငသ
့်် ည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ယခ မည်သည့်အ
် ရ တွင ် သင်တ ဝင်
့်် ည်တက
့်် ပသည်။
့် တရ က်သငသ
့် သရှသငတ
ဤအရ အ ိုးလိုးအ ိုး သင် သြမှ့် အလွန ် အတရိုးကကီိုးတပသည်။
လက်ရတွ
ှ င ် သင်တဝင်
့်် ည့်အ
် ရ မှ သင်တ၏ဘဝက
တိုးပမှင်ပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့် တရ က်သငသ
့်
့်
အရည်အချင်ိုးက ပမှင်တ
့် င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထပပင်
့် တဟ င်ိုးမျ ိုးက
့် ၊ သင်တ၏
့် အတတ်မှ ရှု တထ င်အ
တပပ င်ိုးလဲြ၊ ့် သင်တ၏
အဆမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြ ့်
့် အတတွိုးက တပပ င်ိုးလဲြန္ှ့် င ့်် သင်တ၏အယူ
့်
လအပ်သည်။ သင်တ၏
့် ဘဝတစ်ခလိုး အသစ်ပပြုပပင်ြ လ
့် အပ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ သင်၏ အသပည တပပ င်ိုးလဲသည်အ
့် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့်် အရ ရ တင်ိုး၏ သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အသပည သစ်တစ်ခ သင်၌
ရှသည့်အ
် ခါ၊ ပပီိုးလျှင ် သငအ
့်် တွငိုး် ရှ အသပည တိုးပမှငခ
့်် ရသည့်အ
် ခါ၊ သင်၏ဘဝသည် သ ၍
တက င်ိုးမွနြ
် တပပ
င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ယခ လူတ လ
့်
့် ပ်တဆ င်က တပပ ဆသမျှတင်ိုးသည်
လက်တတွျို့ကျ၏။ ဤအရ တသည်
အယူဝါဒမျ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် မမတ၏ဘဝအတွ
က် လူတ ့်
့်
့်

လအပ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ပ
့် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် ည်အ
့် င်ဆင်သင်သ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအတွငိုး် လူတ၌ပြစ်
ပျက်သည့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၊ လူတ တတွ
ျို့ ကကြုခစ ိုးသငသ
့်် ည့််
့်
့်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ သ
့် မ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က် အကျြုိုးဆက်ပြစ်သည်။ သင်သည်
သင်၏အတတွိုးက တပပ င်ိုးလဲပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ အသစ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တမွိုးပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊
သင်၏အယူအဆမျ ိုး၊ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ အတတ်က အကျြုိုးသင်အ
့် တကက င်ိုးသင့််
ဆင်ပခင်မမ
ှု ျ ိုးက ပယ်ြျက်ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်အ
ွ ်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက
့် တွငိုး် ရှ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး အပမစ်တယ
စွနပစ်
် ့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အသစ်တသ အသပည က
ရရှပပီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် သင်တပိုးသည့်် သက်တသခချက်မျ ိုးသည် တိုးပမှင်ပ့် ခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
သင်၏ပြစ်တည်မှုတစ်ခလိုး အမှနတ
် ကယ် တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
လက်တတွျို့အကျဆိုး ပြစ်သည်၊ အစစ်မန
ှ ဆ
် ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ အတပခခအကျဆိုး ပြစ်သည်အတတ်က လူတ သတဘ
တပါက်ရန် ခက်ခဲတသ အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ပါဝင်ပတ်သက်ရန် ၎င်ိုးတ ့်
့်
တတ်စမ
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့်
လပ်တဆ င်ချက် အစစ်အမှန ် ပြစ်သည်။ သင်သည် အတတ်က သမမ ကျမ်ိုးစ က မည်သ အတ
အကျ
့်
န ိုးလည်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ ယတန အလျင်
အပမန် န္ှုင်ိုးယဉ်
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့်
့် တပပ ပပလမ်မ
့် ည်။ အတတ်က
သင်သည် တမ တရှ၊ တပတရ၊ တပါလ သမဟ
် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးက
့် တ် ကျမ်ိုးစ ဆင်ရ ထွကဆ
စတ်ပြင ့်် ချီိုးတပမှ က်ခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ည်။ ယခတွင၊် ကျမ်ိုးစ က
့် ြျ လလပ် ထပ်တပေါ်တင်ထ ိုးခဲသ
ြျ လလပ် ထပ်တပေါ်တင်ထ ိုးြ သင်
က
့် တတ င်ိုးဆပါက၊ သင်ပပြုလပ်မည်တလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည်
့်
လူသ ိုးတရိုးသ ိုးသည့်် မှတတ
် မ်ိုးမျ ိုးစွ န္ှင ့်် ပါဝင်လွနိုး် လှပပီိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငန္
့်် င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ ပြစ်စဉ် တြ ်ပပချက်သ ပြစ်သည်က သင် ပမင်ရတပမည်။
ယင်ိုးသည် သမင်ိုးစ အပ် တစ်အပ်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ယင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်၏အသပည
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလသည်မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
ဲ တပိုးထ ိုးသည့််
့် င ် မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးထက
တယရှု ၏မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်က ကကည်ပ
့် ါက၊ “တယရှု ၏ မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်လ ိုး။ အဓပပ ယ်မရှပါတက ိုး။
ဤသည်မှ တယ သပ်၏ မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်ပြစ်၏၊ တယရှု ၏ မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက် မဟတ်ပါ။ တယရှု န္င
ှ ့််
တယ သပ်ကက ိုးတင
ွ ် ဆက်န္ယ်မှုမရှပါ။” ဟ သင်တပပ တပမည်။ ယခတွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ က
သင်ကကည်ရ
့် ှု သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏ အသပည သည် မတူညတ
ီ ပ၊ ဆလသည်မှ
သင်၏ရှု တထ င်အ
် ျ ိုးထက်
့် ပမင် တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်က ၊ သင်သည် တရှိုးဘ သ တရိုး ပည ရှငမ
သ ၍ပမငမ
့်် ိုးသည့်် အသပည အဆင ့်် ရှတပသည်။ ဤမျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အတရိုးကကီိုးသည့််
အချက်မျ ိုးရသည်
ှ
ဟ တစ်စတစ်တယ က်က တပပ ခဲမ
ွ ် မည်သည့်အ
် ရ
့် ည်ဆပါက၊ “ယင်ိုးတင
အတရိုးကကီိုးသနည်ိုး။ ဆက်၍ ရှငိုး် ပပပါ။ တယရှု န္င
ှ ့်် တယ သပ်သည် ဆက်န္ယ်မှု မရှပါ။ ယင်ိုးက သင်

မသပါသလ ိုး။ တယရှု သည် မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက် ရှန္င်ပါသလ ိုး။ တယရှု သည် အဘယ်သ ဘ
့် ိုးတဘိုးမျ ိုး
ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် အဘယ်သ လူ
့် သ ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက် ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သူ၏
လူဇ့် တသည် မ ရထမှ တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ ဝည ဉ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်ပြစ်သည်၊
လူသ ိုး၏ ဝည ဉ် မဟတ်ပါ။ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်လှစွ တသ သ ိုးပြစ်၏၊ ထတကက
င့််
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် ွင၊် တယရှု သည် အ ပဗဟန္ှင ့််
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့် ထ ိုးန္ှင၊့်် တယ သပ်န္င
တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလလူမျြုိုးတစ်ဦိုး သမဟ
့်
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ဣသတရလ လူမျြုိုးမျ ိုးမှ ဆင်ိုးသက်လ သူတစ်ဦိုး မဟတ်တပ။ တယရှု သည် ဣသတရလတွင ်
တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့်် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုး၏ဘရ ိုးသ ပြစ်သည်ဟ
့် သ တကက ငသ
မဆလတပ။ လူဇ့် တခပခင်ိုး အမှုက သူ တဆ င်ရွက်သည်မှ သူ၏ အမှုအတွက်သ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ပထမဦိုးစွ သူ၏ အမှုအဆငတ
့်် စ်ခက ဣသတရလတွငသ
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ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး န္င်ငမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင် စတင်အမှုပပြုခဲသ
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်၊ လူတသည်
တယရှု က ဣသတရလ အမျြုိုး၏ဘရ ိုးသခင်အပြစ် ယူဆခဲက့် ကပပီိုး၊ ထအပပင်
့်
့်
့်
ဣသတရလ အမျြုိုးမျ ိုးထဲန္င
ှ ့်် ဒါဝဒ်၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်ထတ
ဲ ွင ် သူက
့် ထ ိုးရှခဲက့် ကတလသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် တယတဟ ဝါ၏ အမည်န မသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ်
ကကီိုးပမတ်လမ်မ
ွ ၊်
့် ည်ဟ ကျမ်ိုးစ က တပပ သည်၊ ဆလသည်မှ ၊ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် အမှုပပြုမည် ပြစ်သည်။ ယဒပပည်တွင ်
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခခဲသ
့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးကသ ချစ်သည်ဟ
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးမဟတ်တပ။ အမှုက လအပ်တသ တကက ငသ
့််
ထတနရ တွင ် သူ တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
(ဣသတရလအမျြုိုးသည် သူ၏တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးခရသည့်် လူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်တသ တကက င်)့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလတွငသ
်
လူဇ့် တ ခယူန္င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်မှ မမှနတ
် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏

တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုး ခရသည့်် လူမျ ိုးက တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ်တင
ွ လ
် ည်ိုး
တတွျို့ ရှရသည် မဟတ်တလ ။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးထ အမှုက တိုးချဲျို့သည်မှ ယဒပပည်တွင ်
အမှုပပြုပခင်ိုးက တယရှု အပပီိုးသတ် ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ (ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးသည်
ဣသတရလမှလွဲ၍ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက “တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးန္င်ငမျ ိုး” ဟ တခေါ်တဝေါ် ခဲက့် ကသည်။)
အမှနတ
် ွင၊် ထတစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးန္င်ငမျ ိုးတင
ွ လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးခရသည့်် လူမျ ိုး
တနထင်ခကဲ့် ကတပသည်။ ထအချန်က ထတနရ မျ ိုးတွင ် မည်သည့်အ
် မှုမျှ မလပ်တဆ င်တသိုးပခင်ိုးသ
ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဣသတရလအတပေါ် ထသ
ိုးရပခင်ိုးမှ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
့်
့် အတလိုးထ
့်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် မည်သည့်အ
် မှုမျှ လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး မရှစဉ်တွင၊် ဣသတရလ၌ အမှု၏
ပထမန္ှစ်ဆင ့်် ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးန္င်ငမျ ိုးထက
ဲ အမှုသည်
ယတနတွ
်
စတင်တနတပသည်၊ ယင်ိုးမှ လူတအတနပြင
့်် လက်ခရန် အလွနခ
် က်ခဲသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး
့် ငသ
့်
ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ သင်န ိုးလည်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးက သင် မှနက
် န်စွ
စတ်တွငစ
် ဲမ
ွ ှတ်ပပီိုး အတလိုးထ ိုးန္င်ပါက၊ ယတနဘ
ှ ့်် အတတ်က လ၏
့် ရ ိုးသခင်န္င
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ မှနက
် န်တကျသည့်် အသပည တစ်ခ သင်၌ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤအသစ်တသ အသပည သည် သမင်ိုးတစ်တလျှ က် သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးအ ိုးလိုး ပင်ဆင်ခကဲ့် ကသည့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အသပည ထက် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတပလမ်မ
က
့် ည်။ သင်သည် ယတန၏အမှု
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး ယတန ဘ
ချက်မျ ိုးက ကက ိုးရတသ ်လည်ိုး၊
့် ရ ိုးသခင်၏ကယ်ပင် မန်မမက်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလိုးစန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသပည မရှပါက၊ သင်၏အ ိုးထတ်ပခင်ိုးသည်
ရှပမဲရခဲ
ှ သ
် တင်ိုး ဆက်လက်ရတနပပီ
ှ
ိုး၊ အသစ်တသ အရ တစ်ခတစ်တလပြင ့်် အစ ိုးထိုးထ ိုးပခင်ိုး
့် ည့်အ
မရှပါက၊ ပပီိုးလျှင ် အထူိုးသပြင့်် သင်သည် ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု အ ိုးလိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုး
ရတသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် သငအ
့်် ထဲ၌ မည်သည်တ
့် ပပ င်ိုးလဲမက
ှု မျှ မတတွျို့ ရှန္င်ပါက၊ သင်၏
ယကကည်ပခင်ိုးသည် မမတ၏ဆ
တလ င်မက
ှု ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ မ
့် သ ရှ ကကတသ သူတ၏
့်
့် န်က
့်
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တူညသ
ီ ည် မဟတ်တလ ။ ထအတပခအတနတွင၊် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည် သင်၏
အထဲတွင ် မည်သည့်် သက်တရ က်မမ
ှု ျှ ရှလမ်မ
ှ ိုး် ပခင်ိုး
့် ည်မဟတ်တပ။ ထအခါ သင်သည် သတ်သင်ြယ်ရင
ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအ ိုးလိုး အဆိုးသတ်သည့်အ
် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလလူမျြုိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်သ မဟတ်ဘ၊ဲ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က သင်တ န့် ိုးလည်ြ ့်
အတရိုးကကီိုးတပသည်။ သူသည် ဣသတရလအမျြုိုးကသ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုန္ွယ်အ ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ရ ိုးသ ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလအမျြုိုးတ၏ဘ
့်
့် တ် ဣသတရလ
ပပင်ပရှ မည်သည်တ
့် င်ိုးန္င်ငတွငမ
် ဆ လူဇ့် တခယူရန်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မပြစ်န္င်ဟ

သင်တပပ ပါက၊ သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ် ပြစ်စဉ်အတွငိုး် တင
ွ ် မည်သည့်အ
် သပည ကမျှ
မရရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က နည်ိုးနည်ိုးမျှပင် သင်
အသအမှတ်မပပြုတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလမှ တရတ်ပပည်သ တရ
့် ျို့တပပ င်ိုးပပီိုး
သင်၏ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ရန် အတင်ိုးအကျပ် ပပြုခရသည်ဟ သင် လက်ခရမျှလက်ခတပသည်။ ဤသည်မှ
အမှုအရ မျ ိုးက သင် ရှု ပမင်သည့်ပ
် ပြစ်တနတသိုးပါက၊ ငါ၏ အမှုသည် သင်အ
ွ ် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ပပီိုး
့် ထဲတင
ငါတပပ ပပီိုးသည့်် အရ တစ်ခကမျှ သင်န ိုးမလည်တသိုးတပ။ တန က်ဆိုးတင
ွ ် ငါအတွ
က် သငတ
့်် တ ်သည့််
့်
ဘိုးတဘိုးမျ ိုးက ရှ ရင်ိုး- ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တ န္ှစ်ကကမ်ခယူပခင်ိုးအတွက် မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်န္စ
ှ ်ခ
ရှသည်ဆသကဲသ
့် တသ
- ငါ၏ “မှနက
် န်တသ ” မဘဘိုးဘွ ိုးက ရှ ရင်ိုး၊ မဿဲလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
့်
သင်သည် ငါအတွ
က် တန က်ထပ်မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်တစ်ခက တရိုးသ ိုးပါက- ယင်ိုးသည် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ်
့်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ပပက်လိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ငါက
့် မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်တစ်ခ ရှ တြွတပိုးခဲသ
့် ည့်် ဤ
“ရည်ရွယ်ချက်တက င်ိုး ရှတသ လူ” ပြစ်သည့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ခွပဲ ခ ိုးတသ သူတစ်တယ က်
ပြစ်သွ ိုးပပီ မဟတ်တလ ။ ဤအပပစ်၏ဝန်က သင် လက်ခန္င်ပါသတလ ။ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု
အ ိုးလိုးတန က်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က
သင်မယကကည်တသိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလလူမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်ဟ သင်
တတွိုးထင်ဆပဲ ြစ်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ခခတသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ယတန သင်
က
့်
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်၏ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးသူတ၏ဘ
ရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်က ၊ အတရိုးကကီိုးဆိုးအတနပြင့််
့်
သူသည် သူက
ရ ိုးသခင်
့် ချစ်တသ သူအ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးတ၏ဘ
့်
ပြစ်သည်က သင်အ
့် ိုး အသအမှတ်ပပြုတစရန်ပြစ်သည်။ သူသည် ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး အဲင်္တတြုလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ သူသည် ပဗတသျှလူမျြုိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး အတမရကန်လူမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ သူသည် အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ရသ မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး
ပြစ်သည်။ သူသည် တက င်ိုးကင်၌ ရှတသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ အရ အ ိုးလိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးပြစ်တစ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးပြစ်တစ၊ မသ ိုးစ
အ ိုးလိုးသည် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တွင ် ရှကကသည်။ သူသည် ဣသတရလတွင ်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး ယဒပပည်တွင ် တစ်ချန်က တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ည်သ မက၊ ယတနတွ
့် င ်
သူသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး ရစ်တခွလဲတလျ င်ိုးတသ တနရ ပြစ်သည့်် တရတ်ပပည်တွင ်
ဆင်ိုးသက်တလသည်။ ယဒပပည်တွင ် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက သူက
် ရင် ပြစ်တစပါက၊
့် ယဒလူမျြုိုးတ၏ရှ
့် ငဘ
သင်တအ
ွ ် ယတန ဆင်
ိုးသက်ပခင်ိုးသည် သူက
့်
့် ိုးလိုးအလယ်တင
့် သင်တအ
့် ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်

ပြစ်တစသည် မဟတ်တလ ။ သူသည် ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ယဒပပည်တွင ်
တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ၊ ့် သူသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးပပည် တစ်ခတွငလ
် ည်ိုး တမွိုးြွ ိုးတလပပီပြစ်သည်။
့် ကဲသ
သူ၏အမှုအ ိုးလိုးက သူြန်ဆင်ိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးအတွက် လပ်တဆ င်သည်
မဟတ်တလ ။ သူသည် ဣသတရလအမျြုိုးတက
့် အဆတစ်ရ ချစ်ပပီိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတက
့်
အဆတစ်တထ င် စက်ဆပ်ရွရှ သတလ ။ ယင်ိုးမှ သင်တ၏အယူ
အဆ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သင်တ၏
် ခါမျှ မပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မှ မမှနက
် န်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် သင်တသည်
သူက
့် ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
့်
့်
အသအမှတ်မပပြုခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ၏
့် ဘရ ိုးပြစ်ရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှသည်မှ မမှနက
် န်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် သင်တသည်
သူက
့်
့် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သသ
ူ ည် အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် လက်တွင ် မရှသနည်ိုး။ ယတန သင်
တက
့်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးတင
ွ ် ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်က
သင်တအ
့် ိုး အသအမှတပ် ပြုတစြသ
့် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဣသတရလအမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်ဟ သင်တ ခ
့် ယူထ ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ ဣသတရလရှ
ဒါဝဒ်၏အမ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး ဇ စ်ပမစ်ပြစ်သည်ဟ ခယူထ ိုးဆပဲ ြစ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ်
မည်သည်တ
့် စ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမသ ိုးစကမျှ တယတဟ ဝါ၏ အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
ရရှန္င်ြမဆ
့် င်ငမျှ ဘရ ိုးသခင်က “တမွိုးြွ ိုးရန်”
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ဣသတရလမှအပ မည်သည်န္
အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီဟ ခယူထ ိုးဆပဲ ြစ်ပါက- ဤသ သင်
တတွိုးထင်ဆပဲ ြစ်ပါက၊ ယင်ိုးက သင်က
့်
့်
တခါင်ိုးမ တသ ခခသူတစ်ဦိုးပြစ်တစသည် မဟတ်တလ ။ ဣသတရလအတပေါ် အပမဲ အစွဲအလမ်ိုးမကကီိုးန္ှင။့််
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တကက
ိုး သင် ကကည်ပ့် ပီိုးရင်ိုး ကကည့်မ
် တနသငတ
့်် ပ။
့် ၏။ မိုးတပေါ်သလည်
့် ိုးတွင ် ယတန ရှ
့်
တက င်ိုးကင်ရှ သင်၏ဘရ ိုးသခင်က တမ်ိုးတတနပခင်ိုးက ရပ်တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအလယ်
့်
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် သူသည် အဘယ်သ တက
င်ိုးကင်တွင ် ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က က လကက ပမင်စ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်၌
့် ွ မယကကည်ကကတသိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူန္င
အယူအဆမျ ိုးစွ ရှသည်မှ ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့် သူ၏
မျက်တမှ က်ပြင ့်် တကျိုးဇူိုးပပြုြ အတရိုး
တယူလပ်မည်ဟ တစ်ခဏမျှ သင်မတတွိုးဝသ
့် ည်အထ ပြစ်သည်။
့်
သင်တသည်
မခန္င်တလ က်တအ င် ညစ်ညြူိုးကကပက တထ က်ဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ကယ်ကျ
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သင် မည်သ ပမင်
့် န္င်မည်အတကက င်ိုးအ ိုး သင်တ သ
့် ၍ပင် မတတွိုးဝက့် ကတချ။
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတပမတွင ် ကယ်တင်ကယ်ကျ မည်သဆင်
့် ိုးသက်န္င်မည်ကလည်ိုး
သင်တ မတတွ
ိုးြူိုးကကတပ။ သူသည် သနတတ င်တပေါ် သမဟ
် တ င်တပေါ်တင
ွ ် ဆင်ိုးသက်ပပီိုး
့်
့် တ် သလွငတ
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် သင်တ
့် ပသည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး (ဆလသည်မှ
ဣသတရလပပင်ပရှ လူမျြုိုးမျ ိုး) သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးခရသူမျ ိုး ပြစ်သည်

မဟတ်တလ ။ သူတကက
့် ိုးတွင ် သူသည် မည်သ က
့် ယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုန္င်မည်နည်ိုး။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတွငိုး် သင်တ ထ
ှ
ိုးပြစ်သည့်် နက်နက်ရှုင်ိုးရှု င်ိုး
့် ိုးရကကပပီ
အပမစ်တယ
ွ ်တနသည့်် အယူအဆမျ ိုး ပြစ်သည်။ ယတန သင်
တက
့်
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
သင်တ၏ဤအယူ
အဆမျ ိုးက အစတ်စတ်အပမ ပမ ခွရ
ဲ န် ပြစ်သည်။ ထတကက င၊့်် သန တတ င်တပေါ်
့်
သမဟ
် တ င်တပေါ်တင
ွ ် မဟတ်ဘဲ ယခင်က သူဦိုးတဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှသည့််
့် တ် သလွငတ
လူမျ ိုးကက ိုးပြစ်သည့်-် သင်တကက
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သင်တ ့်
့် ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ကယ်ကျ တပေါ်ထန
ရှု ပမင်ကကရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလတွင ် သူ၏အမှု အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငက
့််
တဆ င်ရွက်ပပီိုးတန က်တွင၊် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး အ ိုးလိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် န်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
့် ည်မှ မှနက
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးပြစ်ရန် မဟတ်ဘ၊ဲ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးပြစ်ရန်သ
လလ ိုးလျက်ရသည်
ှ
ဟူတသ အယူအဆက ထပ်တူထပ်မျှ သထ ိုးလ ခဲက့် ကသည်။
ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုးက တအ က်ပါအတင်ိုး ယကကည်ကက၏- ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး
ပြစ်တသ သင်တ၏
် တ၏
့် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘ၊ဲ ကျွန္ပ်
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်န္င်သည်၊ ပပီိုးလျှင ်
သင်တသည်
တယတဟ ဝါက မကကည်ညြုကကတပ၊ ထတကက
င်-့် ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ တယတဟ ဝါသည် သင်တက
့် စက်ဆပ်ရွရှ သည်ဟ ပြစ်တပသည်။ ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး
တအ က်ပါအတင်ိုး ယကကည်ကက၏- သခင်တယရှု သည် ကျွန္ပ်
် တယ
် တဆ င်ပပီိုး
့် ဒလူမျြုိုးတ၏
့် အသွငက
ယဒလူမျြုိုးတ၏
့် အမှတ်အသ ိုးက တဆ င်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည်မှ
ကျွန္ပ်
် တအလယ်
တင
ွ ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်တတ ်န္င
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် တ၏ပ
့်
့် သဏ္ဌ န်သည်
ဆင်တူသည်။ ကျွန္ပ်
် တ၏
ှ ့်် နီိုးစပ်သည်။
့် ပသဏ္ဌ န်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်တတ ်န္င
သခင်တယရှု သည် ကျွန္ပ်
် တယ
် ရင်ပြစ်သည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတသည်
့် ဒလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ရှငဘ
့်
ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှရန် အရည်အချင်ိုး မပပည်မ
့် ီကကတပ။ သခင်တယရှု သည်
့်
ကျွန္ပ်
် တယ
့် ဒလူမျြုိုးမျ ိုးအတွက် အပပစ်တပြရ ယဇ် ပြစ်သည်ဟူ၍ ပြစ်တပသည်။
ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးက ဤအယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုး ထ ိုးရှခဲက့် ကသည်မှ အမှု၏
ထအဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငအ
့်် ရသ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်ခင
ွ ့်် မတပိုးဘလ
ဲ ျက်၊ ဗလ်ကျလျက် ဘရ ိုးသခင်က မမတပ့် င်ဆင်သည်ဟ
အခင်အမ ဆကကတလသည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးတင
ွ ် ကွက်လပ်တစ်ခ ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင် မပြစ်ချင်သကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး- သူ၏
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရတသ လူမျ ိုး- န္ှင ့်် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး၊ အထူိုးသပြင့်် သူတန
ဲ့် ည့််
့် က်လက်ခသ

တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးကသ န္ှစ်သက်သည်ဟ အတယ က်တင်ိုး ယကကည်လ ခဲက့် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု ပပြုခဲသ
့် မှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်က
့် ည်အ
သင်တ မသ
ကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလပပင်ပတွင ် တမွိုးြွ ိုးတသ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး၏
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က ယခ သင်တ အသ
အမှတ်ပပြုကကသတလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သင်တအလယ်
ဤတနရ ၌ ရှသည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ သည် အပ်မက်မပြစ်န္င်တပ၊ ပြစ်န္င်သတလ ။
့်
ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သင်တလက်
မခကကသတလ ။ သင်တသည်
ထအရ က မယကကည်ရဲကက
့်
့်
သမဟ
သပမင်
့် တ် မစဉ်ိုးစ ိုးရဲကကတပ။ ထအရ က သင်တ မည်
့်
့် ကကသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်တအလယ်
ဤတနရ တွင ် ရှသည် မဟတ်တလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်ရန် သင်တ ့်
့်
စိုးရွ ျို့တနတသိုးသတလ ။ ဤတနမှ့် စ၍၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခတသ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်လက်မျ ိုးပြစ်ရန် ဆန္ဒရသူ
ှ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရတသ လူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ယတန တန
က်လက်မျ ိုးပြစ်တသ သင်တ အ
့်
့် ိုးလိုးသည် ဣသတရလပပင်ပရှ
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့်် တန်ိုးသည်
့် အဆငအ
ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုးကဲသ
့် အလ
ိုးတူ ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တ ့်
့်
သတပပြုသငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ သင်တက
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏
ရည်မန
ှ ိုး် ချက် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပမင်န္င်ကကသည့်အ
် တွက၊် သူသည် အစအဦိုးမှ
့်
အန င်္တ်ထထ
ဲ သင်တ၏ဘ
ရ ိုးသခင် ထ ဝရပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည် သူ၏တန က်သ ့်
လက်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏သစစ တစ င်သ
ှ
ျို့၊
့် ပပီိုး န ခတသ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးပြစ်ရန် လလ ိုးလျက်ရတနကကသတရွ
သူသည် သင်တက
် ့် လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် စွနပစ်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် မည်မျှ စတ်ပပင်ိုးပပကကသည် ပြစ်တစ မပပင်ိုးပပသည်ပြစ်တစ၊ ယတနထ
့်
့်
သူတန
် ူ ၎င်ိုးတသည်
တယဘယျအ ိုးပြင့်် န ခကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအမှု၏အဆင ့််
့် က်လက်ရ တွငမ
့်
ပပီိုးဆိုးသည်အ
့် ခါ၊ တန က်ဆိုးမသ
ှ
၎င်ိုးတသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တန င်တရကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့်
ယင်ိုးမှ လူတ အမှ
နတ
် ကယ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခသည်အ
့် ချန် ပြစ်သည်။ ယခ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရသည့်် ပြစ်စဉ်တွငသ
်
ရှကကသည်။ အမှု အဆိုးသတ်သည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသည်
စလင်စွ
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရကကမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယခ ဤသမဟ
့် တ်တပ။ အတယ က်တင်ိုး
ယကကည်လက်ခကကလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပြစ်သည်ဟ မဆလတပ။ ဤသည်မှ လက်ရ၌၊
ှ လူတသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ
့်
ပမင်ကကပပီိုးပြစ်က တကယ့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးက မပမင်ကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မည်မျှပင် ၎င်ိုးတ နက်
ရှုင်ိုးစွ
့်
ယကကည်ကကပါတစ၊ မတသမချ ပြစ်ပမဲပြစ်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူတသည်
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်လ ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ တန က်ဆိုး

တကယ့်အ
် ပြစ်အပျက်မျ ိုးပြငသ
့််
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သမ်ိုးပက်ခကကရမည် ပြစ်သည်။ ယခ၊
ဤလူတသည်
ယခင်က ၎င်ိုးတ မကက
ိုးြူိုးသည့်် နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးစွ က ကက ိုးကကရတသ တကက င ့််
့်
့်
သမ်ိုးပက်ခရကကတပသည်။ သတသ
်၊ ၎င်ိုးတတစ်
ွ ၊် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အတွငိုး် တင
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုး အမှနပ် ြစ်လ ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
ွ တ
့်် ပိုးသည့််
့် ိုး ပမင်ခင
တကယ့်အ
် ပြစ်အပျက်အချြုျို့က ရှ တြွတနကကဆဲ၊ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကကဆဲ ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ
၎င်ိုးတသည်
လိုးဝ ယကကည်လက်ခကကမည် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတင
ွ ် အမှနပ် ြစ်လ သည့််
့်
ဤတကယ့််အပြစ်အပျက်မျ ိုးက အ ိုးလိုး ပမင်ကကပပီိုးပြစ်က ၊ ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့်
စတ်ချတစန္င်သည့်် အခါမှသ ၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏န္ှ
ိုးန္ှင ့််
့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏စက
့်
၎င်ိုးတ၏အပမင်
မျ ိုးတွင ် လက်ခယကကည်မက
ှု ပပသကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လှုက်လှုက်လှဲလှဲ
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်ခယကကည်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူ၏သဘ ဝဗီဇ ပြစ်သည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ သည်က သင်တ ပမင်
့် ရန် လအပ်သည်၊
တကယ့်အ
် ပြစ်အပျက်အချြုျို့ ပြစ်ပျက်တနသည်က သင်တပမင်
့် ရန်လအပ်ပပီိုး၊ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးအတပေါ်
တဘိုးဒကခ ကျတရ က်တနသည်က သင်တပမင်
အတွငိုး် စတ်ထက
ဲ
့် ရန် လအပ်သည်၊ ထတန
့် က် သင်တသည်
့်
လိုးဝ လက်ခယကကည်ကကလမ်မ
့် ၊ ့် သင်တသည်
နမတ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးကဲသ
့်
အက့် သြွယရ
် မျ ိုး ပမင်ပခင်ိုးတွင ် အ ရတရ က်တနကက၏။ သတသ
်၊ သင်တသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးရသည်
ှ
က စဉ်ဆက်မပပတ် မပမင်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏အပမင်
မျ ိုးက ကကီိုးမ ိုးစွ
့်
ပွငတ
့်် စရန် ရည်ရွယ်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမျ ိုး ပြစ်ပျက်တနသည်ကလည်ိုး မပမင်န္င်ကကတပ။
တစ်စတစ်ဦိုး တက င်ိုးကင်မှ ဆင်ိုးသက်တနသည်ပြစ်တစ၊ မိုးတမ်တင်တစ်ခက သင်တက
့်
စက ိုးတပပ တနသည်ပြစ်တစ၊ သင်တအထဲ
မှ တစ်ဦိုးအတပေါ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုး န္ှငပ် ခင်ိုးက
့်
ငါတဆ င်ရွက်တနသည်ပြစ်တစ၊ သင်တအလယ်
တင
ွ ် မိုးပခမ်ိုးသကဲသ
့် ငါအသ
ပမည်ဟန်ိုးတနသည်ပြစ်တစ
့်
့်
ဤအပြစ်အပျက်မျြုိုးက သင်တ အပမဲ
ပမင်ချင်ကကခဲပ့် ပီိုး အပမဲ ပမင်ချင်ကကလမ်ဦ
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး၌ သင်တ၏အကကီ
ိုးမ ိုးဆိုး ဆန္ဒမှ သင်တထ
့်
့် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
ကကလ ပပီိုး နမတ်လကခဏ တစ်ခပပရန် ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ထအခါ သင်တ ့်
စတ်တကျနပ်ကကလမ်မ
့် ည်။ အသင်လူတက
့် သမ်ိုးပက်ရန်၊ ကမဘ တလ က၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူတသ
အမှုက ငါ တဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
နမတ်လကခဏ တစ်မျြုိုးမျြုိုးက ပပရတပမည်။ ထအခါ၊
့်
သင်တ၏န္ှ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးသည် လိုးဝ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရကကလမ်မ

သိမ်ားပိုကခ် ြင်ားအလုပ်၏ အတွငား် သမမ တရ ား (၄)

စလင်တစပခင်ိုးခရြဟူ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရြဟူ
့် သည်မှ မည်သည့်အ
့် သည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ လူတအတနပြင
့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရြအတွ
က် မည်သည့်စ
် မျ ိုးက
့်
့်
ပပည့်မ
် ီရမည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုး ခရြအတွ
က် မည်သည့်် စမျ ိုးက
့်
့်
ပပည့်မ
် ီရမည်နည်ိုး။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး န္ှစ်ခလိုးမှ လူသ ိုးက ၎င်ိုး၏မူလပသဏ္ဌ န်သ ့်
ပပန်လည် ပြစ်သွ ိုးတစန္င်ြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက စ တန်ဆန်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ ၎င်ိုးက လွတတ
် ပမ က်တစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူသ ိုးက စလင်တစပခင်ိုး
့်
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပြစ်သည်။ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၌ အမှုပပြုပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တွင ် တစ စီိုးစွ
ပြစ်တပသည်။ စင်စစ်၊ ယင်ိုးသည် အမှု၏ ပထမအဆင ့်် ပြစ်သည်။ စလင်တစပခင်ိုးသည် ဒတယအဆင ့််
ပြစ်ပပီိုး အဆိုးသတ်သည့်အ
် မှု ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတင်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်က ကကြုရမည်။
သမဟ
ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် နည်ိုးလမ်ိုး ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှသည်ကလည်ိုး သမည် မဟတ်၊ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတပ် ပြုြ ့်
၎င်ိုးတအတွ
က် ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ ပပီိုးလျှင ် လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်မပပြုပါက၊
့်
၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုးအတွက် စမျ ိုးက မပပည့်မ
် ီကကသည့်အ
် တွက၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စလင်တစပခင်ိုးခရရန်လည်ိုး ၎င်ိုးတအတွ
က် မပြစ်န္င်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပင်
့်
မပပြုပါက၊ သူက
့် သင် မည်သ သ
့် ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သူတန
့် က်က သင် မည်သ လ
့် က်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည်
သူက
ထ ိုးန္ှင၊့်် သူအြ
တသခန္င်မည်လည်ိုး မဟတ်တပ။
့် စတ်တကျနပ်တစရန် ယကကည်ပခင်ိုးရှြ မဆ
့်
့် သက်
့်
ထတကက
င ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခလတသ သူ မည်သမ
ူ ဆအတွက်၊ ပထမအဆငမ
့်် ှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက
့်
ကကြုြ ပြစ်
် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သည်။ ဤသည်မှ ပထမဦိုးဆိုး သတ်မှတ်ချက် ပြစ်သည်။ သတသ
့်
စလင်တစပခင်ိုး န္ှစ်ခလိုးသည် လူတ၌့် အမှုပပြုြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတက
့် ၊ ့် အသီိုးသိုးီ သည်
့် တပပ င်ိုးလဲတစြပြစ်
့် သကဲသ
လူသ ိုးက စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအမှု၏ အစတ်အပင်ိုး ပြစ်တပသည်။ အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငလ
့်် ိုးသည် တစ်စတစ်ဦိုးက
ပပည့်စ
် တစြ လ
့် အပ်ပပီိုး၊ တစ်ခကမျှ လျစ်လျြူရှု ၍ မရတပ။ “သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုး” သည် ကက ိုးရသည်မှ
သပ်န ိုးတထ င်မတက င်ိုးသည်မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် တစ်စတစ်ဦိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
ပြစ်စဉ်သည် ၎င်ိုးတက
ှ ့််
့် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ပြစ်စဉ်ပြစ်သည်။ သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးသည်န္င
တစ်ပပြုင်နက်၊ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ အပမစ်ပြတ်တက င်ိုး
မပြတ်ရန္င်တသိုးတပ၊ သတသ
် ထအရ က သင် သရှပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ှ စ်ဆင၊့််
့် ည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုမတ
့်
သင်သည် သင်၏ နမ်က
ဝအပပင်၊ သင်ကယ်တင်၏ မန ခမှု အမျ ိုးစက သရှလ ပပီိုး
့် ျတသ လူသဘ
့်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏ တတတ င်ိုးတသ
အချန်က လအတွငိုး် တင
ွ ် စွနပ
် ့် စ်န္င်မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး သမဟ
့် တ်
တပပ င်ိုးလဲန္င်မည်မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ထအရ မျ ိုးက သင်သလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က သင်၏

စလင်ပခင်ိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်က ချတပိုးလမ်မ
့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် သပြင၊့်် လူတအတနပြင
့်
မမတက
် ဝ တပိုးအပ်န္င်ြအလ
ငှ့် လူတက
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထ အပပည့်အ
့်
့် တပပ င်ိုးလဲြ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စ တန်ဆန်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ြယ်ရှ ိုးြ သ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စလင်တစပခင်ိုးန္စ
ှ ်ခလိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးသည် လူတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရ တွင ် ပထမအဆငမ
့်် ျှသ ပြစ်သည်အ
့် ပပင် လူတအတနပြင
့််
့်
မမတက
် ဝ တပိုးအပ်ရ တွငလ
် ည်ိုး ပထမအဆင ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထ အပပည့်အ
စလင်တစပခင်ိုးအဆငထ
့်် က် သ ၍ နမ်က
့် ျတပသည်။ သမ်ိုးပက်ခရသည့်် လူတစ်ဦိုး၏
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးသည် စလင်ခရတသ လူတစ်ဦိုး၏ အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးထက်
တပပ င်ိုးလဲမှု မျ ိုးစွ သ ၍ တလျ န
့် ည်ိုးတပသည်။ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရပခင်ိုးသည်
သတဘ တရ ိုးအရ အချင်ိုးချင်ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
အမှု၏
့်
မတူညတ
ီ သ အဆငမ
့်် ျ ိုးပြစ်တသ တကက ငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လူမျ ိုးက ကွဲပပ ိုးတသ စမျ ိုး
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးတစတသ တကက င်လ
့် ည်ိုးတက င်ိုး ပြစ်သည်၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည် လူတအ
့် သ
့် ိုး သ ၍နမ်တ
စမျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးတစတသ ်လည်ိုး၊ စလင်တစပခင်ိုးကမူ လူတက
့်် ိုးတသ စမျ ိုး
့် သ ၍ ပမငမ
ထန်ိုးသမ်ိုးတစတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ စလင်တစပခင်ိုး ခရသူမျ ိုးသည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ လူမျ ိုး၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တစပခင်ိုးခရက ပြြူစင်တသ လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအမှု၏ ပတပေါ်လ ပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် တန က်ဆိုး ရလဒ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
စလင်တသ လူသ ိုးမျ ိုး မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ မျ ိုးက အသက်ရင
ှ ရ
် န်
ကကြုိုးစ ိုးကကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရသူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက စက ိုးပြငသ
့််
အသအမှတ်ပပြုကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပပီိုး
ပြစ်သည်၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ တ၌ တပေါ်လ ပပီိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အမှုက ပပြုြ ကမဘ
တပမသ ကကလ
ပပီိုးပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ အသ
အမှတ်ပပြုကကသည်။
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊ သူ၏ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးမှု အ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးအြ အကျ
ြုိုးရသည်
ှ
ကလည်ိုး ၎င်ိုးတ အသ
အမှတ်ပပြုကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
မကက တသိုးခင်ကမှသ အတတ ်အတန် လူသ ိုးပသဏ္ဌ န် စတင်ရကကပခင်
ှ
ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘဝန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုအချြုျို့ ရှကကတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
မထင်မရှ ိုးပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ
့်် တသ ်၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသဘ
ဝက ခတင်
့်
့်
စတင်ပင်ဆင်တနကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုး၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
လူတသည်
စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ တပခချတသ
အခါတွင၊် ၎င်ိုးတ၏
ွ ်ိုးတသ
့်
့်
့် တဟ င်ိုးန္မ
စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲြ ပြစ်
၊ ၎င်ိုးတ၏
့် န္င်လ သည်။ ထအပပင်
့်
့် အသက်တ သည်

ဆက်လက်ကကီိုးထွ ိုးပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးထဲသ သ
ိုးပြည်ိုး
့် ၍နက်ရှုင်ိုးစွ ၎င်ိုးတ တပြည်
့်
ဝင်တရ က်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တလ ကန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးတသ သူ အ ိုးလိုးအ ိုး
့်
စက်ဆပ်ရွရှ န္င်ကက၏။ အထူိုးသပြင ့်် မမတက
် ထထက်
ပ၍၊
့် ယ်ကယ် စက်ဆပ် ရွ ရှ ကကသည်၊ သတသ
့်
့်
မမတက
သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်ရင
ှ ရ
် န်
့် ယ်ကယ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ သရှကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လလ ိုးတနကကပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးြက
ှ ိုး် ချက် ပြစ်တစကကတလသည်။
့် မမတ၏
့် ရည်မန
၎င်ိုးတသည်
မမတက
ွ ် အသက်ရင
ှ ြ
် ့်
့်
့် ယ်တင်၏ ဦိုးတန္ှ က်မှ ပြစ်တပေါ်တသ အတတွိုးမျ ိုးအတွငိုး် တင
လလ ိုးလျက် မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ မမကယ်ကယ် တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ မှတ်ယပူ ခင်ိုး၊
တမ က်မ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် စတ်ကကီိုးဝင်ပခင်ိုးတက
့် စက်ဆပ်ရွရှ မှု ခစ ိုးရတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အ ိုးတက င်ိုးသည့်် ရည်မွနတ
် သ အသစတ်ပြင ့်် စက ိုးတပပ ဆကကသည်၊ ချငခ
့်် ျန်န္င်စမ
ွ ်ိုးန္ှင ့််
ဉ ဏ်ပည ပြင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက ကင်တွယက် ကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ ငသ
့်် က
န ခကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တစ်ခက တတွျို့ ကကြုရပါက၊
့်
၎င်ိုးတသည်
မတန်မလှုပ် ပြစ်ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး ပြစ်လ ကကရသ မက၊
ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တသ ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအတွက်
တကျိုးဇူိုးတင်ရတတ်
ှ
ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့်
မပါဘဲ၊ မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ယင်
ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
်
သည်က ၎င်ိုးတ ယ
့်
့် ိုး ကွယက
့် ကကည်ကကတလသည်။
၎င်ိုးတသည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး၊ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆ တလ င်မက
ှု ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်
့်
မနက
် ့် ရှ တြွပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ယကကည်ပခင်ိုးက မလက်စ ိုးကကတပ။ ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်တသ
တစ်ခဏတ တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးကလည်ိုး ၎င်ိုးတ မလ
က်စ ိုးကကတချ။ ဤသည်မှ စလင်တစပခင်ိုးခရသူတ၌့်
့်
ပြစ်တပေါ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ လူတသည်
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှသည်က
့်
အသအမှတ် ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ၎င်ိုးတ အသ
အမှတ်ပပြုသည့်အ
် ချန်တွင ်
့်
၎င်ိုးတ၌ထင်
ရှ ိုးသည့်အ
် ရ တွင ် အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုး ရှတပသည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တတွင ်
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် မည်သည့်အ
် ရ က ဆလပါသနည်ိုး။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ရ က ဆလပါသနည်ိုး။ လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ သူအမှု
ှ ိုး် ချက်န္င
ှ ့်် အတရိုးပါမှုမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။
့် ၏ ရည်မန
သူ၏ အမှုမျ ိုးစွ က တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် လူဇ့် တ၌ သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်တင
ွ ် သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က ရရှပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
သင်န ိုးလည်ပပီိုးတန က်တွငသ
်
သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှသည်က
အသအမှတ်ပပြုသည်ဟ သင်သည် တပပ ရမျှတပပ တသ ်လည်ိုး၊ သင် ပစ်ပယ်သငသ
့်် ည့်် အရ က
မပစ်ပယ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ် သင်စန
ွ လ
် ့် တ်သငသ
့်် ည့်် ဇ တပကတဆင်ရ တပျ ်ရင်မမ
ှု ျ ိုးက မစွနလ
် ့် တ်ဘ၊ဲ

ယင်ိုးအစ ိုး၊ ဇ တပကတဆင်ရ သက်တသ ငသ
့်် က်သ ပြစ်မှုမျ ိုးက သင် အပမဲတပ်မက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုး
ဆက်လက် တပ်မက်တနပါက၊ ပပီိုးလျှင ် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတပေါ် မည်သည့်် မလမန်ိုးထ ိုးမက
ှု မျှ
လက်မလတ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ရိုးရင
ှ ိုး် တသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးစွ က တဆ င်ရွက်ရ တွင ် မည်သည့််
အြိုးအခမျှ မတပိုးပါက၊ ဤအရ က သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မခရတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။
ထအတပခအတနတွင၊် သင်န ိုးလည်တသ အရ မျ ိုးစွ ရှလျှငပ
် င်၊ အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုးသည် ကနဦိုး တပပ င်ိုးလဲမအ
ှု ချြုျို့ န္ှင ့်် ကနဦိုး ဝင်တရ က်မှုတက
့် ရရှသည့််
လူမျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့်
ကကြုတတွျို့ခစ ိုးပခင်ိုးသည် လူတက
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အသပည န္ှင ့်် သမမ တရ ိုးအ ိုး ကနဦိုး
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
သန ိုးလည်ပခင်ိုးတက
့် တပိုး၏။ သ ၍နက်ရှုင်ိုးသည့်၊် သ ၍ အတသိုးစတ်ကျတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုး၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ အပပည့်
အ
် ဝ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးင ှ သင် မတတ်စွမ်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏
့်
တကယ့်အ
် သက်တ ထဲတွင ် သင်၏ ဇ တပကတဆင်ရ တပျ ်ရင်မမ
ှု ျ ိုး သမဟ
့် တ် သင်၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး
အဆငအ
့်် တန်ိုးတင
ွ ် ပါဝင်ပခင်ိုးကဲသ
့် တသ
အတပခခမျှသ ပြစ်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က သင် လက်တတွျို့
့်
လပ်တဆ င်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်အတွငိုး် တွင ် လူတ၌့်
ရရှသည့်် အကျြုိုးတရ ိုး ပြစ်တပသည်။ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
သမ်ိုးပက်ခရတသ သူတတွ
ဆင်က
့် င ် တတွျို့ ပမင်ရတလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတ ဝတ်
့်
မမတက
် ဆ င်သည့်ပ
် န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ အသက်
ရင
ှ ပ
် - ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုး
့် ယ်ကယ် အသွငတ
့်
တပပ င်ိုးလဲန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် ပမင် တပပ င်ိုးလဲသည်၊
့် ရှု တထ င်အ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ၎င်ိုးတ ရှ
့် လက်စ ိုးရှ တြွမှု ရည်မန
့် ငိုး် လင်ိုးကကပပီိုး၊ သ ၍
ပမငမ
့်် ိုးသည့်် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး ၎င်ိုးတရှ့် ကကတလသည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုအတွငိုး် တင
ွ ၊် အလ ိုးတူ
လက်တလျ ညီတထွတသ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးလည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ ပြစ်တပေါ်၏။
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
တပါတန်
့် သည်၊ ပဏ မပြစ်ပပီိုး စတ်သတဘ ထ ိုး၌
့်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးသူတ၏
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးထက် သ ၍
့် လက်စ ိုးရှ တြွမှု ရည်မန
နမ်က
့် ့်
့် ျတလသည်။ စလင်ခရပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တွင၊် လူတစ်ဦိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး လိုးဝ မတပပ င်ိုးလဲသကဲသ
မည်သည့်သ
် မမ တရ ိုးကမျှ ၎င်ိုးတ မရရှ
ပါက၊ ဤလူသည် အမှုက်ပြစ်ပပီိုး လိုးဝ အသိုးမဝင်တပ။
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မခရတသိုးတသ လူမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်။ လူတစ်ဦိုးသည် သမ်ိုးပက်ခရြသ
့်
ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ ၎င်ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် အလ ိုးတူ လက်တလျ ညီတထွတသ
တပပ င်ိုးလဲမအ
ှု ချြုျို့က သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအတွငိုး် တွင ် ထတ်တြ ်ပပလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
အပပည့်အ
် ဝ
့်
စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ ရရှ
့် ည့်် ကနဦိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
့်
့် ခဲသ
ဆိုးရှု ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ သမ်ိုးပက်ခရသူမျ ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရသူမျ ိုး၌ရှသည့််

စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမှု ပမ ဏအတွငိုး် တွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ ကွ ပခ ိုးမှုတစ်ခ ရှ၏။
သတသ
် သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲမ၌
ှု ပထမအဆင ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အတပခခအတ်ပမစ်
့်
ပြစ်သည်။ ဤအသပည သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှလ ပပီိုး ထသတသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ အဓက အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤကနဦိုးတပပ င်ိုးလဲမှု
မရှပခင်ိုးသည် လူတစ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် လိုးဝ မသသည့်် သက်တသ ပြစ်တပသည်။
ထသပြစ်
့် သပြင၊့်် စလင်တစပခင်ိုးခရသူအ ိုးလိုးသည် ပထမဦိုးစွ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည်ပြစ်သည်။
သမဟ
န္င်တချ။
့် တ်ပါက၊ ၎င်ိုးတ စ
့် လင်တစပခင်ိုး ခရြ မပြစ်
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပပြုသည်၊ ပပီိုးလျှင ် လူဇ့် တတွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက အသအမှတ်ပပြုသည်ဟ သင် ဆတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် သူ၏ တန က်ကွယ်၌
သူတတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူက
့် တကက က်ရွ ျို့ မှု မရှတချ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးတလ ။ သူတပပ သည့်အ
် ရ က သင် အသအမှတ်ပပြုတသ ်လည်ိုး၊
သင်လပ်တဆ င်န္င်သည့်် အရ က လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏နည်ိုးလမ်ိုးကလည်ိုး သင်
မလက်န တချ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးတလ ။ ပပီိုးလျှင ် သင်သည် သူက
့်
အသအမှတ်ပပြုတသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ပတသ အတတွိုးအတခေါ်သည် ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ အရ လိုးဝ မဟတ်ဘ၊ဲ သူအတပေါ်
သတထ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အရ တစ်ခတည်ိုးသ
့်
ပြစ်သည်။ သင်သည် သူ၏အမှုက ပမင်ပပီိုး အသအမှတ်ပပြုက သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က
သရှတသ ်လည်ိုး၊ ဆက်၍ စတ်မပါတပါပြစ်
ပပီိုး လိုးဝ မတပပ င်ိုးလဲပါက၊ သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
မခရတသိုးတသ လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်တပသည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်န္င်သမျှအ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ
့်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးထဲသ မဝင်
တရ က်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
့်
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤအရ က
့်
့်
့် စတ်န္လ
ရရှရန် လလ ိုးလျက်ရကကတပသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သည့်် အရ တွင ် အတင်ိုးအတ န္ှင ့််
့်
ကနသ
် ့် တ်မမ
ှု ျ ိုးရှသည်မှ ၎င်ိုးတ လက်
ခန္င်သည့်အ
် ရ တွင ် ကနသ
် ့် တ်မမ
ှု ျ ိုး ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့်
သတသ
် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ လ
့်
့် ပ်န္င်သမျှအ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက သင်
ရရှန္င်ပါက၊ ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုတကက င ့်် ရရှခဲသ
့် ည့်် အကျြုိုးတရ ိုးတစ်ခ ပြစ်တပသည်။
သငအ
့်် တနပြင၊့်် “လူသ ိုးက မတပပ န္င်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က သူတပပ ဆန္င်သည်က
တထ က်ဆလျှင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ပါက မည်သန
ူ ည်ိုး။” ဟ တပပ သည်ဆပါစ။့် ထသတသ
့်
အတတွိုးမျြုိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပပြုသည်ဟ မဆလတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သင်

အသအမှတ်ပပြုပါက၊ ယင်ိုးက သင်၏ တကယ့်လ
် ပ်ရပ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သင် ပပသရတပမည်။
အသင်ိုးတတ ် တစ်ခက ဦိုးတဆ င်တသ ်လည်ိုး၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ပါက၊
သင်သည် တငွန္င
ှ ့်် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုက မက်တမ တတ ငတ
့်် ပပီိုး အသင်ိုးတတ ်၏ ရန်ပတငွမျ ိုးက
မမကယ်ကယ်အတွက် အပမဲ အတ်ကပ်ထဲ ထည့်ပ
် ါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ရသည်
ှ
ဟ
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ပ် ြစ်ပပီိုး သူသည်
ချစ်တကက က်ရတသထက်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ရှသည်ဟ သင်အမှနတ
် ကယ် အသအမှတ်ပပြုပါက၊
မည်သ မတကက
က်ရွဘဲ တနန္င်သနည်ိုး။ သင်သည် ထသတသ
စက်ဆပ်ြွယတ
် က င်ိုးသည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက
့်
့်
ကျြူိုးလွနန္
် င်စမ
ွ ်ိုးရပါက၊
ှ
သူက
် ကယ် သင် အသအမှတ်ပပြုသတလ ။ သင် ယကကည်သည်မှ
့် အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်တလ ။ သင်ယကကည်သည်မှ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ သင်
မတကက က်ရွ ျို့ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် အသအမှတ်ပပြုပပီိုး
သရှသူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူက
် ့် ျင်သည့်် သမဟ
့် တကက က်ရွ ျို့ ကကပပီိုး သူက
့် ဆနက
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသစတ်မျ ိုးက ချြုိုးတြ က်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်မမည်က စိုးရွ ျို့ ကကသည်။
အထူိုးသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည်ဟ ၎င်ိုးတ သ
့် ရှထ ိုးကကသည့််
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်မမည်က စိုးရွ ျို့ ကကတလသည်။ ဤအရ ကသ
ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရှပခင်ိုးက အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးအပြစ် မှတ်ယန္
ူ င်တပသည်။ သငက
့်် သင်၏
မဘမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆီိုးြ ကက
် ခါ၊ သင် မည်သည့်အ
် ရ
့် ြုိုးစ ိုးသည့်အ
လပ်တဆ င်သငသ
့်် နည်ိုး။ မယကကည်တသ သင်၏ လင်တယ က်ျ ိုးသည် သငအ
့်် တပေါ် တက င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊
သင် မည်သ ဘ
့်် နည်ိုး။ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သငက
့််
့် ရ ိုးသခင်က ချစ်သငသ
စက်ဆပ်ရွရှ သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က သင် မည်သ ချစ်
့်် နည်ိုး။ သူက
့် သငသ
့် သင် အသအမှတ်ပပြုပါက၊
ဤကစစရပ်မျ ိုးတင
ွ ် သင်သည် သငတ
့်် လျ ်စွ ပပြုမူလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ခင်လတသ လပ်ရပ်မျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန်
ပျက်ကွကတ
် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က သင် အသအမှတ်ပပြုသည်ဟသ တပပ ဆပါက၊
သင်သည် အတပပ သမ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်တပသည်။ သူက
့် ယကကည်ပပီိုး သူက
့် အသအမှတ်ပပြုသည်ဟ
သင်တပပ တသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင်သည် သူက
့် အသအမှတ် ပပြုသနည်ိုး။ သူက
့်
မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင် ယကကည်သနည်ိုး။ သူက
့် သင် တကက က်ရွ ျို့သတလ ။ သူက
့် သင်
ချစ်တကက က်ရတသသတလ ။ သင်သည် သူက
ဲ ချစ်သတလ ။ သင်သည် စတ်တသ က
့် အတွငိုး် စတ်ထက
တရ က်ပပီိုး အ ိုးကိုးြ တစ်
ဦိုးမျှ မရှတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယတ
် က င်ိုးမက
ှု သင်
့်
ခစ ိုးမတသ ်လည်ိုး၊ တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အ ိုးလိုးက သင် တမတ
့် လျ ၏
့် ။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။

တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး မည်သည့်အ
် ရ က ရရှတစလသနည်ိုး။ သင်ကယ်တင်၏
အတရိုးပါမှုက အလွနအ
် ထင်ကကီိုးတလိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ အသစ်တသ အရ မျ ိုးက သင်ယူပပီိုး န ိုးလည်ြ ့်
ပမန်ဆန်သည်ဟ ခစ ိုးရပခင်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အထင်တသိုးပခင်ိုး၊
လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် သွငပ် ပင်ပြင ့်် တဝြန်အကဲပြတ်ပခင်ိုး၊ မ ယ ကင်ိုးတသ လူမျ ိုးက အန္င်ကျငပ့်် ခင်ိုး၊
အသင်ိုးတတ ် တငွက တပ်မက်ပခင်ိုး စသည်ကသ
ဲ့် တသ
ငါ တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် အတပခအတနအ ိုးလိုး့်
ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တစ်စတ်တစ်တဒသအ ိုးပြင ့်် သငထ
့်် မှ
ြယ်ရှ ိုးခရပပီိုးသည့်အ
် ခါမှသ ၊ သင်၏ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးသည် တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
အသင်လူတအတပေါ်
ပပြုတသ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည် အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့််
့်
သက်ဆင်တပသည်- တစ်ြက်၌ ဤအမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတစ်စက စလင်တစြ၊ ့် ဆလသည်မှ အဦိုးသိုးီ တသ အသီိုးမျ ိုးဟ အဓပပါယ်ရသည့်် စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်် ပထမ လူတစ်စအပြစ်တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်လ န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၎င်ိုးတက
ွ ၊်
့်
့် စလင်တစြ ပြစ်
့် သည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တင
ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးြ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပည့်ဝ
် က အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှခွငတ
့်် ပိုးြ၊ ့် လူသ ိုးက ကရဏ န္ှင ့််
တမတတ သ မက၊ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးြပြစ်
့် သည်။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ယခအချန်ထ၊ သူ၏အမှု၌
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတွက် မည်သည့်မ
် န်ိုးတိုးီ ပခင်ိုးမျှ မရှဘဲ၊
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်။ သင်တတွျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်သည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပင်
သ ၍မှနက
် န်ပပီိုး သ ၍စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ လူဘဝ၏
မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ လူ
့်
့် တက
့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်တပသည်။ တန က်ထပ်တစ်ြက်တင
ွ ၊် ယင်ိုးသည်
စ တန်၏တရှ ျို့တွင ် သက်တသခြ ပြစ်
် န က်တစ်ြက်၌၊ ယင်ိုးသည် အန င်္တ်
့် တပသည်။ ပပီိုးလျှငတ
ဧဝတင်္လတရ ိုးအလပ်က ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုးအတွက် အတ်ပမစ်တစ်ခ ချရန်ပြစ်သည်။ လူတသည်
မည်သ ့်
့်
အသက်ရင
ှ ရ
် မည်က မသကကသည့်အ
် ပပင် လမ်ိုးပပမှုမရှဘဲ သင်သည် အန္ှစ်မတ
ဲ့် သ
အသက်တ မျ ိုးကသ အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သင်၏ အသက်တ သည် တန်ြိုး သမဟ
့် တ်
အဓပပ ယ် ကင်ိုးမဲလ
် ူတစ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုးင ှ သင် လိုးဝ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်လမ်မ
့် မ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ ပမှနလ
့် ည်
မဟတ်သည်အ
့် တွက်၊ လူတအတနပြင
့်် သ မန်လူမျ ိုးအပြစ် အသက်ရင
ှ န္
် င်ကကြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
သူလပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှ အမှုအ ိုးလိုးသည် လူတက
တ ၏ မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ့်
့် လူအသက်
့်
ဦိုးတဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏
အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ အတရိုးပါမှုပြစ်သည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
ပြစ်ကက၏။ သင်တ၌့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်သည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ

ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သင်တအ
် ျြူိုးတသ
့် ိုးလိုးသည် အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့်် က မင်္ဏ်လွနက
နယ်တပမတစ်ခတွင ် အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး၊ သင်တအ
် ျြူိုးက
့် ိုးလိုးသည် က မင်္ဏ်လွနက
အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သူမျ ိုးပြစ်ကကတလသည်။ ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်က
့် င၊် သင်တသည်
့်
မကကည်န္
့် င်သည်သ မက၊ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ သင်တသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
် ကယ် နက်နတ
ဲ သ ကယ်တင်ပခင်ိုးက သင်တ ့်
့် ရရှပပီိုးပြစ်သည်၊ အမှနတ
ရရှပပီိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့်
ရရှပပီိုးပြစ်တပသည်။ သူ လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအတပေါ်
အမှနတ
် ကယ်
့်
ချစ်ခင်တပသည်။ သူသည် မတက င်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက် လိုးဝ မရှတပ။ သင်တအတနပြင
့််
့်
မမတက
ငှ့် ၊ သင်တ၏
့် ယ်ကယ် ဆန်ိုးစစ်ပပီိုး ဤကကီိုးမ ိုးလှတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှြအလ
့်
့်
အပပစ်မျ ိုးတကက င ့်် သင်တက
့် သူ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးအ ိုး
စလင်တစပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အစမှ အဆိုးတင်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးကကယ်တင်ြ အစွ
မ်ိုးကန် လပ်တဆ င်တနခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊ သူ၏ လက်မျ ိုးပြင ့််
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ လူသ ိုးမျ ိုးက လိုးဝ ြျက်ဆိုးီ ရန် ဆန္ဒမရှတပ။ ယတနတွ
့် င၊် သူသည် သင်တအလယ်
့်
အမှုပပြုရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်က ၊ ထသတသ
ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးသည် မဟတ်တလ ။
့်
သူသည် သင်တက
့် ါက၊ သင်တက
့် မန်ိုးခဲပ
့် သူကယ်တင် လမ်ိုးပပရန် ထမျှအတရိုးပါမှု
အတင်ိုးအတ ရှတသ အမှုက လပ်တဆ င်လမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ သူသည် အဘယ်တကက င ့်် ထသ ့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့် မမန်ိုးတပ သမဟ
့် တ် သင်တအတပေါ်
့်
မတက င်ိုးတသ မည်သည့်ရ
် ည်ရွယ်ချက်မျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အစစ်မန
ှ ဆ
် ိုး
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်က သင်တသ
့်် ည်။ လူတက
့် သငသ
့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူ
ကယ်တင်ရသည်မှ လူတ မန
ခတသ တကက ငသ
့််
ပြစ်တပသည်။ ဤအတွကသ
်
မဟတ်ပါက၊
့်
၎င်ိုးတက
မည်သအသက်
ရင
ှ ရ
် မည်က
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ သင်တသည်
့်
့်
မသသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သအသက်
ရင
ှ ရ
် မည်က သတပင် မမူမတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် သင်တသည်
က မင်္ဏ်
့်
့်
လွနက
် ျြူိုးက အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည်တ
့် သ ဤနယ်တပမတွင ် အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး၊ သင်တက
့် ယ်တင်သည်
က မင်္ဏ်လွနက
် ျြူိုးက ညစ်ညြူိုးတသ နတ်ဆိုးမျ ိုးပြစ်ကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့်
သ ၍ အကျငပ
့်် ျက်လ ခွင ့်် မတပိုးရက်တပ၊ စ တန်၏ သတဘ ရှ နင်ိုးတပခပခင်ိုးက ခရလျက်၊
ဤညစ်ညြူိုးတသ နယ်တပမ၌ ယခ သင်တ အသက်
ရှငသ
် ည့်အ
် တင်ိုး၊ အသက်ရှငတ
် နကကသည်က
့်
မကကည့်ရ
် က်သကဲသ
့် ၊ ့် မရဏန္င်ငထဲသ သင်
တက
့်
့် ကျဆင်ိုးခွင ့်် မတပိုးရက်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤလူစကသ ရရှချင်ပပီိုး သင်တက
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကယ်တင်ချင်၏။ ဤသည်မှ သင်တအတပေါ်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ အဓက ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ

ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်သ ပြစ်သည်။ သငအ
့်် တပေါ်၌ ပပြုထ ိုးသမျှ အ ိုးလိုးသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်က သင်မပမင်န္င်လျှင၊် ယင်ိုးသည် လူက ညှဉ်ိုးဆဲြ နည်
ိုးစနစ်တစ်ခ၊
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခသ ပြစ်ပပီိုး ယကကည်စတ်ချ၍မရတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ သင်ထင်ပါက၊
သင်သည် န ကျင်မန္
ှု င
ှ ့်် အခက်အခဲမျ ိုးကခရန် သင်၏တလ ကသ ပပန်
့် သွ ိုးပါက သ ၍တက င်ိုးတပမည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဤတရစီိုးတကက င်ိုး၌ ရှရန်န္င
ှ ့်် ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဤအလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ
ကယ်တင်ပခင်ိုးက တမွျို့တလျ ်ရန်၊ ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအ ိုးလိုး၊ လူတလ
ကတွင ်
့်
မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ျှ ရှ မတတွျို့ န္င်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ရန်န္င
ှ ့််
ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန် လလ ိုးလျက်ရပါက၊
ှ
တက င်ိုးတက င်ိုး တနတလ ။့် သငအ
့်် တနပြင ့််
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လက်ခရန် ဤတရစီိုးတကက င်ိုး၌ တနတလ ။့်
့်
ယတနတွ
ှု င
ှ ့်် စစ်တဆိုးမှု အနည်ိုးငယ်က
့် င၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတကက င ့်် န ကျင်မန္
ခစ ိုးတက င်ိုး ခစ ိုးရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤန ကျင်မှုက ခစ ိုးပခင်ိုးတွင ် တန်ြိုးန္ှငအ
့်် ဓပပ ယ် ရှတလသည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် စစ်တဆိုးခရက ရက်စက်စွ
့်
တြ ်ထတ်ခရတသ ်လည်ိုး- ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ ၎င်ိုးတအပပစ်
မျ ိုးအတွက် ၎င်ိုးတက
့်
့် အပပစ်တပိုးပခင်ိုး၊
၎င်ိုးတ၏
ဲ မည်သည့်အ
် ရ မျှသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တပကတက အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး- ဤအမှုထက
့်
ဇ တပကတက ပျက်စီိုးပခင်ိုးသ စီ
ရွယ်ထ ိုးတပ။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ ပပင်ိုးထန်တသ
့် ရင်ြ မရည်
့်
ထတ်တြ ်ပပမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သငက
့်် မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ဦိုး
့် တဆ င်ရန်
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပြစ်တပသည်။ သင်တသည်
ဤအမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်၍ အလွနမ
် ျ ိုးစွ
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်က ၊ ယင်ိုးသည် သသ ထင်ရှ ိုးစွ သင်တက
့် ဆိုးယတ်တသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခတပေါ်သ မဆ
က်တရ က်တစခဲတ
့် လပပီတက ိုး။ ထအရ အ ိုးလိုးသည် သင်က
့် ပမှန ်
့်
လူသဘ
ဝအ ိုး အသက်ရင
ှ တ
် နထင်တစြ ပြစ်
် သဘ
ူ ့်
ဝပြင ့််
့်
့် ပပီိုး၊ ထအရ အ ိုးလိုးက သင်၏ပမှနလ
ရရှန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငတ
့်် င်ိုးသည် သင်၏လအပ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် အတပခပပြုပပီိုး၊
သင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအရ ပြစ်က သင်၏ တကယ့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုအရ ပြစ်ပပီိုး၊
မခန္င်တသ ဝန်က သင်တအတပေါ်
၌ မထ ိုးရတပ။
ှ
ဤအရ သည် ယတန သင်
အ
့် ၊ ့်
့်
့် ြ မရှ
့်
့် ငိုး် လင်ိုးသကဲသ
ငါသည် သင်အ
ှ
အ
် လ ိုး သင် ခစ ိုးရက ၊ စင်စစ် သငက
့်် ငါ တနစဉ်
့် တပေါ်၌ ခက်ထန်လျက်ရသည့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမက ၊ တရ ိုးစီရင်ပပီိုး အပပစ်တင်သည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ သငက
့်် ငါ မန်ိုးတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်ဟ သင် အပမဲ ယကကည်တပသည်။ သတသ
် သင် ခစ ိုးရသည်မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ အမှနတ
် ွင ် သငအ
့်် တွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်ပပီိုး၊
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ကွယ်က မှု ပြစ်သည်။ ဤအမှု၏ သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ အဓပပ ယ်က သင်
သတဘ မတပါက်န္င်ပါက၊ သငအ
့်် တနပြင့်် ဆက်လက် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြ ပြစ်
့် န္င်မည်မဟတ်တပ။

ဤကယ်တင်ပခင်ိုးသည် သင်က
့်် ပသည်။ အသစတ်
့် ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသငတ
ဝင်လ ြ မပငင်
ိုးန္ှင။့်် ဤအထ တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သပြင၊့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ အတရိုးပါမှုသည် သငအ
့်် ြ ့်
့်
သသ ထင်ရှ ိုးသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးက တစ်နည်ိုးနည်ိုးပြင ့်် သင်
မစွဲကင်သငတ
့်် တ တ
့် ပ။

သင်၏အန ေတ်တ ဝန်ကို မည်သ ုိ အ
ိ ၍
် လုပ်တဆ င်သငသ
့်် နည်ား
့် ရု စုက
သင်သည် တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ခင်လတသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင၊့်် တခတ်က လ၏ အတရိုးပါမှုက အလက်အထက်အ ိုးပြင ့်် သရှတစသည့်် ဘ သ စက ိုးပြင ့််
တြ ်ပပန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှုက ကကြုတတွျို့ရသည့်် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက အတသိုးစတ် တြ ်ပပန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးန္ှင ့်် မှနက
် န်တကျစွ သင် တြ ်ပပန္င်သတလ ။
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက ဆ တလ င်က ငတ်မွတ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
က
့််
့် ိုး ထန်ိုးတကျ င်ိုးြ သင
့်
တစ ငတ
့်် မျှ ်တနသည့်် သန ိုးစရ တက င်ိုးပပီိုး၊ ဆင်ိုးရဲမဲတ
ွ တက ဘရ ိုးတရ ိုးရတသကင်ိုးရှုင်ိုးတသ
ဘ သ တရိုး ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးက သင် ပမင်ြူိုး ကကြုြူိုးထ ိုးသည့်အ
် ရ က မည်သ လက်
ဆငက
့်် မ်ိုးမည်နည်ိုး။
့်
မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့််
့်
့် ိုး ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးရန်အတွက် သငက
တစ ငတ
့်် မျှ ်တနကကသနည်ိုး။ သင် စတ်ကိုးူ ကကည့်န္
် င်သတလ ။ သင် ထမ်ိုးထ ိုးရသည့်် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုး၊
သင်၏ တစခင်ိုးချက်တ ဝန်န္င
ှ ့်် သင်၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးက သင်သရှသတလ ။ သမင်ိုးတွငသ
် ည့််
တ ဝန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သင်၏အသစတ် ဘယ်မှ နည်ိုး။ တန င်လ မည့်တ
် ခတ်တင
ွ ် သခင်အပြစ် သင်
မည်သ ပပည့်
ပ် ပည့်ဝ
် ဝ အတစခမည်နည်ိုး။ သခင်ဘဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ အ ိုးတက င်ိုးတသ အသစတ်တစ်ခ
့်
သင်၌ ရှသတလ ။ အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
့် သခင်က သင် မည်သ ရှ
့် ငိုး် ပပမည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
အသက်ရင
ှ တ
် သ သတတဝါအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကမဘ တလ ကထဲရှ ရပ်ဝတထြုအရ အ ိုးလိုး၏ သခင် အမှနတ
် ကယ်
ဟတ်သတလ ။ အမှု၏ တန က်တစ်ဆင ့်် တိုးတက်မှုအတွက် သင်၌ မည်သည့်အ
် စီအစဉ်မျ ိုး ရှသနည်ိုး။
သငက
့်် ၎င်ိုးတ၏
့်် မျှ ်တနကကပါသနည်ိုး။ သင်၏အလပ်တ ဝန်သည်
့် သိုးထန်ိုးအပြစ် လူမည်မျှက တစ ငတ
ကကီိုးတလိုးတသ အရ တစ်ခတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
- လမ်ိုး အဘယ်မှ ရှသနည်ိုးဟ အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ်
့်
ပမည်တမ်ိုးလျက်- ဆင်ိုးရဲ မွဲတတကကသည်၊ သန ိုးြွယ် ပြစ်ကကသည်၊ မျက်စကန်ိုးကကပပီိုး
ဘ လပ်ရမှနိုး် မသ ပြစ်တနကကတပသည်။ ဥကက ပျကဲသ
့် ရ
့် တ်တရက် သက်ဆင်ိုးပပီိုး လူက န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ြန္ှပ်ထ ိုးသည့်် အတမှ င်ထ၏အင်အ ိုးမျ ိုးက ပြြုခွငိုး် ြ အလင်
ိုးက ၎င်ိုးတ တမ်
ိုးတတလစွ။ ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
စိုးရမ်တကကီိုး တမျှ ်လငသ
့်် ည့်် အရ န္ှင ့်် ဤအရ အတွက် တနတရ
က်တမတ
့် ညပါ ၎င်ိုးတ တအ
့် မ်ိုးတကကပ
့်

အဆိုးစန
ွ အ
် တင်ိုးအတ က မည်သသ
ူ န္င်သနည်ိုး။ အလင်ိုးတရ င် ပြတ်သန်ိုးလင်ိုးလက်သည့်် တနတွ
် င်၊
့် ငပ
အလွနအ
် မင်ိုး ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးတနရတသ ဤလူတသည်
လွတတ
် ပမ က်ရန် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မရှဘဲ၊
့်
တမှ င်မက်တသ အကျဉ်ိုးတက်တစ်ခထဲတွင ် အကျဉ်ိုးကျခရလျက် ရှတနကက၏။ မည်သည်အ
့် ခါတွင ်
၎င်ိုးတ မင
ဲ နမည်နည်ိုး။ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အန ိုးတပိုးပခင်ိုးမခခဲရ
့် တ
့် တသ ဤန္နယ်တသ
့် တတ ဘ
ဝည ဉ်မျ ိုး၏ ကအတကက င်ိုးမလှသည့်ပ် ြစ်ရပ်မှ ဆိုးရွ ိုးလှပပီိုး ရက်စက်တသ အတန္ှ င်အြွဲျို့မျ ိုးန္ှင ့််
တအိုးစက်တသ သမင်ိုးတပြင
တန္ှ င်ခထ ိုးရသည်မှ
့် ့်် ဤအတပခအတနတွင ် ၎င်ိုးတ ချည်
့်
ကက ပမငပ့်် ပီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ပမည်တမ်ိုးပခင်ိုးအသက မည်သူ ကက ိုးြူိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်မချမ်ိုးတပမ့်တသ အတပခအတနက မည်သူ မျက်ပမင်တတွျို့ ြူိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
မည်မျှ ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွပဲ ပီိုး စိုးရမ်ပပ
ူ န်သည်က သင်တတွိုးမြူိုးသတလ ။ သူကယ်တင်၏ လက်ပြင ့််
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
် ည် ထသတသ
ညှဉ်ိုးဆဲမှု ခစ ိုးတနရသည်က သူ မည်သ ့်
့် သ အပပစ်မဲလ
့် ူသ ိုးမျြုိုးန္ွယသ
့်
ပမင်ရက်န္င်မည်နည်ိုး။ တကယ်တမ်ိုးမူ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် အဆပ်ခတ်ခထ ိုးရသည့်် သ ိုးတက င်မျ ိုး
ပြစ်ကကတပသည်။ လူသ ိုးသည် ဤတနအထ
ရှငက
် ျန်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ဆိုးယတ်သတ
ူ စ်ဦိုး၏ အဆပ်ခတ်ခထ ိုးရသည်က မည်သူ သခဲလ
့် မ့််မည်နည်ိုး။
သင်သည် သ ိုးတက င်မျ ိုးထဲမှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်က သင် တမတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ သင်သည်
ဤအသက်ရှငက
် ျန်ရစ်သမ
ူ ျ ိုးက ကယ်တင်ြ သင်
၏ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးတကက င့်် ကကြုိုးပမ်ိုးရန်
့်
လလ ိုးလျက် မရှသတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူကယ်တင်၏ တသွိုးသ ိုးသြွယ် ချစ်ခင်သည့််
ဘရ ိုးသခင်က ပပန်လည်တပိုးဆပ်ရန် သင်၏ အ ိုးအင်ဟူသမျှက ဆက်ကပ်ြ သင်
လလ ိုးပခင်ိုး
့်
မရှသတလ ။ တန က်ဆိုး စ ရင်ိုးချြုပ်လက်ပါက၊ သင်၏ ထူိုးပခ ိုးတသ အသက်တ က အသက်ရင
ှ ရ
် န်
ဘရ ိုးသခင်၏အသိုးပပြုခရပခင်ိုးက သင်မည်သ အဓ
ပပ ယ် တက က်မည်နည်ိုး။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည့်် လူတစ်ဦိုး၏ အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ က
အသက်ရင
ှ ြ
် သန္န
ဌ န်န္င
ှ ့်် ယကကည်စတ်ချမှုတ အမှ
နတ
် ကယ် ရှသတလ ။
့်
့်

တက င်ားြျီားမေဂလ မျ ားနှင ့်် ပတ်သက်ပပီ ား သင်တ၏န
ို ့်
ားလည်ြျက်မှ
အဘယ်နည်ား
ဤတခတ်ထ၌
ဲ တမွိုးြွ ိုးလ တသ လူတသည်
စ တန်န္င
ှ ့်် ညစ်ညမ်ိုးတသ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏
့်
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ထကဲသ
့် တသ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက သူတအ
့်
့် ိုး
အဆိုးစန
ွ တ
် သ ကယ်တင်ပခင်ိုးကလည်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးခဲပ့် ပီပြစ်က ၊ ၎င်ိုးမှ တယ ဘ၏
ပခတမွိုးတရ စဆ န်တ ပပည်
န္
့် က
ှ ်တသ တတ င်ကန်ိုးလွငပ် ပင်မျ ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုထက်
့်

ပ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးသည်သ မက၊ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် တယ ဘရရှခဲသ
့် ည့်် တယတဟ ဝါအ ိုး
ပမင်တတွျို့ရပခင်ိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ထက်လည်ိုး ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။
တယ ဘအတနပြင့်် တယတဟ ဝါ စက ိုးတပပ သည်က ကက ိုးရပပီိုး မိုးသက်မန်တင်ိုးထမ
ဲ ှ တယတဟ ဝါ၏
အသက ကက ိုးခဲရ
ှု သူ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် သည်မှ တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မက
့် ပပီိုးမှသ ပြစ်သည်။ သတ
့် င်
သူသည် တယတဟ ဝါ၏ မျက်န္ ှ က မတတွျို့ ပမင်ခရ
ဲ့် သည်အ
့် ပပင်၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှခဲပ
့် ါ။ တယ ဘရရှလက်သည့်် အရ မှ မူ က မင်္ဏ် ခစ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက တပိုးသည့််
ရပ်ဝတထြု ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုန္င
ှ ့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခင
ွ ရ
် ှ ပမြုျို့မျ ိုးတွင ် အလှပဆိုးပြစ်တသ
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအပပင် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ က ကွယတ
် စ င်တ
့် ရှ က် တပိုးမှုမျှသ ပြစ်သည်။ သူသည်
တယတဟ ဝါက တစ်ခါမျှ မပမင်ခရ
ဲ့် သည်အ
့် ပပင်၊ သူက
့် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
့် တပြ င်မ
တယတဟ ဝါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး လိုးဝမရှခဲပ
လူတ၏
့် ါ။ ထပပင်
့်
့် ယတနတခတ်
့်
ရပ်ဝတထြုဆင်ရ သ ယ တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးသည် ယ ယီသတဘ ပြင့်် န္ချ အ ိုးနည်ိုးသည် သတည်
ိုးမဟတ်
့်
ပပင်ပတလ က၏ ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးသည်ဟ ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည်
တရှိုးပတဝသဏီကတည်ိုးက လူက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မထတ်တြ ်ခြ
ဲ့် ူိုးဘဲ၊ အစဉ်အပမဲ လျှြုျို့ ဝှကထ
်
ိုးခဲတ
့် သ
ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပပသသည်အ
့် ပပင်၊ အ ိုးလိုးအနက် အနမ်က
့် ျဆိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက တပိုးအပ်ခပဲ့် ပီိုးသည့်် လူတအ
် ပဲ့် ပီိုးတသ
့် ိုး တကျ ်လွနခ
ကပ်ကမဘ မျ ိုးရှ နက်နရ
ဲ မျ ိုးကလည်ိုး ပပသတလသည်။ ထမျှမက ဤသည်မှ ဤအရ မျ ိုးက
ငါထတ်တြ ်ခသ
ဲ့် ည့်် ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်သည်။ ငါသည် ထကဲသ
့် တသ
အမှုက ယခင်က
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပပြုခဲြ
တယ ဘန္ှငစ
့်် လျှင ် အလွနမ
် ပ
ှ င် နမ်က
့် ူိုးပါတပ။ သင်တသည်
့် ျတသ ်လည်ိုး၊
့်
သင်တရရှ
် ပဲ့် ပီပြစ်သည်။
့် တသ အရ တက
့် တသ အရ န္ှင ့်် သင်တပမင်
့် တတွျို့ ခဲရ
့် သူက
့် မျ ိုးစွ သ လွနခ
သင်တသည်
ဒကခဆင်ိုးရဲမျြုိုးစက ခခဲရ
ှု မျြုိုးမျြုိုးက ကကြုခဲရ
့် ပပီိုး ညှဉ်ိုးဆဲမအ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ထဒကခဆင်ိုးရဲက
့်
တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝမတူပါတချ။ ယင်ိုးအစ ိုး ယင်ိုးသည် လူတ၏
့် ပန်ကန်မှုတကက င်၊့်
လူတ၏
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးတကက င့်် သူတရရှ
့် ခခမှုတကက င်၊့် ထပပင်
့် ငါ၏ တပြ င်မ
့် တသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တပြ င်မ
့် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ပခင်ိုးပင် ပြစ်တလသည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး တယ ဘသည်
့်
ဣသတရလလူတထဲ
့် ည့််
့် က တယတဟ ဝါ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကကင်န မှုက ရရှခဲသ
တပြ င်မ
ဲ့် ည်။ သူသည် မတက င်ိုးတသ မည်သည်အ
့် ပပြုအမူကမျှ
့် တ်တသ လူ တစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
မကျြူိုးလွနခ
် သ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင်၊ တယ တဟ ဝါကလည်ိုး မခခမတတ ်လှနခ
် ပ
ဲ့် ါ။ ထအစ ိုး သူသည်
တယတဟ ဝါက သစစ ရှစွ ကိုးကွယဆ
် ည်ိုးကပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သူ၏တပြ င်မ
ှု ကက င့််
့် တ်မတ
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး၊ သူသည် တယတဟ ဝါ၏ သစစ ရှတသ အတစခပြစ်တသ တကက င်၊့်

အလွနပ် ပင်ိုးထန်တသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ကကြုခဲရ
လူတမှ့် မူ သူတ၏
ှ ့််
့် သည်။ ယတနတခတ်
့်
့် ညစ်ညမ်ိုးမှုန္င
မတပြ င်မ
င်၊့် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်မန္
ှု င
ှ ့်် ကျန်ပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတ၏
့် တ်ပခင်ိုးတတကက
့်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခသည် တယ ဘက သူ၏ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုး၊ သူ၏ပစစညိုး် ဥစစ ၊ သူ၏အတစခမျ ိုး၊
သူ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးရတသ အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက ဆိုးရှု ိုးခဲရ
့် တသ အချန်က
တယ ဘတကျ ်ပြတ်ခသ
ဲ့် ည့်် ဒကခဆင်ိုးရဲန္င
ှ ့်် လိုးဝမတူညတ
ီ သ ်လည်ိုး၊ သူတခ့် စ ိုးရသည်အ
့် ရ မှ
အလွနပ် ပင်ိုးထန်တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်ထက်
့် သည်။ တယ ဘ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
ပပပင်ိုးထန်တစသည်မှ ထကဲသ
့် တသ
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးသည် လူတ အ
့်
့် ိုးနည်ိုးတသ တကက င့််
တလျ ပ
့် ါိုးတစပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ြယ်ရှ ိုးပစ်ပခင်ိုးတ ရှ
့် မည်မဟတ်တပ၊ ထအစ ိုး ယင်ိုးတမှ့် တရရှညပ် ြစ်ပပီိုး
လူတဘဝ၏
တန က်ဆိုးတနရက်
ှ
ပြစ်သည်။ ဤအရ သည်
့် တင်တအ င် ဆက်လက်ရတနမည်
့်
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အကကင်န ကင်ိုးမဲတ
့် သ
တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထမျှမက ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရသင်ရ
့် ထက်တသ “အတမွ” ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် လူတန္ှ့် င ့်် ထက်တန်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
တြ ်ပပသည့်် တနရ လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သပပီိုးသ ိုးအချက် ပြစ်သည်။ သတတစ
လူတ ့်
့်
ရရှသည်အ
့် ရ သည် သူတ ယတန
ခ့် စ ိုးရသည့်် ဒကခဆင်ိုးရဲထက် မျ ိုးစွ သ လွနပ
် ါသည်။
့်
သင်တခ့် စ ိုးရသည့်် ဒကခဆင်ိုးရဲမှ သင်တ၏
ှု အကျြုိုးဆက်ပြစ်တသ
့် မက်မဲမ၏
အတန္ှ င်အ
် ျှသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ ရရှ
့် ယှကမ
့် ထ ိုးတသ အရ သည် သင်တ၏
့် ဒကခဆင်ိုးရဲထက်
အဆတစ်ရ ပ၍ကကီိုးမ ိုးသည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၌ရှတသ ဣသတရလမျ ိုး၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးအရ
ငါက
် မ
ူ ျ ိုး၊ ငါက
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လမ်ိုးခရီိုးအတင်ိုး မလက်ဘ၊ဲ
့် ခခတတ ်လှနသ
့် လူပအလယ်၌ တဝြန်သမ
ထအစ ိုး မထီမပဲ့် မင်ပပြုတသ ယဇ်မျ ိုးက ငါအ
့် ိုး ရဲရဲတင်ိုးတင်ိုး ပူတဇ ်တသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
ဗမ န်တတ ်ထ၌
ဲ မီိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည် သမဟ
့် တ် တရွ ိုးတက က်ထ ိုးတသ သူ တချြုျို့၏
တကျ က်တိုးပြင့်် တပါက်သတ်ပခင်ိုးက ခရမည်မှ အတသအချ ပင်ပြစ်ပပီိုး သူတ၏
ွ ်စမှ
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လူတအ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် တန က်ထပ် ပပစ်တင်ဆိုးမမည် မဟတ်တတ သ
့် ည်က သင်တ ့်
့် ိုး ငါ၏ န္ှုတက
သသင်တ
ပပီိုး၊
့် ပသည်။ ထအစ ိုး ဣသတရလအတွက် အမှုပပြုပခင်ိုးမတင်မီ၊ ငါသည် ငါက
့် ခခဆန်ကျင်
့်
ယခင်ကတည်ိုးက ငါ သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခဲတ
့် သ “တက ရအပ်စ” က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ မည်
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါအ
့်် တရိုးက တန က်ထပ်ရတတ မ
့် ိုး တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးမည့်် အခွငအ
့် ည်
မဟတ်တချ။ ထအစ ိုး သူတတတွ
့် ျို့ ပမင်သမျှမှ ငါ၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်မှ မီိုးတတ က်မျ ိုးသ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါသည် လူမျြုိုးစ၏ အဆိုးသတ်အမျြုိုးမျြုိုးက ထတ်တြ ်ပပီိုး သူတအ
့် ိုးလိုးက
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးမည်ပြစ်သည်။ လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက တပမကကီိုးတပေါ် ရှစဉ်က ငါ၏

အဆိုးအပြတ်အတပေါ် အတပခခ၍လည်ိုးတက င်ိုး၊ ငါအတပေါ်
သူတ၏
့်
့် သတဘ ထ ိုးအရလည်ိုးတက င်ိုး
သတ်မှတဆ
် ိုးပြတ်ြအလ
ငှ့် ၊ သူတ၏
ပန်ကန်သည့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက ငါ မှတ်သ ိုးထ ိုးပပီိုး
့်
့်
့် ဆန်ကျင်
ငါ၏အလပ်က အဆိုးသတ်မည်။ ထအချန် တရ က်လ တသ အခါ၊ သူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲတပိုးန္င်မည်အ
့် ရ ဘ မျှရလ
ှ မ်မ
့် ည် မဟတ်တတ ပ
့် ါ။ လူတအ
့် ိုး သူတက
့် ယ်တင်၏
အဆိုးသတ်က ထတ်တြ ်ပပတစတလ ။့် ထအခါ ငါသည် လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ အြခမည်ိုးတတ ်ထသ လ
့် ဲအပ်မည်ပြစ်သည်။

ဘုရ ားသြင်နင
ှ ့်် ပတ်သက်သည့် ် သင်၏ သိန ားလည်မှုသည် အဘယ်နည်ား
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ယကကည်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတအမျ
ိုးစသည်
့်
့်
“ဘရ ိုးသခင်” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးက မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့််
သန ိုးလည်မှုမျှ မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် စတ်ရှုပ်တထွိုးပခင်ိုးပြင ့်် တန က်လက်ရမျှ လက်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့်် ယကကည်သင်သ
့် ည် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က
အဘယ်အရ ပြစ်သည် ဆသည်က အတအကျ လိုးဝ မသကကတပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်က တန က်လက်ရန်သ သတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်အရ ပြစ်သည်က မသပါက၊
ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး မသကကပါက၊ ဤသည်မှ အကကီိုးမ ိုးတသ
့်
ပပက်လိုးကကီိုးတစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤမျှလပ်တဆ င်ပပီိုးတန က် လူတသည်
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးစွ က မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ ကကပပီိုး လူသ ိုးက ယခင် တစ်ခါမျှ
န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ နက်နသ
ဲ ည့်် အသပည မျ ိုးစွ ကက ိုးကကရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုးအတနပြင ့်် ယခင်က လိုးဝ ချငခ
့်် ျန်မစဉ်ိုးစ ိုးခဲြ
့် ူိုးသည့်် အတပခခအကျဆိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ
မသန ိုးမလည်ကကတချ။ အချြုျို့က၊ “ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
ယကကည်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အဘယ်အရ ပြစ်သည်က ကျွန္ပ်
် တ မသ
ဘဲ အဘယ်သ ့်
့်
ရှန္င်မည်နည်ိုး။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် သည် ကျွန္ပ်
် တက
့် တသိုးသမ်တစသည် မဟတ်ပါလ ိုး” ဟ
တပပ တက င်ိုးတပပ မည်။ သတသ
် လက်တတွျို့ ရှတရ ိုးတွင ် လူတသည်
ယတန ့်
့်
့်
ငါတန
ယတန၏
ှ ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် အမှုန္င
့်
မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အင်မတန် ရှု ပ်တထွိုးသည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့််
အတပေါ်လွငဆ
် ိုးန္ှင ့်် အလွယ်ကဆ
ူ ိုး တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးကပင် သတဘ မတပါက်န္င်ကကတချ။ သင်သည်
မည်သည့်အ
် ရ ပြင ့်် မမကယ်ကယ် ပပင်ဆင်တနသငသ
့်် ည်က အ ရမစက်သကဲသ
့် အတရိုး
မစက်ဘလ
ဲ ျက်၊
့်
လူအပ်တန က်လက်ရန်သ သသည့်အ
် တွက်၊ သင် မပူပန်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး၊ သင်

ပင်ိုးပခ ိုးမသပမင်တသိုးသည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးသည် သင်န ိုးလည်ရန် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးပြစ်သည်က သတလ ။့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အဘယ်တကက င့်် ယကကည်သင်သ
့် ည်က
အမှနတ
် ကယ် သသတလ ။ ဘရ ိုးသခင် အဘယ်အရ ပြစ်သည်က သင် အမှနတ
် ကယ် သသတလ ။
လူသ ိုးက အဘယ်အရ ပြစ်သည်က သင် အမှနတ
် ကယ် သသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ
လူတစ်ဦိုးအတနပြင်၊့် ဤအရ မျ ိုးက န ိုးမလည်န္င်ပါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး၏သကခ ဆိုးရှုိုးသည် မဟတ်တလ ။ ယတန ငါ၏အမှု
မှ - လူတအ
့်
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်တစရန်၊ ငါလပ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်တစရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က သရှတစရန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် ဲမအ
ှု စီအစဉ် အဆိုးသတ်
လပ်တဆ င်ချက်၊ ငါအမှု
့်် ဘဝ၏
့် ၏ တန က်ဆိုးအဆင့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သင်တအတနပြင
့်
နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက ငါထ
ငှ့် ၎င်ိုးတက
့် မှ လက်ခန္င်ကကြအလ
့်
့် သင်တအ
့် ိုး ငါ ကကြုတင်တပပ ပပတနရပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ တခတ်၏ အမှုပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်တသည်
ချြုျို့တလ
ဲ့် ွနိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီလွနိုး် ပခင်ိုး သက်သက်တကက င ့်် ယင်ိုးတက
ွ ်ိုးမရှ၊ သမဟ
့် သင်တ န့် ိုးလည်န္င်စမ
့် တ်
ခရပ်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊ ယခင်က သင်တ လ
့် ိုးဝ သတဘ တပါက်လက်ခလွယ်ပခင်ိုး မရှြူိုးသည့််
အသက်၏ သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါ တပပ ပပရမည်။ ငါ၏ အမှုက ငါ နင်္ိုးချြုပ်ရတပမည်။ ငါ
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှုက ငါ ပပီိုးစီိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တမှ င်မက်သက်ဆင်ိုးတသ အခါ သင်တသည်
့်
တစ်ြန် တသွြည်ပပီိုး ဆိုးယတ်သတ
ူ စ်ဦိုး၏ အကကအစည်မျ ိုးပြင ့်် လှညစ
့်် ိုးခရမည်စိုး၍၊ သင်တက
့် ငါ
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါ တပပ ပပမည်။ သင်တ န့် ိုးမလည်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ၊ သင်တ မသ
မှတ်တသိုးသည့်် ကစစရပ်မျ ိုးစွ ရှသည်။ သင်တသည်
့်
့်
မသန ိုးမလည်လွနိုး် လှတပသည်။ ငါသည် သင်တ၏
့်် ျက်မှုန္င
ှ ့််
့် ဝည ဉ်ရငက
သင်တ၏အ
ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ တက င်ိုးစွ သ၏။ ထတကက
င်၊့် သင်တ န့် ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
့်
မရှသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ရှတသ ်လည်ိုး သင်တ၏
့်် ျက်မှုတင
ွ ်
့် လက်ရှ ဝည ဉ်ရငက
သင်တအတနပြင
့်် ငါအြ
သင်
တ၏
ွ ် ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ငါ
့်
့်
့်
့် သက်တသခချက်တင
စိုးရမ်ပမဲ စိုးရမ်တနမတသ တကက င၊့်် သင်တယခင်
က တစ်ခါမျှ သတဘ တပါက်လက်ခလွယခ
် ြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး
့်
မရှသည့်် ဤသမမ တရ ိုး အ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး တပပ ပပရန် ငါ လလ ိုးတနဆဲ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
ငါသည် သင်တက
့်် က
ှု
့် အထင်တသိုး၍မဟတ်တပ။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ ပစတကျ တလ့်ကျငမ
မကကြုရတသိုးသည့်် တတ တက င်မျ ိုးပြစ်က သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် ဘန်ိုးအသတရ မည်မျှရသည်
ှ
က ငါ
့်
လိုးဝ မပမင်ရတပ။ သင်တအတပေါ်
အမှုပပြုပခင်ိုး၌ ငါသည် အ ိုးအင်မျ ိုးစွ အသိုးပပြုပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
သင်တအတွ
ငိုး် ရှ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရပ်လကခဏ မျ ိုးသည် မရှလနီိုးပါိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရပ်လကခဏ မျ ိုးက လက်ချြုိုးတရတွက်၍ ရပပီိုး

စ တန်ကအရှက်ရတစသည့်် သက်တသခချက်မျ ိုးအပြစ်သ အသိုးဝင်ကကတလသည်။ သင်တ အတွ
ငိုး် ရှ
့်
အပခ ိုးအရ ရ တင်ိုးသည် စ တန်၏ အဆပ်သ ပြစ်၏။ ငါအြ
သင်
တသည်
ကယ်တင်၍ မရန္င်သည့်ပ
်
့်
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် သင်တ၏
့် သည်န္င
့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ မျက်န္ ှ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပပြုမူတပပ ဆပတက
့် ၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် သင်တ၏
ှ တ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မက
ှု သ၏။
့် ကကည်က
့် စစ်မန
ထတကက
င့်် ငါသည် သင်တအတပေါ်
အပမဲ ပူပန်တနရပခင်ိုး ပြစ်သည်- မမတဘ
် န်ခင
ွ ့််
့်
့်
့် သ ဘဝက ရှငသ
ရပါက၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ယတန ၎င်
် ကယ် သ ၍ အဆင်တပပကကသတလ ၊
့် ိုးတပြစ်
့် တနသည်ထက် အမှနတ
သမဟ
် ရ န္ှင ့်် အလ ိုးတမ
ူ ည်တလ ။ သင်တ၏
့် ိုးတ ပြစ်
့် တ် ယတန ၎င်
့် တနသည့်အ
့် ကတလိုးဆန်သည့််
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မက
ှု သင်တက
- အချန်တင်ိုးတင
ွ ် ငါန္ှင ့််
့် ပူပန်တစပခင်ိုး မရှသတလ ။ သင်တသည်
့်
ငါတစ်ဦိုးတည်ိုးကသ သစစ တစ ငသ
့်် န္င်သည့်-် အတရွ ိုးချယ်ခ ဣသတရလလူမျြုိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် န္င်သတလ ။
သင်တအထဲ
၌ ထတ်တြ ်ပပသည့်အ
် ရ မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် မဘမျ ိုးထမှ လမ်ိုးလွဲသွ ိုးကကသည့််
ကတလိုးသင
ူ ယ်မျ ိုး၏ ကျီစယ်တတ်ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတသခင်
၏ ကျ ပွတမ
် ျ ိုး
့်
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်သည့်် တရ စဆ န်မျ ိုးမှ တပါက်ထက
ွ ်လ တသ ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်မှု ပြစ်သည်။
သင်တသည်
သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး၌ရှသည့်် အ ိုးနည်ိုးချက်လည်ိုး ပြစ်သည့်၊် သင်တ၏
့် သဘ ဝက
သထ ိုးသင်သ
င်၊့် ယတန ့်
့် ည်။ ယင်ိုးသည် သင်တအ
့် ိုးလိုးတွင ် ပြစ်သည့်် ြျ ိုးန မှုပြစ်သည်။ ထတကက
့်
သင်တအြ
ငါ၏
တစ်ခတည်ိုးတသ တက်တွနိုး် ချက်မှ ငါအြ
သင်
တ၏
ွ ် ပမဲပမစွ
့်
့်
့်
့်
့် သက်တသခချက်တင
ရပ်တည်ရန် ပြစ်သည်။ မည်သည့်် အတပခအတနတွငမ
် ဆ၊ အန တဟ င်ိုးက တစ်ြန်ပပန်၍ ထကကခွင ့််
မပပြုတလန္ှင။့်် သက်တသခပခင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် ငါအမှု
့် ၏
အချက်အချ ပြစ်သည်။ မ ရသည် အပ်မက်တွင ် သူမထ တရ က်လ ခဲသ
့် ည့်် တယတဟ ဝါ၏ ဗျ ဒတ်က
ယကကည်ပခင်ိုးပပီိုးတန က် န ခပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လက်ခခဲသ
့် သင်
တသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ကဲသ
့်
့်
လက်ခသင်က့် ကသည်။ ဤအရ သည်သ ပြြူစင်ရ တရ က်သည်။ သင်တသည်
ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အကက ိုးန ရဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
ခစ ိုးရဆိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တက
ှု ျ ိုးအ ိုးလိုးက
့် ငါ၏ အြိုးတန် ပင်ဆင်မမ
တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ သင်တအတပေါ်
အရ ရ က ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်၊ သရ့် တွင ် သင်တသည်
့်
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးတန္ှ့် င ့်် အင်မတန် အလွနအ
် ့် လွန ် ကွ ပခ ိုးသည့်် အဆငအ
့်် တန်ိုး ရှကကသည်။
သင်တသည်
လိုးဝပခ ိုးန ိုး၏။ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ပါက၊ သင်တသည်
မျ ိုးစွ ပ၍
့်
့်
ရရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက အသည်ိုးအသန် တစ င်ဆ
့် င်ိုးစဉ်တွင၊်
့်
သင်တသည်
ငါ၏ ရက်တရ မှုက မျှတဝခစ ိုးရင်ိုး၊ သ ယ တသ တနရက်
့်် တူ
့် မျ ိုးက ငါန္ှငအ
့်
ပြတ်သန်ိုးကကရသည်။ ဤပခ ိုးန ိုးမက
ှု ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပါက၊ ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
ပမည်တွနတ
် တ က်တိုးီ က စက ိုးမျ ိုးပပီိုး ငါ၏ ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးထမ
ဲ ှ သင်တ၏
့် တဝစက တတ င်ိုးဆရန်

အခွငက
့်် မည်သည့်အ
် ရ က သင်တအ
မျ ိုးစွ ရရှပပီိုးပြစ်သည်
့် ိုး တပိုးသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
မဟတ်တလ ။ ငါသည် သင်တက
် ိုးပြင ့်် သင်တ ငါ
့်
့် မျ ိုးစွ တပိုးတသ ်လည်ိုး အပပန်အလှနအ
့် က
တပိုးသည်မှ ငါက
ွဲ စသည့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုန္င
ှ ့်် စိုးရမ်တသ က၊ ထန်ိုးချြုပ်မရသည့််
့် အသည်ိုးကတ
မတကျချမ်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မတကျနပ်မတ
ှု သ
အလွန ် မန္ှစ်ပမြုျို့စရ ပြစ်သည်- သတသ
်
့် ပြစ်၏။ သင်တသည်
့်
့်
သန ိုးကရဏ သက်စရ လည်ိုး ပြစ်၏၊ ထတကက
င့်် ငါသည် ငါ၏ မတကျချမ်ိုးမက
ှု မျြုသပ်က ငါ၏
့်
ကနက
် ့် ွကခ
် ျက်မျ ိုးက သင်တထ
့်် ြမှ့် လွဲ၍ အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။
့် အြန်ြန် ြွငဟ
အမှု၏န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး မျ ိုးစွ အတွငိုး် တင
ွ ၊် လူသ ိုး၏ တိုးတက်ပြစ်ထန
ွ ိုး် မှုတစ်တလျှ က်
တရှိုးတခတ်အချန်က လမျ ိုး၏ တကျ ်ကက ိုးတသ ဘိုးတဘိုးမျ ိုးက သင်တထ
့် ည့််
့် ချန်ထ ိုးခဲသ
တန်ြိုးရတသ
ှ
အတမွအန္ှစ်မျ ိုးကဲသ
့် တကျ
်ကက ိုးဆိုးပြစ်လ ခဲပ့် ြစ်သည်မှ သင်တအကက
ိုး
့်
့်
“လှညက
့်် ွက်မျ ိုး” သ ပြစ်သည်က ငါ တတွျို့ ရှပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ငါ မကနက
် ့် က
ွ ြ
် ူိုးတပ။ ထလူစဉ်မမီတသ ဝက်မျ ိုးန္ှင ့်် တခွိုးမျ ိုးက
ငါမန်ိုးတိုးီ လက်တလစွ။ သင်တတွ
အလွန ်
့် ွနိုး် ကက၏။ သင်တသည်
့် င ် အသတရ ိုး ကင်ိုးမဲလ
့်
ယတ်ညလ
့် ွနိုး် သည့်် အကျငစ
့်် ရက်တစ်ခ ရှကကသည်။ သင်တ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် မ တကက လွနိုး် လှ၏။
ငါသည် ထသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတက
့်
့် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးထသ ့်
ယူတဆ င်သွ ိုးခဲမ
့်် ွ ကတည်ိုးက ငါသည် ဘန်ိုးအသတရ ရရှပပီိုးပြစ်တပမည်။
့် ည်ဆပါက၊ အချန်ကက ပမငစ
သတသ
် သင်တအကက
ိုးတွင ် ဤသည်က ကကြုိုးပမ်ိုးရယူ၍ မရန္င်တပ။ သင်တအကက
ိုးတွင ် ရက်စက်သည့််
့်
့်
့်
လစ်လျြူရှု မ၊ှု သင်တ၏
့် တမင်အြက်မလပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့် ဆင်တပခမျ ိုးသ ရှသည်။ သင်တသည်
့်
အကကင်န ကင်ိုးမဲလ
့် အလွ
နအ
် မင်ိုး သိုးမရပြစ်ကကသည်။
့် ွနိုး် သကဲသ
့်
သင်တသည်
ငါ၏အမှုအြ သင်
တတတ်
န္င်သမျှ အ ိုးလိုးက ဆက်ကပ်အပ်န္သင
ှ
သ
့်် ည်။ ငါက
့်
့်
့်
့်
အကျြုိုးပပြုသည့်် အမှုက သင်တ လ
့်် ည်။ သင်တ ချ
ဲ့် ည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက ငါထ
့် မှ
့် ပ်တဆ င်သငသ
့် ြုျို့တသ
သင်တ ရရှ
ငှ့် သင်တ န့် ိုးမလည်ကကသည့်အ
် ရ တင်ိုးက သင်တအ
့် န္င်ကကြအလ
့်
့် ိုး ရှငိုး် ပပရန် ငါ
လလလ ိုးလ ိုး ရှတပသည်။ သင်တ၏
် ွငိုး် ချက်မျ ိုးမှ မတရမတွက်န္င်တလ က်တအ င်
့် ချွတယ
မျ ိုးပပ ိုးလွနိုး် တသ ်လည်ိုး သင်တသည်
ငါထ
၍ မရှသကဲသ
့် ့်
့် မှ အကျြုိုးခစ ိုးန္င်ပပီိုး၊ သင်တအထဲ
့်
့်
ကမဘ တလ ကက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မပမင်ြူိုးသည့်် ဘန်ိုးအသတရက သင်တ ရရှ
ငှ့်
့် န္င်ကကြအလ
့်
ငါ၏တန က်ဆိုးတသ ကရဏ က သင်တအ
ငါလပ်တဆ င်တနသင်သ
့် ည့််
့် ိုး တပိုးလျက် သင်တအတပေါ်
့်
အမှုက လပ်တဆ င်ပမဲလပ်တဆ င်ရန် ငါ လလလ ိုးလ ိုး ရှ၏။ ငါသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး
ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်် လူသ ိုးကမျှ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မသကကြူိုးတပ။ အပခ ိုးမည်သက
ူ မျှ ငါ လိုးဝ
မတပပ ြူိုးသည့်် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ ပပလ၏။

လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ၊် ငါသည် ၎င်ိုးတ မပမင်
န္င်တသ ဝည ဉ်၊ ၎င်ိုးတ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ
့်
့်
ထတတွျို့ န္င်ပခင်ိုးမရှတသ ဝည ဉ်ပြစ်၏။ ကမဘ တပမတပေါ်က (တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၊ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး) ငါ၏အမှု အဆငသ
့်် ိုးဆငတ
့်် ကက င၊့်် ငါသည် ၎င်ိုးတအကက
ိုး ငါ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန်
့်
မတူညတ
ီ သ အချန်မျ ိုးတွင ် (မည်သည်အ
့် ခါမျှ လူသရှငက် က ိုးမဟတ်ဘ)ဲ ၎င်ိုးတအလယ်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ၏။
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုး ငါ ကကလ ခဲသ
့် ည့်် ပထမဦိုးဆိုးအကကမ်သည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတခတ်အတွငိုး် ပြစ်သည်။
ဟတ်တပ၏၊ ငါသည် ယဒလူမျြုိုးမသ ိုးစတစ်ခထဲသ ကကလ
ခဲသ
့် ည်။ ထသ
့်
့် ပြစ်
့် သပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်
ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကလ
သည်က ပထမဦိုးဆိုး ပမင်ရသူတမှ့် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဤအမှုက
့်
ငါကယ်တင်ကယ်ကျ ပပြုရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ ငါသည် ငါ၏တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှု၌ ငါ၏ လူဇ့် တက
အပပစ်တပြရ ယဇ်တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုလခဲတ
င်၊့် ငါက
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့် ပထမဆိုး
့်
တတွျို့ရသူမျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယင်ိုးမှ လူဇ့် တ၌ ငါ
အမှုပပြုသည့်် ပထမဦိုးဆိုးအကကမ် ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်တခတ်တွင၊် ငါ၏အမှုသည် သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့််
စလင်တစရန် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ငါသည် ငါ၏ ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးအမှုက လူဇ့် တ၌ တစ်ြန်
့်
လပ်တဆ င်တပသည်။ ဤသည်မှ ငါ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှု၏
တန က်ဆိုး န္ှစ်ဆင်တ
ွ ၊် လူတ ထ
့် ရ မှ မပမင်န္င်သကဲသ
့် လက်
ဆပ်လက်ကင်ပပ၍
့် င
့် တတွျို့သည်အ
့်
မရသည့်် ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်တတ ဘ
် ကယ် ပြစ်တပေါ်သည့််
့် ၊ဲ လူဇ့် တအပြစ် အမှနတ
ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်တသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် လူသ ိုး၏ အပမင်တွင၊် ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အသွငန္
် င
ှ ့်် ခစ ိုးချက် မရှသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုး တစ်ြန် ပြစ်လ သည်။ ထအပပင်
၊ လူတပမင်
့်
့် သည့််
ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးသ ိုးပြစ်သည်သ မက အမျြုိုးသမီိုးလည်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
အလွနအ
် အ
့် ိုးသငြ
့်် ွယတ
် က င်ိုးဆိုးန္ှင ့်် အတတွိုးရအခက်ဆိုး ပြစ်သည်။ အကကမ်အကကမ် အြန်အြန် ငါ၏
ထူိုးပခ ိုးတသ အမှုသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ကင်စဲထ
ွ
ိုးတသ ယကကည်မတ
ှု ဟ င်ိုးမျ ိုးက
အစတ်စတ်အပမ ပမ ကွဲတကကတစပပီိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
ရင်သပ်ရှုတမ ပြစ်ကကရသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၊ ဝည ဉ်တတ ်၊ ခနစ်ဆ ပပင်ိုးထန်သည့်် ဝည ဉ်တတ ်၊
သမဟ
့် တ် အရ ခပ်သမ်ိုးက လမ်ိုးပခြုတသ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ရမျှမက၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုး- သ မန်လူတစ်ဦိုး၊
အထူိုးပင် သ မညပြစ်တသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးလည်ိုး ပြစ်၏။ သူသည် အမျြုိုးသ ိုးပြစ်သည်သ မက၊
အမျြုိုးသမီိုးလည်ိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျ ိုးထ တမွိုးြွ ိုးကကရ တွင ် တူညကီ ကပပီိုး၊ တစ်ဦိုးက
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပဋသတန္ဓစဲယ
ွ ူပပီိုး အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်ထမှ တက်ရက်
ဆင်ိုးသက်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုးထ တမွိုးြွ ိုးသည်ဆရ တွင ် မတူညကီ ကတချ။ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည်
အြဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ဘရ ိုးသခင်၏လူဇ့် တက တဆ င်ရွက်ရ တွင ် ဆင်တူကကပပီိုး၊ တစ်ဦိုးက
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်တသ ်လည်ိုး အပခ ိုးတစ်ဦိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုက တဆ င်ရွက်ရ တွင ်

မတူညကီ ကတချ။ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် အြဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး တစ်ဦိုးသည် တမတတ န္ှင ့််
ကရဏ တပြင
့် နတသ တရွ ိုးန္တ်ရင
ှ ပ် ြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးမှ အမျက်တဒါသန္ှင ့််
့် ့်် ပပည်တ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတပြင
့် နသည့်် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။ တစ်ဦိုးသည်
့် ့်် ပပည်တ
တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုက စတင်ခသ
ဲ့် ည့်် ဦိုးစီိုးချြုပ်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုက ပပီိုးတပမ က်သည့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။ တစ်ဦိုးသည် အစပြစ်က
အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် အဆိုးပြစ်၏။ တစ်ဦိုးသည် အပပစ်မတ
ဲ့် သ လူဇ့် တပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ပပီိုးစီိုးတစပပီိုး အမှုက ဆက်လက် တဆ င်ရွက်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ
အပပစ်မရှသည့်် လူဇ့် တပြစ်သည်။ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်တစ်ခတည်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ကွဲပပ ိုးတသ လူဇ့် တမျ ိုးတွင ် တနထင်က ကွဲပပ ိုးတသ တနရ မျ ိုးတင
ွ ် တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
န္ှစ်တပါင်ိုး တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပခ ိုး၏။ သတသ
်၊ ၎င်ိုးတ၏အမှု
အ ိုးလိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
့်
ကွဲလွဲပခင်ိုးမရှဘဲ၊ န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ြက် လက်ြက်ကကပပီိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုး တပပ ဆ၍ရသည်။ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည်
လူမျ ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တစ်ဦိုးသည် သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုး ပြစ်က အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် တမွိုးကင်ိုးစ
မန်ိုးကတလိုးပြစ်၏။ ဤန္ှစ်မျ ိုးစွ ကက ၊ လူတ ပမင်
် ရ မှ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည်သ မက၊
့် ထ ိုးသည့်အ
လူတယ က်ျ ိုး လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်သည်သ မက၊ လူအယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့််
့်
အရ မျ ိုးစွ လည်ိုး ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
ငါက
် ခါတွငမ
် ျှ အပပည့်အ
် ဝ
့် မည်သည့်အ
့် သပြင၊့်် လူတသည်
့်
န ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး အရပ်ပမ အပ်မက်တစ်ခလည်ိုး
့်
ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ငါက
ထ၊
့် ယတစ်ဝက် မယတစ်ဝက် ပြစ်ပမဲ ပြစ်တနကကသည်၊ ယင်ိုးမှ ယတနထက်
့်
လူတက
့် ဘရ ိုးသခင် အဘယ်အရ ပြစ်သည်က မသကကတသိုးသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်သည် ငါက
ှ ိုး် သည့်် ဝါကျတစ်တကက င်ိုးတည်ိုးပြင့်် အမှနတ
် ကယ် အကျဉ်ိုးရိုးတြ ်ပပန္င်သတလ ။
့် ရိုးရင
“တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်မလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး တယရှု မလ
ှ ွဲ၍
အပခ ိုးမဟတ်” ဟ သင် အမှနတ
် ကယ် ဆဝသ
ှ ွဲ၍
့် တလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်မလ
အပခ ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်မလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးမဟတ်” ဟ သင်သည်
ဆဝသ
် ကယ် အလွနရ
် ဲဝသ
့် တလ က် အမှနတ
့် တလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တက ဆင်ပမန်ိုးထ ိုးသည့််
လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်” ဟ ဆရန် စတ်သက်တသ င်သ
့် က်သ ရှသတလ ။ “တယရှု ၏
ပသဏ္ဌ န်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ ပသဏ္ဌ န်ပြစ်သည်” ဟ အခင်အမ ဆရန် သတတ သင်၌
အမှနတ
် ကယ် ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပသဏ္ဌ န်က တစစ
့် ပ်တသချ စွ
ရှငိုး် ပပရန် သင်၏ စက ိုးတပပ တက င်ိုးပခင်ိုးက သင် အသိုးန္င်သတလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
သဏ္ဌ န်န္င
ှ အ
့်် ညီ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုး မဟတ်ဘဲ အမျြုသ ိုးကသ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ကယ်
့် ည်” ဟ သင် အမှနတ
တပပ ဝသ
ပါက၊ ငါတရွ ိုးချယ်သည်အ
့် ထဲတွင ် အမျြုိုးသမီိုး ရှမည်မဟတ်ဘ၊ဲ
့် တလ ။ သင်သည် ဤသတပပ
့်

အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အတန်ိုးအစ ိုးတစ်ခ သ ၍ပင် ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ယခတွင ်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် အမှနတ
် ကယ် သပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တစ်ပါိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ်
အမျြုိုးသ ိုး တစ်ဦိုးတလ ။ ငါ လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုက တယရှု သ ပပီိုးစီိုးတစန္င်သတလ ။
ငါ၏အန္ှစ်သ ရက အချြုပ်တြ ်ပပရန် အထက်ပါအနက် တစ်ခကသ သင်တရွ ိုးချယ်ပါက၊ သင်သည်
အလွနအ
် ့် လွန ် မသန ိုးမလည်သည့်် သစစ တစ ငသ
့်် ည့်် ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ငါသည်
တစ်ကကမ် တစ်ခါတည်ိုးသ လူဇ့် တခ ခန္ဓ အပြစ် အမှုပပြုခဲပ
့် ါက၊ သင်သည် ငါက
့် တဘ င်ခတ်မည်တလ ။
ငါက
် စ်ချက်ပြင ့်် သင်သည် အမှနတ
် ကယ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ိုးလည်န္င်မည်တလ ။ သင်၏
့် အကကည့်တ
တစ်သက်တ အတွငိုး် သင်န္င
ှ ့်် ထတတွျို့ ခဲသ
် ကယ် လိုးဝ
့် ည့်် အရ အတပေါ် အတပခခ၍ ငါက
့် သင် အမှနတ
အကျဉ်ိုးရိုးတြ ်ပပန္င်သတလ ။ ငါသည် ငါ၏ လူဇ့် တခပခင်ိုးန္ှစ်ခလိုးတွင ် တူညသ
ီ ည့်် အမှုက ပပြုခဲပ
့် ါက၊
သင်တသည်
ငါက
တပါက်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ငါက
့် မည်သ သတဘ
့် က ိုးတင်တပေါ် အစဉ်အပမဲ
့်
့်
့်
သမှုရက်လျက် ထ ိုးရစ်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင် အခင်အမ ဆသတလ က် ရိုးရှငိုး် သတလ ။
သင်တ၏
် ွ စစ်မန
ှ တ
် သ ်လည်ိုး၊ သင်တအထဲ
မှ မည်သမ
ူ ျှ ငါအတကက
င်ိုးက
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် လွနစ
့်
အပပည့်အ
် ဝ မတပပ ပပန္င်ကက၊ မည်သမ
ူ ျှ သင်တ ပမင်
် ဝ
့် သည့်် အချက်အလက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက အပပည့်အ
သက်တသမခန္င်ကကတချ။ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်က် ကတလ -့် ယတနတွ
ိုးစသည်
့် င၊် သင်တအမျ
့်
သင်တ၏
် နကက၏၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဇ တပကတက လက်စ ိုးတနကကသည်၊
့် တ ဝန်မျ ိုးက ပျက်ကွကတ
ဇ တပကတက ဆန္ဒပြည့်တ
် နကကပပီိုး ဇ တပကတက တလ ဘတကကီိုး တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးတနကက၏။
သင်တသည်
မတပပ ပတလ က်တသ သမမ တရ ိုး ပင်ဆင်ကက၏။ သဆ
့်
့် လျှင ် သင်တ ့်
ပမင်ပပီိုးသမျှအ ိုးလိုးအြ မည်
သ သက်
တသခန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
့်
ငါ၏သက်တသမျ ိုးပြစ်န္င်သည်ဟ အမှနတ
် ကယ် မမကယ်ကယ် ယကကည်စတ်ချန္င်ကကသတလ ။ ယတန ့်
သင် ပမင်တတွျို့ ပပီိုးသမျှအ ိုးလိုးက သင် သက်တသမခန္င်သည့်တ
် နတစ်တန တရ
က်လ ပါက၊ သင်သည်
့်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး၏ အသိုးဝင်မှု ဆိုးရှုိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ှ ိုးအတွက်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ တည်ရပခင်
မည်သည့်အ
် ဓပပါယ်မျှ ရှမည်မဟတ်တပ။ သင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်ထက်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။
သင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်ဟပင် တပပ ၍ရန္င်သည်။ ငါသည် သင်အ
့် တပေါ်
အတင်ိုးမသ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် တလ တလ ဆယ်တင
ွ ်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင်ယူမတန၊ မည်သည်အ
့် ရ မျှ မသသကဲသ
့် သင်
၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး
့်
မထတရ က်တသ တကက င၊့်် ငါ၏အမှုက တိုးချဲျို့ရန် ငါအတွ
က် အချန်ကျလ သည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည်
့်
အ တစိုးထည့်ထ
်
ိုး၍ လိုးဝ အသိုးမကျဘဲ တငိုးတကက င်ကကည်ရ
့် သ ကကည်လ
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက
သင်က
့် ခါ၊ သင်သည်
့် အစဉ်အပမဲ အပပစ်သ ိုး ပြစ်တစမည် မဟတ်တလ ။ အချန်ကျသည်အ

အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တန င်တ ခစ ိုးရမည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သ ၍ဆိုးရွ ိုးစွ
စတ်ပျက်လက်ပျက်ပြစ်လမ်မ
အ ိုးလိုးသည် အ ိုးတနပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်မဟတ်တလ ။ ယတန ငါ၏အမှု
့်
ပျင်ိုးရရ မှ လပ်တဆ င်သည်မဟတ်ဘ၊ဲ ငါ၏ အန င်္တ်အမှုအတွက် အတပခခအတ်ပမစ် ချခင်ိုးရန်
လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ထွက်တပါက်မရှတသ အတပခအတနတွငရ
် ပပီ
ှ ိုး
အသစ်တသ အရ တစ်ခက အကကထတ်ြ လ
့် အပ်တသ တကက င ့်် မဟတ်တပ။ ငါ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက
သင် န ိုးလည်သင်သ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် လမ်ိုးတပေါ်၌ ကစ ိုးတနတသ ကတလိုးတစ်ဦိုးက လပ်တဆ င်သည့််
အရ တစ်ခမဟတ်ဘ၊ဲ ငါအြက
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုပြစ်သည်။
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးက ငါကယ်တင် တစ်ဦိုးတည်ိုး လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး မဟတ်သည်က
သင်တသ
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအတတ အတွငိုး် ၊
့် ည်။ ယင်ိုးထက်၊ ငါသည် ငါအြက
့်
့် သင်သ
သင်တ၏
ှ ့််
့် အခန်ိုးကဏ္ဍသည် တစ်သတဝမတမ်ိုး လက်တလျှ က်ရန်၊ န ခရန်၊ တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
သက်တသခရန် ပြစ်သည်။ သင်တ န့် ိုးလည်သငသ
့်် ည်မှ ငါက
့် သင်တ ယ
့် ည့််
့် ကကည်သင်သ
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ န ိုးလည်ရမည့်် အတရိုးကကီိုးဆိုး
့်
တမိုးခန
ွ ိုး် ပြစ်သည်။ ငါအြသည်
သူ၏ ဘန်ိုးအသတရအတွက် ဤတလ ကက သူ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့်
့် ည့််
အခက်အတနမ
် ့် ှ သင်တအ
က် တရှိုးမဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးပပီိုးပြစ်၏။ သင်တက
့်
့် ိုးလိုးက ငါအတွ
့် သူ
ခွခ
ဲ နမ
် ့် တ
ှ သ
် ိုးထ ိုးသည်မှ ငါ၏အမှုအတွက်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ ဘန်ိုးအသတရအတွက် ပြစ်သည်။ သင်တ ့်
ငါက
့် ယကကည်ကကသည်မှ ငါ၏ ြခမည်ိုးတတ ်တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်တ ငါ
့် က်လက်ကကသည်မှ
့် တန
ငါ၏ အြခမည်ိုးတတ ်၏ တရှိုးမဆွက ခွဲခန်မှ့် တသ
် ိုးပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤအရ ထဲမှ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ သင်တက
့်
့် ယ်တင်၏ တရွ ိုးချယ်မှု မဟတ်တပ။ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ငါက
သက်တသခပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ငါ၏ ြခမည်ိုးတတ ်က ငါအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် သမ
ူ ျ ိုးမှ သင်တ ့်
့်
ပြစ်သည်က သင်တ န့် ိုးလည်ရန် ပြစ်သည်။ သင်တက
့် ိုး သူတပိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့်် သင်တသည်
့် ငါအ
သင်တအတပေါ်
ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် တသ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးအပပင် သင်တက
် င်သည့်် လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် ငါ သွနသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်န သငသ
့်် ည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရန်မှ သင်တ၏
် တွက် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါက
့် သင်တ ့်
့် တ ဝန်ပြစ်သည့်အ
ယကကည်ပခင်ိုး၏ မူလရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်တက
့်
့် ငါ တပပ သည်မှ - သင်တသည်
့်
ငါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက လက်န ရန် ငါအြက
ငါအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတသ သူမျ ိုးသ ပြစ်သည်။
့်
့်
သရ့် တွင၊် သင်တသည်
ငါက
ဣသတရလမသ ိုးစမှ
့် ယကကည်ရသ ယကကည်ကက၏။ သင်တသည်
့်
့်
မဟတ်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး တရှိုးတဟ င်ိုးတမမ၏ အမျြုိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ငါန္ှင ့်် မသက်ဆင်ကကတချ။
သင်တလ
က် သက်တသခရန် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယတနတွ
့်
့် င ်
့် ပ်တဆ င်ရန် ငါတတ င်ိုးဆသမျှမှ ငါအတွ
သင်တသည်
ငါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုး၌ တလျှ က်လှမ်ိုးကကရမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အန င်္တ်
့်

သက်တသခချက်အတွက် ပြစ်၏။ ငါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက န ိုးတထ င်သည့်် လူမျ ိုးအပြစ်သ သင်တ ့်
လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်တသည်
တန်ြိုးရှလမ်မ
့် ၊ ့် သင်တက
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
့် ငါ၏ ခမည်ိုးတတ ်က
ငါအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် ရပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှု တပျ က်ဆိုးလမ်မ
့်
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်တက
့် ငါ ခင်ခင်မ မ
တပပ သည်မှ - သင်တသည်
ငါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးတင
ွ ် တလျှ က်လှမ်ိုးသငက့်် ကတပသည်။
့်

စစ်မှန်တသ လူတစ်တယ က် ခ စ်ခြင်ားဆိသ
ု ည်မှ
လူသ ိုးက စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ န်မှ အပမဲ ငါ၏ တ ဝန်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
လူက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည်
့်
ကမဘ တလ ကက ငါြန်ဆင်ိုးခဲခ
် ရ ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါသည်
့် ျန်က ငါ စီမခဲသ
့် ည့်အ
လူက လိုးဝ သမ်ိုးပက်လမ်မ
ွ ်ထမ
ဲ ှ ပန်ကန်သမ
ူ ျ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည်
့် ည်က သမဟ
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏အန္င်ရပခင်ိုး သက်တသအတထ က်အထ ိုး ပြစ်သည်က လူတ ့်
သတက င်ိုးသန္င်မည် မဟတ်တပ။ သတသ
် ငါ၏ရန်သသ
ူ ည် ငါန္ှငတ
့်် က်ပဲဝ
ွ င်သည့်အ
် ခါ၊ ငါသည်
့်
စ တန်က ြမ်ိုးဆိုးီ ချြုပ်တန္ှ င်က ၎င်ိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုး၏ အမ်က တစ ငက့်် ကပ်ရသည့်် သစစ ရှတသ
အတစခမျ ိုးအပြစ် ပြစ်တစပခင်ိုးခရသူမျ ိုးက သမ်ိုးပက်မည်ပြစ်သည်က ငါ တပပ န္ှငခ
့်် တ
ဲ့် ပသည်။
သမ်ိုးပက်သည်ဆပခင်ိုး၏ မူလအဓပပ ယ်မှ အန္င်ယူရန်၊ အရှက်ရပခင်ိုးကခတစရန် ပြစ်သည်။
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘ သ စက ိုးအရ၊ ယင်ိုးသည် လိုးဝ အန္င်ယူရန်၊ ြျက်ဆိုးီ ရန်န္င
ှ ့်် ငါက
ဆနက
် ့် ျင်ခခန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှပြစ်တစရန် ပြစ်သည်။ သတသ
် ယတနတွ
အသိုးပပြုသည့်အ
် ခါ၊
့် င ် သင်တအလယ်
့်
့်
ယင်ိုး၏အဓပပ ယ်မှ သမ်ိုးပက်ရန် ပြစ်သည်။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
ဆိုးယတ်တသ သူ တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် ငါ၏ အမှုက တန္ှ ငယ
့်် ှကရ
် န် သမဟ
့် တ် အစီအစဉ်ပျက်တစရန်
ထွက်သက်ဝင်သက် ရှြမဆ
ှ ့််
့် မပန်ကန်တတ ရ
့် န်အလငှ့် ၊ လိုးဝ အဆိုးသတ်တစရန်န္င
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ငါက
အပပီိုးအပင် တချမှုနိုး် ရန် အပမဲ ပြစ်သည်က သင်တ သ
င့််
့် သငက့်် ကသည်။ ထတကက
့်
လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သတရွ ျို့၊ ဤစက ိုးလိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးဟ အဓပပ ယ် ရလ ပပီိုးပြစ်သည်။
တဝါဟ ရ၏ င်္ယက်အနက်မျ ိုး မည်သပြစ်
ွ ်က တအ င်န္င်ရန်
့် ပါတစ ငါ၏အမှုမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏အမှုအတွက် အပြည်ခ
့် တစ်ခ ပြစ်သည်မှ ၊ သ ၍တကျစွ
တပပ ရလျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ရန်သသ
ူ
ပြစ်သည်မှ တစ်ခဏ မှနတ
် ပသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
က မန ခသည့်် ဆိုးယတ်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည်။
့် ဆန်ကျင်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ကျန်ပခင်ိုးခထ ိုးရတသ ဆိုးယတ်သူ တစ်ဦိုး၏ သ ိုးသမီိုးသ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
ဲ့် သ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်သ
့် သစစ တြ က်ခတ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ငါ၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုး၊ ထအချန်ကတည်ိုးက

ငါန္ှင ့်် မတကျတအိုးန္င်တသ ရန်သပူ ြစ်ပပီိုးတလသည့်် နတ်ဆိုး၏ အတမွအန္ှစ်သ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအထက်က တက င်ိုးကင်သည် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှု အသွင ် စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ၊
တန က်ကျက တမှ င်မည်ိုးပပီိုး၊ လူတလ
ကထဲ အသက်ရင
ှ တ
် သ သူတစ်ဦိုးသည် မမမျက်န္ ှ တရှ ျို့
့်
ဆန်တန်
် ခါ တနက
့် ိုးထ ိုးတသ မမ၏လက်ကပင် မပမင်န္င်ရန် သမဟ
့် ည့်အ
့် တ် သူ၏ တခါင်ိုးက တမ သ
မပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူတလ
ကသည် ပန်ိုးပတ်တအ င် မည်ိုးတမှ င်သည့်် အတမှ င်ထထဲသ ့်
့်
့်
ထိုးဆင်ိုးတလသည်။ ဗွက်ထက
ူ
ချြုငမ
့်် ျ ိုးထူတပပ သည့်် သူ၏တပခတအ က်က လမ်ိုးသည်
အတကွျို့အတက က်ပြင ့်် လှညပ
့်် တ်တကွျို့တက က် သွ ိုးတလသည်။ တပမတစ်ပပင်လိုး အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး
ပပနက
် ့် ျဲတနသည်။ တမှ င်မည်ိုးတနတသ တထ င်တ
် နပပီိုး၊
့် နရ မျ ိုးသည် လူတသအတလ င်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
တအိုးစက်ပပီိုး တမှ င်ရပ်ကျတနသည့်် တထ င်တ
့် နရ မျ ိုးတွင ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတစ်သက် တနထင်ကကပပီိုး
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးကမဘ ၏ တနရ အန္ှတွ
့် င ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည် အလက်ကျင်ိုးလက်
သွ ိုးလ တနကကသည်။ အညစ်အတကကိုးပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးလျက် သ ိုးရဲမျြုိုးစ၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည်
ပပင်ိုးထန်တသ အနီိုးကပ် တက်ပဲ၌
ွ ပတ်မတနကကသည်၊ ထတက်ပဲ၏
ွ အသသည် စတ်န္လ
ှ ိုးက
တန်လှုပ်တပခ က်ပခ ိုးသွ ိုးတစ၏။ ထသတသ
အချန်က လမျ ိုးတွင၊် ထသတသ
တလ ကတစ်ခ၊
့်
့်
ထသတသ
“တလ က ပရဒသဘ” တစ်ခတွင၊် ဘဝ၏ ကကီိုးစွ တသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက အဘယ်မှ
့်
သွ ိုးရှ ရမည်နည်ိုး။ မမဘဝ၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရှ တတွျို့ရန် အဘယ်သ သွ
့် ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ စ တန်၏
တပခတအ က်၌ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က နင်ိုးတပခပခင်ိုးခခဲရ
ွ ်သည် အစကတည်ိုးက
့် တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စ တန်၏ သဏ္ဌ န်က တဆ င်ထ ိုးတသ သရပ်တဆ င် ပြစ်သည်- ထထက်
ပ၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
စ တန်၏ ပပယင်္်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က သသ ထင်ရှ ိုးစွ သက်တသခသည့််
သက်တသအတထ က်အထ ိုးအပြစ် အတစခတပသည်။ ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၊ ထသတသ
့်
့်
အကျင်ပ
့် ျက် လူြျင်ိုးတစ်သက်၊ ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူမသ ိုးစ၏ ထသတသ
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ အဘယ်
သ သက်
တသခန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရသည်
့်
့်
အဘယ်ကလ သနည်ိုး။ ငါ၏သက်တသက မည်သည်တ
့် နရ မှ စ၍တပပ ဆန္င်မည်နည်ိုး။ အတကက င်ိုးမှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစလျက် ငါက
သည့်် ရန်သသ
ူ ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က့် ဆန်ကျင်
့်
က လကက ပမင်စ
် နထင်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့််
့် ွ က ငါြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ငါ၏ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် ငါ၏အသက်ရှငတ
ပပည်တ
့် နခဲသ
ွ ်က- ယူတဆ င်သွ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ညစ်တပတစပပီိုး ပြစ်တသ တကက င့််
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက လယူသွ ိုးပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးက လူသ ိုးက
ပပည့်ဝ
် တစပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးမှ စ တန်၏ အကျည်ိုးတန်မပှု ြင ့်် အလွနအ
် ကျွ ြွဲျို့တန္ှ င်ထ ိုးသည့််
အဆပ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးမတက င်ိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်၏ အသီိုးမှ အရည်တ ပြစ်
့် သည်။ အစအဦိုး၌၊ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးပြစ်တသ အ ဒက
့် ။ ဆလသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ျှမ်ိုးသည့်၊် အသက်ပါမှုတပြင
် ျှမ်ိုးသည့််
့် ည်။ သူသည် အ ိုးမ န်ပြင ့်် ပပည့်လ
့် ့်် ပပည့်လ
သဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ပရပ်က အပ်န္င
ှ ိုး် ခခဲရ
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက အတူပါရှခဲသ
့် ပပီိုး၊ ထအပပင်
့် ည်။ ယင်ိုးမှ
့်
လူသ ိုးက ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတန
့် ည့်် မွနပ် မတ်တသ တနရက်
့်
့် က်တွင၊် အ ဒ၏ ခန္ဓ ကယ်မှ
ဧဝက ပြစ်တစခဲပ့် ပီိုး၊ သူမသည်လည်ိုး လူသ ိုး၏ ဘိုးတဘိုးပြစ်ခက
ဲ့်
၊ ထတကက
င့်် ငါ ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ
့်
လူတသည်
ငါ၏အသက်ဇီဝန္ှင ့်် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရတပြင
့် ျှမ်ိုးခဲသ
့် ည်။ အ ဒသည် မူလအ ိုးပြင့််
့်
့် ့်် ပပည်လ
ငါလက်
မှ ပြစ်ပွ ိုးတစခဲသ
င့်် “အ ဒ” ၏
့်
့် ူ ပြစ်ပပီိုး ငါပ့် သဏ္ဌ န်၏ ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
မူရင်ိုးအဓပပ ယ်သည် သဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ပရပ်တရှ့် လျက်၊ စတ်ဝည ဉ်န္ှင ့်် ဇီဝအသက်တ ရှ
့် လျက်၊
ငါ၏အလွနအ
် တရိုးပါတသ အ ိုးအင်၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရပြင ့်် ပပည်ဝ
့် ခဲသ
့် ည့်် ငါြန်ဆင်ိုးတသ
သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ အ ဒသည် ဝည ဉ်ရှသည့်၊် ငါက
ွ ်ိုး ရှသူ၊ ငါပ့် သဏ္ဌ န်က
့် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်စမ
တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးရက
ှ
ငါ၏ဇီဝအသက်က လက်ခရရှန္င်စမ
ွ ်ိုးရသည်
ှ
့် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ
ပြစ်သည်။ အစအဦိုး၌ ဧဝသည် ငါ စီမခဲသ
့် ည့်် ဇီဝအသက် န္ှငိုး် အပ်ခရတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးပြင ့််
ဒတယတပမ က် လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး ထတကက
င ့်် “ဧဝ”၏ မူလအဓပပ ယ်မှ ငါ၏ အသက်ပါမှုပြင ့််
့်
ပပည့်သ
် ည့်အ
် ပပင် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရ န္ှငိုး် အပ်ခရလျက်၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက ဆက်လက်ပြစ်တစမည့််
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးဟ ဆလသည်။ ဧဝသည် အ ဒထမှ ပြစ်လ ခဲသ
င့်် သူသည် ငါ၏
့် ည်၊ ထတကက
့်
သဏ္ဌ န်ပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခရသည့်် ဒတယတပမ က်လူသ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည်လည်ိုး
ငါ၏ပသဏ္ဌ န်က တဆ င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ “ဧဝ”၏ မူလအဓပပ ယ်မှ ဝည ဉ်၊ အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် အရိုးရသည်
ှ
့်
သက်ရလူ
ှ သ ိုး ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် ငါ၏ဒတယတပမ က် သက်တသအပပင်
ငါ၏ဒတယတပမ က် ပသဏ္ဌ န် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးမျ ိုး၊ လူသ ိုး၏
့်
စစ်မှနပ် ပီိုး အြိုးတန်တသ ရတန ပြစ်ပပီိုး၊ အစပထမကတည်ိုးက ဝည ဉ် အပ်န္င
ှ ိုး် ခခဲရ
့် သည့််
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး၊ ဆိုးယတ်သသ
ူ ည် လူတလ
ကက ပကတ အတမှ င်ထသ
ဲ ့်
့်
့်
ကျဆင်ိုးသွ ိုးတစလျက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ဘိုးတဘိုးမျ ိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက နင်ိုးတပခက
ြမ်ိုးဆီိုးတခေါ်တဆ င်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ငါ၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက မယကကတတ တ
့် စရန်အလငှ့်
ထသပပြုခဲ
ပ၍ပင် စက်ဆပ်ြွယတ
် က င်ိုးသည်မှ ဆိုးယတ်သသ
ူ ည် လူမျ ိုးက
့် ည်။ ထထက်
့် သ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုး ၎င်ိုးတအန္ှ
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးသည် လူတအတပေါ်
့် နင်
့် ိုးတပခသည်န္င
့်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးခဲတ
တသန္ှင ့်် အသက်ပါမှု၊ ၎င်ိုးတအထဲ
သ ငါမှု
ွ ိုး် ခဲတ
့် သ ငါဘ
့် န်ိုးအတရ၊ ငါသက်
့်
့် သ
့်
့် တ်သင
ထွကသ
် က်ဝင်သက်န္င
ှ ့်် အသက်၊ လူတလ
ကထဲရှ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
့်
ငါအသိုးပပြုခဲတ
ဲ ယူတနတပသည်။
့် သ န္ှလိုးတသွိုးအ ိုးလိုးက ရက်ရက်စက်စက် မရမကဆွလ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အလင်ိုးထ၌
ဲ မရှကကတတ တ
၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
့် ပ၊ လူတသည်
့် သ
့်
့်
အရ အ ိုးလိုးက ဆိုးရှု ိုးကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ တပိုးခဲတ
် ့် စ်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။
့် သ ဘန်ိုးအသတရက စွနပ

ငါသည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအ ိုးလိုး၏ သခင်ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ အဘယ်
သ အသ
အမှတ်
့်
့်
ပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ဘက ငါ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက အဘယ်သ ့်
့်
ဆက်လက်ယကကည်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ကမဘ တပမတပေါ်က ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ သရပ်သကန်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
မည်သ ရှ
့် တြွတတွျို့ ရှန္င်မည်နည်ိုး။ ဤတပမိုးတယ က်ျ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပမိုးမန်ိုးကတလိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘိုးတဘိုးဘဘ
ီ င်မျ ိုးက ရတသတလိုးပမတ်ခတ
ဲ့် သ ဘရ ိုးသခင်က မမတက
့် သ သခင်အပြစ်
့် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
မည်သ မှ
ူ င်ကကမည်နည်ိုး။ ဤသန ိုးစြွယ် တပမိုးတယ က်ျ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပမိုးမန်ိုးကတလိုးမျ ိုးသည်
့် တ်ယန္
အ ဒန္ှင ့်် ဧဝအတပေါ် ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
ှ ့်် သက်တသတအပပင်
၊
့် သ ဘန်ိုးအသတရ၊ ပသဏ္ဌ န်န္င
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် ခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတ တည်
ရြ
ှ မှ
ူ
့်
့် ီခခဲက့် ကသည့်် အသက်က ဆိုးယတ်သထ
ရက်တရ စွ “တပိုးအပ်ကကပပီိုးပြစ်သည်”၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
ဆိုးယတ်သူ တည်ရပခင်
ှ ိုးက အလွနအ
် မင်ိုး
့်
သတမပပြုမသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးထ တပိုးကကတလသည်။ ဤသည်မှ
“လူြျင်ိုးလူသမ
ွ ်ိုး” ဟူတသ င်္ဏ်ပဒ်၏ တကယ့်် အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ထသတသ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၊ ထသတသ
ဆိုးယတ်သည့်် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး၊ ထသတသ
လမ်ိုးတလျှ က်တနသည့််
့်
့်
အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး၊ ထသတသ
စ တန်၏ သဏ္ဌ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ထသတသ
ငါ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးသည်
့်
့်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက မည်သ ပ
့် င်ဆင်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက ငါပပန်သမ်ိုးမည်၊
လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် တည်ရသည်
ှ
့် ငါ၏ သက်တသန္ှင၊့်် တစ်ချန်က ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
အချန်ကက ပမင်စ
ွ ်က လိုးဝ
့် ွ က ငါတပိုးခဲတ
့် သ အရ အ ိုးလိုးက ငါပပန်သမ်ိုးမည်- ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမ်ိုးပက်မည်။ သတသ
် ငါြန်ဆင်ိုးခဲတ
ှ ့်် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက
့် သ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ပသဏ္ဌ န်န္င
့်
သယ်တဆ င်သည့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ လူမျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က သင်သသင်သ
စ တန်န္င
ှ ့််
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မသက်ဆင်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုး၏ နင်ိုးတပခပခင်ိုးလည်ိုး မခခဲက့် ကရဘဲ၊ စ တန်၏ အဆပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
အရပ်လကခဏ စိုးစဉ်ိုးမျှ မပါသည့်် ငါ၏သရပ်သကန် သက်သက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့််
့်
ငါ၏လက်ပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ ၊ ငါ ချစ်ပမတ်န္ိုးပပီိုး အပခ ိုးအရ န္ှင ့်် မသက်ဆင်သည့််
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးကသ ငါအလရှသည်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ငါသတစ၏။ ထအပပင်
၊ ၎င်ိုးတ၌့် ငါသည်
့်
တပျ ်ရင်ဝမ်ိုးတပမ က်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
ူ ည်။ သတသ
်၊
့် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရအပြစ် မှတ်ယမ
့်
ငါအလရှတသ အရ သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည့်၊် ယတနတွ
ှ ့််
့် င ် စ တန်န္င
သက်ဆင်ပပီိုး ငါ၏မူလြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး မဟတ်တတ သ
ွ ် မဟတ်တပ။ ငါသည်
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူတလ
က၌ တည်ရတနတသ
ှ
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက ပပန်သမ်ိုးရန် ရည်ရွယတ
် သ တကက င်၊့် စ တန်က
့်
အန္င်ယူရ တွင ် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်တသ သက်တသအပြစ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
ရှငက
် ျန်သမ
ူ ျ ိုးက ငါ လိုးဝ သမ်ိုးပက်မည်။ ငါသည် ငါ၏သက်တသကသ ငါကယ်တင်၏
ပတဆ င်မအ
ှု ပြစ်၊ ငါ၏တပျ ်ရင်မှု ရည်မှနိုး် ချက်အပြစ် ငါ သတဘ ထ ိုးမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏အလ

ပြစ်သတည်ိုး။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယတန ၎င်
က်ရတနတသ
ှ
တနရ သ တရ
က်ြရန်
ှ ်တပါင်ိုး
့် ိုးတ တရ
့်
့်
့် သမင်ိုးန္စ
တသ င်ိုးချီကက ပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် အစအဦိုး၌ ငါ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်သည်
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
အချန်ကက ပမင်စ
ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ
့် ွ ကတည်ိုးက ဆတ်ယတ်ပခင်ိုးထဲသ ကျဆင်
့်
အလဆန္ဒရသည့်
ှ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မဟတ်တတ သ
့် ၊ ့် ထတကက
င ့်် ငါ၏ အပမင်တွင ် လူတသည်
့် ကဲသ
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အမည်ပြင ့်် မထက်တန်တတ တ
စ တန်က
့် ပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
့်
ြမ်ိုးဆိုးီ ချြုပ်တန္ှ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လူြျင်ိုးလူသမ
ွ ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်က
မှီတင်ိုးအတပခချထ ိုးက မမကယ်ကယ် အတရပခြုထ ိုးသည့်် လမ်ိုးတလျှ က်တနသည့်် ပပ်ပတ
ွ သ
အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် ငါ၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက မယကကည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
ငါ၏ကကလ ပခင်ိုးကလည်ိုး မကကြုဆကကတချ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက
ယ ယီခဏ လက်တလျ ရင်ိုး တွနတ
် ့် စွ တပပန်
ှ ့််
့် ရတပပန်
့် ကကပပီိုး၊ အသက်တ ၏ တပျ ်ရင်မှုန္င
ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုတတွ
့်် တူ စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင ့်် မျှတဝမခစ ိုးကကတချ။ လူတသည်
ငါက
့်
့် င ် ငါန္ှငအ
့်
န ိုးမလည်န္င်စရ ဟ ပမင်ကကသည်အ
့် တွက၊် ၎င်ိုးတသည်
လက်ရှ ငါ၏ အလက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ငါ၏
့်
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည မရှကကသည့်အ
် တွက်၊ တန်ခိုးအ ဏ ရှသူက မျက်န္ ှ ချြုတသွိုးသည့််
သတဘ ထ ိုးပြင ့်် ငါက
် ့် တသ အပပြုိုးမျ ိုး ပပြုိုးပပကကတလသည်။ ငါသည် သင်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍
့် တွနတ
ရိုးသ ိုးမည်- အချန်ကျလ သည့်အ
် ခါ၊ ငါက
့် ကိုးကွယ်ကကတသ သူမျ ိုး၏ ဆင်ိုးရဲဒကခသည် သင်တထက်
့်
သ ၍ ခသ လမ်မ
် ွင၊် ငါ၌ သင်တ၏
့် ည်။ အမှနတ
့် ယကကည်ပခင်ိုး အတင်ိုးအတ သည် တယ ဘ၏
ယကကည်ပခင်ိုးက မတကျ ်လွနတ
် ချ- ယဒလူမျြုိုး ြ ရရှဲမျ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးပင်လျှင ် သင်တထက်
့်
သ လွန၏
် ၊ ထတကက
င့်် မီိုးတနရက်
့် သည် ကျတရ က်လ ပါက၊ သင်တ၏
့်
့် ဆင်ိုးရဲဒကခသည် တယရှု ၏
ပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲပခင်ိုး ခခဲရ
ခကဲ့် ကတသ
့် ချန် ြ ရရှဲမျ ိုး၏ ဆင်ိုးရဲဒကခထက်၊ တမ တရှက ဆန်ကျင်
့်
တခါင်ိုးတဆ င် ၂၅၀ ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခထက်၊ ယင်ိုး၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ချစ်ချစ်တတ က် ပူပပင်ိုးတသ
မီိုးလျှမျ ိုးတအ က် တသ ဒပမြုျို့၏ ဆင်ိုးရဲဒကခထက် သ ၍ကကီိုးတလိုးလမ်မ
့် ည်။ တမ တရှက တကျ က်တိုးက
ရက်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ခါ တယတဟ ဝါတပိုးသန ိုးတသ တရ ပန်ိုးထွကလ
်
ခဲပ့် ခင်ိုးသည် သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့််
ပြစ်သည်။ ဒါဝဒ်သည် န္ှလိုးသ ိုးထဲ ရင်လန်ိုးပခင်ိုး အပပည်န္
့် င
ှ ့်် ငါတယတဟ ဝါက ချီိုးမမ
ွ ်ိုး၍
တစ င်ိုးတီိုးခဲတ
့် သ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တယ ဘသည် တတ င်မျ ိုးအတပေါ်
ပပည်လ
့် ျှတနတသ သူ၏ပခတမွိုးတရ စဆ န်န္င
ှ ့်် သူ၏ မတပပ ပပန္င်တလ က်တသ စည်ိုးစမ်ချမ်ိုးသ မျ ိုး
ဆိုးရှု ိုးသွ ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏ခန္ဓ ကယ်သည် အန စမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ြိုးလမ်ိုးခခဲရ
့် တသ အခါ သူ၏
ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည် တယတဟ ဝါပြစ်တသ ငါ၏အသက ကက ိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ငါ၏
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်က ပမင်န္င်ခတ
ဲ့် သ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တပတရသည်

တယရှု ခရစ်တတ ်တန က် လက်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ လည်ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
ငါအတွ
ကတ
် ကက င့်် က ိုးတင်တပေါ်မှ သမှုစွဲန္က
ှ ်ပခင်ိုးခရပပီိုး တက င်ိုးပမတ်တသ
့်
သက်တသခန္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ လည်ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တယ ဟန်သည် လူသ ိုး၏
ကကီိုးပမတ်တသ ပသဏ္ဌ န်က ပမင်တတွျို့ ခဲတ
့် သ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ရူ ပါရက ပမင်ခရ
ဲ့် သည်မှ လည်ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သ ၍ပင်
ပြစ်သည်။ တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးဟဆတသ ထတင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည်
ငါ၏ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးရပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် ငါ၏အမှုက ပပြုြရန်
့် အတွက် ဇ တခန္ဓ န္ှင ့််
ငါဆင်ိုးကကလ ခဲသ
့် ည်ဆပခင်ိုးက သလ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့်် ရက်ခတ်ခရတသ ်လည်ိုး
၎င်ိုးတအ
့် ှုခရတသ သူတန္ှ့် င ့်် ကယ်တင်ခရတသ သူတအ
့် ိုးပြင ့်် န္ှစ်သမ်မ
့် ိုးလိုး— ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး
မမတ၏
့် ယကကည်တသ ်လည်ိုး
့် ယကကည်ချက်တကက င ့်် ထသပပြုခဲ
့် က့် ကသည် မဟတ်တလ ။ ငါက
အခက်အခဲမျ ိုး မခစ ိုးရတသိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး တလ ကကကီိုး၏ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးကလည်ိုး
့်
ခကကရပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ စမ်ိုးသပ်မ၏
ှု ဆင်ိုးရဲဒကခမှ ထွကတ
် ပပိုးရင်ိုး ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်
ပပင်ပတွင ် အသက်ရင
ှ က် ကသူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့်် မျ တနကကသည်
့် ိုးလိုးသည် တလ ကတွင ် ပြတ်သန်ိုးလွငတ
မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တပြသမ်ပ့် ခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အန ိုးယစ
ူ ရ
့်
တနရ မရှဘဲလျက်၊ ဟဟသည်သည် တြျပ်ြျပ်ရစ်ဝဲကျတနသည့်် တဆ င်ိုးဦိုးသစ်ရွက်တကကမျ ိုးန္ှင ့််
ဆင်တူကကတလသည်။ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတသည်
၎င်ိုးတတန
့်
့် က်သ ့်
မလက်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင် န္င်ငတတ ်၏ အပပင်ဘက် လမ်ိုးမမျ ိုး၌
့်
ဟဟသည်သည် လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ လျက် တစ်တနရ ပပီိုး တစ်တနရ လွငတ
့်် မျ တနကကသည့််
သူတတ င်ိုးစ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ကမဘ တလ ကသည် အမှနတ
် ကယ် သင်၏န ိုးခရ တနရ
ဟတ်သတလ ။ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးပခင်ိုးပြင့်် ကမဘ တလ ကကကီိုးထမှ
အ ိုးရတကျနပ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတမှိုးမှန်ဆိုး အပပြုိုးတစ်ခ သင် အမှနတ
် ကယ် ရရှန္င်သတလ ။
ြိုးကယ
ွ ်၍ မရသည့်် အန္ှစ်မပဲ့် ခင်ိုး၊ သင်န္
ှ ိုးသ ိုးထက
ဲ အန္ှစ်မပဲ့် ခင်ိုးက ြိုးကွယထ
်
ိုးြ ့်
့် လ
သင်၏တဒင်္ဂတပျ ်ရင်မှုက အမှနတ
် ကယ် အသိုးပပြု၍ ရန္င်သတလ ။ သင်သည် သင်၏ မသ ိုးစထဲမှ
အတယ က်တင်ိုးက လှညစ
့်် ိုး၍ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့် ခါမျှ လှညစ
့်် ိုး၍ မရန္င်။
့် က ိုး မည်သည်အ
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် အလွန ် အ ိုးနည်ိုးလှတသ တကက င်၊့် သင်သည် ယတနအထ
အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးက
့်
တပိုးရန်ရတသ
ှ
ဝမ်ိုးတပမ က်မမ
ှု ျ ိုးက ရှ တြွြရန်
့်် ငါ
့် အစွမ်ိုးမဲပ့် ြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ သငက
တက်တွနိုး် သည်- လူတစ်တယ က် မခန္င်တသ ဆင်ိုးရဲဒကခက သင် ကက့်ကက့်ခရင်ိုး ဇ တပကတအတွက်
အလပ်ရှုပ်က သ မတည င်ည အဆင်တ
ွ ် သင်တ
့် စ ိုး သင်ဘ
့် င
့် စ်ဘဝလိုးက ကန်ဆိုးတစမည်အ
့် ဝ

ထက်ဝက်က ငါအတွ
က် စစ်မန
ှ ရ
် ိုးသ ိုးစွ ကန်လွနတ
် စသငသ
့်် ည်။ သင်က
် န်ြိုးထ ိုးပပီိုး
့်
့် ယ်သင် အလွနတ
ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ ထွက်တပပိုးပခင်ိုးသည် အဘယ်အကျြုိုးရှသနည်ိုး။ ထ ဝရ
အကျပ်အတည်ိုးတစ်ခ၊ ထ ဝရ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး တစ်ခက ရတ်သမ်ိုးြရန်
့် သ ငါ၏
ခဏမျှသ ပြစ်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ သင်က
ှ
ိုး။
့် ယ်သင် ပန်ိုးကွယ်ပခင်ိုးသည် အဘယ် အကျြုိုးရသနည်
အမှနတ
် ွင ် မည်သက
ူ ့် မျှ ငါအလ
က လက်တလျ တအ င် အတင်ိုးအဓမမ ငါမပပြုတပ။ အကယ်၍
့်
တစ်စတစ်ဦိုးသည် ငါ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခရန် လလ ိုးတနပါက၊ ၎င်ိုးတက
့်
ငါဆိုးရွ ိုးစွ ဆက်ဆမည် မဟတ်။ သတသ
် တယ ဘသည် တယတဟ ဝါပြစ်တသ ငါက
့်
့်
ယကကည်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ပင်
့် ယကကည်ကကရန် ငါ တတ င်ိုးဆသည်။ အကယ်၍ သင်တ၏
့် လူအ ိုးလိုးသည် ငါက
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည် တသ မ၏ ယကကည်ပခင်ိုးထက် ပလွနပ
် ါက၊ သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် ငါ၏
ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့်် မှုတင
ွ ် ငါ၏ ချမ်ိုးတပမ့်တပျ ်ရင်မှုက သင်
့် ည်၊ သင်တ၏
့် သစစ တစ ငသ
ရှ တတွျို့လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့် မျ ိုးတွင ် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက ဧကန်မချ သင်တ ့်
့် တနရက်
ရှ တတွျို့ ကကလမ်မ
် လူတသည်
မမတ၏
့် ည်။ သတသ
့်
့်
့် မရှငိုး် မလင်ိုးတသ စတ်မျ ိုးမှ တလ ကက
မတရ ိုးသမ်ိုးယူထ ိုးတသ မ ရ်နတ်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ခထ ိုးရသည်၊့် မမတ၏
့်
မျက်လိုးမျ ိုးထဲတွင ် တလတက်၍လွငပ
့်် ါလ တသ သဲပင
ွ မ
့်် ျ ိုးရှပပီိုး၊ မမတ၏
့် ပါိုးစပ်မျ ိုး၌ မ ရ်နတ်၏
လှူြွယပ
် စစညိုး် မျ ိုးရသည့်
ှ
် တသ ဒပမြုျို့၏ လူထကဲသ
့် ပင်
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးက
့် တလ ကက ယကကည်သမ
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက မ တကျ တစကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
့်
အတတွိုးမျ ိုးသည် တရှိုးတခတ်အချန်က လမျ ိုး၏ မ ရ်နတ်က ြမ်ိုးချြုပ်ထ ိုးပခင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝနီိုးပါိုး
ခထ ိုးရပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် တလန္ှငအ
့်် တူ ကန်လွနသ
် ွ ိုးပပီ
့်
ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အမှုကပင် သတမပပြုန္င်ကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက စ တန်အဆပ်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက ခထ ိုးရပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်န္င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးမှ ငါ၏ အမှုက ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ သတဘ ထ ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ယင်ိုးက အကကမ်ိုးြျင်ိုး စစစ်ရန် မထတရ က်တသ ကကြုိုးပမ်ိုးမတ
ှု စ်ခ ပပြုလပ်ရန်ပြစ်တပသည်။
လူတသည်
ငါ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
် ပပင် တပါမျ ိုးလှတသ ငါ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
့် သည့်အ
့်
အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါသမ်ိုးပက်မည်။ သတသ
်
့်
လူတသည်
ငါက
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ငါမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့် ပငင်ိုးလည်ိုး ပငင်ိုးပယ်ကကတလပပီ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ကယ် ရှု ပမင်ရပပီိုးပြစ်လျက်၊ ငါက
ူ ရန်
့် အမှနတ
့် ပငင်ိုးပယ်ကကဆဲပြစ်ပပီိုး ငါက
့် အန္င်ယြ
့်
့်
ပြစ်န္င်သမျှ နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးက ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င် စဉ်ိုးစ ိုးအကကထတ်ကကသည်အထ၊ ငါက
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဝန်ထပ်တစ်ခအပြစ် ပမင်ကကတလသည်။ လူမျ ိုးသည်
့် တည်ရပခင်
၎င်ိုးတအတပေါ်
အတလိုးအနက် ဆက်ဆရန် သမဟ
့်
့်
့် တ် တင်ိုးကျပ်တသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးပပြုရန် ငါက

ခွငမ
့်် ပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် တ်ပခင်ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန် သမဟ
့်
့် မတပြ င်မ
့် တ် ပပစ်တင်ဆိုးမရန် ငါက
အခွငမ
့်် တပိုးကကတချ။ ဤအရ က စတ်ဝင်စ ိုးြရန်
့် တဝိုးစ၊ွ စတ်တစရ တက င်ိုးတသ အရ အပြစ်
ပမင်ကကတလသည်။ ထတကက
င့်် ငါ၏အမှုသည် ငါအထဲ
တင
ွ ် စ ိုးကက၊ တသ က်ကက၊ ပမြူိုးထူိုးကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
့်
ငါက
ွ ်က ယူတဆ င်ပပီိုး အန္င်ယူရန် ပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် မသကကတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြျက်သမ်ိုးမည်၊ ထတန
့် က် ငါ၏ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက ယူတဆ င်လျက်
ငါ၏ကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်က ငါပပန်မည်။ အတကက င်ိုးမှ လူတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
အချန်ကက ပမင်စ
ဲ ကကတစခဲပ့် ပီိုး ငါအမှု
့် ွ ကတည်ိုးက ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးက ကွတ
့် က အစတ်စတ်အပမ ပမ
ကွတ
ဲ စခဲတ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် အသက်တ မျ ိုးက ဆက်လက်
ရှငသ
် န်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊ ဆက်လက်၍ “ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ င်ရ
ှ က
်
အလပ်လပ်ခင
ွ ”့််
့် ဲပခင်ိုး၌ အသက်ရင
တပိုးရင်ိုး၊ ဆက်လက်၍ “၎င်ိုးတက
ွ ိုး် မျ ိုးတွင ် စက်ပျြုိုး” ခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ဆိုးယတ်သက
ူ
့် ယ်တင်၏ စက်ကင
တပျ ်ရင်စွ တလျှ က်လှမ်ိုးထက
ွ ်မသွ ိုးမီ သူ လယူသွ ိုးခဲတ
့် သ ဘန်ိုးအသတရက ငါပပန်သမ်ိုးရန်
ရည်ရွယ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
ွ ြ
် က်တတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် အသက်တ မျ ိုး၌ ကက ိုးဝင်စက
သတသ
် ယခတွင ် ဆိုးယတ်သ၏
ူ လက်ထမ
ဲ ှ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက အပပည်အ
့် ဝ ပပန်သမ်ိုးရန်၊
့်
တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတင
ွ ် လူသ ိုးထဲသ ငါ
့် ည့်် ဘန်ိုးအသတရ အလိုးစက ပပန်ယူရန် ငါ
့် ပြစ်တပေါ်တစခဲသ
ရည်ရွယ်သည်။ ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ယင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန်
အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက
့် ည် မဟတ်။ အတကက င်ိုးမှ လူတသည်
့်
မထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ကကသည်သ မက၊ ယင်ိုးက စ တန်၏ပရပ်အတွက် အလဲအလှယ် လပ်ကကပပီိုး
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူတသည်
ငါ၏ကကလ ပခင်ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးကကသကဲသ
့် ့်
့်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရ တနရက်
ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက
့် ကလည်ိုး အထူိုး တန်ြိုးမထ ိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါထ
့် သ ပပန်
့် တပိုးြ လ
့် လ ိုးရန် မဆထ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက ခယူြရန်
့် ပင် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
မပြစ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဆိုးယတ်သ၏
ူ အဆပ်ကလည်ိုး စွနပ
် ့် စ်ရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှကကတချ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
့် အလ ိုးတူ နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးပြင ့်် ဆက်လက် လှညပ့်် ြ ိုးသည်၊ လူတသည်
့်
အလ ိုးတူ နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးပြင ့်် ကကည်လင်ရင်ပျတသ အပပြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်တနသည့်် မျက်န္ ှ မျ ိုး
ဆင်ပမန်ိုးကကဆဲ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက ၎င်ိုးတက
် ့် ပပီိုးတန က်
့်
့် စွနခွ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဆင်ိုးသက်လမ်မ
ူ ဆွိုးပခင်ိုး၏ အတင်ိုးအဆက သတမမူမကကတချ။
့် ည့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပတ
အထူိုးသပြင၊့်် ဣသတရလပပည်မှ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ ထွက်ခွ သွ ိုးချန်တွင ် ထပပည်သည် မည်မျှ
တမှ င်မက်လ ခဲသ
် တွက၊် မိုးတသ က်ယ၌ လူသ ိုးသည်
့် ည်က ၎င်ိုးတမသ
့် ကကသည့်အ
ပန်ိုးပတ်တအ င်တမှ င်တသ ညက ပြတ်သန်ိုးရန် မည်မျှ ခက်ခခ
ဲ သ
ဲ့် ည်က တမတ
် တွက၊်
့် လျ သ
့် ည့်အ
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအတပေါ် ငါ၏တနရက်
တရ က်လ တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
့်
့်

တန ဧ၏ အချန်က လက လူမျ ိုးထက် သ ၍ ခက်ခဲသွ ိုးလမ်မ
့် ည်က မသကကတချ။ တနမင်ိုးသည် ပပန်၍
ပန်ိုးခသွ ိုးပပီိုး လူသ ိုးအတပေါ် တမှ င်မက် သက်ဆင်ိုးလ သည်အ
့် ခါ၊ သူသည် တစ်ြန်
ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အတမှ င်ထထဲတွင ် အသွ ိုးခဲကကတ်ရလမ်မ
့် ည်။ ဣသတရလထမှ ငါ၏
ဘန်ိုးအသတရ ထွကခ
် ွ ခဲခ
ွ ၊် ဣသတရလူတအတွ
က် ထဒကခဆင်ိုးရဲ တနရက်
့် ျန်တင
့် မျ ိုးက ကက့် ကက့်ခြ ့်
့်
မည်မျှ ခက်ခဲခသ
ဲ့် ည်က သင်တ တမ
့် လျ က့် ကပပီတလ ။ ယခသည် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက သင်တ ့်
့် တ
ပမင်ကကရသည့်် အချန်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ တနရက်
့် က သင်တ ့်
မျှတဝခစ ိုးကကရသည်အ
့် ချန်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရသည် ညစ်ညြူိုးတသ တပမက
စွနခွ
် ့် ချန်တွင၊် လူသ ိုးသည် အတမှ င်ထအလယ် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ယခအချန်သည်
ငါ၏အမှုက ငါ လပ်တဆ င်ချန်၊ ဘန်ိုးအသတရ တနရက်
့် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် ညှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးန္ှင ့််
အတဒကခခရသည့်် အချန်မျ ိုးက ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ငါမျှတဝခစ ိုးလမ်မ
် တွက၊်
့် ည်မဟတ်သည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆင်ိုးရဲဒကခမှ ငါလွတပ် ငမ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးမည့်် တနရက်
့် လည်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လိုးဝ သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဆိုးယတ်သက
ူ လိုးဝ အန္င်ယူရန်သ
အလရှသည်။

ယကု ကည်ခြင်ားအတကက င်ား သင် မည်သည့် အ
် ရ သိရိှသနည်ား
လူသ ိုးတင
ွ ် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် မတသချ တသ စက ိုးလိုးသ ရှသည်၊ သရ့် တွင ်
လူသ ိုးသည် သူ ယကကည်ပခင်ိုး ရှရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးက မဆထ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ရ က
ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်က မသတပ။ လူသ ိုးန ိုးလည်သည်မှ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးပပီိုး၊
လူသ ိုးကယ်တင်သည် အလွန ် ချြုျို့တတ
ဲ့် နသည်။ ငါ၌ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် အတကက င်ိုးမဲပ့် ြစ်ပပီိုး
မသန ိုးမလည်ပခင်ိုးသ ပြစ်တပသည်။ ယကကည်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သူ မသသကဲသ
့် ၊ ့်
သူသည် ငါ၌ အဘယ်တကက င ့်် ယကကည်ပခင်ိုး ရှသည်က သူ မသတသ ်လည်ိုး၊ ငါက
ွ မ်ိုးလမ်ိုး
့် သူ စွဲစဲလ
ဆက်၍ ယကကည်တလသည်။ ငါလပ်တဆ င်သည့်် အမှုမှ လူသ ိုးက ငါက
့် တတွျို့ ပမင်န္င်ြန္ှ့် င ့််
သရှြရန်
ှု သစ်ပြင ့်် ငါက
် န်အလငှ့်
့် ကကည့်ရ
့် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက အထင်ကကီိုးပပီိုး န ိုးလည်မအ
မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် လူသ ိုးက တတ င်ိုးဆသည်မှ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါက
ဲ ဲမဲ
့် သဲသမ
တတ င်ိုးတလျှ က်ရမျှ သမဟ
တ်တပ။
့် တ် တရ က်တတ်ရ ရ ပစပြင့်် ယကကည်ရမျှ ယကကည်ြ မဟ
့်
ငါသည် တစ်ချန်က နမတ်မျ ိုးစွ န္ှင ့်် အြ
့် ွယအ
် ရ မျ ိုးက ထင်ရှ ိုးတစခဲပ့် ပီိုး၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးစွ က
တဆ င်ရွကခ
် က
ဲ့်
၊ ထအချန်က ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးသည် ငါက
့် ကကီိုးစွ တသ တလိုးစ ိုးမှု ပပခဲပ့် ပီိုး
န မကျန်ိုးပြစ်သမ
ူ ျ ိုးက အန တရ င်္ါပငမ်ိုးတစပပီိုး မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတက
် တ်သည့်် ငါ၏
့် န္ှငထ

ထူိုးပခ ိုးတသ အစွမ်ိုးက အလွန ် ချစ်တကက က်ရတသခဲက့် ကသည်။ ထအချန်က ယဒလူမျြုိုးတသည်
့်
ငါ၏အန တရ င်္ါပငမ်ိုးတစသည့်် တန်ခိုးတမှ့် ပင်န္င်သည်၊ အမ
့် ခန်ိုးပြစ်သည်ဟ ထင်ခကဲ့် ကသည်- ပပီိုးလျှင ်
ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးစွ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတအ
် ပမတ် ထ ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊
့် အမွနအ
့် ိုးလိုး ငါက
ငါ၏တန်ခိုးအ ိုးလိုးအတွက် ကကီိုးစွ တသ ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးခဲက့် ကသည်။ သပြစ်
့် ၍ နမတ်လကခဏ မျ ိုး
ငါ တဆ င်ရွက်သည်က ပမင်ခတ
ဲ့် သ သူအ ိုးလိုးသည် ငါတန
့် က်သ နီ့် ိုးကပ်စွ လက်ခကဲ့် ကသည်မှ ၊
န မကျန်ိုးသူတအ
့် ှု ရန် တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က ငါက
့်
့် ိုး ငါ အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးတစသည်က ကကည်ရ
ဝင်ိုးရခဲက့် ကသည်။ ငါသည် နမတ်လကခဏ န္ှင ့်် အြ
့် ွယ်အရ မျ ိုးစွ က ပပသခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ လူတသည်
့်
ငါက
င ့်် ထအချန်က လူတက
့် ပင်န္င်သည့်် သမ ိုးတတ ်တစ်ဦိုးအပြစ်မျှသ ရှု ပမင်ခကဲ့် ကသည်။ ထတကက
့်
့်
သွနသ
် င်ပခင်ိုး စက ိုးမျ ိုးစွ ငါတပပ ခဲသ
့် ျ ိုးထက်
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့် မမ၏တပည်မ
သ သည်ဆ
့် ရ တစ်တယ က် အပြစ်မျှသ ၎င်ိုးတ မှ
် ခ
ူ ကဲ့် ကသည်။ ယတနတွ
် င် ငါအမှု
့် ငပ
့် ၏ သမင်ိုးဝင်
့် တယ
မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုး တတွျို့ ပပီိုးသည်တန က်၊ ငါက
ူ အ
့် န မကျန်ိုးပြစ်သတ
့် ိုး အန တရ င်္ါ
ပငမ်ိုးတစသည့်် ကကီိုးပမတ်တသ သမ ိုးတတ ်တစ်ပါိုးန္ှင ့်် မသန ိုးမလည်သတ
ူ အြ
ဆရ
တစ်ဆအ
ူ ပြစ်
့်
့်
၎င်ိုးတ ဆက်
လက် အဓပပ ယ် တက က်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါက
် တသ သခင်တယရှု
့် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
့်
ခရစ်တတ ် အပြစ် သတ်မတ
ှ ခ
် ကဲ့် ကသည်။ ကျမ်ိုးစ က အနက်ပပန်တသ သူတသည်
့်
အန တရ င်္ါပငမ်ိုးတစရ တွင ် ငါ၏ အစွမ်ိုးအစက တကျ ်လွနပ် ပီိုးပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သည်၊ သမဟ
့် တ် ယခ
၎င်ိုးတ၏
် ည့်် တပည်မ
့် ျ ိုးပင် ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်ပါသည်၊ သတသ
်
့် ဆရ ထက် သ လွနသ
့်
၎င်ိုးတ၏အမည်
မျ ိုးက ကမဘ တစ်ဝမ
ှ ်ိုး သကကသည့်် ထသတသ
အလွန ် ထင်ရှ ိုးတကျ ်ကက ိုးသည့််
့်
့်
လူမျ ိုးသည် ငါက
် မ်က
့် သမ ိုးတတ ် တစ်ဦိုးမျှအပြစ် အလွနန
့် ျစွ မှတ်ယကူ ကသည်။ ငါ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ကမ်ိုးတပခမျ ိုးရှ သဲလိုးမျ ိုးထက် အတရအတွကသ
် ၍ မျ ိုးပပ ိုးပပီိုး
ငါ၏ဉ ဏ်ပည သည် တရှ လမန်၏ သ ိုးအ ိုးလိုးက သ လွနတ
် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
့်
အတရိုးမပါသည့်် သမ ိုးတတ ်တစ်ပါိုး အပြစ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ လူမသသူမသ
ဆရ တစ်တယ က်အပြစ်မျှသ ထင်မှတ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
့် ငါ အန ပငမ်ိုးတစန္င်၍သ ငါက
မျ ိုးစွ တသ သူတက
ကယ်မျ ိုးမှ မသနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်မျ ိုးက
့် ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏ခန္ဓ
့်
န္ှငထ
် တ်ရန် ငါ၏တန်ခိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုန္င်၍သ ငါက
့် မျ ိုးစွ တသ သူတက
့် မှ
့် ယကကည်ကကပပီိုး၊ ငါထ
ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတက
င်ိုးရလမ်မ
့််
ငါက
့် ည် ပြစ်တသ တကက ငသ
့်
့် ၎င်ိုးတ ရတက
့်
မျ ိုးစွ တသ သူတက
့် မှ
့် ယကကည်ကကတပသည်။ သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ရပ်ဝတထြုဆင်ရ ကကယ်ဝမှုက ငါထ
တတ င်ိုးခရန်သ မျ ိုးစွ တသ သူတက
့် ယကကည်ကကသည်။ ဤဘဝက တအိုးတအိုးချမ်ိုးချမ်ိုး
့် ငါက
ကန်ဆိုးပပီိုး၊ တန င်ဘဝတွင ် တဘိုးကင်ိုးလပခြုမှုရြ
ှ ရန်
့် ယကကည်ကကသည်။
့် သ မျ ိုးစွ တသ သူတက
့် ငါက
ငရဲ၏ဒကခဆင်ိုးရဲက တရှ င်ရှ ိုးပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှရန် မျ ိုးစွ တသ သူတက
့်

ငါက
့် ယကကည်ကကသည်။ မျ ိုးစွ တသ သူတက
့်
့် ယ ယီ ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးအတွက်သ ငါက
ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ တန င်ဘဝ၌ မည်သည်အ
့် ရ မျှ ရရှရန် မကကြုိုးစ ိုးကကတပ။ လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏
အမျက်တဒါသက တဆ င်ကကဉ်ိုးခဲပ့် ပီိုး တစ်ချန်က သူ ပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပငမ်သက်ပခင်ိုးတက
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် လူသ ိုးသည် သသယရှလ ခဲ၏
့် ။ ငါသည် လူသ ိုးက ငရဲ၏
့် ငါ သမ်ိုးပက်ခခ
ဆင်ိုးရဲဒကခက တပိုးပပီိုး တက င်ိုးကင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
ူ ည်အ
့် ခါ၊
့် ပပန်လည် သမ်ိုးယသ
လူသ ိုး၏အရှကသ
် ည် တဒါသအပြစ်သ တပပ
င်ိုးသွ ိုး၏။ သူက
့် ိုး
့်
့် တရ င်္ါပငမ်ိုးတစရန် ငါအ
သူတတ င်ိုးဆသည်အ
့် ခါ၊ ငါသည် သူက
့် သူ
စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ မှု
့် အတလိုးင်္ရမပပြုသကဲသ
့် အတပေါ်
့်
ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ လူသ ိုးသည် တအ က်လမ်ိုးတဆိုးဝါိုးန္ှင ့်် တမှ ်အတတ်တ၏
့် နည်ိုးလမ်ိုးကသ ရှ ရန်
ငါထ
့် မှ ထွက်ခွ သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ငါထ
့် မှ လူသ ိုးတတ င်ိုးဆခဲပ့် ပီိုးသမျှအ ိုးလိုးက ငါသမ်ိုးယူလက်ချန်တွင၊်
အတယ က်တင်ိုးက အစအနရှ ၍မရတအ င် တပျ က်သွ ိုးကက၏။ ထတကက
င့်် ငါသည်
့်
အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်တပိုးပပီိုး ရရန် မျ ိုးလွနိုး် တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးသည် ငါ၌
ယကကည်ပခင်ိုး ရှသည်ဟ ငါဆ၏။ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးသည် ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက င့်် ငါက
့် ယကကည်ကကပပီိုး
ငါ သွ ိုးရ တနရ တင်ိုး လက်ခကဲ့် ကသည်။ အသပည န္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုနည်ိုးပါိုးသည့််
ဤမသန ိုးမလည်တသ လူသ ိုးတသည်
ငါ ပပသည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
့်
ရှု ပမင်ရန်သ ကကြုိုးစ ိုးခဲက့် ကသည်။ အကကီိုးပမတ်ဆိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုး တဆ င်ရွက်န္င်သည့််
ယဒလူတအ
င့်် ငါသည် လူသ ိုးတထ
့် ၎င်ိုးတ မှ
့် မ်၏ဦိုးတသျှ င်ဟ ငါက
့် တ်ယူခကဲ့် က၏။ ထတကက
့်
့် မှ
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်တသ အခါ၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအလယ်
တဆွိုးတန္ွိုးမမ
ှု ျ ိုးစွ
့်
ပြစ်တပေါ်တစခဲသ
့် ည်- ၎င်ိုးတက
့် ငါသည် ဧလယ ပြစ်၏၊ ငါသည် တမ တရှပြစ်၏၊ ငါသည်
ပတရ ြက်အ ိုးလိုးအနက် တရှိုးအကျဆိုး ပြစ်၏၊ ငါသည် သမ ိုးတတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုး
ပြစ်၏ဟ တပပ ဆကကသည်။ ငါ ကယ်တင်က ငါသည် အသက်ပြစ်၏၊ လမ်ိုးခရီိုးပြစ်၏၊
သမမ တရ ိုးလည်ိုးပြစ်၏ ဟ တပပ ပခင်ိုးမလ
ှ ွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ငါ၏
ပင်ကလကခဏ က မသကကန္င်ခကဲ့် ကတပ။ တက င်ိုးကင်ဘသည် ငါအြ
တနထင်ရ ပြစ်၏ဟ ငါကယ်တင်
့်
တပပ ပခင်ိုးမှလွဲ၍ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်လည်ိုး ပြစ်သည်က
မည်သမ
ူ ျှ မသခဲက့် ကတချ။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ယူတဆ င်လ မည်ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးမည်ဟ ငါကယ်တင် တပပ ပခင်ိုးမလ
ှ ွဲ၍၊ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တရွ ိုးန္တ်ရင
ှ ်
ပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ မသခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးတသည်
ငါက
ှ ့််
့် တစတန ရှတသ သူန္င
့်
သန ိုးကရဏ ပပည့်စ
် တသ လူသ ိုးအပြစ်သ သခဲက့် ကသည်။ ပပီိုးလျှင ် ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
အရ အ ိုးလိုးက ငါကယ်တင် ရှငိုး် ပပန္င်ပခင်ိုးမလ
ှ ွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့် ၊ ့် ငါသည်
့် မသသကဲသ
အသက်ရင
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုး ပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ မယကကည်ခကဲ့် ကတချ။ ယင်ိုးမှ ငါ၌ လူတ၏
့်

ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါက
့်် ိုးရန် ၎င်ိုးတ ကက
် ည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။
့် လှညစ
့် ြုိုးစ ိုးကကသည့်န
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ထသတသ
အပမင်မျ ိုးရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါအြ
့်
့်
့်
့်
မည်သသက်
တသခန္င်ကကမည်နည်ိုး။
့်
လူတသည်
ငါက
ငါအြ
သက်
တသခန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့် ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
့်
ငါသည် မမကယ်ကယ် မသရှတစမီ ၎င်ိုးတသည်
ငါအတွ
က် သက်တသမခန္င်ကကတချ။ ငါသည်
့်
့်
အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ လူသ ိုးအ ိုးလိုးထက် သ လွနသ
် ည်ကသ လူတက
့်
ပမင်ကကပပီိုး၊ ငါ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက လူသ ိုးမျ ိုး မလပ်တဆ င်န္င်ကကသည်က ပမင်ကကသည်။
ထတကက
င့်် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးမှသည် မျက်တမှ က်တခတ် လူတအထ
ငါ၏ ပမငပ့်် မတ်တသ
့်
့်
လပ်တဆ င်ချက်တက
ူ သည်
ငါအတပေါ်
သလစတ်ပြငသ
့််
ပပည်က့် ကပပီိုးပြစ်က ၊ အြန်ဆင်ိုးခ
့်
့် ရှု ပမင်သတ
့်
သတတဝါ၏ န္ှုတ်တစ်ခကမျှ ငါက
လျှင ် ငါအြ
သက်
တသခန္င်ပပီိုး
့် သက်တသမခန္င်ကကတလပပီ။ ငါအြသ
့်
့်
့်
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတ အ
လမ်
ိုးတကက င်ိုး ြန်တီိုးခဲသ
့်
့် ည်။ ထသ သူ
့် ိုးလိုးအလယ်တွင ် ငါအြ
့်
့်
မလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ငါ၏အမှု၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူသ ိုးသည် ငါထ
့် မှ ရယူရန်သ သပပီိုး ငါ၌
ယကကည်ပခင်ိုး မရှသည့်အ
် တွက၊် ငါ မည်မျှ အမှုပပြုခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ ငါသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
အရှငပ် ြစ်သည်က လူသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သမည်မဟတ်တပ။ ငါသည် အပပစ်ကင်ိုးပပီိုး မည်သည့််
အစတ်အပင်ိုးမျှ အပပစ်သ ိုး မဟတ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် နက်နတ
ဲ သ အရ အမျ ိုးအပပ ိုးက
ရှငိုး် ပပန္င်တသ တကက င၊့်် ငါသည် လူအမျ ိုးအပပ ိုးအထက်တင
ွ ရ
် ှ တသ တကက င၊့်် သမဟ
့် တ် လူသ ိုးသည်
ငါထ
့််
ငါက
် ငါသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
့် မှ မျ ိုးစွ အကျြုိုးရရှပပီိုးပြစ်တသ တကက ငသ
့် သတပသည်၊ သတသ
့်
အရှငပ် ြစ်သည်က အနည်ိုးငယ်ကသ ယကကည်၏။ ဤသည်မှ လူသ ိုးသည် ငါ၌ သူ အဘယ်တကက င့််
ယကကည်ပခင်ိုး ရှသည်က မသ၊ ငါ၌ ယကကည်ပခင်ိုး ရှပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက် သမဟ
့် တ် အတရိုးပါမှုက
မသဟ ငါ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည်
ချြုျို့တတ
ဲ့် နသည်မှ ငါက
့်် တ ်လနီိုးနီိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
စစ်မန
ှ တ
် သ
့် သက်တသခရန် မသငတ
့်
ယကကည်ပခင်ိုး အလွနန
် ည်ိုးပါိုးပပီိုး အလွန ် နည်ိုးပါိုးစွ ရရှပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
့်
့်
သက်တသခချက် အလွန ် နည်ိုးပါိုးတလသည်။ ထအပပင်
သင်တ န့် ိုးလည်သည်မှ အလွနန
် ည်ိုးပပီိုး
့်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ ချြုျို့တသ
ဲ့် ည်မှ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သက်တသခရန် မသငတ
့်် တ ်လနီိုးပါိုး
ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် သန္နဋ္ဌ န်မှ ဧကန်အမှန ် အတတ ်အတန် ကကီိုးမ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရက တအ င်ပမင်စွ သက်တသခန္င်မည်မှ တသချ ပါသတလ ။ သင်တ ့်
တတွျို့ ကကြုက ပမင်ပပီိုးသည့်အ
် ရ သည် တခတ်မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုးထက်
သ လွနတ
် သ ်လည်ိုး၊ အတတ်က လမျ ိုး၏ ဤသန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးထက်
သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ သက်တသခချက်က သင်တ တပိုး
ငါ
့် န္င်ပါသတလ ။ ယခ သင်တအတပေါ်
့်

အပ်န္င
ှ ိုး် သည်အ
့် ရ သည် တမ တရှထက် သ လွနပ် ပီိုး ဒါဝဒ်က ညှြုိုးမှန်သွ ိုးတစသည်၊ ထတကက
င့်် အလ ိုးတူ
့်
သင်တ၏
် န်န္င
ှ ့််
့် သက်တသခချက်သည် တမ တရှ၏ သက်တသခချက်ထက် သ လွနရ
သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုးသည် ဒါဝဒ်ထက် ကကီိုးပမတ်ရန် ငါတတ င်ိုးဆ၏။ ငါသည် သင်တက
့်
့်
အဆတစ်ရ တပိုး၏- ထတကက
င ့်် ထနည်ိုးတူ ငါက
ီ ျှ ပပန်တပိုးရန် ငါတတ င်ိုးဆ၏။
့် လည်ိုး သင်တ သ
့်
့် တူညမ
ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ အသက် တပိုးသပူ ြစ်ပပီိုး၊ ငါထ
က်
့် မှ အသက်က ရရှပပီိုး ငါအတွ
့်
သက်တသခရမည်သ
့် မ
ူ ှ သင်တ ပြစ်
ငါ ချမှတ်ပပီိုး
့် သည်က သင်တသ
့် ရမည်။ ဤသည်မှ သင်တအတပေါ်
့်
ငါအတွ
က် သင်တ လ
့်
့် ည့်် သင်တ၏
့် ပ်တပိုးသင်သ
့် တ ဝန် ပြစ်သည်။ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ အ ိုးလိုးက
သင်တအ
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်၊ တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုး၊ ဣသတရလအမျြုိုးတ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ
့် ိုး ငါ အပ်န္င
့်
မရခဲြ
ှ ိုး် ပပီိုး ပြစ်သည်။ တရ ိုးသပြငဆ
့်် လျှင၊် သင်တသည်
ငါအြ
့် ူိုးသည့်် အသက်က သင်တအ
့်
့် ိုး အပ်န္င
့်
့်
သက်တသခသင်ပ့် ပီိုး၊ သင်တ၏
ှု ငါထ
က စွနသ
် ့် ငသ
့်် ည်။
့် ဆက်ကပ်က သင်တအသက်
့် ပျြုရွ ယ်မက
့်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက တပိုးခရတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏ သက်တသခရမည် ပြစ်ပပီိုး ငါအတွ
က်
့်
၎င်ိုးတ၏
့်် ွ က ငါ ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးတပသည်။
့် အသက်တပိုးရမည်။ ဤသည်က အချန်ကက ပမငစ
သင်တထ
ွ တ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက ငါ တပိုးသည်မှ သင်တ၏
့် တက င်ိုးမန
သင်တ၏တ
ဝန်မှ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက သက်တသခရန်ပြစ်၏။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှြသ
့်
့်
သင်တသည်
ငါက
့် ယကကည်လျှင၊် ငါ၏အမှုသည် အတရိုးပါမှု အနည်ိုးငယ်သ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
သင်တ၏တ
ဝန်က သင်တ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးမည် မဟတ်တပ။ ဣသတရလအမျြုိုးတသည်
့်
့်
့်
ငါ၏သန ိုးကရဏ ၊ တမတတ န္ှင ့်် ကကီိုးပမတ်မတ
ှု က
ငါ၏
့် သ ပမင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးတသည်
့်
သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတက
် ့် လွန ် နည်ိုးပါိုးသည့််
့် သ မျက်ပမင်တတွျို့ ခဲက့် ကသည်။ အလွနအ
ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏ အမှုကသ ၎င်ိုးတ ပမင်
ိုးက ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ ၏
့် ခကဲ့် ကသည်မှ သင်တ ကက
့်
တစ်တထ င်ပ တစ်ပမျှသ န ိုးလည်ခကဲ့် ကသည်အထ ပြစ်သည်။ သင်တ ပမင်
် ရ မှ
့် ကကပပီိုး ပြစ်သည့်အ
၎င်ိုးတထဲ
် ။ မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် သင်တ ့်
့် မှ ယဇ်ပတရ ဟတ် အကကီိုးမျ ိုးထက်ပင် တကျ ်လွန၏
န ိုးလည်ကကသည့်် သမမ တရ ိုးသည် ၎င်ိုးတ န့် ိုးလည်သည်ထက် သ လွန၏
် ။ မျက်တမှ က်တခတ်တင
ွ ်
သင်တ တတွ
ျို့ ကကပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် ရ သည် ပညတ်တတ ်တခတ်အပပင် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ ်
့်
တတွျို့ ရှခဲသ
့် ရ က တကျ ်လွနပ် ပီိုး သင်တ ကက
် ရ သည် တမ တရှန္င
ှ ့််
့် ည်အ
့် ြုတတွျို့ ပပီိုး ပြစ်သည့်အ
ဧလယတထက်
ပင် သ လွန၏
် ။ အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး ဣသတရလအမျြုိုးတ န့် ိုးလည်ခကဲ့် ကသည်မှ
့်
တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုး သ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတပမင်
့် ည်မှ တယတဟ ဝါ၏ တကျ သ
့် တတွျို့ ခဲသ
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုး န ိုးလည်ခကဲ့် ကသည်မှ တယရှု ၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးသ
ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတ ရရှ
ှ ိုး် ခဲတ
့် သ တကျိုးဇူိုးတတ ်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ခဲက့် ကသည်မှ တယရှု အပ်န္င
ပမင်ခကဲ့် ကသည်မှ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုး၏ အမ်အတွငိုး် ရှ တယရှု ၏ ပသဏ္ဌ န်ကသ ပြစ်သည်။ ဤတခတ်၌

သင်တ ပမင်
့် ကကသည်မှ တယတဟ ဝါ၏ ဘန်ိုးအသတရ၊ တယရှု ၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဤတခတ်
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
ငါဝ့် ည ဉ်၏ စက ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
့်
့်
ကက ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည က အသအမှတ်ပပြုကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ ငါ၏အက့် သြွယရ
် အမှုက
သလ ကကပပီိုးပြစ်က ၊ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်ယူကကပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်
အ ိုးလိုးကလည်ိုး သင်တအ
ျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်သည်မှ ချစ်ခင်တတ်ပပီိုး
့် ိုး ငါတပပ ပပပပီိုးပြစ်၏။ သင်တ တတွ
့်
သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသခင်မျှ မဟတ်ဘ၊ဲ တပြ င်မ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်သ
ပြစ်၏။ သင်သည် ငါ၏အက့် သြွယရ
် အမှုက တတွျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့််
အမျက်တဒါသတပြင
် ျှမ်ိုးသည်က သရှပပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
တစ်ချန်က
့် ့်် ပပည့်လ
့်
ဣသတရလအမျြုိုးတ၏
ပပင်ိုးထန်တသ အမျက်တဒါသ ကျတရ က်တစခဲသ
့် ည်က သင်တ ့်
့် အမ်တပေါ်သ ငါ၏
့်
သရှကကပပီိုး၊ ယခတခတ်တွင ် ယင်ိုးသည် သင်တအတပေါ်
တရ က်လ ပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ ့်
့်
သကကတပသည်။ သင်တသည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ငါ၏နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုးက တဟရှ ယန္ှင ့််
့်
တယ ဟန်တထက်
ပ၍ န ိုးလည်တပသည်။ သင်တသည်
ငါ၏ ချစ်ခင်ြွယတ
် က င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကည်ညြု
့်
့်
ကင်ိုးရှုင်ိုးြွယ် တက င်ိုးပခင်ိုးတက
့် အတတ်တခတ် က လမျ ိုး၏ သန်ရှ့် ငိုး် သူအ ိုးလိုးထက် ပ၍ သကက၏။
သင်တ ရရှ
့် ပပီိုးပြစ်သည်မှ ငါ၏သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်မျှ ပြစ်သည်သ မက တယ ဟန်
ထက်သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ ရူ ပါရန္ှငဗ
့်် ျ ဒတ်လည်ိုး ပြစ်၏။ သင်တသည်
သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ
့်
နက်နသ
ဲ ည့်် အရ မျ ိုးက န ိုးလည်ကကက ၊ ငါ၏ စစ်မန
ှ တ
် သ မျက်န္ ှ ထ ိုးကလည်ိုး ြူိုးပမင်ကကပပီိုး
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ပ၍ လက်ခကကပပီိုးပြစ်က ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက ပသရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
့်
့်
တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
ှု ည် ယခင်န္င
ှ အ
့်် တတ်က န ိုးလည်မှု ပြစ်ပပီိုး၊
့် သန ိုးလည်မသ
ယတနတခတ်
၏ အမှုအရ မျ ိုးကလည်ိုး သင်တ တတွ
ျို့ ကကြုကကပပီိုးပြစ်က ဤအရ က ငါ
့်
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တက
် ျ ိုးလှစွ
့် အလွနမ
တပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် သင်
တသည်
ငါအထဲ
၌ မျ ိုးစွ တတွျို့ ပမင်ကကပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်တက
့်
့်
့်
့် ငါ
တတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ သည် လွနက
် ဲတသ အရ မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် အတတ်က လမျ ိုး၏
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သူတထ
သက်
တသခတပိုးရန် သင်တက
့်
့် ငါအြ
့်
့် ငါတစခင်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ငါန္ှ့် လိုးသ ိုး၏
တစ်ခတည်ိုးတသ ဆန္ဒ ပြစ်သည်။
ငါအတွ
က် ပထမဦိုးစွ သက်တသခခဲသ
ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ
့်
့် ည်မှ ငါအြ
့်
ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုး၏ န္ှုတ်မျ ိုးမှ လ တသ သက်တသခချက် စက ိုးမျ ိုးက
ရရှရန် ငါ ဆန္ဒရသည်
ှ
- သပြစ်
င်ကကဉ်ိုးရင်ိုး၊
့် ၍ လူသ ိုးအလယ် ငါ၏ အမှုက အဆိုးသတ်တစ်ခသ တဆ
့်
သင်တ၏တ
ဝန်က သင်တ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ငါသည် သင်တက
့်
့်
့်
့် အစွမ်ိုးကန် တပိုးဆပ်၏။

ငါက
တကက င ့်် ယကကည်ကကသည်က သင်တ န့် ိုးလည်သင်သ
့် သင်တ အဘယ်
့် ည်။ သင်တသည်
့်
့်
ငါ၏အလပ်သင် သမဟ
့် တ် ငါ၏လူန ပြစ်ရန်သ သမဟ
့် တ် တက င်ိုးကင်ဘရှ ငါ၏
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးအနက် တစ်ဦိုးပြစ်လ ရန်သ ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်တ၏
့် က်လက်ပခင်ိုးသည်
့် ငါတန
အဓပပ ယ်မတ
ဲ့် ပလမ်မ
ပစပြင ့်် ငါတန
့် ည်။ ထသတသ
့် က်လက်ပခင်ိုးသည် အ ိုးအင်ပြြုန်ိုးတိုးီ ပခင်ိုးတစ်ခ
့်
သက်သက် ပြစ်သည်။ ငါ၌ ဤယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးရပခင်
ှ ိုးသည် သင်၏ တနရက်
့် မျ ိုးက တအိုးတအိုးတဆိုးတဆိုး
အချန်ပြြုန်ိုးပခင်ိုးမျှ၊ သင်၏ပျြုရွ ယ်မှုက အချည်ိုးန္ိုးီှ ကန်လွနတ
် စပခင်ိုးမျှသ ပြစ်တပမည်။ အဆိုးတင
ွ ်
သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ရရှမည်မဟတ်။ ယင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ အ ိုးထတ်မှု ပြစ်မည်
့်
မဟတ်တလ ။ ငါသည် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးအလယ်မှ ထွကခ
် ွ လ ခဲသ
့် ည်မှ ကက ပပီပြစ်ပပီိုး ငါသည်
လူသ ိုး၏သမ ိုးတတ ် မဟတ်တတ သ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတွက် တဆိုးလည်ိုး မဟတ်တတ တ
့် ကဲသ
့် ပ။ ငါသည်
လူသ ိုးအတွက် သတဘ ရှ တမ င်ိုးန္ှငြ
် သ
့် မဟ
့် တ် သတ်ပြတ်ြ ဝန်
့် တင်တရ စဆ န်တစ်တက င်
မဟတ်တတ တ
ငှ့် ၊ လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့််
့် ပ။ ယင်ိုးထက်၊ လူသ ိုးက ငါက
့် သန္င်ြအလ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမရန် လူသ ိုးအလယ် ငါ ကကလ ပပီိုး ပြစ်သည်။ တစ်ချန်က ငါသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှု
ပပြုခဲသ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တစ်ချန်က တယတဟ ဝါ
့် ည်က သင်သသင်သ
့် ည်။ တစ်ချန်က ငါသည် တယရှု ပြစ်ခတ
ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး တန င်တွင ် တယရှု ပြစ်လ သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် တယရှု အပြစ် ထ ဝရ ရှမတနန္င်ခတ
ဲ့် ပ။
ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ဘရ ိုးသခင်၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှင ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် တယရှု
သမဟ
့် တ် တယတဟ ဝါအပြစ် ထ ဝရရှမတနန္င်တပ။ ငါသည် လူသ ိုးက သမ ိုးတတ ် တစ်တယ က်အပြစ်
ယူဆခဲသ
် ရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သမ ိုးတတ ်တစ်ဦိုးမျှ
့် ည့်အ
ပြစ်သည်ဟ ဆ၍မရန္င်တပ။ ထတကက
င့်် သင်သည် ငါ၌ ယကကည်ပခင်ိုးတင
ွ ် အပမင်တဟ င်ိုးမျ ိုးက
့်
ကင်စဲထ
ွ
ိုးပါက မည်သည်အ
့် ရ မျှ ရရှမည်မဟတ်။ “လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်သည်
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးတပစွ။ သူသည် အကျွန္ပ်
် က အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးတစက တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး၊
ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတ တပိုး
့် ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတအြ
့်
့်
တက င်ိုးပမတ်လွနိုး် တပတက ိုး။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကယ်တတ ်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသ ရှပါက၊ တငွတကကိုးန္ှင ့််
့်
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုတ အတွ
က် စတ်ပူစရ မလပါ။” ဟ ယတန သင်
သည် ငါက
့်
့် မည်မျှပင်
့်
ချီိုးမမ
ွ ်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ငါသည် ငါ၏မူလအမှုက အဆက်ပပတ်တစ၍ မပြစ်တပ။ ယတန သင်
သည်
့်
ငါက
့် ယကကည်ပါက၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရကသ ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏သက်တသခရန်
ထက်တန်မည်ပြစ်က ၊ အပခ ိုးအရ တင်ိုးသည် သ မည ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
သင်သရမည်။
ယခတွင ် သင်သည် ငါက
် ကယ် သပါသတလ ။ ငါအမှု
့် အဘယ်တကက င်ယ
့် ကကည်သည်က အမှနတ
့် ၏
ရည်ရွယခ
် ျက်န္င
ှ ့်် အတရိုးပါမှုတက
် ကယ်သပါသတလ ။ သင်၏ တ ဝန်က သင်
့် သင်အမှနတ

အမှနတ
် ကယ် သပါသတလ ။ ငါ၏ သက်တသခချက်က သင်အမှနတ
် ကယ်သပါသတလ ။ သင်သည်
ငါက
့် ယကကည်ရ မျှသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၌ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ သမဟ
့် တ် သက်တသခချက်
အရပ်လကခဏ မရှပါက၊ ငါသည် သင်က
့် ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
အရ အ ိုးလိုးက သရှတသ သူတအတွ
ကမ
် ၊ူ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍ပင် ငါမျက်
စထဲ၌ ဆူိုးမျ ိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့်
့်
ငါ၏အမ်တတ ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ လမ်ိုး၌ အဟနအ
် ့် တ ိုးမျ ိုးထက် ဘ မျှမပတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
့်
အမှုတွင ် လိုးဝ အတလှခ့် ရမည့်် တတ ပင်မျ ိုးပြစ်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
အသိုးမဝင်ကက၊
့်
အသိုးမကျကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ည်မှ ကက ပပီ ပြစ်သည်။ သက်တသခချက်
့် ရွ ရှ ခဲသ
မရှသူမျ ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ် ငါ၏ အမျက်တဒါသသည် မကက ခဏ ကျတရ က်ပပီိုး၊ ငါ၏ လှတသည်
၎င်ိုးတထ
့် ခါမျှ တသွြည် မသွ ိုးတပ။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
ူ လက်ထသ
ဲ ့်
့် မှ မည်သည်အ
့် ဆိုးယတ်သ၏
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က လဲတပပ င်ိုးတပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
့်
ကင်ိုးမဲက့် ကတလသည်။ ထတနရက်
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် မက်မဲတသ
မန်ိုးမတထက်
သ ၍ ဆိုးရွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် ငါ လပ်ရမည့်် တ ဝန်ပြစ်သည့်် အမှုကသ ငါ
့်
လပ်တဆ င်၏။ ငါသည် စပါိုးပင်အ ိုးလိုးတက
့်် တူတကွ စည်ိုးတန္ှ င်မည်။ ဤသည်မှ
့် တတ ပင်တန္ှ့် ငအ
ယတန ငါ၏အမှု
ပြစ်၏။ ငါ၏ စပါိုးတလှပခင်
့်
့် ိုး အချန်က လတွင ် ထတတ ပင်တသည်
့်
တလှထ
့် ည်၊ ထတန က် စပါိုးတစတ
့် က
့် တ်ခရလမ်မ
့် ကျီတွင ် စသမ်ိုးပပီိုး တလှထ
့် ိုးသည့်် တတ ပင်တက
့်
ပပ ကျတစရန် မီိုးထဲသချမည်
။ ယခတွင ် ငါ၏ အလပ်မှ လူသ ိုးအ ိုးလိုးက အစည်ိုးမျ ိုးအပြစ်သ ့်
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စည်ိုးတန္ှ င်ရန်မျှ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတက
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့် လိုးဝ သမ်ိုးပက်ရန် ပြစ်သည်။ ထတန က်တင
ငါသည် လူသ ိုး အ ိုးလိုး၏အဆိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် စတင် စပါိုးတလှမည်
င့်် သင်သည် ယခ
့် ။ ထတကက
့်
ငါက
့်် ည် ဆသည်န္င
ှ ့်် ငါ၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် လမ်ိုးတကက င်ိုးမန
ှ တ
် ပေါ်
့် မည်သ စ
့် တ်တကျနပ်တစသငသ
မည်သ အတပခချသင
သ
့်် ည်က သင် သသင်သ
ှ
မှ ယခ သင်၏သစစ တစ ငသ
့်် မှုန္င
ှ ့််
့် ည်။ ငါ ဆန္ဒရသည်
့်
န ခမှု၊ ယခ သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သက်တသခချက်တ ပြစ်
် ့် ွင ်
့် သည်။ သင်သည် ဤအခက်အတနတ
မည်သည့်် သက်တသခချက် ပြစ်သည် သမဟ
် င်၊
့် တ် မည်သည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်က မသလျှငပ
ငါထ
့် သင်၏ အရ အ ိုးလိုးက ယူတဆ င်လ သငပ့်် ပီိုး၊ သင်၌ တစ်ခတည်ိုးတသ ရတန မျ ိုး- သင်၏
သစစ တစ ငသ
့်် မှုန္င
ှ ့်် န ခပခင်ိုး- က ငါထ
့်် ပသည်။ လူသ ိုးက ငါ၏ လိုးဝ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့် လဲအပ်သငတ
သက်တသခချက်ကသ
ဲ့် ၊ ့် စ တန်က ငါ၏ တအ င်န္င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ သက်တသခချက်သည် လူသ ိုး၏
သစစ တစ ငသ
့်် မှုန္င
ှ ့်် န ခမှုအတွငိုး် တွင ် တည်ရသည်
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့်် ရန်န္င
ှ ့််
့် ကကည်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်
့် သစစ တစ ငသ
့်
အပခ ိုးမည်သက
ူ ့် မျှ သစစ မတစ ငသ
့်် ရန်၊ ပပီိုးလျှင ် အဆိုးတင်တအ င် န ခရန် ပြစ်သည်။ ငါအမှု
့် ၏
တန က်တစ်ဆငက
့်် ငါ မစတင်မီ၊ သင်သည် ငါအြ
မည်
သ သက်
တသခလမ်မ
့်
့် ည်နည်ိုး။ ငါက
့် သင်
့်
့်

မည်သသစစ
ရှက န ခမည်နည်ိုး။ သင်၏သစစ တစ ငသ
့်် မှုအ ိုးလိုးက သင်၏ အလပ်တ ဝန်အြ သင်
့်
့်
ဆက်ကပ်ပါသတလ သမဟ
့် မ်မ
့် ည်တလ ။ ယင်ိုးထက် သင်သည်
့် တ် တကယ်က လက်တလျှ လ
(တသသည်ပြစ်တစ၊ ပျက်စီိုးပခင်ိုး ပြစ်တစ) ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ တ
ှု င်ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခမည်တလ သမဟ
့် တ် ငါ၏
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက တရှ င်ရှ ိုးရန် လမ်ိုးတစ်ဝက်တင
ွ ် ထွက်တပပိုးလမ်မ
့် ည်တလ ။ သင်သည် ငါအြ
့်
့်
သက်တသခရန်န္င
ှ ့်် ငါက
့်် က န ခရန်အလငှ့် သင်က
့် သစစ တစ ငသ
့် ငါ ပပစ်တင်ဆိုးမတပသည်။ ထအပပင်
့်
လက်ရှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် ငါ၏အမှု၏ တန က်အဆင်က
ှ ့်် အမှုက ပတ်ဆိုးီ ထ ိုးပခင်ိုး
့် ြွငပ့်် ပရန်န္င
မရှဘဲ တိုးတက်တစရန် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည် အတပမ ်အပမင် ရှရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ ဘဝပြစ်တစ၊
့်
သင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတရိုးပါမှုက ပြစ်တစ တန်ြိုးမဲသ
ဲ့် သတဘ
မထ ိုးရန်
့် ည့်် သဲကသ
့်
ငါတက်တွနိုး် ၏။ ငါ၏လ မည်အ
့် မှုသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်က သင်
အတအကျသန္င်ပါသတလ ။ လ မည့်် တနရက်
် ရ ပပြုမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ငါ၏အမှု
့် မျ ိုးတွင ် ငါ မည်သည့်အ
မည်သ ြွ
့်် မည်က သင်သပါသတလ ။ သင်သည် ငါ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်အ
့် တတွျို့အကကြု၏
့် ငဟ
အတရိုးပါမှုအပပင်၊ ငါ၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး အတရိုးပါမှုက သသင်သ
့် ည်။ ငါသည် မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ပပီိုး
ပြစ်သည်။ သင်စတ်ကိုးူ သည်အ
့် တင်ိုး ငါသည် လမ်ိုးတစ်ဝက်တွင ် အဘယ်သ လက်
တလျှ န္
့် င်မည်နည်ိုး။
့်
ငါသည် ထသတသ
ကကီိုးကျယ်သည့်် အမှုက ပပြုပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက မည်သ ငါ
့်
့်
ြျက်ဆိုးီ ပစ်န္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်စင်စစ် ငါသည် ဤတခတ်က အဆိုးသတ်ရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။
ဤသည်မှ အမှနပ် ြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် တခတ်သစ်က စတင်ရန်၊ အမှုအသစ်က စတင်ရန်န္င
ှ ၊့််
အဓကကျဆိုးအတနပြင့်် န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုး ပြန်တဝရန်
ရှသည်က သင်သရမည်။ သပြစ်
့်
့် ၍
လက်ရအမှု
ှ
သည် တခတ်တစ်တခတ် စတင်ရန် ပြစ်ပပီိုး၊ လ မည်အ
့် ချန်က လ၌ ဧဝတင်္လတရ ိုး
ပြန်တဝပခင်
ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်တင
ွ ် တခတ်က အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုးအတွက်
့်
့်
အတပခခအတ်ပမစ်ချရန်သ ပြစ်သည်က သင်သသင်သ
့် ည်။ ငါ၏ အမှုသည် သင်တတွိုးထင်သတလ က်
မလွယက
် သ
ူ ကဲသ
့် ၊ ့် သင်ယကကည်သတလ က် အသိုးမကျ သမဟ
ဲ့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။
့် တ် အဓပပ ယ်မသ
ထတကက
င့်် သငက
့်် ငါတပပ ရဦိုးမည်- ငါ၏အမှုအြ သင်
၏အသက်က တပိုးသင်သ
ငါ၏
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
့်
့်
ဘန်ိုးအသတရအြ သင်
က
သက်
တသခရန် သင်က
့် ယ်သင် ဆက်ကပ်သင်သ
့် ည်။ ငါအြ
့်
့် ငါ
့်
့်
တမ်ိုးတခဲသ
့်် ငါ တမ်ိုးတခဲသ
့် ည်မှ ကက ပပီပြစ်ပပီိုး ငါ၏ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြန်ရန်
့် သငက
့် ည်မှ သ ၍
ကက ပမငပ့်် ပီ ပြစ်သည်။ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ ရှသည့်အ
် ရ က သင် န ိုးလည်သငတ
့်် ပသည်။

ရွ က်တ ကမျ ား ၎င်ားတိအခမစ်
ု ့်
မျ ားဆီ ခပန်သ ွ ားကကြျိန် ခပ ပပီ ားသမျှ
မတက င်ားမှုအ ားလားု ကို သင်တန င်တရလတ္ ့်

သင်တကက
့် သ အမှုက သင်တအ
့် ိုး၌ ငါပပြုခဲတ
့် ိုးလိုး မမတက
့် ယ်တင်၏ မျက်စမျ ိုးပြင ့်် ပမင်ကကပပီိုးတလပပီ၊
ငါတပပ ပပီိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တက
့် ယ်တင် န ိုးတထ င်ကကရပပီပြစ်ပပီိုး၊
သင်တအတပေါ်
ထ ိုးတသ ငါ၏သတဘ ထ ိုးက သင်တအ
င့််
့်
့် ိုးလိုး သကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
သင်တအထဲ
၌ ဤအမှုက အဘယ်တကက င ့်် ငါလပ်တဆ င်တနသည်က သင်တ သ
့်
့် သင်က့် ကသည်။ သင်တက
့်
အရိုးခအတင်ိုး ငါ တပပ သည်၊ သင်တသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ငါ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်အတွက်
့်
ကရယ တန်ဆ ပလ မျ ိုး၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ် ငါ၏ အမှု တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးအတွက်
ကရယ တန်ဆ ပလ မျ ိုး ပြစ်သည်မှအပ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မဟတ်။ ငါ၏အလပ်က တိုးချဲျို့ ြရန်
ှ ့််
့် န္င
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အလယ်တင
ွ ် ငါ၏န မက ပမချဲျို့ထင
ွ န္
် င်ရန်အလငှ့် ၊ ဆလသည်မှ
ဣသတရလန္င်ငအပပင်ဘက် မည်သည့်တ
် င်ိုးန္င်င အလယ်တွငမ
် ဆ ပျျို့ န္ှြ့် ရန်
့် အလငှ့် ၊ ငါသည် သင်တ၏
့်
မတရ ိုးတသ အမှု၊ ညစ်ညြူိုးမ၊ှု ခခမှုန္င
ှ ့်် ပန်ကန်မှုတမှ့် တစ်ဆင့်် စက ိုးတပပ သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
န မ၊ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အသတသည်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးတစ်တလျှ က်
့်
ပြန်ပြြူိုးန္
င်ပပီိုး၊ ထသအ
့်
့် ိုးပြင့်် ဣသတရလန္ှင ့်် အဲင်္တတြုတပမမျ ိုးပပင်ပတွင ် ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
တပမမျ ိုးပြစ်လ ကကလျက်၊ ဣသတရလန္ှငမ
့်် သက်ဆင်တသ ထတင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသည် ငါ၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရက ငါက
ငှ့် ပြစ်သည်။ ငါ၏အမှုက တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးဟူသည်မှ
့် ကိုးကွယ်န္င်ကကြအလ
့်
အမှနတ
် ွင ် ငါ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပမက တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် ကမဘ တပေါ်တွင ် ငါ၏တပခကပ်က တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါ သမ်ိုးပက်တသ
့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်က သင်တ ့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သသင်သ
အသိုးချြအတွ
က် အဆင်အ
့် ့်
့် ည်။ မူလက၊ သင်တသည်
့် တန်ိုးမရှသကဲသ
့်
့်
မည်သည့်် တန်ြိုးမျှလည်ိုး ရှကကသည်မဟတ်၊ ပပီိုးလျှင ် လိုးဝ အသိုးမဝင်ကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။
နယ်တပမတစ်ခလိုးက ငါသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွက် နမူန မျ ိုးအပြစ်၊ နယ်တပမ တစ်ခလိုးက
ငါ၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွက် “ရည်ညန်ိုးချက် ပစစညိုး် မျ ိုး” အပြစ်၊ တန က်တချိုးပထဲက တလ က်မျ ိုးက
ငါချီမခဲတ
့်် ၊ ယခ သင်တသည်
ငါန္ှင ့်် အဆက်အသွယ်ပြစ်ပပီိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ
့် သ တကက ငသ
့်
စတဝိုးြရတလ
က်တအ င် ကတက င်ိုးကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်အတွက်
့်
စပပမျ ိုးန္ှင ့်် နမူန မျ ိုးအပြစ် သင်တက
ဲ့် ည်မှ သင်တ၏
့် ျတသ
့် ငါတရွ ိုးချယ်ခသ
့် နမ်က
အဆင်အ
့်် တူ
့် တန်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်တကက
့် ိုးတွင ် ငါအမှုပပြုပပီိုး စက ိုးတပပ က သင်တန္ှ့် ငအ
အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး တနထင်ရပခင်ိုးမှ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးအတွက်သ ပြစ်သည်။ သင်တအကက
ိုးတွင ်
့်
ငါစက ိုးတပပ တနရသည်မှ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ့်် တန က်တချိုးပထဲက တလ က်တက
့် အဆိုးစွန ် ငါ၏
ရွ ရှ မှုတကက င်သ
ပြစ်တကက င်ိုး သင်တ သ
့်
့် ည်- ယင်ိုးမှ ငါ တဒါသအမျက်ပပင်ိုးပပင်ိုး
့် သင်သ
ထွကရ
် သည်အ
့် ဆငထ
့်် တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်။ သင်တကက
့် ိုး ငါ၏ အလပ်လပ်ပခင်ိုးသည် ဣသတရလ၌

တယတဟ ဝါ၏ အလပ်လပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လိုးဝတူညပီ ခင်ိုးမရှသကဲသ
့် အထူ
ိုးသပြင့်် ယဒပပည်၌ တယရှု
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်န္င
ှ ့်် မတူတပ။ ကကီိုးမ ိုးတသ သည်ိုးခစတ်ပြင ့်် ငါသည် စက ိုးတပပ ဆက
အလပ်လပ်ပပီိုး ဤအကျင်တ
ူ က
့် ရ ိုးပျက်သတ
့် ငါသမ်ိုးပက်သည်မှ အမျက်တဒါသန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတပြင
့် ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဣသတရလ၌ မမလူတက
့် တယတဟ ဝါ လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့််
မည်သမျှ
့် မတူတပ။ ဣသတရလ၌ သူ၏အမှုမှ အစ ိုးအစ န္ှင ့်် အသက်တရက တပိုးသန ိုးရန်ပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတအတွ
က် တထ က်ပတ
က် သန ိုးစမက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုး
့် ပိုးတနစဉ်တွင ် သူသည် သူ၏လူတအတွ
့်
့်
အပပည်အ
့် ဝ ရှခဲသ
့် ည်။ ယတနအမှု
့် က တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးမခရသည်၊့် ကျန်ပခင်ိုးခရတသ တင်ိုးန္င်ငတစ်ခ၌
လပ်တဆ င်၏။ ပပည့်လ
် ျှတသ ကန်ပစစညိုး် မျ ိုး တထ က်ပမ
ှု ှြ မတပပ
န္ှင၊့်် အစ တပါမျ ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ့်
့် ရ
့်
တရငတ်တပပတစတသ အသက်တရ၏ အ ဟ ရလည်ိုး မရှတပ။ ပပည့်လ
် ျှတသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
ကျန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အတထ က်အပသ
ရှသည်။ တန က်တချိုးပထဲတွင ် ရှငသ
် န်တသ
့်
ဤတလ က်တက င်မျ ိုးသည် ဣသတရလလူမျြုိုးတပေါ် ငါန္ှငိုး် အပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် တတ
င်ပရ ပအပပည့်ပ် ြစ်တသ
့်
သိုးန္ ွ ိုး တရ စဆ န်မျ ိုး၊ ကကီိုးစွ တသ ချမ်ိုးသ ကကယ်၀မှုန္င
ှ ့်် တပမတစ်ပပင်လိုးက အလှဆိုး
ကတလိုးသင
ူ ယ်မျ ိုးက ရရှပခင်ိုးန္ှင ့်် လိုးဝမထက်တန်ကကတပ။ ပညတ်တတ ်အရ တယတဟ ဝါ
တတ င်ိုးဆတသ ဆယ်ြတစ်
တကျ ်လွနပ် ပီိုး မျက်တမှ က်တခတ် ဣသတရလသည်
့် ြထက်
့်
ယင်ိုး၏လူတက
့် ငါအ ဟ ရပြစ်တစသည့်် သိုးန္ ွ ိုး တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် တရထည်၊ တငွထည် ပစစညိုး် မျ ိုးက
ယဇ်ပလလင်တပေါ်တင
ွ ် ပူတဇ ်ကက၏၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတအ
့် လသည်- ပညတ်တရ ိုးအရ
့်
့် ိုး ငါ ပ၍ပင် တပိုးခဲတ
ဣသတရလတ ရရှ
၏ အဆတစ်ရ တကျ ်က တပိုးခဲတ
့် လသည်။ ဣသတရလက
့် ြအရ
့်
ငါတကျွိုးတမွိုးခဲတ
့် ရ အ ိုးလိုးထက် တကျ ်လွနပ် ပီိုး၊ ဣဇ တ်
့် သ အရ သည် အ ပဗဟ ရရှခဲသ
့် ည်အ
ရရှခဲသ
့် ရ အ ိုးလိုးထက် တကျ ်လွနသ
် ည်။ ငါသည် ဣသတရလ၏ မသ ိုးစက ပြစ်ထန
ွ ိုး် တစက
့် ည်အ
ပွ ိုးမျ ိုးတစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ ဣသတရလလူမျြုိုးက ကမဘ တပမတစ်တလျှ က် ပျျို့ န္ှတစမည်။
ငါတက င်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုး တစ င်တ
့် ရှ က်တသ သူတမှ့် အတရွ ိုးချယ်ခ ဣသတရလလူမျြုိုး ပြစ်လျက်ပင်
ရှတသိုး၏- ဆလသည်မှ ငါက
့် အရ အ ိုးလိုး ဆက်ကပ်ပပီိုး ငါထ
့် မှ အရ အ ိုးလိုး ရရှပပီိုးပြစ်သည့််
လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့်် ိုးတမျှ ်လင်ရ
့် တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ရသည်မှ ငါ၏ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက တစ ငစ
့်
တမွိုးကင်ိုးစ သ ိုးဦိုးတက
့် ပူတဇ ်ကကသည်အထ ငါ၏သန်ရှ့် ငိုး် တသ ယဇ်ပလလင်ထက်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
တမွိုးကင်ိုးစ န္ွ ိုးသ ိုးတပါက်မျ ိုးန္ှင ့်် သိုးသူငယ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတယဇ်
ူ ဇ ်ကကပပီိုး ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
့် ပတ
၎င်ိုးတ ရှ
ူ ဇ ်က ငါက
်
ိုးကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်တတရ
့် အမှတထ
့် သမျှတင်ိုးက ဆက်ကပ်ပတ
့်
အဘယ်သနည်
ငါ၏ အမျက်တဒါသက န္ှုိုးဆကွ က၏၊ ငါက
့် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
့် ိုး။ သင်တသည်
့်
ပပြုလပ်ကကပပီိုး၊ ငါအ
ူ ဇ ်တသ သူတ၏
့် ိုး ဆက်ကပ်ပတ
့် သင်တ ့်
့် ယဇ်မျ ိုးက ခိုးယကူ ကပပီိုး ငါက
တစ ်က ိုးတနကကသည်က သင်တ မသ
ကက၊ ထတကက
င့်် သင်တရရှ
့်
့်
့် သမျှမှ အတမှ င်တွင ် ငတကျွိုးပခင်ိုးန္ှင ့််

ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
ငါ၏ အမျက်က အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ဆွခကဲ့် ကပပီိုး
့် သည်။ သင်တသည်
့်
လူအတတ ်အတန် အနည်ိုးငယ်သည် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ် အဆိုးသတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုကကရပပီိုးပြစ်က
တပျ ်ရင်ြွယ်ရ အမ်မျ ိုးသည် ပျက်စီိုးတပခ က်ကပ်တသ သခ္ျြုင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သွ ိုးသည်အထ ငါ၏
တလ င်တသ မီိုးမျ ိုးက ငါ ရွ ချခဲတ
့် လပပီ။ ဤတလ က်တက င်မျ ိုးအတွက် ငါ၌ရှသမျှမှ မတပပန္င်တသ
အမျက်တဒါသပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးရန် ငါ၌ ရည်ရွယ်ချက်မရှ။ ငါ၏အမှုအတွက်သ ငါသည်
မခင်ိုးချက်တစ်ခ ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး သင်တက
့် ၊ ့် ကကီိုးမ ိုးတသ အရှက်ရပခင်ိုးက သည်ိုးခက
့် ကဲသ
့် အ ိုးတပိုးခဲသ
သင်တ၏အလယ်
၌ အမှုပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါခမည်
ိုးတတ ်၏ အလတတ ်အတွက်သ မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊
့်
့်
တန က်တချိုးပထဲ လူိုးလွနတနကကတသ
် ့်
တလ က်တက င်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တစ်အမ်တည်ိုးတင
ွ ် ငါ မည်သ ့်
တနန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
် ့်
န ် စက်ဆပ်ရွရှ မှုက
့် လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးအတွက် အလွနအလွ
ငါခစ ိုးရပပီိုး၊ မည်သဆ
ှု က
့် တစ သင်တ၏
့် အညစ်အတကကိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်မတ
့် ငါ “စတ်ဝင်စ ိုးမှု”
အချြုျို့ ရှတသ တကက င၊့်် ဤသည်မှ ငါ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ကကီိုးမ ိုးသည့််
စတဆ င်ိုးမှုတစ်ခ ပြစ်လ တလပပီ။ သမဟ
ိုးတွင ် အလွနအ
် ချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ငါလိုးဝ
့် အကက
့် တ်ပါက၊ သင်တ
့်
ရှခဲလ
င့်် ဤအရ က ငါ၏အလပ်အတွက်သ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င့််
့် မ်မ
့် ည်မဟတ်။ ထတကက
့်
သင်တအတပေါ်
ငါ၏သတဘ ထ ိုးမှ ကယ်ချင်ိုးစ တရ ိုးန္ှင ့်် သန ိုးပခင်ိုးတသ
့်
့် ပြစ်သည်က သင်တ ့်
သသငက့်် ကသည်။ သင်တအတွ
က် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်စက်မျှပင် ငါ၌မရှ။ ငါသည် ဤအရ က ငါ၏
့်
အမှုအတွက်သ လပ်တဆ င်တသ တကက င၊့်် သင်တအတွ
က် ငါ ရှသည့်အ
် ရ မှ သည်ိုးခပခင်ိုးသ ပြစ်၏။
့်
ထအပပင်
ငါသည် ညစ်ညမ်ိုးမှုန္င
ှ ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးတက
့်
့်
့် “ကန်ကကမ်ိုးမျ ိုး” အပြစ် တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုး တကက င်သ
ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်တက
့် သင်တ ပမင်
့် ခကဲ့် ကရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက
ဤတလ က်တက င်မျ ိုးအ ိုး ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ငါ လိုးဝထတ်တြ ်ပပမည် မဟတ်။ ငါသည်
ဣသတရလ၌ ငါအလ
ပ်က အဆင်သငရ
့်် ပခင်
ှ ိုးန္ှင ့်် လလ ိုးပခင်ိုးတပြင
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
့်
့် ့်် လပ်တဆ င်ခသ
လိုးဝမဟတ်ဘ၊ဲ မလလ ိုးပခင်ိုးပြငသ
့််
သင်တထဲ
့် ယ်ငါ
့် ၌ ငါ အလပ်လပ်သည်။ သင်တကက
့် ိုးတွင ် ငါက
စက ိုး အတင်ိုးအကျပ် တပပ တစစဉ်တွင ် ငါ၌ အမျက်တဒါသ ရှတန၏။ ငါ၏ သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ
အမှုအတွက် မဟတ်ပါက၊ ထသတသ
တလ က်တက င်မျ ိုးက ဆက်၍ ပမင်တနပခင်ိုးအ ိုး ငါအဘယ်သ ့်
့်
သည်ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ န မြအလ
ငှ့် မဟတ်ပါက၊ ငါသည် အပမင်ဆ
် ့်
့် ိုးတသ အထွတသ
့်
တက်သွ ိုးပပီိုး ဤတလ က်တက င်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏တန
က်တချိုးပ န္ှငအ
့်် တူ ငါလိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်လမ်မ
ငှ့် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဤဆိုးညစ်တသ
့် ည်။ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရအြအလ
့်
နတ်ဆိုးမျ ိုးအ ိုး ငါ၏ မျက်လိုးမျ ိုးတရှ ျို့တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုး လှုပ်ယမ်ိုးက ငါက
ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး ခခတွနိုး် လှနရ
် န် ငါ အဘယ်တကက င့်် ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။ အနည်ိုးငယ်မျှ
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မည်သည်အ
့် ခါမျှ တန က်တစ်ြန် ပန်ကန်မမ
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ငါက
် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
့် တန က်ထပ် လိုးဝ မန ခဘဲ မတနတတ ြ
့် ရန်
့် ည်။ သတသ
့် သင်ကျန်ဆလမ်မ
့်
သင်သည် ငါက
ိုးသက ဘယ်တသ အခါမျှ ကက ိုးန္င်လမ်မ
့် ချစ်ရသ ချစ်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါစက
့်
့် ည်

မဟတ်။ ငါသည် သင်က
့် ယ်သင် အရှက်ရတစမည်။
ငါက
ဲ့် ည့်် သင်၏ အလလက်တသ ဇ တက ယခ ငါကကည့်တ
် နပပီိုး၊ ငါသည် သငက
့််
့် န ိုးပူန ိုးဆ လပ်ခသ
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုပြင ့်် “အတစခ” မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်အ
့် တွက် တသိုးငယ်တသ
သတတပိုးချက်တစ်ခသ ငါ၌ ရှ၏။ ငါ၏ အလပ်၌ သင် မည်သည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍ၌ ပါဝင်သည်က
သသင်ပ့် ပီိုး၊ ထတန
် သ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအရ ထက် တကျ ်လွနတ
့် က်တွင ် ငါ စတ်တကျနပ်လမ်မ
ကစစရပ်မျ ိုးတွင၊် သင်သည် ငါက
့် ခခပါက၊ သမဟ
့် တ် ငါ၏ တငွက သိုးပါက၊ သမဟ
့် တ် ငါ
တယတဟ ဝါအတွက် ပြစ်တသ ယဇ်တက င်မျ ိုးက စ ိုးသိုးပါက၊ သမဟ
့် တ် အသင်
တလ က်တက င်တသည်
အချင်ိုးချင်ိုး ကက်ကကပါက၊ သမဟ
့်် တ
ူ သ
့်
့် တ် အသင် တခွိုးန္ှငတ
သတတဝါမျ ိုးသည် ပဋပကခမျ ိုး ရှပါက သမဟ
့် တ် အချင်ိုးချင်ိုး တစ ်က ိုးပခင်ိုးမျ ိုး ရှပါကထသတသ
အရ တစ်ခတစ်တလက ငါ စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးမရှ။ သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး
့်
့်
ပြစ်ကကသည်ကသ သင်တသ
ှ ပ၊
့် ြလ
့် ပပီိုး ငါသည် စတ်တကျနပ်လမ့််မည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမအ
သင်တအချင်
ိုးချင်ိုး တစ်ဦိုးတပေါ်တစ်ဦိုး လက်နက်မျ ိုး ဆွထ
ဲ တ်လကကပါက သမဟ
့်
့် တ် စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင့််
အချင်ိုးချင်ိုး တက်ခက်လကကပါက၊ ကစစမရှတပ။ ထသတသ
အရ မျ ိုး၌ စွက်ြက်ြရန်
့်
့်
ငါဆန္ဒမရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးကစစရပ်မျ ိုးတွင ် ငါသည် အနည်ိုးငယ်မျှ ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှတပ။ ယင်ိုးမှ
သင်တကက
့် ိုးက ပဋပကခမျ ိုးက ငါအတရိုးမစက်ပခင်ိုး မဟတ်။ ငါသည် သင်တထဲ
့် က
တစ်ဦိုးမဟတ်တသ တကက င့်် သင်တအကက
ိုးရသည့်
ှ
် အတရိုးကစစမျ ိုးတင
ွ ် ငါမပါဝင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ငါကယ်တင်သည် အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ တစ်ဦိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တလ ကန္ှင ့်် မဆင်တချ၊ ထတကက
င့််
့်
ငါသည် လူတ၏
့် တယ က်ယက်ခတ်တနတသ ဘဝန္ှင ့်် ၎င်ိုးတကက
့် ိုးက ရှု ပ်တထွိုးတသ ၊ မတလျ ်ကန်တသ
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက ငါ စက်ဆပ်၏။ ငါသည် ကျွက်ကျွက်ညတသ လူအစအတဝိုးမျ ိုးက အထူိုးသပြင့််
စက်ဆပ်၏။ သတသ
် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအသီိုးသီိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ
့်
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ နက်နသ
ဲ ည့်် အသပည တစ်ခ ငါ၌ရှပပီိုး၊ သင်တက
ွ ၊်
့် မြန်ဆင်ိုးမီတင
လူသ ိုး စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှု င်ိုး တည်ရခဲ
ှ သ
ှု ငါသန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊
့် ည့်် မတရ ိုးမက
လူသ ိုးစတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက က်ကျစ်ပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါသခဲသ
င့််
့် ည်။ ထတကက
့်
လူတက
့် ခါ သဲလွနစ
် မျ ိုး လိုးဝမရှတသ ်လည်ိုး သင်တ၏
့် မတရ ိုးတသ အမှုတက
့် လပ်တဆ င်သည်အ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သထ ိုးတသ မတရ ိုးမှုသည် ငါြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ အရ ခပ်သမ်ိုး၏
တပါမျ ိုးကကယ်ဝမှုထက် သ လွနတ
် ကက င်ိုးက ငါသတနဆဲပြစ်၏။ သင်တ အတယ
က်တင်ိုးသည်
့်
လူအတပမ က်အမျ ိုး၏ အပမင်ဆ
် တက်
ကကပပီိုးပြစ်သည်။ လူအတပမ က်အမျ ိုး၏
့် ိုးတသ အထွတသ
့်
ဘိုးတဘိုးမျ ိုးပြစ်ြရန်
ခကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
အလွနအ
် ့် လွန ် ထင်တင်ိုးကကဲကကက
့် သင်တ တက်
့်
့်
ပငမ်ိုးတအိုးတသ တနရ တစ်ခက ရှ တြွရင်ိုးန္ှင ့်် သင်တထက်
ပတသိုးငယ်တသ တလ က်တက င်မျ ိုးက
့်

ဝါိုးမျြုရန် ကကြုိုးပမ်ိုးလျက်၊ တလ က်တက င်မျ ိုး အ ိုးလိုးကက ိုးတွင ် တဒါသတကကီိုး တလျှ က်ရမ်ိုးကကသည်။
သင်တသည်
သမဒဒရ တအ က်တပခ၌ နစ်ပမြုပ်သွ ိုးကကတသ သရဲတတစဆမျ ိုးထက်ပင် တကျ ်လွနပ် ပီိုး
့်
သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် မလမန်ိုးထ ိုးကကက ရက်စက် ယတ်မ တတ်ကကသည်။ သင်တသည်
့် စတ်န္လ
့်
တလ က်တက င်မျ ိုးက မပငမ်ိုးချမ်ိုးတစသည်အထ ထပ်မှ တအ က်တပခသတ
့် ှကက် ကရင်ိုး၊
့် င် တန္ှ င်ယ
အချင်ိုးချင်ိုး တစ်ခဏမျှ တက်ခက်ကကပပီိုးတန က် ပပန်ပငမ်သွ ိုးကကရင်ိုး တန က်တချိုး၏ တအ က်တပခတွင ်
တနထင်ကကသည်။ သင်တ၏တနရ
က သင်တမသ
် တန က်တချိုးထဲ၌ အချင်ိုးချင်ိုး
့်
့် ကက၊ သတသ
့်
တက်ခက်တနကကဆဲပြစ်၏။ ထသတသ
ရန်ိုးကန်လှုပ်ရှ ိုးပခင်ိုးမှ သင်တ မည်
သည်အ
့် ရ ရရှန္င်သနည်ိုး။
့်
့်
သင်တ စ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါအတွ
က် တကက က်ရွ ျို့ မှု အမှနတ
် ကယ် ရှခဲပ
့်
့် ါက၊ ငါ၏ကွယ်ရ တွင ်
့် တ်န္လ
သင်တအချင်
ိုးချင်ိုး အဘယ်တကက င့်် တက်ခက်န္င် ကကမည်နည်ိုး။ သင်အ
့် ဆင်အ
့် တန်ိုး မည်မျှပမင်မ
့် ိုးပါတစ
့်
သင်သည် တန က်တချိုး ထဲက နတဟ င်တနတသ တီတက င်ငယ်တလိုး ပြစ်တနဆဲ မဟတ်တလ ။ သင်သည်
အတတ င်တပါက်က တက င်ိုးကင်၌ ချြုိုးငှက်တစ်တက င် ပြစ်လ န္င်လမ်မ
့် ည်တလ ။ အသင်
နတဟ င်တနတသ တီတက င်ငယ်တလိုးမျ ိုးသည် ငါတယတဟ ဝါ၏ ယဇ်ပလလင်ထက်က ယဇ်မျ ိုးက
ခိုးယကူ က၏။ ထသလ
့် သ န မည်င်္ဏ်သတင်ိုးက
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် သင်တ၏
့် ပျက်စီိုးတနတသ ၊ ကျရှု ိုးခဲတ
ဆယ်တင်န္င်က အတရွ ိုးချယ်ခ ဣသတရလ၏လူမျြုိုး ပြစ်လ န္င်သတလ ။ သင်တသည်
အရှကမ
် တ
ဲ့် သ
့်
စတ်ချ တနသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယဇ်ပလလင်တပေါ်က ထယဇ်မျ ိုးသည် ငါက
့် တကက က်ရွ ျို့ ကကတသ
သူမျ ိုးထမှလ သည့်် သဒဓါတရ ိုးရတသ
ှ
စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးက တြ ်ပပချက် အတနပြင ့်် လူတက
့်
့် ငါက
ပူတဇ ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါထန်ိုးချြုပ်ြအတွ
ကပ် ြစ်ပပီိုး ငါအသိုးပပြုြအတွ
က် ပြစ်သည်၊
့်
့်
့်
ထတကက
င့်် ငါက
ှ ်ငယ်တလိုးမျ ိုးက ငါထ
သလ
့် လူတ တပိုး
့် မှ သင်တ အဘယ်
့်
့် ထ ိုးတသ ချြုိုးငက
့်
့် ယက်ြ ့်
ပြစ်န္င်သနည်ိုး။ ယဒတစ်ဦိုး ပြစ်လ မည်က သင် မတကက က်သတလ ။ သင်တ
့် ပမသည်
တသွိုးတပမပြစ်လ မည်က သင်မတကက က်သတလ ။ အရှကမ
် လ
ဲ့် က်သည့်် အသင်။ လူတပူ့် တဇ ်ထ ိုးသည့််
ချြုိုးငက
ှ ်ငယ်တလိုးမျ ိုးသည် အသင် တလ က်တက င်၏ ဝမ်ိုးက အ ဟ ရ ပြည်တ
့် င်ိုးြဟ
့် ထင်သတလ ။
သင်က
့် ငါတပိုးပပီိုးတသ အရ သည် ငါ အ ိုးရတကျနပ်က လလလ ိုးလ ိုး တပိုးခဲတ
့် သ အရ ပြစ်သည်။
ငါသင်က
့် မတပိုးထ ိုးတသ အရ သည် ငါအလရှသလ အသိုးပပြုန္င်တသ အရ ပြစ်၏။ ငါ၏ ယဇ်မျ ိုးက
သင် လိုးဝခိုးယ၍
ူ မရ။ အလပ်လပ်တသ သူမှ ငါ တယတဟ ဝါ- ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှင ် - ပြစ်ပပီိုး
ငါတကက
င ့်် လူတက
့်
့် ယဇ်မျ ိုးက ပူတဇ ်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်အလပ်မျ ိုးသမျှ
အ ိုးလိုးအတွက် ဆလ ဘ်ဟ သင်ထင်သတလ ။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ် အရှကမ
် တ
ဲ့် သ သူပါတက ိုး။
မည်သအတွ
ူ ့်
က် သင်အလပ်မျ ိုး တနရသနည်ိုး။ သင်ကယ်တင်အတွက် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
အဘယ်တကက င့်် ငါ၏ ယဇ်မျ ိုးက ခိုးယူသနည်ိုး။ ငါ၏ တငွအတ်မှ တငွက သင်အဘယ်တကက င့််
ခိုးယသ
ူ နည်ိုး။ သင်သည် ယဒရှက ယတ်၏သ ိုး မဟတ်တလ ။ ငါ တယတဟ ဝါအြပြစ်
့် တသ

ယဇ်မျ ိုးသည် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး တပျ ်တမွျို့ ြရ့် ပြစ်သည်။ သင်သည် ယဇ်ပတရ ဟတ်တစ်ဦိုးတလ ။
သင်သည် ငါ၏ ယဇ်မျ ိုးက ဘဝင်ခက်စွ စ ိုးဝပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက
ွ ပေါ်၌ပင် တည်ခင်ိုး၏၊ သင်သည်
့် စ ိုးပဲတ
တန်ြိုးအလျှငိုး် မရှသူ ပြစ်သည်။ အသင် အသိုးမကျသည့်် စတ်ချ တသ သူ။ ငါ၏မီိုး၊ တယတဟ ဝါ၏
မီိုးသည် သင်က
့် ပပ ကျတစလမ်မ
့် ည်။

အမျက်တဒေါသ ကျတရ က်မည့််တနကိ
ူ ျှ
့် ု အတသွားအသ ားရှိတသ သူ မည်သမ
မလွတတ
် ခမ က်နင
ို ်
ယတနတွ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
့် င ် တင်ိုးပပည်မျ ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးရှ လူမျ ိုးထသ ငါ၏
့်
ဩဇ အ ဏ ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် ထတ်တြ ်ပပရင်ိုး၊ ငါ၏ အမှု တချ တမွျို့ စွ
တိုးတက်ရန်အတွကအ
် လငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင ် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးအန္ှ ငါ၏
အစပပြုသည့်အ
် မှုသည် သ ၍
့်
သငတ
့်် လျ ်စွ န္ှင ့်် စလင်စွ တဆ င်ရွက်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သင်တက
် န်မအ
ှု တွက် သင်တက
့်
့် ယ်တင်၏ ရှငသ
့် ငါ
ဤသ သတ
တပိုးသည်။ သင်တအလယ်
ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ိုးအန္ှ ငါ၏
့်
့်
့်
အမှု အစပြစ်သည်။ ယခသည် တန က်ဆိုးတသ က လ ပြစ်န္င
ှ တ
့်် သ ်လည်ိုး၊ “တန က်ဆိုးတသ က လ”
သည် တခတ်တစ်ခ၏ အမည်သ ပြစ်သည်က သတလ ။့် ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့််
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ကသ
ဲ့် ပင်
ှ ်အနည်ိုးငယ်
့် ၊ ယင်ိုးသည် တခတ်တစ်ခက ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ တန က်ဆိုးန္စ
သမဟ
၊ တခတ်တစ်ခလိုးက ညန်ိုးပပတပသည်။ သတသ
်လည်ိုး တန က်ဆိုးတသ
့် တ် လအနည်ိုးငယ်တထက်
့်
့်
က လသည် ပညတ်တတ ်တခတ်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တန္ှ့် င ့်် သပ်မတူတချ။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏
အမှုက ဣသတရလန္င်ငတွင ် မတဆ င်ရွက်ဘ၊ဲ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအလယ်တင
ွ ်
တဆ င်ရွက်တပသည်။ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရသည် အ က သန္ှင ့််
မိုးမျက်န္ ှ ကကက်တက
့် စန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ယင်ိုးသည် ဣသတရလ ပပင်ပရှ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့််
့် ပပည်တ
့်
လူမျြုိုးစမျ ိုးမှ လူတက
့် ငါ၏ပလလင်တရှ ျို့တွင ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ပမကကီိုးမ ိုးတသ
ဘန်ိုးအသတရက ငါရရှြအလ
ငှ့် ၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သတတဝါအ ိုးလိုးသည် တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးသ ငါ၏
့်
့်
ဘန်ိုးအသတရက လက်ဆင်က
ငှ့် ၊ ကမဘ တပမတပေါ်၌ ငါရယူပပီိုးပြစ်သည့််
့် မ်ိုးန္င်ြ အလ
့်
ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက ထ ဝရက လမှသည် မျြုိုးဆက်အ ိုးလိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
သတတဝါအ ိုးလိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်ြရန်
့် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တဆ င်ရွက်တသ
အမှုသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူအ ိုးလိုး၏ ဘဝမျ ိုးက
လမ်ိုးပပပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ကမဘ တပမတပေါ်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ မပျက်စီိုး မတပျ က်ပျက်န္င်တသ
န္ှစ်တထ င်ချီကက ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး ဘဝ၏ အဆိုးသတ် ပြစ်ပါသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့််

တန က်ဆိုးတသ က လ၏အမှုသည် ဣသတရလ၌ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး အချြုျို့ ကက သည့်် အမှုန္င
ှ ့််
မတူန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအထ တထ င်စန္ှစ်န္စ
ှ ်ခကက
ဆက်လက် လပ်တဆ င်သည့်် ယဒပပည်တွင ် န္ှစ်အချြုျို့မျှကက ခဲတ
ှ လ
့်် ည်ိုး မတူန္င်တပ။
့် သ အမှုန္င
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူတသည်
လူဇ့် တ၌ တရွ ိုးန္တ်သ၏
ူ ပပန်လည်တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးကသ
့်
ကကြုကကရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရရှကကတလသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လ အဆိုးသတ်သ မတရ
က်မီအထ၊ န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င် ကက လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
ထအချန်မျ ိုးသည် ယဒပပည်၌ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက တယရှု တဆ င်ကကဉ်ိုးခဲသ
့် ည့််
အချန်က လကဲသ
့် ၊ ့် တတတ င်ိုးတပသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် တန က်ဆိုးတသ
က လသည် တခတ်က လ တစ်ခလိုး၏ အဆိုးသတ် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် ပပည့်စ
် ပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးသတ် ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး ဘဝခရီိုးက အဆိုးသတ်တလသည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက တခတ်သစ်ထသ
ဲ တခေါ်
ွ ်၏
့် တဆ င်မသွ ိုးတပ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသက်တ က ဆက်လက် အသက်ရှငခ
် င
ွ မ
့်် တပိုးတပ။ ယင်ိုးသည် ငါ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အစီအစဉ် သမဟ
့် တ်
လူသ ိုး၏ ပြစ်တည်မအ
ှု တွက် အတရိုးပါမှု မရှတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဤကဲသ
့် ဆက်လက်
အသက်ရင
ှ သ
် ွ ိုးပါက၊ အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် နတ်ဆိုး၏ လိုးဝ ဝါိုးမျြုပခင်ိုး ခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ ဝည ဉ်မျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ၎င်ိုး၏လက်ပြင ့်် ပျက်စီိုးကကရတပမည်။ ငါ၏
အမှုသည် အန္ှစ်တပခ က်တထ င်သ ကက တည င်ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတပေါ် ဆိုးယတ်သ၏
ူ
ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး န္ှစ်တပါင်ိုးတပခ က်တထ င်ထက် ကက မည် မဟတ်ဟ ငါကတပပြုခဲသ
့် ည်။
ထတကက
င့်် ယခ အချန်ကျပပီ ပြစ်သည်။ ငါသည် ဆက်လက် လပ်တဆ င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
တန က်ထပ် တန္ှ င်တ
ွ ၊် စ တန်က ငါ
့် န္ှိုးတတ မ
့် ည် မဟတ်။ တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တင
န္ှမ်နင်ိုးမည်၊ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရ အ ိုးလိုးက ပပန်သမ်ိုးယမ
ူ ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤတသ ကတရ က်တနသည့််
ဝည ဉ်အ ိုးလိုး ဒကခပင်လယ်မှ လွတတ
် ပမ က်န္င်တစြအလ
ငှ့် ၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ
့်
ဝည ဉ်အ ိုးလိုးက ပပန်သမ်ိုးမည်၊ ထသပြင်
့် ့် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ငါ၏ အမှုတစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်မည်
ပြစ်သည်။ ဤတနမှ့် စ၍ ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် လူဇ့် တခလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အရ ခပ်သမ်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည့်် ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်၌
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် အမှုပပြုလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အမှုအရ တစ်ခသ ငါ
လပ်တဆ င်မည်- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၊ သန်ရှ့် ငိုး် က ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ငါ၏သစစ ရှတသ ပမြုျို့ ပြစ်မည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါ အသစ်ပပြုပပင်မည်။ သတသ
် တစ်တလ ကလိုးက ငါသည် အပမစ်ပြတ်
့်
သတ်သင်ပယ်ရင
ှ ိုး် မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက အပမစ်ပြတ်

သတ်သင်ပယ်ရင
ှ ိုး် မည် မဟတ်သည်က သတလ ။့် ကျန်ရသည့်
ှ
် သိုးပတစ်ပ- ငါက
့် ချစ်ပပီိုး ငါက
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သမ်ိုးပက်ထ ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သိုးပတစ်ပက ငါ ထန်ိုးသမ်ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊
တပါမျ ိုးစွ တသ သိုးမျ ိုး၊ ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမ၏ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးပြင ့််
အ ဟ ရပြည်တ
့် င်ိုးတပိုးလျက်၊ ပညတ်တတ ်တအ က်တွင ် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး မျြုိုးပွ ိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် က
ပွ ိုးမျ ိုးခဲက့် ကသည်အ
့် တင်ိုးပင် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် သိုးပတစ်ပကလည်ိုး ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် ငါ
မျြုိုးပွ ိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် တစက ပွ ိုးမျ ိုးတစမည်။ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါန္ှငအ
့်် တူ ထ ဝရ ကျန်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်၊
သတသ
် ယင်ိုးသည် မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ် ညစ်ညြူိုးတသ ယတန၏
် သ
ဲ့် ပြစ်
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယက
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ
့်
့် လမ်မ
ငါ၏ရယူပခင်ိုးက ခရပပီိုးတသ သူ အ ိုးလိုး၏ အစအတဝိုး ပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး၊ တန္ှ င်ယ
့် ှကပ် ခင်ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ် ဝင်ိုးထ ိုးပခင်ိုး
ခရလမ်မ
့် ၊ ့် စ တန်အတပေါ် ငါ တအ င်န္င်ပပီိုးတန က် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် တည်ရသည်
ှ
့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
တစ်ခတည်ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ယတနတွ
့် င ် ငါသမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်က
ငါ၏ကတက ရရှပပီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး်
့်
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ သ
် ည် ချမ်ိုးသ တပိုးပခင်ိုး ခရပပီိုး ငါ၏ ထ ဝရ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှမည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်လည်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် စ တန်အတပေါ်
ငါ၏တအ င်န္င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ သက်တသအတထ က်အထ ိုးန္ှင ့်် စ တန်န္င
ှ ့််
ငါ၏တက်ပဲမ
ွ ှ တစ်ခတည်ိုးတသ လက်ရပစစညိုး် မျ ိုး ပြစ်လမ်မ
ွ ဤလက်ရပစစညိုး် မျ ိုးသည်
့် ည်။ စစ်ပဲ၏
စ တန်အပ်စိုးပခင်ိုးမှ ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရပပီိုး၊ ငါ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်၏
တစ်ခတည်ိုးတသ ပတပေါ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသီိုးအပွင ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တင်ိုးန္င်ငန္ှင ့််
့်
အသင်ိုးတတ ်င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး၊ တနရ တင်ိုးန္ှင ့်် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ တင်ိုးပပည်တင်ိုးမှ
လ ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ မျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုးမှ ပြစ်သည်၊ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
့်
ဘ သ စက ိုးမျ ိုး၊ ဓတလ့်မျ ိုးန္ှင ့်် အသ ိုးအတရ င်မျ ိုး ရှကကပပီိုး၊ ကမဘ လိုး၏ တင်ိုးန္င်ငတင်ိုး၊
အသင်ိုးတတ ်င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုးန္ှင ့်် ကမဘ အ
ိုး ပျျို့ န္ှကကတလသည်
။
့် ရပ်တလိုးမျက်န္ ှ သပင်
့် အန္ှအပပ
့်
့်
တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ အင်အ ိုးစမျ ိုး လက်လှမ်ိုး မမီန္င်တသ လူသ ိုးအစအတဝိုးတစ်ခ၊
့်
ပပီိုးပပည်စ
့် တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခက ြွဲျို့စည်ိုးရန် အတူတကွ တရ က်လ ကကလမ်မ
့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးမခရသကဲသ
့် သ
ူ ျ ိုးသည် ပင်လယ်၏
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုး မခရတသိုးသမ
နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးသ တ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ တလ င်ပမြုက်တနသည့််
့် တ်တဆတ် နစ်ပမြုပ်သွ ိုးကကလမ်မ
မီိုးလျှမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ထ ဝရက လကက တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သိုးသငယ်၏
အသ ိုးကစ ိုး၊ သိုးသငယ်၏ အတသွိုးကတသ က်က ၎င်ိုးတ၏
့် တခါိုးထပ်မျ ိုးက သိုးသငယ်၏
အတသွိုးပြင့်် အမှတ်အသ ိုး ပပြုခဲက့် ကတသ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးကသ ချန်ရစ်လျက်၊ အဲင်္တတြုပပည်၏

သ ိုးဦိုးန္ှင ့်် ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးက ငါသည် အပမစ်ပြတ် သတ်သင်ပယ်ရင
ှ ိုး် ခဲသ
့် ပင်
့် ကဲသ
့် ၊
ဤအတဟ င်ိုးသည့်၊် အလွနအလွ
် ့်
န ် ညစ်ညမ်ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါအပမစ်ပြတ်
သတ်သင်ပယ်ရင
ှ ိုး် မည်။ ငါ သမ်ိုးပက်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏မသ ိုးစဝင်မျ ိုးသည်
သိုးသငယ်ပြစ်သည့်် ငါအသ
ိုးကစ ိုး၊ သိုးသငယ်ပြစ်သည့်် ငါ၏ အတသွိုးက တသ က်တသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကပပီိုး၊ ငါ၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါက
် သ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်
့် ကိုးကွယတ
မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူတသည်
ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှငအ
့်် တူ အပမဲ ပါရှကကသည် မဟတ်သတလ ။
့်
့်
သိုးသငယ်ပြစ်သည့်် ငါ၏အသ ိုးမပါတသ သူမျ ိုးသည် ပင်လယ်၏ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးထဲသ ့်
တတ်တဆတ် န္ှစ်ပမြုပ်သွ ိုးကကန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
ငါက
့် င ် သင်တသည်
့်
့်
ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး၊ ယတနတွ
့် င ် ငါ၏စက ိုးမျ ိုးသည် ဣသတရလ၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပမိုးမျ ိုးထ တယတဟ ဝါ
တပပ ခဲသ
့် သ
်လည်ိုး သင်တ န္ှ
့် ည့်် စက ိုးကဲသ
့် ပြစ်သည်။ သတသ
့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးတသ
တနရ မျ ိုးရှ မ တကျ မှုသည် သင်တ၏
့် ကယ်ခန္ဓ အတပေါ် ဆင်ိုးရဲဒကခက ပမ ယူတဆ င်လ လျက်၊
သင်တ၏
့် တ်ပခင်ိုးအတပေါ်
့် အပပစ်မျ ိုးအတပေါ် တရ ိုးစီရင်မှု ပမ ယူတဆ င်လ ပပီိုး၊ သင်တ၏
့် မတပြ င်မ
အမျက်တဒါသက ပမယူတဆ င်လ က ၊ ငါ၏အမျက်တဒါသက စပလ တနတစသည်။ ယတန ငါ
့် က
့် သင်တ ့်
ဤသ ဆက်
ဆချန်တွင၊် ငါ၏အမျက်တဒါသတနတွ
် င်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏
့် င ် အဘယ်သူ လွတက
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး မျက်စမျ ိုးက အဘယ်သ၏
ူ တပြ င်မ
် ပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။
့် တ်ပခင်ိုးက လွတတ
အနန္တတန်ခိုးရှင ် ငါ၏လက်မျ ိုးမှ အဘယ်သ၏
ူ အပပစ်မျ ိုးသည် လွတတ
် ပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။
အနန္တတန်ခိုးရှင ် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ အဘယ်သ၏
ူ အ ခပခင်ိုးသည် လွတတ
် ပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ
တယတဟ ဝါသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး မသ ိုးစ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်သည့်် သင်တက
့် ဤသ ့်
တပပ ပပီိုး၊ သင်တက
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏
့် ငါ တပပ တသ စက ိုးမျ ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက တကျ ်လွနတ
် ပသည်၊ သတသ
် သင်တသည်
အဲင်္တတြုလူမျြုိုးမျ ိုး
့်
့်
့်
အ ိုးလိုးထက် သ ၍ မ တကျ ကကတပသည်။ ငါသည် ငါ၏အမှုက ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ
လပ်တဆ င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသက သင်တ သ
့် ထ ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။
အနန္တတန်ခိုးရှင ် ငါ၏တနရက်
အထအခက်မရှဘဲ အဘယ်သ လွ
် ပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။
့် မှ သင်တသည်
့်
့် တတ
ငါသည် သင်တအလယ်
တင
ွ ် ဤနည်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုက စက ိုးတပပ ပပီိုး ပြစ်သည်၊ အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ
့်
အ ိုးအင်မျ ိုးန္ှင ့်် အ ိုးထတ်မက
ှု ငါ အသိုးပပြုပပီိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
် သင်တက
့်
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ငါတပပ သည့််
အရ က မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် သင်တ န့် ိုးတထ င်ြူိုးကကသနည်ိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင ် ငါက
့် သင်တ ့်
အဘယ်မှ ပျပ်ဝပ်ြူိုးကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င့်် ဤကဲသ
့် ငါ
့် ဆက်ဆကကသနည်ိုး။
့်
့် က
အဘယ်တကက င့်် သင်တ တပပ
သမျှန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးသည် ငါ၏အမျက်တဒါသက
့်
န္ှုိုးတဆ ်သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် သင်တ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် အလွန ် မ တကျ သနည်ိုး။ ငါသည်

သင်တက
ှ ွဲ၍ သင်တ အဘယ်
တကက င့််
့် ဝမ်ိုးနည်ိုးတစက ပူပန်တစသည်မလ
့် အလဲထိုးြူိုးပါသတလ ။ ငါက
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်ကကသနည်ိုး။ သင်တအတပေါ်
ငါတယတဟ ဝါ၏ အမျက်တဒါသ
့်
ကျတရ က်မည်တ
့် နက
င်ဆ
့် သင်တ တစ
့် င်ိုးတနကကသတလ ။ သင်တ၏
့်
့် မန ခမှုက ဆွတပိုးသည့််
ငါ၏အမျက်တဒါသက တစလတ်ြ သင်
တ တစ
င်ဆ
့် င်ိုးတနကကသတလ ။ ငါလပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးသည်
့်
့်
သင်တအတွ
က် မဟတ်သတလ ။ သတသ
်လည်ိုး သင်တသည်
တယတဟ ဝါ ပြစ်သည့်် ငါက
့်
့်
့်
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အပမဲ ဆက်ဆကကတလပပီ- ငါ၏ ပူတဇ ်သကက မျ ိုးက ခိုးယပူ ခင်ိုး၊ ငါ၏ ယဇ်ပလလင်တပေါ် ရှ
လှူြွယပ
် စစညိုး် မျ ိုးက သ ိုးတပါက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးတပါက်မျ ိုး၏ သ ိုးတပါက်မျ ိုးက တကျွိုးြ အ
့် မ်မှ
ဝပတလွ၏ သ ိုးရဲတင
ွ ိုး် သ ယူ
တဒါသထွက်သည့်် စန်ိုးစန်ိုးဝါိုးဝါိုး
့် သွ ိုးပခင်ိုးတပြစ်
့် သည်။ လူတသည်
့်
အကကည့်မ
် ျ ိုး၊ ဓါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လှမျ ိုးပြင့်် အချင်ိုးချင်ိုး ရင်ဆင်ကကလျက်၊ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ငါ၏ စက ိုးက
မစင်ကသ
ဲ့် ညစ်
ညမ်ိုးလ ြ အ
် ့် ျင်တက်ခက်ကက၏။ သင်တ၏
့်
့် မ်သ ထဲသ ပစ်
့် လျက်၊ အချင်ိုးချင်ိုး ဆနက
့်
တည်ကကည်မှုမှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တ၏
ဝသည် သ ိုးရဲသတဘ ဆန်ပခင်ိုး ပြစ်လ တလပပီ။
့် လူသဘ
့်
သင်တ၏
င်ိုးသွ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်မှ
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် တကျ က်တိုးအပြစ်သ တပပ
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ပြစ်သည်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသတနရက်
ကျတရ က်မည်အ
့် ချန်သည်
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင ် ငါက
ကျင်
လျက် သင်တ ကျြူိုး
လွနသ
် ည့်် မတက င်ိုးမက
ှု ငါက
့် ယတန ဆန်
့်
့်
့်
တရ ိုးစီရင်မည်အ
့် ချန် ပြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ငါက
့်် ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့််
့် လှညစ
့်
ငါ၏စက ိုးမျ ိုးက ရ ျို့ န္ွထဲသ ပစ်
် ွင ်
့် ချပခင်ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးတက
့် န ိုးမတထ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင-့်် ငါ၏တန က်ကွယတ
ဤကဲသ
့် ပပြုမူ
ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နတသ အကကည့်က
် လွတတ
် ပမ က်န္င်မည်ဟ
့်
သင်တ ထင်
ကကသတလ ။ ငါ၏ ပူတဇ ်သကက မျ ိုးက ခိုးယပူ ပီိုး ငါ၏ ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးက သင်တ ့်
့်
တပ်မက်ချန်တွင၊် ငါတယတဟ ဝါ၏ မျက်စမျ ိုးပြင့်် သင်တက
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က
့် တတွျို့ ပမင်န္င
သင်တမသ
ူ ျန်တွင၊် ပူတဇ ်သကက က
့် ကကသတလ ။ ငါ၏ ပူတဇ ်သကက မျ ိုးက သင်တ ခ
့် ိုးယခ
တပိုးလှူသည်တ
့် နရ ယဇ်ပလလင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ထသ သင်
တလ
့်
့် ပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်က
သင်တမသ
့် လှညပ့်် ြ ိုးရတလ က်တအ င် ပါိုးနပ်လှသည်ဟ
့် ကကသတလ ။ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါက
သင်တက
သယ
် က င်ိုးတသ သင်တ၏
့် ယ်သင်တ အဘယ်
့်
့် ကကည်န္င်ကကသနည်ိုး။ စက်ဆပ်ရွရှ ြွယတ
့်
အပပစ်မျ ိုးမှ ငါ၏အမျက်တဒါသ အဘယ်သ ထွ
့် က်သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့် မတက င်ိုးသည့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အဘယ်သ ငါ၏ပပင်
ိုးထန်တသ အမျက်သည်ိုးပခင်ိုးသည် တကျ ်သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။
့်
ယတန သင်
တ ကျြူိုး
လွနသ
် ည့်် မတက င်ိုးမသ
ှု ည် သင်တအတွ
က် လမ်ိုးမြွငတ
့်် ပိုးဘဲ၊ မနက်ပြန်အတွက်
့်
့်
့်
သင်တ၏
အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ငါ၏
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက သထ ိုးတလပပီ။ ယင်ိုးသည် သင်တအတပေါ်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လှုျို့တဆ ်တလသည်။ သင်တ၏
့် မတက င်ိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ အဘယ်သ လွ
် ပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။
့် တတ

သင်တ၏
ိုးမျ ိုးဆီသ တရ
က်ရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် အဘယ်သ ငါ၏န
့်
့်
့်
မတပြ င်မ
့်် ပိုး န္င်မည်နည်ိုး။ ငါက ြီဆန်ပခင်ိုးပြင ့််
့် တ်ပခင်ိုးအတွက် အဘယ်သ ငါ
့် ထွက်တပါက် ြွငတ
သင်တ၏
တ်လက်န္င်မည်နည်ိုး။ တမမ၏
့် မတက င်ိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အဘယ်သ ငါလ
့်
အဆပ်တလ က် အဆပ်ပပင်ိုးသည့်် သင်တ၏
့် လျှ မျ ိုးက အဘယ်တကက င့်် ငါမပြတ်န္င်ရမည်နည်ိုး။
သင်တသည်
သင်တ၏
့် တ်ပခင်ိုးအတွက် ငါက
့် မတခေါ် ကကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သင်တ၏
့်
့် တပြ င်မ
့်
မတပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ် ငါ၏အမျက် တဒါသက သထ ိုးကကတပသည်။ သင်တက
့်
အဘယ်သ ငါခွ
့်် တ်န္င်မည်နည်ိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင ် ငါ၏ မျက်စထဲတွင ် သင်တ၏
့် ငလ
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အပပြုအမူမျ ိုးသည် ညစ်ညြူိုးတနသည်။ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ငါ၏ မျက်စမျ ိုးက သင်တ၏
့်
မတပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးအ ိုး ရက်စက်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအပြစ် ပမင်သည်။ ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် သင်တထ
့်
့် မှ အဘယ်သ ထွ
့် က်ခွ သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ငါက
ဝမ်ိုးနည်ိုးတစက အမျက်ထက
ွ ်တစလျက်၊ ဤအရ က ငါအ
့် ိုး သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်ကကတသ တကက င၊့််
သင်တက
လက်မျ ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး ငါ တယတဟ ဝါက သင်တက
့် အဘယ်သ ငါ၏
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမက ကျန်ဆသ
ဲ ည့်် တနရက်
ွ တ
့်် ပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ မတက င်ိုးသည့််
့် မှ သင်တက
့် တသွြည်ခင
သင်တစက
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မမက်ဆချက်တသည်
ငါ၏န ိုးသ တရ
က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က သင်တမသ
့်
့်
့်
့် သတလ ။
သင်တ၏
့် တ်မှုသည် ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးဝတ်လက
့် မတပြ င်မ
အသတရြျက်န္င
ှ ပ့်် ပီပြစ်သည်က သင်တမသ
့် သတလ ။ သင်တ၏
့် မန ခမှုသည် ငါ၏ ပပင်ိုးထန်တသ
တဒါသက ဆွတပိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ သင်တသည်
့်
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ငါက
် စရစ်ခကဲ့် ကပပီိုး
့် တဒါသအမျက်တပခ င်ိုးတပခ င်ိုး ထွကတ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ငါက
့်် ယှက် ပြစ်တစပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ ့်
့် စတ်အတန္ှ ငအ
မသကကသတလ ။ သင်တသည်
ငါ၏ကယ်ခန္ဓ က အဝတ်စတ်မျ ိုးပြစ် တစလျက် ြျက်ဆိုးီ န္ှငက့်် ကပပီိုး
့်
ပြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ ယခအချန်ထ ငါ သည်ိုးခပပီိုးပြစ်သည်မှ ငါသည်
့်
ငါ၏အမျက်တဒါသက ထွက်တစပပီိုး၊ သင်တအတပေါ်
စတ်ရည
ှ သ
် ည်ိုးခပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ သင်တ၏
့်
့်
မတက င်ိုးသည့်် အပပြုအမူမျ ိုးသည် ငါ၏ မျက်စမျ ိုးဆီသ တရ
က်ရန္ှ
ှ ငက့်် ကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ငါ၏ငတကကိုးမှုမျ ိုးသည် ငါအြခမည်
ိုးတတ ်၏ န ိုးမျ ိုးဆီသ တရ
က်ရန္ှ
ှ ငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က သင်တ ့်
့်
့်
မသကကသတလ ။ သူသည် ငါက
့် ဆက်
ဆခွင ့်် သင်တအ
့် ဤကဲသ
့်
့် ိုး အဘယ်သ တပိုး
့် န္င်မည်နည်ိုး။
သင်တအထဲ
တင
ွ ် ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုတစ်ခတစ်တလသည် သင်တအတွ
က် မဟတ်သတလ ။
့်
့်
သတသ
်လည်ိုး ငါ တယတဟ ဝါ၏ အမှုက သင်တထဲ
ူ သ ၍ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက် လ သနည်ိုး။
့်
့် မှ မည်သက
ငါသည် အ ိုးနည်ိုးတသ တကက င၊့်် ငါခစ ိုးရပပီိုးပြစ်သည့်် မချတင်ကတ
ဲ ဝဒန တကက င၊့်် ငါခမည်
ိုးတတ ်၏
့်
အလက သစစ ရှန္င်မည်တလ ။ ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက သင်တ န့် ိုးမလည်ကကသတလ ။ ငါသည် တယတဟ ဝါ

လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် သင်
တက
က် ငါသည် မျ ိုးစွ တသ အရ တက
့်
့် စက ိုးတပပ ၏- သင်တအတွ
့်
့်
စွနလ
် ့် တ်ပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါခမည်
ိုးတတ ်၏ အမှုအတွက် ဤဆင်ိုးရဲဒကခ အ ိုးလိုးကခရန်
့်
လလ ိုးတနတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခ အကျြုိုးဆက် တစ်ခအတနပြင ့်် သင်တအတပေါ်
့်
ငါယူတဆ င်လ သည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ သင်တ အဘယ်
သ လွ
် င်မည်နည်ိုး။ ငါက
် ျ ိုးစွ
့် အလွနမ
့်
့် တန္
သင်တ တမွ
့် င ် ငါ၏ ခမည်ိုးတတ ်သည် သင်တအတပေါ်
့် ျို့တလျ ်ခစ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့်
ငါက
ှ ိုး် ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ ရက်တရ တသ စက ိုးမျ ိုးထက် သ ၍အလွနမ
် ျ ိုးစွ သင်တ ့်
့် အပ်န္င
တမွျို့တလျ ် ခစ ိုးကကသည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ ငါ၏ အသက်သည် သင်တ၏
ှ ့်် သင်တ ့်
့်
့် အသက်န္င
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးတသ အရ တအတွ
က် အလဲအလှယ် ပပြုခရသည်က သင်တမသ
့်
့် ကကသတလ ။ ငါ၏
ခမည်ိုးတတ ်သည် ငါအသက်
က စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ရန် အသိုးပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တက
့်
့် အဆတစ်ရ
ရရှတစက ၊ အလွနမ
် ျ ိုးသည့်် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်မှုမျ ိုးစွ က သင်တအ
့်် ပိုးလျက်၊ ငါ၏
့် ိုး တရှ င်ရှ ိုးခွငတ
အသက်ကလည်ိုး သင်တအတပေါ်
သူအပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်က သင်တမသ
့်
့် ကကသတလ ။ မျ ိုးစွ တသ
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မျ ိုးစွ တသ ပပင်ိုးထန်သည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးမှ သင်တ ့်
ကင်ိုးလွတပ် ပီိုးပြစ်သည်မှ ငါ၏ အမှုမှတစ်ဆငသ
့််
ပြစ်သည်က သင်တမသ
့် ကကသတလ ။ ယခအချန်ထ
ငါ၏ ခမည်ိုးတတ ်က သင်တက
့်် ပိုးသည်မှ ငါတကက
ငပ့်် ြစ်သည်က သင်တ ့်
့်
့် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွငတ
မသကကသတလ ။ သင်တ၏
် လ ိုး
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးအတပေါ်တွင ် အသ ိုးမ မျ ိုး တက်ပပီိုး ပြစ်သည့်အ
သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ် အဘယ်တကက င့်် အလွန ် မ တကျ ပပီိုး အတလျှ မ
့် တပိုးဘဲ ရှတနန္င်ကကသနည်ိုး။
့်
ယတန သင်
တ ကျြူိုး
လွနတ
် သ မတက င်ိုးမသ
ှု ည် ကမဘ တပမမှ ငါ၏ ထွက်ခွ ပခင်ိုးတန က် လက်လ မည့််
့်
့်
အမျက်တဒါသကျတရ က်သည့်တ
် နက
် ပမ က် န္င်မည်နည်ိုး။ အလွနမ
် တကျ ပပီိုး
့် အဘယ်သ လွ
့် တတ
အတလျှ မ
် ပမ က်ခင
ွ ့််
့် တပိုးတသ သူတက
့် တယတဟ ဝါ၏ အမျက်တဒါသမှ ငါအဘယ်သ လွ
့် တတ
တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။
အတတ်က ပပန်တတွိုးကကည့်တ
် လ -့် မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် သင်တအတပေါ်
ငါ၏အကကည့်သ
် ည်
့်
တဒါသခိုးလျှထန်ြူိုးက ငါ၏အသ တင်ိုးမ ြူိုးသနည်ိုး။ ဘယ်အချန်က သင်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ငါ
တရိုးကကီိုးခင
ွ က
် ျယ် လပ်ြူိုးသနည်ိုး။ ဘယ်အချန်က သင်တက
် ွနက
် ဲကဲ
့် လွနလ
ငါအပပစ်တြ ်ဆိုးမြူိုးသနည်ိုး။ မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ငါသည် သင်တက
့် တပဗ င်ကျကျ အပပစ်တြ ်
ဆိုးမြူိုးသနည်ိုး။ သင်တက
ိုးတတ ်က
့်
့် တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုးတင်ိုးမှ ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ငါခမည်
ငါတတ င်ိုးခသည်မှ ငါ၏ အမှုအတွက် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င့်် ဤကဲသ
့် ့်
့်
ငါက
ဩဇ အ ဏ က ငါ
့် ဆက်ဆကကသနည်ိုး။ သင်တ က
့် ယ်ခန္ဓ က ဒဏ်ခတ်ြ ငါ၏
့်
အသိုးပပြုြူိုးပါသတလ ။ အဘယ်တကက င့်် ငါက
သင်တ၏
့် ဤသ ပပန်
့်
့် ဆပ်ကကသနည်ိုး။ ငါအတပေါ်
့်
သတဘ ထ ိုးက ခတစ်မျြုိုး တတ ်ကက တစ်မျြုိုး တပပ င်ိုးပပီိုးတန က်၊ သင်တသည်
တအိုးလည်ိုးမတအိုး၊
့်

ပူလည်ိုးမပူသကဲသ
့် ၊ ့် ထတန
ွ ် သင်တသည်
ငါက
ှ ့်် ငါထ
့် န ိုးပူန ိုးဆ လပ်ရန်န္င
့် မှ အမှုအရ မျ ိုးက
့် က်တင
့်
ကွယဝ
် က
ှ ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကပပီိုး၊ သင်တ၏
့် တ်တသ သူမျ ိုး၏ တတတွိုးပြင ့််
့် န္ှုတ်မျ ိုးသည် မတပြ င်မ
ပပည်န္
့် က
ှ ်တလသည်။ သင်တ၏
့် လျှ မျ ိုးသည် ငါ၏ ဝည ဉ်တတ ်က လမ်လည်န္င်မည်ဟ သင်တ ့်
ထင်ကကသတလ ။ သင်တ၏
ွ ်လွတ်တပမ က်န္င်မည်ဟ
့် လျှ မျ ိုးသည် ငါ၏အမျက်တဒါသမှ ရန်ိုးထက
သင်တ ထင်
ကကသတလ ။ သင်တ၏
ရသည်
ှ
အတင်ိုး ငါ တယတဟ ဝါ၏
့်
့် လျှ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ဆန္ဒ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတပေါ် အကဲပြတ်တဝြန်န္င်သည်ဟ သင်တ ထင်
ကကသတလ ။ ငါသည် လူသ ိုးက
့်
အကဲပြတ်တဝြန်ခရသည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သတလ ။ တသိုးငယ်တသ တလ က်တက င်တစ်တက င်က
ငါက
ပငင်ိုးဆန်တသ သူတက
့် ထသ ပပစ်
့် မှ ိုးတစ ်က ိုးြ ငါခွ
့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်တလ ။ ထသတသ
့်
့် ငါ၏ ထ ဝရ
တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအလယ် အဘယ်သ ငါ
ှ င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် ထ ိုးရန္
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက သင်တက
့် တြ ်ထတ်က ပပစ်တင်ရှုတ်ချကကပပီိုး
ပြစ်သည်။ ငါသည် မိုးတက င်ိုးကင်က ပြန်ကကက်
ပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ွ ၊် ငါသည်
့်
့် ျန်တင
အမှုအရ တစ်ခတစ်တလက ငါ၏ အမှုန္င
ှ ့်် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးက ဆန္ဒရသည်
ှ
အတင်ိုး တန္ှ ငယ
့်် ှက်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြ ့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် မည်သည့်် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါကမျှ ၎င်ိုးတ န္ှ
့် စ်သက်သည်အတင်ိုး ပါဝင်ရန် ငါ
အခွငမ
့်် တပိုးခဲတ
် ရ ဝတထြုကမျှ သည်ိုးမခတပ။
့် ပ။ ငါသည် မည်သည့်် လူသ ိုး သမဟ
့် တ် မည်သည့်အ
ငါအတပေါ်
ရက်စက်ပပီိုး လူမဆန်တသ သူမျ ိုးက ငါသည် အဘယ်သ ချမ်
့်
့် ိုးသ တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏
စက ိုးမျ ိုးက ပန်ကန်တသ သူတအ
့်် တ်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါက
့် မန ခတသ သူတက
့် ိုး အဘယ်သ ငါခွ
့် ငလ
့်
ငါအဘယ်သ ချမ်
ှ ၏
် လက်တွင ်
့် ိုးသ တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုး၏ ကကကမမ သည် ငါ၊ အနန္တတန်ခိုးရင
ရှသည်မဟတ်တလ ။ သင်၏ မတပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မန ခပခင်ိုးတက
့် သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ အဘယ်သ ့်
ငါမှတ်ယန္
ူ င်မည်နည်ိုး။ သင်၏အပပစ်သည် ငါ၏သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက အဘယ်သ ညစ်
ညမ်ိုးတစန္င်မည်နည်ိုး။
့်
ငါသည် မတပြ င်မ
့် ၊ ့်
့် တ်တသ သူမျ ိုး၏ မစင်ကကယ်ပခင်ိုးပြင ့်် အညစ်ညမ်ိုးမခသကဲသ
မတပြ င်မ
ူ ျ ိုး၏ လှူြွယပ
် စစညိုး် မျ ိုးကလည်ိုး ငါမတမွျို့တလျ ်တပ။ တယတဟ ဝါပြစ်သည့်် ငါအတပေါ်
့် တ်သမ
့်
သင်သည် သစစ တစ ငသ
့်် ခဲမ
့်် တွက် သင်
့် ည်ဆပါက၊ ငါ၏ယဇ်ပလလင်တပေါ် ရှ ပူတဇ ်သကက က သငအ
ယူတဆ င်န္င်မည်တလ ။ ငါ၏သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မက ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးရန် အဆပ်ရတသ
ှ
သင်၏လျှ က
သင် အသိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါ၏စက ိုးမျ ိုးက သင် ပန်ကန်န္င်မည်တလ ။
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ အမည်န မက ဆိုးယတ်တသ သူ ပြစ်သည့်် စ တန်က အတစခရန်
တန်ဆ ပလ တစ်ခအပြစ် သင် အသိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ ငါ၏ အသက်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ သူမျ ိုး၏
တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးအတွက် တပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင် ဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး ငါ၏အသက်က ကစ ိုးရန် န္ှင ့််
သင်တအလယ်
သတဘ ထ ိုးကွဲလွဲမအ
ှု တွက် တန်ဆ ပလ တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုရန် အဘယ်သ ့်
့်
ငါခွငပ့်် ပြုတပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် သင်တသည်
ငါအတပေါ်
ဆက်ဆရ တွင၊်
့်
့်

အလွနအ
် ကကင်န ကင်ိုးမဲ့်က တက င်ိုးပမတ်တသ သူ၏ ပပြုမူပ အလွန ် ချြုျို့တလ
ဲ့် ွနိုး် ရသနည်ိုး။
အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် သင်တ၏
့် မတက င်ိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
တရိုးသ ိုးထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ ငါသည် အဲင်္တတြုပပည်က ဆိုးမတသ အချန်၌
့်
အမျက်တဒါသ ကျတရ က်မည်တ
့် နက
သ လွ
့် သင်တ အဘယ်
့်
့်
့် တ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါက
ထပ်ခါတလဲလဲ ဆန်ကျင်
က အ ခရန်၊ ငါသည် သင်တက
့်
့် အဘယ်သ ခွ
့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တက
့် ငါ
ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ မည်- အချန်ကျတရ က်တသ အခါ၊ သင်တက
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည်
အဲင်္တတြုပပည်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထက် သ ၍ မခမရပ်န္င်တအ င် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသ
ကျတရ က်မည်တ
့် နက
တ လွ
် ပမ က်န္င် မည်နည်ိုး။ သင်တအ
် ကန်
့် အဘယ်သ သင်
့်
့် တတ
့် ိုး ငါ အမှနအ
ဆသည်က ိုး- ငါ၏သည်ိုးခပခင်ိုးသည် သင်တ၏
့် မတက င်ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတွက် ပပင်ဆင်
ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထတနရက်
ှ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့် ၌ သင်တ၏
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအတွက် တည်ရပခင်
့်
ငါ၏ သည်ိုးခပခင်ိုး အဆိုးသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အမျက်တဒါသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
့်
ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါအနန္တတန်ခိုးရင
ှ ၏
် လက်ထတ
ဲ ွင ်
ရှသည် မဟတ်တလ ။ တက င်ိုးကင်တအ က်တွင၊် ငါက
ခြ သင်
တက
့် ထသ မန
့်
့်
့် အဘယ်သ ငါ
့်
ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ကကတရ က်လ မည်ဟ တပပ ထ ိုးခဲတ
့် ခါမျှ ကကမလ ခဲသ
့် သ ်လည်ိုး၊ မည်သည်အ
့် ည့််
တမရှယက သင်တတတွ
တ မျ ိုးသည် အလွန ် ခက်ခလ
ဲ မ်မ
့် ည်။
့် ျို့ဆပပီိုး ပြစ်တသ တကက င့်် သင်တ အသက်
့်
သင်တသည်
သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်သတလ ။ တယရှု သည် သင်တန္ှ့် င ့််
့်
မတ်တဆွပြစ်ပပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
တမရှယ၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကဆဲ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
့်
တယရှု န္င
ှ ့်် မတ်တဆွမျ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့် မတက င်ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ သူမျ ိုး၏ တန်ဆ မျ ိုးက ပြည်က့် ကပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။
့်
သင်တသည်
တယတဟ ဝါန္ှင ့်် အလွန ် ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့်
့် မတက င်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးသည်
တယတဟ ဝါ၏ န ိုးမျ ိုးသတရ
ှ ိုး သူ၏ အမျက်တဒါသက ဆွတပိုးပပီိုးပြစ်သည်က
့် က်ရပပီ
သင်တမသ
န္င
ှ ရ
့်် င်ိုးန္ှိုးီ န္င်မည်နည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် မတက င်ိုးတသ
့် ကကသတလ ။ သူသည် အဘယ်သ သင်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်သည့်် သင်၏တန်ဆ မျ ိုးက သူသည် အဘယ်သ ့်
မီိုးမရှု ျို့ဘတ
ဲ နန္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်သ သူ
့် သည် သင်၏ ရန်သူ မပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။

ကယ်တင်ရှငသ
် ည် “ခ ြူတသ မိုားတိမ်” စီားလျက်
ခပန် ကလ နှငပ့်် ပီ ားခ စ်သည်
လူသ ိုးတသည်
ကယ်တင်ရင
ှ ၏
် တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက မျက်ပမင်တတွျို့ န္င်ရန် တထ င်စန္ှစ်အချြုျို့ ကက
့်

တတ င်တ
့် ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ကယ်တင်ရှင ် တယရှု သည် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက သူက
့်
တအ က်တမက
တမ်ိုးတကကသူမျ ိုးအလယ် ကယ်တင်ကယ်ကျ ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးလျက်
့်
ဆင်ိုးသက်သည်က ရှု ပမင်ရန် လူသ ိုးက တတ ငတ
့်် ပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ကယ်တင်ရှငက
်
ပပန်ကကလ ပပီိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပပန်လည် တပါင်ိုးစည်ိုးရန်အတွကလ
် ည်ိုး တတ င်တ
့် ပပီိုးပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက လူတန္ှ့် င ့်် ကွဲကွ ပပီိုးပြစ်သည့်် ကယ်တင်ရင
ှ ် တယရှု က ပပန်ကကလ ြန္ှ့် င ့််
ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးအလယ် သူပပြုခဲသ
် ၊ ့် လူသ ိုးအတပေါ်
့် ည့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက တစ်ြန် တဆ င်ရွကြ
သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် ပပီိုး ချစ်ခင်ရန်၊ လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်ပပီိုး လူသ ိုး၏အပပစ်မျ ိုးက
သယ်တဆ င်ပပီိုး လူသ ိုး၏ အပပစ်ဒစရက်မျ ိုးအ ိုးလိုးကပင် သယ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအ ိုး အပပစ်မှ
ကယ်လတ်ရန် တတ ငတ
့်် ခဲက့် ကသည်။ လူသ ိုးက တတ ငတ
့်် သည်မှ ကယ်တင်ရင
ှ ် တယရှု သည်
ယခင်အတင်ိုး ပြစ်ြရန်
် က င်ိုးသည့်၊် ကကင်န ပပီိုး၊ ကကည်ညြု
့် ပြစ်သည်- ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယတ
တလိုးစ ိုးြွယတ
် က င်ိုးတသ ၊ လူသ ိုးအတပေါ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အမျက်တဒါသ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက
အပပစ်ဆပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ခွငလ
့်် တ်က လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက တဆ င်ယူပပီိုး ယခင်အတင်ိုး
လူသ ိုးအတွက် က ိုးတင်တွငပ
် င် အတသခသည့်် ကယ်တင်ရင
ှ အ
် ပြစ် ပြစ်သည်။ တယရှု
ထွကခ
် ွ သွ ိုးခဲက
့် တ ်မျ ိုးအပပင်၊ သူ၏န မပြင ့််
့် တည်ိုးက၊ သူ တန
့် က်လက်ခကဲ့် ကသည့်် တပည်တ
ကယ်တင်ခခဲက့် ကရသည့်် သန်ရှ့် ငိုး် သူအ ိုးလိုးသည် သူအ
့်
့် ိုး အသည်ိုးအသန် တအ က်တမက
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကကပပီိုး ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ် တယရှု ခရစ်တတ ်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက င့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးခခဲရ
ှ တ
် ယရှု က ပြြူတသ
့် သူ အ ိုးလိုးသည် ကယ်တင်ရင
မိုးတမ်စီိုးလျက် လူအ ိုးလိုးအလယ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် မည့်အ
် ချန် တန က်ဆိုးတသ အချန်က လထဲက
ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယရ
် တနရက်
့်် တနခဲက့် ကသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ ယတနတခတ်
့် က တတ ငတ
့်
ကယ်တင်ရင
ှ ် တယရှု ၏ န မက လက်ခသူအ ိုးလိုး၏ စတပါင်ိုးဆန္ဒလည်ိုး ပြစ်သည်။ စကကဝဠ ရှ
ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးက သသူ အတယ က်စီတင်ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
တယရှု ရှစဉ်က “ငါထွက်ခွ သွ ိုးသကဲသ
့် ပင်
ှ
လမ်မ
့် ည်။” ဟ
့် တြန်ပပန်လည်တရ က်ရလ
တပပ ဆခဲသ
့် က ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးရန် တယရှု ခရစ်တတ ် ရတ်တရက် တရ က်ရြ
ှ အသည်
ိုးအသန်
့် ည်စ
့်
တမ်ိုးတလျက် ရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး တန က်တင
ွ ၊်
တယရှု သည် အပမင်ဆ
့် ိုးတသ ဘရ ိုး၏ လက်ျ တတ ် အရပ်ရှ သူ၏ တနရ ကယူြ ပြြူတသ
့်
မိုးတမ်စီိုးလျက် တက င်ိုးကင်ဘသ ပပန်
့် ည်ဟ လူသ ိုးက ယကကည်သည်။ ထနည်ိုးတူ တယရှု သည်
့် သွ ိုးခဲသ
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက သူအ
ူ ျ ိုးအလယ် ပြြူတသ မိုးတမ်
့် ိုး အသည်ိုးအသန် တမ်ိုးတကကပပီိုးပြစ်သမ
(ဤမိုးတမ်မှ တယရှု တက င်ိုးကင်ဘသ ပပန်
့် ည့်် မိုးတမ်ကဆလသည်)
့် သွ ိုးချန်က စီိုးနင်ိုးသွ ိုးခဲသ
စီိုးလျက် တစ်ြန် ဆင်ိုးသက်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က ယူပပီိုး

အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက ဝတ်စ ိုးထ ိုးလမ်မ
ွ ိုး် ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့် ည်။ လူသ ိုးထ တပေါ်ထန
့်
အစ ိုးအစ တပိုးသန ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် အသက်တရမျ ိုး ပန်ိုးထွကတ
် စလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင ့်် ပပည်ဝ
့် လျက်၊ လူသ ိုးအလယ် အထင်ိုးသ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနစ
် ွ
အသက်ရင
ှ လ
် မ်မ
အယူအဆအ ိုးလိုးသည် လူတ ယ
် ရ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
့် ကကည်သည့်အ
ပြစ်သည်။ သတသ
် ကယ်တင်ရင
ှ ် တယရှု က ဤသ မလ
ပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုး
့်
့်
စတ်ကိုးူ တပါက်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက
တမ်ိုးတခဲက့် ကသူမျ ိုး အလယ်တင
ွ ် သူ ကကတရ က်မလ ခဲသ
့် ၊ ့် ပြြူတသ မိုးတမ်က စီိုးနင်ိုးလျက်
့် ကဲသ
လူအ ိုးလိုးထသ သူ
ွ ိုး် မလ ခဲတ
ှ ငပ့်် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက သူက
့် ပ။ သူသည် တရ က်ရန္ှ
့် တပေါ်ထန
့်
မသသကဲသ
့် ၊ ့် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မသန ိုးမလည်ဘဲ ရှတနဆဲပြစ်သည်။ “ပြြူတသ မိုးတမ်”တပေါ် (သူ၏
ဝည ဉ်တတ ်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူ၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုး
အ ိုးလိုးပြစ်တသ မိုးတမ်) သူ ဆင်ိုးကကန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် သူပပြုမည့််
တအ င်ပမင်သမ
ူ ျ ိုး အပ်စအလယ်တွင ် ယခ ရှတနသည်က မသဘဲလျက်၊ လူသ ိုးသည် တရ က်တတ်ရ ရ
သူက
့်် င်ိုးရမျှ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနတလသည်။ ဤအရ က လူသ ိုးက မသတပ- သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် တစ ငဆ
ကယ်တင်ရင
ှ ် တယရှု သည် လူသ ိုးတအတွ
က် ချစ်ခင်မန္
ှု င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျ ိုးရှ တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
့်
အညစ်အတကကိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မသန်စင်
့် တသ ဝည ဉ်မျ ိုး တနရ ယူ ထ ိုးသည့်် “ဗမ န်တတ ်မျ ိုး”တွင ်
သူအဘယ်သ အမှု
ပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် သူ၏ကကတရ က်ပခင်ိုးက
့်
တစ င်စ
့်် တ်တသ သူ၏အသ ိုးက စ ိုးသ၊ူ မတပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ၏
့် ိုးတနပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မတပြ ငမ
တသွိုးက တသ က်ပပီိုး၊ မတပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ၏ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက ဝတ်ဆင်သ၊ူ သူက
့်
ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူက
ူ ျ ိုးထ အဘယ်သ ့်
့် မသတသ သူ၊ သူက
့် စဉ်ဆက်မပပတ် ပခမ်ိုးတပခ က်သမ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် န္င်မည်နည်ိုး။ ကယ်တင်ရင
ှ ် တယရှု သည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပပည့်ပ် ပီိုး၊ သန ိုးကရဏ ပြင့််
ပပည်လ
့် ျှက ၊ သူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည့်ဝ
် သည့်် အပပစ်တပြရ ယဇ်ပြစ်သည်ကသ လူသ ိုးက
သရှထ ိုးသည်။ သရ့် တွင ် သူသည် တပြ င်မ
ှု ပြင
့် တ်မ၊ှု ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ အမျက်တဒါသ၊ တရ ိုးစီရင်မတ
့် ့််
ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးပပီိုး ဩဇ အ ဏ က ပင်ဆင်က င်္ဏ်သကခ အပပည့်် ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်
ပြစ်သည်ကမူ လူသ ိုးက မသတချ။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် တရွ ိုးန္တ်ရင
ှ ၏
် ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက
့်
စတ်အ ိုးထက်သန်စွ တမ်ိုးတပပီိုး ဆန္ဒပပင်ိုးပပက ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက
တက င်ိုးကင်ဘကပင် လှုပ်ရှ ိုးသွ ိုးတစတသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု သည် သူက
့်
ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူအ
ွ ိုး် တပ။
့် ိုး မသကျွမ်ိုးသူမျ ိုးထ မတပေါ်ထန
“တယတဟ ဝါ” ဆသည်မှ ဣသတရလ၌ ငါအမှုပပြုသည့်် အတတ အတွငိုး် ငါခယူခတ
ဲ့် သ န မ ပြစ်ပပီိုး
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတပေါ် သန ိုးညှ တ န္င်သ၊ူ လူသ ိုးက ကျန်ဆန္
ဲ င်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ဘဝက

လမ်ိုးပပတပိုးန္င်သည့်် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး (ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူမျြုိုး)၏ ဘရ ိုးသခင်ဟ
အဓပပ ယ်ရသည်။ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက ပင်ဆင်ပပီိုး ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်။ “တယရှု ” သည် ဧမ တန္ွလပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပပည့်ဝ
် သည့်၊်
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ပြင ့်် ပပည့်ဝ
် သကဲသ
့် လူ
့် သ ိုးက တရွ ိုးန္တ်သည့်် အပပစ်တပြရ ယဇ်ဟ ဆလသည်။
သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက လပ်တဆ င်ခက
ဲ့်
၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်တသ အမှု၏ တစ်စတ်တစ်တဒသကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည်။ ယင်ိုးမှ
တယတဟ ဝါသည်သ တရွ ိုးတက က်ခ ဣသတရလလူမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်၊ အ ပဗဟ၏ဘရ ိုးသခင်၊
ဣဇ က်၏ဘရ ိုးသခင်၊ ယ ကပ်၏ ဘရ ိုးသခင်၊ တမ တရှ၏ ဘရ ိုးသခင်၊ ဣသတရလအမျြုိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ ထတကက
င့်် လတ်တတလ တခတ်တွင ် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးမလ
ှ ွဲ၍
့်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
တယတဟ ဝါက ကိုးကယ
ွ ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ယဇ်ပလလင်တပေါ်တင
ွ ် တယတဟ ဝါထ ယဇ်ပတ
ူ ဇ ်ပခင်ိုးမျ ိုး ပပြုကကပပီိုး၊ ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ယဇ်ပတရ ဟတ်
ဝတ်ရမျ ိုးက ဝတ်ဆင်လျက် တယတဟ ဝါအ ိုး အတစခကကသည်။ ၎င်ိုးတ တမျှ
်လင်တ
့် သ အရ မှ
့်
တယတဟ ဝါ၏ ပပန်လည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု သည်သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ၏
ှ ်
့် တရွ ိုးန္တ်ရင
ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပစ်မတ
ှ ရွ ိုးန္တ်ခသ
ဲ့် ည့်် အပပစ်တပြရ ယဇ် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
တယရှု ၏ အမည်န မသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မှလ ပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ ပပြုခဲတ
့် သ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး
အမှုတကက င့်် ပြစ်တည်လ ခဲသ
့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ လူမျ ိုးက ပပန်လည်
တမွိုးြွ ိုးတစပပီိုး ကယ်တင်ခရခွငတ
့်် ပိုးရန် တယရှု ၏ အမည်န မ ပြစ်တည်လ ခဲက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်
တစ်ရပ်လိုး၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအတွက် သီိုးသန ် န့် မတစ်ခပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တယရှု ၏အမည်န မသည်
့်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ရည်ညန်ိုးတပသည်။ တယတဟ ဝါဟူတသ
အမည်န မသည် ပညတ်တရ ိုးတအ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ ခ
် ကဲ့် ကသည့်် ဣသတရလ လူမျြုိုးတအတွ
က်
့်
သီိုးသန ် အမည်
န မ ပြစ်သည်။ တခတ်အသီိုးသီိုးန္ှင ့်် အမှု၏ အဆငအ
့်် သီိုးသိုးီ တွင၊် ငါ၏န မသည်
့်
အတပခအပမစ်ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး မရှဘဲ၊ အတရိုးပါမှုက ကယ်စ ိုးပပြု ထန်ိုးသမ်ိုးတပသည်- အမည်န မ
အသီိုးသိုးီ က တခတ်တစ်ခက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ “တယတဟ ဝါ” သည် ပညတ်တတ ်တခတ်က
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး ကိုးကယ
ွ ်ကကတသ ဘရ ိုးသခင်အတွက် င်္ဏ်ပပြုတသ
အမည်န မ ပြစ်သည်။ “တယရှု ” သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်
အတွငိုး် တရွ ိုးန္တ်ခခဲရ
ွ ်
့် သူ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်၏န မ ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု ၏ ကကတရ က်ပခင်ိုးက လူသ ိုးက တတ ငတ
့်် ဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ ယဒပပည်တွင ် ခယူခတ
ဲ့် သ
ရပ်သင
ွ ပ် ြင ့်် ကကလ ရန် သူက
့်် ဲ ပြစ်ပါက၊ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
့် တမျှ ်လငဆ
အစီအစဉ်တစ်ခလိုးသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတခတ်၌ ရပ်တန်သွ
့် ိုးပပီိုးပြစ်မည် ပြစ်က ၊ တန က်ထပ် မည်သမျှ
့်

တိုးတက်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ထအပပင်
တန က်ဆိုးတသ က လသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တရ က်ရမည်
ှ
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အဆိုးသတ်သ တရ
က်မည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
ှ တ
် ယရှု သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ၏
့် တသ ် ကယ်တင်ရင
့် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်သ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ရှ အပပစ်သ ိုးအ ိုးလိုး
အတွက် တယရှု ၏န မက ငါခယူခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
အဆိုးသတ်တစ်ခဆီသ ငါတဆ
င်ကကဉ်ိုးမည့်် န မ မဟတ်တပ။ တယတဟ ဝါ၊ တယရှု န္င
ှ ့််
့်
တမရှယတအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်က ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ ဤအမည်န မမျ ိုးသည်
ငါ၏စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်တသ မတူကပွဲ ပ ိုးသည့်် တခတ်မျ ိုးကသ ရည်ညန်ိုးပပီိုး
ငါ၏အလိုးစ၌ ငါက
့် ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူတက
့် ိုးတခေါ်တဝေါ်တသ
့် ငါအ
အမည်န မမျ ိုးသည် ငါ၏အလိုးစတသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ
မတပပ ဆန္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ တခတ်မျ ိုးအတွငိုး် ငါအ
့် ိုးတခေါ်တဝေါ် ကကတသ
့်
မတူညသ
ီ ည့်် အမည်န မမျ ိုးမျှသ ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတခတ်- တန က်ဆိုးတသ
့်
က လ၏ တခတ်- တရ က်ရသည်
ှ
အ
့် ခါ၊ ငါ၏အမည်န မသည် တစ်ြန် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်။ ငါက
့်
တမရှယဟ တခေါ် ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် တယတဟ ဝါ၊ သမဟ
့်
့်
့် တ် တယရှု ဟပင် တခေါ်မည်မဟတ်၊ ငါက
တန်ခိုးကကီိုးတသ အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ဟူ၍ တခေါ် ကကမည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဤအမည်န မတအ က်တွင ် ငါသည် တခတ်က လ တစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးမည်
့်
ပြစ်သည်။ ငါက
့် တစ်ချန်က တယတဟ ဝါဟ သရှခဲက့် ကသည်။ ငါက
့် တမရှယဟလည်ိုး တခေါ် ခဲက့် ကပပီိုး၊
လူတက
ှ တ
် ယရှု ဟ တစ်ချန်က
့် ကယ်တင်ရင
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ရတသကကည်ညြုမှုပြင ့်် ငါက
တခေါ် ခဲက့် ကသည်။ သတသ
်လည်ိုး ယတနတွ
ွ ် သခဲက့် ကသည့််
့် င ် ငါသည် လူအမျ ိုးက အတတ်က လမျ ိုးတင
့်
တယတဟ ဝါ သမဟ
့် ပ။ ငါသည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ပပန်ကကလ ပပီိုး
့် တ် တယရှု မဟတ်တတ တ
ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၊ တခတ်က အဆိုးသတ်မည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တပသည်။ ငါသည် တပမကကီိုးစန
ွ ိုး် မှ
ထတပမ က်တတ ်မတ
ူ သ ၊ ငါ၏အလိုးစတသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် သကဲသ
့် ၊ ့် ကသဇ အ ဏ ၊
င်္ဏ်သကခ ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တန္ှ့် င ့်် ပပည်ဝ
့် တနတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ငါန္ှင ့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မဆက်ဆြူိုးတပ၊ ငါက
် ခါမျှ မသကျွမ်ိုးြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့် မည်သည့်အ
ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက အပမဲတတစ မသန ိုးမလည် ပြစ်ကကသည်။ ကမဘ တပမကကီိုးက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမသ
ှ ည် ယတနထ
့် တင်၊ လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ငါအ
့် ိုး မပမင်ြူိုးတလပပီ။ ဤသည်မှ
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ လူသ ိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးအလယ် ကွယဝ
် က
ှ ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်တပသည်။ သူသည် တလ င်ကျွမ်ိုးတနတသ တနမင်ိုးန္ှင ့်် တတ က်တလ င်တနတသ မီိုးလျှကဲသ
့် ၊ ့်
တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်က
့်
ကသဇ အ ဏ ပြင့်် ပပည်လ
့် ျှမ်ိုးလျက်၊ လူသ ိုးအလယ် အမှနတ
် ကယ်န္င
ှ ့်် စစ်မှနစ
် ွ

တနထင်လျက် ရှသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မခရမည့်် လူ သမဟ
့် တ်
အမှုအရ တစ်ခမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် မီိုးလျှ၏ တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သန်စင်
့် ပခင်ိုး မခရမည့်် လူ
သမဟ
့် တ် အမှုအရ တစ်ခမျှ မရှတပ။ တန က်ဆိုးတွင ် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရမည် ပြစ်ပပီိုး ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င်လ
့် ည်ိုး
တစ်စစီ တကကမွပျက်စီိုး သွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် ရှ
လူအ ိုးလိုးက ငါသည် ပပန်ကကလ သည့်် ကယ်တင်ရင
ှ ် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက
သမ်ိုးပက်တသ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က တတွျို့ ပမင်ကကတပမည်။ ပပီိုးလျှင ် ငါသည်
တစ်ချန်က လူသ ိုးအတွက် အပပစ်တပြရ ယဇ် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တက
် ပပင်၊
့် မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ သည့်် တနမင်ိုး၏ မီိုးတတ က်မီိုးလျှမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်လ သည့်အ
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တက
့်် တ်ပခင်ိုး၏ တနမင်ိုးလည်ိုး ပြစ်လ သည်က အ ိုးလိုး
့် ထတ်တြ ်ပပသည့်် တပြ ငမ
တတွျို့ ပမင်ရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ငါ၏အမှု ပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုးက ငါသည်
တပြ င်မ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင်၊ တလ င်ကျွမ်ိုးတနတသ တနမင်ိုးန္ှင ့်် တတ က်တလ င်တနတသ
မီိုးလျှပြစ်သည်က တတွျို့ ပမင်န္င်ရန်အလငှ့် န္ှင ့်် အ ိုးလိုးက တစ်ပါိုးတည်ိုး စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် ငါက
့်
ကိုးကွယန္
် င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က တတွျို့ ပမင်န္င်ကကရန်အလငှ့်
့်
့်
ဤအမည်န မက ငါယူပပီိုး ဤစတ်သတဘ ထ ိုးက ငါပင်ဆင်တပသည်- ငါသည်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ၏
ှ သ
်
ပြစ်သည် မဟတ်တပ။
့် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်သ မက၊ တရွ ိုးန္တ်ရင
ငါသည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် ပင်လယ်ပပင် တစ်တလျှ က်လိုးရှ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအ ိုးလိုး၏
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တပသည်။
ကယ်တင်ရင
ှ သ
် ည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ် တရ က်ရပပီ
ှ ိုး၊ တယရှု ဟ
တခေါ်ဆပခင်ိုးခရဆဲပြစ်က ၊ တစ်ြန် ယဒပပည်တွင ် တမွိုးြွ ိုးပပီိုး၊ ထတနရ တွင ် အမှုပပြုခဲပ
့် ါက၊ ဤအရ က
ငါသည် ဣသတရလလူမျြုိုးကသ ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဣသတရလလူမျြုိုးကသ ကယ်န္တ်ခက
ဲ့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါမည်သမျှ
့် မသက်ဆင်သည်က သက်တသပပမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က
“ငါသည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးတသ သခင်ပြစ်၏။” ဟူတသ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆန်ကျင်
မည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် ဣသတရလ လူမျြုိုးတ၏
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်မျှသ မဟတ်ဘ၊ဲ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ တကက င်၊့်
ယဒပပည်က ငါ စွနခွ
် ့် ခဲပ့် ပီိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတအလယ်
တင
ွ ် ငါ၏ အမှုက ပပြုတပသည်။ ငါသည်
့်
ဣသတရလ အမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်၊ တယတဟ ဝါပြစ်သည်သ မက၊ ထအပပင်
့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတအလယ်
ရှ ငါ၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး ခရသူအ ိုးလိုး၏ ြန်ဆင်ိုးရှင ် ပြစ်တသ တကက င်၊့်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တင
ွ ် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအလယ် ငါ တပေါ်ထန
ွ ိုး် တပသည်။ ဣသတရလ၊

အဲင်္တတြုန္ှင ့်် တလဗန္ွနတ
် က
့် ည်သ မက၊ ဣသတရလ အလွန ် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
့် ငါ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အ ိုးလိုးတက
့် ည်။ ဤအရ တကက င့်် ငါသည် ခပ်သမ်ိုးတသ
့် လည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုး အ ိုးလိုး၏ အရှငသ
် ခင်ပြစ်သည်။ ဣသတရလက ငါအမှု
့် ၏ အစပပြုရ
အပြစ်မျှသ ငါအသိုးပပြုခဲသ
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ည်၊ ယဒန္ှင ့်် င်္ါလလဲပပည်မျ ိုးက ငါ၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုန္င
အမ ခနယ်တပမမျ ိုးအပြစ် အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ယခတွင ် တခတ်တစ်တခတ်လိုးအ ိုး အဆိုးသတ် တစ်ခသ ့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးရန် အတပခပပြုရ အပြစ် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးက ငါ အသိုးပပြုတပသည်။ ငါသည်
ဣသတရလပပည်၌ အမှု၏ အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
ဲ့် ည် (ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့််
့် စ
့် လပ်တဆ င်ခသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ပြစ်သည့်် ဤအမှုအဆင်န္
ှ ်ဆင်)့် ၊ ပပီိုးလျှင ် ဣသတရလ အလွနရ
် ှ
့် စ
တင်ိုးပပည်မျ ိုးတစ်တလျှ က် တန က်ထပ်အမှု၏ (တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်)
အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
ွ ်
့် စ
့် ငါ တဆ င်ရွက်တနပပီိုး ပြစ်သည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အလယ်တင
ငါသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်ကလည်ိုး နင်္ိုးချြုပ်မည် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ငါက
ွ ်
့် တယရှု ခရစ်တတ ်ဟ အပမဲတခေါ်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
တခတ်သစ်တစ်ခက ငါအစပပြုပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အမှုသစ်တစ်ခက စတင်ပပီိုးပြစ်သည်က လူသ ိုးက
မသရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသည် ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု ၏ ကကတရ က်ပခင်ိုးက သဲသမ
ဲ ဲမဲ ဆက်လက်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးမည်ဆပါက၊ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးက ငါက
့် မယကကည်တသ သူမျ ိုးဟ ငါ တခေါ်မည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါအ
ှု ည် မှ ိုးယွငိုး် တပသည်။
့် ိုး မသကျွမ်ိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ငါ၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ယကကည်မသ
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု တက င်ိုးကင်မှ ကကတရ က်ပခင်ိုးက
့်
တတွျို့ ပမင်န္င်ကကမည်တလ ။ ၎င်ိုးတ တစ
ငဆ
့်် င်ိုးသည်မှ ငါ၏ ကကတရ က်ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယဒရှငဘ
် ရင်၏
့်
ကကတရ က်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ မသန်စင်
့် တသ ဤအတဟ င်ိုးသည့်် ကမဘ တလ ကက
အပမစ်ပြတ်တချမှုနိုး် ရန် ငါက
ိုးတကကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ၎င်ိုးတ တရွ
့် ၎င်ိုးတ မတမ်
့်
့် ိုးန္တ်ပခင်ိုးခရမည်
ပြစ်သည့်် တယရှု ၏ ဒတယကကမ်တပမ က် ပပန်ကကလ ပခင်ိုးအ ိုး တမ်ိုးတတနကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဤညစ်ညမ်ိုးပပီိုး မတပြ င်မ
ွ ်အ ိုးလိုးက တယရှု တန က်တစ်ကကမ်
့် တ်သည့်် နယ်တပမမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တရွ ိုးန္တ်တပိုးပခင်ိုးက တမျှ ်လငတ
့်် စ ငစ
့်် ိုးတနကကတပသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ
့်
က လ၌ ငါ၏အမှုက ပပီိုးစီိုးတစသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး အဘယ်သ ပြစ်
့် လ န္င်ကကမည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ယခင်က
ငါ လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုက တလိုးစ ိုးရမျှ တလိုးစ ိုးပပီိုး၊ သမဟ
့် တ် ပမတ်န္ိုးရမျှ ပမတ်န္ိုးပပီိုး၊ ငါသည်
အပမဲ သစ်လွငက
်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်က
၎င်ိုးတ မသ
ကကသည့်အ
် တွက၊် လူသ ိုး၏ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးသည် ငါ၏အလဆန္ဒမျ ိုးက
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတပ၊ သမဟ
ွ ်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးက ငါသည်
့် တ် ငါ၏ အမှုက ပပီိုးတပမ က်တစန္င်စမ
တယတဟ ဝါ ပြစ်ပပီိုး တယရှု ပြစ်သည်ကသ သပပီိုး၊ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အဆိုးသတ်သ ့်

တဆ င်ကကဉ်ိုးမည့်် တန က်ဆိုးတသ သူ ပြစ်သည်က အရပ်အမမက်မျှ မသရှတချ။ လူသ ိုးက တမ်ိုးတပပီိုး
သရှသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးမှ လ ပပီိုး ၎င်ိုးတ က
့် ယ်ပင်
မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ပမင်န္င်သည့်အ
် ရ မျှသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုန္င
ှ ့်် မကက်ညဘ
ီ ၊ဲ
ယင်ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တလည်ိုး မပြစ်တပ။ ငါ၏အမှုက လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးမျ ိုးအတင်ိုး
စီမတဆ င်ရွက်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးသည် မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် အဆိုးသတ်မည်နည်ိုး။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်န္င်မည်နည်ိုး။
ပပီိုးလျှင ် ငါသည် ဥပသ်တနပြစ်
ဲ အဘယ်
သ ဝင်
့် သည့်် သတတမတပမ က်တနရက်
့် ထသ
့်
့် တရ က်န္င်မည်နည်ိုး။
ငါသည် လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး မဟတ်ဘ-ဲ ငါ၏ အစီအစဉ်အတင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
ရည်ရွယ်ချက်အတင်ိုး အမှုပပြုတပသည်။

ဧဝတေလိတရ ားကို ခ န်တ့် ဝသည့် ် အလုပ်သည် လူသ ားကို ကယ်တင်သည့် ်
အလုပ်လည်ားခ စ်သည်
တလ က၌ရှသည့်် ငါအလ
ပ်၏ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးက လူအ ိုးလိုး သြလ
့်
့် လျှင ်
့် သည်၊ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
ငါအလ
ပ်က ပပီိုးဆိုးတအ င် မလပ်န္င်တသိုးချန်၌ အဆိုးတင
ွ ် ငါရယူလသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ဤအလပ်တွင ်
့်
မည်သည့်အ
် ဆင်အ
့် ထ တအ င်ပမင်တအ င် လပ်တဆ င်ရမည်က လူအ ိုးလိုး န ိုးလည်ြလ
့် သည်။
လူတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ယတနတ
ပ်မှ အဘယ်အရ ပြစ်သည်က
့် င် တလျှ က်လှမ်ိုးလ ခဲပ့် ပီိုးတန က် ငါအလ
့်
့်
န ိုးမလည်လျှင ် ၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ အချည်ိုးန္ိုးီှ တလျှ က်လှမ်ိုး တနခဲက့် ကပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်
့်
မဟတ်တလ ။ လူတသည်
ငါတန
က သသငသ
့်် ည်။ ငါသည် တပမကကီိုးတပေါ်၌
့် က်သ လ
့်
့်
့် က်လျှင ် ငါအလ
အလပ်လပ်လျက် ရှသည်မှ န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီ ရှပပီပြစ်ပပီိုး၊ ယတနထက်
ထတင်တအ င် ငါသည်
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး ငါ၏အမှုက ဆက်လက်လပ်တဆ င်တနတသိုးသည်။ ငါအမှု
ဲ င
ွ ် ပါဝင်သည့််
့် ထတ
စီမကန်ိုးမျ ိုးမှ မျ ိုးပပ ိုးလှတသ ်လည်ိုး ယင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနတသိုး၏။
ငါသည် လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်လစတ်၊ ပပစ်တင်ဆိုးမလစတ်တန္ှ့် င ့်် ပပည့်တ
် နတသ ်လည်ိုး၊ ဥပမ အ ိုးပြင့််
ငါပပြုသမျှမှ လူသ ိုးက စလင်တစပပီိုးတသ အခါ၌ သူက
့် ငါ ကယ်တင်ြန္ှ့် င ့်် ငါ၏သတင်ိုးတက င်ိုးက
ပမပြနတ
် ့် ဝန္င်ြန္ှ့် င ့်် ငါ၏အမှုက တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးအကက ိုး၌ ချဲျို့ထင
ွ ြ
် အတွ
က်
့်
ပြစ်တနတသိုးသည်။ ထတကက
င ့်် လူမျ ိုးစွ ပမတန်လှုပ် တချ က်ချ ိုးလျက်ရသည်
ှ
မှ
့်
အချန်အတန်ကက ပပီပြစ်သည့်် ယတနတခတ်
အချန်တွင ် ငါသည် ငါ၏အမှုက
့်
ဆက်လက်လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
။ လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန်အတွက် လပ်ရမည့််
အမှုက ငါသည် ဆက်လပ်လျက်ရသည်
ှ
။ လူသ ိုးသည် ငါတပပ သည့်် အရ က

စတ်ကန်တနပပီပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏အမှု၌ ပါဝင်ပတ်သက် လစတ် သူတွ
့် င ် လိုးဝမရှတသ ်လည်ိုး၊
ငါသည် ငါ၏တ ဝန်က ဆက်လက်လပ်တဆ င်လျက်ပင် ရှတသိုးသည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
ငါအမှု
် ျက်သည် မတပပ င်ိုးလဲသည့်အ
် ပပင် ငါ၏မူလ အစီအစဉ်သည်လည်ိုး ပျက်စီိုးမည်
့် ၏ရည်ရွယခ
မဟတ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏အလပ်သည် လူသ ိုးအ ိုး ငါအတပေါ်
၌ ပမ
့်
န ခလ တအ င် တထ က်ကတ
ူ ပိုးြအတွ
က်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ ပပစ်တင် ဆိုးမမှု၏အလပ်သည် လူသ ိုးအတနန္ှင ့််
့်
ပ၍ ထထတရ က်တရ က် တပပ င်ိုးလဲတစန္င်ြပြစ်
့် ရ မှ ငါ၏
့် သည်။ ငါလပ်တဆ င်သည်အ
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု တွကပ် ြစ်တသ ်လည်ိုး လူသ ိုးအတွက် အကျြုိုးမရှသည့်် အရ တစ်ခကမျှ ငါမလပ်ြူိုးတပ။
အတကက င်ိုးမှ ငါသည် ဣသတရလန္င်ငပပင်ပမှ လူမျြုိုးအ ိုးလိုးက ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး ကဲသ
့် ပင်
့်
န ခတတ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်တစလတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးတက
့် လူသ ိုးစစ်စစ်မျ ိုး ပြစ်တစလတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်၊ ထသအ
့် ိုးပြင့်် ဣသတရလန္င်ငပပင်ပရှ နယ်တပမမျ ိုး၌ ငါတပခကပ်ယူန္င်ရန်ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ပှု ြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌
တအ င်ပမင်တအ င် ငါလပ်တဆ င်တနတသ အမှုပြစ်သည်။ ယခတသ ်မှ လူမျ ိုးစွ က ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ က
ှု
န ိုးမလည် ကကတသိုးတပ။ ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက သူတစ့် တ်မဝင်စ ိုးကကဘဲ၊ သူတ၏အန
င်္တ်န္င
ှ ့််
့်
့်
သူတ၏ပန်
ိုးတင်မျ ိုးကသ အတရိုးစက်ကက တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါအဘယ်အရ တပပ သည်ပြစ်တစ
့်
သူတသည်
ငါလပ်သည့်အ
် မှုက စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှကကဆဲပင်ပြစ်သည်။ စတ်ဝင်စ ိုးမည်အ
့် စ ိုး သူတ၏
့်
့်
အန င်္တ်ပန်ိုးတင်မျ ိုးကသ အထူိုးသီိုးသန်အ
ပြစ်တနမည်ဆပါက
့် ရစက်တနကကသည်။ ဤသဆက်
့်
ငါ၏အမှုက မည်သချဲ့် ျို့ထင
ွ န္
် င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏သတင်ိုးတက င်ိုးသည် ကမဘ အန္ှ မည်
သပျ
့်
့် ျို့ န္ှန့္် င်မည်နည်ိုး။
ငါ၏အမှုက ချဲျို့တသ အခါ၌ ငါသည် သင်တက
ဲ ှ
့် ကွဲပပ ိုးတစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဣသတရလလူမျြုိုးထမ
မျြုိုးန္ယ
ွ ်စတင်ိုးက တယတဟ ဝါက ရက်သကဲသ
့် ငါသည်
သင်တက
့်
့် ရက်မည်ပြစ်တကက င်ိုးက
သင်တသ
့်် ည်။ ကမဘ အန္ှ၌့် ငါ၏သတင်ိုးတက င်ိုး ပျျို့ န္ှတစြ
အတွ
က၊် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
့် သငသ
့်
့်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအထ တရ က်ြအတွ
က်၊ လူကကီိုးမျ ိုးန္ှငက
့်် တလိုးမျ ိုးတ တူ
ီ ွ ငါ၏န မတတ ်က
့်
့် ညစ
ထင်ရှ ိုးတစြန္ှ့် င ့်် လူမျြုိုးန္ွယစ
် မျ ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးမှ လူမျ ိုး၏န္ှုတ်မျ ိုးက ငါ၏သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
န မတတ ်က ချီိုးတပမှ က်ကကတစြပြစ်
ွ ် ငါ၏န မတတ ်သည်
့် သည်။ ဤတန က်ဆိုးတသ တခတ်တင
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အကက ိုး၌ ထင်ရှ ိုးပခင်ိုးရတစရန်
ှ
၊ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးကလည်ိုး
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး ပမင်ကကတစရန်၊ ထပပင်
့်
့် ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် သူတက
့် ငါက
အနန္တတန်ခိုးရှငဟ
် တခေါ် ကကတစရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မကက မီ အမှနတ
် ကယ်
ပြစ်လ တစရန်ပြစ်သည်။ ငါသည် ဣသတရလ လူမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်သ မဟတ်တကက င်ိုး၊
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်လည်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါကျန်ဆဲ ခဲြ
့် ူိုးသည့််
လူမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပင် ပြစ်တကက င်ိုးက လူအ ိုးလိုးက ငါသတစမည်။ ငါသည် အရ အ ိုးလိုးက

ြန်ဆင်ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက လူအ ိုးလိုးက ပမင်တစမည်။ ဤသည်မှ
ငါ၏အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ အမှုပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွက် ငါအမှု
့် အစီအစဉ်၏
ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်တဆ င်ရမည့််
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ အမှုလည်ိုးပြစ်သည်။
ငါန္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်န္င
ှ ခ
့်် ျီ စီမခနခ
် ့် ွဲ လပ်တဆ င်လ တနခဲတ
့် သ အလပ်က တန က်ဆိုးတသ က လ၌သ
လူသ ိုးက အပပည့်အ
် စ တြ ်ပပသည်။ ယခမှသ ငါသည် ငါစီ့် မခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏ လျှြုျို့ ဝှက်နက်နမ
ဲ ှု
အစအလင်က လူသ ိုးအ ိုး ြွငပ့်် ပပပီိုး၊ ငါအလ
ပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်က လူသ ိုးက သခဲပ့် ပီပြစ်သည်အ
့် ပပင်
့်
ငါ၏ လျှြုျို့ ဝှက်နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး အ ိုးလိုးကလည်ိုး န ိုးလည်ပပီပြစ်သည်။ သူစိုးရမ်တနသည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်
အတကက င်ိုးကလည်ိုး ငါက လူသ ိုးက အ ိုးလိုးတပပ ပပပပီိုး ပြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုး ၅၉၀၀ တကျ ်
ြိုးကယ
ွ ်ထ ိုးသည့်် ငါ၏လျှြုျို့ ဝှက်နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးကလည်ိုး လူသ ိုးအတွက် တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည်။
တယတဟ ဝါက မည်သန
ူ ည်ိုး။ တမရှယက မည်သန
ူ ည်ိုး။ တယရှု က မည်သန
ူ ည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
သင်တ သ
့်် ည်။ ငါ၏အလပ်သည် ဤန မတတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်တသ အလပ်ပြစ်သည်။
့် သငသ
ထအရ က သင်တ န့် ိုးလည်ပပီတလ ။ ငါ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ န မတတ ်က မည်သမည်
့် ပ
တကကည သငသ
့်် နည်ိုး။ ငါ၏ န မတတ ်တစ်ခခအ ိုးပြင ့်် ငါက
့် တခေါ်သည့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌ ငါ၏
န မတတ ်က မည်သမည်
သ
့်် နည်ိုး။ ငါ၏အလပ်က ချဲျို့ထင
ွ တ
် နပပီ ပြစ်သည့်အ
် ပပင်
့် ပ ပျျို့ န္ှတစသင
့်
ဤအလပ်က ငါသည် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုး အကက ိုး၌ အပပည့်အ
် ဝ ပျျို့ န္ှတစမည်
ပြစ်သည်။ သင်တ၌့်
့်
ငါအလ
ပ်က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ငါသည် သင်တက
့်
့် န္င်ငတင်ိုး န္င်ငတင်ိုးသ ့်
ပျျို့ န္ှတစရန်
အတွက် တယတဟ ဝါက ဣသတရလန္င်င၌ ဒါဝဒ်၏ အမျြုိုးမှ သိုးထန်ိုးမျ ိုးက ရက်သကဲသ
့် ့်
့်
ငါသည် သင်တက
့် ရက်မည်။ အတကက င်ိုးမှ တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ငါသည် န္င်ငအ ိုးလိုးက တစ်စစီ
ပြစ်တစပပီိုး လူတက
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါတြန်ပပန်လ တသ အခါ၌
့် အသစ်တြန် ပျျို့ န္ှတစမည်
့်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် ငါ၏မီိုးတတ က်မျ ိုးပြင ့်် သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် နယ်နမတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်
ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ူ သ တနအပြစ်
့် ည်။ ထအချန်၌ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ငါသည် ပခစ်ပခစ်တတ က်ပတ
ငါက
က တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးသည့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သူအပြစ်
့် ယ်ငါ အသစ်တြန် တြ ်ပပမည်၊ သူတ အရင်
့်
ငါက
့် ယ်ငါ ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး တြ ်ပပမည်၊ ငါတယတဟ ဝါက ယဒမျြုိုးန္ွယ်မျ ိုး အကက ိုး၌ တစ်ချန်က
လမ်ိုးတလျှ က်ခသ
ဲ့် လ မျ ိုးစွ တသ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌ ငါတလျှ က်မည်။ ထအချန်မစ
ှ ၍ ငါသည်
ကမဘ တပေါ်၌ လူသ ိုးမျ ိုး၏ အသက်တ က ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည်။ ထတနရ ၌ သူတသည်
ငါ၏
့်
ဘန်ိုးအသတရက တသချ တပါက် ပမင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၏
့် အသက်တ ၌ လမ်ိုးပပမည့်် တလထထဲမှ
မိုးတမ်တင်ကလည်ိုး တသချ တပါက် ပမင်လမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ တနရ မျ ိုးသ ့်
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ သနရ
ငါသွ ိုးမည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ငါ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး တနရက်
့် က

ပမင်တတွျို့လမ်မ
ဘန်ိုးကကီိုးတသ ငါ၏အသွငသ
် ဏ္ဌ န်ကလည်ိုး ပမင်လမ်မ
့် ည်။ ထအပပင်
့် ည်။
့်
တစ်တလ ကလိုးက ငါအပ်စိုးပပီိုး ငါသ
့် ိုးမျ ိုးက ဘန်ိုးအသတရထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်လ သည့်် အချန်၌ ထသ ့်
ပြစ်လမ်မ
ပျပ်ဝပ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တပေါ် ရှ တနရ တင်ိုး၌ လူသ ိုးတသည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ယတန ့်
့်
ငါလပ်တဆ င်တနတသ အလပ်၏ တကျ က်တပေါ်တွင ် ငါ၏ တဲတတ ်က လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုး၌ ခင်ပမဲစွ
တည်ထ ိုးမည်။ လူတသည်
လည်ိုး ငါက
့် ဗမမ န်တတ ်၌ အတစခကကလမ်မ
့် ည်။ ညစ်ညမ်ိုးပပီိုး
့်
စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ် တက င်ိုးသည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် နသည့်် ယဇ်ပလလင်ကလည်ိုး ငါသည်
တစ်စစီပြစ်တအ င် ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး အသစ်ပပန်လည် တည်တဆ က်မည်။ သိုးသ ိုးတပါက်မျ ိုးန္ှင ့််
န္ွ ိုးသ ိုးတပါက်မျ ိုးသည် ပမငပ့်် မတ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ယဇ်ပလလင်တပေါ်၌ ပတနလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် ယတနတခတ်
့်
ဗမမ န်တတ ်က ပြြုချပပီိုး အသစ်တစ်ခ တည်တဆ က်မည်။ စက်ဆပ်ြွယတ
် က င်ိုးသည်လ
့် ူမျ ိုးန္ှင ့််
ပပည့်တ
် နတသ ယတန တည်
ရတနသည့်
ှ
် ဗမမ န်တတ ်သည် ပပြုလမ်မ
့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
ငါတည်တဆ က်တသ ဗမမ န်တတ ်သစ်သည် ငါအတပေါ်
သစစ ရှတသ အတစခမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် နလမ်မ
့်
့် ည်။
ငါ၏ ဗမမ န်တတ ်၏ ဘန်ိုးအသတရအတွက် သူတသည်
တစ်ြန်ထပပီိုး ငါက
့် အတစခကကလမ်မ
့် ည်။
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ဘန်ိုးအသတရက ငါလက်ခရရှတသ တနက
တပါက် ပမင်လမ်မ
့် သင်တ တသချ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့်
ဗမမ န်တတ ်က ပြြုချပပီိုး အသစ်ပပန်လည် တည်တဆ က်သည့်် တနက
တပါက်
့် လည်ိုး သင်တ တသချ
့်
ပမင်လမ်မ
လူသ ိုးတ၏
တတ ် တရ က်လ သည်ကလည်ိုး သင်တ ့်
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့် ကမဘ သ ငါ၏တဲ
့်
တသချ တပါက် ပမင်တတွျို့ ကကလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် ဗမမ န်တတ ်က ပြြုတသ အချန်၌ လူသ ိုးတ၏
့် ကမဘ သ ့်
ငါ၏ တဲတတ ်ကလည်ိုး ယူတဆ င်လ မည်၊ ငါ၏ကကဆင်ိုးလ ပခင်ိုးက သူတ ပမင်
့် ရချန်၌ပင် ပြစ်မည်။
ငါသည် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက ြျက်ဆိုးီ ပပီိုးတန က် ယင်ိုးတက
့် အသစ်တြန် အတူတကွ စစည်ိုးပပီိုးတန က်
ငါ၏ဗမမ န်တတ ်က တည်တဆ က်ပပီိုး ငါ၏ ယဇ်ပလလင်က တည်မည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး ငါထ
့်
ပူတဇ ်သကက မျ ိုးက ဆက်ကပ်န္င်ြ၊ ့် ငါ၏ ဗမမ န်တတ ်၌ ငါက
့် အတစခန္င်ြန္ှ့် င ့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး၌ ငါ၏အလပ်အတွက် သူတက
ူ သစစ
ရှစွ ဆက်ကပ်န္င်တစြ ပြစ်
့် ယ်သတ
့်
့် သည်။
သူတသည်
ယတနတခတ်
ဣသတရလ လူမျြုိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့်
့် ည်၊ ယဇ်ပတရ ဟတ် ဝတ်ရက ဝတ်ပပီိုး
့်
့် လမ်မ
သရြူက တဆ င်ိုးထ ိုးလမ်မ
ိုး၌ ငါ တယတဟ ဝါ၏ ဘန်ိုးတန်ခိုးသည်လည်ိုး
့် ည်၊ သူတအကက
့်
ရှတနလမ်မ
၌သ မက သူတ ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်သည် သူတအတပေါ်
့်
အကက ိုး၌လည်ိုး ရှတနလမ်မ
့် ည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးရှ ငါ၏ အလပ်ကလည်ိုး ငါသည်
ဤသ လ
ဲ့် ၊ ့် ငါ၏အလပ်သည်
့် ပ်တဆ င်မည် ပြစ်သည်။ ဣသတရလန္င်ငအကက ိုး၌ ငါ၏အလပ်ကသ
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌လည်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ ငါသည်
ဣသတရလန္င်င၌ ငါ၏အလပ်က ချဲျို့ထင
ွ ပ် ပီိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးထ
ပျျို့ န္ှတစမည့်
အ
် တွကတ
် ကက င ့်် ပြစ်သည်။
့်

ဤအချန်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုမျ ိုးက ငါ၏ဝည ဉ်က လပ်တဆ င်တနချန် ပြစ်ပပီိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌ ငါ၏အလပ်က စတင်လပ်တဆ င်ချန် ပြစ်သည်။ ထထက်ပ၍ပင်
ဤအချန်သည် ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးက တစ်ဦိုးချင်ိုး ယင်ိုးတသက်
ဆင်ရ အပ်စအလက် ငါခွပဲ ခ ိုးချန်
့်
ပြစ်သည်။ ငါ၏ အလပ် သ ၍ လျင်ပမန်ထတရ က်စွ တရှ ျို့ဆက်န္င်ရန်အတွက် ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ငါသင်တဆီ
့်
့် မှ တတ င်ိုးဆတနသည်မှ ငါ၏အလပ်အ ိုးလိုးအတွက်
သင်၏ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်ရပ်လိုးက ဆက်ကပ်ရန်အပပင် သင်၌ ငါလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှက သင်သည်
ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ထိုးထင
ွ ိုး် န ိုးလည်က တသတသချ ချ သရန်န္င
ှ ့်် ငါအလ
ပ်
့်
ပမထတရ က်တစရန်အတွက် သငခ
့်် န
ွ အ
် ိုး အ ိုးလိုးက အသိုးပပြုရန် ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။
သင်န ိုးလည်ရမည်က ိုး ဤအချက် ပြစ်သည်။ အချင်ိုးချင်ိုး ခက်ရန်ပြစ်ပခင်ိုး၊ တန က်တကက င်ိုးပပန်လှညြ
့်် ့်
လမ်ိုးက ရှ တြွပခင်ိုး၊ သမဟ
။့် ယင်ိုးတသည်
့်
့် တ် ဇ တဆင်ရ သက်သ မှုမျ ိုး ရှ တြွပခင်ိုးက ရပ်တန်တလ
့်
ငါ၏အလပ်က တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးတစမည့်အ
် ပပင် သင်၏ အက့် သြွယ် အန င်္တ်က တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုး တစမည့််
အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ထအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သငက
့်် အက အကွယ်
လိုးဝမတပိုးန္င်သည့်အ
် ပပင် သငက
့်် ပျက်စီိုးတစမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သင်မက်မဲပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ယတန သင်
တလ ဘတကကီိုး တမွျို့တလျ ်တနတသ အရ သည် သင်၏အန င်္တ်က
့်
ြျက်ဆိုးီ မည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ယတနသင်
ခစ ိုးတနသည့်် န ကျင်မသ
ှု ည် သငက
့်် အက အကွယ်တပိုးတနသည့််
့်
အရ ပင် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး သရမည်၊ ယင်ိုးသည် သင်က
့် ယ်သင်
လွတတ
် ပမ က်တစရ ၌ အခက်တတွျို့မည့်် ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှုမျ ိုး၏ သ ိုးတက င် ပြစ်ပခင်ိုးမှ
တရှ င်ရှ ိုးရန်န္င
ှ ့်် ထူထပ်သည်ပ့် မြူထဲ၌ စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးပြစ်ပပီိုး တနက မပမင်န္င်ပခင်ိုးအ ိုး
တရှ င်ရှ ိုးရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ထူထပ်သည်ပ့် မြူ ရှငိုး် သွ ိုးတသ အခါမှ ကကီိုးပမတ်သည်တ
့် န၏
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အလယ်၌ သင်တရ က်တနသည်က သင်တတွျို့မည် ပြစ်သည်။ ထအချန်အတရ က်တွင ်
ငါ၏ တနရက်
ွ ်ထ ချဉ်ိုးကပ်တနလမ်မ
့် သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ည်။ ငါ၏တရ ိုးစီရင်မှုမှ သင်မည်သ ့်
လွတတ
် ပမ က်မည်နည်ိုး။ ပခစ်ပခစ်တတ က်ပူသည့်် တန၏ဒဏ်က သင်မည်သ ခ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏
အလျှပယ် ကကယ်ဝပခင်ိုးအ ိုး လူသ ိုးက တပိုးတသ အခါ၌ သူသည် ယင်ိုးက ပမတ်ပမတ်န္ိုးန္ိုး
ရင်ဝယ်ပက်ထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ မည်သမ
ူ ျှ သတမထ ိုးမမည့်် တနရ သ စွ
် ့် လက်သည်။ လူသ ိုးအတပေါ်
့် နပစ်
ငါ၏ တနရက်
ကျတရ က်တသ အခါ၌ သူသည် ငါ၏ အလျှပယ် ကကယ်ဝပခင်ိုးက တတွျို့ရန္င်တတ မ
့်
့် ည်
မဟတ်တပ၊ သတည်
ိုးမဟတ် တစ်ချန်က သူက
့် ည့်် ခါိုးသိုးီ ြွယ် သမမ တရ ိုး စက ိုးမျ ိုးက
့်
့် ငါတပပ ခဲသ
တတွျို့ ရှန္င်တတ မ
ဲ ့်
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည် အလင်ိုး၏ တတ က်ပမှုက ဆိုးရှုိုးပပီိုး အတမှ င်ထသ
ကျခဲတ
တတွ
့် သ တကက င ့်် ငတကကိုး ပမည်တမ်ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်တ ယတန
့် ျို့ရတသ အရ သည် ငါ၏န္ှုတ်မှ
့်
ထက်တသ ဓ ိုးသ ပြစ်သည်။ ငါ၏လက်ထ၌
ဲ ရှတသ တတ်က တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး လူသ ိုးက

ငါတလ င်ကျွမ်ိုးတစသည့်် မီိုးက တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး သင်တ မပမင်
ရတသိုးတပ။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
့်
့်
့်
ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ တမ က်မ တနဆဲ၊ တစ ငစ
့်် ည်ိုးမှု မရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ငါ၏ အမ်တတ ်၌
့်
သင်တသည်
ငါန္ှု့် တပ် ြင ့်် မမက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က လူသ ိုး၏လျှ ကသိုးပပီိုး အပငင်ိုးပွ ိုးလျက် ငါန္ှင ့််
့်
တက်ခက်တနဆဲပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ငါက
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမရှ၊ ယတနတ
့် င်ငါက
့်
ရန်တတွျို့တနတသ ်လည်ိုး သူသည် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။ သင်တ၏
့်် တ်တသ
့် န္ှုတ်မျ ိုး၌ မတပြ ငမ
လျှ မျ ိုး၊ သွ ိုးမျ ိုး ရှကကသည်။ သင်တ၏
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်တသ အရ မျ ိုးသည် ဧဝက
အပပစ်လပ်တအ င် တသွိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် တမမ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ သင်တသည်
့်
တစ်တယ က်က တစ်တယ က် မျက်လိုးတစ်လိုးြျက်လျှင ် မျက်လိုးတစ်လိုး၊ သွ ိုးတစ်တချ င်ိုးချြုိုးလျှင ်
သွ ိုးတစ်တချ င်ိုးဆပပီိုး တတ င်ိုးဆပပီိုး၊ ငါ၏ မျက်တမှ က်၌ တနရ ရြ၊ ့် တကျ ်ကက ိုးြ၊ ့် အပမတ်ရြအတွ
က်
့်
သင်တသည်
တစ်တယ က်ထမှ တစ်တယ က် လယူရန် အပပင်ိုးအထန် ကကြုိုးပမ်ိုးကကသည်။ သတသ
်
့်
့်
သင်တ တပပ
တသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
် နတကက င်ိုးက
့်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးက ငါတတ်တဆတ် တစ ငက့်် ကည့်တ
သင်တ မသ
ကက။ သင်တ ငါ
တမှ က်သ မလ
ခင်၌ပင် ငါသည် သင်တန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက
့်
့်
့် မျက်
့်
တအ က်တပခအထတင်တအ င် တက င်ိုးစွ န ိုးလည်ပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အစဉ်သပြင ့်် ငါလက်
၏
့်
ဆပ်ကင်ပခင်ိုးမှ ရန်ိုးထက
ွ ်လကကပပီိုး ငါ ့်မျက်စ၏ တစ င်က့် ကည်ပ့် ခင်ိုး မှလည်ိုး တရှ င်ထက
ွ ်လကကသည်။
သတသ
် ငါမူက ိုး သူတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူလပ်တသ အရ မျ ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
့်
မတရှ င်ခတ
ဲ့် ပ။ ထသတရှ
့် စ ိုး လူသ ိုး၏ မတပြ ငမ
့်် တ်မှုက ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး သူ၏ပန်ကန်ပခင်ိုးက
့် င်မည်အ
တရ ိုးစီရင်ရန်အတွက် သူတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူလပ်တသ အရ မျ ိုးက ငါမျက်
စအတွငိုး်
့်
ရည်ရွယ်ချက်ရရှ
ှ ဝင်တရ က်တစခဲသ
င ့်် သူလျှြုျို့ ဝှက်စွ တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ ထတကက
့် ည့်် စက ိုးန္ှင ့််
့်
လျှြုျို့ ဝှက်စွ လပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးသည် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်သည့်် ပလလင်တရှ ျို့၌ အစဉ် ရှတနပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
ပန်ကန်မှုသည် လွနက
် လ
ဲ ှတသ တကက င ့်် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးထမှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ထွက်ခွ သွ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ငါ၏အလပ်သည် ငါ၏ ဝည ဉ်တရှ ျို့၌ လူသ ိုး တပပ ဆခဲသ
် က ိုးမျ ိုး၊
့် ည့်စ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက တလ င်ကျွမ်ိုးတစပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တစြ ပြစ်
့် သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြငက့််
ဤကမဘ မှ ငါထွက်ခွ တသ အခါ လူတသည်
ငါအတပေါ်
ဆက်လက် သစစ ရှတနမည် ပြစ်သည်။
့်
့်
ငါ၏အလပ်အတွက် ငါ၏ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ အတစခမျ ိုးအပြစ် ငါက
့် ဆက်လက် အတစခဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး
ဤကမဘ ရှ ငါ၏အလပ် ပပီိုးသည့်တ
် န အထ
ဆက်လပ်တစမည် ပြစ်သည်။
့်
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်”့် ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

ပညတ်တတ ်တြတ်ရိှ အမှုတတ ်
ဣသတရလလူမျြုိုးတအတပေါ်
တယတဟ ဝါတဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုးတင
ွ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ မူလတနရ က အတပခခင်တစခဲပ့် ပီိုး ယင်ိုးတနရ သည် သူရတနခဲ
ှ
သ
့် ည့််
တလိုးပမတ်တသ တနရ လည်ိုးပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါသည် သူ၏အမှုက
ဣသတရလလူမျြုိုးတအတွ
ကသ
်
သတ်မတ
ှ ထ
်
ိုးခဲသ
ွ ် ဣသတရလပပည်ပပင်ပ၌
့် ည်။ ကနဦိုးတင
့်
သူအမှုမပပြုခဲတ
် ့် တ်ရန်အလငှ့် သူအပမင်
တင
ွ ်
့် ပ၊ ထအစ ိုး သူ၏အမှုနယ်ပယ်က ကနသ
့်
သငတ
့်် လျ ်သည်လ
့် ူမျြုိုးက တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဣသတရလန္င်ငမှ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတက
့် ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ တနရ ပြစ်ပပီိုး၊ ထတနရ ရှ တပမမှုနပ် ြင
့် ့်် လူသ ိုးက တယတဟ ဝါ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်၊
ထတနရ မှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏အမှု အတပခပပြုရ တနရ ပြစ်သွ ိုးသည်။ တန ဧ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးန္ှင ့်် အ ဒ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ကကတသ ဣသတရလ
လူမျြုိုးမျ ိုးသည် ကမဘ တပေါ် ရှ တယတဟ ဝါအမှု၏ လူအတပခခ
အတ်ပမစ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
ထအချန်က လ၌ ဣသတရလပပည်ရှ တယတဟ ဝါအမှု၏ အတရိုးပါမှု၊ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် အဆငမ
့်် ျ ိုးသည်
ကမဘ တစ်ခွငလ
် ိုးရှ သူ၏အမှုက ဣသတရလပပည်၌ ဗဟပပြု၍ အစပျြုိုးန္င်ရန် ပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးဆီသ တပြည်
ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ပျျို့ န္ှသွ
့်
့် ိုးတစရန် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်
သူလပ်တဆ င်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ စပစတစ်ခက အတပခချ၍ စကကဝဠ ရှ
လူအ ိုးလိုးသည် သူ၏ဧဝတင်္လတရ ိုးက လက်ခရရှသည့်တ
် င်တအ င် ထစပစက ချဲျို့ထင
ွ သ
် ွ ိုးရန်
ပြစ်သည်။ ပထမဦိုးဆိုးတသ ဣသတရလ လူမျြုိုးမျ ိုးမှ တန ဧ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ထသူတသည်
တယတဟ ဝါ၏ ဇီဝအသက်သ တပိုးအပ်ပခင်ိုးခရခဲပ့် ပီိုး၊ ဘဝ၏ အတပခခ
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်အတွက် န ိုးလည်ရမျှသ ရှခဲသ
်လည်ိုး တယတဟ ဝါသည်
့် ည်၊ သတသ
့်
မည်သတသ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ် လူသ ိုးအတွက် သူ၏အလတတ ်မှ အဘယ်အရ
ပြစ်တကက င်ိုး မသခဲက့် ကသည့်အ
် ပပင်၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးတ၏
် ခင်က ၎င်ိုးတ မည်
သ ့်
့် အရှငသ
့်
ချစ်တကက က်သငသ
့်် ည်က သ ၍ပင် မသတပ။ လက်န ရန်က စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပညတ်တတ ်မျ ိုး ရှမရှ သမဟ
ှ အ
် တွက်
့် တ် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရင
တဆ င်ရွကတ
် ပိုးသငသ
့်် ည့်် တ ဝန် ရှမရှ တအတွ
ကမ
် ူ အ ဒ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည်
့်
ဤအရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘ မျှမသခဲက့် ကတပ။ သူတသ
ွ ိုး် ပြစ်သက
ူ သူ၏မသ ိုးစက
့် သမျှမှ ခင်ပန
တထ က်ပရ
့်် ည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဇနီိုးသည်က သူမခင်ပန
ွ ိုး် က
့် န် တချွိုးကျတအ င် အလပ် လပ်သငသ
ကျြုိုးန္ွန ခသငပ့်် ပီိုး တယတဟ ဝါ ြန်ဆင်ိုးခဲတ
ွ ် ဆက်လက် တည်တတ
့် အ င်
့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လပ်တဆ င်သင်သ
့်် ရလျှင ် တယတဟ ဝါ၏ဇီဝအသက်န္င
ှ ့််
့် ည် ဆသည်သ ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ

သူ၏အသက်သ ရှသည့်် ထကဲသ
့် တသ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
့်
မည်သလ
် ခင်က မည်သ
့် ့်
့် က်န ရမည် သမဟ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးတ၏
့် အရှငသ
တကျနပ်တစရမည်က ဘ မျှ မသန ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ ထသူတ၏
့် န ိုးလည်ပခင်ိုးသည်
နည်ိုးပါိုးလွနိုး် လှသည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
ဲ တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲမ၊ှု သမဟ
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးထ၌
့် တ်
လမ်လည်လည
ှ ပ့်် ြ ိုးမှု ဘ မျှမရှဘဲ၊ သူတအကက
ိုး၌ မန လဝန်တမှုန္င
ှ ့်် အတက်အခပြစ်မှုတ ့်
့်
ပြစ်ခတ
ဲ သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ တယတဟ ဝါတည်ိုးဟူတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး၏ အရှငသ
် ခင်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည့်် အသပည သမဟ
့် တ် န ိုးလည်မှု ၎င်ိုးတတွ
့် င ် မရှခဲက့် ကတပ။ လူတ၏
့်
ဤဘိုးတဘိုးဘဘ
ီ င်မျ ိုးမှ တယတဟ ဝါ၏အရ မျ ိုးက စ ိုးသိုးရန်န္င
ှ ့်် တယတဟ ဝါ၏ဥစစ မျ ိုး၌
တမွျို့တလျ ်ရန်သ သခဲက့် ကသည်၊ သတသ
် တယတဟ ဝါက မည်သချစ်
့်
့် တကက က်ရမည်က
ထသူတမသ
် င်သ
့် ဒူိုးတထ က်ပပီိုး ဝတ်ပပြုကိုးကွယသ
့် ူ တစ်ဦိုး
့် ခဲက့် ကတပ၊ တယတဟ ဝါသည် ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်
ပြစ်တကက င်ိုးကလည်ိုး မသခဲက့် ကတပ။ ထတကက
င ့်် သူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးဟ မည်သ ့်
တခေါ်ဆန္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍ ထကဲသ
့် ပြစ်
့် တနပါလျှင၊် “တယတဟ ဝါသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးတ၏
့်
အရှငသ
် ခင် ပြစ်သည်။” န္ှင ့်် “လူသ ိုးသည် သူက
့် ထင်ရှ ိုးန္င်တစရန်၊ သူ၏ဘန်ိုးတတ ်က
ထင်ရှ ိုးန္င်တစရန်န္င
ှ ့်် သူက
့် ည်။” ဟူသည့််
့် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ရန်အလငှ့် လူသ ိုးက သူ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ ကက ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ တယတဟ ဝါက
ချစ်တကက က်ပခင်ိုး မရှသည့်် လူမျ ိုးသည် သူ၏ဘန်ိုးတတ ်အတွက် သက်တသခချက် တစ်ခ
မည်သပြစ်
ဘရ ိုး ဘန်ိုးအသတရ၏ သရပ်သကန်မျ ိုး မည်သ ့်
့် လ န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်လ န္င်ကကမည်နည်ိုး။ သပြစ်
ှ အ
့်် ညီ လူသ ိုးက ငါြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ။” ဟူသည့််
့် လျှင ် “ငါ၏ပသဏ္ဌ န်န္င
တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဆိုးယတ်သူ စ တန်၏လက်ထ၌
ဲ လက်နက်တစ်ခ
ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
် ပတ်တတ ်တမှ့် လူသ ိုးက
့် ည် မဟတ်တလ ။ သပြစ်
့် လျှင ် ဤန္ှုတက
တယတဟ ဝါ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး အရှက်ရတစသည့်် အမှတ်လကခဏ တစ်ခ ပြစ်သွ ိုးလမ့််မည်
မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ြန်ဆင်ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က် အမှု၏ ထအဆငက
့်် ပပီိုးတပမ က်ရန်အလငှ့်
တယတဟ ဝါသည် အ ဒလက်ထက်မှ တန ဧ လက်ထက်တင်တအ င် လူတက
့် လမ်ိုးမညန်ခ၊ဲ့် သမဟ
့် တ်
လမ်ိုးမပပခဲတ
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးက ကမဘ ကကီိုးက ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
် ချန် တန က်ပင်ိုးမသ
ှ
့် ပ။ ထထက်
့် ည့်အ
့်
တန ဧ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးန္ှင ့်် အ ဒတ သ
့် ိုးစဉ် တပမိုးဆက်မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည့််
ဣသတရလလူမျြုိုးတက
် တ
ှ ် စတင်လမ်ိုးပပတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဣသတရလပပည်၌
့် သတ်သတ်မှတမ
သူ၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ဣသတရလပပည် တစ်ဝန်ိုးတင
ွ ် ဣသတရလပပည်သူ
့်
အ ိုးလိုးတက
ရင
ှ တ
် နထင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လမ်ိုးညန်တပိုးခဲသ
့် ည်၊ ထသပြင
့် ၎င်ိုးတ အသက်
့်
့် ့်် လူသ ိုးသည်
သူထ
် ့် မှ ြန်ဆင်ိုးခလူသတတဝါအပြစ် ထလ န္င်ရန် တယတဟ ဝါသည်
့် မှ အသက်ကရရှန္င်ပပီိုး တပမမှုနထဲ

လူသ ိုးအထဲသ ဇီ
ွ ိုး် န္င်သည်သ မကဘဲ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ န္င်က
့် ဝအသက်က မှုတ်သင
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကျန်ဆန္
ဲ င်သည့်အ
် ပပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပ်စိုးရန် သူ၏လှတတတ ်က
အသိုးပပြုန္င်သည့်အ
် တကက င်ိုးလည်ိုး ပပသခဲသ
့် ည်။ တယတဟ ဝါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌
လူသ ိုး၏ဘဝက လမ်ိုးပပတပိုးန္င်သည်သ မက၊ တနညအချ
န်န ရီအတင်ိုး လူသ ိုးတ အကက
ိုးတင
ွ ်
့်
့်
စက ိုးတပပ န္င်၊ အမှုပပြုန္င်တကက င်ိုးကလည်ိုး သူတတတွ
့် ျို့ ပမင်ခကဲ့် ကသည်။ လူသ ိုးသည်
သူတက က်ယခ
ူ သ
ဲ့် ည့်် တပမမှုနမ
် ့် ှ ပြစ်တပေါ်လ ခဲတ
လူသ ိုးအ ိုး
့် ကက င်ိုး၊ ထအပပင်
့်
သူြန်ဆင်ိုးပြစ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက သူ၏ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး သန္င်တစရန်အလငှ့် သ ထအမှုကပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤမျှသ မက (အမှနတ
် ွင ် ဣသတရလပပည်မှ သီိုးပခ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
ဣသတရလလူမျြုိုးထမ
ဲ ှ
့်
ခွထ
ဲ က
ွ လ
်
ခဲပ့် ပီိုး အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတမှ့် ဆင်ိုးသက်လ ခဲသ
ူ ျ ိုးပင် ပြစ်တသ ) အပခ ိုးတသ လူမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် မ
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် တယတဟ ဝါ၏ ဣသတရလပပည်မှ ဧဝတင်္လတရ ိုးက လက်ခရရှတစန္င်ရန် အတွက၊်
စကကဝဠ တွငိုး် ရှ ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးက တယတဟ ဝါက ချစ်တကက က်န္င်ကကပပီိုး သူက
့် ကကီိုးပမတ်သည်ဟ
လက်ခန္င်ကကတစရန်အတွက် သူသည် သူ၏အမှုတတ ်က ဣသတရလပပည်၌ အရင်ပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
တယတဟ ဝါက ဣသတရလပပည်၌ သူ၏အမှုက မစတင်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်
လူတက
ှ တ
် နထင်ခင
ွ ့်် ပပြုခဲမ
့် ွ အသက်ရင
့် ည်ဆပါက၊ လူသ ိုး၏
့် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပူပင်တကက င်က့် ကမဲစ
ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ သဘ ဝတကက င့်် (သဘ ဝမှ လူသည် သူမပမင်န္င်သည့်် အရ မျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ
မသန္င်တပ၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ြန်ဆင်ိုးသသ
ူ ည် တယတဟ ဝါ ပြစ်တကက င်ိုးက လူက
သမည် မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးအ ိုး အဘယ်တကက င့်် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် ကက င်ိုးက သ ၍ မသန္င်တကက င်ိုးက
ဆလသည်။) လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ူ ှ တယတဟ ဝါ ပြစ်သည်ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ သူသည်
့် မ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးတ၏
် ခင် ပြစ်သည်ကလည်ိုးတက င်ိုး လူသ ိုးသည် ဘယ်တသ အခါမျှ
့် အရှငသ
သမည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ထ ိုးခဲက
့်
အချန်က လတစ်ခကက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုး၌ ဆက်လက် ရှတန၍ သူတက
် စ ိုး
့် လမ်ိုးညန်တပိုးမည့်အ
စွနပစ်
် ့် ၍ထွကခ
် ွ သွ ိုးခဲပ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် သညဘဝသ ့်
့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပပန်လည်တရ က်ရှသွ ိုးခဲမ
ှ ့်် တပမကကီိုးန္ှင ့်် သူြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့််
့် ည် ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်န္င
အသတခဂျမျ ိုးလှတသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးတသည်
လည်ိုး သညဘဝသ ့်
့်
ပပန်လည်တရ က်ရသွ
ှ ိုးမည့်အ
် ပပင် စ တန်၏နင်ိုးတပခပခင်ိုးက ခရပပီိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့််
“သူ၏ြန်ဆင်ိုးခတ၏အလယ်
ဟ ဆလသည့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ တနရ တစ်ခ၊
့်
သူရပ်တည်ရန်အတွက် တနရ တစ်ခ ရှသငသ
့်် ည်။” ဟူသည့်် တယတဟ ဝါ၏ ဆန္ဒမှ
အစတ်စတ်အပမ ပမ ကွဲတကကသွ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
င့်် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ည်။ ထတကက
့်
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် လူသ ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတက
့် လမ်ိုးပပြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အထဲမှ

၎င်ိုးတက
၌ ဆက်လက် ရှတနန္င်ခသ
ဲ့် ည်- ဤသည်အ ိုးလိုးတမှ့်
့် စက ိုးတပပ ြ ၎င်
့် ိုးတအလယ်
့်
သူ၏လအင်ဆန္ဒက အတက င်အထည်တြ ်ပပီိုး သူ၏အစီအစဉ်က တအ င်ပမင်တစရန်အတွက် ပြစ်သည်။
ဣသတရလပပည်၌ သူပပြုခဲသ
် မှုမှ သူ၏ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး မတင်မီ
့် ည့်အ
သူချမှတထ
်
ိုးခဲသ
် သ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င ့််
့် ည့်် အစီအစဉ်က အတက င်အထည် တြ ်ရန်အတွက်သ ရည်ရွယခ
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးအထဲ၌ ပထမဦိုးဆိုး သူလပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးက သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတမှ့်
တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ ဆနက
် ့် ျင်မတနဘဲ န္ှစ်မျြုိုးလိုးမှ သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ၊ှု သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
သူ၏ဘန်ိုးတတ ်တအတွ
ကတ
် ရ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က ပ၍
့်
နက်နတ
ဲ စရန်အတွက်ပါ ပြစ်သည်။ တန ဧတခတ်ပပီိုးတန က် ကမဘ တပေါ် ရှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ဘဝက
န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င်တင် သူလမ်ိုးပပတပိုးခဲသ
့် ည်၊ ထအချန်တတ အတွငိုး် တယတဟ ဝါတည်ိုးဟူတသ
ခပ်သမ်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတ၏
် ခင်က မည်သချစ်
တ က
့် အရှငသ
့် တကက က်ရမည်၊ မမတအသက်
့်
မည်သ တနထ
င်ရမည်၊ မည်ကသ
ဲ့် ဆက်
လက်၍ တနထင်အသက်ရင
ှ သ
် ွ ိုးရမည် စသည်တအပပင်
့်
့်
့်
အတရိုးကကီိုးဆိုးမှ တယတဟ ဝါအတွက် သက်တသတစ်ဦိုးအပြစ် မည်သ ပပြုမူ
ရမည်၊ သူက
ဲ့် ့်
့်
့် မည်ကသ
န ခရမည်န္င
ှ ့်် သူက
ဲ့် ချစ်
ဒါဝဒ်န္င
ှ ့်် သူ၏ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး
့် မည်ကသ
့် တကက က်ရမည်တအပပင်
့်
ပပြုခဲက့် ကသကဲသ
့် သူ
ွ ်ိုးကကရမည် စသည်တက
့် က
့် င်္ီတပြင ့်် မည်သ ချီ
့် ိုးမမ
့် န ိုးလည်ြ လူ
့် တအ
့် ိုး
တယတဟ ဝါက သွနသ
် င်တပိုးခဲသ
့် ည်။
တယတဟ ဝါ သူ၏အမှုကလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် န္ှစ်တပါင်ိုး န္ှစ်တထ င် က လမတင်မီ၊ လူသ ိုးသည်
ဘ တစ်ခမျှ မသခဲတ
် ိုးလိုးနီိုးပါိုးတသည်
အကျငစ
့်် ရတတပျက်ပပ ိုး
့် ပ၊ ထပပင်
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
့်
သွ ိုးခဲက့် ကပပီိုး တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင့်် ကမဘ ကကီိုးြျက်ဆိုးီ ခရပခင်ိုးမတင်မီအထ သူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၌
တယတဟ ဝါ လိုးဝမရှသည်အ
့် ပပင် သူ၏လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် ပ၍ ကင်ိုးကွ တနကကက လူတက န္ှင ့််
တသ င်ိုးတပပ င်ိုးလင်ဆက်ဆပခင်ိုးန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် အတင်ိုးအတ ထ ကျဆင်ိုးသွ ိုးခဲက့် ကသည်။
တယတဟ ဝါ ပပြုမည်အ
့် မှုက ၎င်ိုးတသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတချ၊ ၎င်ိုးတ၌့်
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးမရှ၊ ဗဟသတ သ ၍ပင် နည်ိုးပါိုးပပီိုး အသက်ရြူှ တတ်တသ စက်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၊ ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အသက် စသည့်် အတကက င်ိုးအရ တက
့်
့် လိုးဝ
မသန ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ၎င်ိုးတသည်
တမမကဲသ
့် ပင်
့်
့် ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှု
အမျြုိုးမျြုိုးက ပါဝင်တဆ င်ရွက်ကကသည်၊ ထပပင်
့် တယတဟ ဝါက ထပါိုးတစ ်က ိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ
အတပမ က်အပမ ိုးကလည်ိုး တပပ ဆကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ထသူတသည်
့်
့်
မသန ိုးမလည်သည့်အ
် တွကတ
် ကက င ့်် တယတဟ ဝါသည် ထသူတက
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ပဲပ့် ပင်ဆိုးမပခင်ိုးမပပြုခဲတ
် န က်မှသ ၊ တန ဧ အသက် ၆၀၁
့် ပ။ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုး ပပီိုးသည့်တ
န္ှစ်ပပည့်သ
် ည့်အ
် ချန်တွင၊် တယတဟ ဝါသည် တန ဧထ ထိုးစတကျ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီိုး တန ဧန္ှင ့််

သူ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးမှ အသက်ရင
ှ က
် ျန်ရစ်တသ ငှကမ
် ျ ိုးန္ှင ့််
သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုးကလည်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်က လ ကန်ဆိုးသည်အထ န္ှစ်တပါင်ိုး ၂၅၀၀ ကက တအ င်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပလျက်၊ သူန္င
ှ ့်် သူ၏မသ ိုးစတက
့် ည်။ သူသည် ဣသတရလပပည်တွင ်
့် လမ်ိုးပပခဲသ
အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်မှ ၊ ဆလသည်မှ တရ ိုးဝင် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်မှ စစတပါင်ိုး န္ှစ်တပါင်ိုး ၂၀၀၀ ရှပပီိုး၊
ဣသတရလပပည်တင
ွ ိုး် န္ှင ့်် ပပည်ပ၌ တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ချန်မှ န္ှစတ
် ပါင်ိုး ၅၀၀
ရှသည့်အ
် တွက် စစတပါင်ိုးန္စ
ှ ်တပါင်ိုး ၂၅၀၀ ပြစ်သည်။ ထက လအတတ အတွငိုး်
ဣသတရလလူမျြုိုးတအတနပြင်
့် တယတဟ ဝါက အတစခကကရန်အတွက် ဗမ န်တတ ်တစ်တဆ င်က
့်
၎င်ိုးတတဆ
က်လပ်သငတ
့်် ကက င်ိုး၊ ယဇ်ပတရ ဟတ် ဝတ်ရမျ ိုးက ဝတ်ဆင်လျက်၊
့်
၎င်ိုးတစီ့် ိုးတသ ြနပ်မျ ိုးက ဗမ န်တတ ်က ညစ်တပတစပပီိုး ဗမ န်တတ ်ထပ်မှ ၎င်ိုးတအတပေါ်
သမီ့် ိုးကျက
့်
၎င်ိုးတ မီ
ဲ ြ
့် ိုးတလ င်၍တသကန်ကကမည် စိုးတသ တကက င့်် အရဏ်ဦိုးအချန်တွင ် ဗမ န်တတ ်ထသ
့် နပ်မပါဘဲ၊
တလျှ က်သွ ိုးသင်တ
ဲ့် ည်။ ထသူတသည်
မမတ၏
့် ကက င်ိုး ဣသတရလ လူမျြုိုးတက
့် သူလမ်ိုးညန်ခသ
့်
့်
တ ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးက ထမ်ိုးရွက်ကကပပီိုး တယတဟ ဝါ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက န ခခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဗမ န်တတ ်ထ၌
ဲ တယတဟ ဝါထ ဆတတ င်ိုးခဲက့် ကပပီိုး တယတဟ ဝါ၏ ဗျ ဒတ်တတ ်က ရရှပပီိုးသည့်တ
် န က်၊
ဆလသည်မှ တယတဟ ဝါက စက ိုးတပပ ပပီိုးသည့်တ
် န က် ၎င်ိုးတသည်
လူအတပမ က်အပမ ိုးက
့်
ဦိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ထသူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ တယတဟ ဝါက ချစ်တကက က်မှု
ပပသငတ
့်် ကက င်ိုး သွနသ
် င်ခသ
ဲ့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် ဗမ န်တတ ်တစ်တဆ င်န္င
ှ ့်် ယဇ်ပလလင်တစ်ခက
တည်တဆ က်သင်တ
့် ကက င်ိုး တယတဟ ဝါက ၎င်ိုးတက
့် တပပ ခဲပ့် ပီိုး၊ တယတဟ ဝါ
သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်အ
် ချန်၌၊ ယင်ိုးမှ ပသခါပွဲတန၌့် ၎င်ိုးတက
့် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးထဲ၌
တယတဟ ဝါက ချစ်တကက က်ပခင်ိုး ရှကကတစရန်အလငှ့် တယတဟ ဝါက တည်ခင်ိုးရန်
တမွိုးကင်ိုးစန္ွ ိုးတပါက်န္င
ှ ့်် သိုးငယ်တက
ွ ် ယဇ်ပတ
ူ ဇ ်သကက မျ ိုးအပြစ်
့် ပပင်ဆင်ပပီိုး ယဇ်ပလလင်တပေါ်တင
တင်ထ ိုးသင်တ
် ့် ှ ခဲသ
့် ကက င်ိုး မနမ
့် ည်။ ဤပညတ်တတ ်က ၎င်ိုးတန့် ခပခင်ိုး ရှမရှသည် တယတဟ ဝါအတပေါ်
၎င်ိုးတသစစ
ရှမှုက တင်ိုးတ ချက် ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ တယတဟ ဝါသည် သူြန်
့်
့်
့် ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ သတတမတနရက်
ပြစ်သည်တ
့် နက
က် ဥပသ်တနအပြစ်
သတ်မှတတ
် ပိုးခဲသ
့် လည်ိုး ၎င်ိုးတအတွ
့်
့် ည်။ ဥပသ်တနလွ
့် နပ် ပီိုး
့်
တန က်တစ်တနပြစ်
ွ ်ိုးရန်အတွကတ
် န၊ ့်
့် သည့်် ပထမတနက
့် ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် တယတဟ ဝါက ချီိုးမမ
့်
တယတဟ ဝါက ယဇ်ပတ
ူ ဇ ်ပသရန်အတွကတ
် နန္ှ့် င၊့်် တယတဟ ဝါအတွက် တတိုးင်္ီတပြင ့််
ချီိုးမွမ်ိုးရန်အတွကတ
် နအပြစ်
သတ်မှတခ
် သ
ဲ့် ည်။ ထတန၌့် ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ပလလင်တပေါ်မှ
့်
့်
ယဇ်ပတ
ူ ဇ ်သကက မျ ိုးက စ ိုးသိုးန္င်ကကရန်အလငှ့် ၊ တယတဟ ဝါသည် လူတစ့် ိုးြ ယဇ်
ပလလင်တပေါ် ရှ
့်
ယဇ်တက င်မျ ိုးက ခွပဲ ခမ်ိုးတစရန် ယဇ်ပတရ ဟတ်အ ိုးလိုးက တခေါ်၍စတဝိုးတစသည်။ ပပီိုးလျှင ်
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးကကရတကက င်ိုး၊ သူန္င
ှ အ
့်် တူ တဝမျှစ ိုးသိုးကကရတကက င်ိုးန္ှင ့််
့်

၎င်ိုးတသည်
သူ၏ တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးခရတသ လူမျြုိုးပြစ်တကက င်ိုး တယတဟ ဝါ တပပ ဆခဲသ
့် ည် (ယင်ိုးမှ
့်
ဣသတရလလူတန္ှ့် င ့်် ထ ိုးရသည့်
ှ
် တယတဟ ဝါ၏ပဋည ဉ်ပင်ပြစ်သည်)။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်ပ
့် င်
ယတနတ
ရ ိုးသခင်သ ပြစ်ပပီိုး
့် င်တအ င် ဣသတရလလူမျြုိုးတက
့် တယတဟ ဝါသည် ၎င်ိုးတ၏ဘ
့်
တစ်ပါိုးတသ အမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ တပပ ဆကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အဲင်္တတြုပပည်ထမ
ဲ ထ
ှ က
ွ ်က တမ တရှတန က်သ လ
့် က်လ ကကတသ ဣသတရလလူတက
့်
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးတပိုးအပ်ရန် တယတဟ ဝါသည် တမ တရှအတွက် ပညတ်တတ ်အမျ ိုးအပပ ိုးက
ပညတ်တတ ်တခတ် က လအတွငိုး် ချတပိုးခဲသ
့် ည်။ ဤပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဣသတရလ
လူမျြုိုးတအတွ
က် တယတဟ ဝါတပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်က အဲင်္တတြုလူမျြုိုးတန္ှ့် င ့််
့်
ဘ မျှမသက်ဆင်တပ၊ ၎င်ိုးပညတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဣသတရလလူမျြုိုးတက
် ့် တ်ထန်ိုးချြုပ်ရန်အတွက်
့် ကနသ
ရည်ရွယ်ထ ိုးပပီိုး ဣသတရလလူတအတပေါ်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ပပြုလပ်ရန် ထ၎င်ိုးပညတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
သူအသိုးပပြုခဲသ
ဥပသ်တနက
့်် န်ိုးကကပခင်ိုးရှမရှ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် တစ ငထ
့်
့် မဘမျ ိုးက
ရတသကကပခင်ိုး ရှမရှ၊ ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးက ကိုးကွယက် ကပခင်ိုး ရှမရှ အစရှသည်တမှ့် ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်
့်
အပပစ်ရမရှ
ှ ၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးရှမရှက စီရင်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထသူတထဲ
့် ၌
တယတဟ ဝါ၏မီိုးပြင ့်် ဒဏ်ခတ်ခရသူအချြုျို့ ရှခဲသ
့် ည်၊ တကျ က်ခပဲ ြင ့်် တပါက်သတ်ခရသူအချြုျို့ ရှခဲပ့် ပီိုး၊
တယတဟ ဝါထမှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ခစ ိုးခဲရ
့် သူအချြုျို့ ရှခဲပ့် ပီိုးလျှင၊် ဤအရ အ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
ထပညတ်တတ ်မျ ိုးက န ခမှုရမရှ
ှ အတပေါ်မူတည်၍ ဆိုးပြတ်သည်။ ဥပသ်တနက
့်် န်ိုးပခင်ိုး
့် တစ ငထ
မရှသူတသည်
တကျ က်ခပဲ ြင ့်် တသသည်အထ တပါက်သတ်ခခဲရ
့် သည်။ ဥပသ်တနက
့်
့်
တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် ယဇ်ပတရ ဟတ်တမှ့် မူ တယတဟ ဝါ၏မီိုးပြင ့်် ဒဏ်ခတ်ခခဲရ
့် သည်။
မမတ၏မ
လည်ိုး တကျ က်ခပဲ ြင ့်် တသသည်အထ
့် ဘမျ ိုးက ရတသပခင်ိုး မရှသူတသည်
့်
တပါက်သတ်ခခဲရ
့် သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက တယတဟ ဝါက အကကပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါက
သူ၏ပညတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဥပတဒမျ ိုးက ချမှတခ
် သ
ဲ့် ည်မှ လူတ၏
့် အသက်တ ၌
သူဦိုးတဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ လူတသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န ိုးတထ င်ပပီိုး န ခကကက သူက
့်
့်
ပန်ကန်ပခင်ိုး မပပြုကကတစရန် ပြစ်သည်။ သူ၏အန င်္တ်အမှုအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်က
ပ၍တက င်ိုးမွနစ
် ွ ချမှတ်န္င်တရိုးအတွက် တမွိုးကင်ိုးစ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ဆက်လက် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးရန်
ထပညတ်တတ ်မျ ိုးက သူအသိုးပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် တယတဟ ဝါပပြုခဲတ
့် သ
့်
အမှုတပေါ်မူတည်၍ ပထမတခတ်က ပညတ်တတ ်တခတ်ဟတခေါ်သည်။ တယတဟ ဝါသည် မျ ိုးစွ တသ
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးကပပြုခဲပ့် ပီိုး အမှု အမျ ိုးအပပ ိုးက ပပြုခဲတ
့်
့် သ ်လည်ိုး၊ မသန ိုးမလည်တသ ဤလူတက
့်
လူဆန်ပ၊ အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပ၊ တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးခရီိုးက သန ိုးလည်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးတအ
့် ိုး
သွနသ
် င်တပိုးလျက်၊ သူအတနပြင်
ှ
လမ်ိုးပပခဲသ
့် လူသ ိုးတက
့် ည်။
့်
့် အပပြုသတဘ ြက်မသ

အမျ ိုးဆိုးအတနပြင့်် သူပပြုခဲတ
့် သ အမှုသည် သူ၏လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် သူ၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ ့်
လက်တလျှ က်တစရန်အတွက် ပြစ်သည်။ အမှုပပြုခဲပ့် ခင်ိုးမှ အနည်ိုးငယ်သ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ
လူမျ ိုးအတပေါ်တင
ွ ် ပြစ်သည်။ ထအမှုသည် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန် သမဟ
့် တ်
၎င်ိုးတ၏
ှု ရန်
ှ အထ မကျယ်ပပန်ခဲ့် တ
် ့် တ်ရန်န္င
ှ ့််
့် ပ။ လူတက
့် အသက်တွင ် တိုးတက်မရ
့် ကနသ
ထန်ိုးချြုပ်ရန်အတွက် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးကသ သူစတ်ဝင်စ ိုးခဲသ
့် ည်။ ထအချန်တန်ိုးက
ဣသတရလလူမျြုိုးအတွက် တယတဟ ဝါသည် ဗမ န်တတ ်ထ၌
ဲ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင်မျှသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် မိုးတမ်တင်၊ မီိုးတင်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါက
၎င်ိုးတလ
် ရ မှ ယတနတခတ်
လူမျ ိုးမှ သူ၏ပညတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ည့်အ
့်
့် ပ်တဆ င်ရန် တတ င်ိုးဆခဲသ
ဥပတဒမျ ိုးအပြစ် န ိုးလည်ထ ိုးကကသည်၊့် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးဟပင် တခေါ်ဆန္င်သည်အ
့် ရ မျ ိုးက
န ခပခင်ိုးသ ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် တယတဟ ဝါပပြုခဲသ
် ရ မှ ၎င်ိုးတက
့် ည့်အ
့်
တပပ င်ိုးလဲတစရန်အတွက် ရည်ရွယခ
် ပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး၌ ရှသငရ
့်် ထ
ှ က်တသ အရ မျ ိုးက
ပ၍တပိုးအပ်ရန်၊ သူကယ်တင်၏န္ှုတပ် ြင ့်် လူတက
့် လမ်ိုးညန်တပိုးရန် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ြန်ဆင်ိုးခရပပီိုးတန က် လူသ ိုးသည် မမ၌ ရှသင်သ
့် ည်အရ တစ်ခမျှ
မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူဦိုးတဆ င်ခတ
ဲ့် သ လူတအ
့်
့် ိုး
၎င်ိုးတ၏ဘ
ိုးတဘိုးမျ ိုးပြစ်ကကတသ အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတထက်
သ လွန ် သွ ိုးတစလျက်၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့်
့် ိုး
ကမဘ တပေါ် ရှ ၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုးအတွက် ပင်ဆင်ထ ိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုးက တယတဟ ဝါက လူတအ
့်
့် ိုး
တပိုးခဲသ
့် ရ မှ အစဦိုး၌ အ ဒန္ှင ့််
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ၎င်ိုးတက
့် ည်အ
့် တယတဟ ဝါ တပိုးခဲသ
ဧဝတက
် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ည်ထက် ပ၍သ လွနတ
့် ကယ်တတ ်တပိုးခဲသ
့် ဆတစ
ဣသတရလပပည်၌ တယတဟ ဝါပပြုခဲသ
ွ ်က လမ်ိုးပပတပိုးရန်န္င
ှ ့်် လူတသည်
့် ည့်် အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
မမတ၏
ှ က
် သမှတ်တစန္င်ရန်သ ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါက လူတက
့် ြန်ဆင်ိုးရင
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၊
သမဟ
ဘ
့် ၊ဲ ၎င်ိုးတက
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် တ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတ မပပြုခဲ
့်
့် လမ်ိုးပပပခင်ိုးသ ပပြုခဲသ
ပညတ်တတ ်တခတ်၌ တယတဟ ဝါပပြုခဲသ
့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုး၏ အချြုပ်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဣသတရလတစ်ပပည်လိုး၌ သူပပြုခဲတ
ှ ် ဇ တ်တကက င်ိုး၊
့် သ အမှု၏ တန က်ခသမင်ိုး၊ ပြစ်ရပ်မန
အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တယတဟ ဝါ လက်တတ ်၏ ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု အ က်၌ ထ ိုးရရန်
ှ
သူ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုတတ ်၏ အစလည်ိုး ပြစ်သည်။ ထမှတန၍ သူ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၌ သ ၍မျ ိုးတသ အမှုတ တပေါ်
ွ လ
်
ခဲသ
့် ည်။
့် ထက
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “လက်န ရန်” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

တရွ ားနှုတခ် ြင်ားတြတ်၏အမှု တန က်ကယ
ွ မ
် ှ အခ စ်မှန်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်ပြစ်တသ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ် တစ်ရပ်လိုးတွင ်
အဆငသ
့်် ိုးဆင၊့်် သမဟ
့် တ် တခတ်သိုးတခတ် ပါဝင်သည်၊ အစအဦိုး၏ ပညတ်တတ ်တခတ်၊
(တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတခတ်လည်ိုးပြစ်တသ ) တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၏
န္င်ငတတ ်တခတ်တပြစ်
့် တလသည်။ ဤတခတ်သိုးတခတ်တမှ့် ငါ၏အမှုသည် တခတ်တစ်ခစီ၏
သဘ ဝန္ှငအ
့်် ညီ အတကက င်ိုးအရ ကွဲပပ ိုး၏၊ သရ့် တွင ် အဆငတ
့်် စ်ခစီတင်ိုး၌ ဤအမှုသည် လူသ ိုး၏
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လက်တလျ ညီတထွရသည်
ှ
၊ သတည်
ိုးမဟတ် ပ၍အတအကျဆတသ ် စ တန်န္င
ှ ့််
့်
ငါဆင်န္သ
ဲ ည့်် စစ်ပဲတ
ွ ွင ် သူအသိုးပပြုသည့်် လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ဤအမှုက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါအမှု
့် ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ စ တန်က အန္င်ယူရန်၊ ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အနန္တတန်ခိုးက ထင်ရှ ိုးတစရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုး အ ိုးလိုးက တြ ်ထတ်ပပရန်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် စ တန်၏အပ်စိုးမှု တအ က်တွင ် တနထင်ကကသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
ကယ်တင်ရန်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးက ပပသရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏
မခမရပ်န္င် တလ က်တအ င် တကက က်မက်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်ပြစ်၏၊ ယင်ိုးထက်ပ၍ပင်
ြန်ဆင်ိုးခသက်ရတ
ှ အတနပြင
့်် တက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မတက င်ိုးမကှု က ိုး ခွပဲ ခ ိုးသပမင်တစရန်၊ ငါသည်
့်
အရ အ ိုးလိုးတ၏
့် အပ်စိုးသပူ ြစ်တကက င်ိုးက သကကတစရန်၊ စ တန်သည် လူသ ိုးတ၏
့် ရန်သ၊ူ
အကျငပ
့်် ျက်ယယွငိုး် တသ နတ်ဆိုးပြစ်တကက င်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တစရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
တက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မတက င်ိုးမကှု က ိုး၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မသ ိုးကက ိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ညစ်ညမ်ိုးပခင်ိုးကက ိုး၊
ကကီိုးပမတ်တသ အရ န္ှင ့်် ယတ်ညတ
့် သ အရ ကက ိုး ပခ ိုးန ိုးမက
ှု အကကင်ိုးမဲ့် တသချ မှုပြင ့်် သကကတစရန်
ပြစ်သည်။ သမှ့် သ မသန ိုးမလည်တသ လူသ ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစသည်မှ
ငါမဟတ်တကက င်ိုးက လည်ိုးတက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ပ် ြစ်တသ ငါကသ လူသ ိုးတက
့် ကယ်တင်န္င်ပပီိုး
လူတတမွ
အပ်န္င
ှ ိုး် န္င်တကက င်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး၊ ငါအတွ
က်
့်
့် ျို့တလျ ်ခစ ိုး န္င်တသ အရ တက
့် လူတအတပေါ်
့်
သက်တသခန္င်လ ကကလမ်မ
ူ
ိုး
့် ည်၊ ထပပင်
့် ငါသည် အရ အ ိုးလိုးတ၏
့် အပ်စိုးသပူ ြစ်က ၊ စ တန်မက
ငါက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် ငါက
် ့် ျင်ခတ
ဲ့် သ သတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်တယ က်မျှသ
့် ဆနက
ပြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတသ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်က
့် ည်။ ငါ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
့် လ ကကလမ်မ
အဆငသ
့်် ိုးဆင ့်် ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပပီိုး၊ ငါသည် ဤသလ
က်
့်
့် ပ်တဆ င်ရပခင်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ တက
့် ငါအတွ
သက်တသခန္င်တစပခင်ိုးဟူသည့်် အကျြုိုးရလဒ်က ရရှတစရန်၊ ငါ၏အလတတ ်က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ကကတစရန်န္င
ှ ့်် ငါသည် သမမ တရ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက သကကတစရန်ပြစ်သည်။
ထတကက
င ့်် ငါ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်၏ အတစ ပင်ိုးအမှု၌ ငါသည်
့်

ပညတ်တတ ်အမှုက တဆ င်ရွကခ
် က
ဲ့်
၊ ယင်ိုးသည် တယတဟ ဝါက လူတက
့် သ
့် လမ်ိုးပပခဲတ
အမှုပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ ဒတယအဆင ့်် သည်က ိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက ယဒပပည်၏ တကျိုးရွ တတွ
့် င ်
စတင်ခ၏
ဲ့် ။ တယရှု သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုအ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုတလသည်၊ သူသည်
လူဇ့် တက ခယူက ၊ က ိုးတင်တွင ် သမှုစွဲရက်ခခဲရ
ဲ့် ။
့် ပပီိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ကလည်ိုး စတင်ခ၏
သူသည် တရွ ိုးန္ှုတ်ပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးတပမ က်တစရန်၊ ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်၍
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က စတင်ရန်အလငှ့် က ိုးတင်တွင ် စီရင်ခခဲရ
င ့်် သူအ
့် ၏၊ ထတကက
့်
့် ိုး
“အပမင်ဆ
ှု ်သ”ူ ဟူ၍ တခေါ်ဆကကတလသည်။
့် ိုးတသ စီရင်အပ်စိုးသ”ူ ၊ “အပပစ်တပြရ ယဇ်” န္ှင ့်် “တရွ ိုးန္တ
အကျြုိုးဆက် အတနပြင ့်် တယရှု ၏အမှုန္င
ှ ့်် တယတဟ ဝါ၏အမှုသည် အတပခခသတဘ အ ိုးပြင ့််
တူညတ
ီ သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
အတကက င်ိုးအရ ပင်ိုး၌ ကွပဲ ပ ိုးခဲက့် ကသည်။ တယတဟ ဝါသည်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတွက် မူလစမှတ်ပြစ်တသ အတပခစက်ရ က
စတင်တည်တထ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တတ ်တက
့် ထတ်ပပန်ပခင်ိုးပြင ့််
ပညတ်တတ ်တခတ်က စတင်ခ၏
ဲ့် ။ ဤသည်တမှ့် သူတဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ အမှုအစတ်အပင်ိုး န္ှစ်ခပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြု တလသည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ ်
့်
တယရှု ပပြုခဲတ
် ည်ိုးရန်ပြစ်က ၊
့် သ အမှုမှ မူ ပညတ်တတ ်တက
့် ထတ်ပပန်ရန် မဟတ်ဘဲ ယင်ိုးတက
့် ပြည့်ဆ
ထသအ
ှ ်တထ င် ကက ရှညခ
် တ
ဲ့် သ
့် ိုးပြင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က အစပပြုတပိုးလျက်၊ အန္ှစ်န္စ
ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က
စတင်ရန်အလငှ့် တရ က်လ ခဲသ
့် ည့်် တရှ ျို့တဆ င်သပူ ြစ်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူအမှု
့် ၏ အဓကအပင်ိုးမှ
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးတွင ် တည်တနခဲသ
င ့်် သူ၏အမှု၌လည်ိုး အဓကအပင်ိုးန္စ
ှ ်ခ ရှခဲ၏
့် ည်။ ထတကက
့် ၊ ယင်ိုးတမှ့်
့်
တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏က ိုးစင်တင်ခပခင်ိုး အ ိုးပြင ့်် တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးအမှုက
အဆိုးသတ်ပခင်ိုးတပြစ်
ွ ် သူထက
ွ ခ
် ွ သွ ိုးခဲသ
ှ ၍
့် ည်။ ဤအချန်မစ
့် က ၊ ယင်ိုးတန က်တင
ပညတ်တတ ်တခတ်သည် အဆိုးသတ်ခ၍
ဲ့် ၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။
တယရှု ပပြုခဲတ
့်် ညီ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် သ အမှုသည် ထတခတ်မှ လူသ ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုး န္ှငအ
သူ၏တ ဝန်သည် လူသ ိုးတက
ှု ်ရန်၊ ၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်ရန်ပြစ်ရ ၊ သူ၏
့် တရွ ိုးန္တ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုး၊ သည်ိုးခပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုး၊ ဘ သ တရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးပခင်ိုး၊ စတ်ရှညပ် ခင်ိုး၊
သန ိုးကရဏ ၊ တမတတ တပြင
့် ။ သူသည် အလျှပယ်မျ ိုးပပ ိုးလှတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊
့် ့်် အတပပီိုးခဲ၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တန္ှ့် င ့်် လူတခ့် စ ိုးန္င်မည့်် အရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးတထ
့် ၊
့် ယူတဆ င်လ ခဲ၏
၎င်ိုးတခ့် စ ိုးရန် ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး၊ သူ၏သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုး၊ သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
ချစ်ခင်ကကင်န မှုတက
့် ။ ယင်ိုးအချန်၌ လူတကက
့် သည့်် အလျှပယ်
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးခဲ၏
့် ြုတတွျို့ ခဲရ
မျ ိုးပပ ိုးလှတသ ခစ ိုးစရ မျ ိုးပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး အတွငိုး် မှ ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှု န္ှင ့််
့် စတ်န္လ

လပခြုမှုခစ ိုးချက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် မှ စတ်ချ တသချ တသ ခစ ိုးချက်၊
့် စတ်န္လ
ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
် ရ အ ိုးလိုးတသည်
၎င်ိုးတရှ့် ငသ
် န်တနထင်
့် မှီခအ ိုးကိုးမှု စသည့်အ
့်
ခဲသ
် ခတ်တင
ွ ် ပါဝင်ခ၏
ဲ့် ။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ ် လူသ ိုးသည်
့် ည့်တ
စ တန်၏တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခခဲရ
င ့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုးတအ
့် ပပီိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
့် ိုး
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုး အမှုက ပပီိုးတပမ က်တစရန်အတွက် အလျှပယ်တပါမျ ိုးလှတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊
အဆိုးမရှတသ စတ်ရည
ှ ် သည်ိုးခပခင်ိုးတ လ
ဲ့် ည့်အ
် ပပင်၊ ထမျှမက လူသ ိုးတ၏
့် အပ်ခသ
့် အပပစ်မျ ိုးက
တပပတစရန်အတွက် အကျြုိုးသက်တရ က်မရ
ှု မည့်
ှ
် လတလ က် ပပည့်စ
် တသ ယဇ်တစ်ခကလည်ိုး
လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ လူသ ိုးတပမင်
ဲ့် တသ အရ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ခရ
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက်
ငါ၏အပပစ်တပြရ ယဇ်ပြစ်သည့်် တယရှု သ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသ
့် မျှမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ခဲသ
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် ၍ စတ်ရှညပ် ခင်ိုး ရှန္င်သည် ဟူ၍ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတပမင်
ဲ့် မျှမှ တယရှု ၏
့် ခသ
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုတပင်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ်
့် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့််
ပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုး မခရန္င်မီ၌၊
့် သ တကက ငသ
့်
့်
အကျြုိုးတရ ိုးရရှတစရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တယရှု က အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတသ
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်အမျြုိုးမျြုိုးတက
့် မပြစ်မတန ခစ ိုးခဲက့် ကရသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခရန္င်သည့်အ
် ပပင်၊
့်
တယရှု ၏စတ်ရည
ှ သ
် ည်ိုးခမှုက ခစ ိုးပခင်ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် တရွ ိုးန္တ
ှု ်ခရမည့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးကလည်ိုး
ရန္င်ခကဲ့် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တယရှု ၏ စတ်ရည
ှ ် သည်ိုးခမှုတကက ငသ
့််
တယရှု အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးသည့််
့်
ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ရရှရန်အခွငန္
့်် င
ှ ့်် အလျှပယ်ပြစ်တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးရန်အခွငက
့််
ရခဲက့် ကပခင်ိုးပြစ်၏။ ငါသည် တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ က
ှု ်ရန် လ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်၊ အပပစ်သ ိုးတက
့် တရွ ိုးန္တ
့်
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ရန်၊ အပပစ်သ ိုးတအတနပြင်
့်် တ်ပခင်ိုး ခရတစရန်
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အပပစ်မျ ိုးမှ ခွငလ
လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်ဟူ၍ တယရှု တပပ ခဲသ
် ခါ
့် လပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူဇ့် တခယူ သည့်အ
တယရှု သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးတအ
့် ိုး
သည်ိုးမခပခင်ိုးဟူသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ယူတဆ င်လ ခဲမ
ှု ်ခရမည့််
့် ည် ဆလျှင၊် လူသ ိုးသည် တရွ ိုးန္တ
အခွငအ
့်် လမ်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရရှလမ်မ
့် ၊ ့် အပပစ်တပြင
့််
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် သ
ထ ဝရပပည့်န္
် က
ှ ်လျက် ရှတနလမ်မ
ဲ့် ျှင၊် အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသသ
့် ပြစ်ခလ
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်၌ ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးခဲမ
့် ည်ပြစ်က ၊ ပညတ်တတ ်တခတ်သည်
န္ှစ်တပခ က်တထ င် ရှညက် က ခဲတ
လည်ိုး ပ၍မျ ိုးပပ ိုးက
့် ပလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုး၏ အပပစ်တသည်
့်
ပ၍ကကီိုးတလိုးလ လမ်မ
့် ည်သ ပြစ်၍၊ လူသ ိုးတအ
့် ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ သ
ပြစ်ခတ
ဲ့် ပလမ်မ
တယတဟ ဝါအ ိုး ပညတ်တတ ်တအ က်၌သ
့် ည်။ လူသ ိုးတသည်
့်

အတစခန္င်ကကတပလမ်မ
့် ည်၊ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်တမှ့် မူ အဦိုးအစ ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးတ၏
့်
အပပစ်တထက်
တကျ ်လွနသ
် ွ ိုး မည်သ ပြစ်၏။ တယရှု သည် လူသ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အပပစ်မျ ိုးက
ခွငလ
့်် တ်လျက်၊ လတလ က် ပပည့်စ
် တသ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုက ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ယူတဆ င်လ က ချစ်ခင်ခတ
ဲ့် လတလ၊ လူသ ိုးသည် တယရှု အ ိုးပြင ့်် ကယ်တင်ခရရန်န္င
ှ ့်် တယရှု က
ကကီိုးစွ တသ အြိုးအခပြင ့်် ပပန်ဝယ်ယခ
ူ သ
ဲ့် ည့်် တပျ က်တသ သိုးသငယ်မျ ိုး အပြစ် တခေါ်ဆခရရန်
အခွငက
့်် ပ၍ရတလတလပြစ်၏။ တယရှု သည် သူ၏တန က်လက်တက
့် ချစ်တသ မခင်တစ်ဦိုးက
မမ၏ရင်ဝယ်ရှ န္စ့် ကတလိုးငယ်
အ ိုး ဆက်ဆသကဲသ
့် ဆက်
ဆတသ တကက င၊့်် စ တန်သည် ဤအမှုတွင ်
့်
့်
ဝင်တရ က်မစွကြ
် က်န္င်ခတ
ဲ့် ချ။ တယရှု သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တဒါသပြစ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ် မထီမပဲ့် မင်ပပြုပခင်ိုး
မရှခဲဘ
့််
ပပည့်န္
် က
ှ ခ
် ၏
ဲ့် ၊ သူသည် ၎င်ိုးတကက
့် ၊ဲ န္ှစ်သမ်မ
့် ပှု ြငသ
့် ၊ဲ
့် ိုး၌ တဒါသတကကီိုးပြစ်ပခင်ိုး အလျှငိုး် မရှခဲဘ
“အပခ ိုးသူတအ
့်် တ်ရမည်” ဟ
့် ိုး အကကမ်ခနစ်ဆယ် ခနစ်လီတပမ က်တအ င် ခွငလ
တပပ ဆခဲသ
၊ ၎င်ိုးတ၏
ှု င
ှ ့််
့် ည်အထပင် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အပပစ်မျ ိုးက သည်ိုးခခဲက
့် မက်မဲမန္
မသန ိုးမလည်မတ
ှု က
င ့်် အပခ ိုးသူတ၏
ှ ိုးတသည်
့် လသည်။ ထတကက
့် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုခဲတ
့်
့် စတ်န္လ
့်
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုးပြင ့်် ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုး ထတကက
ငသ
့်် လျှင ် လူတသည်
့်
့်
သူ၏စတ်ရှညပ် ခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်ပခင်ိုးက ရခဲက့် က၏။
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက် ခွငလ
တယရှု သည် သူ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌ စတ်ခစ ိုးမှု လိုးလိုးမရှခဲတ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည်
သူ၏တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးက အစဉ်အပမဲ န္ှစ်သမ်ခ
ဲ့် ၊ ၎င်ိုးတက
့် ၏
့် ပိုးခဲ၏
့် ၊ ၎င်ိုးတက
့် အတထ က်အပတ
့်
ကူညပ
ီ ပ
် သူအတနပြင်
့် ိုးခဲ၏
့် ။ သတသ
့် အမှုမည်မျှက ပပြုခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက
့်
့်
မည်မျှကက့်ကက့် ခခဲရ
လွနက
် ဲတသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက
့် သည်ပြစ်တစ၊ သူသည် လူတအတပေါ်
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပပြုလပ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏
ှ သ
် ည်ိုးခ
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက် အစဉ်အပမဲ စတ်ရည
ခဲတ
သူက
ှ တ
် ယရှု ”
့် သ တကက င၊့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မှ လူတသည်
့်
့် “ချစ်ြွယ်တက င်ိုးတသ ကယ်တင်ရင
ဟူ၍ အပမတ်တန္ိုး တခေါ်တဝေါ် ခဲက့် ကသည်။ ယင်ိုးတခတ်က လမှ လူအ ိုးလိုးတအတွ
ကက
်
ိုး
့်
တယရှု ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုသ ပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ သူသည်
လူတ၏
် ခါမျှ မှတ်သ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့် ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးတက
့် မည်သည့်အ
့်
သူ၏ဆက်ဆမှုမှ လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
ွ ် မည်သည့်် အခါမျှ အတပခမတည်ခတ
ဲ့် ချ။
့် ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးတင
ယင်ိုးသည် ကွဲပပ ိုးတသ တခတ်တစ်ခ ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် လူတအတနပြင
့်် ဝလင်စွ စ ိုးတသ က်န္င်တစရန်
့်
အတွက် မျ ိုးစွ တသ အစ အ ဟ ရတက
သူန္င
ှ ိုး် အပ်တပိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
့် လူတအတပေါ်
့်
န မကျန်ိုးသက
ူ တပျ က်ကင်ိုးတစပခင်ိုး၊ နတ်ဆိုးတက
် တ်ပခင်ိုး၊ တသသူက ပပန်ရင
ှ တ
် စပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် န္ှငထ
သူ၏တန က်လက်အ ိုးလိုးတက
့်် သူက
့် ။ လူတအတနပြင
့် တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြင ့်် ပပြုမူဆက်ဆခဲ၏
့်
့်
ယကကည်န္င်တစရန်န္င
ှ ့်် သူပပြုသမျှအ ိုးလိုးမှ တလိုးနက်စွ န္ှင ့်် စစ်မန
ှ စ
် ွ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး

ပမင်ကကတစရန်အလငှ့် ၊ သူသည် ပပ်ပတ
ွ နတသ အတလ င်ိုးတက င် တစ်ခက ထတပမ က်တစသည်အထ
ပပြုခဲ၍
ဲ တသသူသည်ပင် ပပန်ရင
ှ န္
် င်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ၊ သူ၏လက်ထ၌
့် ။
့် ိုး ပပသခဲ၏
ဤသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သူသည် တတ်ဆတ်စွ သည်ိုးခ၍၊ သူ၏တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးအမှုက ၎င်ိုးတကက
့်
့် ိုး၌
တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် လသည်။ က ိုးတင်၌ သမှုပြငစ
့်် ဲရ
ွ က်ပခင်ိုး မခရမီကပင်၊ တယရှု သည် လူသ ိုးတ၏
့်
အပပစ်မျ ိုးအတွက် တ ဝန်ယူထ ိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက်
အပပစ်တပြရ ယဇ်တစ်ခလည်ိုး ပြစ်တနခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်။ က ိုးတင်တွင ် အဆိုးစီရင်ပခင်ိုး မခရမီ၌ပင်၊
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္ှုတ်ရန်အလငှ့် က ိုးတင်သ သွ
့်် ှစ်ထ ိုးခဲပ့် ပီ
့် ိုးရ လမ်ိုးအ ိုး ြွငလ
ပြစ်သည်။ အဆိုးတင
ွ မ
် ူ က ိုးတင်အလငှ့် သူက
့် ယ်သူ တပိုးဆပ်လျက်၊ က ိုးတင်တွင ်
သမှုစွဲရက်ပခင်ိုးခခဲရ
ှ ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုးအ ိုးလိုးတက
့် ပပီိုး သူသည် သူ၏သန ိုးကရဏ ၊ ချစ်ခင်ကကင်န မှုန္င
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပေါ် န္ှငိုး် အပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်ပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့် ိုး
တန င်တရရန် တက်တွနိုး် ပခင်ိုး၊ စတ်ရှညသ
် ည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှကကတစရန် သင်ကက ိုးတပိုးပခင်ိုး၊
သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုး အတင်ိုးလက်က က ိုးတင်အတွက် ကယ့််ကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်ကကရန်
သင်ကက ိုးတပိုးပခင်ိုးတပြင
အစဉ်အပမဲ သည်ိုးခခဲ၍
် ခါမျှ
့် ၊ မည်သည့်အ
့် ့်် လူသ ိုးတအတပေါ်
့်
အပငြုိုးအတတိုးထ ိုးပခင်ိုး မရှခဲတ
ှ တအတွ
က် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
့် ချ။ ညီအစ်က တမ င်န္မ
့်
မ ရအတပေါ်ထ ိုးသည့်် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထက်ပင် ပလွနခ
် သ
ဲ့် ည်။ သူပပြုခဲတ
့် သ အမှုသည်
န မကျန်ိုးသက
ူ တပျ က်ကင်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးတက
် တ်ပခင်ိုး တအ
့် န္ှငထ
့် ိုး
အမှု၏အတပခခသတဘ အပြစ် မှတ်ယူလျက်၊ အ ိုးလိုးတသည်
သူ၏တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်ခ၏
ဲ့် ။
့်
သူသည် မည်သည့်တ
် နရ သ သွ
ူ ိုးလိုးတက
့် ည်ပြစ်တစ၊ သူတန
့် ိုးခဲသ
့် က်သ လ
့် က်သအ
့် တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြင ့််
ပပြုမူဆက်ဆခဲသ
ူ ချမ်ိုးသ တစခဲ၏
ူ လမ်ိုးတလျှ က်န္င်တစခဲ၏
့် ည်။ သူသည် ဆင်ိုးရဲသက
့် ၊ တပခကျြုိုးသက
့် ၊
မျက်ကန်ိုးသူက ပမင်တစခဲပ့် ပီိုး န ိုးမကက ိုးသက
ူ ကက ိုးတစခဲ၏
့် ။ သူသည် အနမ်က
့် ျဆိုး တသ သူမျ ိုး၊
ခကိုးရ မဲ့်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အပပစ်သ ိုးမျ ိုးက သူန္င
ှ အ
့်် တူ တစ်စ ိုးပဲတ
ွ ည်ိုးထင်ရန်ပင် ြတ်တခေါ် ခဲ၏
့် ၊
၎င်ိုးတအ
် ခါမျှ တရှ င်ြယ်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ အစဉ်အပမဲ စတ်ရှညသ
် ည်ိုးခခဲပ့် ပီိုး
့် ိုး မည်သည့်အ
“သိုးထန်ိုးတစ်တယ က်သည် အတက င်တစ်ရ ရှတသ သိုးတထဲ
့် မှ သိုးတစ်တက င်
တပျ က်ဆိုးသည့်အ
် ခါ၊ သူသည် တပျ က်တသ သိုးအ ိုး ရှ တြွရန်အတွက် ကိုးဆယ့်က
် ိုးတက င်က
ထ ိုးရစ်တပလမ်မ
် ခါ သူသည် ကကီိုးစွ
့် ည်၊ ပပီိုးတန က် ထသိုးအ ိုး ရှ တတွျို့သည့်အ
ဝမ်ိုးတပမ က်တပလမ်မ
့် ည်” ဟူ၍ပင် တပပ ဆခဲ၏
့် ။ သိုးမတစ်တက င်သည် မမ၏သိုးငယ်တက
့်
ချစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် သူ၏တန က်လက်တက
မက်မဲ၍
့် ချစ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မသန ိုးမလည်ကကက ၊ သူ၏အပမင်တွင ် အပပစ်သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် က တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ထပပင်
့်
လူအြွ
့် ျဆိုးလူမျ ိုး ပြစ်ကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် အပခ ိုးသူတက
့် ဲျို့အစည်ိုး၏ အနမ်က
့်

စက်ဆပ်ရွရှ သည့်် ဤအပပစ်သ ိုးတက
့် ည်။ သူသည်
့် သူ၏မျက်ရှုပမ အပြစ် သတဘ ထ ိုး ခဲသ
၎င်ိုးတက
် တွက၊် သိုးသူငယ် တစ်တက င်အ ိုး ယဇ်ပလလင်တပေါ်တင
ွ ်
့် ည့်အ
့် မျက်န္ ှ သ တပိုးခဲသ
ပူတဇ ်သကဲသ
့် သူ
က် စွနလ
် ့် တ်ခ၏
ဲ့် ။ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့် သူအ
့် ၏အသက်က ၎င်ိုးတအတွ
့်
့် အတစခကဲသ
့် ိုး
အသိုးပပြုတစ၍ သတ်ပြတ်တစက ၊ ၎င်ိုးတထ
ှ
ပြင၊့်် ၎င်ိုးတကက
့် အကကင်ိုးမဲ့် အပ်န္လျက်
့် ိုး၌
လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ ခဲ၏
ှ ်
့် ။ သူသည် သူ၏ တန က်လက်မျ ိုးအတွက် ချစ်ြွယ်တက င်ိုးတသ ကယ်တင်ရင
တယရှု ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ လူတအ
့်် သ တနရ ထက်မှ ကသဝါဒတပိုး ကကသည့်် ြ ရရှဲတအတွ
ကမ
် ၊ူ
့် ိုး ပမငတ
့်
သူသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုက မပပသခဲဘ
့် ၊ဲ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတကျမချမ်ိုးမှု ကသ
ပပခဲသ
့် ည်။ သူသည် ြ ရရှဲတကက
့် ၊ဲ တစ်ခါတစ်ရမှသ
့် ိုး၌ မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှခဲဘ
ကသဝါဒတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲပခင်ိုး ပပြုခဲသ
ှု ်ပခင်ိုးအမှုက
့် ည်၊ သူသည် ၎င်ိုးတကက
့် ိုး၌ တရွ ိုးန္တ
မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုး တက
ဲ့် ချ။ သူသည်
့် လည်ိုး မပပြုလပ်ခတ
သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုအ ိုးလိုးတက
့် ၊
့် သူ၏တန က်လက်မျ ိုးအတပေါ် န္ှငိုး် အပ် တပိုးခဲ၏
သူအ
က် ကက့် ကက့်ခခဲက
၊
့်
့် ိုး က ိုးတင်တွင ် သမှုစွဲရက်သည့်် တန က်ဆိုးအချန်အထ ဤအပပစ်သ ိုးတအတွ
့်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးတက
် ဝ တရွ ိုးန္ှုတခ
် ပဲ့် ပီိုးသည်အထ အရှက်ရပခင်ိုးမန
ှ သ
် မျှက ခစ ိုးခဲသ
့် ည်။
့် အပပည့်အ
ဤသည်မှ သူ၏အမှုအစစပင် ပြစ်သည်။
တယရှု ၏တရွ ိုးန္ှုတ်ပခင်ိုးသ မရှခဲလ
ွ ်သည် အပပစ်၌ ထ ဝရ
့် ျှင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ရှငသ
် န်တနထင်ခကဲ့် ကမည်ပြစ်က ၊ အပပစ်၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ မစဆ တမှ့် ဆင်ိုးသက်လ သူမျ ိုး ပြစ်လ ကက
လမ်မ
ဲ့် သ ်၊ ကမဘ တလ က တစ်ခလိုးသည် စ တန် ကျန်ိုးဝပ်တသ နယ်တပမ၊
့် ည်။ ဤသသ
့် ဆက်ပြစ်ခတ
၎င်ိုး၏တနထင်ရ အရပ်ပြစ်လ တပမည်။ သရ့် တွင ် တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးအမှုသည် လူသ ိုးတအတပေါ်
့်
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုတအ
ဲ့် ၊ ယင်ိုးသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
့် ိုး ပပသရန် လအပ်ခ၏
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ခ၍
ဲ့် ၊ အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရရန်န္င
ှ ့််
အပပည့်အ
် ဝ ရယူပခင်ိုးခရတစရန် အခွငက
့်် လည်ိုး ရန္င်ခကဲ့် ကသည်။ အမှု၏ ဤအဆငသ
့််
မရှခဲလ
့် ျှင၊်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်သည် တိုးတက်န္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍
တယရှု သည် က ိုးတင်၌ အဆိုးစီရင်ပခင်ိုး မခခဲရ
ူ သ တပျ က်ကင်ိုးတစ၍
့် တသ ်၊ သူသည် န မကျန်ိုးသက
နတ်ဆိုးတက
် တ် ခဲတ
၎င်ိုးတ၏
့်် တ်ပခင်ိုးက
့် သ ်၊ လူတသည်
့် သ န္ှငထ
့်
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက် ခွငလ
လိုးလိုးခရန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တချ။ တယရှု သည် ကမဘ တလ ကတပေါ်တင
ွ ် သူ၏အမှုကပပြုရင်ိုး ကန်ဆိုးခဲသ
့် ည့််
သိုးန္စ
ှ ်ခက
ွဲ
လအတွငိုး် ၌၊ သူသည် တရွ ိုးန္ှုတ်ပခင်ိုးအမှု၏ တစ်ဝက်ကသ ပပီိုးတပမ က်ခ၏
ဲ့် ၊ ထတန
့် က်
က ိုးတင်တွင ် သမှုစွဲရက်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် အပပစ်တပြင
် က
ှ ်တသ ဇ တပကတပသဏ္ဌ န်
့် ့်် ပပည့်န္
ပြစ်လ ပခင်ိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊ နတ်ဆိုးထ အပ်န္ခ
ှ ရပခင်ိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သူသည်
က ိုးတင်၌ အဆိုးစီရင်ခရပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးတပမ က်ခက
ဲ့်
၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ က ထန်ိုးသမ်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး

ပြစ်သည်။ သူအ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ
ှု ်
့် ိုး စ တန်၏လက်သ လ
့် ဲအပ်ပပီိုးတန က်မှသ ၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ သိုးဆယ့်သ
် ိုးန္စ
ှ ်ခွဲ ကက က လအတွငိုး် သူသည် ကမဘ တလ ကတပေါ်၌ တလှ င်တပပ င်
ခရပခင်ိုး၊ အသတရြျက်ခရပခင်ိုး၊ ပစ်ပယ်ခရပခင်ိုးတက
့် က ၊ သူ၌ တခါင်ိုးချရန်တနရ ၊
့် ခစ ိုးခဲရ
န ိုးခရန်တနရ မရှသည် အထပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
ွ ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ၍ အပပစ်ကင်ိုးတသ ခန္ဓ ပြစ်သည့််
့် က်တင
သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးတစ်ခလိုးသည် က ိုးတင်ထက်၌ သမှုစွဲရက်ခရလျက် အဆိုးစီရင်ပခင်ိုးခခဲရ
့် ၏။ သူသည်
ရှရှသမျှတသ ဒကခဆင်ိုးရဲမန
ှ သ
် မျှက ကက့်ကက့်ခခဲ၏
့် ။ အ ဏ ရှသူတက
့် သူအ
့် ိုး ပပက်ရယ်ပပြု၍
ကျ ပွတန္
် င
ှ ရ
့်် က်န္က
ှ ခ
် သ
ဲ့် လ၊ စစ်သ ိုးမျ ိုး ကလည်ိုး သူ၏မျက်န္ ှ က တတတွိုးန္ှငပ
့်် င် တထွိုးခဲက့် က၏၊
သတသ
် သူသည် ဆတ်ဆတ်သ တနခဲ၍
၊ တသဆိုးသည်အထ အကကင်ိုးမဲ့်
့် ၊ အဆိုးထတင် ကက့် ကက့်ခခဲက
့်
့်
န ခသွ ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က် လူသ ိုးအ ိုးလိုး တက
် ပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တလသည်။ ထတန
့် သူတရွ ိုးန္ှုတခ
့် က်မှသ သူသည်
အန ိုးယူခင
ွ ရ
့်် ခဲသ
့် ည်။ တယရှု ပပြုခဲတ
့် သ အမှုသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ကသ ကယ်စ ိုးပပြုခဲ၏
့် ၊
ယင်ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တန က်ဆိုးတသ က လ၏
အမှုအတွက် အစ ိုးထိုးပခင်ိုးတစ်ခလည်ိုး မဟတ်တချ။ ဤသည်မှ တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးတခတ်ပြစ်သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြတ်သန်ိုးခဲပ့် ပီိုးတသ ဒတယတခတ်ဟူသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် ရှ တယရှု အမှု၏
အန္ှစ်သ ရပင် ပြစ်တလသည်။

လူသ ားမျိ ားနွယ် တစ်ရပ် လားု သည် မျက်တမှ က်တြတ် ိ မည်သ ုိ ့်
ွွေ့ ပ ိ ားတိားု တက်ပပီ ားခ စ်သည်ကို သင်သသ
ိ ငသ
့်် ည်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င်တကျ ်ကက တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် အမှုအလိုးစသည် မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုး
ကန်လွနသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအမှုထက
ဲ
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးသည် ကမဘ တလ က၏ တယဘယျ အတပခအတနမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှုဆင်ရ လမ်ိုးတကက င်ိုးတအတပေါ်
တစ်တပါင်ိုးတစ်စည်ိုးတည်ိုး အတပခခပပီိုးပြစ်တပသည်။
့်
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည်လည်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုးသ တလျ ်ညစ
ီ ွ တပပ င်ိုးလဲတပပပီ။ ယင်ိုးမှ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအစမှ အ ိုးလိုး စီစဉ်ထ ိုးခဲသ
ွ ်
့် ည် မဟတ်တချ။ ကမဘ တလ ကကကီိုးက မြန်ဆင်ိုးမီတင
သမဟ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် သပ်မကက မီတွင၊် တယတဟ ဝါသည် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်အချြုျို့ န္ှင ့််
သူ ပထမဦိုးဆိုး စတင်ပပီိုး ဤမှတစ်ဆင ့်် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက သမ်ိုးပက်မည် ပြစ်သည့််
ပညတ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏ ပထမအဆင၊့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏ ဒတယအဆင ့််
သမဟ
့်် က
့် သိုးတပ။
့် တ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် အမှု၏ တတယအဆငတ
့် မစီစဉ်ထ ိုးခဲတ
ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် သူသည် ဤစက ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ

မတပပ ဆခဲသ
့် ၊ ့် တမ ဘ ပပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးတက
့် ကဲသ
့် ပ။
့် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မတပပ ဆခဲတ
အမှနစ
် င်စစ် တလ တ မတင်မီတင
ွ ၊် ယင်ိုးတက
ခတ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက
့်
့် သူ လိုးဝ မမနမ် မက်
တက က်က ငင်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
အမှု တိုးတက်လ ပပီိုးပြစ်သည့်ပ
် အတအကျ ပြစ်သည်။ ကမဘ တလ ကက မြန်ဆင်ိုးမီတွင ် သူသည်
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှုအတွက် အန္ှစ်ချြုပ်ဇယ ိုး” တစ်ခကဲသ
့် တသ
ပစ တစ်ခပြင ့််
့်
ထသတသ
အစီအစဉ်တစ်ခက သူ လိုးဝ မတရိုးသ ိုးခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးက
့်
သူတက်ရက် တြ ်ပပသည်။ အစီအစဉ်တစ်ခက တြ ်ထတ်ရန် သူသည် ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င်
မစဉ်ိုးစ ိုးတချ။ ဟတ်တပ၏၊ ပတရ ြက် အနည်ိုးငယ်တသည်
ကကီိုးပမတ်သည့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးစွ က
့်
တပပ ဆကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အပမဲ ရှငိုး် လင်ိုးတကျသည့််
့်
စီမကန်ိုးတစ်ခ ပြစ်တလပပီဟ တပပ ၍ မရန္င်တပ။ ထပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက ထအချန်က
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ အ
့်် ညီ ပပြုလပ်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည်
အစစ်မန
ှ ဆ
် ိုးတသ အမှု ပြစ်သည်။ သူသည် ယင်ိုးက တခတ်က လ အသီိုးသိုးီ ၏
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မန္
ှု င
ှ အ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ပပီိုး အမှုအရ မျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပအတပေါ် ယင်ိုးက အတပခပပြုခဲသ
့် ည်။
သူအတွ
က်၊ အမှုက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးသည် န မကျန်ိုးမှုက ကသရန် တဆိုးတက်တပိုးသည်န္င
ှ ့််
့်
ဆင်တူသည်။ သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်စဉ်တွင၊် သူတစ ငက့်် ကည့်် တလ့်လ ပပီိုး သူ၏ တလ့်လ ချက်မျ ိုး
အတင်ိုး သူ၏ အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်တလသည်။ သူအမှု
့်် င်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ၏ အဆငတ
သူ၏ ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အစွမ်ိုးအစတက
ွ ်ိုး ရှသည်။ သူသည် သီိုးသန ် မည်
သည့််
့်
့် တြ ်ပပန္င်စမ
တခတ်မဆ၏ အမှုအတင်ိုး သူ၏ ကကယ်ဝတသ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ တက
့် ထတ်တြ ်ပပပပီိုး၊
ထတခတ်အတွငိုး် တင
ွ ် သူ တဆ င်ကကဉ်ိုးခဲသ
့် ည့်် လူတအ
့် ိုးလိုးက သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစအ ိုး
တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ သူသည် သူ လပ်သငသ
့်် ည့်် မည်သည့်အ
် မှုကမဆ လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊
တခတ်အသီိုးသီိုးတင
ွ ် လပ်တဆ င်ြ လ
ှ အ
့်် ညီ လူတ၏
့် အပ်သည့်် အမှုန္င
့် လအပ်ချက်မျ ိုးက
တထ က်ပတ
့် ပိုးတလသည်။ စ တန်က ၎င်ိုးတက
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်သည့်် အတင်ိုးအတ အတပေါ်
အတပခခပပီိုး ၎င်ိုးတ လ
် ရ က လူတအ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ တယတဟ ဝါက
့် အပ်သည့်အ
့် ိုး သူ တထ က်ပသ
အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက ကနဦိုး ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ွ ၊် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ထင်ရှ ိုးတစြ ၎င်
့် ျန်တင
့် ိုးတအ
့် ိုး
တတ်န္င်တစရန်န္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသက ၎င်ိုးတ ခ
ငှ့် သူ
့် န္င်ကကြအလ
့်
လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ကဲသ
့် ပြစ်
် ဧဝသည် တမမ၏ တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတန က်
့် သည်။ သတသ
့်
အပပစ်ပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ အ ဒက အလ ိုးတူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးလိုးသည်
တက င်ိုးမတက င်ိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်၏ အသီိုးက စ ိုးခဲက့် ကသည်။ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည်
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
တန က်ထပ်အလပ် တဆ င်ရွက်ရန် ရှခဲသ
ှု
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်လိုးတီိုးပြစ်မက

ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးက တရ စဆ န်သ ိုးတရမျ ိုးပြင ့်် ပပြုလပ်ထ ိုးသည့််
အဝတ်အစ ိုးပြင ့်် ြိုးတစခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က်တွင ် သူက အ ဒက၊ “ထအပင်၏ အသီိုးက မစ ိုးရဟ
ငါပညတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် မယ ိုး၏ စက ိုးကန ိုးတထ င်၍ စ ိုးမတသ တကက င၊့်် တပမသည်
သင်၏အတွက် ကျန်ပခင်ိုးက ခလျက်ရ၏။...သင်
ှ
ထက
ွ ရ
် တပမသ မပပန်
မီတ
ှ င်တအ င်...အတကက င်ိုးမူက ိုး၊
့်
သင်သည် တပမမှုနပ် ြစ်
် ့် ပပန်
့် ၍ တပမမှုနသ
့် ည်။ သူက မန်ိုးမက၊ “သင်၌
့် ရမည်” ဟ ဆခဲသ
ကယ်ဝန်တဆ င်ပခင်ိုး တဝဒန က ငါအလွန ် မျ ိုးပပ ိုးတစရမည်။ ပင်ပန်ိုးစွ တဝဒန က ခ၍သ ိုးဘွ ိုးရမည်။
ကယ်ခင်ပန
ွ ိုး် ၏ အလသလ
ှ ပပီိုး
့် ည်။ ထအချန်မစ
့် က်၍ သူ၏ အပ်စိုးပခင်ိုးကလည်ိုး ခရမည်။” ဟ တပပ ခဲသ
သူသည် ၎င်ိုးတက
် တ်ခပဲ့် ပီိုး တခတ်တပေါ်လူသ ိုးက ယခ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့် ဧဒင်ဥယျ ဉ်မှ န္ှငထ
တနထင်သကဲသ
့် ဥယျ
ဉ်၏ ပပင်ပတွင ် တနထင်တစခဲသ
့် ည်။ အစအဦိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ွ ၊် ြန်ဆင်ိုးခရပပီိုးတန က် လူသ ိုးက တမမ၏ တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက ခရတစပပီိုး၊ ထတန
့် ျန်တင
့် က်
လူသ ိုးန္ှင ့်် တမမက ကျန်ဆြမှ့် သူ၏ အစီအစဉ် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် ထသတသ
အစီအစဉ်တစ်ခ
့်
အမှနတ
် ကယ် မရှခဲတ
ွ ် လပ်တဆ င်ြ အမှု
သစ်က သူအ
့် ပ။ ယင်ိုးမှ သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအလယ်တင
့်
့် ိုး
တပိုးသည့်် အမှုအရ မျ ိုး ပြစ်တပေါ်သည့်ပ
် စ သက်သက် ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
ဤအမှုက အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတအလယ်
တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ ၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ဆက်လက် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
်လည်ိုး “တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လူ၏
့်
ဒစရက်အပပစ် ကကီိုးမ ိုးပပီိုး သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအကကအစည်အ ိုးလိုး အစဉ်မပပတ် ဆိုးညစ်တကက င်ိုးက
တယတဟ ဝါ သပမင်တတ ်မ၏
ူ ။ ယင်ိုးက တပမကကီိုးတပေါ်မှ လူက ြန်ဆင်ိုးသည်က တယတဟ ဝါအ ိုး
တန င်တရတစပပီိုး သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွဲ တစသည်။...သတသ
် တန ဧသည် တယတဟ ဝါ၏
့်
အပမင်တွင ် အသတရရှတသ သူ ပြစ်သည်။” ဤအချန်တွင ် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်သည်
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တမမ၏တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးသည်တ
့် န က်တင
ွ ် အပပစ်အလွန ် ကကီိုးထွ ိုးလ သည်အ
့် တွက်
တယတဟ ဝါသည် တန က်ထပ် လပ်တဆ င်စရ အမှုအသစ် ရှခဲသ
့် ည်။ ဤအတပခအတနမျ ိုးက
တထ က်ဆလျှင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထဲတွင ် တယတဟ ဝါသည် တန ဧ၏ မသ ိုးစက
ချမ်ိုးသ ရ ရတစြ တရွ
့်် င်သည့််
့် ိုးချယ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
့် က် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ကမဘ က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှငဆ
သူ၏အမှုက တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တိုး၍တိုး၍ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ လျက်၊
ဤတနအထ
ဤပစပြင ့်် ဆက်လက်ြျို့ွ ပြြုိုး တိုးတက်ခက
ဲ့်
၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တိုးတက်မှုက ယင်ိုး၏
့်
အထွတအ
် ထပ်သ တရ
က်ရသည့်
ှ
် အချန် တရ က်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
အဆိုးသတ် သတဘ သက်တရ က်တပလမ်မ
့် ည်။ အစအဦိုးမှ ကမဘ တလ က၏ အဆိုးသတ်အထ၊
သူအမှု
့် အပမဲ
ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် ၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုးသည် ဤပစ အပမဲ ပြစ်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့်
ယင်ိုးမှ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ပင်
့်
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရမည့်် ပကဲသ
့် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ

လူအတယ က်စီတင်ိုးသည် အတန်ိုးအစ ိုး တစ်ခခန္ှင ့်် သက်ဆင်ြ အစအဦိုး
၌
့်
ခွခ
ဲ နမ
် ့် တ
ှ သ
် ိုးထ ိုးခရသည်ဆသကဲသ
့် ပြစ်
့် ြ တဝိုး
့် ပါတသိုးသည်။ ယင်ိုးထက် အတယ က်တင်ိုးသည်
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု ပြစ်စဉ်တစ်ခက ကကြုရပပီိုးသည့်တ
် န က်မှသ တပြည်ိုးပြည်ိုး အမျြုိုးအစ ိုး
ခွခ
ဲ ရတပသည်။ အဆိုးတွင ် ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုး၍ မရသည့်သ
် ူ
မည်သမ
ူ ဆသည် ၎င်ိုးတ၏
ွ ်အလယ်
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် “ဘိုးတဘိုးမျ ိုး”ထ ပပန်သွ ိုးကကရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက်
ပပင်ဆင်ထ ိုးန္ှငခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တပ။ ထထက်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် သူ၏
့်
အမှုက တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုးန္ှင ့်် သ ၍ စစ်မှနက
်
လက်တတွျို့ကျသည့်် ပစပြင ့််
တဆ င်ရွကခ
် ွငတ
့်် ပိုးပပီိုးပြစ်သည်မှ အမှုအရ မျ ိုး၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့််
တယတဟ ဝါသည် မန်ိုးမက တသွိုးတဆ င်ရန် တမမက မြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် ပ။ ယင်ိုးမှ သူ၏ တကျတသ
အစီအစဉ် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ တမင်တက ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးသည့်် အရ တစ်ခလည်ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ချ။
ဤသည်မှ တမျှ ်လငမ
့်် ထ ိုးခဲသ
ဲ့် ည်ဟ တပပ ၍ရန္င်သည်။ ထတကက
င့််
့် ည့်် အပြစ်အပျက် တစ်ခ ပြစ်ခသ
့်
တယတဟ ဝါသည် အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝက ဧဒင်ဥယျ ဉ်မှ န္ှငထ
် တ်ခပဲ့် ပီိုး လူက မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန်
မြန်ဆင်ိုးြ သန္န
ဋ္ဌ န်ပပြုခဲသ
်လည်ိုး လူတသည်
့် ည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သတသ
့်
့်
့်
ဤအတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ကသ တတွျို့ ရှကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ
ယခင်က ငါတပပ ခဲသ
့် တင်ိုးသ ပြစ်သည်- “ငါသည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည က စ တန်၏
့် ည်အ
အကကအစည်မျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍ ကျငသ
့်် ိုးသည်။” လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်သ တ
့် ိုး၍
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည် ပြစ်တစ သမဟ
ိုးတဆ င်သည် ပြစ်တစ၊
့် တ် တမမက ၎င်ိုးတက
့် မည်သ တသွ
့်
တယတဟ ဝါသည် သူ၏ဉ ဏ်ပည ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့်် သူသည် ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးခဲက
ွ ် ပါဝင်ပတ်သက်ပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤအမှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးထဲမှ
့် တည်ိုးက အမှုသစ်တင
မည်သည့်အ
် ဆငက
့်် မျှ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ ထပ်မလပ်ြူိုးတပ။ စ တန်သည် အကကအစည်မျ ိုးက
အဆက်မပပတ် အသက်သင
ွ ိုး် တလသည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက
အဆက်မပပတ် ခရပပီိုးပြစ်က ၊ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ဉ ဏ်ပည ရှသည့်် အမှုက
မရပ်မန ိုး တဆ င်ရွက်ပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မကျရှု ိုးြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးခဲက
် ့် ူိုးတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏
့် တည်ိုးက အမှုပပြုပခင်ိုးက မရပ်တနြ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးသည်တ
့် န က်တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး
အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် ရန်သ၊ူ ၎င်ိုးက အန္င်ယူြ လူ
့် သ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အလယ်တွင ် အမှုပပြုပမဲပပြုတနပပီိုး
ပြစ်သည်။ ဤတက်ပဲသ
ွ ည် အစအဦိုးကတည်ိုးက သဲကကီိုးမဲကကီိုး ပြစ်ပွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ကမဘ အဆိုးအထ
ဆက်လက်ပြစ်ပွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအမှု အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ရ တွင၊် တယတဟ ဝါ

ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျ ိုးက သူ၏
ကကီိုးပမတ်တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှခွင ့်် တပိုးပပီိုးသည်သ မက၊ သူ၏ ဉ ဏ်ပည ၊ အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့််
ဩဇ အ ဏ တက
ွ ့်် တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
အဆိုးတင
ွ ် သူသည်- ဆိုးယတ်သက
ူ
့် လည်ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
့်
အပပစ်တပိုးပပီိုး တက င်ိုးပမတ်သည်သ
့် က
ူ ဆချီိုးပမှငရ
့်် င်ိုး- သူ၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည် ပြစ်သည်။ သူသည် စ တန်က ဤတနအထ
တက်ခက်ပပီိုးပြစ်က
့်
မရှု ိုးနမ်ြ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် သူသည် ဉ ဏ်ပည ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး
့် ူိုးတပ။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
သူ၏ ဉ ဏ်ပည က စ တန်၏ အကကအစည်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခက ကျငသ
့်် ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ထတကက
င ့်် တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှသမျှ အရ တင်ိုးက သူ၏ဩဇ အ ဏ အ ိုး ကျြုိုးန္နွ ခတစသည်သ မက၊
့်
ကမဘ တပမတပေါ် ရှသည့်် အရ တင်ိုးကလည်ိုး သူ၏ တပခတင်ရ ခတအ က်တွင ် အန ိုးတပိုးထ ိုးက ၊
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကျြူိုးတကျ ်က တန္ှ ငယ
့်် ှကသ
် ည့်် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက
သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုအတွငိုး် သ ကျတရ
က်တစသည်။ ဤအမှု၏ အကျြုိုးရလဒ် အ ိုးလိုးသည် သူ၏
့်
ဉ ဏ်ပည တကက င ့်် ပြစ်တပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးတပေါ် သမဟ
့် တ် စကကဝဠ
တစ်ခလိုး၌ မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ဆ ရန်သူ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သဘ ဝအလယ်တွင ်
ကျြူိုးတကျ ်ဝင်တရ က်သည့်် မည်သည့်် အတမှ င်အင်အ ိုးစမျ ိုး မရှခဲသ
် တွက၊် သူသည်
့် ည့်အ
သူ၏ဉ ဏ်ပည က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မတည်ရမီ
ှ တွင ် လိုးဝ မထတ်တြ ်ပပခဲြ
့် ူိုးတပ။
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက သူက
ဲ့် ည့်တ
် န က်တင
ွ ၊် သူသည် ကမဘ တပေါ်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် သစစ တြ က်ခသ
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူသည် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး ပြစ်သည့်် စ တန်န္င
ှ ့်် န္ှစ်တထ င်ချီကက သည့်် သူ၏
စစ်ပဲက
ွ - ဆက်တက်အဆငအ
့်် တင်ိုးတွင ် တိုး၍ ပပင်ိုးထန်လ သည့်် စစ်ပဲွတစ်ခက- တရ ိုးဝင်
စတင်ခသ
ဲ့် ည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူ၏ အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တသည်
့်
ဤအဆငမ
့်် ျ ိုး အသီိုးသိုးီ တွင ် ပါရှသည်။ ထအခါမှသ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
အရ ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် အထူိုးသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနမ
် က
ှု မျက်ပမင်တတွျို့ ကကရတလသည်။ သူသည် ယတနအထ
ဤသူ၏ အမှုက အလ ိုးတူ
့်
ဤစစ်မန
ှ သ
် ည့်် နည်ိုးဟန်ပြင ့်် တဆ င်ရွက်တနဆဲ ပြစ်သည်။ ထအပပင်
သူ၏အမှုက သူ
့်
တဆ င်ရွက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးတက
့် လည်ိုး သူ ထတ်တြ ်ပပတလသည်။
သူသည် သင်တက
့်် သီိုးသီိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတွငိုး် ကျကျ သမမ တရ ိုးက ပမင်ခင
ွ ၊့််
့် အမှု၏ အဆငအ
ဘရ ိုးသခင်၏ အနန္တတန်ခိုးက မည်သရှ့် ငိုး် ပပရမည်ဆသည်က အတအကျ ပမင်ခင
ွ အ
့်် ပပင်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ခင်မ တသ ရှငိုး် ပပချက် တစ်ခ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။
တယရှု က ယဒ၏ သစစ တြ က်ပခင်ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍၊ လူအချြုျို့က- ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
မတင်မီတွင ် သူသည် ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးခရပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ဟ တတွိုးကကသည်။ အမှနတ
် ွင ်

သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤအစီအစဉ်မျ ိုးက အချန်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍
ပပြုလပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တက်တက်ဆင်ဆင်ပင် ရန်ပတငွမျ ိုးက အပမဲ အလွဲသိုးစ ိုးလပ်တတ်သည့််
ယဒဟူတသ အမည်န္င
ှ ့်် လူတစ်ဦိုး ရှခဲသ
င့်် ဤလူသည် ဤအခန်ိုးကဏ္ဍက လပ်တဆ င်ြန္ှ့် င ့််
့် ည်၊ ထတကက
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် အတစခပခင်ိုးပပြုြ တရွ
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အနီိုးအန ိုးရှ
့် ိုးချယ်ခခဲရ
အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မှနက
် န်သည့်် ဥပမ တစ်ခ ပြစ်သည်။ တယရှု သည်
ပထမတွင ် ဤအရ က သတမထ ိုးမခဲတ
် န က်တင
ွ ၊် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် ပ။ ယဒ တြ ်ထတ် ခရသည့်တ
သူသသွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အပခ ိုးတစ်စတစ်ဦိုးသည် ဤအခန်ိုးကဏ္ဍက လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး
ရှခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ထလူသည် ယဒအစ ိုး လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်တပမည်။
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ သည် အမှနတ
် ွင ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
ထအခက်အတနတ
် ့် င
ွ ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှုသည် အပမဲ တက က်က ငင်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် အချန်မတရွ ိုး သူ၏ အမှုက
စီစဉ်န္င်ပပီိုး၊ အချန်မတရွ ိုး တဆ င်ရွက်န္င်သည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည်
စစ်မှနပ် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည် အပမဲ သစ်လွငသ
် ည်၊ မည်သည့်အ
် ခါမျှ မအတဟ င်ိုးသကဲသ
့် အပမင
ဆ
့်် ိုး
့်
အတင်ိုးအတ အထ အပမဲ လတ်ဆတ်သည်ဟ အဘယ်တကက င့်် ငါအပမဲ တပပ သနည်ိုး။ ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ွ ် သူ၏အမှုက စီစဉ်ခဲန္
ှ ပ့်် ပီိုးသ ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ လိုးဝ
့် ျန်တင
့် င
မဟတ်တချ။ အမှု၏ အဆငတ
့်် င်ိုးသည် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်ရ အချန်က လအတွက် ယင်ိုး၏ သငတ
့်် တ ်သည့််
အကျြုိုးတရ ိုးက ရရှပပီိုး အဆငမ
့်် ျ ိုးသည် အချင်ိုးချင်ိုး ဝင်တရ က် စွက်ြက်ပခင်ိုး မရှတပ။ အကကမ်မျ ိုးစွ
သငစ
့်် တ်ထတ
ဲ င
ွ ် ရှတက င်ိုးရမည့်
ှ
် အစီအစဉ်မျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တန က်ဆိုး
အလပ်မျ ိုးန္ှင ့်် တကယ့််ကကက်ညမ
ီ မ
ှု ရှတပ။ သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်သည် လူသ ိုး တတွိုးတခေါ်
တပမ ်ပမင်မတ
ှု လ က် မရိုးရှငိုး် သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးတလ က် မရှု ပ်တထွိုးတချ- ယင်ိုးမှ
လူတအ
့်် ညီ အချန်မတရွ ိုးန္ှင ့်် တနရ မတရွ ိုး တထ က်ပပ့် ခင်ိုး
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် လတ်တတလ လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
ပါဝင်သည်။ လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သူထက်
မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ မရှငိုး် လင်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
လူတ၏
် သ လအပ်ချက်မျ ိုးက သူ၏ အမှု လပ်တဆ င်သတလ က် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် စစ်မှနတ
တက င်ိုးစွ မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုး ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခမှ၊
့်
သူ၏ အမှုက တထ င်စန္ှစ်အချြုျို့တွင ် ကကြုတင် စီစဉ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်ဟ ထင်ရသည်။ ယခ သူသည်
သင်တအလယ်
တင
ွ ် အမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်တ ရှ
့်
့် ကကသည့်် အတပခအတနမျ ိုးက သူ
တစ ငက့်် ကည့်သ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ အမှုပပြုက စက ိုးတပပ တနစဉ်တွင၊် သူသည် လူတ လ
် ရ
့် အပ်သည့်အ
အတအကျပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရင်ိုး အတပခအတန အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခစီတင်ိုးက
တတွျို့ ကကြုရ တွင ် တပပ ြ မှ
် န်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သူ၌ ရှတလသည်။ သူ၏ အမှု ပထမအဆင-့််
့် နက

ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အချန်က လက- ကကည့်တ
် လ ။့် ယင်ိုးတန က်တင
ွ ၊် လူမျ ိုးသည် အပပြုအမူ မျြုိုးစက
ပပသကကပပီိုး၊ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခခပြင ့်် ပန်ကန်လလျက် ပပြုမူကကသည်။ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
အတပခအတန အချြုျို့ကသ
ဲ့် ၊ ့် အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် အတပခအတနအမျြုိုးမျြုိုး ထွက်တပေါ်လ သည်။
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှု ွင ် အတင်ိုးအတ တစ်ခ တရ က်ရပပီ
ှ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
့်
့် အပျက်သတဘ တဆ င်မတ
ကျဆင်ိုးမည့်် အနမ်ဆ
် ့် သတ်မျ ိုးက ပပသတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက
့် ိုး အကနအ
ဤအရ အ ိုးလိုးအတပေါ်၌ အတပခခပပီိုး စီမတဆ င်ရွက်သည်၊ ထသပြင
့် ့်် သူ၏အမှုမှ သ ၍ မျ ိုးစွ
တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည့်် ရလဒ်တစ်ခ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ ယင်
ိုးတက
့်
့် လက်မလတ်တမ်ိုး အသိုးချတလသည်။
ဆလသည်မှ သူသည် လူမျ ိုး အလယ်တင
ွ ် မည်သည့်အ
် ချန်တွငမ
် ဆ ၎င်ိုးတ၏
့် လတ်တတလ
မည်သည့်အ
် တပခအတနတပေါ်တင
ွ ပ် ြစ်တစ အတပခခ၍ အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်တလသည်။
သူသည် လူတ၏
့်် င်ိုးက တဆ င်ရွက်တလသည်။
့် တကယ့်် အတပခအတနမျ ိုးအတင်ိုး သူအမှု
့် ၏ အဆငတ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးသည် သူလက်
ထတ
ဲ င
ွ ် ရှသည်။ ယင်ိုးတက
န္င်ရမည်နည်ိုး။
့်
့် သူ အဘယ်သ မသ
့်
သူသည် လူမျ ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှု၏ တန က်တစ်ဆငက
့််
အချန်မတရွ ိုး တနရ မတရွ ိုး တဆ င်ရွက်သည်။ ဤအမှုက န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က
ကကြုတင်စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုး လိုးဝ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး အယူအဆတစ်ခ ပြစ်သည်။ သူသည်
သူအမှု
် ှု တလ့်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အမှုပပြုပပီိုး၊ သူ၏ အမှုသည်
့် ၏ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုက ကကည့်ရ
အဆက်မပပတ် နက်သည်ထက်နက်လ ပပီိုး တိုးတက်တလသည်။ အချန်တင်ိုးတွင၊် သူအမှု
့် ၏
ရလဒ်မျ ိုးက ကကည့်ရ
် ှု တလ့်လ ပပီိုးတန က်၊ သူအမှု
့်် သူအတက င်အထည်
့် ၏ တန က်ထပ်အဆငက
တြ တ
် လသည်။ သူသည် ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ကူိုးတပပ င်ိုးြန္ှ့် င ့်် အချန်လွနသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လူတအ
့် ိုး သူ၏
အမှုသစ်က ပမင်၍ရန္င်တစြ အမှု
အရ မျ ိုးစွ က သူ အသိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးက
့်
အလွနတ
် က င်ိုးစွ သရှသည်အ
့် တွက်၊ ဤအမှုပပြုပခင်ိုးပစသည် လူတ၏
့် လအပ်ချက်မျ ိုးက
တထ က်ပတ
်
့် ပိုးန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ တက င်ိုးကင်ဘမှ သူ၏ အမှုက သူ တဆ င်ရွက်သည့်ပ
ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် တကယ့်် အတပခအတနမျ ိုးအတင်ိုး အစီအစဉ်မျ ိုး
ပပြုလပ်ရင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် အမှုပပြုရင်ိုး၊ အလ ိုးတူ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သူ၏ အမှုက
လပ်တဆ င်တလသည်။ သူ၏အမှုထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ကမဘ တလ ကက မြန်ဆင်ိုးမီက
စီစဉ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အတသိုးစတ် ကကြုတင် စီစဉ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်လည်ိုး
မဟတ်တပ။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င်အကက တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
အလွန ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်က တယတဟ ဝါ ပမင်ခပဲ့် ပီိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်
အဆိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုးသည့်တ
် န က်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
သူအမှု
ြက် တဟရှ ယ၏ န္ှုတ်က
့် အ ိုး သူတဆ င်ရွက်မည်က ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးထတ်ြ ပတရ
့်

အသိုးပပြုခဲသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
်
့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ တယတဟ ဝါ၏ အစီအစဉ် ပြစ်ခသ
့်
ဤအစီအစဉ်ကလည်ိုး ထအချန်က သူ တလ့်လ ကကည့်ရ
် ှု တနခဲသ
့် ည့်် အတပခအတနမျ ိုးအတင်ိုး
ပပြုလပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အ ဒက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က် ချက်ချင်ိုး သူသည် ယင်ိုးက တသချ တပါက်
မတတွိုးမခဲတ
့်် ရမျှ ြွငဟ
့်် ခဲတ
့် ပ။ တဟရှ ယသည် ပတရ ြက်ပပြုချက် တစ်ခက ြွငဟ
့် သ ်လည်ိုး၊
တယတဟ ဝါသည် ပညတ်တတ ်တခတ် အတွငိုး် တင
ွ ် ဤအမှုအတွက် ပပင်ဆင်မှုမျ ိုး ကကြုတင်
ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူမည် ပြစ်သည်ဆသည့််
သတင်ိုးစက ိုးပြင ့်် သူက
့်် င်ိုးတစြ တယ
သပ်၏ အပ်မက်ထ၌
ဲ တစတမန် တပေါ်လ ခဲခ
့် ျန်၊
့် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အစတွင ် ယင်ိုးက သူ အသက်သင
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီိုး၊ ထတန
် ှ သူ၏
့် က်တွငမ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအမှု စတင်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးထင်သကဲသ
့် ကမဘ
တလ ကက
့်
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးပပီိုးချင်ိုး သူ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအမှုက ပပင်ဆင်ထ ိုးခဲသ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည့်် အတင်ိုးအတ န္ှင ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် သူ၏
စစ်ပဲအ
ွ တပခအတနအတပေါ် အတပခခ၍ ဆိုးပြတ်ခပဲ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူချန်တင
ွ ၊် သူ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတပေါ် သက်ဆင်ိုးသည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ခန္ဓ ကယ်က ယူတင် ဝတ်ဆင်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သူသည် အကနအ
် ့် သတ်ရသည့်
ှ
် အဆငအ
့်် ချြုျို့က သူန္င
ှ အ
့်် တူ တဆ င်ကကဉ်ိုးြ မဟ
တ်ဘ၊ဲ
့်
ကမဘ တပေါ်၌ သူ၏အမှု
က လပ်တဆ င်ြ ကကလ
တပသည်။ သူ၏ အမှုသည် လိုးဝ အကနအ
် ့် သတ်မဲ့်
့်
့်
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက သူအမှု
့် ၏
ရလဒ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တနဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူဇ့် တ၌ ရှစဉ် သူ အမှုပပြုမည့််
အချန်က လကက ရှညမ
် က
ှု ဆိုးပြတ်ြ ထ
အရ မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် သတသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ လက်တလျ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူ၏ အမှုက ဆန်ိုးစစ်ရင်ိုး၊ သူ၏အမှု၏
အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးက တက်ရက် ထတ်တြ ်ပပသည်။ ဤအမှုသည် လူ၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး
အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးက ဆွဆ
ဲ နြ
် ့် ကဲ
့် အလွ
န ် သဘ ဝလွနပ် ြစ်တသ အရ တစ်ခမျှမရှတပ။ ဤသည်မှ
့် သ
့်
တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် တယတဟ ဝါ၏ အမှုကသ
ဲ့် ပြစ်
့် သည်။
သူသည် တစ်ပပြုင်နက် စီစဉ်ပပီိုး အမှုပပြုခဲသ
ဲ တ်ပပီိုး၊ မနက်န္င
ှ ့််
့် ည်။ သူသည် အလင်ိုးက အတမှ င်မှ ခွထ
ညတ ပြစ်
့် ည်- ဤအရ က တစ်ရက်ကက သည်။ ဒတယတနတွ
့် င ် မိုးတက င်ိုးကင်က သူ
့် တည်လ ခဲသ
ြန်ဆင်ိုးပပီိုး ယင်ိုးသည်လည်ိုး တစ်ရက်ကက ခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က် သူသည် ကမဘ တပမကကီိုး၊ ပင်လယ်မျ ိုးန္ှင ့််
ယင်ိုးတက
့် ည်၊ ယင်ိုးသည် တန က်ထပ်တစ်ရက်
့် မှီတင်ိုးတနထင်သည့်် သတတဝါအ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
လအပ်ခတ
ဲ့် ပတသိုး၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမခွငတ
့်် ပိုးသည့်အ
် ချန် တပခ က်ရက်တပမ က်တနအထ
ဆက်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတန
့်
့် က်

အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အဆိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုးချန် ခန္ှစ်ရက်တပမ က်တနတွ
ဲ့် ည်။
့် င ် သူ အန ိုးယူခသ
ဘရ ိုးသခင်သည် ခန္ှစ်ရက်တပမ က်တနက
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် သည့်် တနတစ်
့် တနအပြစ်
့်
သတ်မှတခ
် သ
ဲ့် ည်။ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက မြန်ဆင်ိုးမီတင
ွ ် မဟတ်ဘ၊ဲ
ြန်ဆင်ိုးခဲန္
ှ ပ့်် ပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ သ
်
ဤသန်ရှ့် ငိုး် သည်တ
့် နက
့် င
့် ပပဌ န်ိုးရန် ဆိုးပြတ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤအမှုကလည်ိုး တစ်ပပြုင်နက် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက မြန်ဆင်ိုးမီတင
ွ ် သူသည်
ကမဘ တလ ကက တပခ က်ရက်ပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးပပီိုး၊ ထတန
ူ န်
့် င ် အန ိုးယရ
့် က် ခန္ှစ်ရက်တပမ က် တနတွ
ဆိုးပြတ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ မကက်ညတ
ီ ပ။ သူသည်
ထသတသ
အရ တစ်ခက မြွငဟ
့်် ခဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက မစီစဉ်ခဲတ
့် ကဲသ
့် ပ။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည်
့်
တပခ က်ရက်တပမ က်တန၌့် ပပီိုးစီိုးမည် ပြစ်ပပီိုး ခန္ှစ်ရက်တပမ က်တနတွ
ူ ည်ဟ လိုးဝ သူ
့် င ် သူအန ိုးယမ
မတပပ ခဲြ
ထအချန်က တက င်ိုးသည်ဟ သူထင်ပမင်သည့်် အရ မျ ိုးအတင်ိုး
့် ူိုးတပ။ ထထက်
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အရ ရ တင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး သူ အပပီိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
တပခ က်ရက်တပမ က်တန ပြစ်
ှ ခ
့်် တ
ဲ့် လသည်။ အရ ရ က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး သူ အပပီိုးသတ်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ်
့် န္င
ငါိုးရက်တပမ က်တန ပြစ်
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ထတကက
င ့်် တပခ က်ရက်တပမ က်တနက
သူ
့် ခမ
့် သန်ရှ့် ငိုး် သည့်် တနအပြစ်
့်
့်
သတ်မှတ်ပပီိုးပြစ်တပမည်။ သတသ
်လည်ိုး သူသည် အရ ရ က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး
့်
တပခ က်ရက်တပမ က်တနတွ
့် င ် ဧကန်အမှန ် အပပီိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထသပြင
့်
့် ့်် ခန္ှစ်ရက် တပမ က်တနသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ရ တန ပြစ်
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးလ ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့် လ ခဲသ
့် ည်၊ ယင်ိုးက ဤတနအထ
့်
့်
သူ၏ လတ်တတလ အမှုက ဤတူညသ
ီ ည့်် နည်ိုးဟန်ပြင ့်် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် သင်တ၏
့်
အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သင်တ၏
့် ပိုးသည်။
့် လအပ်ချက်မျ ိုးအတွက် စက ိုးတပပ ဆပပီိုး တထ က်ပတ
ဆလသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူမျ ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ စက ိုးတပပ ဆပပီိုး
အမှုပပြုတပသည်။ သူသည် ပခြုငလျက် တစ ငက့်် ကည့်ပ် ပီိုး အချန်မတရွ ိုးန္ှင ့်် တနရ မတရွ ိုး
အမှုပပြုပမဲပပြုတလသည်။ သင်တအတပေါ်
ငါ လပ်တဆ င်၊ တပပ ဆ၊ ထ ိုးရပပီ
ှ ိုး သင်တအတပေါ်
့်
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်အ
် ရ သည် မခင်ိုးချက်မရှ သင်တ လ
် ရ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ငါအမှု
့် ၏
့် အပ်သည့်အ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် ကင်ိုးကွ ပခင်ိုး မရှတပ။ “ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက တစ ငက့်် ကည့်လ
် ျက် ရှ၏။” ဆသည်က သင်တ သ
့် တွက် အ ိုးလိုး
့် ကကသည်အ
စစ်မှနတ
် ပသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက အချန်တစ ၍ ဆိုးပြတ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊ အ ိုးလိုးသည်
ကကြုတင်ခင်ိုးကျင်ိုးပပီိုးသ ိုးလည်ိုး ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
တထ င်စန္ှစ်တပခ က်ခလိုး အတသိုးစတ် အစီအစဉ် တရိုးဆွခ
ဲ ပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
ွ ်က
့် က် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပန်ကန်တတ်ြ၊ ့် ခခတတ်ြ၊ ့် မရိုးတပြ ငဘ
့်် ၊ဲ လှညစ
့်် ိုးတတ်ြန္ှ့် င ့်် ဇ တပကတ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု၊
ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ မျက်စ၏တပ်မက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တစ်ဦိုးချင်ိုး စတ်အလလက်ပခင်ိုးတက
့်

ပင်ဆင်ြ ကက
ွဲ န် မှ
် ိုးထ ိုးခဲသ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတထဲ
့် တသ
့် ည်ဟ သင်ထင်သည်အ
့် ြုတင်ခခ
့် မှ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ဘရ ိုးသခင်က ကကြုတင်ခခ
ွဲ န် မှ
် ိုးထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
စ တန်၏
့် တသ
့်
ြျက်ဆိုးီ မှု အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် အ ိုးလိုး ပြစ်ပျက်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့က “စ တန်သည်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်အတွငိုး် တင
ွ ် ရှသည်မဟတ်တလ ။ စ တန်က လူသ ိုးမျ ိုးက ဤပစပြင ့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ ကက
ွဲ န ် ထ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊ ထတန
့် ြုတင်ခခ
့် က်တင
လူသ ိုးအလယ် သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။” ဟ တပပ တက င်ိုး တပပ ကကကကတပမည်။ စ တန်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ ဘ
် ကယ် ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တသ
် ိုး
့် ရ ိုးသခင် အမှနတ
ထ ိုးခဲမ
ွ ်က ပမှန ် အသက်ရင
ှ ခ
် ွငတ
့်် ပိုးြသ
့် ည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် အလွန ်
စတ်အ ိုးထက်သန်တလသည်၊ ထတကက
င ့်် သူသည် ၎င်ိုးတ၏
် ကယ်
့်
့် အသက်တ မျ ိုးက အမှနတ
ဝင်တရ က် စွက်ြက်မည်တလ ။ ထသပြစ်
ွ ်က
့် ပါက စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ အ ိုးထတ်မှုတစ်ခ ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ပန်ကန်ပခင်ိုးက အဘယ်သ ကက
့် တ်သ ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ စ တန်၏
့် ြုတင်ခွဲခန် မှ
တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ှုတကက င ့်် ပြစ်ပျက်ပပီိုးပြစ်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ စ
့် တ်ကိုးူ တပါက်သည့်် ဘရ ိုးသခင် လက်တွငိုး် ရှ
စ တန်သည် ငါ တပပ ဆသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တွငိုး် ရှ စ တန်န္င
ှ ့်် အလွန ် ကွဲပပ ိုးသည်။
“ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရပပီ
ှ ိုး စ တန်သည် သူ၏ လက်တွငိုး် တင
ွ ် ရှသည်။” ဟ သင်တ ့်
တပပ ဆချက်မျ ိုးအရ၊ စ တန်သည် သူက
့် လိုးဝ သစစ တြ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အနန္တတန်ခိုးရှသည်ဟ သင် တပပ ခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့် အသပည သည် စတ်ကိုးူ သက်သက်
ပြစ်လွနိုး် ပပီိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် လက်ပန
ွ ိုး် တတီိုး မရှတပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အတတွိုးမျ ိုးက လိုးဝ ဉ ဏ်မမီန္င်သကဲသ
့် သူ
့် ၏ ဉ ဏ်ပည ကလည်ိုး တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
န ိုးမလည်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှ၏။ ဤသည်မှ မသ ိုးတစ်ခ လိုးဝ မဟတ်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ကနဦိုးက ဩဇ အ ဏ တဝစတစ်ခက တပိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့််
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ
ဧဝသည် တမမ၏ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်မက
ှု မလွနဆ
် န်န္င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန်ကကဲသ
့် ပင်
့်် ထ ိုးသည့််
့် ၊ တမျှ ်လငမ
ပြစ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် စ တန်သည် သူ၏ သစစ တြ က်ြျက်မှုက မည်သ ့်
့်
တဆ င်ရွက်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်တလ က် အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် မပပည့်စ
် တသိုးတချ။ သင်တ ့်
တပပ ပပီိုးသကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်သည် တန်ခိုးကကီိုးရမျှကကီိုးသည်။ သူ မည်သည့်အ
် ရ က
လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ သည် ၎င်ိုးက အပမဲ အန္င်ယလ
ူ မ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ ၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် ပပည့်စ
် ၍ စ တန်သည် သူ၏လက်ထတ
ဲ ွငရ
် ၏။”
ှ

ဟူသည့်် တပပ ဆပခင်ိုးတန က်ကယ
ွ ်က စစ်မှနသ
် ည့်် အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် စ တန်န္င
ှ ့်် စစ်ပဲက
ွ
့်
တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုး တဆ င်ရွက်ရတပမည်။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးက
့်
တနပ် ပန်
ှ ့််
့် ရ တွင ် သူ၏အမှုက စီစဉ်သည်- ဆလသည်မှ သူသည် လက်တစ်ကမ်ိုးရှ တခတ်န္င
သငတ
့်် တ ်သည့်် ပစတစ်ခပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ကယ်တင်ပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုး သူ၏
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးတက
့် ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ ထနည်ိုးတူ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုက
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မတင်မီ တစ တစ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န် မှ
် ိုးထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န ် ့်
့် တသ
မှတ်သ ိုးထ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ဤကဲသ
့် အင်
မတန် စနစ်ကျသည့်ပ
် စတစ်ခပြင ့်် ပပြုထ ိုးသည် မဟတ်တပ။
့်
ပထမဦိုးစွ လူသ ိုး၏ ပပင်ပ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဒတယအတနန္ှင ့််
လူသ ိုးက သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုးက ခတစပခင်ိုးပြစ်သည်။ တတယအတနန္ှင ့််
လူသ ိုးအ ိုး တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မက
ှု ကကြုတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ စတတထအတနန္ှင ့်် လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုး အချန်က လက ကကြုတတွျို့တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ သန္နဌ န်က
တြ ်ပပတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ပဉ္စမအတနန္ှင ့်် လူသ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ သခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တန က်ဆိုးတွင ် လူက စလင်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
ဤအရ အ ိုးလိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် တွင ် မစီစဉ်ခဲတ
့် ပ။ ယင်ိုးထက် သူသည်
လက်ရတခတ်
ှ
တင
ွ ် ယင်ိုးတက
့် ၊ ့် စ တန်သည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် အလပ်လပ်တနသကဲသ
့် စတင် စီစဉ်တနခဲသ
အလပ်လပ်တန၏။ စ တန်သည် သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပသည်၊
ဘရ ိုးသခင်မက
ူ
ိုး ရိုးရိုးစင်ိုးစင်ိုး စက ိုးတပပ ဆက ပဓ နကျတသ အရ တစ်ချြုျို့က
ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ ဤသည်မှ ယတန လ
ှ
် အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တလ ကက
့် ပ်တဆ င်လျက်ရသည့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတန က်တင
ွ ၊် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် အလ ိုးတူ အမှုပပြုပခင်ိုး
အတပခခသတဘ တရ ိုး ရှတပသည်။
ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး တမမကလည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်။
အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤတမမသည် အဆပ်အပပင်ိုးဆိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ကယ်ခန္ဓ သည် အဆပ်ပါရှ၏၊
ယင်ိုးက စ တန်သည် တက င်ိုးတက င်ိုး အသိုးချခဲသ
ဲ့် ည်မှ
့် ည်။ ဧဝက အပပစ်သ စ
့် စမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ခသ
တမမပြစ်သည်။ ဧဝက အပပစ်ပပြုခဲပ့် ပီိုးတန က် အ ဒသည် အပပစ်လပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
့် က် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးသည်
အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးက ခွပဲ ခ ိုးန္င်ခကဲ့် ကသည်။ တမမက ဧဝက တသွိုးတဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး ဧဝက အ ဒက
တသွိုးတဆ င်လမ်မ
့် ည်ဟ တယတဟ ဝါက သခဲပ
့် ါက၊ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ဥယျ ဉ်တစ်ခထဲမှ
အဘယ်တကက င ့်် ထ ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ သူသည် ဤအရ မျ ိုးက ကကြုတင်သပမင်န္င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊ တမမက
အဘယ်တကက င့်် ြန်ဆင်ိုးပပီိုး ဧဒင်ဥယျ ဉ်အတွငိုး် တွင ် ထ ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ ဧဒင်ဥယျ ဉ်သည်
အဘယ်တကက င့်် တက င်ိုးမတက င်ိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်၏ အသီိုး ပါရှခဲပ
့် ါသနည်ိုး။ အသီိုးက စ ိုးတစြ ့်

၎င်ိုးတအတွ
က် သူ ရည်ရွယ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သတလ ။ တယတဟ ဝါ တရ က်လ သည်အ
့် ခါတွင၊် အ ဒပြစ်တစ
့်
ဧဝပြစ်တစ သူက
ဲ့် ပ၊ ထအခါတွငမ
် ှ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးမတက င်ိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်၏
့် တ
့် ရင်မဆင်ဝခ
့်
အသီိုးက စ ိုးခဲက့် ကပပီိုးပြစ်က တမမ၏လှညစ
့်် ိုးမ၌
ှု သ ိုးတက င် ပြစ်သွ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်က တယတဟ ဝါ
သခဲသ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် တမမကကျန်ဆခ
ဲ ပဲ့် ပီိုး၊ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝကလည်ိုး ကျန်ဆခ
ဲ သ
ဲ့် ည်။
့် ည်။ အဆိုးတင
၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးက သစ်ပင်၏အသီိုးက စ ိုးခဲသ
့် ချန်တင
ွ ၊် ၎င်ိုးတ ယင်
ိုးက လပ်တဆ င်တနခဲက့် ကသည်က
့် ည်အ
့်
တယတဟ ဝါ သတမပပြုမခဲတ
ွ ်သည် ဆိုးယတ်က က မင်္ဏ်အ ရ
့် ချ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တြ က်ပပ ိုးသည်အထ၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲက့် ကသည်မှ ၎င်ိုးတန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲတင
ွ ်
သထ ိုးခဲက့် ကသည့်် အရ ရ တင်ိုးက ဆိုးယတ်ပပီိုး မတပြ ငမ
့်် တ်သည်အထပင် ပြစ်သွ ိုးခဲက့် ကသည်။
ယင်ိုးမှ ညစ်ညမ်ိုးမှုချည်ိုးသ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက တန င်တရခဲသ
ွ ၊် သူသည် တန ဧန္ှင ့်် သူ၏ သ ိုးမျ ိုး
့် ည်။ ထတန
့် က်တင
အသက်ရင
ှ က
် ျန်ခကဲ့် ကသည့်၊် ကမဘ တလ ကက တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏
အမှုက တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ အချြုျို့အရ မျ ိုးသည် လူမျ ိုး စတ်ကိုးူ ကကသတလ က် အမှနတ
် ကယ်
အဆငပ့်် မငပ့်် ပီိုး သဘ ဝလွန ် မပြစ်တပ။ အချြုျို့က “တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက သူက
့် သစစ တြ က်မည်က
သရက်န္င
ှ မ
့်် ျ ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။” ဟတမိုးကကသည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်- ကမဘ တပမကကီိုး မတည်ရမီ
ှ တွင၊်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
၎င်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ တက င်ိုးကင်တမန် အ ိုးလိုးအတပေါ် တရ ိုးစီရင်ပင်ခွင ့်် ရှခဲသ
့် ည်။
ဤအရ သည် ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင် တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်မလ
ှ ွဲ၍၊
၎င်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုး ပြစ်သည်။ တန က်ပင်ိုးတင
ွ ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲ့် ပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည်
ကမဘ တပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်လျက် သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ သစစ တြ က်မှုက ပပြုခဲသ
့် ည်။
၎င်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခနခ
် ့် ွဲလပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ ထက်
သ လွနလ
် ခဲတ
ဲ့် ည်ဟ ငါ တပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် သ တကက င၊့်် ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ခသ
ဧဝက အပပစ်သ တသွ
ိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် ၎င်ိုး၏န္င်ငက
့်
ကမဘ တပမတပေါ် တည်တထ င်လပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က တကျ ခင်ိုးက ၊ ယင်ိုးအစ ိုး
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက န ခတစလတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးက ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
မျ ိုးစွ တသ အရ တက
ဲ့် ည့်် သူက
့် န ခန္င်သည်က တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက တတွျို့ ပမင်ခသ
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူတက
့် ၊ ့် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက န ခန္င်တပသည်။ ငှကမ
် ျ ိုးန္ှင ့််
့် န ခန္င်သကဲသ
သ ိုးရဲမျ ိုး၊ သစ်ပင်မျ ိုး၊ တတ အပ်မျ ိုး၊ တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်-

အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတပြစ်
့်် ရှ က်မှု တအ က်တွင ် ရှတသ ်လည်ိုး၊ အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတက
့် သည်-့် လူသ ိုး၏ တစ ငတ
့်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက န ခခဲက့် ကသည်။ ထတကက
င့်် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဩဇ အ ဏ က သ လွနရ
် န်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ရန် ဆန္ဒရခဲ
ှ သ
ွ ၊်
့် ည်။ ထတန
့် က်တင
၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ရ တွင ် တန က်ပင်ိုး၌ ဝည ဉ်ဆိုး အမျြုိုးမျြုိုး ပြစ်လ ခဲက့် ကသည့််
တက င်ိုးကင်တမန် အမျ ိုးအပပ ိုးက ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤတနထ
ွ ်၏
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှုသည် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုတကက င ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
တက င်ိုးကင် တမန်မင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲတ
့် သ တကက င၊့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ယတန ၎င်
့် ိုးတ ့်
ပြစ်သည်အ
့် ကျငစ
့်် ရက်အတင်ိုးသ ပြစ်ကကတပသည်။ ဤတစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုးပြစ်သည့်် အမှုသည် လူမျ ိုး
စတ်ကူိုးန္င်သတလ က် လိုးဝ စတ်ကူိုးသက်သက် မဟတ်သကဲသ
့် မရ
ှ ိုး် တပ။ စ တန်သည်
့် ိုးရင
အတကက င်ိုးရင်ိုး တစ်ခအတွက် ၎င်ိုး၏ သစစ တြ က်ပခင်ိုး အမှုက ပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
လူမျ ိုးသည် ထသတသ
ရိုးရှငိုး် သည့်် အချက်က န ိုးမလည်န္င်ကကတချ။ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်ကလည်ိုး အဘယ်တကက င့််
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က အလွန ် စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး စ တန်သည်
သူ၏ရန်သပူ ြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အဘယ်တကက င့်် စ တန်က သူ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ စ တန်က
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ်တင
ွ ် ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးက မြန်ဆင်ိုးခဲတ
သူသည်
့် ပ။ ထထက်
့်
တက င်ိုးကင်တမန်တစ်ပါိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထတန
့် က် ထတက င်ိုးကင်တမန်က သူက
့်
သစစ တြ က်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ၎င်ိုး၏အဆငအ
့်် တန်ိုး တိုး၍ အလွနက် ကီိုးပမတ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်မှ ၎င်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ရန် ဆန္ဒရှခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ တက်ဆင်မှု တစ်ခဟ တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး၊
တရှ င်လဲ၍မရသည့်အ
် ရ တစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူသည် အဆငတ
့်် စ်ခအထ အရွ ယ်တရ က်
ပပီိုးသည့်တ
် န က် မလွဲမတသွ တသဆိုးရမည့်ပ
် န္ှင ့်် တူညတ
ီ ပသည်။ အမှုအရ မျ ိုးသည် ထအဆင်ထ
့် သ
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ပပီိုး ပြစ်သည်။ အဓပပ ယ်မရှသည့်် မက်မဲသမ
ူ ျ ိုးက၊ “စ တန်က ကယ်တတ ်၏ ရန်သူ
ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် သူက
့် နည်ိုး။ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက
့် အဘယ်တကက င့်် ကယ်တတ ် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ကယ်တတ ်က
့် သစစ တြ က်မည်က ကယ်တတ ် မသခဲသ
့် တလ ။ ကယ်တတ ်သည် တနရက်
့် က လမပြစ်မီ
မကကည့်န္
် င်သတလ ။ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သဘ ဝက ကယ်တတ ်မသခဲသ
့် တလ ။ ၎င်ိုးက
ကယ်တတ ်က
် တွက၊် အဘယ်တကက င့်် သူက
့် သစစ တြ က်မည်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ ကယ်တတ ် သသည့်အ
့်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး ပြစ်တစခဲသ
ဲ့် ည်သ မက၊
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးသည် ကယ်တတ ်က
့် သစစ တြ က်ခသ
၎င်ိုးန္ှငအ
့်် တူ အပခ ိုးတက င်ိုးကင်တမန် အမျ ိုးအပပ ိုးကလည်ိုး ဦိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ တသမျ
ြုိုးမျ ိုး၏ ကမဘ တလ ကသ သက်
ဆင်ိုးခဲသ
် ဤတနထ
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
့်
့်
ကယ်တတ ်သည် ကယ်တတ ်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်က မပပီိုးစီိုးန္င်တသိုးပါ။” ဟ
တပပ ကကသည်။ ထစက ိုးမျ ိုးသည် မှနက
် န်ပါသတလ ။ သင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် တတွိုးသည့်အ
် ခါ၊
မမကယ်ကယ် လအပ်သည်ထက် သ ၍ ဒကခ တရ က်တနတစပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
“မျက်တမှ က်တခတ်အထ စ တန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးမရှတသိုးပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ဤနည်ိုးပြင ့်် တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တပ။
ထသပြင
ပမင်၍ရန္င်ပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တပ။ သူ၏
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးတသည်
့်
ဉ ဏ်ပည က မည်သည်တ
့် နရ ၌ ထတ်တြ ်ပပပပီိုး ပြစ်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
တန က်ပင်ိုးတွင ် သူ၏ အနန္တတန်ခိုးက ထတ်တြ ်ပပန္င်ြအလ
ငှ့် စ တန်အတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်- ထသမဟ
့် တ်ပါက လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည က မည်သ ့်
ရှ တတွျို့ န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မခခခဲပ
့် ါက သမဟ
့် တ် သူက
့်
မဆနက
် ့် ျင်မပန်ကန်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူ၏တဆ င်ရွက်မှုမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပသြ လ
့် အပ်မည် မဟတ်တပ။
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးသည် သူက
့် ကိုးကွယပ် ပီိုး ကျြုိုးန္ွန ခခဲက့် ကမည်ဆပါက၊ သူသည် လပ်တဆ င်ရန်
အမှုရမည်
ှ
မဟတ်။” ဟတပပ သည့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍
ညစ်ညမ်ိုးပခင်ိုး မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတသ တကက င၊့်် သူသည် ညစ်ညမ်ိုးမက
ှု ြန်ဆင်ိုး၍မရသည့်အ
် တွက်၊
ဤသည်မှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ သ ၍ပင် တဝိုးကွ တပသည်။ သူသည် သူ၏ ရန်သက
ူ အန္င်ယြ
ူ ၊ ့်
သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုးက ကယ်တင်ြန္ှ့် င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က မန်ိုးတိုးီ သည့်၊် သစစ တြ က်ပပီိုး
ခခသကဲသ
့် အစအဦိုး
မပ
ှ င် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် ရှခဲပ့် ပီိုး သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်ခသ
ဲ့် ည့််
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်က သူ၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက ယခ ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနတ်ဆိုးမျ ိုးက အန္င်ယူချင်ပပီိုး၊ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင့်် သူ၏ အနန္တတန်ခိုးက
အရ ခပ်သမ်ိုးထ ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့်် အရ ရ တင်ိုးသည် ယခ
စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် ရှပပီိုး၊ ဆိုးယတ်သ၏
ူ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် တည်တနသည်။ လူမျ ိုးသည်
သူက
ငှ့် န္ှင ့်် ထသပြင်
ူ ျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့် သရှန္င်ကကြအလ
့်
့် ့် စ တန်က အန္င်ယူပပီိုး သူ၏ ရန်သမ
န္ှမ်နင်ိုးြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးထ သူ၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက
့်
ထတ်တြ ်ပပချင်တလသည်။ ဤအမှု၏ အလိုးစက သူ၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး
မှတစ်ဆင ့်် ပပီိုးတပမ က်တလသည်။ သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ်
ရှသည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အနန္တတန်ခိုးက ၎င်ိုးတထ
ှ ိုး
့်
့် ထတ်တြ ်ပပရန် ဆန္ဒရပပီ
ထသပြင
ှ
။ စ တန်မရှခဲလ
့် ျှင ် သူ၏ ပပြုမူတဆ င်ရွက်မှုမျ ိုးက
့် ့်် စ တန်က အန္င်ယူရန် ဆန္ဒရတလသည်
ြွငပ့်် ပြလ
့်် ှက်မှု မရှခဲပ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပပီိုး
့် ါက၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် မည် မဟတ်တပ။ စ တန်၏ တန္ှ ငယ

ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် အသက်ရင
ှ ြ
် ၎င်
င်ပပီိုး ပြစ်တပမည်။ စ တန်က သစစ တြ က်ပခင်ိုး
့် ိုးတက
့် ပတဆ
့်
မတင်မီ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးထ သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးထ အဘယ်တကက င့်် ထတ်တြ ် မပပခဲပ
့် ါသနည်ိုး။ အစအဦိုး၌
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သခဲပ့် ပီိုးပြစ်က သူက
့်
ကျြုိုးန္ွန ခခဲပ့် ပီိုး ပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအဓပပ ယ်မဲ့်သည့်် အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက
တဆ င်ရွက်ပပီိုး ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ စ တန်န္င
ှ ့်် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးတကက င၊့််
လူသ ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ခခကကပပီိုးပြစ်က ပန်ကန်လသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးပြင ့််
ပပည့်န္
် င်သမျှ ပပည့်က် ကတလသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်
့်
ဆန္ဒရတလသည်
ှ
။ သူသည် စ တန်န္င
ှ ့်် စစ်ပဲဆ
ွ င်န္လ
ဲ တသ တကက င၊့်် စ တန်က အန္င်ယြ
ူ သူ
့် သည် သူ၏
ကယ်ပင် ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက အသိုးပပြုရတပမည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် သူတဆ င်ရွက်သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုသည် လူသ ိုးမျ ိုးက သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အနန္တတန်ခိုးအ ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်တနသည့််
အမှုသည် အဓပပ ယ် ရှပပီိုး၊ အချြုျို့လူမျ ိုးက “ကယ်တတ ် လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုသည် တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ
ဆနက
် ့် ျင်သည် မဟတ်ပါလ ိုး။ ဤဆက်တက်အမှုသည် ကယ်တတ ်တင်အတွက် ဒကခ ြန်တီိုးရ တွင ်
ကျငသ
့်် ိုးမှုတစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်ပါလ ိုး။ ကယ်တတ ်သည် စ တန်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က်
ကယ်တတ ်က
့်် ပိုးခဲသ
ွ ်က
့် သစစ တြ က်က ခခရန် သူက
့် ည်။ ကယ်တတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် အခွငတ
ြန်ဆင်ိုး ခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ တသွ
ိုးတဆ င်ခရြ အခွ
ငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
့်
့် စ တန်ထ
လဲတပပ င်ိုးတပိုးခဲသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက၊်
့် ည်။ ကယ်တတ ်က ဤအရ မျ ိုးက တမင်သက်သက် ပပြုလပ်ခသ
အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တတ ် စက်ဆပ်မန်ိုးတိုးီ ရတသိုးသနည်ိုး။ ကယ်တတ ်သည်
အဘယ်တကက င့်် စ တန်က စက်ဆပ်ရွရှ ရသနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ကယ်တတ ် ကယ်တင်၏
ြန်တီိုးမှု ပြစ်သည် မဟတ်ပါလ ိုး။ ကယ်တတ ်အတွက် မန်ိုးတီိုးစရ မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။” ဟ
တပပ သည့်အ
် ချန်တွင ် ၎င်ိုးတ ရည်
ညန်ိုးသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် လိုးဝ မတူတပ။ အတတ ်အတန် နည်ိုးပါိုးသည့််
့်
အဓပပ ယ်မရှတသ လူမျ ိုးက ထသတသ
အရ မျ ိုး တပပ ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ချစ်ြ ဆန္ဒ
ရကကတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ရင်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မတကျမနပ် ပြစ်ကကတလသည်။
့်
ဆနက
် ့် ျင်ဘက် ပြစ်လက်တလချင်ိုး။ သင်တသည်
သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်ကကတပ၊ သင်သည်
့်
သဘ ဝလွန ် အတတွိုးမျ ိုး အလွနမ
် ျ ိုးလှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အမှ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်ဟပင် သင်
အခင်အမ တပပ ဆတလသည်- သင် အဓပပ ယ် မဲလ
့် ှသည်တက ိုး။ သမမ တရ ိုးပြင ့်် အကကအြန်
လပ်တနသူမှ သင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အမှ ိုးတစ်ခ ပပြုခဲသ
် ပ။ အချြုျို့လူမျ ိုးက၊
့် ည်မှ မမှနတ
“စ တန်က ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်မှ ကယ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး စ တန်က လူသ
့် ိုးမျ ိုးအလယ် ပစ်ချလက်ပပီိုး

လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးထ လဲတပပ င်ိုးတပိုးခဲသ
့် ည်မှ ကယ်တတ ် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက ဆိုးယတ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုး ပင်ဆင်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ကယ်တတ ် သူတက
့်် လတ်ခပ
ဲ့် ါ။
့် ခွငမ
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် သူတက
့် ည်။ ပထမတွင ်
့် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ မန်ိုးတီိုးခဲသ
ကယ်တတ ်သည် သူတက
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယခတွင ် သူတက
့် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ချစ်ခတ
့် ကယ်တတ ်
မန်ိုးတိုးီ တနသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မန်ိုးတီိုးတလပပီမှ ကယ်တတ ်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ချစ်ြူိုးသည်မှ လည်ိုး ကယ်တတ ် ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင ် အတအကျ မည်သည့်အ
် ရ
ပြစ်တနပါသနည်ိုး။ ဤသည်မှ တရှ ျို့တန က်မညီပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်ပါလ ိုး။” ဟ အြန်တလဲလဲပင်
တစ ဒကတက်ကကသည်။ ယင်ိုးက သင်တ မည်
သ ကကည့်
သ
် ည်ပြစ်တစ၊ ဤသည်မှ တက င်ိုးကင်ဘ၌
့်
့်
ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ခပဲ့် ပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲသ
့် ည့်် ပစ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးက ဤတနအထ
့်
ဆက်လက်ပြစ်တပေါ်သည့်ပ
် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင်တ မည်
သြွ့် ဲျို့ဆသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးမှ အပြစ်အပျက်
့်
အလိုးစ ပြစ်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင် ယတန လ
့် ပ်တဆ င်တနသည့်် ဤအမှု တန က်ကွယ်က
့်
ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခလိုးမှ သင်တက
ှ ့်် စ တန်က အန္င်ယူရန် ပြစ်သည်မှ သင်တ ့်
့် ကယ်တင်ရန်န္င
သန ိုးလည်ရမည်။
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် အထူိုးသပြင့်် အ ိုးနည်ိုးပပီိုး တပပ စရ အစွမ်ိုးအစမျ ိုး
မပင်ဆင်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတက
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးတ တ
့် ည်န္င
့် ဩဇ အ ဏ တပိုးထ ိုးခဲသ
့် ိုး၍
မ နတထ င်လ ိုးလ ခဲသ
် က င်ိုးကင်တမန်မဆထက်
့် ည်။ ဤသည်မှ အထူိုးသပြင ့်် အပခ ိုး မည်သည့်တ
အဆငအ
့်် တန်ိုး သ ၍ပမငမ
့်် ိုးသည့်် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မှနက
် န်တပသည်။
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးအလယ်န္င
ှ ့်် တယတဟ ဝါတအ က်ရှ တက င်ိုးကင်တမန် သန်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုးစွ က
ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် မင်ိုးတစ်ပါိုး၊ ၎င်ိုး၏ဩဇ အ ဏ သည် အပခ ိုး မည်သည့််
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးမဆ၏ ဩဇ အ ဏ ထက် သ လွနခ
် သ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးသည် ဟဟ၊ သည်သည်
လပ်တဆ င်လခဲပ့် ပီိုး ကမဘ တလ ကကကီိုးက ထန်ိုးချြုပ်ြ လူ
့် သ ိုးမျ ိုးအလယ် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက
ဦိုးတဆ င်လခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူသည် စကကဝဠ က ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်သူ ပြစ်သည်ဟ
တပပ ခဲသ
် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက ၎င်ိုးသည် စကကဝဠ က ကွပ်ကအ
ဲ ပ်ချြုပ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ
့် ည်။ သတသ
့်
အခင်အမ ဆခဲသ
ှ ၍၊ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်- ထအချန်မစ
သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ အပခ ိုးတလ ကတစ်ခက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်က
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ဤတလ ကက ထန်ိုးချြုပ်ရန် ဆန္ဒရခဲ
ှ ပ့် ပီိုး၊ တသမျြုိုးနယ်ပယ်က
ဆင်ိုးသက်ရန်လည်ိုး ဆန္ဒရခဲ
ှ သ
ွ ပ့်် ပြုန္င်မည်တလ ။
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးက ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ခင
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက ဒဏ်ခတ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တလထဲက ပစ်ချခဲသ
့် ည်။
့်

၎င်ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲက
့် တည်ိုးက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက
ကယ်တင်ရန်အလငှ့် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးန္ှင ့်် စစ်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ပီိုး ပြစ်သည်။ စ တန်၏ ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးအတပေါ်
ဤတထ င်စန္ှစ် တပခ က်ခက ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
ှ ်
့် ည်။ အနန္တတန်ခိုးရင
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် အတတွိုးအပမင်သည် ဘရ ိုးသခင်က လတ်တတလ
တဆ င်ရွက်တနသည့်် အမှုန္င
ှ ့်် သဟဇ တ မပြစ်တပ။ ယင်ိုးသည် လိုးဝ လက်တတွျို့မကျသကဲသ
့် ့်
အလွနမ
် ျ ိုးလှသည့်် အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခ ပြစ်တပသည်။ အမှနတ
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်က
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက သူ၏ ရန်သအ
ူ ပြစ် တကကည ခဲသ
့် ည်မှ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏
သစစ တြ က်ပခင်ိုး တန က်တင
ွ သ
်
ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက တသမျြုိုးနယ်ပယ်ထသ
ဲ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးတန က် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် နင်ိုးတချခဲသ
ှု ကက ငသ
့််
ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်မှ ၎င်ိုး၏ သစစ တြ က်မတ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယခအတပခအတနသ တပပ
င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်မှ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့််
့်
ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
် န က်တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က “ငါသည် သင်က
့်
့် ပျက် ပပီိုးသည့်တ
အန္င်ယူပပီိုး၊ ငါ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးမည်။” ဟ
ကျန်ဆခဲသ
် အ ိုး
့် ည်။ ပထမတွင ် လက်ခယကကည်ပခင်ိုးမရှဘဲ စ တန်က၊ “ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
အကယ်စင်စစ် အဘယ်အရ ပပြုန္င်သနည်ိုး။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး တလထဲသ ့်
န္ှငခ
် ျန္င်မည်တလ ။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး အမှနတ
် ကယ် အန္င်ယူန္င်သတလ ။” ဟ
ပပန်တပပ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးက တလထဲသ န္ှ
် ျသည့်တ
် န က်တင
ွ ၊် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက
့် ငခ
သူ တန က်ထပ် အ ရမစက်တတ သ
့် ၊ ့် တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် စ တန်၏ ပြစ်တနဆဲ
့် ကဲသ
တန္ှ ငယ
့်် ှက်ဟနတ
် ့် ိုးမှုမျ ိုး ရှလငက
့်် စ ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ ကင်ပင်အမှုက စတင်
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ စ တန်သည် ဟဟ၊ သည်သည် လပ်တဆ င် န္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ ယခင်က
၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင် တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် တန်ခိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် ဤအရ မျ ိုးက
တလထဲသ ၎င်
့်် တူ ယူတဆ င်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဤတနအထ
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးခဲသ
့်
့် ည်။ စ တန်က တလထဲသ ့်
့် ိုးန္ှငအ
န္ှငခ
် ျပစ်လက်သည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုး၏ ဩဇ အ ဏ က ပပန်မယူခတ
ဲ့် ချ၊ ထတကက
င့််
့်
စ တန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆက်လက်ပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲသ
်လည်ိုး
့် ည်။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
် န က် မျ ိုးမကက မီတွင ် စ တန်၏
့် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးပပီိုးသည့်တ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုး စတင်ခသ
ဲ့် ည်။
့် ပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတနစဉ်တွင၊် သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက ထတ်တြ ်မပပခဲတ
်
့် ပ။ သတသ
့်
ကမဘ ကကီိုးက မြန်ဆင်ိုးမီတွင၊် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် တလ ကကကီိုးထဲက လူတအ
့် ိုး တက င်ိုးကင်ဘက သူ၏
လပ်ရပ်မျ ိုးက တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် ထလူတက
့် တက င်ိုးကင်ဘအထက်သ ့်
လမ်ိုးပပပတဆ
င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ၎င်ိုးတက
့်
့် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အသဉ ဏ်က တပိုးခဲပ့် ပီိုး ထလူတက
့်

ထတလ က၌ အသက်ရင
ှ ြ
် ဦိုးတဆ
င်ခသ
ဲ့် ည်။ ပင်ကအ ိုးပြင၊့်် သင်တထဲ
ူ ျှ
့်
့် မှ မည်သမ
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မကက ိုးြူိုးကကတပ။ တန က်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုး ပပီိုးသည်တ
့် န က်တင
ွ ၊် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ စတင်
ခသ
ဲ့် ည်။ ကမဘ တပေါ်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် အ ိုးလိုး ဗရမ်ိုးဗတ
့်
ပြစ်သွ ိုးကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်န္င
ှ စ
့်် စ်ပဲက
ွ စတင်ခသ
ဲ့် ည်မှ ထတန
ွ သ
်
ပြစ်ပပီိုး၊
့် က်တင
လူသ ိုးမျ ိုးက သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဤအချန်တွငသ
်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ အစတွင ်
ထသတသ
လပ်ရပ်မျ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမှ ြိုးကွယထ
်
ိုးခဲသ
့် ည်။ စ တန်သည် တလထဲသ ့်
့်
န္ှငခ
် ျခရပပီိုးသည်တ
့် န က်၊ ၎င်ိုးသည် ၎င်ိုး၏ အတရိုးကစစကသ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး
တန က်ဆိုးတသ က လအထ စ တန်န္င
ှ ့်် စစ်ပဲက
ွ အဆက်မပပတ် ဆင်န္ရ
ဲ င်ိုး၊ သူ၏ ကယ်ပင်အမှုက
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယခသည် စ တန် ြျက်ဆိုးီ ခရသငသ
့်် ည့်် အချန်က လ ပြစ်သည်။
အစအဦိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးက ဩဇ အ ဏ တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်က တလထဲသ န္ှ
် ျပစ်လက်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ြီ
့် ည်။ ထတန
့် ငခ
့် ဆန်ပမဲြီဆန်တနခဲသ
့် က်တွင၊်
၎င်ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မျ ိုးက စီမခနခ
် ့် လ
ွဲ ျက် ရှတနခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က အန္င်ယူရန်
လူသ ိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏စီမခနခ
် ့် ွဲမက
ှု အသိုးပပြုသည်။ လူမျ ိုးက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် စ တန်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကကကမမ က အဆိုးသတ်တစပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ တ
် လသည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏
မည်သည်အ
့် ဆငသ
့်် ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်သနည်ိုး။
မည်သည့်အ
် ဆငက
့်် လူမျ ိုးက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တစြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတက
့် တ်စွ ပပြုမူတစက ချစ်ပခင်ိုးက
့် တပြ င်မ
ခရန္င်သည့်် သူမျ ိုး၏ ပရပ်က အသက်ရင
ှ တ
် နထင်တစြ မရည်
ရွယ်ပါသနည်ိုး။ သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
စ တန်သည် ဤအရ က မလပ်တဆ င်တပ။ ၎င်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသည်။
၎င်ိုးသည် စကကဝဠ တစ်တလျှ က် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
၎င်ိုး၏အလပ်က အဆက်မပပတ် တဆ င်ရွက်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး စ တန်က
အ ရမစက်ဘ၊ဲ သူကယ်တင်၏ အမှုက သူလပ်တနသည်။ စ တန်၌ ဩဇ အ ဏ မည်မျှရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊
ထဩဇ အ ဏ က ဘရ ိုးသခင်က တပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အမှနတ
် ကယ်တွင ် ၎င်ိုးက သူ၏ ဩဇ အ ဏ အ ိုးလိုး တပိုးခဲသ
င ့်် စ တန်
့် ည် မဟတ်၊ ထတကက
့်
မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ မတကျ ်လွနန္
် င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်အတွငိုး် တင
ွ ် အပမဲ ရှလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတနစဉ်တွင ်

သူ၏ မည်သည့်လ
် ပ်ရပ်ကမျှ ထတ်တြ ်မပပခဲတ
့် ပ။ သူသည် စ တန်အ ိုး ဩဇ အ ဏ ၏
တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခကမျှ တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးက အပခ ိုးတက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး အတပေါ်
ဩဇ အ ဏ သိုးခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
င့်် မူလက ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်တပိုးခဲသ
့် ည်။ ထတကက
့် ည့််
့်
ဩဇ အ ဏ သည် ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးပခင်ိုးတကက င ့်် စ တန်က မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ၊
၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ က မတကျ ်လွနန္
် င်တချ။ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
စ တန်သည် တန္ှ ငယ
့်် ှက်၏။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် စ တန်၏ တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် မ
ှု ျ ိုး
အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတ၊ူ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်လည်ိုး ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင် စလင်တစလသည့်် လူမျြုိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူမျ ိုးက ခင်မ စွ ညန်ကက ိုးသည်။ သူ၏ အသက်သည် တင်ိုးတ ၍မရသကဲသ
့် အကန
အ
် ့် သတ်မဲ့်
့်
အသက်စမ်ိုးတရ ပြစ်သည်။ စ တန်က လူသ ိုးက အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး
တစခဲသ
ွ ် ဘဝ၏ အသက်စမ်ိုးတရသည် လူသ ိုးက စလင်တစလမ်မ
့် ည်။ အဆိုးတင
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
စ တန်အတွက် ဝင်တရ က်စက
ွ ြ
် က်ြရန်
ှ ့်် ၎င်ိုး၏အလပ်က တဆ င်ရွကြ
် ရန်
့် န္င
့် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တချ။
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူမျ ိုးက လိုးဝ ရယူန္င်လမ်မ
် င် စ တန်သည်
့် ည် ပြစ်သည်။ ယခတွငပ
့်
ဤအရ က လက်ခြ ပငင်
့် ိုးဆပဲ ြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အဆက်မပပတ်
ြက်ပပြုင်အတတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးက အ ရမစက်တချ။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါသည် စ တန်၏
အတမှ င် အင်အ ိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် အတမှ င်စမ
ွ ်ိုးအ ိုး အ ိုးလိုးအတပေါ် တအ င်န္င်လမ်မ
့် ည်။” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။
ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ ယခ လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအ ိုး
အတရိုးပါတစသည့်အ
် ရ လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် စ တန်က
အန္င်ယူပခင်ိုး အမှု၏အဆင်က
် တစြန္ှ့် င ့်် စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက
့် ပပီိုးပပည့်စ
ြယ်ရှ ိုးပစ်ြ ပြစ်
် ွင ်
့် သည်။ စ တန်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင် တအ င်န္င်ပခင်ိုးသည် တရှ င်လဲ၍မရတပ။ အမှနတ
စ တန်က အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ရှု ိုးနမ်န္
ှ ပ့်် ပီိုးသ ိုး ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ တကယ့််
့် င
ရည်ရွယ်ချက်မှ စ တန်က တချမှုနိုး် ြ ပြစ်
် တွက၊် အဆင်ိုးနသ
ီ ည့်် နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် သည့်အ
နယ်တပမတစ်တလျှ က်မှ ဧဝတင်္လတရ ိုးတတ ် စတင် ပျျို့ န္ှခဲ့် ခ
ွ -် ဆလသည်မှ ၊ လူဇ့် တခ
့် ျန်တင
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အမှုက စတင်ခပဲ့် ပီိုး ဤအမှု သက်ဝင်လှုပ်ရှ ိုးခဲခ
့် ျန်တွင-် စ တန်သည် လိုးဝ
ရှု ိုးနမ်ခ
ဲ့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က တန က်တစ်ြန် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုး မည်သည့်် အင်အ ိုးစကမျှ
့် တ
မရပ်တနတ
် ့် စန္င်သည့်် သူ၏ အမှုက စတင်ခသ
ဲ့် ည်က စ တန်က ပမင်လျှငပ် မင်ချင်ိုး၊ ဤအမှု၏
ပမင်ကွငိုး် တင
ွ ် ၎င်ိုးသည် မှငတ
် က်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး တန က်ထပ် မည်သည့်ဒ
် ကခတပိုးပခင်ိုးကမျှ
မလပ်တဆ င်ဝခ
ဲ့် ချ။ ပထမတွင ် စ တန်က ၎င်ိုးသည်လည်ိုး မျ ိုးပပ ိုးသည့်် ဉ ဏ်ပည မျ ိုးက
့် တ
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်ဟ တတွိုးထင်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ကက ိုးပြတ်က

တန္ှ ငယ
့်် ှကခ
် သ
ဲ့် ည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင် တန က်တစ်ြန် လူဇ့် တခယူလမ်မ
့် ည် သမဟ
့်
့် တ် သူ၏
အမှုတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ ပန်ကန်မှုက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအပြစ် အသိုးတတ ်ခတစြ အသ
ိုးပပြုမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့်
့် ့်် လူသ ိုးမျ ိုးက သမ်ိုးပက်က
စ တန်က အန္င်ယူမည်က သူ မတမျှ ်လင်ထ
့် ိုးခဲတ
့် ချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်ထက် သ ၍
ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး သူ၏အမှုသည် ၎င်ိုးထက် မျ ိုးစွ သ လွနသ
် ည်။ ထတကက
င့်် “ငါလပ်သည့်် အမှုသည်
့်
စ တန်၏ လှညက
့်် ွက်မျ ိုးက တပပန်
ွ ် ငါသည် ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့််
့် ရ တွင ် တဆ င်ရွက်သည်။ အဆိုးတင
စ တန်၏ တန်ခိုးအစွမ်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပမည်။” ဟ ယခင်က ငါ တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တရှ ျို့တန်ိုးတင
ွ ် လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အဆိုး၌
စ တန်သည် တန က်ဆိုးတွင ် ြျက်ဆိုးီ ခရသည်အထ တန က်တင
ွ ် တရွ တ်တက်ဆွဲ လက်ပါလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်- ၎င်ိုးသည် အလွနအ
် ့် လွန ် ထတ်လနတ
် ့် န်လှုပ်လမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးသည် တချမှုနိုး် က
ြျက်ဆိုးီ ခရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်မသ
ှ
အမှနတ
် ရ ိုးက သတဘ တပါက်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ထအချန်တွင ် ၎င်ိုးသည် မီိုးအင်ထတ
ဲ ွင ် မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ခရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအခါ ၎င်ိုးသည် လိုးဝ
ယကကည်လက်ခသွ ိုးမည် မဟတ်တလ ။ ထအခါတွင ် စ တန်အတွက် အသိုးချစရ အကကအစည်မျ ိုး
တန က်ထပ် ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ပူတဆွိုးမှုပြင ့်် မကက ခဏ ြစီိုးတစသည်မှ
ဤတစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုးပြစ်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ အမှု ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် သူ၏စစ်ပဲသ
ွ ည်
့်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် ကက ခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က “ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
တစ်ြန် ြန်ဆင်ိုးလမ်မ
့် ၊ ့် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးအတပေါ်၌ ဩဇ အ ဏ က တစ်ြန်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
ှ ၍၊ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည်
့် ည် မဟတ်။” ဟ တပပ ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်မစ
ကမဘ တပမတပေါ်သ အလ
ပ်လပ်ြ လ
် ခါ၊ အချြုျို့တသ အလပ်က လပ်တဆ င်ြ ့်
့်
့် ခဲက့် ကသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်ရမျှ လက်ကကတလသည်။ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် လိုးဝ တစ်ြန် ဩဇ အ ဏ
မတပိုးတလပပီ။ ဣသတရလလူမျြုိုးတ ပမင်
ဲ့် ည့်် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ခသ
့် အလပ်က မည်သ ့်
တဆ င်ရွက်ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
ဲ ွင ် ထတ်တြ ်ပပကကပပီိုး
့်
့် ယ်ကယ် အပ်မက်မျ ိုးထတ
တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပတဆ
င် ခဲက့် ကသည်။ တယရှု သည် က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် ပပီိုးတန က်
့်
သိုးရက်အကက တွင ် ရှငပ် ပန်ထတပမ က် ပပီိုးသည်အ
့် ခါ၊ တကျ က်ကကီိုးက တဘိုးကတွနိုး် တရ ျို့ ခဲသ
ူ ျ ိုးက
့် မ
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤအလပ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးကသ ဤအလပ်မျြုိုးက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
မည်သည့်် ဩဇ အ ဏ မျှ လိုးဝ တစ်ြန်
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် မည်မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
တထ က်ပတ
့် ပိုးသည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍ၌သ
့်

ပါဝင်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်် ဩဇ အ ဏ မျှ မရှခဲက့် ကတပ။ အချန်တစ်ချြုျို့ ကက
အလပ်လပ်ပပီိုးသည်တ
့် န က်၊ ကမဘ တပမတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည့်် လူတသည်
့်
တနရ က ယူကကပပီိုး၊ “ငါသည် စကကဝဠ က တကျ ်လွနခ
် ျင်သည်။ တတယတက င်ိုးကင်၌ ငါရပ်ချင်သည်။
အချြုပ်အပခ အ ဏ ပြင ့်် စိုးစသည့်က
်
လက ငါတ ရချင်
သည်။” ဟ ဆကကသည်။ ရက်အချြုျို့ ကက
့်
အလပ်လပ်ပပီိုးသည်တ
့် န က်တင
ွ ် ၎င်ိုးတ မ
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့် နတထ င်လ ိုးလ ကကတပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အချြုပ်အပခ အခွငအ
့်် ဏ က ပင်ဆင်ချင်ခကဲ့် ကသည်၊ တန က်ထပ် တင်ိုးန္င်ငက ထူတထ င်ချင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊
အရ ခပ်သမ်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် တပခတအ က်တွင ် ရှတစချင်ကကပပီိုး၊ တတယတက င်ိုးကင်ဘတွင ် ရပ်တည်
ချင်ခကဲ့် ကသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသည့်် လူတစ်ဦိုးမျှ ပြစ်သည်က သင် မသသတလ ။
တတယ တက င်ိုးကင်သ သင်
မည်သ တက်
န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် တတ်ဆတ်စွ န္ှင ့််
့်
့်
တကကိုးတကက ်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ကမဘ တပမသ အမှု
ပပြုရန် ကကလ ပပီိုးတန က်၊ သူ၏ အမှုက တပခလလက်လပြင ့််
့်
ပပီိုးစီိုးတစပပီိုးသည့်တ
် န က် ထွက်ခွ တလသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုး လပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့်
တအ ်ဟစ်တကကိုးတကက ်ပခင်ိုး လိုးဝ မပပြုဘဲ၊ ထထက်
သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွက်ရ တွင ်
့်
လက်တတွျို့ကျတလသည်။ သူသည် ဘရ ိုးတကျ င်ိုးထဲသ တစ်
ကကမ်တစ်ခါမျှ မဝင်တရ က်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
“ငါသည် သင်တ အ
့် ိုးလိုးက ြယ်ရှ ိုးပစ်မည်။ သင်တက
့် ငါကျန်ဆပဲ ပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။” ဟလည်ိုး
မဟစ်တအ ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် သူ၏ ကယ်ပင်အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်ရမျှ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ သူ
အပပီိုးသတ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ထွက်ခွ သွ ိုးသည်။ ြျ ိုးန သူမျ ိုးက ကသတပိုးပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက
န္ှငထ
် တ်သ၊ူ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက စင်ပမငတ
့်် ပေါ်မှ ဩဝါဒတပိုးသ၊ူ ရှညလ
် ျ ိုးပပီိုး ဟတ်ဟန်မျ ိုးသည့်် မနခ
် ့် န
ွ ိုး် မျ ိုး
တဟ ကက ိုးက လက်တတွျို့မကျသည့်် အရ မျ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည့်် ဘ သ တရိုး သင်ိုးအပ်မျ ိုး
အ ိုးလိုးသည် ရိုးတင
ွ ိုး် ပခင်ဆအ
ီ ထ မ နတထ င်လ ိုးကကတပသည်။ သူတသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသ ပြစ်ကကတပသည်။
သူ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုက လက်ရအချ
ှ
န်အထ တဆ င်ရွက်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ ၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ တဆ င်ရွက်ချက် မျ ိုးစွ က ထတ်တြ ်ပပန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုး၏ အဓက
ရည်ရွယ်ချက်မှ စ တန်က အန္င်ယူြန္ှ့် င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးြ ့်
ပြစ်တလပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ အရ ရ တင်ိုး၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ရ တင်ိုး၊
ပင်လယ်မျ ိုးထဲက အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထက
ဲ တန က်ဆိုး
အရ ဝတထြုတင်ိုးအ ိုး သူ၏ အနန္တတန်ခိုးက တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြန္ှ့် င ့်် သူ၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
မျက်ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးြ ဤအခွ
ငအ
့်် တရိုးက အသိုးပပြုတလသည်။ သူသည် သူ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုးမျ ိုးထ ထတ်တြ ်ပပြန္ှ့် င ့်် သူက
့် ချီိုးမွမ်ိုးန္င်ကကတစက စ တန်က
အန္င်ယူရ တွင ် သူ၏ ဉ ဏ်ပည က ချီိုးတပမှ က်န္င်ကကတစြ သူ
့် ၏ စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးက တပိုးသည့််

အခွငအ
့်် တရိုးက သူ မလတ်တမ်ိုး အသိုးချတနသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်၊ တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့််
ပင်လယ်မျ ိုးအတွငိုး် ရှ အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ ဘန်ိုးအသတရ တဆ င်ကကဉ်ိုးကကသည်၊
သူ၏အနန္တတန်ခိုးက ချီိုးမွမ်ိုးကကပပီိုး၊ သူ၏လပ်တဆ င်ချက်တစ်ခစီတင်ိုးက ချီိုးမမ
ွ ်ိုးက
သူ၏သန်ရှ့် ငိုး် သည့်် အမည်န မက ဟစ်တကကိုးကကတလသည်။ ဤအရ သည် စ တန်က သူ၏
အန္င်ယူပခင်ိုး သက်တသပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ စ တန်က သူ၏ တချမှုနိုး် ပခင်ိုး သက်တသပြစ်သည်။
ပပပီိုးအတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး သက်တသ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတစ်ရပ်လိုးသည် သူထ
့် ဘန်ိုးအသတရ တဆ င်ကကဉ်ိုး၏၊
သူ၏ရန်သက
ူ အန္င်ယပူ ခင်ိုးန္ှင ့်် တအ င်န္င်လျက် ပပန်လ ပခင်ိုးအတွက် သူက
ွ ်ိုးကကပပီိုး၊
့် ချီိုးမမ
ကကီိုးပမတ်သည့်် တအ င်န္င်တသ ရှငဘ
် ရင်အပြစ် သူက
့် ချီိုးကျြူိုးတထ မန ပပြုကကတလသည်။ သူ၏
ရည်ရွယ်ချက်သည် စ တန်က တချမှုနိုး် ရမျှ မဟတ်၊ ယင်ိုးမှ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်ကက သူ၏ အမှု
ဆက်လက် လပ်တဆ င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ြ ့်
စ တန်၏ ရှု ိုးနမ်မ
ှု အသိုးပပြုသည်။ သူသည် သူ၏တဆ င်ရွက်မှုမျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူ၏ဘန်ိုးအသတရ
့် က
အ ိုးလိုးတက
ှု အသိုးပပြုသည်။ သူသည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးလမ်မ
့် က
့် ည်
့် ထတ်တြ ်ပပြ စ
့် တန်၏ ရှု ိုးနမ်မ
ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်တမန် အသတခဂျအ ိုးလိုးသည် သူ၏ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက ပမင်ကကရလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘရှ တစတမန်မျ ိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပေါ် ရှ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် ဘန်ိုးအသတရက ပမင်ကကရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှုပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည်
သူ၏ဘန်ိုးအသတရက မျက်ပမင်တတွျို့လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က အပပတ်အသတ်
အန္င်ယူပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သူသည် တအ င်န္င်လျက် ပပန်လ လမ်မ
ွ ်က
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သူအ
့်် ပိုးမည် ပြစ်က ၊ ထသပြင
့် ိုး ချီိုးမွမ်ိုးခွငတ
့် ့်် သူ၏ အမှုတွင ် န္ှစ်ဆတသ တအ င်ပမင်မှုက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလမ်မ
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် သူ၏
့် ည် ပြစ်သည်။ အဆိုးတင
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရကကလမ်မ
့် ူ သမဟ
ူ ဆက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ခခသည်သ
့် တ် ပန်ကန်သူ မည်သမ
သူြယ်ရှ ိုးပစ်မည် ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သူအ ိုးလိုးက
သူြယ်ရှ ိုးပစ်မည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တဆ င်ရွက်မှု မျ ိုးစွ က လတ်တတလ တွင ်
မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုတနရတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ခခဆဲပြစ်သည်၊ ပန်ကန်တတ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုး
မရှတပ။ သင်သည် သင်၏ အတွငိုး် တင
ွ ် အမှုအရ မျ ိုးစွ သထ ိုးပပီိုး၊ သင် ဆန္ဒရသည့်
ှ
်
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်သည်။ သင်၏ ကယ်ပင် တပ်မက်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် န္ှစ်သက်မှုတတန
့် က်
သင်လက်သည်။ ဤသည်မှ ပန်ကန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ခခပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဇ တပကတန္ှင ့််
မမ၏တပ်မက်မှုမျ ိုး အတွကအ
် ပပင်၊ မမ၏ န္ှစ်သက်မမ
ှု ျ ိုးအတွက၊် တလ ကန္ှင ့်် စ တန်အတွက်၊

ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည် ညစ်ညမ်ိုး၏။ ယင်ိုးသည် သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် ခခက
ပန်ကန်တတ်တပသည်။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် မတူညသ
ီ ည့်် ယကကည်မှု မျြုိုးစရှသည်- အချြုျို့သည်
့်
ကပ်တဘိုးမျ ိုးမှ အကွယ်အက က ရှ ပပီိုး၊ အပခ ိုးသူတက
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှရန်
ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ အချြုျို့က နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုးက န ိုးလည်ရန် ဆန္ဒရကကစဉ်တွ
ှ
င၊် အချြုျို့က တငွက
ရှ တြွတနကကဆဲ ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ခခပခင်ိုးပစမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ခခသည် သမဟ
့် တ် ပန်ကန်သည်ဟ တပပ ြမှ့် - ယင်ိုးသည် ထသတသ
့်
အပပြုအမူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် လူမျ ိုးစွ သည် ညည်ိုးကကသည်၊
့်
တစ ဒကတက်ကကသည် သမဟ
ှု ျ ိုး ပပြုကကတလသည်။ ယင်ိုးတအ
့် တ် အကဲပြတ်တဝြန်မမ
့် ိုးလိုးက
ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး ခခမှုန္င
ှ ့်် ပန်ကန်မှုတ၏
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ူ ျ ိုး၊ အတဒကခက
ကက့်ကက့်ခကကပပီိုးပြစ်က အဆိုးတင
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ဧကန်အမှန ် သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုး
့်
့်
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တန က်ထပ် ထသတသ
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့်် တွက် သူတန
့် ကကည်မည်နည်ိုး။ ထအချန်အတရ က်တင
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် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် ယဒသည် သစစ ရှသည့်် တပည်တ
့် စ်ဦိုး ပြစ်မည်ဟ သူ တမျှ ်လငခ
့်် သ
ဲ့် ည်။
မတမျှ ်လင်ဘ
ဲ င
ှ ့်် ယဒသည် သခင်က သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် ည့်် မတတ ်တလ ဘရှတသ အကျငပ
့်် ျက်သတ
ူ စ်ဦိုး
့် န္
ပြစ်သွ ိုးခဲသ
င ့်် တယရှု သည် ဤအမှုအတွက် ယဒက တရွ ိုးချယ်ရန် ဤအတပခအတနက
့် ည်၊ ထတကက
့်
အသိုးပပြုခဲတ
့် စ
ှ ်တယ က်လိုးသည် သစစ တစ ငသ
့်် ခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် လသည်။ တယရှု ၏ တပည့်် တစ်ဆယ်န္
့် ၌
ယဒကဲသ
့် မည်
သမ
ူ ျှမရှခဲပ
ွ ် တယရှု က သစစ တြ က်မည်လ
့် ူသည် တပည်မ
့် ျ ိုးထမ
ဲ ှ
့် ါက၊ တန က်ဆိုးတင
့်
မဟတ်ခသ
ဲ့် ည့်သ
် ူ တစ်စတစ်ဦိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်။ သတသ
်လည်ိုး ထအချန်တွင ် အတကက င်ိုးအ ိုးတလျ ်စွ
့်
တစိုးလက်တဆ င်မျ ိုး ရယူပခင်ိုးက န္ှစ်သက်သည့်် လူတစ်ဦိုး- ယဒ- တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
ရှတနခဲသ
င့်် တယရှု သည် သူ၏အမှုက ပပီိုးစီိုးြ ဤလူ
က အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ထတကက
့် ည်။ ဤသည်မှ
့်
့်
ရိုးရင
ှ ိုး် လက်တလစွတက ိုး။ တယရှု သည် သူ၏အမှု အစ၌ ဤအရ က ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တသ
် ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
မရှခဲတ
့် ခါမှသ သူသည်
့် ပ။ အမှုအရ မျ ိုးသည် အတပခအတနတစ်ခထ ပြစ်တပေါ်သည်အ
ဤဆိုးပြတ်ချက်က ပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တယရှု ၏ ဆိုးပြတ်ချက် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ကယ်တင်၏ ဆိုးပြတ်ချက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ မူလတွင ် ယဒက
တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် သ
ူ ည် တယရှု ပြစ်သည်။ ယဒသည် တယရှု က တန က်ပင်ိုး သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အချန်တွင၊်
ဤသည်မှ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုး တပိုးရန်အလငှ့် ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်က တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်မှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ယဒက တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ပီိုးချန်တင
ွ ၊် ယဒက သူက
့်
သစစ တြ က်မည်က သူမသခဲတ
့် ပ။ ထလူသည် ယဒရှက ရတ် ပြစ်သည်ဟသ သူ သခဲသ
့် ည်။ သင်တ၏
့်
ရလဒ်မျ ိုးသည်လည်ိုး ယတန သင်
တ၏
့်် တင်ိုးန္ှင ့်် သင်တ အသက်
တ ၏
့်
့် ကျြုိုးန္နွ ခမှု အဆငအ
့်
ကကီိုးထွ ိုးမှုအဆင ့်် အတင်ိုး သတ်မှတ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့် ရလဒ်မျ ိုးက တလ ကကကီိုးက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတင
ွ ် ကကြုတင် ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုး ထ ိုးခဲသ
့် ည်ဆသည့်် လူသ ိုးအယူအဆ

တစ်ခတစ်တလအတင်ိုး သတ်မှတ်ထ ိုးသည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး
သပမင်ရမည်။ ဤအမှုထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ပြစ်ြ သင်
စတ်ကိုးူ သကဲသ
့် လ
့်
့် ပ်တဆ င်ထ ိုးသည်
မဟတ်တပ။

အမည်န မမျ ားနှင ့်် ကိယ
ု ပ
် ိုငလ
် ကခဏ တိနှ
ု ့် င ့်် ပတ်သက်၍
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သငတ
့်် တ ်လပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
သင်သရမည်၊ ယခင်က (ဓမမသစ်န္င
ှ ့်် ဓမမတဟ င်ိုးထက
ဲ ) သူပပြုခဲသ
၊
့် ည့်် အမှုက သရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
့်
သူ၏ ယတနအမှု
် သ
ဲ့် ည့််
့် က သရမည်။ ဆလသည်မှ သင်သည် န္ှစ်တပါင်ိုး ၆၀၀၀ တကျ ်ကက တဆ င်ရွကခ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် သရမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြန်တဝရန်
့်
တစခင်ိုးခရပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသဘဲ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်မည်မဟတ်တပ။
သမမ ကျမ်ိုးစ ၊ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးန္ှင ့်် ထအချန်က တယရှု ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍
သင်တ၏
့် ိုး
့် ဘရ ိုးသခင် အဘယ်အရ တပပ ဆထ ိုးသည်က တစ်စတစ်တယ က်က သင်အ
တမိုးတက င်ိုးတမိုးန္င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အတွငိုး် ဇ တ်လမ်ိုးက မတပပ န္င်ပါက၊
၎င်ိုးတသည်
လက်ခယကကည်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအချန်က၊ တယရှု သည် သူ၏
့်
တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲတ
့် ပသည်။
၎င်ိုးတြတ်
့် သမျှတင်ိုးသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ ပြစ်၏။ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးက တယရှု က ိုးစင်
တင်ခခဲရ
် န က်၊ ဆယ်စန္ှစ် အချြုျို့ ကက မှသ တရိုးသ ိုးခဲတ
် ့် ဝြရန်
့် သည့်တ
့် ပသည်။ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
့် ၊
သင်တသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဣသတရလန္င်င၌ တယတဟ ဝါ
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် မှုပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတက
့် အဓကအ ိုးပြင့်် သတဘ တပါက်သငပ့်် ပီိုး၊
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုကလည်ိုး သင်တ န့် ိုးလည်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ လူအ ိုးလိုး
အတလိုးထ ိုးဆိုးတသ ကစစရပ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး အမှု၏ အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငန္
့်် င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
အတွငိုး် ဇ တ်လမ်ိုးမှ ၎င်ိုးတ မကက
ိုးြူိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြန်တဝသည်
အ
့် ခါတွင၊်
့်
့်
ပထမဦိုးစွ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ယတနအလ
ပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် တပပ ဆပခင်ိုးက
့်
တဘိုးြယ်ထ ိုးတလ ။့် သင်တ လ
ဲ ွင ် အပမင်မ
့် ိုးဆိုးအရ ့် က်စ ိုးရှ တြွသည်မှ အ ိုးလိုးထတ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည န္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည့်် အသပည - ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ န္ှစ်ခထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ သ ၍
အဆင်ပ့် မင်တ
့် သ အရ မရှတသ တကက င၊့်် အမှု၏ဤအဆင်သ
့် ည်
၎င်ိုးတလက်
လှမ်ိုးမမီသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ပမင်မ
့် ရ က သင်တပထမဦိုးစွ
တပပ ဆပါက၊
့် ိုးသည်အ
့်
့်

မည်သမ
ူ ျှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ထသတသ
အမှုက မတတွျို့ ကကြုြူိုးကကသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတအတွ
က် မခမရပ်န္င်တလ က်တအ င် ပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အစဉ်အလ မရှသကဲသ
့်
လူသ ိုးအတွက် လက်ခရန် မလွယက
် ူတပ။ ထသူတ၏အတတွ
ျို့အကကြုမျ ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ ရြန်ရခါပြစ်သည့်် လပ်တဆ င်ချက်အချြုျို့ န္ှငအ
့်် တူ အတတ်က တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးတသ
အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုတသ အရ မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ယတန ့်
့်
လပ်တဆ င်ချက် သမဟ
တတ ် မဟတ်တချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနအလ
့်
အလင်ိုးသစ်မရှသကဲသ
့် အသစ်
တသ အရ မျ ိုးမရှဘဲ၊ အတလ့်အကျင်တ
့် ဟ င်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး
့်
လပ်တဆ င်ကကဆဲ ပြစ်သည်။
တယရှု ၏တခတ်တင
ွ ၊် တယတဟ ဝါက အတစခတသ သူတသည်
ယဇ်ပတရ ဟတ် ဝတ်ရမျ ိုးက
့်
ဝတ်ဆင်လျက်၊ ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် မဆတ်မနစ်တသ သစစ တစ ငသ
့်် မှုပြင ့်် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်စဉ်တွင ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏အလပ်က တယရှု ထ၌
ဲ အဓက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်လည်ိုး ရှခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
လက်ရအလ
ှ
က သတဘ မတပါက်န္င်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် တယတဟ ဝါက အတလ့်အထတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
ဆက်လက် သစစ ရှရမျှ သစစ ရှခဲက့် ကပပီိုး အသစ်တသ လမ်ိုးပပမှု မရှခဲက့် ကတချ။ တယရှု သည် ကကလ ခဲပ့် ပီိုး
အမှုအသစ်က ယူတဆ င်လ ခဲသ
် ဗမ န်တတ ်အထဲ၌ အတစခခဲက့် ကသူတသည်
အသစ်တသ
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
လမ်ိုးပပမှု မရှခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် အသစ်တသ အမှုလည်ိုး မရှခဲက့် ကတပ။ ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် အတစခရင်ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
အတလ့်အထတဟ င်ိုးမျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရမျှထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ကကပပီိုး၊ ဗမ န်တတ ်က မစွနခ
် ့် ွ ဘဲ၊
့်
၎င်ိုးတသည်
အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှု တစ်ခတစ်တလမျှ ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတချ။ အသစ်တသ အမှုက
့်
တယရှု က ယူတဆ င်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ တယရှု သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ မသွ
ိုးခဲတ
့် ပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုနယ်ပယ်သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက၊် သူသည်
သူ၏အလပ်က ဗမ န်တတ ်ပပင်ပတွငသ
်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဗမ န်တတ ်အတွငိုး် တင
ွ ်
အမှုပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ထတနရ တွင ် အတစခတသ အခါ၊ ယင်ိုးသည်
အမှုအရ မျ ိုးက အရှအတင်ိုး ထန်ိုးသမ်ိုးရထန်ိုးသမ်ိုးြသ
် မှုသစ်ကမျှ
့် အသိုးတတ ်ခပပီိုး မည်သည့်အ
ပြစ်တပေါ်တစန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ထနည်ိုးတ၊ူ ယတန ဘ
့် သ တရိုး ပင်္္ြုလ်မျ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ က
ကိုးကယ
ွ ်ကကဆဲပြစ်သည်။ သင်သည် ၎င်ိုးတထ
၎င်ိုးတသည်
သင်အ
့်
့် ိုး
့် ဧဝတင်္လတရ ိုး ပြန်တဝပါက၊
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတရိုးမပါတသ အတသိုးစတ်မျ ိုးက
တတ့်တပိုးလမ်မ
် က်တစပပီိုး မည်သတပပ
ရမည်မန
ှ ိုး် မသ ပြစ်တစလျက်၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်က
့် မှငတ
့်
အတထ က်အထ ိုးမျ ိုးစွ ရှ တတွျို့လမ်မ
သင်အ
့် ည်။ ထတန
့် တပေါ်
့် က် ၎င်ိုးတသည်
့်
အမည်န မသမတ်လမ်မ
သင်တ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုး၌ မက်မဲသပူ ြစ်သည်ဟ

ထင်ကကလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတက၊
့် “သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကပင် မသ၊
ထတကက
င ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သည်ဟ မည်သတပပ
န္င်သနည်ိုး။” ဟ တပပ ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
ထတန
သင်က
့် အထင်တသိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ “သင်တ ယ
့် က် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ကကည်သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် သူသည် သင်တက
့် ဓမမတဟ င်ိုးန္ှင ့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးမျ ိုးအတကက င်ိုး
အဘယ်တကက င ့်် အ ိုးလိုး မတပပ ပပသနည်ိုး။ သူသည် သူ၏ဘန်ိုးအသတရက ဣသတရလမှ
အတရှ ျို့အရပ်သ ယူ
် တွက်၊ ဣသတရလ၌ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက သူ
့် တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
အဘယ်တကက င ့်် မသရပါသနည်ိုး။ တယရှု ၏အမှုက သူ အဘယ်တကက င့်် မသသနည်ိုး။ သင်တ ့်
မသကကပါက၊ ယင်ိုးမှ သင်တက
့် မတပပ ရတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ သူသည် တယရှု ၏
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် ဤအရ မျ ိုးက သူ အဘယ်တကက င ့််
မသန္င်ရသနည်ိုး။ တယရှု သည် တယတဟ ဝါ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုက သ၏။ သူသည် အဘယ်တကက င့််
မသန္င်ရသနည်ိုး။” ဟလည်ိုး တပပ လမ်မ
့် ည်။ အချန်ကျတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
့် ိုးလိုးသည် သင်အ
ထသတသ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တမိုးလမ်မ
အရ မျ ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးထဲတွင ် ထသတသ
့်
ပပည်တ
့် နသည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အဘယ်သ မတမိုးဘဲ
တနန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တထဲ
့်
့်
့် မှ
ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် ရှသူတသည်
ယတန ဘ
ဲ့် သ တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့််
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခတ
့်
အမှုမျ ိုးက ရင်တပါင်တန်ိုးလက်ကကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက၊် သမမ ကျမ်ိုးစ က အ ရမစက်ကကတချ၊
သင်တသည်
သင်တ၏မျက်
စမျ ိုးပြင့်် ဤတစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင်ပ့် ြစ်တသ အမှုက ပမင်ကကပပီိုးပြစ်က ၊
့်
့်
အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ရှု ပမင်ကကပပီိုးပြစ်တသ တကက င့်် သမမ ကျမ်ိုးစ က
ပစ်ချထ ိုးခဲက့် ကရပပီိုး ယင်ိုးက တလ့်လ မှု ရပ်ထ ိုးခဲက့် ကသည်။ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဤ
့်
တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင်ပ့် ြစ်တသ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည မရှကကသည့်အ
် တွက်၊ ကျမ်ိုးစ က
မတလ့်လ ဘဲ မတနန္င်ကကတပ။ လူအချြုျို့က၊ “လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့််
လွနခ
် တ
ဲ့် သ က လမျ ိုးက ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် တမန်တတ ်မျ ိုး၏ အလပ်တအကက
ိုး ကွ ပခ ိုးချက်မှ
့်
အဘယ်နည်ိုး။ ဒါဝဒ်သည်လည်ိုး သခင်ဟ အတခေါ် ခခဲရ
့် ၊ ့် ထအတူ
တယရှု သည်လည်ိုး
့် သကဲသ
့်
အတခေါ် ခခဲရ
တူညစ
ီ ွ
့် သည်။ ၎င်ိုးတလ
့် ပ်တဆ င်တသ အလပ်မျ ိုး ကွ ပခ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတခေါ် ခခဲက့် ကရသည်။ ငါက
့် တပပ တလ ၊့် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်လကခဏ မျ ိုး အဘယ်တကက င့််
မတူခကဲ့် ကသနည်ိုး။ တယ ဟန် မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ ခဲသ
့် ည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထကပါ လ တသ
ရူ ပါရတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က တပပ ရန်ရည်ရွယ်သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး တပပ ဆန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဟန်၏ ကယ်ပင်လကခဏ သည် တယရှု ၏
ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် အဘယ်တကက င့်် ကွ ပခ ိုးသနည်ိုး။” ဟ တမိုးကကလမ်မ
့် ည်။ တယရှု တပပ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက

အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
ဲ့် ည်မှ ရူ ပါရတစ်ခပြစ်ပပီိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ တယ ဟန်ပမင်ခသ
အမှုက အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ တယ ဟန်၊ တပတရန္ှင ့်် တပါလတသည်
့်
တယရှု တပပ ခဲသ
့် စက
ိုးမျ ိုးစွ တပပ ဆခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ တယရှု န္င
ှ ့်် တူညတ
ီ သ ကယ်ပင်လကခဏ
့် ကဲသ
့်
အဘယ်တကက င ့်် မရှခဲက့် ကသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဓကအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတလ
ဲ့် သ အလပ်သည်
့် ပ်တဆ င်ခတ
ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က
ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး တက်ရက် အမှုပပြုတနသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည်
တခတ်သစ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှု၊ ယခင်က မည်သမ
ူ ျှ မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သိုးသည့်် အမှုက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် အသစ်တသ လမ်ိုးက ြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်၊ သူသည် တယတဟ ဝါက
ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်၊ တပတရ၊ တပါလန္ှင ့်် ဒါဝဒ်တမှ့် မူ
သူတက
ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏
့် မည်သပင်
့် တခေါ်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကယ်ပင်လကခဏ ကသ ကယ်စ ိုးပပြုခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
တယရှု သမဟ
့်
့် တ် တယတဟ ဝါက
တစလတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ အလ
ပ်မည်မျှလပ်တဆ င်ခကဲ့် ကပါတစ၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုး မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးခဲပ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ါတစ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးသ ပြစ်ကကဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်စွမ်ိုး
မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န မပြင ့်် အမှုပပြုခဲက့် ကသည်၊ သမဟ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
တစလတ်ပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က် အလပ်လပ်ခကဲ့် ကတပသည်။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
တယရှု သမဟ
့်
့်
့် တ်
တယတဟ ဝါ စတင်ခသ
ဲ့် ည့်် တခတ်မျ ိုးတွင ် အလပ်လပ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ အပခ ိုး မည်သည့်အ
် လပ်ကမျှ
မလပ်တဆ င်ခကဲ့် ကတချ။ အဆိုးတင
ွ ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးမျှသ
့်
ပြစ်ခကဲ့် ကတပသည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတွင ် ပတရ ြက်မျ ိုးစွ သည် တဟ ကန်ိုးမျ ိုး တပပ ဆခဲက့် ကသည်၊
သမဟ
ူ မျှ ၎င်ိုးတသည်
့် တ် အန င်္တတကျမ်ိုးမျ ိုး တရိုးသ ိုးခဲက့် ကတလသည်။ မည်သက
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ မတပပ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ တယရှု စတင်အမှုပပြုလျှငပ် ပြုချင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
့် ည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သက်တသခခဲသ
ဤအချန်တွင ် သင်သည် သထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သင်သ
့် ည်။ ယခင်က၊ တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
ပတရ ြက်မျ ိုးသည် ကသဝါဒစ အမျြုိုးမျြုိုးက တရိုးသ ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးစွ
ပပြုလပ်ခကဲ့် ကသည်။ တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် လူတသည်
ယင်ိုးတထဲ
့် ့်
့်
့် မှအချြုျို့က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ထည်ြ
တရွ ိုးချယ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ အချြုျို့ မှ တပျ က်ဆိုးသွ ိုးခဲသ
သမျှ အရ ရ တင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ည်။ ၎င်ိုးတတပပ
့်
ဝည ဉ်တတ ်မှ လ သည်ဟ တပပ ကကသည့်် လူမျ ိုးရှသည့်အ
် တွက်၊ အဘယ်တကက င့်် ထအရ ထဲမှ
အချြုျို့သည် တက င်ိုးသည်ဟ မှတ်ယခ
ူ ရပပီိုး၊ အချြုျို့သည် မတက င်ိုးဟ မှတ်ယူခရသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ်
အဘယ်တကက င ့်် အချြုျို့ မှ တရွ ိုးချယ်ခရပပီိုး အပခ ိုးအရ မျ ိုးက အတရွ ိုးချယ်မခရသနည်ိုး။

ထအရ တသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က အမှနတ
် ကယ် တပပ ဆထ ိုးတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်ပါက၊ လူတအတနပြင်
့် ယင်ိုးတက
့်
့် တရွ ိုးချယ်ရန် လအပ်မည်တလ ။
အဘယ်တကက င့်် ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတလိုးကျမ်ိုး အသီိုးသီိုးတင
ွ ် တယရှု ၏တပပ ခဲသ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ည့်် န္ှုတက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ပြစ်စဉ်မျ ိုး ကွဲပပ ိုးရသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ထအရ မျ ိုးက
မှတတ
် မ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် တ
ူ ၏
့် အမှ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူအချြုျို့က၊ “တပါလန္ှင ့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုး၏ အပခ ိုး
စ တရိုးသမ
ူ ျ ိုး တရိုးသ ိုးခဲသ
ဲ့် သ အလပ်သည်
့် ည့်် ကသဝါဒစ မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတလ
့် ပ်တဆ င်ခတ
လူသ ိုး၏အလဆန္ဒမှ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ထွကတ
် ပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
တရ ယှကခ
် သ
ဲ့် ည့်အ
် တွက၊် ယတနတွ
့် င ် ကယ်တတ ် (ဘရ ိုးသခင်) တပပ ဆတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတင
ွ ် လူသ ိုး၏ မစင်ကကယ်မမ
ှု ျ ိုး မတည်ရပါသတလ
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏
့်
အယူအဆမျ ိုး တစ်ခမျှ အမှနတ
် ကယ် မပါရှပါသတလ ” ဟ တမိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှု၏ဤအဆင်သ
့် ည် တပါလန္ှင ့်် မျ ိုးစွ တသ တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အလပ်န္င
ှ ့်် လိုးဝပခ ိုးန ိုးတပသည်။ ကယ်ပင်လကခဏ တွငသ
်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးရသ မက၊ အဓကအ ိုးပြင့်် တဆ င်ရွက်ခကဲ့် ကသည့်် အလပ်တွငလ
် ည်ိုး
ပခ ိုးန ိုးမရ
ှု တလသည်
ှ
။ သခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် တပါလသည် ထိုးလှဲခရပပီိုးတန က်၊ သူသည် အလပ်လပ်ြ ့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးက ခခဲရ
့် က တစလတ်ခရသူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။
ထတကက
င့်် သူသည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထသ ကသဝါဒစ
မျ ိုး တရိုးသ ိုးခဲပ့် ပီိုး ဤကသဝါဒစ မျ ိုး
့်
့်
အ ိုးလိုးသည် တယရှု ၏သွနသ
် င်မှုမျ ိုးအတင်ိုး လက်ခသ
ဲ့် ည်။ တပါလသည် သခင်တယရှု ၏ န မပြင ့််
အလပ်လပ်ြ တစလ
တ်ခခဲရ
ွ ၊် သူသည်
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ကကလ ခဲခ
့် ျန်တင
့်
မည်သည့်အ
် မည်န မပြငမ
့်် ျှ အလပ်မလပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် သူ
့် ၏ အမှုတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ကသ
ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တက်ရက်လပ်တဆ င်ရန် လ ခဲသ
့် ည်- သူသည်
လူသ ိုးအ ိုးပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုး မခခဲရ
့် ၊ ့် သူ၏အမှုသည် မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ၏
့် သကဲသ
သွနသ
် င်မှုမျ ိုးအရ တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ အမှု၏ ဤအဆင်တ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
့် င
ပင်္္ြုလ်တရိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ တပပ ဆပခင်ိုးပြင့်် ဦိုးတဆ င်သည်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
သူရသည့်
ှ
အ
် ရ န္ှငအ
့်် ညီ သူ၏အမှုက တက်ရက် တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် အတစခသူမျ ိုး၏
စမ်ိုးသပ်မ၊ှု ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အချန်အခါ၊ တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မ၊ှု ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး
အချန်အခါ။...ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ယခင်က လိုးဝ မလပ်တဆ င်ြူိုးတသ အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထက် မျက်တမှ က်တခတ်၏ အလပ် ပြစ်သည်။ ငါတပပ ဆပပီိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတင
ွ ် မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။
ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်မှ တက်ရက်လ သည် မဟတ်တလ ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးတက
့်

ဝည ဉ်တတ ်က ထတ်ပပန်သည် မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးက သင်တ မရ
့် ပ်စ ိုးမန္င်သည်မှ
သင်၏အရည်အချင်ိုး ညြ
့် ျင်ိုးလွနိုး် တသ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ အသက်၏
လက်တတွျို့ကျသည့်် လမ်ိုးခရီိုးသည် လမ်ိုးတကက င်ိုးက လမ်ိုးညန်တပိုးြပြစ်
့် ပပီိုး၊ ယခင်က မည်သူ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ လိုးဝ မတပပ ဆခဲြ
့် ၊ ့် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက မည်သက
ူ မျှ
့် ူိုးသကဲသ
တတွျို့ ကကြုြူိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ၊ သမဟ
့် ပ။
့် တ် ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သရှြူိုးပခင်ိုးမရှခဲတ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါမမမက်ဆမီ၊ ၎င်ိုးတက
ူ မျှ မတပပ ခဲြ
့် ူိုးတပ။ ထသတသ
့် မည်သက
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက မည်သက
ူ မျှ မတပပ ဆခဲြ
့် ၊ ့် ထသတသ
အတသိုးစတ်မျ ိုးကလည်ိုး
့် ူိုးသကဲသ
့်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မတပပ ခဲြ
မည်သက
ူ မျှ ဤအရ မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်
့် ူိုးတပ၊ ထအပပင်
့်
ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မတထ က်ပပခဲြ
တဆ င်တသ
့် ူိုးတချ။ ယတန ငါဦိုး
့်
့်
လမ်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မဦိုးတဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက ဦိုးတဆ င်ခပ
ဲ့် ါကလည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
အသစ်တသ လမ်ိုးပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တပတရန္ှင ့်် တပါလတက
် လ ။့် တယရှု က
့် ကကည့်တ
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ဦိုးမတဆ င်မီတင
ွ ် ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်တင်၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုး
မရှခဲက့် ကတပ။ တယရှု တပပ ဆခဲသ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တယရှု ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
့် ည့်် န္ှုတက
၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုခဲက့် ကသည်မှ တယရှု က လမ်ိုးတကက င်ိုးက ဦိုးတဆ င်ပပီိုးမှသ လျှင ် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
့်
ဤအရ မှ၊ ၎င်ိုးတသည်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးစွ ရရှခဲက့် ကပပီိုး၊ ကသဝါဒစ မျ ိုး တရိုးသ ိုးခဲက့် ကသည်။
့်
ထတကက
င်၊့် လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် မတူသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက တြ ်ပပသည့်် အသပည န္ှင ့််
မတူတပ။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် အသစ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက ဦိုးတဆ င်တနပပီိုး အမှုသစ်က
လပ်တဆ င်တနသည်ဟ အြန်ြန် ငါတပပ ပပီိုးပြစ်က ၊ ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည်
့်
တယ ဟန်န္င
ှ ၊့်် အပခ ိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပခ ိုးန ိုးတပသည်။ ငါသည် ပထမဦိုးစွ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးရပပီိုး၊ ထတန
့် က် ယင်ိုးတက
့် သင်တအ
့် ိုး တပပ ပခင်ိုး လိုးဝမဟတ်တပ- ယင်ိုးသည်
စစ်မှနတ
် သ ကစစတစ်ရပ် လိုးဝ မဟတ်တပ။ ထသသ
ဲ့် ါက၊ ယင်ိုးက သင်တက
့် ပြစ်ခပ
့်
အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ ကပင် တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတစပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ အတတ်က လတွင၊် လူမျ ိုးစွ
တပပ ဆခဲတ
့် သ အသပည သည်လည်ိုး ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ ်ပင ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးအ ိုးလိုးသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးဟတခေါ်တသ လူမျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးတပေါ် အတပခခတပပ ဆခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ထစက ိုးမျ ိုးသည် လမ်ိုးခရီိုးက မညန်ပပခဲဘ
့် ဲ ၎င်ိုးတ၏
့် ပသည်၊
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ လ ခဲတ
၎င်ိုးတတတွ
ဲ့် ည်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပသည်။ အချြုျို့ မှ ၎င်ိုးတ၏
့် ျို့ ပမင်ခသ
့် အသပည တမှ့် လ ခဲတ
့်
အယူအဆမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အချြုျို့ မှ ၎င်ိုးတ အကျဉ်ိုး
ချြုပ်ထ ိုးတသ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး
ပါဝင်တပသည်။ ယတနတွ
ပ်သဘ ဝန္ှင ့်် လိုးဝကွ ပခ ိုးသည်။
့် င၊် ငါအမှု
့် ၏သဘ ဝသည် ၎င်ိုးတ အလ
့်

ငါသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရသည့်် အပြစ်က မတတွျို့ ကကြုြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စလင်တစပခင်ိုးက လက်မခခဲတ
ငါတပပ ဆက မတ်သဟ ယပပြုပပီိုးပြစ်သည့််
့် ပ။ ထအပပင်
့်
အရ အ ိုးလိုးသည် အပခ ိုးမည်သန္
ူ င
ှ မ
့်် ျှ မတူသကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှကလည်ိုး လိုးဝ မတပပ ဆြူိုးတပ။
ယတနတွ
သပူ ြစ်သည်ပြစ်တစ၊ သင်တ၏အလ
ပ်သည် ငါတပပ ဆတသ
့် င၊် သင်တ မည်
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤမနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အမှုတမရှ
့် ဘဲ၊ ဤအရ မျ ိုး (အတစခသူမျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်ခရပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အချန်မျ ိုး...) က
မည်သူ တတွျို့ ကကြုန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှမည်နည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ထသတသ
အသပည က မည်သသ
ူ ည် တပပ ဆန္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
ရှမည်နည်ိုး။ သင်သည် ဤအရ က အမှနတ
် ကယ် ပမင်န္င်စွမ်ိုးမရှသတလ ။ အမှု၏ အဆငက
့််
ပဓ နမထ ိုးဘဲ၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်တသည်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ စတင်မတ်သဟ ယ ပပြုကကပပီိုး ယင်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် ညီ အလပ်လပ်ကကက ၊
ထအရ မှ သင်တထဲ
ူ ျှ တတွိုးြူိုးသည့်် လမ်ိုးခရီိုးမဟတ်တပ။ ဤတနရ အထ
့် မှ မည်သမ
တရ က်လ ပပီိုးတန က်၊ သင်သည် ထသတသ
ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး ရိုးရင
ှ ိုး် သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် က
့်
ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသတလ ။ ယင်ိုးမှ တစ်စတစ်ဦိုး အကကထတ်ြူိုးသည့်် လမ်ိုးခရီိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့််
ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်အတပေါ်တင
ွ မ
် ျှလည်ိုး အတပခခထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်ပြစ်ပပီိုး တစ်ချန်က တယရှု တပပ ခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အမျ ိုးအပပ ိုးပင်
သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှတတ တ
့်် ှစ်သည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
့် ပ။ ငါတပပ သည်မှ တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
တစ်ခတည်ိုး တည်တသ
့် ည့်် အမှုပြစ်သည်။ ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုန္င
ှ ့််
ငါတပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အသစ်ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ယတန၏
့် အမှုသစ်
မဟတ်တလ ။ တယရှု ၏ အမှုသည်လည်ိုး ဤကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။ သူ၏အမှုသည်လည်ိုး ဗမ န်တတ ်အထဲရှ
လူမျ ိုး၏အလပ်န္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ြ ရရှဲတ၏အလ
ပ်န္င
ှ လ
့်် ည်ိုး ပခ ိုးန ိုးခဲသ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးအ ိုးလိုး လပ်ခတ
ဲ့် သ အလပ်န္င
ှ လ
့်် ည်ိုး မည်သည့်ဆ
် င်တူပခင်ိုးမျှ မရှတပ။ ယင်ိုးက
မျက်ပမင်ကယ်တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်၊ လူတသည်
ဆိုးပြတ်ချက် မချန္င်ခကဲ့် ကတပ- “ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
အမှနတ
် ကယ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် တလ ။” တယရှု သည် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးက မကင်စဲခ
ွ တ
ဲ့် ပ။
လူသ ိုးက သွနသ
် င်ရန် သူကကလ ချန်တွင၊် သူတပပ ဆခဲသ
့် မျှအ ိုးလိုးသည် အသစ်ပြစ်ပပီိုး
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ တရှိုးသန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တရ ြက်မျ ိုး တပပ ဆခဲတ
့် သ အရ န္ှင ့်် ပခ ိုးန ိုးတလသည်၊
ဤအရ တကက င့်် လူတသည်
မတရမရ ပြစ်ပမဲ ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက
့်
ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ြ အလွ
နခ
် က်ခဲတစသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် စ်က
့်
လက်ခပခင်ိုးမပပြုမီတင
ွ ၊် သင်တ အမျ
ိုးစတလျှ က်လှမ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
ပင်္္ြုလ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်က လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
်
့်

ယတနတွ
့်် ထအရ
့် င၊် ငါလပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် အလွန ် ပခ ိုးန ိုးတသ တကက င ့်် သင်တအတနပြင
့်
မှနသ
် ည်၊ မှ ိုးသည်က မခွပဲ ခ ိုးန္င်ကကတပ။ ယခင်က သင်မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး တလျှ က်ခသ
ဲ့် ည်က
ငါင်္ရမစက်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် မည်သ၏
ူ “အစ ” က သင်စ ိုးခဲသ
ူ ့် သင်၏ “ြခင်”
့် ည် သမဟ
့် တ် မည်သက
အပြစ် သတဘ ထ ိုးခဲသ
့် ည်ကလည်ိုး စတ်မဝင်စ ိုးတပ။ ငါသည် လူက လမ်ိုးပပရန် ကကလ ပပီိုး အမှုသစ်က
ယူတဆ င်လ ခဲသ
် တွက၊် ငါတန
ူ ိုးလိုးသည် ငါတပပ သည်အ
့် ရ န္ှငအ
့်် ညီ
့် ည့်အ
့် က်လက်သအ
ပပြုမူလပ်တဆ င်ကကရမည် ပြစ်သည်။ သင် တမွိုးြွ ိုးသည့်် “မသ ိုးစ” သည် မည်မျှအ ဏ ရှသည် ပြစ်တစ၊
သင်သည် ငါတန
့်် ညီ မပပြုမူရ၊ သင်၏
့် က်သလ
့် က်ရမည်၊ သင်သည် သင်၏ ယခင် အတလ့်အထမျ ိုးန္ှငအ
“အပ်ထန်ိုးတသ ြခင်” သည် ြယ်တပိုးသင်ပ့် ပီိုး သင်သည် သင်၏ပင်ထက်တသ တဝစက ရယူရန်
သင်၏ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သ လ
ထတ
ဲ င
ွ ရ
် ပပီ
ှ ိုး သင်သည်
့် ည်။ သင်၏အလိုးစသည် ငါလက်
့်
့် သင်သ
သင်၏အပ်ထန်ိုးသြ
ူ ခင်အ ိုး ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်သည့်် ယကကည်မက
ှု အလွနအ
် မင်ိုး မဆက်ကပ်သငတ
့်် ပ။
သူသည် သင်က
သည် ထီိုးထီိုးမ ိုးမ ိုး တည်တနသည်။
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မထန်ိုးချြုပ်န္င်တပ။ ယတန၏အမှု
့်
ယတန ငါတပပ
သမျှအ ိုးလိုးသည် အတတ်က အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ် အတပခမပပြုထ ိုးသည်မှ
့်
သသ တပသည်။ ယင်ိုးသည် အသစ်တသ စတင်မပှု ြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏လက်ပြင့််
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည်ဟ သင်တပပ ဆပါက၊ သင်သည် ကယ်တင်၍မရန္င်တလ က်တအ င် မျက်စကန်ိုးတနသူ
တစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။
တဟရှ ယ၊ တယဇတကျလ၊ တမ တရှ၊ ဒါဝဒ်၊ အ ပဗဟန္ှင ့်် ဒတယလတသည်
တရွ ိုးချယ်ခထ ိုးရသည့််
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ပတရ ြက်မျ ိုးပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ဟူ၍ အဘယ်တကက င့်် အတခေါ် မခခဲက့် ကရသနည်ိုး။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
၎င်ိုးတက
့် နည်ိုး။ တယရှု က သူ၏အမှုက စတင်ပပီိုး သူ၏
့် အဘယ်တကက င ့်် သက်တသမခခဲသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတင်တပပ ဆသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
တယရှု က အဘယ်တကက င့်် သက်တသခခဲသ
့် နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အဘယ်တကက င့်် သက်တသ မခခဲသ
့် နည်ိုး။ ဇ တပကတန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
လူမျ ိုးပြစ်ကကတသ ၎င်ိုးတသည်
“သခင်” ဟ အတခေါ် ခခဲက့် ကရသည်။ ထသူတ မည်
သ ့်
့်
့်
အတခေါ် ခခဲက့် ကရသည် ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အလပ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်တည်မှုန္င
့် အန္ှစ်သ ရက
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်တည်မှုန္င
့် အန္ှစ်သ ရသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်လကခဏ က
ကယ်စ ိုးပပြုကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အမည်န မမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။
ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ တြ
်ပပသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ အသက်
ရင
ှ ် တနထင်သည့်အ
် ရ က ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။
့်
့်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတင
ွ ၊် သခင်ဟ အတခေါ် ခရပခင်ိုးတွင ် ထူိုးပခ ိုးသည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
လူတစ်ဦိုးသည် မည်သည့်န
် ည်ိုးပြငမ
့်် ဆ အတခေါ် ခရတက င်ိုး ခရမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုး၏

အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ပင်ကလကခဏ သည် တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်တပ။ ခရစ်တတ ် အတအတယ င်မျ ိုး၊ ပတရ ြက်
အတအတယ င်မျ ိုးန္ှင ့်် လှညပ့်် ြ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် “ဘရ ိုးသခင်” ဟ အတခေါ် ခရသူမျ ိုးလည်ိုး ရှသည်
မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ကကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ အရင်ိုးအပမစ်၌
့်
၎င်ိုးတသည်
လူတက
့်် ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်မဟတ်တပ၊ ထတကက
င ့််
့်
့် လှညစ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ မရှကကတချ။ မျြုိုးန္ယ
ွ ်စ ၁၂ စ ထဲတွင ် ဒါဝဒ်သည်လည်ိုး သခင်ဟ
အတခေါ် ခခဲရ
့် သည် မဟတ်တလ ။ တယရှု သည်လည်ိုး သခင်ဟ အတခေါ် ခခဲရ
့် သည်- တယရှု တစ်ဦိုးတည်ိုးသ
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ဟ အဘယ်တကက င ့်် အတခေါ် ခခဲရ
့် သနည်ိုး။ တယရမကလည်ိုး လူသ ိုးဟ
သခဲက့် ကသည် မဟတ်တလ ။ ပပီိုးလျှင ် တယရှု က လူသ ိုးဟ သကကသည် မဟတ်တလ ။ တယရှု သည်
အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည်
ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည်
ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ အမည်န မသည် အတရိုးပါသတလ ။ တယရှု သည်လည်ိုး
လူသ ိုးဟလည်ိုး အတခေါ် ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမဦိုးဆိုး လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူသည် တန်ခိုးအ ဏ က လက်ခရန်န္င
ှ ့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက
ပပီိုးတပမ က်တအ င်တဆ င်ရွက်ရန် ကကလ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က တယရှု ၏ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရသည် လူသ ိုးဟ အတခေါ် ခခဲရ
့် တသ အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်က
သက်တသပပတပသည်။ ယတနတွ
ူ ည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် င ် သင်တထဲ
့် မှ မည်သသ
အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့်် လူမျ ိုးတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ
လ သည်ဟ တပပ ဝသ
ူ ဆသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက တပပ ဝသ
့် နည်ိုး။ မည်သမ
့် တလ ။ သင်သည်
့်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက တပပ ဆပါက၊ ဧဇရအန င်္တတကျမ်ိုးသည် အဘယ်တကက င့််
့်
ပယ်ြျက်ခခဲရ
့် သနည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် တရှိုးသန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကျမ်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး အလ ိုးတူ
အဘယ်တကက င့်် ပပြုခဲသ
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ လ သည်ဆပါက၊
သင်တသည်
အဘယ်တကက င့်် ထသတပပ
င်ိုးလဲလွယတ
် သ တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုးက လပ်ဝက့် ကသနည်ိုး။
့်
့်
သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က တရွ ိုးချယ်ရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသတလ ။
ဣသတရလမှ အပြစ်အပျက် အမျ ိုးအပပ ိုးသည်လည်ိုး ပယ်ြျက်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ ပပီိုးလျှင ်
သငအ
့်် တနပြင ့်် အတတ်က ဤတရိုးသ ိုးချက်မျ ိုးအ ိုးလိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ လ သည်ဟ
ယကကည်ပါက၊ ကျမ်ိုးမျ ိုးထဲမှ အချြုျို့သည် အဘယ်တကက င့်် ပယ်ြျက်ခခဲရ
့် ပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုး
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ ပါက၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ထ ိုးရှသငပ့်် ပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးရှ
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးထသ ြတ်
ရှုရန် တပိုးပသင်
ပြင့်် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး
့် ပသည်။ ယင်ိုးတက
့်
့် တ
့် လူသတဘ
့်

သမဟ
ွ ိုး် ၏။ တပါလန္ှင ့်် တယ ဟန်တ၏
့် ပ။ ထသလ
့် တ် ပယ်ြျက်ပခင်ိုး မပပြုသင်တ
့် ပ်ပခင်ိုးသည် မှ ိုးယင
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ပင်္္ြုလ်တရိုး အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ တထွိုးသည်ဟ တပပ ဆပခင်ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် အသပည သည် စ တန်ထမှ လ သည်ဟ ဆလပခင်ိုး
မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
ွ ိုး် သပမင်မမ
ှု ျ ိုးမှ
့်
့် ယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် ထိုးထင
လ သည်အ
့် ရ မျ ိုး ရှခဲက့် ကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏အသ
ပည သည် ထအချန်က ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုမျ ိုး၏ တန က်ခအတကက င်ိုးအရ န္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ သည်ဟ မည်သက
ူ ယကကည်စတ်ချစွ တပပ န္င်မည်နည်ိုး။
ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတလိုးကျမ်ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ လ ပါက၊ မဿဲ၊ မ က၊ လက န္ှင ့််
တယ ဟန်တသည်
တယရှု ၏အမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ တစ်စတစ်ရ ကွပဲ ပ ိုး၍ အဘယ်တကက င ့်် အသီိုးသိုးီ
့်
တပပ ဆခဲက့် ကသနည်ိုး။ ဤအရ က သင်တ မယ
ကကည်ပါက၊ တပတရက သခင်က
့်
သိုးကကမ်ပငင်ိုးဆခဲပ
့်် တ်သက်သည့်် ကျမ်ိုးစ ထဲက ပြစ်စဉ်မျ ိုးက ကကည်တ
့် လ -့် ယင်ိုးတ အ
့် န္ှငပ
့် ိုးလိုး
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတနပပီိုး ၎င်ိုးတအသီ
ိုးသီိုးသည် မမတ၏
့်
့် ကယ်ပင်ထိုးူ ပခ ိုးတသ လကခဏ ရပ်မျ ိုး
ရှကကသည်။ မသန ိုးမလည်တသ သူမျ ိုးစွ က၊ “လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် သူတပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လိုးဝ
လ န္င်ပါသတလ ။ တပါလန္ှင ့်် တယ ဟန်တ၏
ဆန္ဒပြင ့်် တရ တန္ှ ခဲပ
့် ါက၊
့် စက ိုးမျ ိုးသည် လူအလ
့်
ကယ်တတ ်တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးသည် လူအလ
ဆန္ဒပြင ့်် အကယ်ပင် တရ တန္ှ မတနပါသတလ ။” ဟ
့်
တမိုးကကသည်။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက တပပ ဆတသ လူမျ ိုးသည် မျက်ကန်ိုး၍ မသမက်မဲ
့်
ကကတလတက ိုး။ ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတလိုးကျမ်ိုးက တသချ စွ ြတ်တလ ။့် တယရှု
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် သူ တပပ ဆခဲသ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် ည့်် န္ှုတက
၎င်ိုးတမှ့် တ်တမ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ က ြတ်တလ ။့် ပြစ်စဉ်အသီိုးသိုးီ သည် အကယ်ပင်
အတတ ်အတန်ကပွဲ ပ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အသီိုးသိုးီ ၌ မမကယ်ပင် ရှု တထ င ့်် ရှတလသည်။ ဤကျမ်ိုးမျ ိုး၏
စ တရိုးသမ
ူ ျ ိုးက တရိုးသ ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ
လ သည်ဆပါက၊ အ ိုးလိုးသည် တူညပီ ပီိုး တစ်သမတ်တည်ိုး ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ သဆ
့် လျှင ်
အဘယ်တကက င့်် ကွ ဟချက်မျ ိုး ရှရသနည်ိုး။ ဤအရ က မပမင်န္င်ရန်မှ ၊ လူသ ိုးသည် အလွနအလွ
် ့်
န်
မက်မဲသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခရန် သင် တစခင်ိုးပခင်ိုး ခရပါက၊ မည်သည့််
သက်တသခချက်မျြုိုးက သင်တပိုးန္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ထသသ
့် ရှပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးသည် သူက
့်
သက်တသခန္င်သတလ ။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သင်က
ှ ့်် လက တ၏
့် ၊ “တယ ဟန်န္င
့် မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးသည်
လူအလ
ဆန္ဒမျ ိုး တရ တန္ှ တနခဲပ
့် ါက၊ သင်တ၏
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆခဲတ
လူအလ
ဆန္ဒန္င
ှ ့်် တရ တန္ှ တနသည် မဟတ်တလ ။” ဟ တမိုးပါက၊ ရှငိုး် လင်ိုးတသ အတပြက
့်

သင်တပိုးန္င်မည်တလ ။ လက န္ှင ့်် မဿဲတသည်
တယရှု ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးခဲက
တယရှု ၏
့်
့်
အမှုက ပမင်ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
တယရှု လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့်
အချက်အလက် အချြုျို့က အတသိုးစတ် ပပန်လည်တပပ ပပတသ ပစပြင ့်် မမတ၏
့် ကယ်ပင်အသပည က
တပပ ပပခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝ
့် အသပည သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အပပည်အ
ထတ်တြ ်ပပခရပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်တပပ န္င်သတလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ပပင်ပတွင၊် ၎င်ိုးတထက်
သ ၍
့်
ပမငမ
့်် ိုးသည့်် အသပည တစ်ခရှသည့်် ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးစွ ရှခဲက့် ကတပသည်၊ သဆ
့် လျှင ်
အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးတ၏စက
ိုးမျ ိုးက တန က်မျြုိုးဆက်မျ ိုးက လက်မခခဲက့် ကသနည်ိုး။
့်
၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခခဲက့် ကရသည် မဟတ်တလ ။
့်
ယတန၏အမှု
တွင ် ငါသည် တယရှု ၏အမှု၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် အတပခခ၍ ငါ၏ ကယ်ပင်
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မမ
ှု ျ ိုးက တပပ ဆတနပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု ၏ အမှု၏
တန က်ခအတကက င်ိုးအရ န္ှငယ
့်် ဉ်
ှ ၍ ငါ၏ကယ်ပင် အသပည က တပပ တနပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်သည်က
သတလ ။့် ထအချန်က တယရှု သည် မည်သည်အ
့် မှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ထအပပင်
ယတန ငါသည်
့်
့်
မည်သည်အ
့် မှုက လပ်တဆ င်တနသနည်ိုး။ ငါ လပ်တဆ င်က တပပ ဆသည့်အ
် ရ သည် အစဉ်အလ
မရှတပ။ ယတန ငါတလျှ
က်တသ လမ်ိုးသည် ယခင်က လိုးဝ မနင်ိုးတလျှ က်ြူိုးတပ၊ အတတ်က
့်
တခတ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် မျြုိုးဆက်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ မတလျှ က်ြူိုးကကတပ။
ယတနတွ
့် င၊် ယင်ိုးက စတင်တဆ င်ရွက်ပပီပြစ်က ဤသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှု မဟတ်သတလ ။
ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အတတ်က
တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ်
့် အလပ်က အပခ ိုးသမ
တဆ င်ရွကခ
် ဲက့် ကသည်။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏အမှုသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။ တယရှု ၏
့်
အမှုအဆင်သ
ဲ့် ပသည်- သူသည် လမ်ိုးခရီိုးသစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် ည်လည်ိုး အလ ိုးတူ ပြစ်ခတ
သူကကလ ခဲခ
ွ ၊် သူသည် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက တဟ တပပ ခဲပ့် ပီိုး
့် ျန်တင
လူသ ိုးသည် တန င်တရပပီိုး ဝန်ချရမည်ဟ တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည် သူ၏အမှုက
ပပည့်စ
် တစခဲသ
့် န က်တင
ွ ၊် တပတရ၊ တပါလန္ှင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် တယရှု ၏အမှုက စတင်၍
့် ည်တ
ဆက်လက်တဆ င်ရွကခ
် ကဲ့် ကသည်။ တယရှု သည် လက်ဝါိုးကပ်တင်တွင ် သမှုန္ှငရ
့်် က်ခခဲရ
့် ပပီိုး၊
တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကသွ ိုးခဲသ
် န က်တင
ွ ၊် ၎င်ိုးတသည်
က ိုးတင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက ပြနတ
် ့် ဝြ ့်
့် ည့်တ
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ တစလတ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ တပါလ၏ စက ိုးမျ ိုးသည် ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုးတသည်
လည်ိုး သည်ိုးခပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ ဒကခခစ ိုးပခင်ိုး၊ ဦိုးတခါင်ိုးအပ်ပခင်ိုး၊ ဗတတဇခယူပခင်ိုး၊
့်
သမဟ
့် တသ
တယရှု တပပ ဆပပီိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အ ိုးပြင့််
့် တ် လက်တလျှ က်ရမည့်် အပခ ိုးအယူဝါဒမျ ိုးကဲသ
့်
ချထ ိုးခဲတ
ွ ် အတပခခထ ိုးခဲတ
့် သ အတပခခအတ်ပမစ် အတပေါ်တင
့် ပသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက တယရှု ၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ် တပပ ဆ ထ ိုးခဲတ
ဘရ ိုးသခင်
့် ပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အသိုးပပြုခဲတ
် တွက်၊ အသစ်တသ လမ်ိုးခရီိုးက ြွငလ
့်် ှစ်န္င်စမ
ွ ်ိုး
့် သ လူမျ ိုးသ ပြစ်ခကဲ့် ကသည့်အ
မရှခဲက့် ကတချ။
ထအချန်က တယရှု ၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုသည် အယူဝါဒက စွဲကင်မထ ိုးခဲသ
့် ၊ ့် သူသည်
့်
့် ကဲသ
သူ၏အမှုက ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှုန္င
ှ အ
့်် ညီ မတဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် ပ။
ယင်ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ ် လပ်တဆ င်သင်သ
် ပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
့် ည့်် အမှုအတင်ိုး တဆ င်ရွကခ
သူသည် သူထတ်တဆ င်လ သည့်် အမှုအတင်ိုး၊ သူ၏ ကယ်ပင်အစီအစဉ်အတင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
အမှုတတ ်အတင်ိုး ကကြုိုးပမ်ိုး လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်တရ ိုးအတင်ိုး
အမှုမပပြုခဲတ
ဲ့် ည့်် မည်သည့်် အရ မျှ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်တရ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့် ပ။ သူလပ်တဆ င်ခသ
မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ပတရ ြက်မျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးက ပပည်စ
့် တစရန် အမှုပပြုြ ကကလ
ခဲသ
့် ည်လည်ိုး
့်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးသည် တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏
ကကြုတင်တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက ပပည်စ
့် တစြအလ
ငှ့် အတသအချ တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
သူသည် အယူဝါဒက လက်န ြ သ
့် မဟ
့် တ် တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကကြုတင် တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက
တမင်သက်သက် အတက င်အထည်တြ ်ရန် လ ခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ သရ့် တွင ်
သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏ တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက မတန္ှ င်ယ
ှ ခ
် သ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
့် က
ယခင်က သူလပ်တဆ င်ပပီိုးခဲတ
့်် ှကခ
် တ
ဲ့် ပ။ သူအမှု
့် သ အမှုကလည်ိုး မတန္ှ ငယ
့် ၏ အဓကအချက်မှ
မည်သည်အယူဝါဒကမျှ လက်န ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး သူကယ်တင်
လပ်တဆ င်သင်တ
့် ့်
့် သ အမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် ပတရ ြက်မဟတ်သကဲသ
တရှ ျို့ ပြစ်တဟ သူလည်ိုး မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ သူ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ြ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
ကကလ ခဲသ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး သူသည် သူ၏အသစ်တသ တခတ်က စတင် ြွငလ
့်် ှစ်ရန်န္င
ှ ့််
့် ည့်် လပ်တဆ င်သတ
သူ၏ အသစ်တသ အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ကကလ ခဲတ
့် ပသည်။ ဟတ်တပ၏၊ တယရှု သည် သူ၏ အမှုက
လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ခဲခ
ဲ တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး တပပ ကက ိုးခဲတ
့် ျန်က၊ သူသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
့် သ
စက ိုးမျ ိုးစွ ကလည်ိုး ပပည်စ
့် တစခဲတ
ယတန၏
့် ပသည်။ ထအတူ
့် အမှုသည်လည်ိုး ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး ထဲက
့်
တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကကြုတင်တပပ ကက ိုးချက်မျ ိုးက ပပည်စ
့် တစခဲသ
့် ည်။ ငါသည်
“အဝါတရ င်သမ်ိုးတနသည့်် န္ှစ်ချြုပ် စ အပ်တဟ င်ိုး” က မကင်စဲထ
ွ
ိုးရသ ပြစ်၏၊ ထမျှသ
ပြစ်တပသည်။ ငါလပ်တဆ င်ရမည့်် သ ၍ မျ ိုးတသ အမှုရသည်
ှ
အ
့် တွက်၊ သင်တက
့် ငါတပပ ဆရမည့််
သ ၍မျ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအမှုန္င
ှ ့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ မှ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ရှငိုး် ပပပခင်ိုးထက် သ ၍မျ ိုးစွ အတရိုးပါလှတပသည်။ အဘယ်တကက င့််
ဆတသ ် ထသတသ
အလပ်သည် သင်တအတွ
က် ကကီိုးမ ိုးတသ အတရိုးပါမှု သမဟ
့်
့်
့် တ်

တန်ြိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တက
ီ င် သမဟ
့် မကူညန္
့် တ် မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါသည်
အသစ်တသ အမှုက လပ်တဆ င်ြ ရည်
ရွယ်သည်မှ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ မည်သည့်် ကျမ်ိုးပဒ်ကမှ
့်
ပပည်စ
့် တစပခင်ိုးအတွက် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ မှ တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏
စက ိုးမျ ိုးက ပပည်စ
့် တစရန်သ ကမဘ တပမသ ကကလ
ခဲပ
ူ ည် ပ၍ ကကီိုးပမတ်သနည်ိုး၊
့် ါက၊ မည်သသ
့်
လူဇ့် တကခယူတသ ဘရ ိုးသခင်တလ ၊ သတည်
ိုးမဟတ် ထတရှိုးပတရ ြက်မျ ိုးတလ ။ အဆိုးတင
ွ ၊်
့်
ပတရ ြက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စီမကွပ်ကဲသတလ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ပတရ ြက်မျ ိုးက စီမကွပ်ကဲသတလ ။ ဤစက ိုးမျ ိုးက သင်မည်သ ရှ
့် ငိုး် ပပသနည်ိုး။
အစတွင၊် တယရှု သည် သူ၏အမှုတတ ်က တရ ိုးဝင် မလပ်တဆ င် တသိုးမီတင
ွ ၊်
သူ၏တန က်သလ
့် တ ်မျ ိုးကဲသ
့် ပင်
ဲ ွင ်
့် က်တသ တပည်တ
့် သူသည်လည်ိုး တစ်ခါတစ်ရ ဗမ န်တတ ်ထတ
အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုး တက်တရ က်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဓမမတတိုးမျ ိုး သီဆခဲသ
့် ည်၊ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး တပိုးက
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ြတ်ရှုခတ
ဲ့် ပသည်။ သူသည် ဗတတဇခယူက ထလ ပပီိုးတန က်တင
ွ ် ဝည ဉ်တတ ်သည်
သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် သူတ ဝန်ယူရမည့်် အမှုတတ ်က ထတ်တြ ်ပပရင်ိုး၊ သူအတပေါ်
တင
ွ ် တရ ိုးဝင်
့်
ဆင်ိုးသက်ခက
ဲ့်
စတင်အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤမတင်မီတင
ွ ၊် မ ရမှလွဲ၍ မည်သက
ူ မျှ
သူ၏ကယ်ပင်လကခဏ က မသခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် တယ ဟန်ပင်လျှင ် မသခဲတ
့် ချန်တွင ်
့် ပ။ ဗတတဇခယူသည်အ
တယရှု သည် အသက် ၂၉ န္ှစ် ရှခဲသ
့် န က်တွင၊် တက င်ိုးကင်သည်
့် ည်။ ဗတတဇခယူပခင်ိုး ပပီိုးဆိုးသည်တ
ြွငလ
့်် ှစ်ပပီိုး၊ အသတစ်ခက တပပ သည်မှ “ဤသူက ိုး ငါန္ှစ်သက် ပမတ်န္ိုးရ ငါ၏ ချစ်သ ိုးတပတည်ိုး။”
ဟူ၍ ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ဗတတဇခယူပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
ဤနည်ိုးပြင့်် သူက
့် ည်။ အသက် ၂၉ န္ှစ်၌ ဗတတဇမခမီတွင၊် သူသည် စ ိုးရမည့််
့် စတင် သက်တသခခဲသ
အချန်တွင ် စ ိုးရင်ိုး၊ ပမှန ် အပ်ရင်ိုးန္ှင ့်် ဝတ်စ ိုးဆင်ယင်ရင်ိုး၊ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ အသက်တ က
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့််
ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးပခင်ိုးမရှခဲတ
် ပသည်၊ ယင်ိုးမှ လူ၏ ဇ တဆန်တသ အပမင်တွငသ
်
ပြစ်သည်။
့် ပ၊ မှနတ
တစ်ခါတစ်ရတွင ် သူသည်လည်ိုး အ ိုးနည်ိုးခဲပ့် ပီိုး တစ်ခါတစ်ရတွင ် သူသည် အမှုအရ မျ ိုးက
မသပမင်န္င်ဘဲ ရှသည်၊ ယင်ိုးမှ သမမ ကျမ်ိုးစ တွင ် တရိုးသ ိုးထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုးသ ပြစ်သည်“တယရှု သည်လည်ိုး အစဉ်အတင်ိုးကကီိုး၍ ပည တိုးပွ ိုးတလ၏။” ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူသည်
သ မန်န္င
ှ ့်် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝရှပပီိုး အပခ ိုးတသ ပမှနလ
် ူမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သမျှ
့် အထူိုးတလည် ပခ ိုးန ိုးပခင်ိုး
မရှသည်ကသ ပပသတပသည်။ သူသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးကဲသ
့် ကကီ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ထူိုးပခ ိုးမှု
့် ိုးပပင်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူန္င
ဘ မျှမရှခဲတ
ှု င
ှ ့်် က ကွယ်မှုတအ က်တင
ွ ်
့် ပ။ သရ့် တွင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
့် ရှ က်မန္
ရှခဲသ
ွ ၊် သူသည် စတင် တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် ည်။ ဗတတဇခယူပပီိုးတန က်တင
့် သည်။
ထတန
့် က်တွင ် သူသည် သူ၏ အမှုတတ ်က စတင်တဆ င်ရွက်ပပီိုး စတင်အမှုပပြုက တန်ခိုး၊

ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ တက
့် ည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့် ပင်ဆင်လ ခဲသ
သူ၏ ဗတတဇမခမီတင
ွ ် သူအထဲ
၌ အလပ်လပ်ပခင်ိုး မရှ သမဟ
ငိုး် တွင ် မရှခဲဟ
့် တပပ ြ ့်
့်
့် တ် သူအတွ
့်
မဟတ်တပ။ ဗတတဇမခမီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလပ်က လပ်သည်အ
့် ချန်တွင ်
အကန်အသတ်
မျ ိုးရှသည်အ
့် ပပင်၊ ပမှန ် လူမျ ိုးသည် ပမှနက် ကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးပြစ်စဉ်ရှသည့်အ
် တွက၊်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး သူအတွ
ငိုး် တွင ် ကျန်ိုးဝပ်ပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တရ ိုးဝင်
့်
အလပ်စတင်ပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအတွ
ငိုး် တွင ် အစဉ်အပမဲ
့်
တနထင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ တယရှု ြွ ိုးပမင်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ် သူသည် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ပခ ိုးန ိုးပပီိုး
နနက်မိုးတသ က်ကကယ် ထွကတ
် ပေါ် ခဲသ
ှု တင်မီတင
ွ ် တက င်ိုးကင်တမန် တစ်ပါိုးသည်
့် ည်။ သူ၏တမွိုးြွ ိုးမမ
တယ သပ်ထ အပ်မက်ထတ
ဲ ွင ် တပေါ်လ ပပီိုး မ ရသည် သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုး ြွ ိုးပမင်မည်အ
့် တကက င်ိုးန္ှင ့််
ထကတလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပဋသတန္ဓ စွဲယူမည့်် အတကက င်ိုး တပပ ခဲသ
့် ည်။
တယရှု ဗတတဇခယူပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သူ၏အလပ်က စတင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် တယရှု တပေါ်သ ဆင်
ိုးသက်ခပဲ့် ပီိုးခါစသ ပြစ်သည်ဟ
့်
မဆလခဲတ
ချြုိုးငှက်ကသ
ဲ့် သက်
ဆင်ိုးခဲသ
့် ပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအတပေါ်
့် ည်ဆသည့််
့်
့်
တပပ ဆချက်သည် သူ၏အမှုတတ ်က တရ ိုးဝင်စတင်ခပဲ့် ခင်ိုးက ညန်ိုးဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအတွ
ငိုး် တွင ် ယခင်က ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အချန် မတရ က်တသိုးသည်အ
့် တွက်
့်
သူသည် စတင်အမှုမပပြုခဲတ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်တတ ်သည် မဆင်မပခင် စတင်အလပ်မလပ်ခတ
ဲ့် ပ။
့် သိုးသကဲသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဗတတဇခယူပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သူက
့် ည်။ သူသည် တရထဲမှ
့် သက်တသခခဲသ
ထွက်လ သည်အ
့် ခါ၊ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအထဲ
တင
ွ ် တရ ိုးဝင် စတင်အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ သူ၏အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ စတင်
ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်န္င
ှ ၊့််
့်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုကလည်ိုး စတင်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုး၊ ဆလသည်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်သည်
တရ ိုးဝင်စတင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က တြ ်ပပတပသည်။ သပြစ်
့် မှုက
့် ရ သူသည် မည်သည်အ
လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက် အချန်က လတစ်ခ ရှသည်။ သူ၏ဗတတဇခယူပပီိုး
တန က်ပင်ိုးတွင ် တယရှု တွင ် သီိုးပခ ိုးတပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး မရှခဲတ
ွ ်
့် ပ။ သူသည် သူ၏မူလ လူဇ့် တထဲတင
ရှတနဆဲပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သူသည် သူ၏အမှုက စတင်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ က
ထတ်တြ ်ပပရသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည် ကသဇ အ ဏ ၊ တန်ခိုးန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် ခဲသ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍၊
့် ည်။ ဤအရ န္ှငစ
သူသည် ယခင်ကန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးခဲသ
့် ည်။ သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ ကွ ပခ ိုးခဲသ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ
သူ၏အဆငအ
့်် တန်ိုးတွင ် သသ ထင်ရှ ိုးတသ တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခ ရှတပသည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ သက်တသခချက်ပြစ်ပပီိုး လူက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်မဟတ်တပ။ အစတွင၊်
လူတသည်
မသရှခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က တယရှု က ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့််
့်
့်

သက်တသခသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် အနည်ိုးငယ်သ သလ ခဲက့် ကသည်။ တယရှု သည် သူက
့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က သက်တသခပခင်ိုးမပပြုမီတင
ွ ် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င် ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ သက်တသခပခင်ိုးမရှပါက၊ သူ၏အမှု မည်မျှကကီိုးမ ိုးတစက မူ လူ၏
အပမင်သည် ယင်ိုးက ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှခဲမ
် တွက်၊ လူမျ ိုးသည် သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ က
့် ည်မဟတ်သည့်အ
လိုးဝ သရှကကပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ သက်တသခပခင်ိုး
အဆင်မ
ူ ျှ သူက
့် ရှခဲဘ
့် ၊ဲ မည်သမ
့် ည်မဟတ်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သတပပြုမခဲမ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
့် သက်တသခပပီိုးတန က်တွင ် တယရှု သည် ပခ ိုးန ိုးမှု တစ်ခတစ်တလမျှ မရှဘဲ၊
အလ ိုးတူနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဆက်လက်အမှုပပြုခဲပ
တရ က်မှု ရှခဲမ
့် ါက၊ ယင်ိုးသည် ထသသက်
့် ည်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်ကလည်ိုး အဓကအ ိုးပြင ့််
တြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် သက်တသခပပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ ၊် သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူအတွ
ငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ရခဲ
ှ သ
့် ည်က သင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
ရှု ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မမကယ်ကယ် ပပသြပြစ်
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် ခသ
သက်တသခပခင်ိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ က သူ၏သက်တသခပခင်ိုး မှနက
် န်သည်က
သက်တသပပန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် သက်တသခပခင်ိုးမတင်မီန္င
ှ ့််
သက်တသခပခင်ိုးပပီိုးတန က်တင
ွ ် သူ၏ အမှုသည် တူညခ
ီ ပ
ဲ့် ါက၊ သူ၏ လူဇ့် တခ အမှုတတ ်န္င
ှ ့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် တပေါ်လွငခ
် မ
ဲ့် ည်မဟတ်တပ၊ ထတကက
င ့်် ရှငိုး် လင်ိုးသည့််
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက် ရှခဲမ
် တွက်၊ လူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
့် ည် မဟတ်သည့်အ
သတပပြုမန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ သက်တသခပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
ဤသက်တသခချက်က ထန်ိုးသမ်ိုးြ ပြစ်
င ့်် သူသည် အတတ်က လ အချန်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတကက
့်
ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲသ
့် ည့်် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ တက
့် တယရှု အထဲတွင ် ထင်ရှ ိုးတစြ ့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ ဗတတဇခယူပခင်ိုး၏ အကျြုိုးတရ ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ- ဗတတဇ
ခယူပခင်ိုးသည် အခမ်ိုးအန ိုး တစ်ခမျှသ ပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ ဗတတဇခယူပခင်ိုးသည် သူ၏အမှုတတ ်က
တဆ င်ရွကြ
် အချ
န်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က ပပသြ နည်
ိုးလမ်ိုးသ ပြစ်သည်။ ထသတသ
အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
့်
ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက တပေါ်လွငတ
် စြ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ သက်တသခချက်က
တပေါ်လွငတ
် စြအလ
ငှ့် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤသက်တသခချက်က တကယ့််
့်
အဆိုးထတင် တ ဝန်ယူမည်ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုတတ ်က မတဆ င်ရွက်မီတင
ွ ၊် တယရှု သည်လည်ိုး
တရ ိုးတဒသန မျ ိုးက န ိုးတထ င်ခပဲ့် ပီိုး ဧဝတင်္လတရ ိုးက တနရ အမျြုိုးမျြုိုးတွင ် တဟ တပပ က
ပြန်တဝခဲ
သ
က် အချန်မကျတသိုးတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ်
့်
့် ည်။ သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန် သူအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည်လည်ိုး လူဇ့် တတွင ် န္ှမ်ခ
ှ ခ
် ပဲ့် ပီိုး အချန်မကျတရ က်မီအထ
့် ျစွ ကွယ်ဝက

ကကီိုးမ ိုးတသ အမှု တစ်ခတစ်တလကမျှ မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် သူသည် ကကီိုးပမတ်သည့်် မည်သည့််
အမှုကမျှ မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဗတတဇမခယူမီ သူသည် အတကက င်ိုးရင်ိုး န္ှစ်ခတကက င ့်် အမှုမပပြုခဲတ
့် ပတစ်ခမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အလပ်လပ်ရန် သူအတပေါ်
သ တရ
ိုးဝင် သက်ဆင်ိုးပခင်ိုး
့်
့်
မရှတသိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊ (ဆလသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ထသတသ
့်
အမှုကလပ်တဆ င်ရန် တန်ခိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ က တယရှု အတပေါ် မအပ်န္င
ှ ိုး် ရတသိုးတပ။) သူသည်
သူကယ်တင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ က သခဲသ
် င်၊ တယရှု သည် တန က်ပင်ိုးတွင ်
့် ည်ဆလျှငပ
သူလပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အမှုက လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှခဲမ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
သူ၏ဗတတဇခယူသည်တ
့် နထ
့် တင် တစ င်စ
့် ိုးခဲရ
့် မည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အချန်ပြစ်ပပီိုး၊
တယရှု ကယ်တင်ပင် အပါအဝင် မည်သမ
ူ ျှ တြ က်ြျက်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှတပ။ တယရှု ကယ်တင်သည်
သူကယ်တင်၏ အလပ်က မတန္ှ င်ယ
် င်တပ။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ှကန္
န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ဥပတဒသလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
အလပ်မလပ်ပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်။ ဒတယအတနပြင့််
သူဗတတဇမခယူမီတွင၊် သူသည် တကယ့်က
် သ မန် န္ှင ့်် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတသ သ မန်၊
ပမှနလ
် ူမျ ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးမှု မရှတပ။ ဤသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သဘ ဝလွနတ
် သ သူ
မဟတ်သည့်ပ
် ၏ ရှု တထ င်တ
့် စ်ခ ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏
အစီအစဉ်မျ ိုးက မတြ က်ြျက်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် စနစ်ကျသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး တကယ်ပ
့် မှန ်
အမှုပပြုခဲသ
့် ည်။ သူ၏ အမှုသည် ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးရှခဲသ
့် ည်မှ ဗတတဇခယူပပီိုးတန က်မှသ
ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ သူသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် သဘ ဝလွန ်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မတဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးတသ ပမှနလ
် ူမျ ိုးကဲသ
့် ့်
အလ ိုးတူနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ကကီိုးပပင်ိုးခဲတ
့် ပသည်။ တယရှု သည် သူကယ်တင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ က
သရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်ပါက၊ သူ၏ဗတတဇခယူပခင်ိုးမတင်မီ နယ်တပမအန္ှတွ
့် င ် ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်မျ ိုး
လပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က သူက
ူ ပြစ် ပပသရင်ိုး၊ ပမှနလ
် ူမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊
့် ယ်သူ ထူိုးပခ ိုးသအ
တယ ဟန်သည် သူ၏အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်န္င်ခမ
ဲ့် ည်မဟတ်သည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်
အတနပြင့်် သူ၏အမှုတန က်အဆင်က
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ပြစ်န္င်ခမ
ဲ့် ည်မဟတ်တပ။
့် စတင်ရန် မည်သည်န
ထတကက
င၊့်် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ သည် မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ
့်
သက်တသပပမည်ပြစ်က ၊ လူသ ိုးအြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ
ခန္ဓ သည် တူညတ
ီ သ အရင်ိုးအပမစ်မှ မလ ခဲသ
် တပေါ် ခဲတ
င့််
့် ည့်ပ
့် ပမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ တွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတသ တယရှု ၏အမှုသည် သူဗတတဇ ခယူပပီိုးတန က်
တဆ င်ရွက်တသ အမှု၊ သိုးန္ှစ်တ က လတစ်တလျှ က် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုပြစ်တပသည်။ သူသည်

ဤအမှုက ဗတတဇမခယူမီတွင ် မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င်၊့် သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ဗတတဇမခယူမီ
သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ က မှတ်တမ်ိုးတင် ထ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ သူသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး
ပမှနလ
် ူ တစ်ဦိုးက ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ တယရှု သည် သူ၏ အမှုတတ ်က စတင်မတဆ င်ရွက်မီတင
ွ ၊်
သူသည် ပမှနလ
် ူမျ ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးပခင်ိုးမရှခဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် သူအထဲ
တင
ွ ်
့် ကဲသ
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက် မတတွျို့ န္င်ခကဲ့် ကတပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆငတ
့်် စ်ခက ပပည့်စ
် တစြ ့်
လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်က တယရှု သခဲသ
ှ
ပြစ်သည်။ ယခင်
့် ည်မှ သူအသက် ၂၉ န္ှစ် ပပည်ပ့် ပီိုး တန က်မသ
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သဘ ဝလွန ် မဟတ်သည်အ
့် တွက် ဤအရ က သူကယ်တင်
မသခဲတ
ွ ် တရ ိုးဇရပ်၌ အစည်ိုးအတဝိုး တစ်ခ သူတက်တရ က်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊်
့် ပ။ အသက် ၁၂ န္ှစ်အရွ ယ်တင
မ ရသည် သူက
့် ရှ တြွတနခဲပ့် ပီိုး၊ သူက အပခ ိုးတသ ကတလိုးမျ ိုး၏ ပစအတင်ိုး ဝါကျတစ်တကက င်ိုး
တပပ ဆခဲသ
၏ ဆန္ဒက အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးထက် ပပပီိုး ဦိုးထပ်တင်ရမည်က
့် ည်- “အတမ၊ ငါသည် ငါြခင်
့်
မသသတလ ။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပဋသတန္ဓ
တည်ခက
ဲ့် တည်ိုးက၊ တယရှု သည် တစ်နည်ိုးနည်ိုးပြင့်် ထူိုးပခ ိုးမှု ရှတနန္င်သည် မဟတ်ပါတလ ။ သရ့် တွင ်
သူ၏ထူိုးပခ ိုးမဆ
ှု သည်မှ သူသည် သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည်က မဆလဘဲ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
အပခ ိုးငယ်ရွယ်တသ မည်သည့်က
် တလိုးမဆထက် ပ၍ချစ်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
အသွငအ
် ပပင်အ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက် ထူိုးပခ ိုးပပီိုး
ပခ ိုးန ိုးမရ
ှု ဆဲ
ှ ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် သူအတွ
ငိုး် ၌ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုတနသည်က
့်
သူခစ ိုးမသည်မှ ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်သည်က ခစ ိုးမသည်မှ ဗတတဇခယူယပူ ပီိုးသည့််
တန က်ပင်ိုးမှသ ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအ
့် ိုးပြင ့်် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက
တဆ င်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည်က သူ အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်မှ သူ အသက် ၃၃
န္ှစ်တရ က်သည့်အ
် ခါမှသ ပြစ်သည်။ အသက် ၃၂ န္ှစ်အရွ ယ်တင
ွ ၊် သူသည် ရှငမ
် ဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတင
ွ ်
တရိုးထ ိုးသကဲသ
့် ပင်
့် အတွငိုး် ကျတသ သမမ တရ ိုးအချြုျို့က သလ သည်- “ရှမန်တပတရက၊
ကယ်တတ ်သည် ခရစ်တတ ်တည်ိုးဟူတသ အသက်ရင
ှ တ
် တ ်မူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
သ ိုးတတ ်ပြစ်တတ ်မူသည်ဟ တလျှ က်တလ၏။...ထမှတစ်ပါိုး ကယ်တတ ်သည် တယရရှလင်ပမြုျို့သ ့်
သွ ိုးရမည်။ လူအကကီိုးအကဲ၊ ယဇ်ပတရ ဟတ်အကကီိုး၊ ကျမ်ိုးပပြုဆရ တ လက်
၌ မျ ိုးစွ ခရမည်။
့်
အတသသတ်ပခင်ိုးကလည်ိုး ခရမည်။ သိုးရက်တပမ က်တသ တန၌့် ထတပမ က်လမ့််မည်ဟူတသ
အတကက င်ိုးမျ ိုးက ထအခါမှစ၍ တပည်တ
့် တ ်တအ
့် လပ်က
့် ိုး ပပတတ ်မူ၏။” သူမည်သည်အ
လပ်ရမည်ဆသည်က သူသည် ကကြုတင်မသထ ိုးခဲတ
် ချန်တစ်ခတွင ်
့် သ ်လည်ိုး၊ တကျသည့်အ
သရှခဲသ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် အပပည်အ
့် ဝ သူမသခဲတ
့် ည်။ ယင်ိုးက သူ တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ည်န္င
့် ပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအထဲ
တင
ွ ် တပြည်ိုးပြည်ိုး အလပ်လပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ အလပ်အြ လ
့်
့် ပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ခ

ရှခဲသ
် စတွင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခရစ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ လူသ ိုးပြစ်သည်၊
့် ည်။ တကယ့်အ
သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက ပပီိုးတပမ က်တစြ ပြစ်
့် သည်က သရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊ အဘယ်တကက င့််
ယခင်က သူ အမှုမပပြုခဲပ
့် တ ်မျ ိုးအ ိုး
့် ါသနည်ိုး။ သူ၏သ သန အတကက င်ိုးက သူ၏တပည်တ
တပပ ပပီိုးသည်တ
့် န က်တင
ွ သ
်
တယရှု သည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး ခစ ိုးရပပီိုး ဤအတွက် တလိုးနက်စွ
ဆတတ င်ိုးခဲသ
ဲ့် သ အရ အမျ ိုးအပပ ိုးက
့် ည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ သူန ိုးမလည်ခတ
သူန ိုးမလည်လ မီတင
ွ ၊် သူအတွ
က် တယ ဟန်သည် လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး ဗတတဇတပိုးခဲသ
့် ည်မှ
့်
အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ဤအရ က သက်တသပပသည်မှ သူသည် မမ၏ အမှုက ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့််
တက်ရက် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုန္င
ှ ့်် ကွ ပခ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ပြစ်သည့်် အတွက်၊
ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်တသ တကက င၊့်် သူအတွ
က် န ိုးလည်ြန္ှ့် င ့််
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြမှ့် လပ်ငန်ိုးစဉ် တစ်ခရှသည်ဟူ၍ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အဆင်တ
့် င်ိုးသည် တစ်ခတည်ိုးတသ
တရစီိုးတကက င်ိုးတန က်လက်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
့်
အစီအစဉ်တွင ် ကမဘ တပမကကီိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်မှသည် ယတနအချ
န်အထ အဆင်တ
့်
့် စ်ခစီက
တန က်အဆင်တ
ူ ျှ မရှခဲပ
့် စ်ခက နီိုးကပ်စွ လက်လ ပပီိုး ပြစ်သည်။ လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးရန် မည်သမ
့် ါက၊
တန က်က လက်မည့်သ
် ူ မည်သမ
ူ ျှရှမည်မဟတ်တပ။ တန က်ကလက်လ တသ သူမျ ိုး ရှသည့်အ
် တွက်၊
လမ်ိုးတြ က်တသ သူမျ ိုး ရှကကတပသည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် အမှုက တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့််
လက်ဆင်က
့် မ်ိုးလ ပပီိုး ပြစ်သည်။ အဆင်တ
့် စ်ခသည် အပခ ိုးတစ်ခတန က် လက်လ ပပီိုး၊
လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးသူမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် အမှုကစတင်ရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
တရှ ျို့သယူ
့် ဆင်က
့် မျှ အပခ ိုးတစ်ခက
့် တဆ င်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးရှမည်မဟတ်တပ။ မည်သည်အ
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် တရစီိုးတကက င်ိုးတစ်ခက ပတြ ်ြ အသီ
ိုးသီိုးသည် အပခ ိုးတစ်ခတန က်သ ့်
့်
့်
အစဉ်လက် လက်လ တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ဝည ဉ်တစ်ခတည်ိုးက လပ်တဆ င်သည်။
သရ့် တွင ် တစ်စတစ်ဦိုးက လမ်ိုးြွငသ
့်် ည်ပြစ်တစ၊ တန က်တစ်ဦိုး၏အလပ်က ဆက်လပ်သည်ပြစ်တစ၊
ဤအရ က ၎င်ိုးတ၏
် ပ။ ယင်ိုးမှ မှနသ
် ည်မဟတ်တလ ။
့် ကယ်ပင်လကခဏ က မသတ်မှတတ
တယ ဟန်သည် လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး တယရှု က သူ၏အမှုက ဆက်လက်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င ့််
့်
ဤအရ က တယရှု ၏ ကယ်ပင်လကခဏ သည် တယ ဟန်ထက် နမ်က
့် ျသည်က သက်တသပပပါသတလ ။
တယတဟ ဝါသည် သူ၏အမှုက တယရှု မတင်မီ တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်၊ သပြစ်
့် ရ တယတဟ ဝါသည်
တယရှု ထက် ကကီိုးပမတ်သည်ဟ သင်တပပ န္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် လမ်ိုးြွငသ
့်် ည်ပြစ်တစ၊
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏အလပ်က ဆက်လပ်သည် ပြစ်တစ အတရိုးမကကီိုးတပ။ အတရိုးအကကီိုးဆိုးမှ
၎င်ိုးတအလ
ပ်၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုတသ ကယ်ပင်လကခဏ ပြစ်သည်။
့်

ဤအရ သည် မမှနသ
် တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးအလယ်တွင ် အမှုပပြုရန်
ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်အ
် တွက် သူသည် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးသည့်အ
် လပ်က လပ်တဆ င်န္င်မည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက
ပပြုစပျြုိုးတထ င်ခရ
ဲ့် တပသည်။ တယ ဟန်သည် စတင်၍ တရ ိုးတဟ သည်အ
့် ခါ၊ “သခင် ကကတတ ်မရ
ူ
လမ်ိုးက ပပင်ကကတလ ၊့် သူ၏ လမ်ိုးခရီိုးတတ ်က တပြ င်တ
့် စကကတလ ။့် ” “တန င်တရကကတလ ့်
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သည် တည်လနီိုးပပီ” ဟသူတပပ ခဲသ
် စမှ
့် ည်။ သူသည် တကယ့်အ
ထသတပပ
ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ဤစက ိုးမျ ိုးက သူအဘယ်တကက င့်် တပပ န္င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဤစက ိုးမျ ိုးက
့်
တပပ ထ ိုးသည့်် အစီအစဉ်အရ၊ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပထမဆိုးတပပ ခဲသ
ူ ှ
့် မ
တယ ဟန်ပြစ်ပပီိုး တယရှု သည် တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် တပပ ခဲသ
့် ူ ပြစ်သည်။ လူ၏ အယူအဆမျ ိုးအရ၊
အသစ်တသ လမ်ိုးက ြွငခ
့်် သ
ဲ့် မ
ူ ှ တယ ဟန်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် တယ ဟန်သည် တယရှု ထက်
့်
ကကီိုးပမတ်သည်မှ အမှန ် ပြစ်သည်ဟူ၍ ပြစ်တပသည်။ သရ့် တွင ် တယ ဟန်သည် သူ
ခရစ်တတ ်ပြစ်သည်ဟ မတပပ ခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ကဲသ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်လှစွ တသ
သ ိုးတတ ်အပြစ် သက်တသခပခင်ိုး မရှခဲတ
့်် န်န္င
ှ ့််
့် ပ၊ သရ့် တွင ် သူက
့် တွက် လမ်ိုးြွငရ
့် သခင်အ
လမ်ိုးကပပင်ဆင်တပိုးရန်သ အသိုးပပြုခဲသ
် ည်ိုး၊
့် ည်။ သူသည် တယရှု အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲတ
့် သ လ
တယရှု ကယ်စ ိုး အလပ်မလပ်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ လူ၏ အလပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးကလည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးခဲတ
့် ပသည်။
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတခတ်တွင ် လမ်ိုးခရီိုးက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခဲသ
ူ ှ တယတဟ ဝါ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယတဟ ဝါ၏
့် မ
အမှုသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး တခတ်တစ်ခလိုးန္ှင ့်် ဣသတရလတွင ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုခဲတ
့် ပသည်။ တမ တရှသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဤအမှုက ထန်ိုးသမ်ိုးခဲရ
့် သ ရှပပီိုး သူ၏
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက လူမှ ပပ
ှု ပြစ် ယူမှတ်ထ ိုးတပသည်။ ထအချန်က
့် ိုးတပိုးတသ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မအ
တမ တရှက တခေါ်လျက်၊ စက ိုးတပပ ဆခဲသ
ူ ှ တယတဟ ဝါပြစ်ပပီိုး၊ ဣသတရလ လူမျြုိုးတ အကက
ိုးတင
ွ ်
့် မ
့်
ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးခဲက
တမ တရှအ ိုး သူတက
ှ ့်် ခါန န်ပပည်သ ဦိုးတဆ
င်တစခဲသ
့်
့် ည်။
့် တတ ထဲန္င
့်
ဤသည်မှ တမ တရှ ကယ်တင်၏ အလပ်မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ တယတဟ ဝါက ကယ်တင်ကယ်ကျ
ညန်ကက ိုးခဲသ
် ရ ပြစ်ပပီိုး တမ တရှက ဘရ ိုးသခင်ဟ တခေါ်ဆ၍မရန္င်တပ။ တမ တရှသည်လည်ိုး
့် ည့်အ
ပညတ်တရ ိုးက ချမှတခ
် တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဤပညတ်တရ ိုးက တယတဟ ဝါက ကယ်တင်ကယ်ကျ
ပပဌ န်ိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သူအတနပြင်
့် တမ တရှအ ိုး တြ ်ပပတစခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ တယရှု သည်လည်ိုး
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက ပယ်ြျက်က
တခတ်သစ်အတွက် ပညတ်ချက်မျ ိုးက ချမှတခ
် သ
ဲ့် ည်။ တယရှု သည် အဘယ်တကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်ပါသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုတစ်ခရှတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ထအချန်က တမ တရှလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အလပ်သည် တခတ်ကကယ်စ ိုး မပပြုခဲသ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ

လမ်ိုးသစ်ကလည်ိုး မြွငလ
့်် ှစ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူက
့် တယတဟ ဝါက ကကြုတင်လမ်ိုးညန်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် သူတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်။ တယရှု ကကလ ခဲတ
့် သ အခါတွင၊် တယ ဟန်သည်
လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးသည့်် အလပ် အဆင်တ
် ပဲ့် ပီိုး တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
့် စ်ခက တဆ င်ရွကခ
ဧဝတင်္လတရ ိုးက စတင်ပြန်တဝခဲ
သ
့်
့် ည်။ (သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ဤအရ က
စတင်ခပဲ့် ပီပြစ်သည်။) တယရှု ကကလ ခဲခ
ွ ၊် သူသည် သူ၏ကယ်ပင်အလပ်က တက်ရက်
့် ျန်တင
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏အလပ်န္င
ှ ့်် တမ တရှ၏ အလပ်တ ကက
ိုးတင
ွ ် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
ပခ ိုးန ိုးမတ
ှု စ်ခ ရှတပသည်။ တဟရှ ယသည်လည်ိုး ပတရ ြက်ပပြုချက် အမျ ိုးအပပ ိုးက
တပပ ဆခဲတ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ တယရှု သည်
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် မပြစ်ခပ
ပတရ ြက် ပပြုချက်မျ ိုးစွ က မတပပ ဆခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
ပြစ်ခရ
ဲ့် ပါသနည်ိုး။ ထအချန်က တယရှု ၏အမှုအ ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ သည်ဟ
မည်သမ
ူ ျှ မတပပ ဝခ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးသည် လူ၏ ဆန္ဒမလ
ှ
သည် သမဟ
့် ကဲ့် ကသကဲသ
့် တ် ယင်ိုးသည် လိုးဝ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အလပ်ပြစ်သည်ဟလည်ိုး မတပပ ဝခ
အရ မျ ိုးက
့် ကဲ့် ကတပ။ လူသည် ထသတသ
့်
ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ ရန် မပြစ်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးမှ တယရှ ယသည် ထသတသ
အလပ်က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး
့်
ထသတသ
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက တပပ ဆခဲက
အ ိုးလိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ
့်
့်
လ သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ယင်ိုးတသည်
တဟရှ ယ ကယ်တင်ထမှ တက်ရက်လ ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
့်
တယတဟ ဝါထမှ ြွငပ့်် ပချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်ပမ ဏက
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှခဲတ
့် ၊ ့်
့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အမျ ိုးအပပ ိုးက မတပပ ခဲသ
့် ကဲသ
ပတရ ြက်ပပြုချက် အမျ ိုးအပပ ိုးကလည်ိုး မတပပ ဆခဲတ
့် ပ။ လူအြ၊ ့် သူ၏ တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးသည်
အထူိုး ချီိုးတပမှ က်ခခဲရ
့် ပမရခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ
လူသ ိုးအ ိုးပြင ့်် န ိုးလည်ရခက်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ တယ ဟန် သမဟ
့် တ် တဟရှ ယ
သမဟ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့် ကဲသ
့် တ် ဒါဝဒ်က ယကကည်ပခင်ိုး မရှခဲသ
့် ဘရ ိုးသခင် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ဒါဝဒ်
သမဟ
ူ ျှ မတခေါ်ြူိုးကကတပ။ မည်သက
ူ မျှ ထသ ့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင် တယ ဟန်ဟလည်ိုး မည်သမ
မတပပ ဆြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု သည်သ ခရစ်တတ ်ဟ အတခေါ် ခရြူိုးတပသည်။ ဤခွပဲ ခ ိုး သတ်မှတ်ချက်က
ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခပခင်ိုး၊ သူတ ဝန်ယခ
ူ တ
ဲ့် သ အလပ် န္ှင ့်် သူ တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ အမှုတတ ်အရ
ပပြုလပ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အ ပဗဟ၊ ဒါဝဒ်၊ တယ ရှု ၊ ဒတယလ၊ တဟရှ ယ၊ တယ ဟန်န္င
ှ ့််
တယရှု ကသ
ဲ့် တသ
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ကကီိုးပမတ်တသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍- ၎င်ိုးတ လ
ဲ့် သ
့်
့် ပ်တဆ င်ခတ
အလပ်မတ
ှ စ်ဆင်၊့် မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သတသ
သူစ ိုးမျြုိုးသည်
့်
ပတရ ြက်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး မည်သတ
ူ သည်
တမန်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်က သင်တပပ န္င်တပသည်။ မည်သသ
ူ ည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခခဲရ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်က
့် ပပီိုး၊ မည်သသ

၎င်ိုးတ လ
ဲ့် သ အလပ်၏ အန္ှစ်သ ရ န္ှင ့်် အမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးပြင့်် ခွပဲ ခ ိုးက
့် ပ်တဆ င်ခတ
သတ်မှတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ပခ ိုးန ိုးချက်က မတပပ န္င်ပါက၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ြမှ့် မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်က သင် မသတကက င်ိုး သက်တသပပတပသည်။ တယရှု သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး အမှုမျ ိုးစွ ပပြုခဲတ
့် သ တကက င၊့်် အထူိုးသပြင ့်် သူ၏
နမလကခဏ မျ ိုး ပပသပခင်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ အလ ိုးတပ
ူ င်၊ တယ ဟန်သည်လည်ိုး
တမ တရှ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် အလပ်မျ ိုးစွ လပ်ခပဲ့် ပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျ ိုးအပပ ိုး တပပ ဆခဲသ
့် ည်။
၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်ဟ အတခေါ်မခခဲရ
့် သနည်ိုး။ အ ဒက ဘရ ိုးသခင်က
့်
တက်ရက်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် စ ိုး အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်ဟ
့် ည်။ သူက
့် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါဟ တခေါ်မည်အ
မတခေါ် ခဲသ
့် နည်ိုး။ အကယ်၍ တစ်စတစ်တယ က်က သင်က
့် “ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည်
အလပ်အမျ ိုးအပပ ိုးကလပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျ ိုးအပပ ိုးက တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။
သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် တမ တရှသည် စက ိုးအမျ ိုးအပပ ိုး
တပပ ဆခဲသ
် တွက်၊ သူသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်ရတပမည်။” ဟ တပပ ခဲလ
့် ည့်အ
့် ျှင၊်
သင်က၊ “ထအချန်က၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဟန်က မဟတ်ဘ၊ဲ တယရှု က အဘယ်တကက င့််
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်အပြစ် သက်တသခခဲသ
့် နည်ိုး။ တယ ဟန်သည် တယရှု မတင်မီ ကကလ ခဲသ
့် ည်
မဟတ်သတလ ၊ မည်သည့်အ
် ရ သ ၍ ကကီိုးပမတ်သနည်ိုး၊ တယ ဟန်၏ အလပ်တလ သမဟ
့် တ်
တယရှု ၏အလပ်တလ ။ လူအြ၊ ့် တယ ဟန်၏ အလပ်သည် တယရှု ၏အလပ်ထက် ပမကကီိုးပမတ်သည်ဟ
ထင်ရတသ ်လည်ိုး၊ အဘယ်တကက င့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် တယ ဟန်က သက်တသမခဘဲ
တယရှု က သက်တသခခဲသ
ူ ရ သည် ယတန ့်
့် နည်ိုး။” ဟ သူတက
့် ည်။ အလ ိုးတအ
့် ပပန်လည်တမိုးသင်သ
ပြစ်ပျက်တနသည်။ ထအချန်တန်ိုးက တမ တရှသည် ဣသတရလ လူမျြုိုးတက
့် ဦိုးတဆ င်တသ အခါ၊
တယတဟ ဝါသည် တမ်တက်မျ ိုး အတွငိုး် မှ သူက
့် ည်။ တမ တရှသည် တက်ရက်
့် စက ိုးတပပ ခဲသ
စက ိုးမတပပ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးအစ ိုး တယတဟ ဝါ၏ တက်ရက် လမ်ိုးညန်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။
ဤသည်မှ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ဣသတရလတ၏
့် အလပ်ပြစ်သည်။ တမ တရှ
အတွငိုး် တင
ွ ် ဝည ဉ်တတ ်မရှခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲတ
့် ကဲသ
့် ပ။ သူသည်
ယင်ိုးအလပ်က လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တသ တကက င၊့်် သူလပ်တဆ င်သည့်် အလပ်န္င
ှ ့်် တယရှု
လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်ကက ိုးတင
ွ ် ကကီိုးမ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးမတ
ှု စ်ခ ရှတပသည်။ ဤသည်မှ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်၊ ၎င်ိုးတ လ
ဲ့် သ အလပ်သည် မတူကပွဲ ပ ိုးခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့် ပ်တဆ င်ခတ
တစ်စတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရသည် သမဟ
့် တ် ပတရ ြက်တစ်ဦိုး၊
တမန်တတ ်တစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်က သူ၏
အလပ်သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် သပမင်န္င်ပပီိုး ဤအရ က သင်၏ သသယမျ ိုးက အဆိုးသတ်တစလမ်မ
့် ည်။

သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် သိုးသငယ်သည်သ တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ြွငန္
့်် င်သည်ဟ တရိုးသ ိုး ထ ိုးသည်။
တခတ်မျ ိုး တစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ၊် ထကကီိုးပမတ်တသ လူပင်္္ြုလ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ က
ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပသူမျ ိုးစွ ရှခဲ၏
့် ၊ သဆ
့် လျှင ် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် သိုးသငယ်ပြစ်သည်ဟ
သင်တပပ န္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးအ ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင် ထမှ လ သည်ဟ
သင်တပပ န္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပသူမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ သိုးသငယ်၏
့်
ကယ်ပင်လကခဏ ၎င်ိုးတ မရှ
့်် တဆပ်ခန္ှစ်ချက်ကြွငရ
့်် န် အဘယ်သ ့်
့် ကကတချ။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ထက်တန်န္င်မည်နည်ိုး။ “သိုးသငယ်သည်သ လျှင ် တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ြွငန္
့်် င်သည်။” ဆသည်မှ
မှနတ
် ပသည်၊ သတသ
် သူသည် တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ြွငြ
့်် သ
့်
့် လ သည်မဟတ်တပ။ ဤအလပ်အြ ့်
လအပ်ချက် မရှတပ၊ ယင်ိုးက အမှတ်မထင် လပ်တဆ င်တပသည်။ သူသည် သူ၏
ကယ်ပင်အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးသည်။ သူအတွ
က် သမမ ကျမ်ိုးစ က အနက်ြွငရ
့်် န်
့်
အချန်မျ ိုးစွ ကန်လွနြ
် လ
့်် သ သိုးသငယ်တခတ်” က
့် အပ်ပါသတလ ။ “သမမ ကျမ်ိုးစ က အနက်ြွငတ
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အလပ်တွင ် ထည်သ
့် င
ွ ိုး် ရန် လအပ်မည်တလ ။ သူသည် အသစ်တသ အမှုက
လပ်တဆ င်ရန် ကကလ တသ ်လည်ိုး၊ န္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှု၏ သမမ တရ ိုးက လူတအ
့် ိုး
န ိုးလည်တစရင်ိုး အတတ်က လက အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ြွငပ့်် ပချက်အချြုျို့ကလည်ိုး သူတပိုးတလသည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ မှ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးစွ က ရှငိုး် ပပရန် မလအပ်တပ။ အဓကတသ ခ
့် ရ ၊
့် ျက် ပြစ်သည်အ
အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ မှ ယတန၏
့် အလပ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အထူိုးသပြင့််
တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ချြုိုးြျက်ရန် လ သည် မဟတ်ဘ၊ဲ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရန်
ကကလ သည်က သင်သသင်သ
့် ည်။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ် တယရှု ဆင်ိုးသက် လ မည်ကသ သင်သသည်၊ သတသ
် သူ မည်သ ့်
့်
အတအကျ ဆင်ိုးသက်လ မည်နည်ိုး။ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးခရပပီိုးစပြစ်ပပီိုး မတပပ င်ိုးလဲတသိုးတသ ၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် စလင်ပခင်ိုးသ မတရ
က်တသိုးတသ သင်တကဲ
့် အပပစ်
သ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင၊့််
့်
့် သ
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတန္
် င်သတလ ။ လူတဟ င်ိုးအတင်ိုး ရှတနဆဲပြစ်သည့််
သင်အ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တွက်၊ သင်သည် တယရှု အ ိုးပြင ့်် ကယ်တင်ခခဲရ
့် သည်ဆသည်န္င
ကယ်တင်ပခင်ိုးတကက င့်် သင်သည် အပပစ်သ ိုးအပြစ် ယူဆမခရသည်မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က
သင်သည် အပပစ်မရှသကဲသ
့် မစင်
ကကယ်တသ သူ မဟတ်သည်က သက်တသမပပတပ။ သင်သည်
့်
မတပပ င်ိုးလဲတသိုးပါက၊ မည်ကသ
ဲ့် သန်
့် ရှ့် ငိုး် စင်ကကယ်ပခင်ိုး ရှန္င်မည်နည်ိုး။ အတွငိုး် ၌ သင်သည်
မစင်ကကယ်ပခင်ိုး၊ အတတန္ှင ့်် ဆိုးရွ ိုးယတ်မ ပခင်ိုးတပြင်
့် င်တအ င် သင်သည်
့် ့် ပတ်ချ ဝင်ိုးတနသည်တ
တယရှု န္င
ှ အ
့်် တူ ဆင်ိုးသက်လတနဆဲပြစ်သည်၊ သင်ထမျှ ကတက င်ိုးသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးတင
ွ ် အဆင်တ
့် စ်ခ ချန်လှပ်မပပီ ပြစ်သည်။ သင်သည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ခရရသ

ရှတသိုးတသ ်လည်ိုး၊ မတပပ င်ိုးလဲတသိုးတပ။ သင်အ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်ရန်မှ ၊
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုးန္ှင ့်် သန်စင်
့် တစပခင်ိုးအမှုက ကယ်တင် လပ်ရတပမည်။
သင်သည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးသ ခရပါက၊ မွနပ် မတ်သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ရယူန္င်စမ
ွ ်ိုးရှမည် မဟတ်တပ။
ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်သည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စလင်တစပခင်ိုး၏ အဓကအဆင်ပ့် ြစ်တသ လူက စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ် အဆင်တ
် ွ ိုးခဲသ
့် စ်ဆင်က
့် သင်လွတသ
့် ည့်် အတွက် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးပမတ်တသ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက တဝမျှရန် အရည်အတသွိုးပပည်မ
့် ီလမ်မ
င ့််
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
တရွ ိုးန္တ်ခရပပီိုးစ အပပစ်သ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်သည့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတမွဥစစ က
တက်ရက်အတမွဆက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။
ဤအမှု၏ အသစ်တသ အဆင်က
့် မစတင်ဘ၊ဲ ဧဝတင်္လ တဟ သူမျ ိုး၊ တရ ိုးတဟ ဆရ မျ ိုး၊
သမမ ကျမ်ိုး ရှငိုး် လင်ိုး တြ ်ပပသူမျ ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးပမတ်တသ ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးဟ တခေါ်တသ
သင်တသည်
မည်သည့်် အတင်ိုးအတ အထ သွ ိုးကကမည်က မည်သသ
ူ သနည်ိုး။ အမှု၏
့်
ဤအသစ်တသ အဆင်က
ဆသည့်အ
် ရ သည် အသိုးဝင်တတ မ
့် စတင်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သင်တ တပပ
့် ည်
့်
မဟတ်။ ယင်ိုးသည် ထီိုးနန်ိုးတက်ပခင်ိုး သမဟ
့်် င်သည့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက
့် တ် ဘရင်ပြစ်လ ပခင်ိုး န္ှငဆ
ပပင်ဆင်ပခင်ိုး တစ်ခခပြစ်သည်။ ကယ်က
့် ယ်ကယ် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် မမ၏ခန္ဓ ကယ်က
ချြုိုးန္မ်
ှ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သည်ိုးခပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အရ အ ိုးလိုးမှ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုး သင်ယူပခင်ိုး ပြစ်သည်။
န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သစဉ်တဟ င်ိုးတစ်ခတည်ိုးက သီဆပခင်ိုး
မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ တစ်ခတည်ိုးတသ အရ က မတူကွဲပပ ိုးသည့်် အမည်တစ်ခပြင ့််
တခေါ်ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ မမ၏ တခါင်ိုးကြိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မန်က
့် ချြုိုးြဲ့်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လက်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် န မကျန်ိုးသက
ူ ကသပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးပြစ်တစ။
အသစ်တသ အမှု တစ်ခတစ်တလ ရှန္င်မည်တလ ။ တိုးတက်မှု အလ ိုးအလ တစ်ခတစ်တလ
ရှန္င်မည်တလ ။ ဤလမ်ိုးအတင်ိုး သင် ဆက်လက် တနထင်ပါက၊ သင်သည် အယူဝါဒက
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ လက်တလျှ က်မလမ်မ
့် ည် သမဟ
့် ည်
့် တ် အစဉ်အလ က လက်န မလမ်မ
ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် ိုးသည်ဟ သင်တယ
့် အလပ်သည် အလွနပ် မင်မ
့် ကကည်တသ ်လည်ိုး၊ ထအရ
အ ိုးလိုးက တရှိုးတခတ် “လူအကကီိုးမျ ိုး” က လက်ဆင်က
့် မ်ိုးက သင်ကက ိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်က
သင်တမသ
ဆက လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ထလူအကကီိုးမျ ိုး၏
့် သတလ ။ သင်တ တပပ
့်
တန က်ဆိုးစက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် ဤလူအကကီိုးမျ ိုးက သူတမကွ
် ွနမ
် ီ
့် ယလ
တ ဝန်တပိုးခဲသ
့် ည့်် အရ မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် အတတ်က လ
မျြုိုးဆက်မျ ိုး၏ တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်တ၏
့် အလပ်ထက် သ လွနပ် ပီိုး အရ အ ိုးလိုးထက်
တကျ ်လွနသ
် ည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ အမှု၏ ဤအဆင့်် အစပပြုပခင်ိုးသည် သက်တသခ လီ၏

ဘရင်ပြစ်လ ပပီိုး နန်ိုးတက်ရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသည့်် အလပ်က သင်တ၏ကကည်
ညြုမှု အဆိုးသတ်က
့်
ယူတဆ င်လ ပပီပြစ်က ၊ သင်တသည်
အမှု၏ ဤအဆင်တ
ွ ် မစွကြ
် က်န္င်ရန်အလငှ့်
့် င
့်
သင်တ၏မ
နတထ င်လ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပခမ်ိုးတပခ က်ဟန်ိုးတဟ က်ပခင်ိုးက ရပ်တန်တစပပီ
ိုး ပြစ်သည်။
့်
့်
အမှု၏ဤအဆင်မ
ှ ၊့်် သင်တသည်
တရွ ိုးန္တ်၍မရန္င်သည်အထ၊ အစဉ် သ ၍နက်ရှုင်ိုးစွ
့် ရှဘဲန္င
့်
နစ်ပမြုပ်သွ ိုးကကတပမည်။ သင်တအလယ်
တင
ွ ် တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးလွနိုး် လှ၏။ ကအ ိုးတလျ ်စွ ၊
့်
ယတနအမှု
သည့််
့် သည် သင်တက
့် ပပန်လည် တခေါ်တဆ င်လ တပပပီ။ သမဟ
့် တ်ပါက သင်တ မည်
့်
ဦိုးတည်ရ သ သွ
ူ မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ အသစ်ပြစ်ပပီိုး
့် ိုးကကမည်က မည်သသ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မအတဟ င်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်အ
့် တွက် အဘယ်တကက င့်် အသစ်တသ
အရ မျ ိုးက သင် မရှ တြွသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက သင် စွဲကင်ထ ိုးသနည်ိုး။
သပြစ်
ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကသပခင်ိုးသည် အဆိုးစန
ွ ် အတရိုးကကီိုးတသ အရ
့်
့် ရ ယတန သန်
ပြစ်တပသည်။

သင်တသည်
ို ့်
အဆငအ
့်် တန်ားနှငဆ
့်် င
ုိ တ
် သ တက င်ားြျီားမေဂလ မျ ားကို
တဘား ယ်ပပီ ား လူသ ား ကယ်တင်ခြင်ားကို တဆ င်ကကဉား ို ဘု
့် ရ ားသြင်၏
အလိက
ု ို န ားလည်သင၏
့််
လူ၏ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မ၊ှ တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအတွက် စလင်တစပခင်ိုးခရရန် မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
၎င်ိုးတသည်
ထသ ပပြုလ
ပ်ပခင်ိုးခရရန် အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီကကတပ။ အပခ ိုးတစ်ြက်တင
ွ ၊်
့်
့်
ဒါဝဒ်၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် တသချ တပါက် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် ရှကကပပီိုး ဧကန်အမှန ်
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်ကကတပသည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက် ပြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတ ့်
စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ ယခတွငပ
် င် သင်တအလယ်
ပပြုလျက်ရသည့်
ှ
် အမှု၏ အတရိုးပါမှုက သင်တ ့်
့်
မသကကတသိုး။ ဤအဆင်တ
ွ ် သင်တသည်
သင်တ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထဲတင
ွ ် သင်တ၏
့် င
့်
့် တ်န္လ
့် အန င်္တ်
တမျှ ်လင်ခ
် ့် တ်ရန် စက်ဆပ်ကကသည်။ ယတန ့်
့် ျက်မျ ိုးက စွဲကင်ထ ိုးကကဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် စွနလ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
ဲ့် တသ
မထက်တန်ဆိုး လူတစ်စအတပေါ် အမှုပပြုရန်
့် ယ်တင်ကသ
့်
အဘယ်တကက င ့်် တရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ အတရိုးမစက်ကကတချ။ သူသည် ဤအမှုတွင ်
အမှ ိုးတစ်ခ ပပြုမပပီိုးပြစ်န္င်မည်တလ ။ ဤအမှုသည် ယ ယီ သတမမူမပခင်ိုး တစ်ခတလ ။ သင်တက
့်
တမ ဘ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုး ပြစ်သည်က အပမဲ သထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ အလယ်
တင
ွ ်
့်
အမှုပပြုရန် အဘယ်တကက င့်် အတအကျ ကကဆင်ိုးလ ပပီနည်ိုး။ ဤအရ က မည်သည်အ
့် ခါမျှ သင်တ ့်
မတတွိုးကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်တနချန်တွင ် ဤအရ က လိုးဝ

မစဉ်ိုးစ ိုးတလသတလ ။ သူသည် မထီတရီ ပစပြင ့်် ပပြုမူသတလ ။ သင်တသည်
့်
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်က အစကတည်ိုးက သူမသခဲသ
့် တလ ။ ဤအရ မျ ိုးက
စဉ်ိုးစ ိုးရန် သင်တ မသ
ကကသတလ ။ သင်တ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုး ဘယ်တရ က် သွ ိုးကန်ကကသနည်ိုး။
သင်တ၏
ွ တ
် သ ထအတတွိုးအတခေါ်သည် ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် အတချ ်လ ပပီတလ ။ သင်တ၏
့် တက င်ိုးမန
့်
လမမ ပါိုးနပ်မှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည တ ဘယ်
တရ က် သွ ိုးကန်ကကပပီနည်ိုး။ သင်တအတနပြင်
့် ထသတသ
့်
့်
့်
တသိုးငယ်သည့်် ကစစရပ်မျ ိုးက အတလိုးင်္ရ မပပြုကကသည်မှ သင်တ၌့် သတဘ ထ ိုးကကီိုးသည့်် အမူအရ
တစ်ခ ရှကကတသ တကက ငတ
့်် လ ။ သင်တ၏
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့် အန င်္တ် တမျှ ်လင်ခ
့် ကယ်ပင်
ကကကမမ ကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးအြ သင်
တ၏စ
်လည်ိုး
့်
့်
့် တ်သည် အထခက်လွယ်ဆိုး ပြစ်၏၊ သတသ
့်
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မဆန္ှင ့်် ပတ်သက် လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်တ၏
့် စတ်မျ ိုးသည် ထထင်ိုးကကသည်၊
န္အက လိုးဝ မသန ိုးမလည် ပြစ်ကက၏။ သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ ကမျ ိုး ယကကည်ကကသနည်ိုး။
့်
သင်တ၏အန
င်္တ် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးကတလ ။ သမဟ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကတလ ။ သင်
ယကကည်သမျှတင်ိုးသည် သင်၏န္ှစ်သက်ြွယတ
် က င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ယင်ိုးမှ သင်၏အန င်္တ် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက သင် ယခ
မည်မျှ န ိုးလည်သနည်ိုး။ သင် မည်မျှ ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။ တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအတပေါ်
ယခပပြုလျက်ရတသ
ှ
အမှုသည် သင်တက
့် အရှက်ရတစရန် ပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။
သင်တ၏
့် အကျည်ိုးတန်ပခင်ိုးက တြ ်ထတ်ရန် ယင်ိုးက တမင်တက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။
သင်တအ
ဲ သင်
တက
့် ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခတစရန် န္ှင ့်် ထတန
့် က်တွင ် မီိုးအင်ထသ
့်
့် ပစ်ချရန်
ယင်ိုးက တမင်တက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ သင်တသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရကကမည် သမဟ
့်
့် တ်
ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ် ခစ ိုးရကကမည်က မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အန င်္တ် အလ ိုးအလ မျ ိုး သင်တ မရှ
့် ဟ ငါ လိုးဝ
မတပပ ခဲတ
အရ မျ ိုးက လူသရှငက် က ိုး ငါတကကည ပပီိုး ပြစ်သတလ ။ သင်တသည်
့် ပ။ ထသတသ
့်
့်
တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် မရှဟ တပပ ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ သင်တ မ
့် မတက
့် ယ်ကယ် ချမှတ်ကကသည့််
သိုးသပ်ချက်တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ သင်၏ ကယ်ပင် ပတသအတတွိုးအတခေါ်၏
သက်တရ က်မှု မဟတ်တလ ။ သင်၏ ကယ်ပင် သိုးသပ်ချက်သည် အတရိုးပါသတလ ။ အကယ်၍
သင်သည် တက င်ိုးချီိုးမခစ ိုးရဟ ငါဆပါက၊ သင်သည် တသချ တပါက် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရသူ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် သင်သည် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရ၏ဟ ငါဆပါက၊ သင်သည် တကယ်က
ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သင်သည် တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက် ပြစ်သည်ဟသ ငါတပပ တနပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သင်သည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်ဟ ငါမတပပ ခဲ။့် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည်
ကျန်ဆခ
ဲ ထ ိုးရပပီိုး ပြစ်သည်သ ပြစ်ပပီိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျ ိုးထဲမှ အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ အပပစ်က ယခင်က တပပ ဆထ ိုးခဲသ
ှ ပ့်် ပည့်က် ကသည်
့် ည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုး အပပစ်န္င

မဟတ်တလ ။ အပပစ်သ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ အပပစ်သ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အ ခပပီိုး ပန်ကန်ကကသည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်က အ ခကကသူမျ ိုးသည် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး ခရကကမည် မဟတ်တလ ။ အပပစ်သ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုး
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရကကမည် မဟတ်တလ ။ ထသပြစ်
ူ ည်
့် ပါက အတသွိုးအသ ိုး ရှတသ လူတထဲ
့် မှ မည်သသ
ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရန္င်သနည်ိုး။ သင်တသည်
ယတနထ
် န်န္င်ကကပပီနည်ိုး။ သင်တသည်
့် မည်သ ရှ
့်
့် ငသ
့်
တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င၊့်် တိုး၍ အပျက်သတဘ တဆ င် လ ကကတလပပီ။
သင်တသည်
လည်ိုး အပပစ်သ ိုးမျ ိုးပြစ်ကကသည့်် လူသ ိုးမျ ိုးအပြစ် မှတ်ယ၍
ူ ရသည် မဟတ်သတလ ။
့်
သင်တသည်
ယတနအထ
မည်သ ကက
ရှညခ
် ကကတလပပီနည်ိုး။ စလင်ပခင်ိုးက တြ ်ပပသည့်အ
် ချန်တွင၊်
့်
့်
့်
သင်တ တပျ
်ရင်လ ကက၏။ ကကီိုးမ ိုးတသ အတဒကခအ ိုး သင်တ ကက
့်
့် ြုတတွျို့ရမည်က ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင၊်
ဤအရ က သင်တက
့် သ ၍ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရတစသည်ဟ သင်တ ခ
့် စ ိုးမကကသည်။ အတဒကခမှ
လွတလ
်
ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သင်သည် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ န္င်သည်အ
့် ပပင်၊
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ န္ှင ့်် သင်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏
ကကီိုးစွ တသ ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်တထင်
့်် က်ဆင်၍ တြ ်ပပတသ အခါ၊
့် ကက၏။ တမ ဘန္ှငသ
သင်တအလယ်
အတ်တအ ်တသ င်ိုးတင်ိုး ပြစ်တပေါ်၏။ လူကကီိုးမျ ိုးတရ ကတလိုးမျ ိုးကပါ
့်
တပပ မပပန္င်တလ က်သည့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုက ခစ ိုးကကရပပီိုး သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ဝမ်ိုးတပမ က်မှု
့် စတ်န္လ
လိုးဝမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ တမွ
့် ိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးက တန င်တရကကသည်။ တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
အတပေါ် ပပြုလျက်ရတသ
ှ
အမှု၏ ဤအဆင်န္
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတရိုးပါမှုက သင်တ န့် ိုးမလည်ကကတချ။ သင်တ ့်
့် င
ပမငမ
့်် ိုးတသ ရ ထူိုးမျ ိုးက ရှ တြွရန်သ သကကပပီိုး၊ တမျှ ်လင်ခ
ိုးဆမသည့််
့် ျက်မရှဟ သင်တ တတွ
့်
အချန်တင်ိုးတွင ် သင်တ ဒ့် ရင်ိုးအတပခအတန ပပန်တရ က်ကကသည်။ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်
ခရီိုးပန်ိုးတင်တက
်ရင်ကက၏။ သင်တသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
့် တြ ်ပပတသ အခါ၊ သင်တ တပျ
့်
့်
ရရှရန်အလငှ့် န္ှင ့်် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ ခရီိုးပန်ိုးတင် တစ်ခက သင်တ ရှ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် န္င်ကကြအလ
့်
သင်တ ယ
့် တန်ိုးတကက င ့််
့် ကကည်မှု ထ ိုးရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ ယခတွင ် လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ၏
့် အဆင်အ
စိုးရမ်တကက င်က့် ကမှု ခစ ိုးကကရတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
နမ်က
့် ျတသ တန်ြိုးန္ှင ့်် နမ်က
့် ျတသ
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုးမျ ိုး ရှကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရြ ကက
့်
့် ြုိုးစ ိုးရန် ဆန္ဒမရှကကတချ။
ပထမဦိုးစွ ၊ စလင်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တပပ ဆထ ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်မျြုိုးဆက်မျ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်၍ တြ ်ပပထ ိုး၏၊ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ယခင်က တြ ်ပပခဲတ
့် သ စလင်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက
့်
့်
ပငင်ိုးဆခဲက့် ကသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် အစမှ အပပီိုးသတ်သည်အထ သင်တသည်
့်
ဤအမှု၏ အတရိုးပါမှုက လိုးဝ မသရှြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုး၏အတရိုးကကီိုးမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ့်
အတရိုးမစက်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
အလွန ် တသိုးန္ပ်သည့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု ရှပပီိုး၊
့်

အနည်ိုးငယ်မျှတသ အတန္ှ င်အ
့် ယှက်ကပင် သည်ိုးမခန္င်ကကတပ။ သင်တ၏
့် တန်ိုး
့် ကယ်ပင် အဆင်အ
အလွန ် နမ်က
့် ခါတွင၊် သင်တသည်
အပျက်သတဘ တဆ င်လ ကကပပီိုး
့် ျသည်က သင်တ ပမင်
့် သည်အ
့်
ဆက်လက် ရှ တြွြရန်
တကျိုးဇူိုးတတ ်က
့် ယကကည်စတ်ချမှု တပျ က်ဆိုးကကတလသည်။ လူတသည်
့်
ရရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးက ယကကည်ပခင်ိုး၏
သတကဂတမျ ိုးအပြစ်မျှသ မှတ်ယကူ ကပပီိုး၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရှ တြွပခင်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၌
၎င်ိုးတ၏
ှု တွက် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးအပြစ် ပမင်ကကသည်။ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ
့် ယကကည်မအ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် ကကြုိုးစ ိုးကကသည် သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်သတဘ ထ ိုးထဲက
တပပ င်ိုးလဲမက
ှု ရှ တြွကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ဘရ ိုးသခင်က
့် ယကကည်ပခင်ိုးတွင၊် လူတသည်
့်
၎င်ိုးတအ
ှ ့်် ၎င်ိုးတ လ
့် တ ်သည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
့် ိုး သင်တ
့် အပ်သည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်အ ိုးလိုးက တပိုးတစရန်၊
သူအ
် ချန်တွငမ
် ဆ ၎င်ိုးတအကက
ိုးတွင ် မည်သည့််
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခအပြစ် ပပြုရန်၊ မည်သည့်အ
့်
ပဋပကခမျှ လိုးဝ မရှရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပငမ်ိုးချမ်ိုးသည့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ ဆက်ဆတရိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ထန်ိုးသမ်ိုးတစရန် ကကြုိုးစ ိုးကကတလသည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
ှု ည်
့် ယကကည်မသ
“သင်တဆ
့် တတ င်ိုးချက်အ ိုးလိုးက ငါန ိုးတည င်ိုးမည်။” ဟူ၍ သမမ ကျမ်ိုးစ ၌ ၎င်ိုးတ ့်
ြတ်ရှုပပီိုးပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှငအ
့်် ညီ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လအပ်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ ဆ
် ရ ကမဆ ၎င်ိုးတအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးရန်
့် တတ င်ိုးသည့်် မည်သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကတတပိုးြက
့် တတ င်ိုးဆတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အချန်တင်ိုးန္ှင ့်် တနရ တင်ိုး၌
လူတန္ှ့် င ့်် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ ဆက်ဆတရိုးတစ်ခက ထန်ိုးသမ်ိုးသည့်် အပမဲတမ်ိုး
သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် တသ ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့််
မည်သက
ူ မျှ တရ ိုးမစီရင်ြရန်
့် သမဟ
့် တ် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး မပပြုရန် ၎င်ိုးတ ့်
တမျှ ်လငက့်် ကတလသည်။ လူတ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က ယကကည်ပမှ ဤသပြစ်
့် ၏- ၎င်ိုးတ ပ
့် န်ကန်သည်ပြစ်တစ၊
န ခသည်ပြစ်တစ၊ သူသည် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ အရ ရ က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးသန ိုးမည်ဟ
ယကကည်လျက် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ အရှက်မရှ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသ ပပြုကကတလသည်။
့်
၎င်ိုးတက
် တက်အခမျှ မရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
့် “ပပန်ဆပ်”
ရမည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင် န္ှစ်ဆတပိုးရမည်ဟ ယကကည်လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်ထ အဆက်မပပတ်
“အတကကိုးတက က်” ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတထ
့် မှ တစ်ခတစ်တလ ရရှသည်ပြစ်တစ၊
မရရှသည်ပြစ်တစ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကကြုိုးကင်ပခယ်လှယ်ပခင်ိုးကသ ခရန္င်ပပီိုး၊ သူသည်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကွယ်ဝှက်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးတက
် ခါတင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သူ လချင်သည့်အ
့် ခွငပ့်် ပြုချက် မရှဘဲ၊ လူတထ
့်
ထတ်တြ ်ပပြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် သူသည် လူတက
့်
့် စတ်ကိုးူ တပါက် တပါက်သလ ကကြုိုးကင်ပခယ်လှယ်၍

မရန္င်ဟ ၎င်ိုးတ တတွ
ိုးထင်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးတက
့်
့် တပြလတ်တပိုးရမျှ
တပြလတ်တပိုးမည်၊ ထသ လ
့် ဤအရ
အစဉ်အပမဲ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးက သူ စတ်ကန်သွ ိုးမည် မဟတ်သကဲသ
့်
ဆက်ပြစ်လမ်မ
့် ည်ဟ ယကကည်လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်ထ ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခရသက်သက်
ဝန်ခကကတလသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတစ်ပါိုးက တစစ ိုးပခင်ိုးင ှ
လ ပခင်ိုးမဟတ်ဘဲ သူတစ်ပါိုး၏အတစခပခင်ိုးင ှ ကကလ ခဲသ
်
ိုးတသ တကက င၊့်် သူသည်
့် ည်ဟ တရိုးမှတထ
၎င်ိုးတက
တွင ် သူ ရှပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ
့် န ခရသ န ခမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခပြစ်ြ ဤတနရ
့်
ယကကည်လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်က ဩဇ တပိုးကကတလသည်။ သင်တသည်
ဤနည်ိုးပြင ့်် အပမဲ
့်
ယကကည်ကကပပီိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ တစ်စတစ်ရ က
့်
မရန္င်သည်အ
့် ခါတင်ိုးတွင၊် ထွက်တပပိုးလကကသည်။ တစ်စတစ်ရ က သင်တ န့် ိုးမလည်သည်အ
့် ခါ၊
တိုး၍ အလွန ် မတကျမချမ်ိုး ပြစ်ကကပပီိုး သူက
့် ဆဲတရိုးပခင်ိုးမျြုိုးစ သကန်ဟစ်သည်အထပင် လပ်ကကသည်။
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်အ ိုး သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အကသြွယရ
် က အပပည့်အ
် ဝ
့်
ထတ်တြ ်ပပရန် တကယ်က အခွငတ
့်် ပိုးကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအစ ိုး သင်တသည်
့်
ယ ယီသ ယ မှုန္င
ှ ့်် သက်တသ င်သ
့် က်သ ရှပခင်ိုးကသ တမွျို့တလျ ် ခစ ိုးလကကသည်။ ယခထတင်
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်တ၏ယ
ကကည်မထ
ှု က
ဲ သတဘ ထ ိုးသည် တူညသ
ီ ည့်် အတဟ င်ိုးတသ အပမင်မျ ိုးသ
့်
ပါရှသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ် စိုးစဉ်ိုးမျှကသ သင်တက
့် ပပသပါက၊ သင်တ ့်
မတပျ ်မရင် ပြစ်လ ကကသည်။ ယခ သင်တ၏
့်် ျက်မှု မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသည်က အတအကျ
့် ဝည ဉ်ရငက
သပမင်ကကပပီတလ ။ အမှနတ
် ွင ် သင်တ၏အပမင်
တဟ င်ိုးမျ ိုး မတပပ င်ိုးလဲတသိုးသည့်အ
် ချန်၌၊
့်
သင်တအ
့် ကကသည်ဟ မယူဆကကန္ှင။့်် သင်အ
့် တပေါ်
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ င်သ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မကျတရ က်ချန်တွင၊် အရ ရ သည် တချ တချ တမ တမ ပြစ်တနသည်ဟ သင်တ ့်
ယကကည်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သင်တ၏
့်် ိုးတသ အဆငတ
့်် စ်ခက တရ က်ရသည်
ှ
။
့် ချစ်ပခင်ိုးက ပမငမ
တသိုးငယ်တသ တစ်စတစ်ရ သင်အ
် ခါတွင၊် သင်သည် မရဏ န္င်ငထဲသ ့်
့် တပေါ် ကျတရ က်သည့်အ
ကျဆင်ိုး တလတတ သ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ င်သ
့် ပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။
အကယ်၍ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ တန က်ဆိုးအဆင်သ
ဲ့် ည်ဆပါက၊
့် ည် ဣသတရလ ပပည်တွင ် စတင်ခမ
ထသတသ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည် အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ အမှုသည် တရတ်ပပည်၌
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အချန်န္င
ှ ့်် အသင်လူတအတပေါ်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ချန်တွင ် အတရိုးအပါဆိုး ပြစ်သည်။
့်
သင်တသည်
အနမ်က
့် ျဆိုးတသ လူမျ ိုး၊ အတသိုးငယ်ဆိုးတသ အဆင်အ
့် တန်ိုး ရှကကသည့်် လူမျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဤလူမအ
ှု ြွဲအ
ျို့ စည်ိုးထတ
ဲ ွင ် အနမ်ဆ
့်် ရှကကသူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
့် ိုးတသ အဆင၌
့်
အစတွင ် ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုး အနည်ိုးဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ အတဝိုးဆိုးသ လမ်
ိုးလွဲကကပပီိုးပြစ်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အပပင်ိုးထန်ဆိုး အန္တရ ယ်
့်

တပိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ အမှု၏ဤအဆင်သ
့် ည် သမ်ိုးယပူ ခင်ိုးအတွက်သ
ပြစ်တသ တကက င်၊့် အန င်္တ် သက်တသက ခြ တရွ
က် အသငတ
့်် လျ ်ဆိုး
့် ိုးချယ်ခရရန်မှ သင်တအတွ
့်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏ ပထမအဆင်က
့် အသင်လူတအတပေါ်
့်
လပ်တဆ င်ရန် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက တန က်လ မည့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုသည် ယတန ဤအမှု
က
့်
လပ်တဆ င်လျက်ရပခင်
ှ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အချက်တပေါ် အတပခခ၍ ရလဒ်မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် လ မည့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက တိုးတက်တစရန်မှ ခက်ခဲလ တပလမ်မ
့် ည်။
လတ်တတလ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု အလိုးစ၏ အစသ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည့်် ပထမအသတ် ပြစ်သည်၊ သင်တသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည့််
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ကယ်စ ိုးပပြုသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ အသပည က စစ်မှနစ
် ွ
ပင်ဆင်သည့်လ
် ူမျ ိုးသည် ယတန ဘ
ကကီိုးပမတ်ပပီိုး၊
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုအ ိုးလိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် ပန်ကန်လစတ်က သရှတစသည်သ မက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အဆင်အ
့် တန်ိုးကပါ ထတ်တြ ်ပပသည်က ပမင်ကကလမ်မ
့် ည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ရည်ရွယခ
် ျက်န္င
ှ ့်် အဓပပ ယ်တမှ့် လူတက
့် ၎င်
့် စတ်ပျက်တစရန်မဟတ်သကဲသ
့် ိုးတက
့်
လဲကျတစရန်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတအတွ
က် သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့််
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှကကြ ပြစ်
့် သည်။ ယင်ိုးမှ သူ၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်က န္ိုးထတစရန် ပြစ်သည်။ ကမဘ တလ က၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်ကတည်ိုးက၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှသည်က သပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
ယကကည်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှဘဲ၊ စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤလူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ ကယ်တင်ပခင်ိုး၌ ပါဝင်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးစွ တသ
ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုးခရန္င်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ဧကန်အမှန ် ပပသတပသည်။
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဤအရ က ယကကည်ကကလမ်မ
့် ည်။ ထသတသ
့်
အသပည မရှသူမျ ိုးမှ အဘယ်သပြစ်
် တသည်
တမ ဘ၏
့် သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတက၊
့် “တဟ ၊ ကျွန္ပ်
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ ဘရ ိုးသခင်တပပ ၏။ သူသည် ဤအရ က သူ၏ ကယ်ပင်
စက ိုးမျ ိုးပြင့်် တပပ ဆခဲ၏
် တအတနပြင်
် တက
့် ။ ကျွန္ပ်
့် ရလဒ်တက င်ိုးက ရရှန္င်တသိုးသတလ ။ ကျွန္ပ်
့်
့်
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအပြစ် မည်သူ ပြစ်တစသနည်ိုး။ မည်သက
ူ ကျွန္ပ်
် တက
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတတ်တင
ွ ် အလွနအ
် မင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်တစခဲသ
် တက
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
့်
စီရင်ရန် ကကလ ခဲတ
် တက
့် ပပပီ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
့် အစကတည်ိုးက အပမဲ မည်သ ့်
တရ ိုးစီရင်ပပီိုးပြစ်သည်က သင်မပမင်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တအ
့် တွက်
့် ခကကပပီိုးပြစ်သည်အ
ဤသည်မှ ကျွန္ပ်
် တ ပပစ်
့်် ည့်ပ
် ပြစ်သည်။” ဟ တပပ ကကလမ်မ
့် ည်။
့် တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရသငသ

ဤစက ိုးမျ ိုးသည် မှနသ
် တလ ။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့် တရ ိုးစီရင်သည်၊ သင်တက
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး ရှု တ်ချသည်၊ သတသ
် သင်တ၏
့် တွက်
့်
့် ရှု တ်ချခရပခင်ိုး ဦိုးတည်ချက်မှ သင်အ
မမကယ်ကယ် သရှြ ပြစ်
ငှ့် ၊ သင်၏
့် သည်က သင်သရမည်။ သင်သည် မမကယ်ကယ် သရှြအလ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ထအပပင်
သင်သည် သင်၏ တန်ြိုးက သရှပပီိုး၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်အ ိုးလိုးသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူအမှု
့် ၏
သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အညီပြစ်သည်၊ သူသည် လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် သူ၏
အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ အမှုပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် လူက ချစ်သည့်၊် ကယ်တင်သည့်၊် တရ ိုးစီရင်ပပီိုး
ပပစ်တင်ဆိုးမသည့်် တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က ပမင်တစြအလ
ငှ့် ၊ သူသည် ရှု တ်ချသည်၊
့်
ကျန်ဆသည်၊ တရ ိုးစီရင်ပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမတလသည်။ အကယ်၍ သင်သည် နမ်က
့် ျတသ အဆင်အ
့် တန်ိုး
ရှတကက င်ိုး၊ သင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက မန ခတတ် တကက င်ိုးကသ လျှင ် သင် သတသ ်လည်ိုး၊
ယတန သင်
အ
ွ ် သူပပြုသည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့် ထဲတင
သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတစရန် ဆန္ဒရသည်
ှ
က သင် မသပါက၊ သင်သည်
တရှ ျို့ဆက်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှြရန်
့် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အတတွျို့အကကြု ရရှြနည်
့် ိုးလမ်ိုးလည်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သတ်ပြတ်ရန်၊ သမဟ
့် တ် ြျက်ဆိုးီ ရန် ကကလ ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ တရ ိုးစီရင်ရန်၊
ကျန်ဆရန်၊ ပပစ်တင်ဆိုးမရန်န္င
ှ ့်် ကယ်တင်ရန် ကကလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် အဆိုးမသတ်မီ- လူ အတန်ိုးအစ ိုး အသီိုးသိုးီ ၏ အဆိုးသတ်က သူ
ထတ်တြ ်မပပမီတင
ွ -် ကမဘ တပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ယင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သူက
့် ချစ်တသ သူမျ ိုးက စလင်တစရန်- လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ထသပြစ်
့် တစရန်သက်သက် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏အပ်စိုးမတ
ှု အ က် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးအပြစ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရန် ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူတက
တင်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် မည်သ ကယ်
့်
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အတဟ င်ိုးတသ
ဆိုးယတ်သည့်် သတဘ သဘ ဝမှ လွတတ
် ပမ က်တစပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အသက်က ရှ တြွတစပခင်ိုးပြင့်် သူက ၎င်ိုးတက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
ထသ မလ
ပ်တဆ င်ကကပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
့်
့်
လက်ခန္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုပြစ်ပပီိုး၊
အသက်က ရှ တြွပခင်ိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခရန်အလငှ့် လူသ ိုးက တဆ င်ရွက်ရမည့််
အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ လူ၏အပမင်တွင၊် ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပခင်ိုးတ ့်
မပြစ်န္င်တပ။ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သန ိုးကရဏ ၊ ထအပပင်
စတ်သက်သ မှုတပိုးသည့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်် အကန်အသတ်
မဲ့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
့်

ပါဝင်ရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူက ကယ်တင်သည့်အ
် ခါတွင ် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မမတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတက
့်
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့််
တကျိုးဇူိုးတတ ်တပြင
့် ့်် တထ
့် ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ထသလ
့် ပ်တဆ င်သည်ဟ လူတက
့် ယကကည်ကကသည်။ ယင်ိုးမှ
လူအ ိုး သူ၏တထ
့် ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။
ဤကယ်တင်ပခင်ိုးမျြုိုးက အတပိုးအယူ ပပြုလပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် အဆတစ်ရ တပိုးသန ိုးတသ အခါမှသ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န မတရှ ျို့တမှ က်သ ကျ
က် တက င်ိုးစွ ကကြုိုးပမ်ိုး လပ်တဆ င်က သူထ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူအတွ
့် ြုိုးန္ွန ခလ လမ်မ
့်
့်
ဘန်ိုးအသတရ တဆ င်ကကဉ်ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်
ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကယ်တင်ြအလ
ငှ့် ကမဘ တပမတပေါ်သ အမှု
ပပြုရန်ကကလ ပပီပြစ်သည်။ ဤအရ တွင ် မသ ိုးမပါတပ။
့်
့်
မသ ိုး ပါရှခဲပ
့် ါက၊ သူသည် သူ၏အမှုက ပပြုရန် ကယ်တင် တသချ တပါက် ကကလ မည် မဟတ်တပ။
အတတ်တင
ွ ် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးတွင ် အဆိုးစန
ွ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ က
ပပသပခင်ိုး ပါဝင်ခသ
ဲ့် ည်မှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအတွက် အလဲအလှယအ
် တနပြင ့်် သူ၏
အရ အ ိုးလိုးက စ တန်အ ိုး တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည်အထ ပြစ်သည်။ လက်ရသည်
ှ
အတတ်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့်
မတူတပ။ ယတန သင်
တအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် အသီိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
့်
့်
ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် ပြစ်သည့်် တန က်ဆိုးတသ က လန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အချန်က လတွင ်
ပြစ်တပေါ်တပသည်။ သင်တ၏
့် ကယ်တင်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သမဟ
့် တ်
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးအတနပြင့်် ပ၍တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် ကယ်တင်ခရန္င်တစရန်အလငှ့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ ပြစ်
င့်် သင်တရရှ
့် သည်။ ထတကက
့်
့် သမျှအ ိုးလိုးသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မညှ မတ ရက်န္က
ှ ပ် ခင်ိုးတ ပြစ်
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က
သကကတလ -့် ဤသန ိုးအကကင်န မဲတ
ှ ်ပခင်ိုးတင
ွ ် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မပါတပ။ ငါ၏
့် သ ရက်န္က
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှ ကကမ်ိုးတမ်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင်တအတပေါ်
ကျတရ က်သည်အ
့် ရ မှ
့်
သင်တအြ
လ
့် တပေါ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အနည်ိုးငယ်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ မည်မျှ
့်
့် ိုးဝ အကကင်န မဲပ
တဒါသထွက်မည်ပြစ်တစ၊ သင်တအတပေါ်
သ ကျတရ
က်သည်မှ သွနသ
် င်ပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့်
့်
ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါသည် သင်တက
့် ထခက်နစ်န တစရန် သမဟ
့် တ် တသပခင်ိုးသ ့်
တရ က်တစရန် မရည်ရွယ်တပ။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးချည်ိုးသ မဟတ်တလ ။ ယခတခတ်တွင ်
တပြ င်မ
့် တ်သည့်် တရ ိုးစီရင်မပှု ြစ်တစ၊ အကကင်န ကင်ိုးမဲသ
့် ည့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြစ်တစ အရ အ ိုးလိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်က သမှတ်တလ ။့် ယတန ့်
အသီိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အပ်စခွပဲ ခ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက

ချပပသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအ ိုးလိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်သည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ကကသူမျ ိုးက ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်။ တပြ င်မ
့် တ်သည့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး သန်စင်
့် ရန် တဆ င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အကကင်န ကင်ိုးမဲသ
့် ည့််
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
် ့် င
ှ ိုး် တစရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုး၊
့် ိုး သနရ
သမဟ
့် တစရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
့် တ် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် သန်စင်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ယတနကယ်
တင်ပခင်ိုး၏ နည်ိုးစနစ်သည် အတတ်၏ နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့်် မတူတပ။
့်
့်
ယတနတွ
တင်ပခင်ိုးက
့် င ် တပြ င်မ
့် တ်သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သင်တထ
့် သ ကယ်
့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးအတွက်
့်
တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ တန်ဆ ပလ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ရက်စက်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည်
့်
သင်တ၏
ွ ် ကယ်တင်ပခင်ိုးအပြစ် အသိုးတတ ်ခပပီိုး- ထသတသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့် အဆိုးစန
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
အဘယ်တပပ စရ ရှသနည်ိုး။ သင်တသည်
့် ရင်ဆင်ရ တွင ် သင်တသည်
့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက အစမှ အဆိုးတင် အပမဲ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က ပမင်ကကပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် သူ
့် ၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဉ ဏ်ပည တက
၊ ထပ်တလဲလဲ ရက်န္က
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
့် သတဘ တပါက်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက သင်တ တတွ
ျို့ ကကြုကကရပပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် သင်တသည်
အပမငဆ
့်် ိုးတသ
့်
့်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်ကလည်ိုး ရရှကကပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည်
အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးထက် ပ၍ ကကီိုးမ ိုးသည် မဟတ်သတလ ။ သင်တ၏
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးသည် တရှ လမန်မင်ိုးကကီိုး စစ ိုးခဲရ
့် သည့်် ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် ကကယ်ဝမှုမျ ိုးထက် ပ၍
အလျှပယ်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ စဉ်ိုးစ ိုးကကည်က့် ကတလ -့် ကကလ ရ တွင ် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည်
သင်တက
ရှု တခ
် ျရန်န္င
ှ ့်် အပပစ်တပိုးရန်ပြစ်ပါက၊ သင်တ၏တန
ရက်
့် မျ ိုးသည် အလွန ်
့် ကယ်တင်ြထက်
့်
့်
ကက ရှညန္
် င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ အတသွိုးအသ ိုး ရှသည့်် အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည်တ
့် သ သင်တသည်
ယတနထ
့် တင်
့်
ရှငသ
် န်န္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ အကယ်၍ ငါ၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်သည် သင်တက
့် အပပစ်တပိုးရမျှ
တပိုးရန်သ ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ငါသည် အဘယ်တ
့် ကက င့်် လူဇ့် တကခယူပပီိုး ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့််
့်
လပ်ငန်ိုးတစ်ခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စတင်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ တသမျြုိုးမျှသ ပြစ်တသ သင်တအ
့် ိုး
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးသည် စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် က မမက်ဆပခင်ိုးမျှအ ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်န္င်သည်မဟတ်တလ ။
ငါသည် သင်တက
့် ိုးမည်တလ ။ ငါ၏
့် တမင်သက်သက် ရှု တ်ချပပီိုးတန က် သင်တက
့် ြျက်ဆိုးီ ရန် လလမ်ဦ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ မယ
ကကည်ကကတသိုးသတလ ။ ငါသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
့်
သန ိုးကရဏ မှတစ်ဆငသ
့််
လူက ကယ်တင်န္င်မည်တလ ။ သတည်
ိုးမဟတ် လူက ကယ်တင်ရန်
့်
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးက ငါ အသိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လူက

လိုးဝ န ခလ တစရန် ပ၍ တထ က်ကူသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် လူက သ ၍ ကယ်တင်န္င်စမ
ွ ်ိုး
ရှသည် မဟတ်တလ ။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ခက်ထန်တက င်ိုး ခက်ထန်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ တပပ ဆတနပပီိုး လူသ ိုး၏ ခန္ဓ က အပပစ်တပိုးတနပခင်ိုး မဟတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
ထအရ အ ိုးလိုးက လူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်သ မမက်ဆထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက ိုး အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရင
ှ တ
် စသည်၊
အလင်ိုးတည်ရသည်
ှ
က သတစသည်၊ အလင်ိုး တန်ြိုးရသည်
ှ
က သတစပပီိုး၊ ထထက်
ပင်မက
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအြ
မည်
သ အကျ
ြုိုးပပြုသည်က သရှတစသည့်အ
် ပပင်၊
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်က သတစသည်။ ငါသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးဆင်ရ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က မမက်ဆပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ထအရ မျ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုသည့်အ
် ရ က သင်တထ
့် ဧကန်အမှန ် မလပ်တဆ င်ရတသိုးတပ။ ငါသည် ငါ၏အမှုက
လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရန် ကကလ ပပီပြစ်သည်၊
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ခက်ထန်တက င်ိုး ခက်ထန်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့် သင်တ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုန္င
ှ ့်် သင်တ၏
ှု က
့် ပန်ကန်မတ
့် တရ ိုးစီရင်ရ တွင ် တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။
ဤအရ က ငါ လပ်တဆ င်ရပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် စ တန်၏ အပ်စိုးမမ
ှု ှ လူက
ကယ်တင်ရန်ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ ငါသည် လူက ကယ်တင်ရန် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုတနသည်။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ လူက ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တပြင်
့် ့် ထခက် နစ်န တစရန်
မဟတ်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ငါ၏အမှု၌ ရလဒ်မျ ိုး ရရှြအလ
ငှ့် ခက်ထန်တပသည်။
့်
ထသတသ
အမှုမတ
ှ စ်ဆငသ
့််
လူသည် မမတက
့်
့် ယ်ကယ် သရှလ န္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်တတ်သည့််
စတ်တနသတဘ ထ ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်န္င်တပသည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတရိုးပါမှုမှ လူတက
့် သမမ တရ ိုးအ ိုး န ိုးလည်ပပီိုးတန က်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ွ ် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး
့် စတ်တနသတဘ ထ ိုးတင
ရရှခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မမတက
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည က
့် ယ်တင်န္င
ရရှခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အမှုက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအကက ိုး ဆက်သယ
ွ ်မှုက ပြစ်တစန္င်ပပီိုး၊
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်သ သမမ တရ ိုးက ရှငိုး် ပပန္င်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် အလပ်လပ်ပခင်ိုးသည်
လူက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတက င်ိုးဆိုးနည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
မန်မမက်
ချက်မလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးမည်သည်န
့် ည်ိုးစနစ်ကမျှ သမမ တရ ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှုက လူတက
ွ ်ိုး
့် တပိုးန္င်စမ

မရှတပ။ ထတကက
င့်် သူအမှု
ွ ် လူတက
် သ
့် င
့်
့် ၏ တန က်ဆိုးအဆင်တ
့် ဘရ ိုးသခင်ထမှ စစ်မှနတ
လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်က ရရှခွငတ
့်် ပိုးလျက်၊ ထသပြင
် ည်ိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ့်် သူ၏ အလက ပြည့်ဆ
၎င်ိုးတ န့် ိုးမလည်တသိုးသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးအ ိုးလိုးက ြွငပ့်် ပရန်အလငှ့် လူက
စက ိုးတပပ ဆတလသည်။ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အလက
၎င်ိုးတအ
့် ည်ိုးန္င်တစရန်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက ၎င်ိုးတထ
့် ိုး ပြည်ဆ
့် ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးြ ့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး
့်
အချန်က လအတွငိုး် တင
ွ ၊် သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အပပစ်တပိုးပခင်ိုးအမှုက မလပ်တဆ င်တပ။ လူသ ိုးထ
ကယ်တင်ပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးတနစဉ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး
အပပစ်မတပိုးသကဲသ
့် တက
င်ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆမချီိုးပမှင်ဘ
့် ဲ လူအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
့်
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးကလည်ိုး ထတ်တြ ်မပပတပ။ ထထက်
၊ သူအမှု
့်
့် ၏ တန က်ဆိုးအဆင့််
ပပီိုးစီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ သ
်
ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆချီိုးပမှင်ပ့် ခင်ိုး
အမှုက သူလပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ မတူကွဲပပ ိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုး၏
အဆိုးသတ်မျ ိုးက သူထတ်တြ ်ပပလမ်မ
် ကယ်
့် ည်။ အပပစ်တပိုးခရသူမျ ိုးသည် အမှနတ
ကယ်တင်၍မရန္င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရသူမျ ိုးသည်
လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အချန်က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
ရရှပပီိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက ပပြုတနစဉ်တွင ်
ကယ်တင်ခရန္င်သည့်် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးသည် ပြစ်န္င်သမျှ ကယ်တင်ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အ
့် တွက် ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ
့် မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူက ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်အ
့် မှ မည်သမ
စွနပစ်
် ့် ခရလမ်မ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အချန်က လအတွငိုး် ၊
့် ည်မဟတ်။ လူသ ိုးန္ှငဆ
၎င်ိုးတ၏
ှု စ်ခ မစွမ်ိုးတဆ င် မရရှန္င်ကကသူအ ိုးလိုး အပပင်—
့် စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမတ
ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှန္င်သအ
ူ ိုးလိုးတသည်
— အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ခရသူမျ ိုး
့်
ပြစ်လ ကကလမ်မ
့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သန ိုးလည်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ မရှ
့် စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲမမ
့် မပြစ်
ထ ိုးရရမည့်
ှ
် လအပ်ချက်မျ ိုး ရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ အမှု၏ ဤအဆင-့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
အမှုသည်- လူသ ိုးတ န့် ိုးမလည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
ြွငပ့်် ပလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ပပြုရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ
အသိုးပပြုပပီိုး၊ အနည်ိုးငယ် ပန်ကန်တတ်ပခင်ိုးအတွက် လူတက
့် အပပစ်မတပိုးတပ။ ဤသည်မှ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ယခအချန်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အချန်က လ ပြစ်တသ တကက င ့််

ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ပန်ကန်လျက် ပပြုမူတသ သူ မည်သမ
ူ ဆက အပပစ်တပိုးမည်ဆပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ
ကယ်တင်ခ ရရန် အခွငအ
့်် တရိုးရှကကမည် မဟတ်တပ။ အတယ က်တင်ိုးသည် အပပစ်တပိုးခရမည် ပြစ်ပပီိုး
မရဏန္င်ငသ ကျဆင်
ိုးကကရမည် ပြစ်သည်။ လူက တရ ိုးစီရင်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မှ ၎င်ိုးတအ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္ွန ခခွင ့်် တပိုးရန်
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် သရှခွငတ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ထသတသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့် အပပစ်တပိုးရန် မဟတ်တပ။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အချန်က လအတွငိုး် တင
ွ ၊် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ့်် အ ခမှုအပပင် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်
့် မန ခမှုက တြ ်ထတ်ကကလမ်မ
ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သူသည် ဤလူအ ိုးလိုးက အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် အပပစ်တပိုးလမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး ရိုးတင
ွ ိုး် ပခင်ဆအ
ီ ထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
ကယ်တင်မခရန္င်သမ
ူ ျ ိုးကသ တဘိုးြယ်ထ ိုးလမ်မ
့် ည်။ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တခန္ဓ မျ ိုးက
စ တန်အ ိုး တပိုးပစ်လမ်မ
တခန္ဓ က
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အချြုျို့အတပခအတနမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏ဇ
့်
အဆိုးသတ်ပစ်လမ်မ
ှ
သူမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
့် ည်။ ကျန်ရတသ
့် ဆက်လက်
လက်တလျှ က်က ကကြုတတွျို့ ကကရလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ လက်တလျှ က်တနစဉ်တွင ် ဤလူမျ ိုးသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
့် ၊ ့် ပ၍ပ၍ ဆတ်ယတ်လ ကကပါက၊
့် လက်မခန္င်တသိုးသကဲသ
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် တရိုးက ဆိုးရှု ိုးကကလမ်မ
့် ည်။
့်
့် ကယ်တင်ပခင်ိုး အခွငအ
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုးပြစ်သည့်် လူအသီိုးသိုးီ သည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် လတလ က်တသ အခွငအ
့်် တရိုးက ရရှကကလမ်မ
ဲ ှ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုးထမ
အသီိုးသီိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် သူ၏အစွမ်ိုးကန် သက်ညှ မှုက
ပပသလမ်မ
အစွမ်ိုးကန် သည်ိုးခတပိုးမှု ပပသခရကကလမ်မ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ည်။
့်
လူတသည်
လမ်ိုးမှ ိုးက တကျ ခင်ိုးတနကကသတရွ ျို့၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ တန
င်တရန္င်သတရွ ျို့၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့်
သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးကရရှရန် အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတက
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက
့် တပိုးလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က ပထမဦိုးဆိုး ပန်ကန်ကကချန်တွင၊် ၎င်ိုးတက
့် တသပခင်ိုးသပ့် ရန်
့် ဘရ ိုးသခင် ဆန္ဒမရှတပ။
ထထက်
၊ ၎င်ိုးတက
ဲ့် ည်။ အကယ်၍
့်
့် ကယ်တင်ရန် သူတတ်န္င်သမျှအ ိုးလိုး လပ်တဆ င်ခသ
တစ်စတစ်ဦိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် အမှနတ
် ကယ် အခွငအ
့်် တရိုး မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတက
့် ည် ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က အပပစ်တပိုးရန် တန္ှိုးရသည့််
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးလမ်မ
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူသည် ကယ်တင်၍ ရန္င်သတ
ူ င်ိုးက ကယ်တင်လတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
လူတက
့််
တရ ိုးစီရင်သည်၊ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပပီိုး၊ လမ်ိုးပပက ၊
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြငသ
၎င်ိုးတက
့် တသပခင်ိုးသပ့် ရန်
့် လှတက အသိုးမပပြုတပ။ လူသ ိုးမျ ိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးြ ့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးသည် အမှု၏ တန က်ဆိုးအဆငန္
့်် င
ှ ဆ
့်် င်တသ ရည်ရွယခ
် ျက်န္င
ှ ့််

အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။

မိမိ၏ အယူအဆမျ ား ၌ ဘုရ ားသြင်ကို တဘ င်ြတ် ားတသ
လူသ ားသည် ဘုရ ားသြင်၏ ဗျ ဒိတတ
် တ ်မျ ားကို မည်သ ုိ ့်
လက်ြရရှိနင
ို မ
် ည်နည်ား
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အစဉ် တရှ ျို့ဆက်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ သူ၏အမှု ရည်ရွယ်ချက် မတပပ င်ိုးလဲတသ ်လည်ိုး၊
သူအမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ်မျ ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲလျက်ရသည်
ှ
၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်တန က်
လက်တလျှ က်သမ
ူ ျ ိုးသည်လည်ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲလျက် ရှသည်ဟ ဆလတပသည်။
ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ လူသ ိုး၏ အသပည သည်
တစစ
ွ ် လူ၏
့် ပ်တသချ တလတလပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတန က်ပင်ိုးတင
စတ်သတဘ ထ ိုးထ၌
ဲ လည်ိုး အလ ိုးတူ လက်တလျ ညီတထွတသ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး
ပြစ်တပေါ်တလသည်။ သရ့် တွင ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မသတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
သမမ တရ ိုးက မသတသ အဓပပ ယ်မရှသည့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စတင်ခခကကသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အစဉ်တပပ င်ိုးလဲတနပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အပမဲ
သစ်လွငက
်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးမသွ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အမှုတဟ င်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ သူ
ထပ်မမလပ်တဆ င်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ယခင်က လိုးဝ မလပ်တဆ င်ြူိုးသည့်် အမှုက တစ်ဟန်ထိုး
လပ်တဆ င်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
မကက်ညတ
ီ ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ထပ်၍ မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအမှု
ှ
က သူ၏ အတတ်က အမှုပြင ့်် အစဉ်သပြင ့်် တဝြန်အကဲပြတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
ဘရ ိုးသခင်အတွက် တခတ်သစ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏ အဆငအ
့်် သီိုးသိုးီ က တဆ င်ရွကြ
် အလွ
နအ
် ့် လွန ်
့်
ခက်ခဲလ ပပီပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အလွနအ
် ကျွ မျ ိုးလှတသ အခက်အခဲမျ ိုး ရှတပသည်။ သူသည်
မမ၏ တတွိုးတခေါ်မတ
ှု ွင ် အလွန ် တရှိုးရိုးစဲလ
ွ ွနိုး် လှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မည်သမ
ူ ျှ မသတသ ်လည်ိုး၊
အတယ က်တင်ိုးက ယင်ိုးက တဘ င်ခတ်တလသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စွနခ
် ့် ွ သည့်အ
် ခါ၊
အသက်၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ဆိုးရှုိုးရ၏၊ သတသ
် သူသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင် တပိုးသန ိုးသည့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
လက်ခရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အသက်က လက်မခသကဲသ
့် သမမ
တရ ိုးကလည်ိုး လက်မခတပ။
့်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရရှလကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုရှ
မည်သည့်အ
် တပပ င်ိုးအလဲကမျှ သည်ိုးခန္င်ပခင်ိုးမရှကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က

လက်မခသူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မတပပ င်ိုးလဲန္င်၊ အစဉ်ထ ဝရ လိုးဝဥဿ
ရပ်လျက်ရသည်
ှ
ဟ ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှု ွင၊် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့် ယကကည်မတ
ထ ဝရကယ်တင်ပခင်ိုးကရရှရန် လအပ်တသ အရ မှ ပညတ်တတ ်က လက်န ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
တန င်တရပပီိုး မမတ၏
့် အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခသတရွ ျို့၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလသည် အပမဲတကျနပ်ပခင်ိုး
ရှလမ်မ
ှ ့်် လူသ ိုးအတွက်
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပညတ်တတ ်တအ က်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
က ိုးတင်တပေါ် သမှုရက်န္က
ှ ခ
် ခဲရ
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်န္င်သည်ဆသည့်် အယူအဆရှကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က မတကျ ်လွနသ
် ငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် မတကျ ်လွနန္
် င် ဆသည်မှ လည်ိုး
၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပညတ်တရ ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ခင်မ စွ ချြုပ်တန္ှ င်ပပီိုး
စည်ိုးမျဉ်ိုးတသမျ ိုးပြင့်် ချြုပ်တန္ှ င်ထ ိုးသည်မှ အတအကျအ ိုးပြင ့်် ဤအယူအဆမျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်သည် မည်သည်အ
့် ရ ပင် ပြစ်ပါတစ၊ ၎င်ိုးက ဗျ ဒတ်မျ ိုးပြင ့်် ခင်လစွ
တင်ပပန္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသတသ
အမှု၏ အဆင်တ
် သ ” န္ှလိုးသ ိုးပြင့််
့် စ်ခစီတွင ် “စစ်မှနတ
့်
သူတန
့် က်လက်တသ သူ အ ိုးလိုးတက
့် လည်ိုး ဗျ ဒတ်မျ ိုး ပပသကကရမည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက
ထသတသ
အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမပြစ်န္င်ဟ ယကကည်ကကသူ သ ၍ပင် ရှတလသည်။
့်
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က သရှလ ရန်မှ လွယ်ကသ
ူ ည့်် အလပ်တစ်ခ မဟတ်န္င
ှ တ
့်် လပပီပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏ အဓပပ ယ်မရှသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ မမဘ သ ကကီိုးကျယ်က စတ်ကကီိုးဝင်ပခင်ိုး
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပန်ကန်တတ်တသ သဘ ဝတ အပပင်
ယင်ိုးက ကကည်ပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသစ်က
့်
လက်ခရန် သူအတွ
က် သ ၍ပင် ခက်ခဲလ တပသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က
့်
တစစ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက န္ှမ်ခ
့်် ည်ိုး လက်မခတပ။
့် ပ်တသချ တသ စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုး မပပြုသကဲသ
့် ျပခင်ိုးပြငလ
ထအစ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဗျ ဒတ်မျ ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတက
့် င်ိုးတနစဉ် အထင်တသိုးတသ
့် တစ င်ဆ
သတဘ ထ ိုးက သူ ထ ိုးရှခယူတလ၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်က ခခတသ သူတ၏
့်
အပပြုအမူပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက မည်သ ့်
့်
့်
ရရှန္င်မည်နည်ိုး။
တယရှု ၏ အမှုသည် တန က်ကျကျန်ရစ်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ယတန ငါ
့် ၊ ့် တယတဟ ဝါ၏အမှုသည်
့် တပပ သကဲသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် တန က်ကျကျန်ရစ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟ တယရှု တပပ ခဲသ
့် ည်။ အကယ်၍
ပညတ်တတ ်တခတ်သ ရှခဲပ့် ပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မရှခဲပ
့် ါက၊ တယရှု သည် က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် မည်
မဟတ်သကဲသ
့် လူ
ွ ် အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်န္င်ခလ
ဲ့် မ့််မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပညတ်တတ ်တခတ်တစ်ခတည်ိုးသ ရှခဲပ
ွ ်သည် ယတနအကွ
အတဝိုးအထ
့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ တရ က်ရန္
ှ င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ သမင်ိုးသည် တရှ ျို့ဆက်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ သမင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ သဘ ဝနယ မ မဟတ်သတလ ။ ဤသည်မှ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး

လူသ ိုးက သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပတြ ်ချက်တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သမင်ိုးသည်
တရှ ျို့ဆက်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်လည်ိုး ထသ တရှ
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ျို့ဆက်လျက်ရသည်
အလသည် စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲတန၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှု၏အဆင်တ
့် စ်ခတည်ိုးတွင ်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င်ကက မတနရစ်န္င်တပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
် တင်ိုး၊
့် တသ ် အတယ က်တင်ိုး သသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး ဘယ်တသ အခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှသည့်အ
် တွကတ
် ကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊
သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး၊ က ိုးတင်တွင ် သမှုရက်န္က
ှ ခ
် ရပခင်ိုးကဲသ
့် တသ
အမှုက တစ်ကကမ်၊
့်
န္ှစ်ကကမ်၊ သိုးကကမ် လပ်တဆ င်ပပီိုးရင်ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးင ှ မပြစ်န္င်တပ။… ထသ တတွ
ိုးြမှ့် ရယ်ြွယ်ရ
့်
ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုတစ်ခတည်ိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုးရင်ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှတပ။
ငါသည် တနစဉ်
့် သင်တက
့် အသစ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုး အမှုသစ်မျ ိုးက
လပ်တဆ င်သမျှပင်၊ သူ၏အမှုသည် အစဉ်သပြင ့်် တပပ င်ိုးလဲတနပပီိုး အပမဲသစ်လွငတ
် ပသည်။ ဤသည်မှ
ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုပြစ်ပပီိုး၊ အဓကတသ ခ
် ” ဟူတသ
့် ျက်မျ ိုးမှ “အသစ်” န္ှင ့်် “အက့် သြွယရ
စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ “ဘရ ိုးသခင်သည် မတပပ င်ိုးလဲန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လမ်မ
် န်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်”- ဤစက ိုးပသည် ဧကန်အမှန ် မှနက
အန္ှစ်သ ရသည် မတပပ င်ိုးလဲတပ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ စ တန် ပြစ်မလ န္င်တပ၊ သရ့် တွင ် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
သူ၏အန္ှစ်သ ရကဲသ
့် ခ
့် င်ပမဲက မတပပ င်ိုးလဲသည်က သက်တသမပပတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မတပပ င်ိုးလဲန္င်ဟ သင် တကကပင သည်၊ သရ့် တွင ် ထသပြစ်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ
သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှသည်က သင်မည်သ ရှ
့် ငိုး် ပပန္င်မည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် မရပ်မန ိုး ပျျို့ န္ှပပီ
့် ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲက ၊ သူ၏အလတတ ်က
လူသ ိုးထ အလျဉ်မပပတ် ထင်ရှ ိုးပပီိုး သရှတစတပသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
တတွျို့ ကကြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ၎င်ိုး၏ အသပည ကဲသ
့် မရပ်
မန ိုး
့်
တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ သပြစ်
ှု ည် မည်သည်တ
့် နရ က ပြစ်တပေါ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
့် လျှင ် ဤတပပ င်ိုးလဲမသ
အစဉ်တပပ င်ိုးလဲတနသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲန္င်ပါက၊ ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး
စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲတစရန် အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုးသည် ခွငမ
့်် ပပြုန္င်ရသနည်ိုး။ ငါသည်
လူသ ိုး၏ ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးက ခရမည်တလ ။ ဤတွင၊် အတင်ိုးပငင်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ကတ်သိုးီ ကတ်သတ်န္င်တသ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုစနစ်က သင် အသိုးပပြုတနသည်မဟတ်တလ ။
သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး ပပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ ် တယရှု သည် သူ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးထ တပေါ်လ ပပီိုး၊
“ငါခမည်
ိုးတတ ်၏ ကတရှသည်အတင်ိုး သင်တ၌့် ငါပပြုဦိုးမည်။ သပြစ်
တက င်ိုးကင်က
့်
့် ၍ သင်တသည်
့်

တန်ခိုးက မခမှီတင်တအ င် တယရရှလင်ပမြုျို့၌ တနကကဦိုးတလ ”့် ဟ မန်ဆ
့် ခဲသ
့် ည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သရှ့် ငိုး် ပပန္င်သည်က သင်သသတလ ။ သင်သည် ယခ
သူ၏တန်ခိုးမျ ိုးပြင့်် ပပည်စ
့် ပပီတလ ။ “တန်ခိုး” က မည်သည့်အ
် ရ ရည်ညန်ိုးသည်က သင်
န ိုးလည်သတလ ။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ် သမမ တရ ိုး၏ ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုးအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
့် ည်ဟ တယရှု က တကကည ခဲသ
့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လသည် ယခ တရ က်ပပီ ပြစ်၏။
သမမ တရ ိုး၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သတြ
့် ်ပပသည်က
သင်န ိုးလည်သတလ ။ သမမ တရ ိုး၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သည်တ
့် နရ တွင ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုး
အမှုပပြုသနည်ိုး။ ပတရ ြက် တဟရှ ယ၏ အန င်္တတကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် တယရှု ဟအမည်ရသည့်် သူငယ်သည်
ဓမမသစ်ကျမ်ိုး တခတ်က လတွင ် တမွိုးြွ ိုးလမ်မ
့် ခါမျှ မတြ ်ပပခဲတ
့် ည်ဟ မည်သည်အ
့် ပ။ ဧမ တန္ွလအမည်ရှ
သ ိုးတယ က်ျ ိုး တစ်ဦိုး တမွိုးြွ ိုးလမ်မ
့် ည်ဟမျှသ တရိုးသ ိုးထ ိုးသည်။ အဘယ်တကက င့်် “တယရှု ”
အမည်က တြ ်ပပမထ ိုးခဲသ
ွ ် မည်သည်တ
့် နရ တွငမ
် ျှ ဤအမည်
့် နည်ိုး။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတင
မတပေါ်လ တပ။ သပြစ်
့် လျှင ် အဘယ်တကက င့်် သင်သည် တယရှု ၌ ယကကည်ဆပဲ ြစ်သနည်ိုး။ သင်၏
မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် သူက
ွ သ
်
တယရှု က သင် ဧကန်မချ စတင်ယကကည်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်၊
့် ပမင်ပပီိုးတန က်တင
ဟတ်ပါသတလ ။ သမဟ
ှ ့်် သင်စတင်ယကကည်ခသ
ဲ့် တလ ။
့် တ် ဗျ ဒတ်တစ်ခက ရရှသည်န္င
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်က သင်အ
် ကယ် ပပမည်တလ ။ ထသတသ
့် ိုး အမှနတ
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က သင်အ
ှ ိုး် မည်တလ ။ တယရှု ၌ သင်၏ ယကကည်မ၏
ှု
့် ိုး သူအပ်န္င
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပပီိုးပြစ်သည်က
သင်အဘယ်တကက င့်် မယကကည်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ သင်ထ
့် သ ဗျ
့် ဒတ် မရှပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တမခယူရတသိုးသည်က သက်တသပပသည်ဟ သင်အဘယ်တကက င့်် ဆသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက စတင်မီ လူတက
့် အသတပိုးရမည်တလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့် တထ က်ခချက်က သူ ဦိုးစွ
ရရှရမည်တလ ။ တမွိုးကင်ိုးစ သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုးတစ်ဦိုး န္ွ ိုးစ ိုးခက
ွ ်ထတ
ဲ ွင ် တမွိုးြွ ိုးလမ်မ
့် ည်ဟသ
တဟရှ ယက တကကိုးတကက ခ
် သ
ဲ့် ည်။ မ ရအတနပြင ့်် တယရှု က တမွိုးြွ ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်ဟ သူ
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ပတရ ြက်မပပြုခဲတ
ှု
့် ပ။ မ ရမှ တမွိုးြွ ိုးတသ တယရှု ၌ သင်၏ ယကကည်မက
မည်သည့်အ
် ရ တွင ် သင် အတအကျ အတပခပပြုသနည်ိုး။ သင်၏ယကကည်မှုသည် ဧကန်မချ
ရှု ပ်တထွိုးတနသည် မဟတ်တပ။ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ အမည်န မသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှဟ တပပ ၏။
သပြစ်
ပြစ်လ ခဲသ
့် နည်ိုး။ တမရှယ ကကလ မည်က
့် လျှင ် တယတဟ ဝါ၏အမည်သည် အဘယ်သ တယရှု
့်
ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးခဲ၏
ှ
့် လူသ ိုးတစ်ဦိုး အဘယ်တကက င့််
့် ၊ သပြစ်
့် လျှင ် တယရှု ဟူတသ အမည်ရသည်
ကကလ ခဲသ
ဲ့် နည်ိုး။ ထသတသ
အမှုက
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န မသည် အဘယ်တကက င့်် တပပ င်ိုးလဲခသ
့်
အချန်ကက ပမင်စ
် သ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် ွ က တဆ င်ရွကခ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည်

သ ၍သစ်လွငတ
် သ အမှုက မပပြုန္င်သတလ ။ ယမန်တန၏
့် ၊ ့်
့် အမှုသည် တပပ င်ိုးလဲန္င်သကဲသ
တယတဟ ဝါ၏ အမှုမှ တယရှု ၏အမှု လက်လ န္င်တပသည်။ ထသဆ
့် လျှင ် တယရှု ၏အမှုကလည်ိုး
အပခ ိုးအမှုက မဆက်ခန္င်သတလ ။ တယတဟ ဝါ၏န မသည် တယရှု အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲန္င်ခပ
ဲ့် ါက၊
့်
တယရှု ၏န မသည်လည်ိုး မတပပ င်ိုးလဲန္င်သတလ ။ ဤအရ မှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မထူိုးဆန်ိုးတပ။ ယင်ိုးမှ
လူတသည်
ရိုးအလွနိုး် ကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
သူ၏အမှု မည်သတပပ
င်ိုးလဲသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏ အမည်န မ မည်သ တပပ
င်ိုးလဲန္င်သည်က
့်
့်
ပဓ နမထ ိုးဘဲ၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့်
တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
တခေါ်ဆန္င်သည်ဟ သင်ယကကည်ပါက၊
့် ည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်က တယရှု ၏န မပြင်သ
့်
သင်၏ အသပည သည် အလွန ် နည်ိုးပါိုးလွနိုး် လှတပသည်။ တယရှု သည် ထ ဝစဉ် ဘရ ိုးသခင်၏
အမည်န မ ပြစ်လမ်မ
ထ ဝရ၊ အစဉ်အပမဲ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တယရှု ဟူတသ အမည်ပြင်သ
့်
တနသွ ိုးလမ်မ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်ဟ သင် အခင်အမ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဤအရ သည် မည်သည်အ
ဆဝသ
ဲ့် ည်မှ တယရှု ၏ အမည်န မပြစ်ပပီိုး တန က်ဆိုးတသ
့် တလ ။ ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်ခသ
တခတ်ကလည်ိုး နင်္ိုးချြုပ် တပိုးလမ်မ
့် ည်ဟ တသချ မှုပြင ့်် သင် အခင်အမ ဆဝ့်ပါသတလ ။ တယရှု ၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် တခတ်က အဆိုးသတ်တပိုးန္င်သည်ဟ အဘယ်သူ ဆန္င်သနည်ိုး။
ဤသမမ တရ ိုးအတပေါ် ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှု သင် မရှပါက၊ သင်သည် ဧဝတင်္လတရ ိုးက
တဟ တပပ ပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်သည်သ မက၊ သင်ကယ်တင်သည်လည်ိုး ခင်မ စွ
ရပ်တည်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုး၏ အခက်အခဲပပဿန အ ိုးလိုးက သင်
တပြရှငိုး် တပိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် ခါတွင၊်
့် တရ က် လ သည့်အ
့် အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ခခတချပသည့်် တနရက်
ယင်ိုးသည် သင်အ
့် တနပြင ့်် အမှု၏ ဤအဆင်က
့် လိုးဝ တသချ ပပီိုး သသယ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှသည့််
သက်တသပြစ်လမ်မ
ှု ျ ိုးက မတချပန္င်ပါက၊
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမှ ိုးမမ
၎င်ိုးတသည်
သင်က
့် အမှုဆင်ပပီိုး အသတရြျက်ကကလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အရှက်ရြွယ် ပြစ်မည်
့်
မဟတ်တလ ။
ယဒလူအ ိုးလိုးသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ြတ်ရှုပပီိုး သ ိုးတယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး န္ွ ိုးစ ိုးခက
ွ ်ထတ
ဲ ွင ်
တမွိုးြွ ိုးလမ်မ
့် ည်ဟူတသ တဟရှ ယ၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်က သခဲက့် ကသည်။ သဆ
့် လျှင၊်
ဤပတရ ြက်ပပြုချက်က အပပည့်အ
် ဝ သရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င့်် တယရှု က
့်
ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခကဲ့် ကတသိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ပန်ကန်တတ်တသ သဘ ဝန္ှင ့်် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက မသန ိုးမလည်မတ
ှု ကက င ့်် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ ထအချန်က၊
ြ ရရှဲမျ ိုးသည် တယရှု ၏အမှုမှ ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးတသ သ ိုးတယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ၎င်ိုးတ ့်
သခဲသ
် ရ န္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသည်ဟ ယကကည်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ယတန လူ
လူဇ့် တခယူတသ
့် ည့်အ
့် တသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ပငင်ိုးပယ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ီ ည်
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ပန်ကန်ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် တူညသ
မဟတ်တလ ။ သင်သည် သသယမရှဘဲ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးလိုးက
လက်ခန္င်သတလ ။ ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုပြစ်ပါက၊ မှနက
် န်တသ
တရစီိုးတကက င်ိုးပြစ်ကကီိုး၊ မည်သည့်် ဒွဟမျှမရှဘဲ သင် လက်ခသင၏
့်် ။ မည်သည့်အ
် ရ လက်ခရမည်က
သင် မတရွ ိုးသငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု သင် သ ၍ရရှပပီိုး၊ သူအတပေါ်
သ ၍
့်
သတထ ိုးပါက၊ ယင်ိုးသည် မဆီမဆင် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ မှ
တန က်ထပ်သက်တသပပမှုက ရှ တြွြ မလ
အပ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ြ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုပြစ်ပါက သင်
လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
့်် ပ။ ငါသည် သင်၏ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က
့် မစစမ်ိုးမစစ်တဆိုးသငတ
သက်တသပပရန် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တန က်ထပ် သက်တသ အတထ က်အထ ိုးက သင် မရှ တြွသင်ဘ
့် ၊ဲ
ထအစ ိုး ငါသည် သင်အ
ြုိုးပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်က သင်သပမင်သင်သ
့် ြ အကျ
့် ည်- ဤသည်မှ
့်
အတရိုးအပါဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် ၌ မျ ိုးစွ ပငင်ိုးမရန္င်တသ
သက်တသက တတွျို့ ရှခဲလ
် င်၊ ယင်ိုးက သငက
့်် ငါတရှ
အ
့် ဝ မတဆ င်ကကဉ်ိုးန္င်တပ။ သင်သည်
့် ျှငပ
့် ျို့သ အပပည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ တဘ င်ခတ်မှုမျ ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် အသက်ရင
ှ ရ
် မျှရင
ှ ပ် ပီိုး ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
အသက်မရှငတ
် ပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ငါက
့်် မကူညန္
ီ င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါအတွ
က်
့် သြရန်
့်
့် သငက
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က နက်သည်ထက်နက်မလ တစန္င်တပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ က သ ိုးတယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး
တမွိုးြွ ိုးမည်ဟ ပတရ ြက် ပပြုခဲတ
် တွက၊်
့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသခဲသ
့် ည့်အ
မည်သအတပေါ်
ူ ့်
ထပတရ ြက်ပပြုချက် ပြစ်လ မည်က မည်သမ
ူ ျှ န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ၊
ထအပပင်
ဤသည်မှ ြ ရရှဲမျ ိုးအ ိုး တယရှု က ဆန်ကျင်
ရပ်တည်တစခဲသ
့် ရ ပြစ်သည်။
့်
့် ည်အ
့်
ငါ၏အမှုသည် လူသ ိုးတ အကျ
ြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးအတွက် ပြစ်သည်က အချြုျို့က သရှကကသည်၊ သတသ
်
့်
့်
တယရှု န္င
ှ ့်် ငါသည် အပပန်အလှန ် သဟဇ တမပြစ်န္င်တသ လိုးဝကွဲပပ ိုးသည်သ
့် ူ န္ှစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ
၎င်ိုးတက
့် ျ ိုးအ ိုး
့် ဆက်လက် ယကကည်ကကသည်။ ထအချန်က၊ တယရှု သည် သူ၏တပည်မ
မည်သလက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်၊ မည်သအတူ
တကွစရိုးရမည်၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးတင
ွ ်
့်
့်
မည်သတတ
င်ိုးတလျှ က်ရမည်၊ အပခ ိုးသူမျ ိုးက မည်သဆက်
ဆရမည် စသည်တကဲ
့် တသ
့်
့်
့် သ
့်
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တရ ိုးတဟ တပပ ချက် အတွမ
ဲ ျ ိုးပြင်သ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ်
့်
မမက်ကက ိုးခဲသ
် သ
ဲ့် ည့်် အမှုမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်။ သူတဆ င်ရွကခ
တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူတန
ူ ျ ိုးအတနပြင ့်် မည်သ လက်
တတွျို့ လပ်တဆ င်သင့်် သည်ကသ
့် က်လက်သမ
့်
အတသိုးစတ် ရှငိုး် ပပခဲသ
့် ည်။ သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုကသ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး

တန က်ဆိုးတသ က လ၏ မည်သည့်အ
် မှုကမျှ မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ တယတဟ ဝါသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ် ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တရ ိုးက ချမှတခ
် ခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏အမှုက
အဘယ်တကက င့်် သူ မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သူသည် အဘယ်တကက င ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏အမှုက
ကကြုတင်၍ ရှငိုး် သွ ိုးတစြ မပပြုခဲ
သ
့် နည်ိုး။ ဤအရ က ယင်ိုးက လူသ ိုး လက်ခရန် အတထ က်အကူ
့်
ပပြုခဲမ
့် ည်မဟတ်တလ ။ သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုးတစ်ဦိုး တမွိုးြွ ိုးက တန်ခိုးအ ဏ ရှလ လမ်မ
့် ည်ဟသ
သူက ပတရ ြက် ပပြုခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက ကကြုတင် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ခင်ိုးမရှတပ။
တခတ်တစ်ခစီထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးတသ နယ်နမတ်မျ ိုး ရှ၏။ သူသည်
လက်ရတခတ်
ှ
၏ အမှုကသ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ အမှု၏ တန က်အဆင်က
့် ခါမျှ ကကြုတင်
့် မည်သည်အ
မတဆ င်ရွက်တပ။ ထသပြင်
တခတ်အသီိုးသီိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးအမှုသည် တရှ ျို့သ ့်
့်
့် သ
တရ က်ရန္
ှ င်တပသည်။ တယရှု သည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ နမတ်လကခဏ မျ ိုး၊ မည်သ ့်
စတ်ရည
ှ ရ
် မည်၊ ပပီိုးလျှင ် မည်သ ကယ်
တင်ပခင်ိုးခရမည်၊ မည်သတန
့်
့် င်တရပပီိုး ဝန်ခရမည်၊ ပပီိုးလျှင ်
က ိုးတင်က မည်သ ထမ်
ိုးရွ က်ပပီိုး ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက မည်သ ကက
့်
့် ့်ကက့်ခရမည် ဆသည်တက
့် သ
တပပ ဆခဲသ
် သည်
ှ
့် လူသ ိုးသည် ဝင်တရ က်မှုက မည်သ ့်
့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လထဲတွငရ
ရရှသငသ
့်် ည်က သူ လိုးဝ မတပပ ဆသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြ ့်
မည်သကက
့်် ည် ဆသည်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ လိုးဝ သူ မတပပ ဆခဲတ
့် ပ။ ထသပြစ်
့် ြုိုးစ ိုးသငသ
့် သပြင်၊့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ က လအမှုအတွက် သမမ ကျမ်ိုးစ က ရှ တြွြဆ
့် သည်မှ
ရယ်ြွယတ
် က င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ က ြမ်ိုးဆပ်ထ ိုးပခင်ိုးမျှပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ က သင်
သပမင်န္င်သနည်ိုး။ သမမ ကျမ်ိုးစ က ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပသူပြစ်တစ၊ တရ ိုးတဟ ဆရ ပြစ်တစ၊
အဘယ်သသ
ူ ည် ယတန၏အမှု
က ကကြုတင် တတွျို့ ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။
့်
“ဝည ဉ်တတ ်သည် အသင်ိုးတတ ်တအ
်မူသည်က၊ န ိုးရှတသ သူ မည်သည်
့်
့် ိုး အဘယ်သ မ
့် န်တတ
က ိုးကက ိုးပါတစ။” သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယခ သင်တ ကက
ိုးပပီိုးပပီတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ အတပေါ်
သ တရ
က်လ တပပပီ။ သင်တကက
့်
့်
့် ိုးရသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး လူဇ့် တပြစ်လ န္င်သည့်အ
် တွက် ထသတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့်
့်
အတတ်က လက တပပ ဆခဲသ
် တင်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့် ည့်အ
ယတန လူ
့် ဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် တပပ ဆပခင်ိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် လူတ ကက
ိုးြအတွ
က် သူ၏ အသက တက င်ိုးကင်မှ
့်
့်
တပပ ဆသငသ
့်် ည်ဟ ယကကည်သည့်် အဓပပ ယ်မရှတသ လူမျ ိုးစွ ရှတပသည်။ ဤသ တတွ
ိုးထင်တသ သူ
့်

မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မသတပ။ အမှနတ
် ွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တပပ ဆတသ
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးထ တက်ရက် စက ိုးမတပပ တပ။ ပညတ်တတ ်တခတ်တွငပ
် င်၊
တယတဟ ဝါသည် လူတထ
တွင ် သူသည်
့် ပ။ ယတန ဤတခတ်
့်
့် တက်ရက် စက ိုးမတပပ ခဲတ
ထသလ
် ဘ
့် ပ်န္င်တချ သ ၍ပင် နည်ိုးပါိုးမည် မဟတ်တလ ။ အမှုက တဆ င်ရွကြ
့် ရ ိုးသခင်
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး တပပ ဆရန်မှ ၊ သူသည် လူဇ့် တ ခယူရမည် ပြစ်သည်။ သမဟ
့်
့် တ်ပါက၊
သူ၏အမှုသည် ယင်ိုး၏ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က ပပီိုးတပမ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်က
ပငင်ိုးပယ်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်က သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက မသတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ယခအချန်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တခတ်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှုသစ်က လက်မခသူမျ ိုးသည်
မတရရ သကဲသ
့် စ
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
့် တ်ကိုးူ သက်သက်ပြစ်တသ ယကကည်ပခင်ိုး အလယ်တွင ် အသက်ရင
ထသတသ
လူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ
့်
့်
ရရှမည်မဟတ်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အတနပြင ့်် တက်ရက် စက ိုးတပပ ဆပပီိုး သူ၏ အမှုက
တက်ရက် တဆ င်ရွကြ
် သ
့် တတ င်ိုးဆပပီိုး လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
့် တ်
အမှုက လက်မခတသ သူတသည်
တခတ်သစ်ထသ
ဲ ဘယ်
တသ အခါမျှ တပခလှမ်ိုးန္င်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်မည် မဟတ်တပ။

ဘုရ ားသြင်နင
ှ ့်် သူ၏ အမှုကို သိရိှသတ
ူ သ
ို ့် ဘုရ ားသြင်ကို
တကျနပ် တစနိင
ု ၏
်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၌ အစတ်အပင်ိုး န္ှစ်ခပါဝင်သည်။ သူလဇ
ူ ့် တကခယူခသ
ဲ့် ည့််
ပထမအကကမ်တွင ် လူတသည်
သူက
့်
့် မယကကည်ခကဲ့် က၊ မသရှခဲက့် ကဘဲ တယရှု က လက်ဝါိုးကပ်တင်တွင ်
သမှုစွဲရက်န္က
ှ ခ
် ကဲ့် က၏။ ဒတယ အကကမ်တွငလ
် ည်ိုး လူတ သူ
့် က
့် မယကကည်ခကဲ့် က၊ သ ၍ပင်
မသရှခဲက့် ကဘဲ၊ တစ်ြန် ခရစ်တတ ်က လက်ဝါိုးကပ်တင်တွင ် သမှုစွဲခကဲ့် ကပပန်၏။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးသည် သူက
့် မသလျှင၊် အဘယ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
အကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် အဘယ်သ ဘ
တသခရန် အရည်အချင်ိုး
့် ရ ိုးသခင်အြ သက်
့်
ရှန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်၏၊ ဘရ ိုးသခင်က အတစခ၏၊ ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးတတ ်က
ထင်ရှ ိုးတစ၏ဟူတသ တပပ ဆချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
လှညပ့်် ြ ိုးတသ မသ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်
့်
မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဤသဘ ဝမကျ၊ လက်တတွျို့မကျတသ အရ မျ ိုးထ သငဘ
့်် ဝက

တပိုးအပ်ပမှြုပ်န္ထ
ှ ိုးလျှင ် သင်အချည်ိုးန္ှိုးီ ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်
အဘယ်သူ ပြစ်သည်ကပင်လျှင ် သင်မသချန် သင်သည် မည်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ
ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ထကဲသ
့် လ
့် က်စ ိုးပခင်ိုးသည် မတရမရ န္ှင ့်် စတ်ကိုးူ သက်သက်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
လှညပ့်် ြ ိုးတသ အရ မဟတ်တလ ။ လူတစ်ဦိုးသည် အဘယ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ တစ်ဦိုး
ပြစ်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုး၏ လက်တတွျို့ကျတသ အတရိုးပါမှုမှ
မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်န္င်သတလ ။
ဝည ဉ်သည် အဘယ်မျှ ကကီိုးပမတ်က အဆင်ပ့် မင်သ
့် ည်က သင်ပမင်န္င်သတလ ။ မပမင်န္င်တသ ၊
လက်ဆပ်လက်ကင်ပပ၍မရန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်ြ-့် ယင်ိုးမှ စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး န္ှင ့််
စတ်ကူိုးသက်သက် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထကဲသ
့် လ
့် က်စ ိုးပခင်ိုး၏ လက်တတွျို့ကျတသ
အတရိုးပါမှုမှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ အ ိုးလိုးက လှညပ့်် ြ ိုးတသ မသ ိုးမျ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်
လက်စ ိုးတသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်ြရန်
် သင်သည်
့် ပြစ်သည်၊ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မသသလ၊ မပမင်န္င်၊ လက်ဆပ်လက်ကင် မပပန္င်တသ ၊ သင်၏
ကယ်ပင်ယူဆချက်မျ ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခ ပြစ်သည့်် မတည်ရတသ
ှ
“အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က”
လက်စ ိုးသည့်အ
် တွက် အမှနတ
် ွင ် သင်သည် စ တန်၏ ခင်ိုးြတ်ပြစ်တလသည်။ အကကမ်ိုးြျင်ိုး
တပပ ရလျှင၊် ထကဲသ
့် တသ
“ဘရ ိုးသခင်” တစ်ပါိုးသည် စ တန်ပြစ်ပပီိုး၊ လက်တတွျို့ကျကျ တပပ ရလျှင ်
့်
၎င်ိုးမှ သင်ကယ်တင်ပြစ်၏။ သင်သည် သင်ကယ်တင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်ြ ကက
့် ြုိုးပမ်ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်ြ သင်
ကကြုိုးစ ိုးသည် ဟဆတသိုး၏- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးမဟတ်တလ ။ ထကဲသ
့် လ
့် က်စ ိုးပခင်ိုး၏ တန်ြိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တမခယူခပ
ဲ့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည် လူသ ိုးအတွက် မပမင်န္င်၊
ထတတွျို့၍မရတသ အသက်၏ ဝည ဉ်၊ သဏ္ဌ န်မပဲ့် ပီိုး ပတဆ င်မ၊ဲ့် ရပ်ခန္ဓ မဲအ
့် မျြုိုးအစ ိုး၊
ချဉ်ိုးကပ်၍မရန္င်၊ န ိုးလည်၍မရန္င်တသ အရ တစ်ခသ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဤကဲသ
့် ့်
အတက င်အထည်မရှ၊ အက့် သြွယ်၊ န ိုးမလည်န္င်ြွယ်ပြစ်တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ
အဘယ်သ ပြစ်
ပပ ယ်မရှတသ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ ရယ်ြွယ်တစ်ခ မဟတ်တလ ။ ထသ အဓ
့်
တတွိုးတခေါ် တမျှ ်ပမင်မသ
ှု ည် ယတတမတန်သလ လက်တတွျို့လည်ိုးမကျတပ။ အြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ရပ်
ပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးသည် အဘယ်သ အကျွ
မ်ိုးဝင်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဇ တပကတ၌ ပြစ်တပေါ်မလ ခဲလ
့် ျှင၊် အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တမခဘဲ
အြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ် မန္ှမ်ခ
့် ျခဲပ
့် ါလျှင၊် အြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးသည်
သူ၏ အကျွမ်ိုးဝင်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ြရန်
့် အရည်အချင်ိုးလည်ိုးမရှ၊ အစွမ်ိုးအစလည်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ၊

ထအပပင်
၎င်ိုးတ၏
ွ ်
့်
့် ဝည ဉ်မျ ိုး တက င်ိုးကင်န္င်ငထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးတန က်တင
ဘရ ိုးသခင်၏အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ြရန်
့်် လမ်ိုး ရရှန္င်သည့်် ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ
့် အခွငအ
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးမအ
ှ ပ၊ လူမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကြရန်
့်
တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်ပါ။ ထပပင်
့် အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးညန်မတ
ှု အ က်မှ တက င်ိုးကင်ဘက ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်လ ရန် ဆန္ဒရလျှ
ှ င၊်
၎င်ိုးတသည်
အအ
့် ိုးသငြ
့်် ွယ် တက င်ိုးစွ မက်မဲသည့်် လူမဟတ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်
လူမျ ိုးသည် မပမင်ရတသ ဘရ ိုးက လက်စ ိုးရသည်မှ လွယ်ကူလွနိုး် လှသည့်အ
် တွက်၊ မပမင်ရတသ
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးအ ိုး “သစစ ရှမှု” က လက်စ ိုးရသ လက်စ ိုးပပီိုး ပမင်ရတသ ဘရ ိုးသခင်က
အနည်ိုးငယ်မျှ အတလိုးမထ ိုးတပ။ လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်သက်သည်အ
့် တင်ိုး ဤအရ က
လပ်တဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ပမင်ရတသ ဘရ ိုးသခင်က လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ လွယ်ကူလှသည် မဟတ်တပ။
မတရမရ န္ှင ့်် စတ်ကိုးူ သက်သက်ပြစ်တသ အရ တသည်
လူမှတတွိုးထင်ကကသည့်် အရ အ ိုးလိုး
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးက ရှ တြွတသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ရရှြရန်
့်
လိုးဝမတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်တပ၊ ထအပပင်
လူသ ိုးမလ
ှ ည်ိုး ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ သင်တအကက
ိုးတွင ်
့်
့်
တရ က်လ ခဲသ
လှမ်ိုး မမီန္င်တအ င် အလွနပ် မငမ
့်် ိုးပပီိုး
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ လက်
့်
အဆင်ပ့် မင်တ
မည်သ သူ
့် သ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လျှင ် သင်တသည်
့်
့် ၏အလတတ ်က ရှ န္င်မည်နည်ိုး။
သင်တသည်
မည်သ သူ
့်
့် က
့် သကျွမ်ိုးပပီိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက် ကကမည်နည်ိုး။ သူသည် သူ၏အမှုကသ
လပ်တဆ င်ပပီိုး လူသ ိုးန္ှင ့်် သ မန် အဆက်အသွယ် မရှလျှင၊် သမဟ
ူ ့်
ဝက
့် တ် သ မန်လသဘ
ပင်ဆင်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တသမျြုိုးသ သ ပြစ်တသ သူတ ချဉ်ိုး
ကပ် မရန္င်တသ သူ ပြစ်လျှင၊် သူသည်
့်
သင်တအတွ
က် အလပ်မျ ိုးစွ ပင် လပ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
သူန္င
ှ အ
့်် တူ အဆက်အသွယ်
့်
့်
မရှသလ သူက
သူက
့် မပမင်န္င်ခကဲ့် ကလျှင၊် သင်တသည်
့်
့် အဘယ်သသ
့် န္င်ကကမည်နည်ိုး။
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်တသ ဤဇ တပကတအတွက်သ မဟတ်ခလ
ဲ့် ျှင၊် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က သြ နည်
ိုးလမ်ိုးရှလမ်မ
့််
့် ည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခပခင်ိုးတကက ငသ
့်
လူသ ိုးသည် ဇ တပကတ၌ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်ြရ့်
အရည်အချင်ိုးရပခင်
ှ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူန္င
ှ ့်် အဆက်အသွယ် ရှလ တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးသည်
သူန္င
ှ အ
့်် တူတကွ အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး၊ သူ၏အတပါင်ိုးအသင်ိုးအပြစ် ဆက်ရက
ှ
၊ သူက
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး
သလ တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထသမဟ
ဲ့် ါလျှင၊်
့် တ်ခပ
လူသ ိုး၏ လက်စ ိုးမှုသည် အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
အကျွမ်ိုးဝင်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်န္င်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတကက င ့်် အ ိုးလိုးမဟတ်ဘ၊ဲ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျမှုန္င
ှ ့်် သ မန်ပြစ်ပခင်ိုးတကက ငဟ
့်် ဆလပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်

မမတ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ြ အခွ
ငအ
့်် လမ်ိုးရရှပပီိုး စစ်မန
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကွယရ
် န်
့်
အခွငအ
့်် လမ်ိုး ရရှသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခယူ တသ တကက ငသ
့်် လျှင ် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
လက်တတွျို့အကျဆိုးန္ှင ့်် ပြစ်န္င်တပခအရှဆိုး သမမ တရ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယခ သင်သည်
တက င်ိုးကင်ဘက ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်ြ ဆန္ဒ
ရတသိုး
ှ
သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
မမကယ်ကယ် အဆငတ
့်် စ်ခအထ န္ှမ်ခ
့် ျတသ အခါမှသ ၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူ
တသ အခါမှသ ၊ လူသ ိုးသည် သူ၏အကျွမ်ိုးဝင်သန္
ူ င
ှ ့်် ယကကည်စတ်ချရသူ ပြစ်န္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် စပ်ဆင်၏- လူမျ ိုးသည် အလွနက် ကီိုးပမင်ပ့် ပီိုး ခက်ခဲနက်နလ
ဲ ှတသ
ဤဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ရန် အဘယ်သ အရည်
အချင်ိုး ရှသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တထဲသ ဆင်
ိုးသက်ပပီိုး လူသ ိုးကဲသ
့် တူ
ီ သ အပပင်ပန်ိုးန္ှငအ
့်် တူ
့်
့် ညတ
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်လ သည့်အ
် ခါမှသ လူမျ ိုးသည် သူ၏ အလတတ ်က န ိုးလည်န္င်ပပီိုး
သူ၏ရယူပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ခရန္င်မည်ပြစ်သည်။ သူသည် လူဇ့် တပြင့်် တပပ ဆလပ်ကင်ပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုးက မျှတဝခစ ိုးတပိုးသည်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တနသည့်် ကမဘ တွငပ
် င် အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အက အကွယ်တပိုးက
၎င်ိုးတက
့် တစက သူ၏
့် လမ်ိုးညန်တပိုးသည်၊ ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် သူသည် လူသ ိုးက သန်စင်
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
့် ရရှရန် လူသ ိုးက ခွငပ့်် ပြုတလသည်။ ဤအရ တက
့်
ရရှခဲပ့် ပီိုးတန က် လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုး၊
ထအခါမှသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်န္င်တပသည်။ ဤအရ သည်သ
လက်တတွျို့ကျတသ အရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးအြ မပမင်
န္င်၊
့်
မထတတွျို့ န္င်လျှင၊် လူမျ ိုးသည် သူန္င
ှ ့်် အကျွမ်ိုးဝင်သူ အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ
အန္ှစ်မတ
ဲ့် သ အယူဝါဒ မဟတ်တလ ။
ယခအချန်ထ ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်လျက်၊ လူမျ ိုးစွ တသည်
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးသက်သက်
့်
ပြစ်တသ အရ က လက်စ ိုးတနကကဆဲပြစ်၏။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန အမှု
၏
့်
့်
လက်တတွျို့ကျမှုက န ိုးမလည်ကကဘဲ၊ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးကက ိုးတင
ွ ်
တနလျက်ရတသိုး
ှ
၏။ ထအပပင်
အမျ ိုးစသည် “ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူတ၏
့်
့် မျြုိုးဆက်သစ်မျ ိုး”၊
“ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုး”၊ “ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး၌ စနမူန န္ှင ့်် စပပ”၊ “တပတရ၏
ဟန်ပန်အမူအရ ” ကဲသ
့် တသ
စက ိုးရပ်အသစ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့ကျမှုထသ
ဲ မဝင်
တရ က်ကကတသိုးဘ၊ဲ
့်
့်
ထအစ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးသက်သက် ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်၊
၎င်ိုးတသည်
အယူဝါဒထဲ စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး လှညလ
့်် ည်ကကပပီိုး ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့ကျမှုက
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည် လူဇ့် တ ခယူတသ အခါ၊

သင်သည် ဇ တပကတ၌ သူ၏အမှုက ပမင်န္င်က ထတတွျို့ န္င်သည်။ သရ့် တွင ် သငအ
့်် တနပြင ့်် သူ၏
အကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်ရန် မတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်တသိုးလျှင၊် သငအ
့်် တနပြင ့်် သူ၏ ယကကည်စတ်ချရသူ
မပြစ်န္င်တသိုးလျှင၊် သင်သည် ဘရ ိုးဝည ဉ်တတ ်၏ ယကကည်စတ်ချရသူ အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
သင်သည် ယတန၏ဘ
ရ ိုးသခင်က မသလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူတ၏
့်
့် မျြုိုးဆက်သစ်တစ်ဦိုး
အဘယ်သ ပြစ်
ဲ့် သ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးမှ အန္ှစ်မတ
ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဝည ဉ်တတ ်က တတွျို့ ပမင်န္င်ပပီိုး သူ၏အလတတ ်က
န ိုးလည်န္င်သတလ ။ ဤအရ မျ ိုးသည် အန္ှစ်မတ
ဲ့် သ စက ိုးလိုးမျ ိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ သင်သည်
ဤစက ိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် တဝါဟ ရမျ ိုးက တပပ ရမျှပြင ့်် မလတလ က်သလ၊
သန္နဋ္ဌ န်တစ်ခတည်ိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အ ိုးရတကျနပ်မက
ှု မရရှန္င်တပ။ သင်သည်
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက တပပ ပခင်ိုးပြငသ
့််
တကျနပ်မရ
ှု ရှပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထသ သင်
လပ်တဆ င်သည်မှ
့်
သင်၏ကယ်ပင် လအင်ဆန္ဒမျ ိုးက တကျနပ်တစြ၊ ့် သင်၏ လက်တတွျို့မကျတသ ကယ်ပင်စနမူန မျ ိုးက
တကျနပ်တစြပြစ်
့် ပပီိုး၊ သင်၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စဉ်ိုးစ ိုး တတွိုးတခေါ်မှုတက
့် တကျနပ်တစြ ့်
ပြစ်သည်။ ယတန၏
် ရ က လပ်သည်ပြစ်တစ၊ သင်သည်
့် ဘရ ိုးသခင်က သင်မသလျှင၊် သင်မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်စတ်န္လ
ှ ိုး၏ အလဆန္ဒက တကျနပ်တစန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
ယကကည်စတ်ချရသူတစ်ဦိုး ပြစ်ြဆ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ သင်ဤအရ က
့် သည်မှ မည်သည့်အ
န ိုးမလည်တသိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ှ လူသ ိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်
ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူသ ိုးပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပပီိုး၊
လူသ ိုးပြစ်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမျြုိုးအစ ိုးတူတသ သူတသ
့်် စ်ဦိုး
့် တစ်ဦိုးန္ှငတ
ယကကည်စတ်ချရသူမျ ိုးအပြစ် တခေါ်ဆန္င်ကကပပီိုး၊ သမှ့် သ ၎င်ိုးတက
ူ ျ ိုးအပြစ်
့် ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သမ
သတ်မှတ်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်န္ှင ့်် စပ်ဆင်လျှင ် အြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးသည် သူ၏
အကျွမ်ိုးဝင်သူ အဘယ်သ ပြစ်
့် လ န္င်မည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး၊ သင်၏ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်မမကယ်က
ပပြုမူပပင်လျှင ် လက်တတွျို့ကျမှုအတပေါ် အ ိုးလိုးအတပခပပြုသငသ
့်် ည်- သင်ပပြုသမျှအရ အ ိုးလိုး
လက်တတွျို့ကျသငပ့်် ပီိုး၊ အရပ်ပမ ၊ စတ်ကိုးူ ယဉ်ဆန်တသ အရ တက
့်် ပ။
့် သင်မလက်စ ိုးသငတ
ဤနည်ိုးပြင ့်် ပပြုမူပခင်ိုးမှ တန်ြိုးမဲသ
် ပပင်၊ ထသတသ
ဘဝတစ်ခမှ အတရိုးပါမှုမရှတပ။ သင်၏
့် ည့်အ
့်
လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘဝအသက်တ မှ မသ ိုးန္ှင ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမမ
ှု ျ ိုးကက ိုးတင
ွ သ
်
သိုးစဲပွ ခင်ိုးခရပပီိုး၊
သင်သည် အြိုးတန်ပပီိုး အတရိုးပါတသ အရ တက
့် မလက်စ ိုးပခင်ိုးတကက င၊့်် သင်ရရှသည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မစပ်ဆင်တသ အရ မျ ိုးပြစ်သည့်် အဓပပ ယ်မရှတသ
တတွိုးတခေါ်တမျှ ်ပမင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒတ ပြစ်
အရ တသည်
သငပ့်် ြစ်တည်မှု၏
့် သည်။ ထသတသ
့်
့်

အတရိုးပါမှု၊ တန်ြိုးတန္ှ့် င ့်် စပ်လျဉ်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အန္ှစ်သ ရမရှတသ နယ်ပယ်ဆသ
ီ သ
့််
့် သငက
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးန္င်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သငဘ
့်် ဝတစ်ခလိုးသည် တန်ြိုး သမဟ
့် တ် အတရိုးပါမှုမရှဘဲ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်- ပပီိုးလျှင ် သင်သည် အတရိုးပါတသ အသက်တ က မလက်စ ိုးလျှင ် သင်အန္ှစ်တစ်ရ
အသက်ရင
ှ န္
် င်ပပီိုး အ ိုးလိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးက လူသ ိုးဘဝတစ်ခဟ မည်သ ့်
တခေါ်ဆန္င်မည်နည်ိုး။ အမှနတ
် ွင ် ယင်ိုးမှ တရ စဆ န်တစ်တက င်၏ဘဝပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ထနည်ိုးတစ
ူ ွ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ချက် လမ်ိုးတကက င်ိုးအတင်ိုး လက်တလျှ က်ရန်
့်
ကကြုိုးစ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ပမင်တတွျို့ရန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က လက်စ ိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ထအစ ိုး
မပမင်န္င် မထတတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကွယက် ကလျှင၊် ထသတသ
လက်စ ိုးပခင်ိုးသည်
့်
ပ၍ပင် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အဆိုးတင
ွ ် သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် ပျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
အစအပတစ်ခ ပြစ်လ လမ်မ
့် တသ
လက်စ ိုးပခင်ိုးက သငအ
့်် ိုး မည်သည့်် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး
့် ည်။ ထကဲသ
့်
ပြစ်တစသနည်ိုး။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ပပဿန မှ ၊ သူသည် မပမင်န္င်တသ
သမဟ
် ့် လွန ် လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်ပပီိုး အက့် သြွယ် ပြစ်တသ
့် တ် ထတတွျို့မရန္င်တသ အရ မျ ိုး၊ အလွနအ
အရ မျ ိုး၊ လူသ ိုးမှ စတ်ကိုးူ မရန္င်တသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် တသမျြုိုးသ သ မျှပြစ်တသ သူတမှ့်
မရရှန္င်တသ အရ မျ ိုးကသ ခမင်န္စ
ှ ်သက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုး ပ၍
လက်တတွျို့မကျတလတလ၊ လူမျ ိုးသည် အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးက အတလိုးမထ ိုးဘဲ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ပမခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ တလတလပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ရရှရန် ကကြုိုးပမ်ိုးတလသည်။ ၎င်ိုးတ ့်
ပမလက်တတွျို့မကျတလတလ၊ လူသ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
် ှု က
့် စစ
့် ပ်စပ်ကကည့်ရ
့် ပမနီိုးကပ်စွ တစတ
ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ တလတလပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအတကက
င်ိုး မမ၏ ပပည့်စ
် တစစ
့် ပ်တသ ကယ်ပင် စတ်ကိုးူ မျ ိုးက
့်
ြန်တီိုးသည်အထပင် ပြစ်တလသည်။ ဆနက
် ့် ျင်ြက်တင
ွ ် အမှုအရ တသည်
ပလက်တတွျို့ကျတလတလ၊
့်
လူမျ ိုးက ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ပအတရိုးမထ ိုးတလတလ ပြစ်၏၊ သူတသည်
၎င်ိုးတက
် ွယ်
့်
့် လွယလ
အထင်အပမင်တသိုးက ၊ မထီတလိုးစ ိုးပင် ပပြုတပသည်။ ဤသည်မှ ယတန ငါလ
ပ်တဆ င်တသ
့်
လက်တတွျို့ကျသည့်် အလပ်အတပေါ် သင်တ၏သတဘ
ထ ိုး အတအကျပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်
ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုး ပမလက်တတွျို့ကျတလတလ၊ သင်တသည်
၎င်ိုးတအတပေါ်
ပမဆနက
် ့် ျင်၍
့်
့်
့်
မစူိုးစမ်ိုးဘ၊ဲ ခွပဲ ခ ိုးဆက်ဆ တလတလပြစ်ကက၏၊ ၎င်ိုးတက
တအချ
့် ဆန်ိုးစစ်ြ သင်
့်
့် န်မတပိုးဘဲ
လျစ်လျြူရှု ၍သ ထ ိုးကက၏၊ ဤလက်တတွျို့ကျ၍ ရိုးရှငိုး် တသ လအပ်ချက်မျ ိုးက သင်တ ့်
အထင်အပမင်တသိုးပပီိုး၊ လက်တတွျို့အကျဆိုးတသ ဤဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုး မျ ိုးပပ ိုးလှတသ
အယူအဆမျ ိုးပင် တတိုးထ ိုးက ၊ သူ၏ လက်တတွျို့ကျမှုန္င
ှ ့်် သ မန်ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် လိုးဝ
လက်ခန္င်စွမ်ိုးမရှကကတပ။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်တသည်
မတရရ မှုအလယ်တွင ် ယကကည်တနကကသည်
့်
မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
အတတ်က လ၏ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၌ မယမ်ိုးယင်တသ
့်

ယကကည်မှုတစ်ခ ရှကကပပီိုး၊ ယတန၏
ှု ရှကက။
့် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၌ စတ်ပါဝင်စ ိုးမမ
ဤသည်မှ မတနက
ှ ့်် ယတန ဘ
ကွဲပပ ိုးတသ တခတ်က လန္ှစ်ခမှ
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ရ ိုးသခင်တသည်
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ မတနက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ အဆင်ပ့် မင်တ
့် သ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်မှ မူ ကမဘ တပမတပေါ်က တသိုးငယ်တသ လူသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်တသ တကက ငလ
့်် ည်ိုး မဟတ်တလ ။ ထအပပင်
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမက
ှ ိုးကွယတ
် သ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏အယူအဆမျ ိုးမှ ထွက်တပေါ်တသ ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်မှ မူ
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ထွက်တပေါ်သည့်် စစ်မှနတ
် သ ဇ တပကတန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ တကက င ့်် မဟတ်တလ ။
အရ အ ိုးလိုး ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးလက်ပါက၊ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်တတွျို့ကျလွနိုး် တသ တကက င ့်် လူသ ိုးက မလက်စ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်က လူမျ ိုးက တစခင်ိုးတသ အရ မှ လူမျ ိုးက
မလပ်ချင်ဆိုးတသ အရ အတအကျပြစ်၍၊ သူတက
့် ရှက်တကက က်တစတသ အရ ပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်၏။ ဤအရ က လူသ ိုးအဘ အမှု
အရ တ က
့်
့် ခက်ခဲတစသည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ က
သူ၏အမ ရွ တ်မျ ိုးက တြ ်ထတ်ပပသည် မဟတ်တလ ။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လက်တတွျို့ကျမှုက
မလက်စ ိုးတသ သူမျ ိုးစွ တသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး၊ အန္တခရစ်မျ ိုး
့်
ပြစ်လ ကက၏။ ဤအရ သည် သသ ထင်ရှ ိုးတသ အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တ မခယူတသိုးသည့်် အတတ်က လတွင၊် သင်သည် ဘ သ တရိုး ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တ
ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ ထကဲသ
့် ဘ
ူ ျ ိုးစွ သည် အမှတတ
် မဲ့်
့် ရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှု င်ိုးတသ ယကကည်သမ
အန္တခရစ်မျ ိုး ပြစ်လ ကကသည်။ ဤတနရ တွင ် မည်သပြစ်
့် သည်က သင်သသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌
သင်၏ ယကကည်ချက်အရ၊ သင်သည် လက်တတွျို့ကျမှုက အ ရမစက် သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက
မလက်စ ိုးတပ၊ သတသ
် ထအစ ိုး၊ မသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် စွဲလမ်ိုးတလသည်- ဤသည်မှ
့်
လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က ထ ိုးတသ သငရ
့်် န်ပငြုိုး၏ အရှငိုး် လင်ိုးဆိုး အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က ခရစ်တတ ်ဟ တခေါ်သည်၊ ထတကက
င ့်် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က
့်
မယကကည်တသ သူ အတပါင်ိုးတသည်
အန္တခရစ်မျ ိုးပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
င ့််
့်
့်
သင်ယကကည်ပပီိုး အမှနတ
် ကယ် ချစ်ခင်တသ သူမှ ဤလူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်တလ ။
လက်တတွျို့အကျဆိုးန္ှင ့်် သဘ ဝထက် လွနက
် ဲစွ သ မန်ပြစ်တသ သူမှ အမှနတ
် ကယ်ပင်
ဤအသက်ရှငပ် ပီိုး အသက်ရြူှ တနတသ ဘရ ိုးသခင်တလ ။ သငလ
့်် က်စ ိုးပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်
အတအကျမှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘ၌တလ သမဟ
့် တ် တပမကကီိုးတပေါ်မှ တလ ။
ယင်ိုးမှ အယူအဆတစ်ခတလ သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးတလ ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်တလ သမဟ
့် တ်

သဘ ဝလွနသ
် က်ရှ တစ်ရပ်တလ ။ အမှနတ
် ွငမ
် ူ သမမ တရ ိုးသည် ဘဝတဆ င်ပဒ်မျ ိုး၏
အစစ်မန
ှ ဆ
် ိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးအကက ိုး ထကဲသ
့် တဆ
င်ပဒ်မျ ိုး၏
့်
အပမငဆ
့်် ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအတပေါ် တတ င်ိုးဆချက်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် လပ်တဆ င်သည့်အ
် မှု ပြစ်တသ တကက င ့်် ယင်ိုးက ဘဝ၏ တဆ င်ပဒ်ဟတခေါ် ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ တစ်စတစ်ရ မှ တက က်ချက်ချထ ိုးတသ တဆ င်ပဒ်တစ်ခ မဟတ်သလ၊
ကကီိုးပမတ်တသ ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးထမှ န မည်တကျ ် ကိုးက ိုးချက် တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊
၎င်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ဆီ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
် ခင်ထမှ
့် အရှငသ
မန်မမက်
ချက်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမှ တက က်ချက်ချထ ိုးတသ စက ိုးလိုးအချြုျို့မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပင်ကအသက်ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးက ဘဝတဆ င်ပဒ်အတပါင်ိုး၏ အပမငဆ
့်် ိုးဟ
့်
တခေါ် ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးပခင်ိုးဟူတသ လူမျ ိုး၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ
သူ၏တ ဝန်ဝတတရ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတခ
် ျက်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်တသ လက်စ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသတ်မတ
ှ ်ချက်၏ အန္ှစ်သ ရမှ
အဘယ်သမ
ူ ျှ မရရှန္င်တသ အချည်ိုးန္ိုးီှ အယူဝါဒထက်၊ သမမ တရ ိုး အ ိုးလိုး၏ အစစ်မန
ှ ဆ
် ိုးတသ အရ
ပြစ်သည်။ သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ အယူဝါဒမှလွဲ၍ အပခ ိုးဘ မျှမဟတ်ဘဲ စစ်မှနမ
် ှု မပါဝင်လျှင၊်
သမမ တရ ိုးက သင်ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက
တက်ခက်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ထကဲသ
့် တသ
ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်ရန် အဘယ်သ လ
သမမ တရ ိုးက
့် က်စ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ လက်တတွျို့ကျမှုမရှတသ လူတသည်
့်
သစစ မဲတ
့် သ သူမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ အ ိုးလိုးက ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ပန်ကန်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
မည်သပင်
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုက
့် သင်လက်စ ိုးတနသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် ယတန ဘ
အရ အ ိုးလိုးထက်ပ၍ န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ဤအမှု၏ အတရိုးပါမှုက သရမည်ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ဘရ ိုးသခင် ကကလ တသ အခါ၊ မည်သည့်အ
် မှုက သူယူတဆ င်လ သည်၊
မည်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သူယူတဆ င်လ သည်၊ လူသ ိုး၏အထဲ၌ မည်သည့်အ
် ရ က
ပပည့်စ
် တစမည်ဆသည်တက
့် န ိုးလည်သတဘ တပါက်က သရှထ ိုးရမည်။ လူဇ့် တ၌ သူလပ်တဆ င်ရန်
ကကလ သည့်် အမှုက သင်မသရှ သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်လျှင၊် သူ၏အလက သင်အဘယ်သ ့်
သတဘ တပါက် မည်နည်ိုး၊ ထအပပင်
သင်သည် သူ၏အကျွမ်ိုးဝင်သူ အဘယ်သ ပြစ်
့်
့် လ န္င်မည်နည်ိုး။
အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်ပခင်ိုးမှ ရှု ပ်တထွိုးသည် မဟတ်၊ သတသ
်
့်
ရိုးရင
ှ ိုး် သည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ လူတသည်
ယင်ိုးက အကန်အစင် န ိုးလည်န္င်ပပီိုး
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးသည် ရိုးစင်ိုးလ တပသည်။ လူတသည်
ယင်ိုးက အကန်အစင်
့်
န ိုးမလည်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ မျ ိုးစွ ပမခက်ခဲ၏၊ ထပပင်
ှု ၎င်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် လက်စ ိုးမက
့်

မတရရ မှုထသ
ဲ ဦိုးတည်
တစြ အလ
ိုးအလ ိုးရလ
ှ
သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ လူသ ိုးသည်
့်
့်
ရပ်တည်ရန် မမကယ်ပင် အတနအထ ိုးမရှဘဲ၊ မည်သည့်သ
် မမ တရ ိုး ဆွက
ဲ င်သငသ
့်် ည်က သူမသလျှင၊်
သူထတွင ် အတပခခအတ်ပမစ်မရှဟ ဆလပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် သူအတွ
က် ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်ြမှ့်
့်
့်
မလွယက
် ူတပ။ ယတနတွ
့် င ် သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်တသ သူ၊ အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးမခွပဲ ခ ိုးတတ်တသ သူ
သမဟ
် ရ က မသတသ သူ မျ ိုးစွ ရှသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
့် တ် ချစ်ရမည့်၊် မန်ိုးရမည့်အ
့်
့်
အခင်အမ ရပ်တည်ြ မပြစ်
န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုအတွက် အဓကတသ ခ
့် ျက်မှ ၊
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က င်္ရစက်က ၊ ဇ တပကတ၌
သူကကလ ချန် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် သူတပပ ဆသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
သရှန္င်စမ
ွ ်ိုးရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူထတန က်က မလက်န္င
ှ ။့်် သင်ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်် အရ အတွက်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး သငမ
့်် ှ ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့် စွဲကင်ထ ိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးတသ သငအ
့်် တွငိုး် ရှ ထအရ တက
့် ခင်ခင်မ မ စွဲကင်ပခင်ိုးသည်
သငက
့်် အကူအညီပြစ်တစသည်။ သင်မစွဲကင်လျှင၊် သင်သည် ယတန လမ်
ိုးတစ်ခ တချ ်မည်၊ မနက်ပြန်
့်
အပခ ိုးတစ်ခ တချ ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ စစ်မှနသ
် ည့်အ
် ရ မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ သင်ရလမ်မ
့် ည်မဟတ်။
ဤသပြစ်
့်် ယ်ပင် ဘဝအတွက် အကျြုိုးမရှတပ။ သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်တသ
့် ြရန်
့် မှ သငက
သူတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတန က် အပမဲလက်ကက၏၊ လူတက
့်
့် ဤအရ သည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပြစ်သည် ဟဆလျှင၊် သင်သည်လည်ိုးပဲ ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပြစ်သည်ဟ ဆသည်၊ လူမျ ိုးက ယင်ိုးမှ နတ်ဆိုးတစ်တက င်အလပ်
ပြစ်သည်ဟဆလျှင၊် သင်သည်လည်ိုးပဲ သသယပြစ်လ သည်၊ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးမှ နတ်ဆိုး
တစ်တက င်၏ အလပ်ပြစ်သည်ဟ ဆသည်။ သင်သည် အပခ ိုးသူတ၏စက
ိုးက
့်
အပမဲသတယ င်လက်ပပီိုး၊ မမကယ်တင် မည်သည့်အ
် ရ မှ ခွပဲ ခ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှ သမဟ
် ြက
့် တ် ကယ့်အ
့် ယ်
စဉ်ိုးစ ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှတပ။ ဤသည်မှ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ရပ် မရှတသ သူ၊ ခွပဲ ခ ိုးရန် မတတ်န္င်သပူ ြစ်သည်ထကဲသ
့် တသ
ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးသည် တန်ြိုးမဲ့် ကဆိုးသတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်၏။ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏
့်
စက ိုးမျ ိုးက လက်တပပ တတ်ကကသည်၊ ယတန ဤအရ
သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်
့်
ပြစ်သည်ဟ ဆ၏၊ သတသ
် တစ်တနတွ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် င ် တစ်စတစ်တယ က်က ယင်ိုးမှ သနရ
့်
အလပ် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ်တွင ် လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်သ ပြစ်သည်ဟ တပပ မည့််
အလ ိုးအလ မျ ိုး ရှတနသည်- သတသ
် ဤအရ က သင်ထိုးထွငိုး် မပမင်န္င်ဘ၊ဲ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးမှ
့်
တပပ သည်က သင်မျက်ပမင်ကယ်တတွျို့ ကကြုတသ အခါ၊ သင်လည်ိုး တတထရ တည်ိုး တပပ တလသည်။
ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်က
လူသ ိုး၏အလပ်ပြစ်သည်ဟ ဆသည်။ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က

ပတ်ခတ်တပပ ဆသူတထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးပြစ်လ ပပီ မဟတ်တလ ။ ဤအရ ၌ သင်သည်
မခွပဲ ခ ိုးန္င်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပပီမဟတ်တလ ။ တစ်တနတွ
့် င ် “ဤအရ သည်
ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်၏ အလပ်ပြစ်သည်။” ဟဆတသ မက်မဲသူ တစ်ဦိုး တပေါ်လ တက င်ိုး
တပေါ်လ န္င်ပပီိုး၊ ထစက ိုးမျ ိုးက သင်ကက ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ဘ တပပ ရမှနိုး် မသပြစ်က
တန က်တြန် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုး ခရန္င်သည်။ တစ်စတစ်ဦိုးက
အ ရပျက်တစြ ပြစ်
့် တပေါ်တစတင်ိုး၊ သင်၏ အတနအထ ိုးမှ ရပ်တည်ပခင်ိုးင ှ သင်မတတ်စွမ်ိုးန္င်၊
ဤအရ အ ိုးလိုး ပြစ်ရသည်မှ သင်သည် သမမ တရ ိုးက မပင်ဆင်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် ရိုးရင
ှ ိုး် တသ အရ
မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတက
့််
့် အတူတကွ စည်ိုးရိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးတဟ ချက်က န ိုးတထ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
မရရှန္င်သလ၊ စတ်အ ိုးထက်သန်မှု တစ်ခတည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးမခရန္င်တပ။
သင်သည် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး သမှတ်က ၊ သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၌ ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးတက င်ိုး
ရမည်ပြစ်ပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ရရှရမည်။ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက သင်
ပြတ်သန်ိုးပပီိုးတသ အခါ သင်သည် အမှုအရ မျ ိုးစွ က ခွပဲ ခ ိုးန္င်လမ်မ
ှ ့််
့် ည်- သင်သည် တက င်ိုးမှုန္င
မတက င်ိုးမှု၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးညစ်မ၊ှု တသွိုးသ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တသ အရ န္ှင ့်် သမမ တရ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်ဆင်တသ
အရ တအကက
ိုး ခွပဲ ခ ိုးန္င်လမ်မ
ိုး ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုးရှသငပ့်် ပီိုး၊
့် ည်။ သင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးတအကက
့်
့်
ထသ လ
ွ မ
် ဆ၊ သင်သည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ တပျ က်ဆိုး
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် မည်သည့်် အတပခအတနမျ ိုးတင
လမ်မ
့်် ျက်မှု အစစ်အမှန ် ပြစ်သည်။
့် ည်မဟတ်။ ဤအရ သည်သ သင်၏ ဝည ဉ်ရငက
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သရှပခင်ိုးသည် ရိုးရင
ှ ိုး် တသ အရ မဟတ်တပ။ သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ သင်သည်
စချန်စညန်ိုးမျ ိုးရှသငပ့်် ပီိုး ရည်ရွယခ
် ျက်တစ်ခရှသငသ
့်် ည်၊ သင်သည် စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး
ရှ ပကသသငပ့်် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး ဟတ် မဟတ်က လည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
ဟတ် မဟတ်ကလည်ိုးတက င်ိုး အဘယ်သ ချင
့်် ျန်ရမည်က သသင၏
့်် ။ စစ်မန
ှ တ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက
့် ခ
ရှ ပခင်ိုး၌ အတပခခအကျဆိုးနယ မမှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ သငအ
့်် တနပြင ့်် ဤလမ်ိုးခရီိုး၌
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ရှ မရှ၊ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက သမမ တရ ိုးက တြ ်ပပပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်
မပြစ်၊ ယင်ိုးက အဘယ်သက
ူ သက်တသခသည်န္င
ှ ့်် သငက
့်် မည်သည့်အ
် ရ တဆ င်ကကဉ်ိုး
တပိုးန္င်သည်တက
် မည်ပြစ်သည်။ စစ်မန
ှ တ
် သ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် မှ ိုးယွငိုး် တသ လမ်ိုးတက
့် ကကည့်ရ
့်
ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးတွင ် အတပခခကျတသ အသပည ဆင်ရ ရှု တထ ငအ
့်် ချြုျို့လအပ်၏၊ အတပခခအကျဆိုးတသ
အရ မှ ယင်ိုး၌ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ရှ မရှက ကကည်ရ
့် န် ပြစ်သည်။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး ယကကည်မှု၏ အန္ှစ်သ ရမှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်အတပေါ် ယကကည်မှု ပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏

ယကကည်မှုသည်ပင်လျှင ် ဤဇ တခန္ဓ မှ ဘရ ိုးသခင့်် ဝည ဉ်တတ ်၏
ပပယင်္်ပြစ်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ထကဲသ
့် တသ
ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်အတပေါ်
့်
ယကကည်တနတသိုး သည်ဟ ဆလသည်။ ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် ဝည ဉ်တတ ်တအကက
ိုး ပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုးရ၏၊
ှ
့်
သတသ
် ဤဇ တခန္ဓ သည် ဝည ဉ်တတ ်ထမှလ ပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူဇ့် တခယူတသ တကက င၊့််
့်
လူသ ိုးယကကည်တသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအန္ှစ်သ ရ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး ဟတ် မဟတ်က ခွပဲ ခ ိုးရ တွင ် အရ အ ိုးလိုးထက် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ရှ
မရှက သင်ကကည့်ရ
် မည်၊ ယင်ိုးတန က် ဤလမ်ိုးခရီိုး၌ သမမ တရ ိုး ရှ မရှက သင်ကကည့်ရ
် မည်ပြစ်သည်။
ဤသမမ တရ ိုးသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ အသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ အစအဦိုး၌
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးကြန်ဆင်ိုးခဲခ
ွ ် သူထ
့် ျန်တင
့် မှတတ င်ိုးဆတသ အရ က ဆလသည်၊ အတအကျ
တပပ ရတသ ် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ဆင်တသ အရ အ ိုးလိုးက (လူသ ိုးအသစတ်၊ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မ၊ှု
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လူသ ိုးပြစ်ပခင်ိုး၏ အတပခခအသပည တ အပါအဝင်
) ဆလသည်။ ယင်ိုးမှ
့်
ဤလမ်ိုးခရီိုးက လူသ ိုးက သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ အသက်တ တစ်ခထဲသ ပ
င်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှ၊
့် တဆ
့်
တဟ တပပ ထ ိုးတသ သမမ တရ ိုးက သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ စစ်မန
ှ မ
် အ
ှု ရ လအပ်မရ
ှု မရှ
ှ ၊
ဤသမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျပပီိုး စစ်မန
ှ မ
် ရ
ှု မရှ
ှ န္ှင ့်် အချန်အကက်ဆိုး ပြစ်မပြစ်တက
် မည်။
့် ကကည့်ရ
သမမ တရ ိုးရှလျှင ် ထသမမ တရ ိုးက လူသ ိုးက သ မန်ပြစ်ပပီိုး စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထဲသ ့်
ပတဆ
င်န္င်၏။ ထပပင်
စတ်သည် ပ၍ပ၍
့်
့် လူမျ ိုးသည် ပ၍ပ၍ ပမှနပ် ြစ်လ ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် လူအသ
့်
စလင်လ သည်၊ ဇ တပကတန္ှင ့်် ဝည ဉ်အသက်တ ၌ ၎င်ိုးတ၏ဘဝသည်
ပ၍ပ၍ စနစ်ကျလ ပပီိုး၊
့်
၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုး ပ၍ပ၍ ပမှနပ် ြစ်လ တလသည်။ ဤအရ သည် ဒတယနယ မပြစ်၏။
့် စတ်ခစ ိုးမမ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တိုးပွ ိုး၍ သကျွမ်ိုးပခင်ိုး ရှ မရှ၊ ထကဲသ
့် တသ
အမှုန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးတက
့်
့်
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏အထဲ
၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ချစ်တသ တမတတ က လှုျို့တဆ ်န္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တိုး၍ ရင်ိုးန္ိုးီှ လ တစရန် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့်် အပခ ိုးတသ
နယ မတစ်ခရှသည်။ ဤတွင ် ဤလမ်ိုးခရီိုးမှ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး ဟတ် မဟတ် တင်ိုးတ ၍
ရန္င်တပသည်။ အတပခခအကျဆိုးမှ ထလမ်ိုးခရီိုးက သဘ ဝလွနဆ
် သည်ထက် လက်တတွျို့ကျတသ အရ
ဟတ် မဟတ်၊ ထလမ်ိုးခရီိုးက လူသ ိုး၏အသက်က တထ က်ပတ
် ရ
့် ပိုးန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှ ဆသည့်အ
ပြစ်သည်။ ဤအတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပ
ီ ါက၊ ထလမ်ိုးခရီိုးသည်
မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးပြစ်သည်ဟ တက က်ချက်ချ န္င်တပသည်။ သင်တ၏
့် အန င်္တ်အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၌
အပခ ိုးတသ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက သင်တလက်
ခတစြ ဤန္ှု
တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတပပ ပခင်ိုး
့်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အန င်္တ်၌ အပခ ိုးတသ တခတ်သစ်၏ အမှုရလ
ှ မ်မ
့် ည်ဟ တဟ ကန်ိုးထတ်ပခင်ိုး
တစ်ခအတနပြင ့်် တပပ ဆပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယတန၏အမှု
အတပေါ် သင်တ၏
့်
့် ယကကည်ချက်၌

တစ်ဝက်သ တသချ ပပီိုး ထအမှုအတပေါ် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု မရန္င်ပခင်ိုး မရှရတအ င်န္င
ှ ့််
ယတန၏လမ်
ိုးခရီိုးမှ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်သည်က သင်တတသချ
တစန္င်ြ ထ
့်
့်
့် အရ တက
့်
ငါတပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တကျတသချ တနတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ စတ်ရှုပ်တထွိုးမထ
ှု ဲ လက်တလျှ က်တနဆဲရသူ
ှ
မျ ိုးစွ ရှ၏၊ ထသတသ
တသချ မှု၌ အတပခခသတဘ တရ ိုး မရှ၊ ထပပင်
အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန်
့်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
့် ည်။ မမတ လ
့် က်တလျှ က်ပခင်ိုး၌ အထူိုး တက်ကကကကတသ သူတပင်
့် လျှင ်
အစတ်အပင်ိုး သိုးပင်ိုးတသချ ပပီိုး ငါိုးပင်ိုးမတသချ ကက၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတတွ
့် င ် အတပခခအတ်ပမစ်
မရှသည်က ပပသတနတပသည်။ သင်တ၏
့် ျင်ိုးလှပပီိုး သင်တ၏
့် အစွမ်ိုးအစက ညြ
့်
အတပခခအတ်ပမစ်မှ လည်ိုး တမ်လွနိုး် လှတသ တကက င့်် သင်တတွ
့် င ် ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ပခင်ိုးအတပေါ်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုတတ ်က အြန်ြန်မပပြုလပ်တပ၊
လက်တတွျို့မကျတသ အလပ်က ဘရ ိုးသခင်မလပ်တဆ င်တပ၊ သူသည် လူသ ိုးက အလွနအ
် ကျွ
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး မပပြုလပ်သလ၊ လူသ ိုး၏ အသစတ်က တကျ ်လွနတ
် သ အလပ်ကလည်ိုး
သူမလပ်တဆ င်တပ။ သူလပ်တသ အမှုဟူသမျှသည် လူသ ိုး၏ သ မန်အသစတ်
အတင်ိုးအတ အတွငိုး် ၌ရှပပီိုး သ မန်လူသဘ
ဝ၏ အသစတ်က မတကျ ်လွနသ
် ည်အ
့် ပပင်
့်
သူ၏အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သ မန်လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်သည်။ ထအရ က
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပြစ်လျှင၊် လူသ ိုးသည် ပ၍ပ၍ ပမှနပ် ြစ်လ ပပီိုး
သူ၏လူသဘ
ဝမှ ပ၍ပ၍ ပမှနပ် ြစ်လ သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက
ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရတ အတပေါ်
တိုးပွ ိုးတသ အသပည တစ်ခက
့်
ရရှပပီိုး သမမ တရ ိုးက ပ၍ပ၍ ကကီိုးမ ိုးစွ တတ ငတ
့်် မှုတစ်ခ သူ၌ရှတလသည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် ရလျှင ် လူသ ိုး၏အသက်တ ပမ ကကီိုးထွ ိုးတလတလ၊ လူသ ိုး၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပမတပပ င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး ရှလ တလတလ ပြစ်သည်—
ယင်ိုးအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူအသက်
ပြစ်လ ပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ အကယ်၍
့်
လမ်ိုးခရီိုးတစ်ခက လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရပြစ်တသ ထအရ မျ ိုးက ထတ်တြ ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှလျှင၊်
လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှလျှင၊် ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သ သူ
့်
့် က
့်
တခေါ်တဆ င်လ န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှလျှင၊် သမဟ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စစ်မှနတ
် သ သတဘ တပါက်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်န္င
န ိုးလည်မက
ှု သူအ
သူ၏လူသဘ
ဝက ပ၍ပင် နမ်က
့် ျတစပပီိုး
့် ိုး မတပိုးန္င်လျှင၊် ထအပပင်
့်
့်
သူ၏အသစတ်က ပ၍ မူမမှနတ
် စလျှင၊် ဤလမ်ိုးခရီိုးမှ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး မဟတ်တပ၊ ယင်ိုးမှ
နတ်ဆိုးတစ်တက င်၏ အလပ်၊ သမဟ
့် တ် လမ်ိုးခရီိုးတဟ င်ိုးတစ်ခ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တပသည်။
တတတပပ ရလျှင ် ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်အလပ်မပြစ်န္င်တပ။ ဤန္ှစ်မျ ိုး
တစ်တလျှ က်လိုး သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့််
့်

မှ ိုးတသ လမ်ိုးခရီိုးတအကက
ိုး ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုး သမဟ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွပခင်ိုးအတွက်
့်
့် တ် စစ်မှနတ
အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက အရပ်အမမက်မျှပင် မသကကတချ။ လူအမျ ိုးစက ဤကစစမျ ိုးက
စတ်ပါဝင်စ ိုးမှုပင် မရှကက၊ အမျ ိုးစ သွ ိုးရ ကသ သူတသွ
့် ိုးကကပပီိုး အမျ ိုးစ တပပ တသ အရ က
လက်တပပ ကကသည်။ ဤသည်မှ စစ်မန
ှ တ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွတသ သူတစ်ဦိုး အဘယ်သ ့်
ပြစ်မည်နည်ိုး။ ထကဲသ
့် တသ
သူတသည်
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက အဘယ်သ ရှ
့်
့်
့် တတွျို့ န္င်ကကမည်နည်ိုး။
သင်သည် ဤအတပခခမူအချြုျို့က န ိုးလည် သတဘ တပါက်လျှင၊် မည်သည့်အ
် ရ ပင် တပေါ်တပါက်ပါတစ သင်
လှညစ
့်် ိုးခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယတန လူ
့် မျ ိုးသည် ခွပဲ ခ ိုးန္င်ြရန်
့် အတရိုးကကီိုး၏၊ ဤအရ သည်
သ မန် လူသဘ
ဝမှ ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏အတတွ
ျို့အကကြုတွင ် လူမျ ိုး
့်
့်
ပင်ဆင်ရမည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ယတနပင်
က်တလျှ က်မ၌
ှု
့် လျှင ် လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏လ
့်
အဘယ်အရ ကမျှ မပင်ိုးပခ ိုးတသိုးဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့် လူသ ိုးအသစတ်က ကကီိုးထွ ိုးမှု မရှတသိုးလျှင၊်
လူမျ ိုးသည် အလွနမ
် က်မဲတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ွ ိုး် က
့် လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ မှ ိုးယင
လမ်ိုးလွဲတနတပသည်။ ယတနတွ
့် င ် သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ အနည်ိုးငယ်မျှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပခင်ိုး မရှတပ၊
သင်ဆသကဲသ
့် မှ
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုးက သင်တတွျို့သည်မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး ထလမ်ိုးခရီိုးက
့် နက
သင်ရရှပပီတလ ။ သင်သည် အရ တစ်ခခက ခွပဲ ခ ိုးန္င်ခပဲ့် ပီတလ ။ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ
အဘယ်နည်ိုး။ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးတွင၊် သင်သည် စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရရှခဲပ့် ပီမဟတ်၊
သမမ တရ ိုး၏ အဘယ်အရ ကမျှ သင်မရရှခဲရ
့်် ိုး
့် တသိုး၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သငအ
တတ င်ိုးဆတသ အရ က သင်မရရှတသိုးဟ ဆလသည်၊ ထတကက
င ့်် သင်၏ပျက်စီိုးပခင်ိုးတွင ်
့်
အတပပ င်ိုးအလဲ မရှတသိုးတပ။ သင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ဆက်လက် လက်စ ိုးလျှင၊် အဆိုး၌
ပယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုးခရလမ်မ
လက်တလျှ က်ပပီိုးပြစ်သပြင၊့်် သင်တလျှ က်ခပဲ့် ပီိုးတသ
့် ည်။ ယတနအထ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်က တသချ သငပ့်် ပီိုး တန က်ထပ် သသယမျ ိုး
မထ ိုးသငတ
့်် ပ။ လူမျ ိုးစွ တသည်
တသိုးငယ်တသ အတကက င်ိုးကစစရပ် အချြုျို့တကက င ့်် အပမဲ
့်
မတသချ မတရရ ပြစ်ကကက သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးအ ိုး ရပ်ဆင်ိုးကကတလသည်။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည မရှကကသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်ရှုပ်တထွိုးလျက် လက်တလျှ က်ကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
မသရှတသ လူတသည်
သူ၏ အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပခင်ိုးင ှ မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်ကက၊ သမဟ
့်
့် တ် သူအြ
့်
့်
သက်တသခပခင်ိုးင ှ မတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ကကတပ။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ကသ ရှ ပပီိုး စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္ှင ့််
စတ်ကူိုးသက်သက် ပြစ်တသ အရ ကသ လက်စ ိုးတသ သူတအတနပြင
့်် ၎င်ိုးတဘဝမျ
ိုး
့်
့်
အဓပပ ယ်ရတစပခင်
ှ
ိုးင ှ သမမ တရ ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ ချက်ချင်ိုးလက်စ ိုးကကြ ငါအကက
ပပြုသည်။
့်
သငက
့်် ယ်သင် တန က်ထပ်အရူ ိုး မလပ်တလန္ှငတ
့်် တ ။့်

လူဇ တိြ ဘုရ ားသြင်၏အမှုတတ ်နင
ှ ့်် လူ၏တ ဝန်ကက ား
ကွခပ ားခြ ားန ားမှု
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင့်် အမှု၏ ရူ ပါရက သလ ရမည်ပြစ်ပပီိုး သူအမှု
့်
့် ၏ တယဘယျ ဦိုးတည်ချက်က
သတဘ တပါက်လ ရမည်။ ဤသည်မှ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ဝင်တရ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ရူ ပါရ၏
သမမ တရ ိုးက သင် မလွဲမတသွ ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်၏ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးမှ
လပခြုစတ်ချရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှု မည်သပင်
့် တပပ င်ိုးလဲသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည်
မမ၏စတ်န္လ
ှ ိုး၌ တည်ကကည်ပမဲ တည်ကကည်တနမည်၊ ရူ ပါရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ရှငိုး် လင်ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
သင်၏ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အ ိုးထတ်ပခင်ိုးအတွက် ရည်မန
ှ ိုး် ချက် တစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
သငအ
့်် တွငိုး် ရှ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် အသပည အ ိုးလိုးသည် ပ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ ကကီိုးထွ ိုးက
တစစ
့် ပ်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုး၏ အလိုးစ၌ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတပခအတနက
သတဘ တပါက်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘဝတွင ် မည်သည့်် ဆိုးရှုိုးမမ
ှု ျှ သင် ခစ ိုးရမည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တသွြည်သွ ိုးလမ်မ
့်် ျ ိုးက သင်
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ အမှု၏ ဤအဆငမ
သရှမလ ပါက၊ အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးတွင ် ဆိုးရှုိုးမှု ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြ ့်
သင်သည် ရက်အနည်ိုးထက် ပကက လမ်မ
့် ၊ ့် ရက်သတတပတ်
့် ည် ပြစ်သကဲသ
တစ်ပတ်န္စ
ှ ်ပတ်အကက တွငပ
် င် သင်သည် မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ စတင်
ရန်
့်
စတ်ပင်ိုးပြတ်န္င်လမ်မ
့်် န္ှိုးကကန်ကက
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤအရ က တန္ှ ငတ
့် မှုမျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တလ ။ အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးတွင ်
သင်တ ကျွ
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် မ်ိုးကျင်ပင်န္င်ရမည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ရူ ပါရမျ ိုးအတွကမ
် ူ၊ တအ က်ပါ အချက်မျ ိုးက သင် သတဘ တပါက်ရမည်- သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏
အတရိုးပါပ၊ စလင်ခရပခင်ိုးဆီသ သွ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် တဘိုးဒကခမျ ိုးက
့် ိုးသည့်် အန င်္တ် လမ်ိုးတကက င်ိုး၊ စမ်ိုးသပ်မမ
ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ရရှရမည့်အ
် ရ ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှု၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် တန က်ကယ
ွ ်ရှ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊
စလင်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး တန က်ကွယ်ရှ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ရူ ပါရ၏ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ ကျန်သည့်အ
် ရ မျ ိုးမှ
ပညတ်တတ ်တခတ်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ အမှု၏ အဆငသ
့်် ိုးဆငအ
့်် ပပင်
အန င်္တ် သက်တသခချက်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည်လည်ိုး ရူ ပါရန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ
သမမ တရ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ယင်ိုးတသည်
အတပခခအကျဆိုးအပပင် အတရိုးပါဆိုးလည်ိုး ပြစ်တပသည်။
့်
လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် သင်တ ဝင်
့်် သ အရ အလွန ် မျ ိုးစွ ရှပပီိုး
့် တရ က်သင်ပ့် ပီိုး လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်သငတ

ယင်ိုးသည် ယခတွင ် ပ၍ အဆငဆ
့်် ငပ့်် ပြုလပ်ထ ိုးပပီိုး သ ၍ အတသိုးစတ်ကျတလသည်။ အကယ်၍
သင်သည် ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည မရှပါက၊ ဤအရ က သင်သည်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုး မရရှတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ မျ ိုးတသ အ ိုးပြင ့််
သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူတ၏
် မ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
အချြုျို့တသ
့် အသပည သည် အလွနတ
့်
အတပခခကျသည့်် သမမ တရ ိုးအချြုျို့က လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အတသိုးအမ ိုး
ကစစမျ ိုးကပင် မည်သ က
် မည်က မသကကတချ။ လူတသည်
သမမ တရ ိုးက
့် င်တွယရ
့်
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
ပန်ကန်တတ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး ယတန၏
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ၎င်ိုးတ၏အသ
ပည သည်
့် အမှုန္င
့်
အလွနတ
် ပါတန်
င ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရြမှ့်
့် က တစ်ြက်သတ် ဆန်လွနိုး် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
လူတအတွ
က် လွယက
် ူသည့်် အလပ် မဟတ်တပ။ သင်သည် အလွနပ
် န်ကန်တတ်လွနိုး် ပပီိုး၊
့်
သင်၏ဇ တတဟ င်ိုးက သင် မျ ိုးစွ ထန်ိုးသမ်ိုးလွနိုး် ၏။ သင်သည် သမမ တရ ိုးဘက်တင
ွ ်
မရပ်တည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ပကတအတင်ိုး အထင်ရှ ိုးဆိုး ပြစ်ပပီိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးကပင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်တချ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ကယ်တင်၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
မခရတသိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည် တစစ
့် ၊ ့် ဓမမဓဌ န်လည်ိုး
့် ပ်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
မကျပါက၊ သငအ
့်် ြ ကကီ
ွ ် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
့် ိုးထွ ိုးမှု တန္ှိုးတကွိုးလ တပမည်။ သင်၏ဝင်တရ က်ပခင်ိုးတင
စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှပါက၊ သင်၏အ ိုးထတ်မှု အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုး၏အန္ှစ်သ ရက
သတမပပြုမပါက၊ မတပပ င်ိုးလဲဘဲ ဆက်ရတနမည်
ှ
။ လူ၏ အသက်တ ၌ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့်် ပပင်၊
့် တရ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြငအ
တစစ
့် ပ်သည့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ သင်၏
ဝင်တရ က်မှု အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် သင်သည် တစစ
့် ပ်သည့်် အတတွျို့အကကြု မျ ိုးစွ ရှပပီိုး၊ တကယ့််
အသပည န္ှင ့်် ဝင်တရ က်မှု မျ ိုးစွ ရှပါက၊ သင်၏စတ်သတဘ ထ ိုး အလျင်အပမန် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်။
လက်ရတွ
ှ င ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု အတကက င်ိုးက လိုးဝ မရှငိုး် လင်ိုးလျှငပ
် င်၊ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရူ ပါရမျ ိုး အတကက င်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးရတပမည်။ သမဟ
့် တ်ပါက
သင်သည် ဝင်တရ က်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှမည် မဟတ်တပ။ သင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည
ရှသည့်အ
် ခါမှသ ၊ ဝင်တရ က်မှု ပြစ်န္င်တပသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၏
အတတွျို့အကကြုတွင ် သငက
့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစလျှငသ
် ၊ သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍
နက်နသ
ဲ ည့်် သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးသည့်် ဝင်တရ က်မှု တစ်ခက ရရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သရှလ ရမည် ပြစ်သည်။
့်
အစအဦိုး၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတန က်တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု

အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးအပြစ် အတစခသူမျ ိုးမှ ဣသတရလလူမျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဣသတရလမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ခလိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တယတဟ ဝါ၏အမှု အတပခခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါ၏အမှုမှ
လူသ ိုးအတနပြင ့်် ပမှန ် အသက်တ က အသက်ရင
ှ န္
် င်ပပီိုး ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တယတဟ ဝါက
ပမှနန
် ည်ိုးဟန်ပြင ့်် ကိုးကွယန္
် င်ြအလ
ငှ့် ၊ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး ချမှတပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးက တက်ရက်
့်
ဦိုးတဆ င်ပပီိုး ထန်ိုးတကျ င်ိုးြ ပြစ်
ဲ့် ည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက
့် ခသ
တတွျို့ ပမင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ထလည်ိုးမထတတွျို့ န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှ အ ိုးလိုးမှ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
် င်ရင်ိုးန္ှင ့်် ထန်ိုးတကျ င်ိုးရင်ိုး
့် တသ အတစ ဆိုး လူတက
့် သွနသ
လမ်ိုးပပပခင်ိုးသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး၊ စီရင်ထိုးြွဲျို့ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုး အပပြုအမူ၏ စမျ ိုးသ ပါရှပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်် င်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုး
့် အသက်တ န္ှငဆ
မတပိုးခဲတ
ှု အ က်က ဣသတရလလူမျ ိုးသည် စ တန်အ ိုးပြင ့်် နက်နက်နန
ဲ ဲ
့် ပ။ သူ၏ ဦိုးတဆ င်မတ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး မရှခဲက့် ကတပ။ ပညတ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုတွင ်
ပထမဦိုးဆိုးတသ အဆင၊့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ တကယ့်် အစအဦိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူ၏
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးရှ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဘ မျှ မပတ်သက်လနီိုးနိုးီ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အစအဦိုးတင
ွ ် ဣသတရလပပည်၌ သူ၏အမှုအတွက် သူအတနပြင
့်် လူဇ့် တခယူရန်
့်
မလအပ်ခတ
ဲ့် ချ။ ဤသည်မှ သူသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ထတတွျို့ဆက်ဆရန်- တန်ဆ ပလ တစ်ခ- ကက ိုးခတစ်ခ
လအပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့်
တယတဟ ဝါ၏ကယ်စ ိုး စက ိုးတပပ က အမှုပပြုမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ထွကတ
် ပေါ် ခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ လူအလယ်
တင
ွ ်
့်
အမှုပပြုြ လူ
့် သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး တရ က်လ ခဲက့် ကပ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
လူတအလယ်
တင
ွ ် တယတဟ ဝါ၏ကယ်စ ိုး အမှုပပြုခဲက့် ကသည်။ တယတဟ ဝါအ ိုးပြင ့်် “လူသ ိုးမျ ိုး” ဟ
့်
အတခေါ် ခရြဆ
လူမျ ိုးသည် တယတဟ ဝါ၏ကယ်စ ိုး ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက
့် သည်မှ ထသတသ
့်
တကကည သည်ဟ ဆလတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး အလယ်တင
ွ ် တယတဟ ဝါ၏
့်
တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကွယက
်
ပခင်ိုး ခခဲရ
တင
ွ ် တယတဟ ဝါ၏ ဝည ဉ် အမှုပပြုခဲသ
့် ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအထဲ
့် ည့််
့်
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတအလယ်
တင
ွ ် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး
့်
့်
ပြစ်ကကပပီိုး တယတဟ ဝါက တက်ရက် အတစခခဲက့် ကသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုးသည်
နယ်တပမမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးစအ ိုးလိုး၏ လူမျ ိုးက တယတဟ ဝါ၏ကယ်စ ိုး စက ိုးတပပ ပခင်ိုးင ှ
ဆက်ကပ်ထ ိုးခဲက့် ကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏အမှုကလည်ိုး ပတရ ြက်ပပြုခဲက့် ကသည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်တစ ပတရ ြက်မျ ိုး ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးက တယတဟ ဝါကယ်တင်၏
့်
ဝည ဉ်တတ ်က တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတအထဲ
တင
ွ ် တယတဟ ဝါ၏အမှု ရှတစခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
လူတအလယ်
တင
ွ ၊် ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါက တက်ရက် ကယ်စ ိုးပပြုခဲတ
့် သ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
့်

၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ည်မှ တယတဟ ဝါက ၎င်ိုးတက
့်
့် အလပ်က လပ်တဆ င်ခသ
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစခဲတ
့််
ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ကယ်တင်က ၎င်ိုးတ၏
့် သ တကက ငသ
့်
ဇ တခန္ဓ အထဲတွင ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး တကက င ့်် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး ထပ်တူထပ်မျှ စက ိုးတပပ ပပီိုး အမှုပပြုခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊
ပညတ်တတ ်တခတ်ထက
ဲ လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ
မဟတ်ခကဲ့် ကတပ။ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် လူက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု န္ှစ်ခလိုးက လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင် ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် သူ၏ကယ်စ ိုး အမှုပပြုရန် ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုးက
့်
တန က်တစ်ြန် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစရန် တကယ်က မလအပ်သည့်အ
် တွက်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် တန က်ဆိုးအဆငသ
့်် ည် အတအကျ ဆနက
် ့် ျင်တလသည်။ လူ၏ အပမင်တွင ်
၎င်ိုးတ အလ
ပ်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် နည်ိုးစနစ်ကက ိုးတွင ် ပဓ နကျတသ ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုး မရှတပ။
့်
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် လူတသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ အမှုန္င
ှ ့်် စဉ်ဆက်မပပတ် တရ တထွိုးမကကပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
သွငပ် ပင်သည် အတပခခအ ိုးပြင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ သွငပ် ပင်န္င
ှ ့်် တူညသ
ီ ည်။ ပပီိုးလျှင ်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ပတရ ြက်မျ ိုးထက် သ ၍ပင် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး စစ်မန
ှ တ
် လသည်။ ထတကက င ့််
လူသည် ၎င်ိုးတကက
ွ ်ိုး မရှတပ။ န္ှစ်ဦိုးက အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် စက ိုးတပပ ပခင်ိုးတင
ွ ် ညီတူညမ
ီ ျှ
့် ိုး ခွပဲ ခ ိုးန္င်စမ
ပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတကက
့် ိုးတွင ် ပဓ နကျသည့်် ပခ ိုးန ိုးချက် တစ်ခရှသည်က လိုးဝ သတမမူမဘဲ၊
လူသည် သွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးအတပေါ် လိုးဝဥဿ အ ရစက်တလသည်။ လူ၏ အမှုအရ မျ ိုးက
ခွပဲ ခ ိုးသပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးသည် အလွန ် ညြ
့် ျင်ိုးတသ တကက င၊့်် သူသည် အလွန ် ရှု ပ်တထွိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခက
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ရိုးရင
ှ ိုး် သည့်က
် စစရပ်မျ ိုးကပင် မခွပဲ ခ ိုးန္င်တပ။ ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့််
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရသည့်် လူမျ ိုး အလပ်လပ်ပပီိုး စက ိုးတပပ ခဲခ
ွ ၊်
့် ျန်တင
ဤသည်မှ လူ၏တ ဝန်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏
အလပ်တ ဝန်က အတစခပခင်ိုး ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ လူက လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
သတသ
် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုသည် သူ၏အမှုတတ ်က
့်
တဆ င်ရွက်ရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ အပပင်ပန်ိုး အသွငသ
် ဏ္ဌ န်သည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ အသွငသ
် ဏ္ဌ န်
ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှုမှ သူ၏အလပ်တ ဝန်က မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏အမှုတတ ်က
တဆ င်ရွက်ရန်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ “တ ဝန်” ဟူတသ တဝါဟ ရက ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍
အသိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ “အမှုတတ ်” ဟူတသ တဝါဟ ရကမူ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တခန္ဓ န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ အသိုးပပြုတပသည်။ ထတဝါဟ ရ န္ှစ်ခကက ိုးတင
ွ ် တပခတပခပမစ်ပမစ်ရှတသ
ကွ ပခ ိုးမှု တစ်ခရှ၏- ယင်ိုးတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး ြလှယ၍
် မရန္င်တပ။ လူ၏အလပ်မှ သူ၏တ ဝန်က
့်

လပ်တဆ င်ရန်သ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ မူ သူ၏အမှုတတ ်က စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ န်န္င
ှ ့်် တဆ င်ရွက်ရန်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် တမန်တတ ်မျ ိုးစွ သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး
့်
ပတရ ြက်မျ ိုးစွ သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ပြင ့်် ပပည်ဝ
့် ခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် အမှုန္င
စက ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတနပြင့်် တဆ င်ရွက်ရမျှ တဆ င်ရွက်ြသ
့်
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့််
အသက်လမ်ိုးခရီိုးထက် သ လွနပ် ပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်က ၎င်ိုးတ၏
ဝသည် လူဇ့် တခ
့် လူသဘ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝက တကျ ်လွနပ် ပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က လပ်တဆ င်တနပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။
့်
လူ၏တ ဝန်သည် လူ၏ အလပ်တ ဝန်က ရည်ညန်ိုးသည်။ ယင်ိုးသည် လူက ရယူန္င်တသ အရ
ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ထမ်ိုးရွက်တသ အမှုတတ ်သည် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ့််
့်
ဆက်န္ယ်ပပီိုး ဤသည်မှ လူက မရယူန္င်တပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊
အမှုပပြုသည်ပြစ်တစ သမဟ
် မျ ိုး ထင်ရှ ိုးတစသည် ပြစ်တစ၊ သူသည် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
့် တ် အက့် သြွယရ
အလယ်တင
ွ ် ကကီိုးပမတ်တသ အမှုက ပပြုတနပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး ထသတသ
အမှုက လူက သူ၏ကယ်စ ိုး
့်
လပ်တဆ င်၍ မရန္င်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုး၏အလပ်မှ သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး
အမှု၏ သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးသည့်် အဆငတ
့်် စ်ဆငတ
့်် င
ွ ် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင့်် သူ၏တ ဝန်ကသ
လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု မရှဘဲ၊ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုတတ ် ဆိုးရှု ိုးပခင်ိုးသ တရ
က်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်သည်လည်ိုး
့်
ဆိုးရှု ိုးပခင်ိုးသတရ
့် က်မည် ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ
လူသ ိုးက စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ န် ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုး၏ တ ဝန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူ၏ တဆ င်ရွက်မှုမှ မူ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ြ ၎င်
် ည်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ မမ၏
့် ိုး၏ကယ်ပင် ဝတတရ ိုးက ပြည့်ဆ
အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်တနသည်ဟ ယူဆ၍မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအန္ှစ်သ ရအြ-့်
သူ၏ဝည ဉ်တတ ်အြ-့် ဘရ ိုးသခင် အမှုမှ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုး၏
အပပင်ပန်ိုး အသွငသ
် ဏ္ဌ န်က ယူတင်ဝတ်ဆင်သည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အြမှ့် မူ သူ၏အမှုမှ
သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူပပြုတသ မည်သည့်အ
် မှုမဆသည် သူ၏အမှုတတ ်က
ထမ်ိုးရွက်ရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး လပ်တဆ င်န္င်တသ အရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အတင်ိုးအတ အတွငိုး် န္ှင ့်် သူ၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ် အစွမ်ိုးကန် ကကြုိုးစ ိုး တဆ င်ရွကြ
် ပြစ်
့် တပသည်။
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူ၏ တဆ င်ရွက်မှုသည် အမှနအ
် ိုးပြင့်် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ ရှရင်ိုးစဲွ
့်
အရ အ ိုးလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးအတွက်
ပြစ်န္င်သည့်် အရ ပြစ်သည်။ ထအခါ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုး၏တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။

သူ၏အတစခမှုအတွငိုး် လူသ ိုး၏ အပပစ်အန အဆ မျ ိုးသည် တိုးတက်သည့်် အတတွျို့ ကကြုန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုး သူ၏ကကြုရပခင်ိုး ပြစ်စဉ်မှတစ်ဆင ့်် တပြည်ိုးပြည်ိုး တလျ န
့် ည်ိုးလ သည်။
ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏တ ဝန်က မတ ိုးဆိုးီ တပ သမဟ
့်
့် တ် မထခက်တပ။ အတစခမှုက ရပ်စဲတသ သူ
သမဟ
ွ ိုး် ချက်မျ ိုး ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်သည်ဟ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအတွက်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခမှုတွင ် ချွက်ယင
အတလျှ တ
ူ ျ ိုးသည် အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် သတတ အနည်ိုးဆိုးတသ သူမျ ိုး
့် ပိုးက တန က်ပပန်ဆတ်သမ
ပြစ်သည်။ လူတသည်
အတစခမှုအတွငိုး် တင
ွ ် ၎င်ိုးတ တြ
်ပပသင်သ
့် ရ က မတြ ်ပပန္င်သကဲသ
့် ့်
့် ည်အ
့်
့်
သမဟ
က် ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ပြစ်န္င်သည့်အ
် ရ က စွမ်ိုးတဆ င် မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ် ၎င်ိုးတအတွ
့်
ယင်ိုးအစ ိုး တည်ကကည်တလိုးနက်မှု မရှဘဲ ဟန်တဆ င်လပ်ပပပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုး
့်
ရှသငသ
့်် ည့်် အလပ်တ ဝန်က ဆိုးရှုိုးကကပပီိုး ပြစ်တပသည်။ ထသတသ
လူတသည်
“သ မတည င်ညမျ ိုး”
့်
့်
ဟ သရတသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အသိုးမဝင်တသ အမှုက်သရက် ပြစ်ကကသည်။
့်
ထသတသ
လူတက
င်ိုးမွနစ
် ွ တခေါ်ဆ၍ ရန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးဟ အဘယ်သ တက
့်
့်
အပပင်ပန်ိုးတွင ် တတ က်တပပ င်တသ ်လည်ိုး၊ အတွငိုး် ၌ ပပ်သိုးတသ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် သတတဝါမျ ိုး
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ လူသ ိုးတစ်ဦိုးသည် မမကယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ဟူ၍
တခေါ်တဝေါ်သမတ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ ပြစ်ပခင်ိုးက မတြ ်ပပန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်၏အမှုက မပပြုန္င်ပါက၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ပါက၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ မရှသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်သည်မှ တသချ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်အ
် ရ သည် သူ၏ အတွငိုး် တင
ွ ် မတည်ရတပ။
ှ
အကယ်၍
လူသ ိုးသည် ပင်ကအ ိုးပြင ့်် သူ ရယူန္င်သည့်အ
် ရ က ဆိုးရှုိုးရပါက၊ ၎င်ိုးက လူသ ိုးဟ ယူဆ၍
မရန္င်တတ သ
့် ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါအပြစ် ရပ်တည်ရန် သမဟ
့် ကဲသ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်
လ ရန်န္င
ှ ့်် သူက
၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က
့် အတစခရန် မထက်တန်တချ။ ထအပပင်
့်
ရရှရန် သမဟ
် ှု တစ င်တ
ှ ့််
့် ရှ က်ပခင်ိုး ခရရန်၊ ကွယ်က ပခင်ိုး ခရရန်န္င
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကည့်ရ
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရရန် မထက်တန်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ယကကည်မှုက ဆိုးရှုိုးတသ သူ
မျ ိုးစွ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ဆက်လက် ဆိုးရှုိုးရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့်
့်
မတက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက မစက်ဆပ်ကကသည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးသည် မမှနက
် န်ဟူတသ
အယူအဆက အရှက်မရှ ပြန်ကကပပီ
ိုး၊ ပန်ကန်တတ်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးကပင်
့်
ပငင်ိုးပယ်ကကတလသည်။ ထသတသ
ပန်ကန်မက
ှု ပင်ဆင်သည့်် ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပင်ခင
ွ ့်် မည်သ ရှ
ဝန်က
့် န္င်မည်နည်ိုး။ မမတ၏တ
့်
မတဆ င်ရွက်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အလွန ် ပန်ကန်တတ်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့်
မျ ိုးစွ အတကကိုးတင် ရှကကတပသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
လှညက
့််
ဘရ ိုးသခင် မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ
့်
့်

ပယ်ပယ်နယ်နယ် တဝြန်ရှုတ်ချကကတလသည်။ ထသတသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရရန်
့်
မည်ကသ
ဲ့် ထ
့် က်တန်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက
ခရြပြစ်
ွ ် မမ၏တ ဝန်က
့် သည့်် တရှ ျို့တပပိုးနမတ်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တင
မလပ်တဆ င်တသ လူတသည်
ပပစ်မှုမျ ိုးထမ
ဲ ှ စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ် အတက င်ိုးဆိုးတသ
့်
အပပစ်ရန္ှ
ှ ငပ့်် ပီိုးသ ိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးအတွက် တသပခင်ိုးတရ ိုးသည်ပင် မလတလ က်တသ ပပစ်ဒဏ်တစ်ခ
ပြစ်သည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပငင်ိုးခရဲကကသည်သ မက၊ မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တပပြုင်ရဲကကတလသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက စလင်တစပခင်ိုး၏ ထက်တန်မမ
ှု ှ
့်
အဘယ်နည်ိုး။ အကယ်၍ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
အပပစ်ရပခင်
ှ ိုးန္ှင ့်် အတကကိုးတင်ရပခင်
ှ ိုးတက
၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ခစ ိုးသင်သ
့်
့် အ ိုးနည်ိုးချက်န္င
အသိုးမကျမှု၊ ၎င်ိုးတ၏
ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုတက
့်
့် ည်၊
့် ဆန်ကျင်
့် စက်ဆပ်ရွရှ သင်သ
ထအပပင်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသက်တ က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးသငက့်် ကသည်။ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်သ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် ကတတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးထက်ပပီိုး သူ၏ စလင်တစပခင်ိုး
ခရထက်တပသည်။ ပပီိုးလျှင ် သင်တ အမျ
ိုးစသည် အဘယ်သနည်
အသက်ရင
ှ တ
် သ
့်
့် ိုး။ သင်တအလယ်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သင်တ မည်
သ ဆက်
ဆကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
သူ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
့်
့်
့်
သင်တ၏တ
ဝန်က မည်သ တဆ
င်ရွက်ကကသနည်ိုး။ သင်တ လ
့်
့်
့် ပ်တဆ င်ရန် ပန်ကက ိုးသည့််
အရ အ ိုးလိုးက သင်တ၏
့် ကယ်ပင် အသက်ကပင် အဆိုးရှုိုးအနစ်န ခလျက်၊
လပ်တဆ င်ကကပပီိုးပပီတလ ။ သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ရ က စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခပပီိုးပပီနည်ိုး။ ငါထ
့် မှ
့်
သင်တ မျ
ငါအ
့် ိုး မည်မျှ
့် ိုးစွ မရရှတသိုးသတလ ။ သင်တ သ
့် ပမင်န္င်သတလ ။ သင်တသည်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ကကသနည်ိုး။ ငါအ
ကကပပီိုး ပပီနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် သင်တအတပေါ်
့် ိုး မည်သ အတစခ
့်
့်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်က သင်တအတွ
က် ငါပပြုပပီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးသည် သင်တန္ှ့် င ့််
့်
မသက်ဆင်တတ ပ့် ပီတလ ။ ထအရ အ ိုးလိုးက သင်တန္ှု့် င်ိုးဆချငခ
့်် ျန်ပပီိုးပပီတလ ။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
ဤအရ က သင်တအတွ
ငိုး် ရှသည့်် အသစတ် အနည်ိုးငယ်ပြင့်် အကဲပြတ်က န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ပပီိုးပပီတလ ။
့်
မည်သသ
ူ ည် သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့်
့် ထသတသ
့်
မတပပ ပတလ က်သည့်် စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခပခင်ိုးသည် သင်တအတပေါ်
ငါ တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် မျှန္င
ှ ့််
့်
ထက်တန်န္င်သတလ ။ ငါသည် အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှဘဲ၊ သင်တက
့် စတ်ပါလက်ပါ အစဉ်ချစ်ခင်က
သစစ ရှခဲတ
ဆိုးယတ်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သထ ိုးကကပပီိုး ငါအတပေါ်
့် သ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
့်
စတ်မပါတပါ ပြစ်ကကသည်။ ယင်ိုးမှ သင်တ တ
့် ဝန်၏ အတင်ိုးအတ ၊ သင်တ၏
့် တစ်ခတည်ိုးတသ
လပ်ငန်ိုးတ ဝန် ပြစ်သည်။ ဤသ မဟ
တ်သတလ ။ သင်တသည်
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က လိုးဝ
့်
့်

မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တသိုးသည်က မသကကသတလ ။ သင်တက
့် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါဟူ၍ မည်သ ့်
ယူဆန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ တြ
်ပပတနပပီိုး အသက်ရှငတ
် နထင်တနတသ အရ သည် မည်သည့်အ
် ရ
့်
ပြစ်သည်မှ သင်တအြ
မရှ
သင်တ၏တ
ဝန်က
့်
့် ငိုး် လင်ိုးသတလ ။ သင်တသည်
့်
့်
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တသိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် အလျှအပယ်ပြစ်တသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ရရှရန် သင်တ ကက
တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် သင်တကဲ
့် ့်
့် ြုိုးစ ိုးကကသည်။ ထသတသ
့်
့် သ
အသိုးမကျသကဲသ
့် ၊ ့် ယတ်ညတ
့် သ သူမျ ိုးအတွက် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည် မဟတ်ဘ၊ဲ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
မတတ င်ိုးဆဘဲ ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခတသ သူမျ ိုးအတွက် ပြစ်သည်။
သင်တကဲ
့် တသ
သ မတည င်ညလူမျ ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးင ှ
့် သ
့်
လိုးဝ မထက်တန်တပ။ အခက်အခဲန္င
ှ ့်် မဆိုးန္င်တသ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးသ သင်တ၏
့် မျ ိုးက
့် တနရက်
အတြ ်ပပြုလမ်မ
ငါက
ကကမမ သည်
့် ည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
့် သစစ မရှန္င်ပါက၊ သင်တ၏က
့်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခရတသ ကကကမမ တစ်ခ ပြစ်တလမည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
ငါ၏
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါအမှုမျ ိုးက တ ဝန်ခန္င်ပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်တ၏
့် ရလဒ်သည်
ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ခရတသ ရလဒ်တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့််
န္ှစ်သက်ြွယ် န္င်ငတတ ် အသက်တ အ ိုးလိုးသည် သင်တန္ှ့် င ့်် မည်သမျှ
့် ပတ်သက်မည် မဟတ်။
ဤသည်မှ သင်တ ကက
့် ြုထက်တသ အဆိုးသတ်ပြစ်ပပီိုး သင်တ က
့် ယ်တင်ပပြုသည့်် အကျြုိုးဆက်တစ်ခ
ပြစ်သည်။ မသန ိုးမလည်သကဲသ
့် မ
ူ ျ ိုးသည် အစွမ်ိုးကန် မကကြုိုးစ ိုးကကသကဲသ
့် ့်
့် နတထ င်လ ိုးသမ
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က မတဆ င်ရွက်ကကသည်သ မက၊ ၎င်ိုးတ တတ
င်ိုးတသ အရ သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
့်
့်
ထက်တန်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်ကလည်ိုး
့် လက်မျ ိုးက ဆန်တန်
တတ င်ိုးခကကတလသည်။ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ တတ
င်ိုးတသ အရ က မရရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ယခင်ထက်
့်
့်
သ ၍ပင် သစစ တလျ လ
ကကတလသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက ယတတတန်တသ သူမျ ိုးဟ အဘယ်သ ့်
့်
့်
ယူဆန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုအတွငိုး် တွင ် သင်တ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့်် တ ဝန်က
့်
့်
လိုးဝ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှဘဲ၊ ညြ
့် ျင်ိုးတသ အရည်အချင်ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး၊ ဆင်ပခင်တတရ ိုး
ကင်ိုးမဲက့် ကတလသည်။ သင်တ၏တန်
ြိုးသည် ထိုးစက်ကျန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တက
့်
့် ထသတသ
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ် ပပသပခင်ိုးအတွက် ငါက
် ဲတသ ပန်ကန်ပခင်ိုး
့် သင်တ၏
့် ပပန်မတပိုးဆပ်န္င်ပခင်ိုးသည် လွနက
လပ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်န္င
ှ က
့်် ၊ သင်တက
် ျရန်န္င
ှ ့်် သင်တ၏သူ
ရဲတဘ နည်ိုးပခင်ိုး၊ ညြ
့် ျင်ိုးပခင်ိုး၊
့် ရှု တခ
့်
ယတ်ညပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် အသိုးမကျပခင်ိုးတက
မျ ိုးက
့် တြ ်ပပရန် လတလ က်တပသည်။ သင်တ၏လက်
့်
ဆန်တန်
် ရ က သင်တက
့်် တစသနည်
ှ
ိုး။ သင်တသည်
ငါ၏အမှုက စိုးစဉ်ိုးမျှ
့် ိုးရန် မည်သည့်အ
့် အခွငရ
့်
အတထ က်အကူမပြစ်န္င်သည်မှ ၊ သစစ မတစ င်သ
့် ငါ
က်
့် န္င်သကဲသ
့်
့် အတွ
သက်တသမရပ်တည်န္င်သည်မှ သင်တ၏
ွ ိုး် ချက်မျ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့် မတက င်ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ချွတ်ယင

ယင်ိုးအစ ိုး သင်တသည်
ငါက
့်် က်ဆင်၍ မသ ိုးမျ ိုးတပပ ကကပပီိုး ငါသည်
့် တက်ခက်ကကသည်၊ ငါန္ှငသ
့်
မတပြ င်မ
့် တ်ဟ ညည်ိုးညြူကကတလသည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ညီမျှတသ အရ
့် သစစ တစ င်သ
ပြစ်သတလ ။ ဤသည်မှ သင်တ၏ချစ်
ပခင်ိုးန္ှင ့်် ညီမျှတသ အရ ပြစ်သတလ ။ ဤအရ ကတကျ ်လွန၍
်
့်
အပခ ိုးမည်သည်အ
့် မှုက သင်တ ပပြုန္
င်သနည်ိုး။ လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးက သင်တသည်
့်
့်
မည်သ ပ
မျှ အသခကကပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် သင်တက
့် ိုးကကပပီနည်ိုး။ သင်တ မည်
့် ပ
့်
့်
အပပစ်မတင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ကကီိုးမ ိုးတသ သည်ိုးခမှုက ပပသန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် သင်တသည်
့်
့်
အရှကက
် င်ိုးမဲစ
့်် တ်သက်၍ သီိုးသန ် မတကျမနပ်
တပပ ဆကကဆဲ
့် ွ ပြင့်် ငါက
့် ဆင်တပခမျ ိုးတပိုးက ငါန္ှငပ
့်
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
လူသဘ
ဝ အရပ်အတယ င် အနည်ိုးငယ်မျှပင် ရှကကသတလ ။
့်
့်
လူ၏တ ဝန်သည် လူ၏စတ်န္င
ှ ့်် သူ၏အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်၏တ ဝန်က သင်
လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်ပပီိုး သင်၏သစစ တစ ငသ
့်် မှုက ပပသရမည်ပြစ်သည်။ လူ၏ လပ်တဆ င်ချက်ထရ
ဲ ှ
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးမှ သူ၏ အရည်အချင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပဿန တစ်ခ ပြစ်သည်၊ စင်စစ်အ ိုးပြင ့််
လူသည် သူ၏တ ဝန်က မထမ်ိုးတဆ င်ပါက၊ ယင်ိုးသည် သူ၏ပန်ကန်ပခင်ိုးက ပပသတပသည်။
လူ၏တ ဝန်န္င
ှ ့်် သူ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ကျန်ပခင်ိုးခရပခင်ိုး ရှမရှဆသည်တကက
့် ိုးတွင ်
အချင်ိုးချင်ိုး ဆက်န္ယ်တနမှု မရှတပ။ တ ဝန်သည် လူက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘတပိုးသည့်် သူ၏အသက်တမွိုးအလပ် ပြစ်ပပီိုး၊ ဆလ ဘ်၊ အတပခအတနမျ ိုး
သမဟ
့် ပ။ ထအခါမှသ သူ၏တ ဝန်က သူ
့် တ် အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတပေါ်တွင ် မမူတည်သင်တ
လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရြဟူ
့် သည်မှ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကကြုရပပီိုးတန က် စလင်တစပခင်ိုးခရက ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
တမွျို့တလျ ်ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ ခရြဟူ
့် သည်မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် ကကြုရပပီိုးတန က် တစ်စတစ်ဦိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး မတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ပြစ်သည်၊
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုးက မတတွျို့ ကကြုရဘဲ အပပစ်တပိုးခရသည့်အ
် ချန် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ့်
့်
တက င်ိုးချီိုးတပိုး ခရသည်ပြစ်တစ၊ ကျန်ပခင်ိုးခရသည်ပြစ်တစ၊ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ရင်ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငက့်် ကတပသည်။ ဤသည်မှ လူတစ်ဦိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကျန်ပခင်ိုးခရသည့်် လူတစ်ဦိုးက အနည်ိုးဆိုး လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သင်သည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရရန်သ သင်၏တ ဝန်က မလပ်တဆ င်သငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် ကျန်ပခင်ိုး ခရမည်က
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအတွက် တဆ င်ရွက်ရန် မပငင်ိုးဆန်သငတ
့်် ပ။ ဤအရ တစ်ခက သင်တအ
့် ိုး
ငါတပပ ပါရတစ- သူ၏တ ဝန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူ၏ စွမ်ိုးတဆ င်မသ
ှု ည် သူ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ
ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် သူ၏တ ဝန်က တဆ င်ရွက်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှပါက၊ ဤသည်မှ သူ၏ ပန်ကန်မှု ပြစ်သည်။

လူသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသည်မှ သူ၏တ ဝန်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်မှတစ်ဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး
သူ၏ သစစ တစ ငသ
့်် မှုက ပပသသည်မှ ဤပြစ်စဉ်မှတစ်ဆင ့်် ပြစ်တပသည်။ ထသပြင်
့် ့် သင်သည်
သင်၏တ ဝန်က ပ၍ လပ်တဆ င်န္င်တလ၊ သ ၍ မျ ိုးသည့်် သမမ တရ ိုးက သင် ရရှတလပြစ်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏တြ ်ပပချက်သည် သ ၍ စစ်မှနလ
် တလ ပြစ်လမ်မ
ဝန်က
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏တ
့်
လပ်တဆ င်ရ တွင ် ဟန်တဆ င်လပ်ပပရမျှလပ်ပပပပီိုး သမမ တရ ိုးက မရှ တြွတသ သူတသည်
အဆိုးတွင ်
့်
သတ်သင်ပယ်ရင
ှ ိုး် ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့်် တသ ် ထသတသ
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ည်၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်
့်
့်
တ ဝန်က သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် မလပ်တဆ င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးတင
ွ ် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကသည့်် အတွက် ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ကျန်ပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တြ ်ပပချက်မျ ိုးသည် မစင်ကကယ်သည်သ မက၊ ၎င်ိုးတ တြ
်ပပသည့်် အရ တင်ိုးသည်
့်
ဆိုးယတ်တလသည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် တယရှု သည်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး အမှုမျ ိုးစွ
ပပြုခဲသ
့် ည်။ သူသည် တဟရှ ယန္ှင ့်် မည်သ ကွ
့် ပခ ိုးသနည်ိုး။ သူသည် ဒတယလန္ှင ့်် မည်သ ့်
ကွ ပခ ိုးသနည်ိုး။ သူသည် ပတရ ြက်တစ်ပါိုး ပြစ်သတလ ။ သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်သည်ဟ
အဘယ်တကက င့်် ဆထ ိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတကက
့် ိုးတွင ် ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
လူသ ိုးအြ အနည်
ိုးန္ှငအ
့်် မျ ိုး တူညတ
ီ လသည်။ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
တပပ ဆခဲက့် ကပပီိုး အမှု ပပြုခဲက့် ကသည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပတရ ြက်မျ ိုးသည် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက
တပပ ဆခဲက့် ကပပီိုး၊ ထနည်ိုးတူ တယရှု သည်လည်ိုး တပပ ဆန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။
ဤတနရ တွင ် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်မှ အမှု၏သတဘ သဘ ဝအတပေါ် အတပခခတပသည်။ ဤကစစရပ်က
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ရန်၊ သင်သည် ဇ တပကတ၏ သတဘ သဘ ဝက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးရမည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
မှုက
့်
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတမ်အနက် သမဟ
့် တ် တပါပပက်
ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးရမည် မဟတ်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် လူအထဲ
တင
ွ ် ၎င်ိုးတအမှု
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည့််
့် အမှုန္င
့်
့်
အကျြုိုးသက်တရ က်မှုမျ ိုးက ဦိုးစွ ပထမ အပမဲ သင် ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးရမည်။ ထအချန်က
ပတရ ြက်မျ ိုး တပပ ဆခဲက့် ကသည့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည် လူ၏အသက်တ က
မတထ က်ပတ
့် ၊ ့် တဟရှ ယ န္ှင ့်် ဒတယလ ကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးက ရရှခဲသ
ှု ျ ိုးမှ
့် ပိုးခဲသ
့် ကဲသ
့် ည့်် လှုျို့တဆ ်မမ
့်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ အသက်လမ်ိုးခရီိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ တယတဟ ဝါ၏ တက်ရက်
ြွငပ့်် ပပခင်ိုးတကက ငသ
့််
မဟတ်ပါက၊ တသမျြုိုးမျ ိုးအတွက် မပြစ်န္င်သည့်် ထအမှုက မည်သမ
ူ ျှ
လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး ပြစ်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ တယရှု သည်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲသ
့် ည်၊

သတသ
် ထသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက
့်
့်
လူသ ိုးက ရှ တတွျို့ န္င်သည့်် အသက်လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဆလသည်မှ ပထမအတနပြင ့််
တယရှု သည် အသက်ပြစ်သည့်အ
် တွက် လူသ ိုး၏ အသက်က သူ တထ က်ပန္
ဲ့် ည်။ ဒတယအတနပြင ့််
့် င်ခသ
သူသည် လူသ ိုး၏ တသွြည်မမ
ှု ျ ိုးက တပပ င်ိုးပပန် ပြစ်တစန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ တတယအတနပြင ့််
တခတ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တဆ င်ရွက်ရန်အလငှ့် သူ၏ အမှုသည် တယတဟ ဝါ၏ အမှုက
ဆက်ခန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ စတတထအချက်အတနပြင့်် သူသည် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ လအပ်ချက်မျ ိုးက
သတဘ တပါက်န္င်ပပီိုး လူသ ိုး ချြုျို့တဲသ
့် ည့်အ
် ရ က န ိုးလည်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ပဉ္စမအတနပြင့်် သူသည်
တခတ်သစ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးန္င်ပပီိုး တခတ်တဟ င်ိုးက နင်္ိုးချြုပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ သူက
ှ ့််
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ခရစ်တတ ်ဟ တခေါ်ဆခဲရ
့် သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် တဟရှ ယန္ှင ့်် သ မက အပခ ိုးတသ
ပတရ ြက်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးသည်။ ပတရ က်ြက်မျ ိုး၏ အမှုအတွက် တဟရှ ယက
န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ပပချက် တစ်ခအပြစ် ကကည်တ
့် လ ။့် ပထမအတနပြင့်် သူသည် လူသ ိုး၏အသက်က
မတထ က်ပန္
ဲ့် ပ။ ဒတယအတနပြင့်် သူသည် တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးန္င်ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် င်ခတ
့် ပ။
သူသည် တယတဟ ဝါ၏ ဦိုးတဆ င်မတ
ှု အ က်တွင ် အမှုပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်ရန်
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ တတယအတနပြင့်် သူတပပ ဆခဲသ
ဲ့် ပ။
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူ ဉ ဏ်မမီန္င်ခတ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ ြွငပ့်် ပချက်မျ ိုးက တက်ရက် ရရှခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့်
န ိုးတထ င်ပပီိုးလျက်ပင်၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက န ိုးလည်မည် မဟတ်တပ။ ထအနည်ိုးငယ်တသ
အရ မျ ိုးသည်ပင် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးထက် မပ၊ တယတဟ ဝါ၏
ကယ်စ ိုး လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်် အမှု၏ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခထက် မပခဲသ
့် ည်က သက်တသပပြ ့်
လတလ က်တပသည်။ သတသ
် သူသည် တယတဟ ဝါက အပပည့်အ
် ဝ ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည်
့်
တယတဟ ဝါ၏ အတစခ၊ တယတဟ ဝါ၏ အမှုထက
ဲ တန်ဆ ပလ တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် န္ှင ့်် တယတဟ ဝါ၏ အမှု နယ်ပယ်အတွငိုး် ၌သ အမှုပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
သူသည် ပညတ်တတ ်တခတ်က တကျ ်လွန၍
် အမှုမပပြုခဲတ
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် တယရှု ၏အမှုသည်
့် ပ။ ဆနက
ကွ ပခ ိုး၏။ သူသည် တယတဟ ဝါ၏ အမှု နယ်ပယ်က တကျ ်လွနခ
် သ
ဲ့် ည်။ သူသည် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်အပြစ် အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ရန် က ိုးစင်တင်ပခင်ိုးက
ခခဲရ
့် သည်။ ယင်ိုးမှ သူသည် တယတဟ ဝါပပြုခဲတ
့် သ အမှု၏အပပင်မှ အမှုအသစ်က ပပြုခဲသ
့် ည်ဟ
ဆရတပမည်။ ဤသည်မှ တခတ်အသစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
သူသည် လူသ ိုးက
့်
စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်သည့်် အရ က တပပ ဆန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု တွငိုး် ရှ အမှုပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုး ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ သူသည်
လူအနည်ိုးငယ်အထဲ၌သ အမှုမပပြုခဲသ
့် သူ
် ့် တ်ထ ိုးသည့််
့် ကဲသ
့် ၏အမှုသည် အတရအတွက် ကနသ

လူမျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ရန်လည်ိုး ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ်
မည်သလူ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဗျ ဒတ်မျ ိုးက မည်သတပိုးခဲ
ပ့် ပီိုး၊
့် ည်၊ ထအချန်က သနရ
့် ဇ့် တခခဲသ
့်
အမှုပပြုရန် ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတပေါ် မည်သဆင်
ဲ့် ည် ဆသည်တအတွ
ကမ
် ူ့် ိုးသက်ခသ
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် လူက မပမင်န္င် သမဟ
့် တ် မထတတွျို့ န္င်သည့်် ကစစရပ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟူတသ သက်တသအပြစ် ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက အသိုးတတ ်
ခြဆ
ဆပ်လက်ကင် ပပန္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သည်မှ လိုးဝ မပြစ်န္င်တပ။ ထသပြင
့် ့်် လူအြ လက်
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအလယ်တင
ွ သ
်
ပင်ိုးပခ ိုးပခင်ိုးက ပပြု၍ရန္င်တပသည်။ ဤအရ သည်သ
စစ်မှန၏
် ။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ကစစရပ်မျ ိုးသည် သင်အ
့် ြ ့်
ပမင်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခ ဇ တခန္ဓ သည်ပင် အလိုးစ မသန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်သည်
သူလပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုမသ
ှ
သူ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်က အတည်ပပြု
စစ်တဆိုးန္င်သည်။ ပထမအတနပြင ့်် သူ၏အမှုမှ သူသည် တခတ်သစ်တစ်ခ ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးန္င်သည်။
ဒတယအတနပြင့်် သူသည် လူသ ိုး၏ အသက်က တထ က်ပတ
့် ပိုးန္င်ပပီိုး လက်တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးက
လူသ ိုးအ ိုး ပပသန္င်သည်က ပမင်န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်
ပြစ်သည်က အခင်အမ သက်တသထူရန် လတလ က်တပသည်။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့််
သူပပြုတသ အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး ထသ
အမှုမှ
့် တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏အတွငိုး် ၌ ရှသည်က ပမင်န္င်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
ပပြုခဲသ
့် မှုသည် အဓကအ ိုးပြင့်် တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးရန်၊ အမှုသစ်က ဦိုးတဆ င်ရန်န္င
ှ ့််
့် ည်အ
နယ်ပယ်သစ် တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်ရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် ိုးတလျ ်စွ ၊ ဤအရ မျ ိုးကသ လျှင ် သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ပြစ်တကက င်ိုးက အခင်အမ သက်တသထူရန် လတလ က်တပသည်။
ထတကက
င့်် ဤအရ သည် သူအ
့်
့် ိုး တဟရှ ယ၊ ဒတယလန္ှင ့်် ကကီိုးပမတ်တသ အပခ ိုးပတရ ြက်မျ ိုးမှ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတစသည်။ တဟရှ ယ၊ ဒတယလန္ှင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အလွနပ
် ည တတ်က
ပည ဗဟသတ ကကယ်ဝတသ လူမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏
့်
ဦိုးတဆ င်မတ
ှု အ က်တွင ် သ မန်ထက် ထူိုးပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တခန္ဓ သည်လည်ိုး ဗဟသတ န္ှစပ်
ဲ့် ကဲသ
့် အသ
စတ် မကင်ိုးမဲခ
ဲ့် ပ၊ သတသ
် သူ၏
့် တ
့် ခသ
့်
့်
လူသဘ
ဝသည် အထူိုးသပြင့်် ပမှန ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သ မန်လူ တစ်ဦိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့်
မည်သည့်် အထူိုး လူသဘ
ဝကမျှ ပကတမျက်စက မသပမင်န္င်တပ သမဟ
ူ ျ ိုး၏
့်
့် တ် အပခ ိုးသမ
လူသဘ
ဝန္ှငမ
့်် တူသည့်် အရ တစ်ခတစ်တလက သူ၏ လူသဘ
ဝထဲတင
ွ ် သတမပပြုမန္င်တပ။ သူသည်
့်
့်
လိုးဝ သဘ ဝလွနမ
် ဟတ် သမဟ
ူ ထူိုးပခ ိုးခဲသ
့် သူ
့် ကဲသ
့် သ ပည တရိုး၊
့် တ် တစ်မမ
့် သည် ပ၍အဆင်ပ့် မင်တ

အသပည သမဟ
ဲ့် ပ။ သူတပပ ခဲတ
ှ ့််
့် သ အသက်န္င
့် တ် သတဘ တရ ိုး တစ်ခတစ်တလမျှ မပင်ဆင်ခတ
သူဦိုးတဆ င်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် သတဘ တရ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် အသပည မှတစ်ဆင၊့််
ဘဝအတတွျို့အကကြုမှတစ်ဆင ့်် သမဟ
့် ည်
့် တ် မသ ိုးစက ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ရရှခဲသ
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
လူဇ့် တခ ဇ တခန္ဓ ၏ အမှုပြစ်သည့်် ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
တက်ရက်အမှု ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အယူအဆမျ ိုး ရှခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အထူိုးသပြင့််
ဤအယူအဆမျ ိုးက မတရရ မှုန္င
ှ ့်် သဘ ဝလွန ် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပြုလပ်ထ ိုးတသ တကက င၊့််
လူ၏အပမင်တွင ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယအ
် မှုမျ ိုးက မပပြုန္င်သည့််
လူ၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးရသည့်
ှ
် ပမှနဘ
် ရ ိုးသခင်သည် တသချ တပါက် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ
ပမင်ကကတလသည်။ ဤသည်တသည်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ မှ ိုးယင
ွ ိုး် တသ အယူအဆမျ ိုး မဟတ်တလ ။
့်
အကယ်၍ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ သည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည်
လူဇ့် တက ခယူခသ
ဲ့် ည်ဟ အဘယ်သ ဆ
် ူတစ်ဦိုး
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူဇ့် တ ရှြဆ
့် သည်မှ သ မန်၊ ပမှနလ
ပြစ်ြ ပြစ်
် ဲတသ သက်ရှတစ်ဦိုးပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည်
့် သည်။ အကယ်၍ သူသည် သ မန်ထက်လွနက
လူဇ့် တ ရှပပီိုးတလမည် မဟတ်တပ။ သူ လူဇ့် တ ရှသည်က သက်တသပပရန်၊ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်သည် ပမှန ် ဇ တခန္ဓ တစ်ခက ပင်ဆင်ရန် လအပ်သည်။ ဤသည်မှ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏အတရိုးပါမှုက ပပည့်စ
် တစရန် သက်သက် ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤသည်မှ
့်
ပတရ ြက်မျ ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
အသိုးပပြုပခင်ိုး ခခဲရ
ှ
် လူမျ ိုးပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ လူ၏အပမင်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် သည့်် ဆတကျိုးဇူိုးရကကသည့်
့်
လူသဘ
ဝသည် အထူိုးသပြင့်် ကကီိုးပမတ်ပပီိုး ပမှန ် လူသဘ
ဝထက် တကျ ်လွနတ
် သ
့်
့်
တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးစွ က ၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွကခ
် ကဲ့် ကသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် လူသ ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတအ
ူ ကဲ့် ကသည်။ ယင်ိုးသည် အတတ်တခတ်က လမျ ိုးထဲက
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မှတ်ယခ
လူအ ိုးလိုးက အလွယ်တကူ မရှငိုး် မလင်ိုး အပြစ်တစဆိုးတသ ပပဿန ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ယခ
သင်တအ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
့် ိုးလိုး ဤအရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးလည်ရမည်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
အရ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အနက်နဆ
ဲ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက် လက်ခရန်
အခက်အခဲဆိုး ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ အရ မှ သင်တ၏
် ည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် အလပ်တ ဝန်က ပြည့်ဆ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နမ
ဲ က
ှု သင်၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုးအြ အတထ
က်အကူ ပြစ်တပသည်။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ၊ှု ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငသ
့််
သက်ဆင်သည်။ ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
သင်တ၏သ
န ိုးလည်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုပြစ်သည့်၊် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
့်
အသပည က ရရှြ သ
မတူညတ
ီ သ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် သင်တသည်
့် ၍ အကျြုိုးပပြုတပလမ်မ
့်

လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်သင်တ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်မမ
ှု ျ ိုးစွ ကလည်ိုး
့် သ တ ဝန်န္င
ရရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည် သင်တက
့် လမ်ိုးခရီိုးက တက်ရက် မပပတသ ်လည်ိုး၊
သင်တ၏
် ျြုျို့တတ
ဲ့် နသကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ သင်တ၏
့် လက်ရှ အသက်တ မျ ိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုး အလွနခ
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက ဟနတ
် ့် ိုးတနသည့်် သသ ထင်ရှ ိုးတသ အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် ထစက ိုးမျ ိုးသည် သင်တ၏ဝင်
တရ က်ပခင်ိုးအြ မျ
့်
့် ိုးစွ အကူအညီ
ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
ဤကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးမလည်န္င်ကကတသိုးပါက၊ သင်တ၏
့်
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက တက်တန
ွ ိုး် တနသည့်် အရင်ိုးခအတကက င်ိုးရင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ပပီိုးလျှင ် ထသတသ
့်
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးတစ်ခသည် သင်တ၏တ
ဝန်က အဘယ်သ သင
အ
့်် ိုး အတက င်ိုးဆိုး
့်
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တစမည်နည်ိုး။

ဘုရ ားသြင်သည် န်ဆင်ားရ အ ားလားု ၏ သြင်ခ စ်တတ ်မူ၏
လွနခ
် တ
ဲ့် သ တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်၏ အလပ်အဆင်တ
် ပဲ့် ပီိုးပြစ်၍
့် စ်ဆင်က
့် ဣသတရလပပည်၌ တဆ င်ရွကခ
ကျန်တစ်ဆင်က
် ပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ တယဘယျအ ိုးပြင့်် တပပ ရမည်ဆလျှင ်
့် ယဒပပည်တွင ် တဆ င်ရွကခ
ထအလပ်၏ မည်သည်အ
့် ဆင်က
် ွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှဘဲ အလပ်တစ်ခစီက
့် မျှ ဣသတရလပပည်မှ ထွကသ
ပထမဆိုး တရွ ိုးတက က်ခထ ိုးရတသ လူမျ ိုးအတပေါ် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့််
ဣသတရလ လူမျြုိုးတက
့် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလလူမျြုိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကတလသည်။ တယရှု သည် က ိုးစင်တင်သတ်ခရပခင်ိုးဟူသည့််
အလပ်က တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် တနရ ပြစ်တသ ယဒပပည်၌ အလပ်လပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ယဒလူမျြုိုးတက
့်
သူက
ှ အ
် ပြစ် ပမင်ကကသည်။ တယရှု သည် ယဒလူမျြုိုးတစ်မျြုိုးတည်ိုး၏
့် ယဒလူမျြုိုးတ၏
့် တရွ ိုးန္တ်ရင
ရှငဘ
် ရင်သ ပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးလူမျြုိုးတ၏
် ရင်မဟတ်ဟ သူတထင်
ှ က် ကသည်။ တယရှု သည်
့် ရှငဘ
့် မတ
အင်္ဂလပ်လူမျြုိုးက တရွ ိုးန္တ်တပိုးသည့်် သခင်မဟတ်သကဲသ
့် အတမရ
ကန်လူမျြုိုးတက
့်
့် တရွ ိုးန္တ်တပိုးသည့််
သခင်လည်ိုး မဟတ်ဘဲ ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးတက
့် တရွ ိုးန္တ်တပိုးသည့်် သခင်ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
့်
သူကယ်န္တ်ခသ
ဲ့် တ
ူ သည်
ဣသတရလပပည်ရှ ယဒလူမျြုိုးတ ပြစ်
ှ က် ကတလ၏။
့်
့် သည်ဟ သူတထင်
့် မတ
စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ အ ိုးလိုး၏ အရှငသ
် ခင်ပြစ်၏။ သူသည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သူသည် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးန္ှင ့်် ယဒလူမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်
သ မကဘဲ ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။ လူတထ
့် ည့််
့် ၌ အယူအဆအချြုျို့က ပြစ်တပေါ်တစခဲသ
သူအလ
ပ်၏ ယခင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်သ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါသည်
့် စ
့် ည် ဣသတရလပပည်၌ ပြစ်ပျက်ခသ
့်
သူ၏အလပ်က ဣသတရလပပည်၌ လပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ တယရှု ကယ်တင်သည် ယဒပပည်၌ သူ၏အလပ်က

တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်၊ ထအပပင်
အလပ်လပ်ရန်အတွက် လူဇ့် တက တယရှု ခယူခပဲ့် ပီိုး၊
့်
မည်သပင်
် တ
ဲ့် ချဟူ၍ သူတက
့် ပြစ်တစက မူ ထအလပ်သည် ဣသတရလပပည်က မတကျ ်လွနခ
့်
ယကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဲင်္တတြုလူမျြုိုး၊ သမဟ
့် တ် အန္ဒယလူမျြုိုးတထ
့် တွင ်
အလပ်မလပ်ခတ
ဲ့် ပ။ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတထ
င့်် လူတသည်
့် ။ ထတကက
့် ၌သ သူအလပ်လပ် ခဲ၏
့်
့်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ အယူအဆမျ ိုးက ပတြ ်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က အတင်ိုးအတ တစ်ခအတွငိုး်
အတသိုးစတ် ရပ်လိုးတြ ်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင် အလပ်လပ်တသ အခါ သူအတနပြင်
့်
့်
တရွ ိုးတက က်ခထ ိုးရတသ လူမျ ိုးအကက ိုး၌န္ှင ့်် ဣသတရလပပည်၌ လပ်ရမည်ပြစ်သည်ဟ
သူတတပပ
ကကသည်။ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးမှလွဲ၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုးမည်သအတပေါ်
ူ ့်
၌မျှ
့်
အလပ်မလပ်သကဲသ
့် သူ
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အတင်ိုးအတ လည်ိုး မရှဟ
့် ၏အလပ်န္င
သူတတပပ
ကက၏။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က ထန်ိုးချြုပ်သည်အ
့် တရိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်လ လျှင ် သူတသည်
့်
့်
အထူိုးသပြင့်် တကျကကပပီိုး ဣသတရလပပည်၏ နယ်နမတ်ကလွန၍
် သူအ
့် ိုး လှုပ်ရှ ိုးခွင ့်် မပပြုကကတပ။
ဤအရ အ ိုးလိုးမှ လူသ ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးသ ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ၊ ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးက သူြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ၊
ထအတွ
ကတ
် ကက င့်် သူအတနပြင်
ထ ိုး၍
့် သူ၏အလပ်က မည်သလျှ
့်
့်
့်
့် င ် ဣသတရလပပည်၌သ ကန်သတ်
ရန္င်မည်နည်ိုး။ ထအတင်ိုးသ ပြစ်တနပါက ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးက သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ အဘယ်အကျြုိုးရှ
လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ တစ်တလ ကလိုးက သူြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ၊ ထပပင်
့် သူ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်က ဣသတရလပပည်၌ သ မဟတ်ဘဲ စကကဝဠ ရှ
လူပင်္္ြုလ်အတယ က်ချင်ိုးစီတင်ိုးအတပေါ်၌ သူတဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် လ၏။ ထသူတအတနပြင်
့် တရတ်ပပည်၌
့်
တနကကသည်ပြစ်တစ၊ အတမရကန်ပပည်တထ င်စ၌ တနကကသည်ပြစ်တစ၊ ပဗတသျှ၊ သမဟ
့် တ် ရရှ ိုးန္င်င၌
တနကကသည်ပြစ်တစ လူတင်ိုးသည် အ ဒ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သူတအ
့် ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတထဲ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
့် မှ မည်သတ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏နယ်နမတ်မျ ိုးက မတရှ င်တမ်ိုးန္င်ကက၊ ထပပင်
ူ စ်ဦိုး
့် သူတထဲ
့် မှ မည်သတ
တစ်တယ က်ကမျှ “အ ဒ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်” ဟူသည့်် အမှတ်သည မှ မမတက
ဲ င်ကက။
့် ယ်က မခွန္
သူတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးပြစ်ကကသည်၊ သူတ အ
့် ိုးလိုးသည် အ ဒ၏
တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်ပြစ်ကကသည်၊ ထအပပင်
သူတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးရ မှ
ဣသတရလတစ်မျြုိုးတည်ိုးသ မဟတ်ဘဲ လူမျြုိုးအ ိုးလိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့က ကျန်ဆခ
ဲ ထ ိုးရပပီိုး အချြုျို့က
တက င်ိုးချီိုးတပိုးခထ ိုးရပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ န္ှစ်လြွယတ
် က င်ိုးတသ
အရ မျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်၊ သူတသည်
အနည်ိုးဆိုး တြ က်ပပန်တသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င့််
့်

ဘရ ိုးသခင်က အစအဦိုး၌ သူတအတပေါ်
တင
ွ ် အလပ်လပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တရတ်လူမျြုိုးတက
့်
့် သူတန္ှ့် င ့််
သွ ိုးယဉ်
ှ ၍မရတပ၊ တရတ်လူမျြုိုးတက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကနဦိုးတင
ွ ်
့် ျ၏။ ထတကက
့် မျ ိုးစွ ပ၍နမ်က
့်
ဣသတရလပပည်ရှ လူတအကက
ိုး၌ အလပ်လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သူအလ
ပ်၏ ဒတယအဆင်က
့်
့်
့်
ယဒပပည်၌သ တဆ င်ရွက်ခ၏
ဲ့် ၊ ယင်ိုးက လူတအကက
ိုး၌ အယူအဆ မျ ိုးစွ န္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ က
့်
ပြစ်တပေါ်တစခဲသ
အဆမျ ိုးအတင်ိုး လပ်မည်
့် ည်။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ၏အယူ
့်
ဆပါက သူသည် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် ည်ပြစ်၍ သူ၏အလပ်က
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်တနလမ်မ
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးထ ချဲျို့ထင
ွ ပ် ခင်ိုးင ှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်မည် မဟတ်တချ၊ အတကက င်ိုးမှ
သူသည် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်တနလမ်မ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တနမည် မဟတ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ တယတဟ ဝါ၏ အမည်န မသည်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် ထင်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည်၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသ ့်
ပျျို့ န္ှသွ
့် ိုးလမ့််မည်ဟ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက ဆထ ိုးသည်။ အဘယ်တကက င့်် ထအရ က
ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးသနည်ိုး။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ
ပြစ်တနခဲပ
ဤအလပ်က
့် ါက သူသည် ဣသတရလပပည်၌သ အမှုပပြုခဲတ
့် ပလမ်မ
့် ည်။ ထအပပင်
့်
သူပြန်ကကက်
လမ်မ
့် ထ
ပတရ ြက်ပပြုချက်ကလည်ိုး သူပပြုခဲမ
့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ည် မဟတ်တချ။
့် သတသ
့်
ထပတရ ြက်ပပြုချက်က သူပပြုခဲတ
့် သ တကက င့်် သူသည် သူ၏အလပ်က တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၊ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကန်ိုးတပမအ ိုးလိုးအကက ိုး ဧကန်အမှန ် ချဲျို့ထင
ွ လ
် မ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ထသသူ
့် သ တကက င့်် ထအရ က သူလပ်ရတပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် တပပ ခဲတ
သူ၏အစီအစဉ်ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ သူသည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ သခင်ပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်တပသည်။
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတအကက
ိုး၌ သူအလပ်လပ်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
ှ ်ိုးလိုး၌
့်
့် တ် ယဒပပည်တစ်ဝမ
သူအလပ်လပ်သည်ပြစ်တစ သူလပ်တသ အလပ်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏ အလပ်ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ အလပ်ပြစ်သည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငပြစ်တသ အဆင်ိုးနသ
ီ ည့်် နင်္ါိုးကကီိုး၏
တင်ိုးန္င်င၌ ယတနသူ
့် လပ်တသ အလပ်သည် လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ အလပ်ပြစ်တနဆဲပင်ပြစ်သည်။
ဣသတရလပပည်သည် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏အလပ်အတွက် အတပခစက်စခန်ိုး ပြစ်န္င်ခ၏
ဲ့် ၊ တရတ်န္င်င
သည်လည်ိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးရှ သူ၏အလပ် အတွက် အတပခစက်စခန်ိုး
ပြစ်န္င်သည်။ “တယတဟ ဝါ၏ အမည်န မသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးတွင ်
ထင်ရှ ိုးလမ်မ
့် တစခဲပ့် ပီ မဟတ်တလ ။
့် ည်” ဟူတသ ပတရ ြက်ပပြုချက်က သူယခ ပပည်စ
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အကက ိုးရှ သူအလ
ပ်၏ ပထမအဆင်မ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် ှ အဆင်ိုးနတ
့်
တင်ိုးန္င်င၌ သူလပ်တသ အလပ်ပြစ်သည့်် ဤအလပ်ပင်ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်

ဤတင်ိုးပပည်၌ အလပ်လပ်ပပီိုး ကျန်ဆခ
ဲ ထ ိုးရတသ ဤလူတအကက
ိုး၌ အလပ်လပ်သည် ဟူသည်မှ
့်
လူသ ိုးတ၏
ကွဲလွဲတနသည်။ ထလူတမှ့် အ ိုးလိုးအထဲတင
ွ ်
့်
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အထူိုးသပြင့်် ဆန်ကျင်
အနမ်က
သူတသည်
ကနဦိုး၌
့် ျဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ သူတ၌့် ဘ တန်ြိုးမျှ မရှကက၊ ထအပပင်
့်
့်
တယတဟ ဝါ၏ စွနပစ်
် ့် ထ ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
အပခ ိုးလူမျ ိုး၏
့် သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ လူတသည်
့်
ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက ခန္င်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက ခရလျှငမ
် ူ ထသူတထက်
့်
အဆင်အ
့် တန်ိုး ပ၍မဲတ
့် သ သူ၊ တန်ြိုးပ၍နမ်က
့် ျတသ သူ မရှတတ တ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုးအတွက် စ တန်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက ခရပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် လူတ၏
့် ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက
ခရပခင်ိုးသည် အလွနန
် ကျင်ခစ ိုးရတသ အရ ပြစ်၏၊ သတသ
်လည်ိုး ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးက
့်
ခရတသ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအတွကမ
် ူ ပ၍နမ်က
့် ျတသ အဆင်အ
့် တန်ိုး မရှန္င်တတ တ
့် ချ။ တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တသည်
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခခဲရ
တခတ်တန က်ကျန်တသ
့် သည်၊ ထပပင်
့်
့် သူတသည်
့်
ဤန္င်င၌ တမွိုးြွ ိုးလ ခဲက့် ကသည်။ အတမှ င်ထ၏ လမ်ိုးမိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် ရှကကကန်တသ
လူအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တသည်
အဆင်အ
့် တန်ိုးအနမ်ဆ
့် ိုးပြစ်ကကသည်မှ
့်
သသယဝင်ြွယ်ရ မရှတပ။ ဤလူတသည်
ယခင်က အနမ်က
့် ျဆိုးတသ အဆင်အ
့် တန်ိုး
့်
ရှခဲြ
၌ လပ်တသ အလပ်သည် လူသ ိုးတ၏
့် ူိုးသူမျ ိုးပြစ်ကကတသ တကက င့်် သူတအတပေါ်
့်
့် အယူအဆမျ ိုးက
အတက င်ိုးဆိုးတချြျက်န္င်စမ
ွ ်ိုးရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်
တစ်ခလိုးအတွကလ
် ည်ိုး အကျြုိုးအရှဆိုးပြစ်၏။ ဤလူတအကက
ိုး၌ ထသတသ
အလပ်က
့်
့်
လပ်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက အတက င်ိုးဆိုးတချြျက်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး
ထအလပ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်တစ်တခတ်က အစပျြုိုး၏။ ထအလပ်န္င
ှ ့်် သူသည် လူသ ိုးတ၏
့်
အယူအဆအ ိုးလိုးက တချြျက်၏။ ထအလပ်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တစ်တခတ်လိုး၏ အလပ်က
အဆိုးသတ်တလသည်။ သူ၏ပထမအလပ်က ဣသတရလပပည်၏ နယ်နမတ်အတွငိုး် ရှ ယဒပပည်၌
တဆ က်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးတွင ် သူသည် တခတ်သစ်က
အစပျြုိုးရန်အလငှ့် မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ မလပ်ခတ
ဲ့် ပ။ အလပ်၏ တန က်ဆိုးအဆင်က
့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတအကက
ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်သည်သ မကတသိုးဘဲ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးခထ ိုးရတသ
့်
သူမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် ပ၍တဆ င်ရွက်၏။ ဤအချက်တစ်ချက်က စ တန်က အရှက်အခွန္
ဲ င်ဆိုးတသ
သက်တသပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ ထဲရှ ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏
ဘရ ိုးသခင်၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ သခင်၊ အသက်ရသမျှ
ှ
တက
် သည်အ
့် ရ “ပြစ်လ ” တလသည်။
့် ိုးကွယရ
ယတနတွ
့် လပ်သစ်က အစပပြုပပီိုးပြစ်သည်က
့် င ် ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
န ိုးမလည်ကကတသိုးတသ သူမျ ိုးရသည်
ှ
။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ်
ဘရ ိုးသခင်သည် အသစ်တသ အစအဦိုးတစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ တခတ်သစ်တစ်တခတ်က

သူစတင်ခပဲ့် ပီိုး အလပ်သစ်က သူအစပပြုခဲ၏
သူသည် ဤအလပ်က တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်
့် ၊ ထအပပင်
့်
တပမိုးဆက်မျ ိုးအတပေါ် လပ်တဆ င်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ၏ အသစ်ဆိုးတသ အလပ်ပင်ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ သမင်ိုးတစ်တလျှ က် မည်သက
ူ မျှ ဤအလပ်က မတတွျို့ ကကြုြူိုးကကတပ။ ဤအလပ်က
န ိုးလည်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင ့်် မည်သက
ူ မျှ မကက ိုးြူိုးကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်ပည ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အက့် သြွယ်ရ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်မမီန္င်မ၊ှု ဘရ ိုးသခင်၏ကကီိုးပမတ်မ၊ှု ထပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏သန်ရှ့် ငိုး် မှု အ ိုးလိုးတသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်ပြစ်သည့််
့်
အလပ်၏ဤအဆင်မ
ှ စ်ဆင့်် ထင်ရှ ိုးတစပခင်ိုးက ခကကရသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးတ၏
့် တ
့်
အယူအဆမျ ိုးက တချြျက်သည့်် အလပ်ပြစ်တသ အသစ်တသ အလပ်ပင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
“ဘရ ိုးသခင်သည် တမ ဘက ကျန်ဆခ
ဲ ပဲ့် ပီိုး တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက ပစ်ပယ်မည်ဟ
ဆခဲသ
့် တွက် သူသည် ယခ သူတက
ဲ့် ကယ်
တင်န္င်မည်နည်ိုး” ဟူ၍ တတွိုးကကတသ သူမျ ိုး
့် ည်အ
့် မည်ကသ
့်
ရှကကသည်။ ထသူတမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး ဣသတရလပပည်မှ
တမ င်ိုးထတ်ခခဲရ
့် သည့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏၊ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတက
့် ထသူတက
့်
“တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတခွိုးမျ ိုး” ဟတခေါ် ခဲက့် ကသည်။ လူတင်ိုး၏ အပမင်တွင ် သူတသည်
့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတခွိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည် သ မကဘဲ ပ၍ဆိုးသည်မှ သူတသည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၏
့်
သ ိုးမျ ိုးပြစ်တနကကသည်၊ တစ်နည်ိုးဆရလျှင ် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးတက က်ခလူမျ ိုး
့်
မဟတ်ကကတပ။ သူတသည်
ဣသတရလန္င်င၏နယ်နမတ်အတွငိုး် ၌ တမွိုးြွ ိုးလ ခဲပ့် ခင်ိုး
့်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး သူတသည်
ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်ကကဘဲ
့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသ န္ှ
် တ်ပခင်ိုးခထ ိုးရသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
့် ငထ
့်
လူအ ိုးလိုးအထဲ၌ အနမ်က
တင
ွ ် သူတသည်
့် ျဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ လူတအထဲ
့်
့်
အနမ်က
့် ျဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးအတအကျတကက င်ပ
့် င် ဘရ ိုးသခင်သည်
တခတ်သစ်တစ်တခတ်က အစပျြုိုးသည့်် သူ၏အလပ်က သူတအကက
ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်၏၊
့်
အတကက င်ိုးမှ သူတသည်
တြ က်ပပန်တသ လူသ ိုးတက
့်
့် ကယ်စ ိုးပပြုတသ တကက င့်် ပြစ်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် သီိုးသန်ပြစ်
် ၏။
ှ
ဤလူတ၌့်
့် ပပီိုး သတ်သတ်မှတ်မှတရ
ယတနသူ
် တ
ဲ့် သ အလပ်လည်ိုးပြစ်သည်။
့် လပ်တသ အလပ်သည် ြန်ဆင်ိုးရ အတပေါ်၌ သူတဆ င်ရွကခ
တန ဧသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ တန ဧ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည်လည်ိုး ထအတူ
ပင် ပြစ်သည်။ တလ ကကကီိုးထ၌
ဲ အတသွိုးန္ှင ့််
့်
အသ ိုးရကကက
ှ
န်တသ မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးပြစ်ကက၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးအတွက် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
တစ်စတစ်ဦိုးအတနပြင့်် ြန်ဆင်ိုးခရပပီိုးတန က်တင
ွ ် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခခဲရ
ွ ်
့် ၏၊ မခခဲရ
့် ၏အတပေါ်တင

ထအရ က မူတည်သည်မဟတ်တပ။ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အလပ်သည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးတအတွ
က်
့်
ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏၊ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက မခထ ိုးရသည့်် တရွ ိုးတက က်ခလူတအတွ
က်
့်
ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလပ်က သူ၏ြန်ဆင်ိုးရ အကက ိုး၌
တဆ င်ရွက်လသည်အ
့် တွက် ထအလပ်က သူသည် တအ င်တအ င်ပမင်ပမင် ပပီိုးတပမ က်သွ ိုးသည်အထ
မလွဲဧကန် လပ်လမ်မ
ိုးတွင ်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏အလပ်အတွက် အကျြုိုးရှတသ ထလူတအကက
့်
သူအလပ်လပ်လမ်မ
င့်် သူသည် လူသ ိုးတအကက
ိုးတွင ် အလပ်လပ်တသ အခါ
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
အစဉ်အလ မျ ိုး အ ိုးလိုးက တချြျက်လက်၏၊ သူအတွ
က် “ကျန်ဆခ
ဲ ရသည်”၊ “ပပစ်တင်ဆိုးမခရသည်”
့်
န္ှင ့်် “တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရသည်” ဟူတသ စက ိုးလိုးတသည်
အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးပြစ်သည်။
့်
ယဒလူမျြုိုးတသည်
တက င်ိုးမန
ွ က် ကပပီိုး ဣသတရလပပည်ရှ တရွ ိုးတက က်ခ လူတမှ့် လည်ိုး
့်
ထနည်ိုးအတင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ သူတသည်
တက င်ိုးတသ အစွမ်ိုးအစန္ှင ့်် လူသဘ
ဝတ ့်
့်
့်
ရှကကတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ အစအဦိုးတွင ် တယတဟ ဝါ သူ၏အလပ်က အစပျြုိုးခဲပ့် ပီိုး
သူ၏အတစ ဆိုးအလပ်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ထသူတအကက
ိုးတွငပ် ြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
ထသူတအတပေါ်
၌ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က ယတနလ
့် ပ်တဆ င်မည်ဆပါက အဓပပ ယ်မရှ
့်
ပြစ်တနတပလမ်မ
လည်ိုး ြန်ဆင်ိုးရ ၏ တစ်စတ်တစ်တဒသ ပြစ်တနန္င်ပပီိုး ထသူတန္ှ့် င ့််
့် ည်။ ထသူတသည်
့်
ပတ်သက်၍ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးစွ ရှတနန္င်တသ ်လည်ိုး အလပ်၏ဤအဆင်က
့်
သူတအကက
ိုး၌ လပ်တဆ င်မည်ဆပါက အကျြုိုးမရှ ပြစ်တနတပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
့်
သမ်ိုးပက်န္င်လမ်မ
့် ြန်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးကလည်ိုး သမ်ိုးသွငိုး် စည်ိုးရိုးန္င်မည်
မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလပ်က အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငရှ ဤလူတထ
့်
လှညတ
့်် ပပ င်ိုးလက်ပခင်ိုးမှ ထအတကက င်ိုးရင်ိုးအတအကျတကက င်ပ
့် င် ပြစ်သည်။ ဤတနရ ၌
အဓပပ ယ်အရှဆိုးတသ အရ မှ တခတ်တစ်ခက ဘရ ိုးသခင်အစပျြုိုးပခင်ိုး၊ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးက သူတချြျက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် တစ်တခတ်လိုး၏
အလပ်က သူအဆိုးသတ်ပခင်ိုး တပြစ်
ှ
ပ်က ဣသတရလ
့် သည်။ အကယ်၍ သူ၏လက်ရအလ
အမျြုိုးသ ိုးတအကက
ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်မည်ဆပါက သူ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်က
့်
အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ သည်အ
့် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးတ၏
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်၊ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ သ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးတက က်ခရတသ
လူတပြစ်
့် ကကသည်၊ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ န္ှင ့််
ကတတတ ်က အတမွခထက်သည်ဟ ယကကည်သွ ိုးကက တပလမ်မ
့် ည်။
တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏န္င်ငပြစ်သည့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်င၌ ဘရ ိုးသခင်လဇ
ူ ့် တခယူပခင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးဟူသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏

အလပ်က အထတပမ က်တစ၏။ သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု လပ် အလိုးစက သူအပပီိုးသတ်၏၊ ထပပင်
့်
အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငရှ သူအလ
ပ်၏ အချက်အချ ကျတသ အပင်ိုးက
့်
သူအဆိုးသတ်၏။ ဤအလပ်အဆင်သ
့် ိုးဆင်၏
့် အဓကအချက်မှ လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်သည်၊
အတအကျဆရလျှင ် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ အ
် ိုး ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးက ဝတ်ပပြုလ တအ င်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် အလပ်၏ အဆင်တ
ှ
။
့် စ်ဆင်စ
့် ီ၌ ကကီိုးမ ိုးတသ အဓပပ ယ်ရသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အဓပပ ယ်၊ သမဟ
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မလပ်တပ။
့် တ် တန်ြိုးတ မရှ
့် ဘဲန္င
တစ်ြက်တင
ွ ် အလပ်၏ ဤအဆင်သ
့်် ှစ်တပိုးပပီိုး လွနတ
် လပပီိုးတသ
့် ည် တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်က အဆိုးသတ်တပိုး၏။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွငမ
် ူ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးတ၏
့်
အယူအဆအ ိုးလိုးက တချြျက်ပပီိုး၊ လူသ ိုးတ၏ယ
ကကည်မန္
ှု င
ှ ့်် အသပည တ၏
့်
့် နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုး
အ ိုးလိုးက တချြျက်တလသည်။ ယခင်တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်၏ အလပ်က လူသ ိုးတ၏
့် ကွဲပပ ိုးတသ
အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး တဆ င်ရွကခ
် ၏
ဲ့် ။ သတသ
်လည်ိုး ဤအဆင်က
့် မူ လူသ ိုးတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုးက
လိုးဝဥဿ ြယ်ထတ်ပစ်ပပီိုး ထသအ
့် ိုးပြင့်် လူတက
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သမ်ိုးပက်၏။ တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တက
ိုးတွင ်
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တအကက
့်
တဆ င်ရွက်တသ အလပ်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ ရ
် ှ လူအ ိုးလိုးက
သမ်ိုးပက်မည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူအလ
ပ်၏ ဤအဆင်ရ
့် ှ အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ အဓပပ ယ်ပြစ်၏၊
့်
ထအပပင်
သူအလ
ပ်၏ ဤအဆင်န္
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အြိုးအတန်ဆိုးတသ ရှု တထ င်လ
့် င
့် ည်ိုးပြစ်သည်။
့်
့်
အကယ်၍ သင်ကယ်တင်၏ အဆင်အ
့် တန်ိုး နမ့််ကျတနသည်က သင်ယခသပပီိုး မမတန်ြိုးနမ်က
့် ျသည်က
သတသ ်လည်ိုး- သင်သည် ကကီိုးစွ တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က အတမွခထ ိုးရပပီိုး ကကီိုးစွ တသ
ကတတတ ်က ရရှထ ိုးသည်၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ ဤအလပ် အထတပမ က်တအ င်
သင်ကူညန္
ီ င်၏ဟူတသ ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ် အတက င်ိုးဆိုးတသ အရ န္ှင ့်် ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် သည်ဟ
ခစ ိုးရဦိုးမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ရပ်သင
ွ က
် သင်ြူိုးပမင်ခရ
ဲ့် ပပီ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးက သင်သ၏၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သင်လပ်တဆ င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်၏ ယခင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
် သ
ဲ့် ည်။ အကယ်၍
့် စ
့် ဣသတရလပပည်၌ တဆ င်ရွကခ
တန က်ဆိုးတသ က လ အတတ အတွငိုး် သူအလ
ပ်၏ ဤအဆင်က
့် လည်ိုး ဣသတရလ
့်
အမျြုိုးသ ိုးတအကက
ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်မည်ဆပါက ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးတ သ
့်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
တရွ ိုးတက က်ခလူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးက ယကကည်သွ ိုးကကမည် သ မကဘဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ် တစ်ခလိုး သည်လည်ိုး လချင်တသ အကျြုိုးရလဒ်က ရန္င်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ သူအလ
ပ်၏ အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
ဲ့် ည့််
့် စ
့် ဣသတရလပပည်၌ သူလပ်တဆ င်ခသ
့်
အချန်အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌

အလပ်အသစ်ကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ တခတ်သစ်တစ်တခတ်က အစပျြုိုးသည့််
အလပ်ကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မတဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် ပ။ တခတ်သစ်တစ်တခတ်က အစပျြုိုးသည့််
အလပ်ပြစ်တသ အလပ်၏ ယတနအဆင်
က
့်
့် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌
ဦိုးစွ တဆ င်ရွက်တနသည်အ
့် ပပင် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တအကက
ိုးတွင ် ကနဦိုးတဆ င်ရွက်တနပပီ
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် တခတ်တစ်ခလိုးက အစပျြုိုးလျက်ရသည်
ှ
။ လူသ ိုးတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုးအတွငိုး် ၌
ရှတနတသ အသပည အ ိုးလိုးက တစ်ခတတလမျှ ကကင်ိုးကျန်ခင
ွ မ
့်် တပိုးဘဲ ဘရ ိုးသခင်သည်
တချြျက်ခ၏
ဲ့် ။ သူ၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်တွင ် သူသည် လူသ ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုး၊ တဟ င်ိုးတနသည့််
ထကနဦိုးလူတ၏
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်ထတွင ်
့် အသပည နည်ိုးလမ်ိုးတက
့် တချြျက်ခသ
မည်သည်စ
့် ည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးမျှ မရှတကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တဟ င်ိုးသည်အ
့် ရ
ဘ မျှမရှတကက င်ိုး၊ သူလပ်တသ အလပ်သည် လိုးဝချြုပ်ချယ်မှုကင်ိုးပပီိုး လိုးဝလွတ်လပ်တကက င်ိုး၊
ထအပပင်
သူသည် လပ်တလရ ရ ၌ မှနက
် န်တကက င်ိုး လူတက
့်
့် သူပမင်တစသည်။ ြန်ဆင်ိုးရ အကက ိုး၌
သူလပ်တသ မည်သည်အ
့် လပ်ကမဆ သင်သည် အပပည်အ
့် ဝန ခရမည်။ သူလပ်တသ အလပ်အ ိုးလိုး၌
အဓပပ ယ်ရပပီ
ှ ိုး ထအလပ်က သူ၏ကယ်ပင်အလတတ ်၊ သူ၏ကယ်ပင်ဉ ဏ်ပည န္ှငအ
့်် ညီ
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်က လူသ ိုးတ၏
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
့် တရွ ိုးချယ်ချက်မျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုးန္ှငအ
မဟတ်တချ။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ခသည် သူ၏အလပ်အတွက် အကျြုိုးရှပါက ထအရ က သူလပ်၏။
ထပပင်
့် အကယ်၍ တစ်စတစ်ခသည် သူ၏အလပ်အတွက် အကျြုိုးမရှပါက ထအရ သည် မည်မျှပင်
တက င်ိုးတနသည်ပြစ်တစ သူမလပ်တချ။ သူ၏အလပ်က လက်ခရရှမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သူအလ
ပ်၏
့်
တည်တနရ က သူအလ
ပ်၏ အဓပပ ယ်၊ ရည်ရွယခ
် ျက်တန္ှ့် ငအ
့်် ညီ တရွ ိုးချယ်ပပီိုး သူအလပ်လပ်သည်။
့်
သူအလပ်လပ်တသ အခါ အတတ်က စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက သူမလက်န သကဲသ
့် ပ
့် တသနည်ိုး
အတဟ င်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး သူမလက်န တပ။ ထသပပြုမည်
အ
့် စ ိုး သူ၏အလပ်က
့်
အလပ်၏အဓပပ ယ်န္င
ှ အ
့်် ညီ သူစီစဉ်သည်။ တန က်ဆိုးတင
ွ ် သူသည် စစ်မန
ှ တ
် သ အကျြုိုးရလဒ်န္င
ှ ့််
တမျှ ်လင်ထ
န ိုးမလည်ပါက
့် ိုးတသ ပန်ိုးတင်က ရရှတပလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးက ယတန သင်
့်
ဤအလပ်သည် သင်အ
့် တပေါ် အကျြုိုးသက်တရ က်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။

တအ င်ခမင်မှု သိမဟု
ု ့် တ ် ရှု ားနိမ့််မှုသည် လူတလျှ က်တသ
လမ်ားတကက င်ားအတပေါ်တင
ွ ် မူတည်သည်
လူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတ၏
ှု တွက်
့် အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် သမဟ
့် တ် ခဏတ တပျ ်ရင်မအ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကသည်။ မည်သည့်် ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးကမျှ မကကြုရတသိုးသည့််

သူမျ ိုးအတွက်၊ တက င်ိုးကင်ဘသ ဝင်
့် တရ က်ရန်အလငှ့် ၊ ဆလ ဘ်မျ ိုး ရရှရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်က
၎င်ိုးတ ယ
စလင်တစပခင်ိုးခရြအလ
ငှ့် သမဟ
့် ကကည်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကပခင်ိုး
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ လူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်ိုးရန် အလငှ့် ၊ သမဟ
့် တ ဝန်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် တ်
၎င်ိုးတ၏
့် တစရန် အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ကကပခင်ိုး မဟတ်ဟ ဆရတပမည်။
့် ဝတတရ ိုးက ပပည်စ
လူမျ ိုးသည် အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ မျ ိုးက တနထင်ရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ယကကည်ခလ
ဲ ှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသည် အသက်ရသည်
ှ
အ
့် တွက် သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်သင်သ
့် ည်၊
အတကက င်ိုးမှ ယင်ိုးသ လ
့် ပ်တဆ င်ရန်မှ တက င်ိုးကင်ဘ၏ ဥပတဒသန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုး၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ လူ၏ ပင်က တမွိုးရ ပါတ ဝန် ပြစ်သည်ဟူ၍
ယကကည်တသ သူမျ ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ဤသပြင
ယ်ပင်
့် ့်် မတူကွဲပပ ိုးတသ လူအသီိုးသီိုးသည် မမတ၏က
့်
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးက လက်စ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ လ
ှ ိုး် ချက်န္င
ှ ့််
့် က်စ ိုးပခင်ိုး၏ ရည်မန
ယင်ိုးတန က်ကယ
ွ ်ရှ ကကရွ ယခ
် ျက်တသည်
အ ိုးလိုးအတူတူ ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
အမျ ိုးစအတွက် ၎င်ိုးတ၏
ွ ်ပခင်ိုး ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးက မျ ိုးစွ တူညကီ ကတပသည်။ ပပီိုးခဲသ
့် ည့််
့် ကိုးကယ
တထ င်ချီန္စ
ှ ်အချြုျို့တွင၊် ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးစွ တသဆိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
လည်ိုး
့်
တသဆိုးခဲက
တစ်ြန် တမွိုးြွ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွတသ သူမှ တစ်ဦိုး န္ှစ်ဦိုးသ
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တစ်တထ င် န္ှစ်တထ င်ပင် မဟတ်ဘ၊ဲ ဤလူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်အလ ိုးအလ မျ ိုး သမဟ
့် တ် အန င်္တ်အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် မွနပ် မတ်တသ
တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးအတွက် လက်စ ိုးကကတပသည်။ ခရစ်တတ ်က ဆည်ိုးကပ်တသ သူမျ ိုးသည်
အခါကျဲ၍ အလ နည်ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးဝတ်၌ တမွျို့တလျ ်တသ ယကကည်သူ မျ ိုးစွ သည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင် ပက်ကန
ွ မ
် ျ ိုးတွင ် တကျ မ
့် ၊ ့် ထအပပင်
တအ င်ပမင်ပပီိုးတသ
့် လျက် တသဆိုးဆဲပြစ်ကကသကဲသ
့်
လူအတရအတွက်မှ တသိုးြဲွ နည်ိုးပါိုးလှတပသည်။ ယတနထ
့် တင် လူမျ ိုး ရှု ိုးနမ်ရ
့် သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး
သမဟ
င်ပမင်မ၏
ှု လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မသ
ရှကကတသိုးတချ။ ခရစ်တတ ်က
့် တ် ၎င်ိုးတ တအ
့်
့်
တြွရှ ပခင်ိုးအ ိုး စတ်စဲလ
ွ မ်ိုးကကတသ သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ွ ိုး် သပမင်မှု
့် ရတ်ပခည်ိုး ထိုးထင
အခက်အတန်က
တကယ်က မသကကတသ တကက င၊့်် ဤနက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုး၏
့် မရရှကကတသိုးတချ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမန
ှ က
် စူိုးစမ်ိုးတြ ်ထတ်ပခင်ိုး မရှခဲက့် ကတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးတင
ွ ် အပတ်တကတ် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ တလျှ
က်တသ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တစ်ချန်က ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် သ ရှု ိုးနမ်မ
့် ှု လမ်ိုးတကက င်ိုး
့် အရင်လူမျ ိုးက တလျှ က်ခတ
ပြစ်ပပီိုး၊ တအ င်ပမင်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုး မဟတ်တပ။ ဤသပြင်
မျှ တြွရှ သည် ပြစ်တစ၊
့် ့် ၎င်ိုးတ မည်
့်
၎င်ိုးတသည်
အတမှ င်သ ဦိုး
့်
့် တည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတ ့်

ရရှသည်မှ ခါိုးသက်တသ အသီိုးအပွင ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အတတ်အချန်က လမျ ိုးတင
ွ ်
တအ င်ပမင်ခကဲ့် ကတသ သူမျ ိုးက အတယူကကတသ လူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် အခွငအ
့်် လမ်ိုးတက င်ိုး
ရရှကကမည်တလ သမဟ
့် တ် တဘိုးဒကခတတွျို့ ကကမည်တလ ဆသည်က ကကြုတင်ခန်မှ့် နိုး် ရန်
ခက်ခဲသတလ က်ပြစ်တပသည်။ သဆ
ဲ့် သ သူမျ ိုး၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်
့် တ
့် လျှင ် ရှု ိုးနမ်ခ
လက်တလျှ က်ပခင်ိုးပြင ့်် ရှ တြွကကတသ သူမျ ိုးအတွက် အလ ိုးအလ မည်မျှ ဆိုးရွ ိုးသနည်ိုး။
၎င်ိုးတသည်
သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် ရှု ိုးနမ်မ
့် ှု အလ ိုးအလ တစ်ခတွင ် ရှသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတ ့်
့်
တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတင
ွ ် မည်သည့်် တန်ြိုးရှသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အချန်က
ပြြုန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးထတ်ပခင်ိုးတွင ်
တအ င်ပမင်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် ရှု ိုးနမ့််သည်ပြစ်တစ၊ တတတပပ ရလျှင ် ၎င်ိုးတ ထ
့် သပြစ်
့် ရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခ ရှပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှု ၎င်ိုးတ သတဘ
ကျ
့် က
့် တအ င်ပမင်မှု သမဟ
့် တ် ရှု ိုးနမ်မ
့်
တြွရှ ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ဆိုးပြတ်သည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၌ လူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတပခခအကျဆိုးတသ သတ်မှတခ
် ျက်မှ သူသည်
ရိုးသ ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ မမကယ်ကယ် အပပည်အ
့် ဝ ဆက်ကပ်အပ်န္က
ှ
အမှနတ
် ကယ်
န ခသည်ဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတွက် အခက်ခဆ
ဲ ိုးတသ အရ မှ စစ်မှနတ
် သ
ယကကည်မအ
ှု တွက် အလဲအလှယ်ပပြုရ တွင ် သူ၏အသက်တ တစ်ခလိုးက တပိုးရန် ပြစ်သည်၊
ယင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သူသည် အလိုးစတသ သမမ တရ ိုးက ရရှန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် သူ၏တ ဝန်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ ရှု ိုးနမ်တ
့် သ သူတ ့်
ကကြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်သည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ခရစ်တတ ်အ ိုး ရှ မတတွျို့တသ သူမျ ိုးက သ ၍ပင်
ကကြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်တပ။ လူသည် မမကယ်မမ ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ဆည်ိုးကပ်ပခင်ိုးတင
ွ ်
အရည်အချင်ိုး မရှတသ တကက င်၊့် လူသည် ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် ြ သူ
့် ၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရန် လလ ိုးပခင်ိုး
မရှတသ တကက င်၊့် လူသည် သမမ တရ ိုးက ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက တရှ င်ြယ်က မမ၏
ကယ်ပင် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လှမ်ိုးတသ တကက င်၊့် လူသည် ရှု ိုးနမ်ပ့် ပီိုး ပြစ်တသ သူတ၏
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတန က်လက်ပခင်ိုးပြင့်် အပမဲ တြွရှ တသ တကက င်၊့် လူသည် တက င်ိုးကင်ဘက အပမဲ
ြီဆန်တသ တကက င်၊့် ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် လူသည် အပမဲ ကျရှု ိုး၏၊ စ တန်၏ လှညက
့်် က
ွ အ
် ိုးပြင ့်် အပမဲ
အယသွငိုး် ခရက မမ၏ ကယ်ပင် ကွနတ
် င
ွ ် အမခရတပသည်။ လူသည် ခရစ်တတ ်က မသတသ တကက င်၊့်
လူသည် သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး၌ မကျွမ်ိုးကျင်တသ တကက င်၊့် လူသည်
တပါလအ ိုး အလွန ် ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးပပီိုး တက င်ိုးကင်ဘအ ိုး အလွန ် တပ်မက်တသ တကက င်၊့် လူသည်
သူအ
့် ိုး န ခရန် ခရစ်တတ ်က အပမဲတတ င်ိုးဆပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ဩဇ တပိုးတနတသ တကက င၊့််
ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ထကကီိုးပမတ်သည့်် ပင်္္ြုလ်မျ ိုးန္ှင ့်် တလ က၏ သခ၊ ဒကခသသရ က

ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုးသည် တသမျြုိုးပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု
အလယ်တင
ွ ် တသဆိုးကကဆဲ ပြစ်တပသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတပပ န္င်သမျှအ ိုးလိုးမှ
့်
၎င်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ တသပခင်ိုးပြင ့်် တသဆိုးကကရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် အကျြုိုးဆက်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
တသပခင်ိုးသည် တရ ိုးမမျှတမှု မရှတပ။ ၎င်ိုးတ၏
ှု ည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ ဥပတဒသအြ ့်
့် သ
့် ရှု ိုးနမ်မ
သ ၍ပင် သည်ိုးမခန္င်စရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးသည် လူတလ
ကမှ
့်
လ တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူတ အလယ်
ရှ သမမ တရ ိုးက ခရစ်တတ ်က လက်ဆင်က
့် မ်ိုးတပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ယင်ိုးသည် ခရစ်တတ ်ထမှ၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ထမှ တပေါ်တပါက်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ဤသည်မှ လူ တတ်န္င်စမ
ွ ်ိုးတသ အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ သတသ
် ခရစ်တတ ်သည် သမမ တရ ိုးကသ
့်
တထ က်ပတ
့် ပိုးသည်။ လူသည် ၎င်ိုး၏ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ တအ င်ပမင်မည်၊
မတအ င်ပမင်မည်က ဆိုးပြတ်ရန် သူ ကကလ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် သမမ တရ ိုး၌ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး
့်
သမဟ
့််
ပြစ်သည်မှ ယတတရှတပသည်။
့် တ် ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးသည် လူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးတကက ငသ
လူ၏သမမ တရ ိုး၌ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သမဟ
ှ ့်် မည်သမျှ
့် တ် ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးသည် လိုးဝ ခရစ်တတ ်န္င
့်
သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှြူိုးဘ၊ဲ ထအစ ိုး သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
သတ်မှတပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်အတွက် အတရိုးကစစမဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါမျ ိုး တဆ င်ရွက်သငသ
့်် ည့်် တ ဝန်န္င
ှ ့်် တက်ရက် ဆက်န္ယ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်က တခါင်ိုးခတစြရန်
ှ ့်် သူ၏ တအ င်ပမင်မှု သမဟ
့် အလငှ့် ၊ လူ၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
့် တ်
ကျရှု ိုးမှုတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တခါင်ိုးအတပေါ်တွင ် ပချထ ိုး၍ မရတပ။ လူအမျ ိုးစသည် တပါလန္ှင ့််
တပတရတ၏
ှ ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အသပည အနည်ိုးငယ် ရှကက၏၊
့် လက်စ ိုးပခင်ိုးန္င
သတသ
်လည်ိုး တပတရန္ှင ့်် တပါလတ၏
် ရ ကမျှ မသကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့် ရလဒ်မျ ိုးထက် ပ၍ မည်သည့်အ
တပတရ၏ တအ င်ပမင်မှု တန က်ကယ
ွ ်က လျှြုျို့ ဝှက်ချက် သမဟ
့် တ် တပါလ၏ ကျရှု ိုးမှုသ ဦိုး
့် တည်တစသည့််
ချြုျို့တပဲ့် ခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မသန ိုးမလည်ကကတချ။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အန္ှစ်သ ရက လိုးဝ ရပ်စ ိုးမန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှပါက၊ သင်တအမျ
ိုးစ၏
့်
လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် ရှု ိုးနမ်လ
့် မ်ဦ
့် ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တထဲ
့် မှ အတရအတွက် အနည်ိုးငယ်
တအ င်ပမင်မည်ဆလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
တပတရန္ှင ့်် တန်ိုးတူ ပြစ်လမ်ဦ
့် ိုးမည် မဟတ်တပ။ သင်၏
့်
လက်စ ိုးပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပါက၊ သင်တ
ွ ်
့် င
တအ င်ပမင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တမျှ ်လင်ခ
ွ ်
့် ျက် ရှ၏။ သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်စ ိုးပခင်ိုးတင
သင်နင်ိုးတလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပါက၊ သင်သည်
အစဉ်အပမဲ တအ င်ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလမ်မ
့် ၊ ့် တပါလကဲသ
့် တူ
ီ သ အဆိုးသတ်က
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ညတ
ကကြုရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။

တပတရသည် စလင်တစပခင်ိုးခခဲရ
ဲ့် ည်။ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
့် သည့်် လူတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ကကြုတတွျို့ ပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ ထသပြင်
့် ့် ဘရ ိုးသခင်က ပြြူစင်တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်ခ
ရရှပပီိုးသည့်တ
် န က်မှသ ၊ သူသည် အပပည့်အ
် ဝ စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ သူ တလျှ က်လှမ်ိုးသည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
ဲ့် သ
့် သည်။ ယင်ိုးမှ အစအဦိုးကတည်ိုးက တပတရ တလျှ က်ခတ
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးအတွက်
သူ၏ ကကရွ ယ်ချက်သည် မှနက
် န်တသ ကကရွ ယ်ချက် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတကက
င့်် သူသည် စလင်တစပခင်ိုးက
့်
ခခဲရ
့် သူတစ်ဦိုး ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယခင်က လူသ ိုး လိုးဝ မတလျှ က်လှမ်ိုးခဲြ
့် ူိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်တစ်ခက
သူ နင်ိုးတလျှ က်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ သတသ
် အစကတည်ိုးက တပါလ တလျှ က်ခပဲ့် ပီိုးတသ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ခရစ်တတ ်က ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည် ခရစ်တတ ်အတွက်
့်
ဆယ်စန္ှစ် အချြုျို့ ကက အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သူက
့် အသိုးပပြုရန် န္ှင ့်် သူ၏
အလပ်အတွက် တပါလ၏ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုး၏ ထူိုးချွနမ
် မ
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးက တက င်ိုးစွ အသိုးချြ ့်
ဆန္ဒရခဲ
ှ တ
ပြစ်တပသည်။ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အသိုးပပြုပခင်ိုးခခဲရ
့် သ တကက င်သ
့်
့် တသ
တစ်စတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယရှု က သူ၏ လူသဘ
ဝအတပေါ် အတက င်ိုးပမင်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် သူသည်
့်
အသိုးပပြုခခဲရ
ပြစ်သည်။ တယရှု အတွက်
့် ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးတကက င်သ
့်
အလပ်လပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ သူသည် တအ က်သ လှ
့် ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသလ
့် ဲပခင်ိုးခခဲရ
့် ပ်ရသည်က သူ
တပျ ်တသ တကက င့်် မဟတ်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့််
လမ်ိုးပပမှုတကက င့်် ထသတသ
အလပ်က သူ လပ်တဆ င်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူလပ်ခတ
ဲ့် သ အလပ်သည်
့်
မည်သန္ှ့် ငမ
့်် ျှ သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး သမဟ
ဝက လိုးဝ ကယ်စ ိုးမပပြုခဲတ
့် ပ။ တပါလ၏
့် တ် သူ၏ လူသဘ
့်
အလပ်သည် အတစခ တစ်တယ က်၏ အလပ်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊ ယင်ိုးမှ သူသည်
တမန်တတ ်တစ်ဦိုး၏ အလပ်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ သတသ
် တပတရက
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။ သူသည်လည်ိုး အလပ်တချြုျို့က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် တပါလ၏
အလပ်တလ က် မကကီိုးမ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် မမ၏ကယ်ပင် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအ ိုး
လက်စ ိုးတနစဉ်တွင ် အလပ်လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အလပ်သည် တပါလ၏ အလပ်န္င
ှ ့််
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတလသည်။ တပတရ၏ အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏
တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် တမန်တတ ်တစ်ဦိုး၏ အခန်ိုးကဏ္ဍပြင ့််
အလပ်မလပ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်တနစဉ်တွင ် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပါလ၏
အလပ် တဆ င်ရွက်ပ နည်ိုးလမ်ိုးသည်လည်ိုး သူ၏ကယ်တရိုးကယ်တ လက်စ ိုးပခင်ိုး ပါရှခဲသ
့် ည်။ သူ၏
လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် အန င်္တ်အတွက် သူ၏ တမျှ ်လင်ခ
် သ
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးမွနတ
ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခအတွက် သူ၏ ဆန္ဒတထက်
ဘ မျှမပခဲတ
ွ ်
့် ပ။ သူသည် သူ၏ အလပ်အတွငိုး် တင
့်

စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်မခခဲသ
့် ၊ ့် ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးတက
့် ကဲသ
့် ပ။
့် လည်ိုး လက်မခခဲတ
သူလပ်သည့်် အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးပပီိုး သူလပ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အြ န္ှ
ွ ် ဆလ ဘ်က သူက
့် စ်လြွယ် ပြစ်သတရွ ျို့၊ တန က်ဆိုးတင
့် တစ ငက့်် ကြုမည်ဟ သူ
ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ အလပ်တင
ွ ် ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ယင်ိုးမှ အ ိုးလိုးမှ အလပ်
အတွက်သက်သက်သ ပြစ်ပပီိုး၊ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်ပခင်ိုးအလယ်တင
ွ ် တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ခင်ိုး
မဟတ်တပ။ သူအလ
ပ်ထရ
ဲ ှ အရ ရ တင်ိုးသည် အတပိုးအယူတစ်ခ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ
့်
သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန် သမဟ
့် တ် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး တစ်ခမျှ မပါဝင်တပ။ သူ၏
အလပ်ပြစ်စဉ်အတွငိုး် တွင၊် တပါလ၏ တဟ င်ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်တ
် ပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျှ
မပြစ်ပွ ိုးခဲတ
ူ ျ ိုးအ ိုး အတစခပခင်ိုးမျှ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထဲ
့် ချ။ သူ၏အလပ်မှ အပခ ိုးသမ
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှခဲတ
့် ချ။ တပါလသည် စလင်တစပခင်ိုး မခရဘဲ သမဟ
့် တ်
ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးမခရဘဲ သူ၏ အလပ်က တက်ရက် တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ သူသည် ဆလ ဘ်အ ိုးပြင့််
လှုျို့တဆ ်ခခဲရ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး
့် သည်။ တပတရမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ သူသည် ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကင်တွယတ
ခခဲရ
ှ ိုး် ချက်န္င
ှ ့််
့် သူ တစ်တယ က်ပြစ်ပပီိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ကကြုပပီိုးခဲသ
့် ူ ပြစ်သည်။ တပတရအလပ်၏ ရည်မန
ကကရွ ယ်ချက်သည် တပါလ အလပ်၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ကကရွ ယခ
် ျက်တန္ှ့် င ့်် အတပခခအ ိုးပြင့်် ကွဲပပ ိုး
ပခ ိုးန ိုးသည်။ တပတရသည် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အလပ်ပမ ဏက မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးစွ ကကြုခဲရ
့် ပပီိုး၊ သူတြွရှ ခဲသ
့် ည့်် အရ မှ သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
စစ်မှနတ
် သ တပပ င်ိုးလဲမှု ပြစ်သည်။ သူ၏ အလပ်က အလပ်အတွက် သက်သက် တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်
မဟတ်တပ။ တပါလသည် မျ ိုးစွ တသ အလပ်က လပ်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ထအရ အ ိုးလိုးသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တပါလသည် ဤအလပ်ပြင ့််
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက မတတွျို့ ကကြုခဲရ
့် တပ။ တပတရသည် မျ ိုးစွ သ ၍နည်ိုးပါိုးတသ
အလပ်က လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူမှတစ်ဆင့်် မျ ိုးစွ တသ အလပ်က
မလပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င်သ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအလ
ပ်၏ ပမ ဏသည် ၎င်ိုးတမှ့် စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
့်
့် သည်၊
့်
မခခဲရ
့် သည်က အဆိုးအပြတ်မတပိုးတပ။ တစ်တယ က်တသ သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် ဆလ ဘ်မျ ိုး
ရရှရန်အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုး တစ်တယ က်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ အဆိုးစန
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးက
ရရှရန်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးရန်အလငှ့် ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ် ပရပ်တစ်ခက
တနထင်သွ ိုးန္င်မည့်် အတင်ိုးအတ အထ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် သူ၏
တ ဝန်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အပပင်ပန်ိုးအရ ၎င်ိုးတသည်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးသည်လည်ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ အလ
ပ်ပမ ဏ မည်မျှ
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က အတပခခ၍ ၎င်ိုးတထဲ
့် သည်က သင်
့် မှ မည်သူ စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ

ဆိုးပြတ်၍မရတပ။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင် ချစ်ခင်တသ လူတစ်တယ က်၏ ပရပ်က
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က န ခတသ သူတစ်ဦိုးပြစ်ရန်၊ ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင ့််
့် လက်ခတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ရန်န္င
သူ၏ တ ဝန်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးခဲသ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
့် တ
့် ည်။ သူသည် မမကယ်ကယ်
ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ မမကယ်တင်၏ အလိုးစက ဘရ ိုးသခင်၏
လက်ထထ
ဲ ိုးရှန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တသသည်အထ န ခန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ သူ လပ်တဆ င်ရန်
ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
သူ စွမ်ိုးတဆ င် ရရှခဲသ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏
့် ည့်အ
့်
အဆိုးသတ်သည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် တပါလ၏အဆိုးသတ်န္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးရသည့်် အတပခခ
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ တပတရထဲတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည်
သူက
့် စလင်တစရန် ပြစ်ပပီိုး၊ တပါလထဲ၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သူက
့်
အသိုးပပြုရန် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အပမင်မျ ိုးသည် မတူညတ
ီ သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက် ရှကကသည်။ တပတရသည် ဤအလပ်က မမကယ်ကယ်အြ အသ
ိုးချပပီိုး၊ အပခ ိုးသူမျ ိုး
့်
ထလည်ိုး တထ က်ပတ
်လည်ိုး တပါလမှ မူ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ပိုးခဲသ
့် ည်။ သတသ
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး အလိုးစက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထသ တထ က်ပတ
ိုးမှ
့် ပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ မမကယ်ကယ်အြ ယင်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မရရှခဲတ
့် ပ။ ဤသပြင်
့် ့် သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
် န က်၊ တပါလအထဲမှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည်
့် ပပီိုးသည့်တ
တကယ်မရှသတလ က် ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏ သဘ ဝ အတပခအတနတွင ် ကျန်ရစ်ဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊
ယခင်က တပါလ ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အခက်အခဲက
ကက့်ကက့်ခပပီိုးတန က်တင
ွ သ
် ၊ သူသည် မည်သ အလ
ပ်လပ်ရမည်က သင်ယခ
ူ ပဲ့် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ခန္င်ရည်ကလည်ိုး သင်ယခ
ူ ပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ သဘ ဝတဟ င်ိုးသည် သူ၏ အလွန ်
န္င်လစတ်ပပင်ိုးက တကကိုးစ ိုး သဘ ဝသည် ကျန်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
အလပ်လပ်ပပီိုးတန က်တွင၊် သူသည် သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက မသသကဲသ
့် ၊ ့်
သူ၏ တဟ င်ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမလ
ှ ည်ိုး မမကယ်ကယ် မြယ်ရှ ိုးခဲတ
့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးက သူ၏
အလပ်တွင ် သသ ထင်ရှ ိုးစွ ပမင်၍ရန္င်ဆပဲ ြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏အထဲတွင ် သ ၍မျ ိုးတသ
အလပ်အတတွျို့အကကြုမျှသ ရှခဲတ
တသိုးန္ပ်တသ အတတွျို့အကကြု တစ်ခတည်ိုးသည်
့် သ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
့်
သူက
ွ ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သူ၏ အပမင်မျ ိုး သမဟ
့် တပပ င်ိုးလဲတပိုးန္င်စမ
့် တ်
သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အတရိုးပါမှုတက
ဲ့် ပ။ ခရစ်တတ ်အတွက် သူသည်
့် မတပပ င်ိုးလဲန္င်ခတ
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သခင်တယရှု က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် န္ှပ်စက်ညှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုး

မပပြုခဲတ
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သူ၏ အသပည တွင ်
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်န္င
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ဤသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အြ မ
့် မကယ်ကယ် ဆက်ကပ်ရန်အလငှ့်
အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် သူ၏ အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် အတင်ိုးအကျပ်
မပြစ်မတန လပ်ခရ
ဲ့် ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ဆလတပသည်။ အတကက င်ိုးမှ အစအဦိုး၌ သူသည် ခရစ်တတ ်က
န္ှပ်စက်ညှဉ်ိုးပန်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ခရစ်တတ ်က ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
ပင်ကအ ိုးပြင့်် ခရစ်တတ ်အ ိုး တမင်တက ညှဉ်ိုးဆဲတသ ပန်ကန်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အသပည မရှခဲသ
ပ်
့် ူ တစ်ဦိုးပြစ်သည်။ သူအလ
့်
အဆိုးသတ်ခါနီိုးတွင၊် သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက မသခဲတ
့် ၊ ့်
့် သိုးသကဲသ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလက စိုးစဉ်ိုးမျှ အတရိုးမထ ိုးဘ၊ဲ သူ၏ ပင်ကစရက်န္င
ှ အ
့်် ညီ မမ
ဆန္ဒအတလျ က် ပပြုမူရမျှ ပပြုမူခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့်် သူ၏ သဘ ဝသည် ခရစ်တတ ်က
့်
မလမန်ိုးထ ိုးစတ်ရခဲ
ှ ပ့် ပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက မန ခခဲတ
့် ပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က
စွနပယ်
် ့် ပခင်ိုး ခခဲရ
ှ ့်် ခရစ်တတ ်က
့် ပပီိုးသူ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မသသူန္င
ဆန်ကျင်
သပူ ြစ်သည့်် ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် အဘယ်သ ကယ်
တင်ခရန္င်မည်နည်ိုး။ လူသည်
့်
့်
့်
ကယ်တင်ခရန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်မှ သူ အလပ်မည်မျှ လပ်တဆ င်သည်၊ သမဟ
့် တ် သူ မည်မျှ
ဆက်ကပ်သည် ဆသည်တအတပေါ်
မမူတည်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
အလပ်က သပခင်ိုး ရှ မရှ သူသည် သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်န္င
ှ ၊့််
လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် သူ၏ အပမင်မျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုး ရှ မရှ စသည်တအ
့် ိုးပြင ့််
သတ်မှတ်တပသည်။
တပတရသည် တယရှု တန က် စတင်လက်သည့်် တန က်တွင ် သဘ ဝအတလျ က် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးမျ ိုး
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ပွ ိုးခဲတ
် ့် ှငိုး် တသ
့် သ ်လည်ိုး၊ သဘ ဝအရ သူသည်၊ အစအဦိုးကတည်ိုးက သနရ
ဝည ဉ်တတ ်က ကျြုိုးန္ွန ခရန်န္င
ှ ့်် ခရစ်တတ ်က တြွရှ ရန် လလ ိုးတနခဲသ
့် ည့််
သူတစ်တယ က်ပြစ်တပသည်။ သူ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုး န ခပခင်ိုးသည် စင်ကကယ်ခသ
ဲ့် ည်။
သူသည် တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးတက
့် ၊ဲ ထအစ ိုး သမမ တရ ိုးအ ိုး န ခပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
့် မတြွရှ ခဲဘ
လှုျို့တဆ ်ခခဲရ
ဲ့် ည့်အ
် ချန် သိုးကကမ်
့် သည်။ တပတရသည် ခရစ်တတ ်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုး ပငင်ိုးပယ်ခသ
ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် သူသည် သခင်တယရှု အ ိုး အစအစမ်ိုးပပြုခဲ့် တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ထသတသ
့်
လူသ ိုး၏ အနည်ိုးငယ်တသ အ ိုးနည်ိုးမသ
ှု ည် သူ၏ သဘ ဝန္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှခဲတ
့် ပ၊
ယင်ိုးသည် သူ၏ အန င်္တ် လက်စ ိုးပခင်ိုးက အကျြုိုးသက်တရ က်မှု မရှခဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက သူ၏
့် ကဲသ
တသွိုးတဆ င်မမ
ှု ှ အန္တခရစ်တစ်ဦိုး၏ လပ်ရပ်ပြစ်သည်ဟ လတလ က်စွ သက်တသမပပန္င်တပ။
ပမှနလ
် ူသ ိုး အ ိုးနည်ိုးချက်သည် တလ ကရှ လူအ ိုးလိုး ပင်ဆင်ကကရသည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်-

တပတရသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှု တစ်ခတတလ ရှမည်ဟ သင် တမျှ ်လင်သ
့် တလ ။ တပတရသည်
မက်မဲတသ အမှ ိုးတစ်ချြုျို့ လပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် လူမျ ိုးသည် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အချြုျို့တသ အပမင်မျ ိုး
ကင်စဲထ
ွ
ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။ ပပီိုးလျှင ် လူမျ ိုးသည် တပါလအ ိုး သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
အလပ်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူတရိုးသ ိုးခဲတ
့် သ ကသဝါဒစ တစ င်မျ ိုး အ ိုးလိုးတကက င့်် သူက
့် အလွန ်
ရတသတလိုးပမတ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ လူသည် အဘယ်နည်ိုးန္ှင ့်် လူ၏ အန္ှစ်သ ရက ရပ်စ ိုးမန္င်စမ
ွ ်ိုး
ရှန္င်မည်နည်ိုး။ အသစတ် အမှနတ
် ကယ်ရတသ
ှ
သူမျ ိုးသည် ထသတသ
မသသ သည့်် အရ က
့်
ဧကန်မချ ပမင်န္င်ကကပါသတလ ။ တပတရ၏ န ကျင်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နသည့်် အတတွျို့အကကြု
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုး မတင်ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က တပတရသည်
စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မရှခဲ၊့် သမဟ
့် ဟ
့် တ် တပတရသည် စလင်တစပခင်ိုး မခခဲရ
သက်တသမပပတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လူသ ိုးက မည်သ ပပည်
ဝ
့် စွ န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးသည် တယရှု က ကယ်တင်ကယ်ကျ တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
တန က်ပင်ိုး မျြုိုးဆက်မျ ိုးက စတဆ င်ိုးပပြုစ ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် လျက် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူ၏ စတ်ကူိုးမျ ိုးအတင်ိုး တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထအပပင်
တပတရန္ှင ့်် တပါလ၏ အဆိုးသတ်မျ ိုးက ကသဝါဒစ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
အတအကျ မတြ ်ပပထ ိုးတချ၊ ထတကက
င့်် လူသည် တပတရန္ှင ့်် တပါလက သူ၏ ကယ်ပင်
့်
သပမင်န ိုးလည်ပခင်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး၊ သူ၏ ကယ်ပင် န္ှစ်သက်မှုမျ ိုးအတင်ိုး အကဲပြတ်တလသည်။
တပါလသည် အလပ်မျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူ၏ “ပပ
့် ိုးမှုမျ ိုး” သည် အလွန ်
ကကီိုးမ ိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့်် သူသည် လူထ၏ ယကကည်ပခင်ိုးက ရရှခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသည်
အတပေါ်ယမျ ိုးအတပေါ်သ အ ရစက်သည် မဟတ်တလ ။ လူသည် လူ၏ အန္ှစ်သ ရက အဘယ်သ ့်
ရပ်စ ိုးမန္င်စွမ်ိုး ရှန္င်မည်နည်ိုး။ တြ ်ပပရန်မလသည်မှ ၊ တပါလသည် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးကက
ဝတ်ပပြုကိုးကွယပ် ခင်ိုး ခရသူတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုးသည်က တထ က်ဆလျှင၊် မည်သသ
ူ ည် သူ၏ အလပ်အ ိုး
မဆင်မပခင် ပငင်ိုးပယ်ဝမ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င ့်် သူ၏
့် ည်နည်ိုး။ တပတရသည် တငါသည်တစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ခသ
့်
ပပ
တလ က် ကကီိုးပမတ်န္င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ပပြုလ
ပ်ခကဲ့် ကသည့််
့် ိုးပါဝင်မှုသည် အဘယ်သ တပါလ
့်
့်
ပပ
့် ိုးမှုမျ ိုးအရ၊ တပါလသည် တပတရထက်အလျင် ဆချခရသင်ပ့် ပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက
ရရှရန် သ ၍ အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီတသ သူတစ်တယ က် ပြစ်ခသ
ဲ့် င်တ
့် ပသည်။ သူ၏ တပါလအ ိုး
ဆက်ဆပခင်ိုးတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
အလပ်လပ်တစခဲပ့် ပီိုး၊
့်
့် သူ၏ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးမှ တစ်ဆင်သ
တပတရကမူ ဘရ ိုးသခင်က စလင်တစခဲမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ သခင်တယရှု သည်
့် ည်ဟ မည်သူ စတ်ကူိုးမန္င်ခမ
တပတရန္ှင ့်် တပါလတအတွ
က် အစကတည်ိုးက အစီအစဉ်မျ ိုး ချမှတခ
် ပဲ့် ခင်ိုး လိုးဝမဟတ်တပ၊ ယင်ိုးထက်
့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် သည် သမဟ
့်
့် ပင်က သဘ ဝမျ ိုးအရ စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
့် တ် အလပ်လပ်တစပခင်ိုး

ခခဲရ
င့်် လူတပမင်
့် ရ မှ လူ၏ အပပင်ပန်ိုး ပပ
့် တပသည်။ ထတကက
့် ိုးမှုမျ ိုးသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
့် သည်အ
ဘရ ိုးသခင် ပမင်သည်အ
့် ရ မှ မူ လူ၏ အန္ှစ်သ ရအပပင်၊ အစမှ လူက လက်စ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
လူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး တန က်ကွယ်ရှ ကကရွ ယ်ချက် ပြစ်သည်။ လူတသည်
လူတစ်ဦိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အယူအဆမျ ိုးအရန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးအရ အကဲပြတ်သည်၊ သတသ
်
့် ကယ်ပင် သပမင်န ိုးလည်မမ
့်
လူတစ်ဦိုး၏ တန က်ဆိုး အဆိုးသတ်က သူ၏ အပပင်ပန်ိုးအရ မျ ိုးအရ ဆိုးပြတ်သည် မဟတ်တပ။
ထတကက
င့်် အစကတည်ိုးက သင်တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တအ င်ပမင်မ၏
ှု လမ်ိုးတကက င်ိုး
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် သင်၏ အပမင်ရှုတထ င်သ
် န်တသ
့် ည် အစကတည်ိုးက မှနက
အပမင်ရှုတထ င်တ
ဲ့် ါက၊ သင်သည် တပတရကဲသ
့် ပြစ်
့် စ်ခ ပြစ်ခပ
့် သည်ဟ ငါတပပ ၏။ အကယ်၍ သင်
နင်ိုးတလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ရှု ိုးနမ်မ
့် ှု လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပါက၊ သင်သည် မည်သည့််
အြိုးအခက တပိုးဆပ်သည်ပြစ်တစ၊ သင်၏ အဆိုးသတ်သည် တပါလ၏ အဆိုးသတ်န္င
ှ ့်် တူညလ
ီ မ်ဦ
့် ိုးမည်
ပြစ်သည်။ မည်သပင်
ှ ့်် သင် တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သမဟ
့် ပြစ်တစက မူ၊ သင်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
့် တ် ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုး
ရှ မရှဆသည်တ န္ှ
့် စ်ခလိုးသည် သင်၏ ဆက်ကပ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သင်တပိုးဆပ်တသ အြိုးအခထက်
သင်တြွရှ သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှနက
် န်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ဟတ်
မဟတ်ဆသည့်အ
် ရ အ ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ်တပသည်။ တပတရန္ှင ့်် တပါလ၏ အန္ှစ်သ ရမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
လက်စ ိုးကကသည့်် ပန်ိုးတင်မျ ိုးသည် ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲ၏
ွ ်ိုး
့် ။ လူသည် ဤအရ မျ ိုးက တြွရှ သရှန္င်စမ
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်ကသ ထအရ မျ ိုးက အလိုးစ သရှန္င်တပသည်။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်
ပမင်သည့်အ
် ရ သည် လူ၏ အန္ှစ်သ ရ ပြစ်ပပီိုး၊ လူကမူ မမ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သက်ဆင်၍
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသည် လူ၏အတွငိုး် ရှ အန္ှစ်သ ရ သမဟ
့် တ်
သူ၏ တကယ့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက ရှု ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထသပြင
့် ့်် တပါလန္ှင ့်် တပတရတ၏
့်
ရှု ိုးနမ်မ
ှု င
ှ ့်် တအ င်ပမင်မှု၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးက ခွပဲ ခ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ လူအမျ ိုးစသည် တပတရက
့် န္
မဟတ်ဘဲ တပါလက ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တပါလသည် အမျ ိုးပပည်သူ
အလပ်အတွက် အသိုးပပြုခခဲရ
့် က ၊ လူသည် ဤအလပ်က သပမင်န ိုးလည်န္င်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်၊
ထတကက
င့်် လူမျ ိုးသည် တပါလ၏ “ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုးမျ ိုး” က အသအမှတ် ပပြုကကပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ လူသ ိုးအြ ပမင်
့် ၊ ့်
့်
့် ၍မရန္င်သကဲသ
သူရှ တြွခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က လူသ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်တပ၊ ထတကက
င ့်် လူသည် တပတရက
့်
စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှတချ။
တပတရသည် ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ သူက
“ငါသည် အချန်တင်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်။ ငါပပြုတသ အရ အ ိုးလိုး၌
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးြသ
့် ငါ ရှ တြွပပီိုး၊ ငါသည် ပပစ်တင်ဆိုးမခရသည် ပြစ်တစ၊

တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရသည်ပြစ်တစ၊ ထသ လ
့် ည်။
့် ပ်တဆ င်ရန် ငါတပျ ်ရင်ဆဲ ပြစ်သည်။” ဟ တပပ ခဲသ
တပတရသည် သူ၏ အလိုးစက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏အလပ်၊ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အသက်တ တစ်ခလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးအတွက်သ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက တြွရှ တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ သ ၍ တတွျို့ ကကြုခဲရ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် တလတလ၊ သူ၏စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး တပါလမှ
့်
အပပင်ပန်ိုး အလပ်ကသ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည်လည်ိုး ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ခဲ့် တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူ၏
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးမှ သူ၏ အလပ်က တက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ လပ်တဆ င်ရန်အတွကပ် ြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထသပြင
့် ့််
ဆလ ဘ်ရယူရန်အတွက် ပြစ်သည်။ သူသည် မည်သည့်် ဆလ ဘ်မျှ ရရှမည် မဟတ်သည်က သခဲပ
့် ါက၊
သူသည် သူ၏ အလပ်က လက်တလျှ မ
့် ပပီိုး ပြစ်တပမည်။ တပတရ အတလိုးထ ိုးခဲတ
့် သ အရ မှ သူ၏
န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လက်တတွျို့ကျက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှ၍
ရန္င်တပသည်။ သူသည် ဆလ ဘ် ရရှမည်၊ မရရှမည်က အတရိုးမစက်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှက အတရိုးစက်ခသ
ဲ့် ည်။ တပါလသည် သ ၍ အလပ်ကကြုိုးစ ိုးလပ်ပခင်ိုးက
အတရိုးစက်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူသည် အပပင်ပန်ိုး အလပ်န္င
ှ ့်် ဆက်ကပ်ပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ပမှနလ
် ူမျ ိုးက
မတတွျို့ ကကြုသည့်် အယူဝါဒမျ ိုးက အတရိုးစက်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏အတွငိုး် နက်နက်ရှ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက သူ
အတရိုးမစက်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးကလည်ိုး အတရိုးမစက်ခတ
ဲ့် ပ။ တပတရ၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ
အသပည တက
ဲ့် ည်။ သူ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် အလငှ့် ပြစ်ခသ
သ ၍ နီိုးကပ်တသ ဆက်ဆတရိုးက ရရှရန်န္င
ှ ့်် လက်တတွျို့ကျတသ အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပခင်ိုး ရှရန်အလငှ့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပါလ၏ အလပ်မှ တယရှု က သူက
ဲ့် ည့်အ
် ရ တကက င ့်် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
့် တပိုးအပ်ခသ
သူတတ င်တ
ဲ့် ည်၊ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ဤအရ မျ ိုးသည်
့် တသ အရ မျ ိုးက ရရှရန်အလငှ့် ပြစ်ခသ
့်
သူကယ်တင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည န္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှခဲတ
့် ပ။ သူ၏
အလပ်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့် ရန်ိုးထက
ွ ်လွတ်တပမ က်ရန်အတွက် လိုးဝဥဿ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပတရ တြွရှ ခဲတ
့် သ အရ မှ ပြြူစင်တသ ချစ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တပါလ တြွရှ ခဲတ
့် သ အရ မှ
ဓမမသရြူ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပတရသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်မျ ိုးက န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ကယ်တတွျို့ ကကြုခဲရ
ှ ့်် ပတ်သက်၍ လက်တတွျို့ကျတသ အသပည ရှခဲသ
် ပပင်၊
့် ပပီိုး၊ ခရစ်တတ ်န္င
့် ည့်အ
မမကယ်တင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သမ်တမွျို့တလိုးနက်တသ အသပည ရှခဲသ
င့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ည်။ ထတကက
့်
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးသည် ပြြူစင်ခတ
ဲ့် ပသည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် တယရှု ၊ အသက်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် သူ၏ အသပည က ပမှင်တ
့် ၊ ့် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးသည်
့် င်တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သကဲသ
အတပခအတနအတပေါ် မမူတည်တသ ချစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် အလအတလျ က် ပြစ်တသ ချစ်ပခင်ိုး

ပြစ်က သူသည် အပပန်အလှနအ
် တနပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတတ င်ိုးခဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့််
့် ကဲသ
အကျြုိုးအပမတ်ကမျှ မတမျှ ်လင်ခ
ဲ့် ပ။ တပါလသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
့် တ
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အသပည က မပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် မမကယ်တင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် သူ၏ အသပည သည်လည်ိုး သန ိုးစရ တက င်ိုးတလ က်တအ င် တသိုးန္ပ်ခသ
ဲ့် ည်။
သူသည် ခရစ်တတ ်က ချစ်ပခင်ိုး တကယ်က မရှခဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အလပ်န္င
ှ ့်် သူတပပိုးခဲတ
့် ကဲသ
့် သ
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တန က်ဆိုး တအ င်ပန်ိုးက ရရှန္င်ရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ သူတြွရှ ခဲတ
့် သ အရ သည်
အတက င်ိုးဆိုးတသ သရြူ ပြစ်ပပီိုး၊ အစင်ကကယ်ဆိုး ချစ်ပခင်ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် တက်ကကစွ
တြွရှ ပခင်ိုး မရှခဲဘ
ဲ့် ည်။ သူသည် သူ၏ တ ဝန်အ ိုး ထမ်ိုးတဆ င်တနခဲပ့် ခင်ိုး
့် ၊ဲ မတန်မလှုပ်ပြစ်ခသ
မဟတ်ဘ၊ဲ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုးပြင ့်် သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးတန က်တင
ွ ် သူ၏
လက်စ ိုးမှု မပြစ်မတနလပ်ခရ
ဲ့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးက သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
့် ီတသ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးပြစ်သည်က သက်တသ မပပတပ။
မမ၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
့် ီတသ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုးပြစ်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ တပတရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ပပ
့် ိုးမှုတစ်ခ ပပြုသူ အ ိုးလိုးသည်
ဆလ ဘ် ရရှသင်သ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်ဟ လူက ထင်သည်၊ ပပ
့် ိုးမှု သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မျက်န္ ှ သ က လက်ခရရှသင်သ
် ည်ဟ မှတ်ယတ
ူ လတလ ပြစ်သည်။ လူ အပမင်
ရှုတထ င၏
့််
့် ည်မှ မှနသ
့်
အန္ှစ်သ ရသည် အတပိုးအယူသတဘ ဆန်ပပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် သူ၏ တ ဝန်က တက်ကကစွ ထမ်ိုးတဆ င်ရန် သူ မကကြုိုးစ ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်
အတွက်မူ၊ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပပီိုးပပည့်စ
် တသ
န ခပခင်ိုးက ပ၍ ရှ တလတလ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးဟလည်ိုး ဆလသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက ပ၍
ရရှတလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ င်အ
ှ ့််
့် ပမင်သည် လူအ ိုး သူ၏ နင်္မူလ တ ဝန်န္င
အဆင်အ
့် တန်ိုးက ပပန်ရရန် တတ င်ိုးဆြ ပြစ်
့် သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုပခင်ိုးပြင့််
့်
မမကယ်ကယ် တဘ င်မတကျ ်သင်သ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် သူ၏
့် ကဲသ
တ ဝန်အ ိုး ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုးမလ
ှ ွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မလပ်တဆ င်သင်တ
့် ပ။ တပါလန္ှင ့်် တပတရတ၏
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်က ၎င်ိုးတ ့်
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်အရ တင်ိုးတ ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးမှု အတင်ိုးအတ အရ
့် ပပ
မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးသည် အစကတည်ိုးမှ ၎င်ိုးတ ကက
့် ြုိုးစ ိုးခဲက့် ကသည့်် အရ အတင်ိုး
သတ်မှတခ
် ခဲရ
ပ်မည်မျှ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ သမဟ
့် ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ အလ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်

အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ထင်ပမင်ယူဆချက်မျ ိုးအတင်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ
့်
သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် မမ၏ တ ဝန်က တက်ကကစွ ထမ်ိုးဆ င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသည်
တအ င်ပမင်မှုဆသ
ီ လမ်
ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုး၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုး
့်
တြွရှ ပခင်ိုးသည် အမှနက
် န်ဆိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ မမ၏ တဟ င်ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး၌
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက ရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ပြြူစင်တသ ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး တြွရှ ပခင်ိုးသည်
တအ င်ပမင်မှုဆသ
ီ လမ်
ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
တအ င်ပမင်မဆ
ှု သ
ီ လမ်
ိုးတကက င်ိုးသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ နင်္မူလတ ဝန်န္င
ှ ့်် နင်္မူလ အသွငအ
် ပပင်က ပပန်ရရှပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ပပန်ရရှပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ အစအဦိုးမှ အဆိုးထတင်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်လည်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးသည်
ကယ်တရိုးကယ်တ လွနက
် ဲတသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ယတတမတန်တသ တတ င်တ
့် ပခင်ိုးမျ ိုးပြင ့််
စွနိုး် ထင်ိုးပါက၊ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည့်် အကျြုိုးတရ ိုးသည် လူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး
ပြစ်လမ်မ
ှ ့်် ဆန်ကျင်
သည်။ ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ည် မဟတ်။ ဤအရ သည် ပပန်ရရှပခင်ိုး အလပ်န္င
့်
ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်သည့်် အလပ် ဧကန်မချ မဟတ်တပ၊ ထတကက
င့်် ဤအရ က ဤကဲသ
့် တသ
့်
့်
လက်စ ိုးပခင်ိုးမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်က လက်မခသည်က သက်တသပပတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
လက်မခသည့်် လက်စ ိုးပခင်ိုးတစ်ခသည် မည်သည့်် အတရိုးပါမှု ရှပါသနည်ိုး။
တပါလ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်က လူ၏တရှ ျို့တွင ် ထတ်တြ ်ပပသခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးမှ မူ မည်မျှ သန်စင်
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူမည်မျှ
့် ခပဲ့် ပီိုး သူ၏ စတ်န္လ
ချစ်ခသ
ဲ့် ည် ဤအရ တက
ဲ့် သ အလပ်ကသ
့် လူသ ိုးက မပမင်န္င်တပ။ လူသည် သူ လပ်တဆ င်ခတ
ရှု ပမင်န္င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဧကန်မချ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်က
လူသ ိုးက သတလသည်၊ ထတကက
င့်် တပါလသည် တပတရထက် သ လွနသ
် ည်၊ သူသည်
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက တထ က်ပတ
့် တွက် သူ၏ အလပ်သည် သ ၍ ကကီိုးပမတ်သည်ဟ
့် ပိုးန္င် ခဲသ
့် ည်အ
လူက ထင်သည်။ တပတရသည် သူ၏ ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးကသ ကကည်ပ့် ပီိုး၊ သူ၏ ရြန်ရခါ
လပ်တဆ င်တသ အလပ်အတတ အတွငိုး် လူအနည်ိုးငယ်ကသ ရယူန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူထ
့် မှ
လူသနည်ိုးသည့်် ကသဝါဒစ တစ င် အနည်ိုးငယ်မျှသ ရှသည်၊ သတသ
် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်က မည်သသ
ူ မည်နည်ိုး။ တနစဉ်
့် တနတ
့် င်ိုး
တပါလသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်ခ၊ဲ့် သည် လပ်တဆ င်ရမည့်် အလပ် ရှသတရွ ျို့၊ သူ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် သူသည် သရြူအ ိုး ရရှန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျနပ်တစန္င်မည်ဟ
ခစ ိုးခဲရ
် သူသည် သူ၏ အလပ်မတ
ှ စ်ဆင့်် မမကယ်ကယ် တပပ င်ိုးလဲရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး
့် သည်၊ သတသ
့်
မတြွရှ ခဲတ
့် ချ။ တပတရ အသက်တ ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက မတကျနပ်တစသည့််

မည်သည်အ
့် ရ မဆသည် သူက
့် မသက်မသ ခစ ိုးရတစသည်။ အကယ်၍ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်ဆန္ဒက မတကျနပ်တစပါက၊ သူသည် တန င်တခစ ိုးရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက
တကျနပ်တစရန် သူကကြုိုးပမ်ိုးန္င်မည့်် သင်တ
့် လျ ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက ရှ မည် ပြစ်သည်။ သူ ့်
အသက်တ ၏ အတသိုးငယ်ဆိုးန္ှင ့်် အတရိုးမပါဆိုးတသ ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုး၌ပင်လျှင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်ဆန္ဒက တကျနပ်တစရန် မမကယ်ကယ် တတ င်ိုးဆဆဲပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ တဟ င်ိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ သူသည် စိုးစဉ်ိုးမျှ အမှ ိုးမခခဲဘ
့် ၊ဲ သမမ တရ ိုးထဲသ ့်
သ ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ တိုးတက်သွ ိုးရန် မမကယ်ကယ် မမ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးတွင ် သူသည် ယခင်ထက်
တင်ိုးကျပ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပါလသည် အတပေါ်ယ င်္ဏ်သတင်ိုးန္ှင ့်် အဆင်အ
့် တန်ိုးကသ တြွရှ ခဲသ
့် ည်။
လူ၏တရှ ျို့တွင ် မမကယ်ကမမ ကက ိုးဝါရန် သူ ကကြုိုးစ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ အသက် ဝင်တရ က်မှုတင
ွ ်သ ၍
နက်ရှုင်ိုးတသ တိုးတက်မှုတစ်ခတတလက လပ်တဆ င်ရန် သူ မကကြုိုးစ ိုးခဲတ
့် ပ။ သူ အတရိုးစက်သည်မှ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မဟတ်ဘဲ အယူဝါဒက ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူအချြုျို့က “တပါလမှ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
မျ ိုးစွ တသ အလပ်က လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ၊ အဘယ်တကက င့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တအ က်တမပ့် ခင်ိုးက
မခရသနည်ိုး။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ် အနည်ိုးငယ်သ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအြ ကကီ
့် ကက င ့်် သူသည်
့် ိုးမှုလည်ိုး မပပြုခဲပ
့် ါ၊ သဆ
့် ိုးစွ တသ ပပ
့် လျှင ် အဘယ်တ
စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
့် သနည်ိုး။” ဟ တပပ ကကသည်။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတင်ိုးအတ
တစ်ခအထ ချစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆခဲတ
့် တသ
သူမျ ိုးသ
့် ပသည်။ ဤကဲသ
့်
သက်တသခချက် ရှသည်။ တပါလမှ အဘယ်နည်ိုး။ တပါလသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သည့််
အတင်ိုးအတ အထ ချစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သင် သပါသတလ ။ တပါလ၏ အလပ်က မည်သည်အတွက်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ တပတရ၏ အလပ်က မည်သည်အတွက် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ တပတရသည်
မျ ိုးစွ တသ အလပ်က မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အဘယ်အရ ရှသည်က
သင်သသတလ ။ တပါလ၏ အလပ်သည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအ ိုး တထ က်ပပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် အ ိုးတပိုးပခင်ိုးတပြင
့် ့််
န္ှိုးီ န္ယ်သည်။ တပတရ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
ှု ျ ိုး
့် တသ အရ မှ မူ သူ၏ အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမမ
ပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ကကြုတတွျို့ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ ယခတွင ် သင်သည် ၎င်ိုးတ ့်
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးရှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုးက သသည်အ
့် တွက်၊ တန က်ဆိုးတွင ် မည်သသ
ူ ည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ခပဲ့် ပီိုး၊ မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အမှနတ
် ကယ်
မယကကည်ခသ
ဲ့် ည်က သင်ပမင်န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတထဲ
် ကယ်
့် မှ တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အမှနတ
ချစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် မချစ်ခတ
ဲ့် ပ။ တစ်ဦိုးသည် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး ကကြုခဲရ
့် ပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးက မကကြုခဲရ
့် တပ။ တစ်ဦိုးသည် န္ှမ်ခ
့် ျစွ
အတစခခဲပ့် ပီိုး လူမျ ိုးက လွယက
် ူစွ သတမပပြုမခဲသ
့် အပခ
ိုးတစ်ဦိုးသည် လူမျ ိုး၏ ကိုးကွယပ် ခင်ိုး
့် ကဲသ
့်

ခခဲရ
ှ သ
့် က ကကီိုးပမတ်သည့်် ပရပ်ရခဲ
့် ည်။ တစ်ဦိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ရှ တြွခပဲ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးကမူ
မရှ တြွခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် မစင်ကကယ်တသ သူ မဟတ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် စင်ကကယ်တသ
ချစ်ပခင်ိုးက မပင်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ တစ်ဦိုးသည် စစ်မှနတ
် သ လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည်
့်
မပင်ဆင်ခ။ဲ့် တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ အသစတ် ပင်ဆင်ပပီိုး၊
အပခ ိုးတစ်ဦိုးက မပင်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးတမှ့် တပတရန္ှင ့်် တပါလတ၏
ဲ ှ
့် အန္ှစ်သ ရမျ ိုးထရ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ တပတရ တလျှ က်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တအ င်ပမင်မ၏
ှု
လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုး၏
တ ဝန်တက
့် ပပန်ရရှပခင်ိုးအ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ တပတရသည်
တအ င်ပမင်တသ သူအ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ တပါလ တလျှ က်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ရှု ိုးနမ့််မှု
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် မမကယ်ကယ် အတပေါ်ယ ကျြုိုးန္န
ွ ခပပီိုး အသိုးခတသ သူအ ိုးလိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုက ၊ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
ှ ရ
် ိုးသ ိုးစွ မချစ်တပ။ တပါလသည် သမမ တရ ိုးအ ိုး
ပင်ဆင်ပခင်ိုးမရှတသ သူအ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ သူ၏ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးတင
ွ ၊်
တပတရသည် အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တသ
အရ အ ိုးလိုးက န ခရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
့် ည်။ စိုးစဉ်ိုးမျှ တစ ဒကတက်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သူသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအပပင်၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး၊ အတဒကခန္င
ှ ့်် သူအသက်
တ တွင ်
့်
ချြုျို့တမ
ဲ့် မ
ှု ျ ိုးပြင ့်် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးတက
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးတအထဲ
မှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သူ၏
့် လက်ခန္င်ခသ
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး မတပပ င်ိုးလဲန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အဆိုးစန
ွ ် ချစ်ပခင်ိုး
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တ ဝန်က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၌ပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၌ ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
အတဒကခ၌ ပြစ်တစ၊ သင်သည် တသသည်အထ န ခပခင်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှပပီိုး၊ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး၏ စင်ကကယ်မှု ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသည် ဤမျှ စွမ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်ပါက၊
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီတသ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
်
စတ်ဆန္ဒက ဤအရ ထက် သ ၍တကျနပ်တစသည်အ
့် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှတချ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မန ခသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အမှနတ
် ကယ် ချစ်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှဟ စတ်ကိုးူ ကကည်တ
့် လ ။့် ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က မပြည်ဆ
့် ည်ိုးမည် သ မက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက မပင်ဆင်သ၊ူ
ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က မန ခတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးကလည်ိုး သင် ခရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်

အလပ်လပ်ရန်သ သင် အတရိုးစက်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
မမကယ်ကယ် သရှပခင်ိုးက အတရိုးမစက်တပ။ သင်သည် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် န ိုးမလည် သမဟ
့် တ်
မသသကဲသ
့် ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် မန ခ သမဟ
့် တ် မချစ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တမွိုးရ ပါ
မန ခသူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက
့်
့်
မခရတပ။
လူအချြုျို့က “တပါလသည် ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ် ပမ ဏက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် ကကီိုးစွ တသ ဝန်ထပ်မျ ိုးက ထမ်ိုးရွ က်ခက
ဲ့်
၎င်ိုးတအြ
အလွ
နမ
် ျ ိုးစွ
့်
့်
ပပ
့် ိုးတစ င်က တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ န္ှစ်တပါင်ိုး ၂၀၀၀ ကက
့် ိုးခဲသ
့် ည်။ တပါလ၏ ကသဝါဒစ ဆယ်သ
ထန်ိုးသမ်ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုးတန က် ဒတယတနရ တွင ် ရှတလသည်။ သူန္င
ှ ့်် မည်သူ
န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ န္င်မည်နည်ိုး။ တယ ဟန်၏ ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုးက မည်သက
ူ မျှ ြတ်ရှု၍ အဓပပ ယ် မတြ ်န္င်တပ၊
သတသ
် တပါလ၏ ကသဝါဒ စ တစ င်မျ ိုးကမူ အသက်တ က တထ က်ပတ
ဲ့် ည့််
့် ပိုးပပီိုး၊ သူ လပ်တဆ င်ခသ
့်
အလပ်သည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအြ အကျ
ြုိုးပပြုခဲသ
အရ မျ ိုးက အပခ ိုးမည်သက
ူ
့် ည်။ ထသတသ
့်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်မည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် တပတရသည် မည်သည်အ
့် လပ်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။” ဟူ၍
တပပ ကကသည်။ လူက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တင်ိုးတ သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ညီ ထသ ့်
့် ိုးမှုမျ ိုးန္ှငအ
့် ပပ
လပ်တဆ င်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူက အကဲပြတ်သည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုး၏ သဘ ဝန္ှငအ
့်် ညီ ထသ ့်
လပ်တဆ င်တပသည်။ အသက်က တြွရှ တသ သူမျ ိုးအလယ်တင
ွ ၊် တပါလသည် မမ၏ ကယ်ပင်
အန္ှစ်သ ရက မသတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သူသည် လိုးဝ မန္ှမ်ခ
့် ၊ ့်
့် ျခဲ့် သမဟ
့် ကဲသ
့် တ် မန ခခဲသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
ဘက်ပြစ်သည့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရကလည်ိုး မသခဲတ
င့်် သူသည်
့်
့် ချ။ ထတကက
့်
အတသိုးစတ်ကျတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက မကကြုခဲရ
့် တသ သူပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ သူတစ်ဦိုးလည်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပတရမှ မူ ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲ၏
့် ။ သူသည်
သူ၏ မပပည်စ
့် မှုမျ ိုး၊ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် သူ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သခဲသ
င့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
့် ည်၊ ထတကက
့်
တပပ င်ိုးလဲရန် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ သူ ရှခဲသ
့် ည်။ သူသည် အယူဝါဒသ
ရှတသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မပင်ဆင်တသ သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ချ။ တပပ င်ိုးလဲတသ
သူတသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသစ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးအ ိုး
့်
့်
လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီကကသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ မတပပ င်ိုးလဲတသ လူတသည်
့်
အလအတလျ က် တခတ်တန က်ကျသွ ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုး
့်
မခရတသိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အလပ်သည် မည်မျှကကီိုးပမတ်သည် ပြစ်ပါတစ၊

ဘရ ိုးသခင်၏ တအ က်တမပ့် ခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ဤအရ က သင်၏ ကယ်ပင် လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ တသ အခါတွင၊် တန က်ဆိုးတင
ွ ် သင်သည် တပတရ သမဟ
့် တသ
ပင်္္ြုလ်မျြုိုး
့် တ် တပါလကဲသ
့်
ပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်မှ ပကတရှငိုး် တနပပီိုးသ ိုး ပြစ်သင်သ
့် ည်။ သင်တြွရှ တသ အရ တွင ် သမမ တရ ိုး
မရှတသိုးပါက၊ ပပီိုးလျှင ် ယတနတွ
် င်လျှင ် သင်သည် တပါလကဲသ
့် မ
့် ငပ
့် နတထ င်လ ိုးပပီိုး ပမ မခန ် ့်
ပြစ်တနဆဲပြစ်က ၊ သူကသ
ဲ့် ရ
့် ည့််
့် န်ိုးရန်ိုးတဝတအ င် တပပ တတ်ပပီိုး ဝါကက ိုးဆပဲ ြစ်ပါက၊ သင်သည် ရှု ိုးနမ်သ
အကျငဆ
့်် တ်ယတ်သူ တစ်တယ က် ပြစ်သည်မှ ယမှ ိုးြွယ်မရှတပ။ သင်သည် တပတရကဲသ
့် ့်
ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ သင်သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနသ
် ည့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးက ရှ တြွပပီိုး၊
မ နမတထ င်လ ိုးဘဲ သမဟ
့် တ် တစ်ဇွတ်ထိုး မလပ်ဘ၊ဲ သင်၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ သင်သည် တအ င်န္င်ပခင်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ တပါလသည် မမကယ်တင်၏ မန ခပခင်ိုးက သရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် မမ
ကယ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရ သမဟ
ှ ့််
့် ချ။ သူသည် ခရစ်တတ ်န္င
့် တ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက မသခဲတ
သက်ဆင်သည့်် သူ၏ စက်ဆပ်ြွယ် အ ခမှုက မတြ ်ပပခဲသ
့် ၊ ့် သူသည် လွနက
် စ
ဲ ွ
့် ကဲသ
တန င်တရပခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ အကျဉ်ိုးရိုး ရှငိုး် ပပချက်တစ်ခကသ သူတပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ သူသည် ဒမ သက်ပမြုျို့သ ့်
သွ ိုးရ လမ်ိုးတင
ွ ် လဲကျခဲတ
ဲ့် ချ။ သူသည်
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် မမ၏စတ်တွငိုး် က မဆန်ိုးစစ်ခတ
အလပ်လပ်ပမဲ လပ်တနရရမျှန္င
ှ ့်် တရ င်ရ
့် ဲခပဲ့် ပီိုး၊ မမကယ်ကယ် သပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးအ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတက
့် အတရိုးပါဆိုးတသ ကစစရပ်မျ ိုးအပြစ် သူ
မမှတယ
် ခ
ူ တ
ဲ့် ချ။ သမမ တရ ိုးအ ိုး တပပ ဆပခင်ိုးမျှပြင၊့်် သူ၏ ကယ်ပင် ဩတတပပစတ်အတွက်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကျွနတ
် စ်ဦိုးသြွယ် တထ က်ပတ
ှ ့်် အတတ်မှ
့် ပိုးပခင်ိုးမျှပြင၊့်် သူက
့် န်န္င
့် ယ်သူ တပြသမ်ရ
သူ၏ အပပစ်မျ ိုးက မမဘ သ တပြလတ်ရန် ခရစ်တတ ်၏ တန က်လက်မျ ိုးအ ိုး န္ှပ်စက်ညှဉ်ိုးပန်ိုးမှု
မပပြုတတ ပ့် ခင်ိုးမျှပြင ့်် သူသည် တကျနပ်တနခဲသ
့် ည်။ သူ လက်စ ိုးခဲတ
့် သ ပန်ိုးတင်သည် အန င်္တ်
သရြူန္င
ှ ့်် အချန်ပင်ိုးမျှသ ခတသ အလပ်ထက် ဘ မျှမပတပ၊ သူ လက်စ ိုးခဲတ
့် သ ပန်ိုးတင်သည်
ကကယ်ဝတသ တကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်သည်။ သူသည် လတလ က်တသ သမမ တရ ိုးက မတြွရှ ခဲသ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
ယခင်က သူန ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ သမမ တရ ိုးထဲသလည်
ိုး သ ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ တိုးတက်ရန် မကကြုိုးစ ိုးခဲတ
့် ချ။
့်
ထတကက
င့်် မမကယ်တင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သူ၏ အသပည သည် မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ တပပ ၍ရပပီိုး၊
့်
သူသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး သမဟ
ဲ့် ည်မှ
့် ချ။ သူ အလပ်လပ်န္င်ခသ
့် တ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်မခခဲတ
သူသည် မမကယ်တင်၏ သဘ ဝ သမဟ
့် တ် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အသပည က
ပင်ဆင်ထ ိုးသည်ဟ မဆလတပ။ သူ၏ အ ရစက်မှုမှ အပပင်ပန်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးသ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအပပင်
သူကကြုိုးပမ်ိုးခဲသ
့် ရ မှ တပပ င်ိုးလဲမှု မဟတ်ဘဲ အသပည ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏
့် ည်အ
့်

အလပ်သည် ဒမ သက်သ သွ
ွ ိုး် ပခင်ိုး ရလဒ် လိုးလိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် ိုးရ လမ်ိုးတပေါ်တွင ် တယရှု ၏ တပေါ်ထန
ယင်ိုးမှ သူသည် မူလက လပ်တဆ င်ရန် စတ်ဆိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးမှ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးက ပပြုပပင်ပခင်ိုးအ ိုး လက်ခပပီိုးသည့်တ
် န က်ပင်ိုးတွင ် ပြစ်ပွ ိုးခဲတ
့် သ
အလပ်လည်ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ချ။ သူသည် မည်သ အလ
ပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည် ပြစ်တစ၊ သူ၏ တဟ င်ိုးတသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မတပပ င်ိုးလဲခတ
ဲ့် ချ၊ ထတကက
င့်် သူ၏ အလပ်သည် သူ၏အတတ်က အပပစ်မျ ိုးက
့်
မတပြလတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ထအချန်က အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအလယ် အချြုျို့တသ အခန်ိုးကဏ္ဍ၌ လပ်တဆ င်ခရ
ဲ့် မျှ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤကဲသ
့် တသ
မမ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှသည့််
့်
လူတစ်တယ က်အတနန္ှင ့်် ဆလသည်မှ ၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးအ ိုး မရရှခဲသ
့် သ
့် ကဲသ
့် ၍ပင် သမမ တရ ိုး
မရှတသ သူတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သူသည် သခင်တယရှု က လက်ခတသ သူမျ ိုးထဲမှ တစ်ဦိုး ပြစ်လ န္င်စွမ်ိုး
လိုးဝ မရှခဲတ
ှု ပြင
့် ည့််
့် ပ။ သူသည် တယရှု ခရစ်တတ ်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရတသတလိုးပမတ်မတ
့် ့်် ပပည်သ
လူတစ်ဦိုး မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နမ
ဲ က
ှု ရှ တြွခသ
ဲ့် တ
ူ စ်ဦိုး
ပြစ်ြမဆ
ဲ့် ပ။ သူသည်
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သမမ တရ ိုးအ ိုး တြွရှ ရ ၌ ကျွမ်ိုးကျင်တသ သူတစ်ဦိုးလည်ိုး မဟတ်ခတ
တစ်ပတ်ရက်ပခင်ိုးတင
ွ ် ကျွမ်ိုးကျင်တသ သူတစ်တယ က်မျှ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး မမထက် ပမင်တ
့် သ သူမျ ိုး
သမဟ
် ူ သူတစ်တယ က်မျှ
့် တပိုးမည့်သ
့် တ် သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်တသ သူမျ ိုးက အတလျှ မ
ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဆတကျိုးဇူိုးခစ ိုးရတသ ထသူမျ ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးပမတ်တသ ပရပ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး
သမ်တမွျို့နက်နသ
ဲ ည့်် အသပည က ပင်ဆင်ထ ိုးကကသည့်် သူမျ ိုးက သ ၍ န္ှစ်သက်ရင်ိုး၊ သူန္င
ှ ့််
ဆန်ကျင်
တသ လူမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် သမမ တရ ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် သူက
့် ရန်လတသ သူမျ ိုးက သူသည်
မန လဝန်တခဲသ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးမှလွဲ၍ မည်သည့်် အရ ကမျှ
့် ည်။ သူသည် မှနတ
အတရိုးမစက်သည့်် ညြ
့် ျင်ိုးတသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် ထတတွျို့ဆက်ဆပခင်ိုးက သူ မန္ှစ်သက်သကဲသ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး
အယူဝါဒမျ ိုးကသ တပပ ဆကကပပီိုး၊ ကကယ်ဝတသ အသပည က ပင်ဆင်ထ ိုးကကသည့်် ဘ သ တရိုး
အြွဲျို့အစည်ိုးမျ ိုးမှ အဆင်ပ့် မင်သ
့် ည့်် ပင်္္ြုလ်မျ ိုးကသ စတ်ဝင်စ ိုးခဲတ
့် လသည်။ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အသစ်တသ အလပ်က ချစ်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသစ်တသ အလပ်၏ လှုပ်ရှ ိုးမက
ှု လည်ိုး အတရိုးမစက်ခတ
ဲ့် ပ။ ထအစ ိုး သူသည် တယဘယျ
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးထက် သ ၍ ပမင်တ
့် သ ထစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးကသ တထ က်ခခဲသ
့် ည်။
သူ၏ သူတတ ်တက င်ိုး တယ င်တဆ င်ပခင်ိုးသည် အလွနမ
် ျ ိုးလှပပီိုး၊ သူ၏ မန ခမှုသည် အလွန ်
ကကီိုးမ ိုးလှသည့်အ
် တွက်၊ သူ၏ တမွိုးရ ပါ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ ရှ တြွခသ
ဲ့် ည့်် အရ ၏အလိုးစတွင၊်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်ရှ သစစ ရှတသ အတစခတစ်ဦိုးဟ တခေါ်ဆပခင်ိုး ခရရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
သမမ တရ ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်တသ ခရစ်ယ န် တစ်တယ က်ဟ တခေါ်ဆခရပခင်ိုးင ှ မထက်တန်တပ။ သူက
့်
သခင်တယရှု ၏ အတစခသူတစ်ဦိုးအပြစ် သထ ိုးကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အစမှ အဆိုးတင် သူ၏

လပ်ရပ်မျ ိုးသည် တပြ ငမ
့်် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆ၍ မရသည့်အ
် တွက်၊ သူသည် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
တခါိုးဝက ဝင်တရ က်ရန် လိုးဝ မသငတ
့်် တ ခ
် တ
ဲ့် ပ။ သူက
့် သူတတ ်တက င်ိုး တယ င်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး
မတပြ ငမ
့်် တ်မှု ပပြုခဲပ့် ပီိုး ခရစ်တတ ်အတွက် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ူ တစ်ဦိုးအပြစ်မျှသ ပမင်၍ ရန္င်တပသည်။
သူက
ှု ပပြုခဲတ
့် တ်မက
့် သ လူတစ်ဦိုးဟ
့် ဆိုးယတ်သည်ဟ တခေါ်ဆ၍ မရတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ မတပြ င်မ
အလက်အထက်အ ိုးပြင ့်် တခေါ်၍ ရသည်။ သူသည် မျ ိုးစွ တသ အလပ်က လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်ပမ ဏ အတပေါ်တင
ွ ် သူက
့် အကဲပြတ်ရမည် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုး၏
အရည်အတသွိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရအတပေါ်တင
ွ သ
်
အကဲပြတ်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
့်
ဤကစစရပ်၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမန
ှ က
် စူိုးစမ်ိုးတြ ်ထတ်ရန် ပြစ်န္င်မည် ပြစ်သည်။ သူ အပမဲ
ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်မှ - “ငါသည် အလပ်လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှသည်၊ ငါသည် လူအမျ ိုးစထက် သ လွနသ
် ည်။
ကကီိုးစွ တသ အလင်ိုးသည် ငါအတပေါ်
ထွနိုး် လင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ငါသည် ကကီိုးစွ တသ အလင်ိုးက
့်
ပမင်ခရ
ဲ့် သည်အ
့် တွက၊် ငါသည် မည်သန္
ူ င
ှ မ
့်် ျှမတူပဲ သခင်၏ ဝန်ထပ်က တထ က်ထ ိုးညှ တ ပပီိုး၊
မည်သမ
ူ ျှ ငါတလ
က် နက်ရှုင်ိုးစွ တန င်တရပခင်ိုးမရှတပ၊ ထတကက
င့်် ငါ၏ တန င်တသည်
့်
့်
အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆထက် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးသည်။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင ် ဤသည်မှ သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် တတွိုးခဲတ
ပ်၏ အဆိုးတင
ွ ် တပါလက “တက်လှနပ် ခင်ိုးက
့် သ အရ ပြစ်သည်။ သူအလ
့်
ငါပပြုပပီ၊ တပပိုးရတသ လမ်ိုးက အဆိုးတင်တအ င် တပပိုးပပီ၊ ဓမမသရြူသည် ငါအဘ
သ
ှ
ဟ
့်
့် ထ ိုးလျက်ရ၏။”
တပပ ခဲသ
ှ ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ဓမမသရြူအတွက် လိုးဝ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
့် ည်။ သူ၏ တက်လှနပ် ခင်ိုး၊ အလပ်န္င
သူသည် တက်ကကစွ တစ်ဟန်ထိုးမလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ချ။ သူသည် သူ၏အလပ်တွင ် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ
မဟတ်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူ၏ အလပ်သည် သူ၏ အမှ ိုးမျ ိုးက တထမတစရန်အလငှ့် ၊ သူ၏
ကသတတပပစတ်၏ စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးက တထမတစရန်အလငှ့် မျှသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူတတ င်တ
့် သည့််
ဓမမသရြူအ ိုး သ ၍ ပမန်ဆန်စွ ရရှန္င်ရန်အလငှ့် ၊ သူသည် သူ၏ အလပ်က ပပည့်စ
် တစရန်၊
သူ၏တပပိုးရတသ လမ်ိုးက အဆိုးတင် တပပိုးရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ တက်လှနပ် ခင်ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် ပပြုရန်သ
သူ တမျှ ်လင်ခ
ဲ့် ည်။ သူတတ င်တ
့် ရ မှ သူ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ
့် သ
့် ခဲသ
့် ည်အ
အသပည ပြင ့်် သခင်တယရှု အ ိုး တတွျို့ဆရန် မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ သူသည် သခင်တယရှု န္င
ှ ့်် ဆတတွျို့တသ အခါ
သူ၏အလပ်က ကကြုိုးပမ်ိုးရရှခဲတ
့် သ ဆလ ဘ်မျ ိုးက လက်ခ ရယူရန်အလငှ့် ၊ သူ၏ အလပ်က
ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် ပပီိုးစီိုးရန်သ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် မမကယ်ကယ် န္ှစ်သမ်ရ
ှ ့််
့် န်၊ အန င်္တ်သရြူန္င
အလဲအလှယ်လပ်ရ တွင ် ညှန္ှုင်ိုးရန် သူ၏ အလပ်က အသိုးချခဲသ
့် ည်။ သူတြွရှ ခဲတ
့် သ အရ မှ
သမမ တရ ိုး သမဟ
ဲ့် ၊ဲ သရြူကသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထသတသ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ခဘ
့်
လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် အဘယ်သ စ
့် ချန်မီန္င်မည်နည်ိုး။ သူ၏ ကကရွ ယ်ချက်၊ သူ၏ အလပ်၊
သူတပိုးဆပ်ခတ
ဲ့် သ အြိုးအခန္ှင ့်် သူ၏ ကကြုိုးထတ်မှု အ ိုးလိုး သူ၏ အြ
့် ွယ် စတ်ကိုးူ ယဉ်မှုမျ ိုးသည်

အ ိုးလိုးက ပျျို့ န္ှသွ
့် ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည် သူကယ်တင်၏ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးအတင်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
အလပ်လပ်ခတ
ဲ့် လသည်။ သူ၏ အလပ်တစ်ခလိုးတွင၊် သူတပိုးဆပ်ခတ
ဲ့် သ အြိုးအခ၌
လလလ ိုးလ ိုးရပခင်
ှ ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှခဲတ
ွ ် ပါဝင်ပတ်သက်ရမျှ
့် ပ။ သူသည် အတပိုးအယူလပ်ပခင်ိုးတင
ပတ်သက်ခသ
ဲ့် ည်။ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက သူ၏ တ ဝန်အ ိုး တဆ င်ရွက်ရန်အလငှ့် လလလ ိုးလ ိုး
ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ အတပိုးအယူ၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က တအ င်ပမင်ရရှန္င်ရန်အလငှ့် လလလ ိုးလ ိုး
ပပြုလပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ထသတသ
ကကြုိုးထတ်မှုမျ ိုးသည် ထက်တန်ပခင်ိုးတစ်ခတတလ
့်
ရှပါသတလ ။ သူ၏ မပြြူစင်တသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက မည်သက
ူ ချီိုးကျြူိုးမည်နည်ိုး။ ထသတသ
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးတင
ွ ် စတ်ဝင်စ ိုးမှုတစ်ခတတလ မည်သူ ရှပါသနည်ိုး။ သူ၏ အလပ်သည်
အန င်္တ်အတွက် အပ်မက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်သ
့် ည်၊ အြ
့် ွယအ
် စီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတပိုးရန် လမ်ိုးတကက င်ိုး မပါရှခဲတ
င့်် သူ၏ တစတန အမျ ိုးစမှ
့် ချ။ ထတကက
့်
ဟန်တဆ င်ပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ အလပ်သည် အသက်က တထ က်ပ့်မတပိုးခဲဘ
ွ မ
် ှု
့် ၊ဲ ရည်မန
အတအတယ င် တစ်ခသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် အတပိုးအယူ ပပြုလပ်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤကဲသ
့် တသ
့်
အလပ်သည် အဘယ်သ လူ
့် က သူ၏ နင်္မူလ တ ဝန်အ ိုး ပပန်လည်ရရှပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးဆီသ ့်
ဦိုးတဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။
တပတရ တြွရှ ခဲသ
ဲ့် ည်။ သူသည်
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် ညီညတ်ခသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့်် အခက်အခဲတက
့်
ပဓ နမထ ိုးဘဲ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် လလ ိုးတနဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သတ
ူ စ်တယ က်အ ိုးပြင ့်် သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ လက်စ ိုးပခင်ိုး မရှတချ။ တပါလ
တြွရှ ခဲသ
့် ရ မှ သူ၏ ဇ တပကတ၊ သူကယ်တင်၏ အယူအဆမျ ိုး၊ သူကယ်တင်၏
့် ည်အ
အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် အကကအစည်မျ ိုးပြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီတသ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး လိုးဝ မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတသ တစ်ဦိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ချ။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးက
ကျြုိုးန္နွ ခရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အလပ်သည် မကကီိုးမ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏
လက်စ ိုးပခင်ိုး တန က်ကွယရ
် ှ ကကရွ ယ်ချက်န္င
ှ ့်် သူတလျှ က်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတ မှ
် န်ခတ
ဲ့် ပသည်။
့် နက
သူသည် လူမျ ိုးစွ က မရရှန္င်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက
လက်စ ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ တကက င့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီတသ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် သင်သည် အမှုတတ ်တဆ င်တစ်ဦိုး မဟတ်
့်
လျှငပ
် င်၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်န္င်သငပ့်် ပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးက ကျြုိုးန္နွ ခရန် ကကြုိုးစ ိုးန္င်သငတ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်

မည်သည်အ
့် ရ က တပပ သည်ပြစ်တစ သင်သည် န ခန္င်သင်ပ့် ပီိုး၊ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုး
မျြုိုးစတက
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ် သင်သည် အ ိုးနည်ိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သင်၏
့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်သင်သ
စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က သင် ချစ်န္င်ဆဲ ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ မမတ၏
့် ကယ်ပင် အသက်တ အတွက်
တ ဝန်ယူတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရန်
လလ ိုးတနကကပပီိုး၊ ထသတသ
လူမျ ိုး၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် ရှု တထ င်အ
် န်သည့််
့် ပမင်သည် မှနက
့်
ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် လအပ်တသ လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်သည် အလပ်မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်က ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သင်၏ သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးက
ရယူန္င်ကကတသ ်လည်ိုး၊ သင်ကယ်၌က မတပပ င်ိုးလဲခသ
ဲ့် ကဲသ
့် မည်
သည့်် သက်တသမျှ မခခဲပ
့် ါက၊
့်
သမဟ
ှ တ
် သ မည်သည့်် အတတွျို့အကကြုမျှ မရှခဲသ
ွ ၊်
့် ည်မှ သင်အ
့် သက်တ ၏ အဆိုးတင
့် တ် စစ်မန
သင်လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ မျ ိုးထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သက်တသမခပါက၊ သင်သည်
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပါသတလ ။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးတသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်ပါသတလ ။ ထအချန်တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်က
့် အသိုးပပြုခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
သင်က
ိုးပပြုန္င်သည့်် အပင်ိုးကသ အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ အသိုးပပြု၍
့် အသိုးပပြုတသ အခါ၊ အလပ်အြ အသ
့်
မရန္င်မည့်် အပင်ိုးက အသိုးမပပြုခဲတ
့် ချ။ အကယ်၍ သင်သည် တပပ င်ိုးလဲရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲပ
့် ါက၊ သင်သည်
အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့်် ပြစ်စဉ်အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် တပြည်ိုးပြည်ိုး စလင်တစပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။
သတသ
် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် သင် ရယူပခင်ိုးခရမည်၊ မခရမည်
့်
ဆသည်အတွက် တ ဝန်မယူသကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး နည်ိုးဟန်တပေါ်တင
ွ ်
မူတည်တပသည်။ သင်၏ ကယ်ပင် စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် မည်သည့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျှ မရှပါက၊ ယင်ိုးမှ
လက်ပခင်ိုးအတပေါ် သင်၏ ရှု တထ င်အ
့် ပမင်သည် မှ ိုးယွငိုး် တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်သည် မည်သည့််
ဆလ ဘ်မျှ အပ်န္င
ှ ိုး် မခရပါက၊ ယင်ိုးမှ သင်ကယ်တင်၏ ပပဿန ပြစ်ပပီိုး၊ သင်ကယ်တင်သည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်၏ ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထက်
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သ ၍ အတရိုးမကကီိုးသကဲသ
့် သင်
၏ ကယ်ပင် ဝင်တရ က်မထ
ှု က်
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သ ၍ အတရိုးမပါတချ။ အဆိုးတင
ွ ် အချြုျို့တသ လူမျ ိုးက၊ “အကျွန္ပ်
် သည်
ကယ်တတ ်အ
့် တွက် အလွန ် မျ ိုးလှစွ တသ အလပ်က လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်က ၊ မည်သည့်် ထင်ရှ ိုးတသ
စွမ်ိုးတဆ င်တအ င်ပမင်မှုတ ပပြုတက
င်ိုးပပြုန္င်မည်မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ အကျွန္ပ်
် သည် အကျွန္ပ်
် ၏
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးတင
ွ ် လလရှ
့် ဆဲပြစ်တလပပီ။ အသက်၏အသီိုးက စ ိုးသိုးရန် တက င်ိုးကင်ဘထဲသ ့်
ကယ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် အ ိုး ဝင်ခင
ွ သ
့်် တပိုး၍ မရသတလ ။” ဟူ၍ တပပ ကကတပလမ်မ
့် ည်။
မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုးက ငါ လချင်သည်က သင်သရမည်။ မပြြူစင်တသ သူမျ ိုးက န္င်ငတတ ်အထဲသ ့်
့်

ဝင်တရ က်ရန် အခွငမ
့်် ပပြုထ ိုးတပ၊ မပြြူစင်တသ သူမျ ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပမအ ိုး အသတရြျက်တစရန်
အခွငမ
့်် ပပြုထ ိုးတပ။ သင်သည် အလွနမ
် ျ ိုးတသ အလပ်က လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
အလပ်လပ်ပပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အဆိုး၌ သင်သည် မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယရ
် ညစ်ညြူိုးတနဆဲ
ပြစ်ပါက၊ သင်သည် ငါန့္် င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်လသည်မှ တက င်ိုးကင်ဘ၏ ဥပတဒသအြ ့်
သည်ိုးမခန္င်ြွယ် ပြစ်တပလမ်မ
ှ ည် ယတနအထ
၊ ငါက
့် ည်။ ကမဘ တလ ကက အတ်ပမစ်ချသည့်် အချန်မသ
့်
့်
မျက်န္ ှ လ မျက်န္ ှ ရ ပပြုကကတသ ထသူမျ ိုးအ ိုး ငါန့္် င်ငတတ ်ထသ
ဲ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ လွယ်ကစ
ူ ွ
့်
ဝင်တရ က်ခွင ့်် မတပိုးြူိုးတပ။ ဤသည်မှ တက င်ိုးကင်ဘဆင်ရ စည်ိုးမျဉ်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ
ချြုိုးတြ က်၍မရန္င်။ သင်သည် အသက်အ ိုး ရှ တြွရမည်။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် ပပီိုးပပည့်် စလင်တစပခင်ိုး
့်
ခရမည့်် သူမျ ိုးသည် တပတရကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့်
့်
့် ကယ်ပင်
စတ်သတဘ ထ ိုးတင
ွ ် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက ရှ တြွတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သက်တသခရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်က
ထမ်ိုးတဆ င်ရန် လလ ိုးတနကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသ စလင်တစပခင်ိုး
့်
ခရတပလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဆလ ဘ်မျ ိုးကသ တမျှ ်လငပ့်် ပီိုး၊ သင်၏ကယ်ပင်
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန် မကကြုိုးစ ိုးပါက၊ သင်၏ အ ိုးထတ်မှု အ ိုးလိုးသည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်၊ ဤသည်မှ တပပ င်ိုးလဲ၍ မရန္င်တသ သမမ တရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
တပတရန္ှင ့်် တပါလတ၏
ဲ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုမှ အသက်အ ိုး မလက်စ ိုးတသ သူမျ ိုး
့် အန္ှစ်သ ရမျ ိုးထက
အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ အ ိုးထတ်ကကသည်က သင် န ိုးလည်သင်သ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ယကကည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်သည်၊ ထတကက
င့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ရတပမည်။ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်
တဘိုးြယ်ထ ိုးရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် သင် ကကြုိုးစ ိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က သင် ထမ်ိုးတဆ င်ရတပမည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်က ဘရ ိုးသခင် တန က်က လက်သည့်အ
် တွက်၊ သင်သည် အရ ရ က သူထ
့်
ဆက်သသင်ပ့် ပီိုး၊ ကယ်ပင် တရွ ိုးချယ်မမ
ှု ျ ိုး သမဟ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
့် တ် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး မပပြုလပ်သင်သ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒအ ိုး ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးက သင် စွမ်ိုးတဆ င် ရရှသငတ
့်် ပသည်။ သင်သည်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် တွက၊် ပင်ကအ ိုးပြင့်် မမကယ်ကယ်အတပေါ် အပ်စိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် မမ၏
့် သည်အ
ကယ်ပင် ကကကမမ က ထန်ိုးချြုပ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသည့်အ
် တွက၊် သင်က
့် ြန်ဆင်ိုးသည့်် သခင်က သင်သည်
န ခသင်တ
့် တွက်၊
့် ပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်တသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်အ
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက တြွရှ သင်သ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး
ပြစ်သည်အ
့် တွက၊် သင်၏ တ ဝန်က လက်န တစ င်ထ
့် န်ိုးသင်ပ့် ပီိုး၊ သင်၏ တနရ က ထန်ိုးသမ်ိုးသင်က
့် ၊

သင်၏ တ ဝန်က တဘ င်မတကျ ်သငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ သင်အ
့် ိုး တဘ င်ခတ်ရန်၊ သမဟ
့်
့် တ် သင်က
အယူဝါဒမှတစ်ဆင့်် ချြုိုးန္ှမ်ရန် မဟတ်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး ဤသည်မှ သင်၏ တ ဝန်က သင်
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး ပပြုတသ သူအ ိုးလိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည် စွမ်ိုးတဆ င် ရရှသငတ
့်် ပသည်။ တပတရန္ှင ့်် တပါလတ၏
့် အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက သင်
န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ကကည်ပ
့် ါက၊ သင် မည်သ တြွ
့် ည်က သတပလမ်မ
့် ည်။ တပတရန္ှင ့်် တပါလတ ့်
့် ရှ သင်သ
တလျှ က်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ၊ှ တစ်ခသည် စလင်တစပခင်ိုးက ခရပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
တစ်ခမှ သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ တပတရန္ှင ့်် တပါလသည် မတူကွဲပပ ိုးတသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးန္စ
ှ ်ခက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ အသီိုးသိုးီ သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက လက်ခရရှခဲပ့် ပီိုး၊ အသီိုးသိုးီ သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရရှခဲက
၊ အသီိုးသိုးီ သည် သခင်တယရှု က ၎င်ိုးတက
့်
့်
တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ က လက်ခခဲက့် ကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အသီိုးသီိုး၌ ပြစ်ထန
ွ ိုး် တသ အကျြုိုးတရ ိုးသည်
မတူညတ
ီ ပ။ တစ်ဦိုးသည် အမှနတ
် ကယ် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် တစပပီိုး အပခ ိုးတစ်ဦိုးက
အကျြုိုးမပြစ်ထန
ွ ိုး် ခဲတ
ပန်ိုးအ ိုးပြင့်် တြ ်ပပခဲသ
့် ချ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ည့်် ၎င်ိုးတ ့်
့် အန္ှစ်သ ရမျ ိုးမှ၊ ၎င်ိုးတ အပပင်
့်
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အလပ်န္င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် မ်ိုးတကက င်ိုးက
့် တန က်ဆိုး အဆိုးသတ်မျ ိုးမ၊ှ မည်သည်လ
သင်တရွ ိုးချယ်သငသ
့်် ည်၊ မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင် တလျှ က်လှမ်ိုးရန် တရွ ိုးချယ်သငသ
့်် ည်က
သင်န ိုးလည်သင်သ
သသ ထင်ရှ ိုးသည့်် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုး န္ှစ်ခက
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တလျှ က်ခကဲ့် ကသည်။ တပါလန္ှင ့်် တပတရ၊ ၎င်ိုးတသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုး အသီိုးသီိုး၏ စနမူန ပပ ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊
့်
ထတကက
င့်် အစကတည်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးန္စ
ှ ်ခအ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုရန် စပပြုခခဲက့် ကရသည်။
့်
့်
တပါလ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၏ အဓကအချက်မျ ိုးမှ အဘယ်အရ မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ အဘယ်တ
့် ကက င့််
သူသည် မတအ င်ပမင်ခရ
ဲ့် သနည်ိုး။ တပတရ အတတွျို့အကကြု၏ အဓကအချက်မျ ိုးမှ အဘယ်အရ မျ ိုး
ပြစ်ကကပပီိုး၊ သူသည် စလင်တစပခင်ိုးက အဘယ်သ တတွ
ျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
ိုးသီိုး
့် သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ အသီ
့်
့်
အတရိုးစက်ခကဲ့် ကသည့်် အရ က သင်န္င်
ှု ိုးယှဉ်ကကည်ပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုး
့်
အတအကျက လချင်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ်
့်
စလင်တစပခင်ိုး ခရမည်ဆသည်န္င
ှ ၊့်် မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုးက စလင်တစပခင်ိုး မခရမည်ဆသည်ကလည်ိုး
့်
သင် သလမ်မ
့် ည်။ စလင်တစပခင်ိုး ခရမည့်် သူမျ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အဘယ်အရ
ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် စလင်တစပခင်ိုး မခရမည့်် သူမျ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အဘယ်အရ ပြစ်သည်ဤကစစရပ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက တပတရန္ှင ့်် တပါလ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
င့်် သူသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ခပ်သမ်ိုးက သူ၏
့် ည်၊ ထတကက
့်

အပ်စိုးမတ
ှု အ က် လ တစပပီိုး၊ သူ၏ အပ်စိုးမက
ှု ကျြုိုးန္နွ ခတစသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက သူ၏
လက်ထတ
ဲ ွင ် ရှသည့်အ
် တွက်၊ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
တရ စဆ န်မျ ိုး၊ အပင်မျ ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၊ တတ င်တန်ိုးမျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် တရကန်မျ ိုး အပါအဝင်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ခပ်သမ်ိုး အ ိုးလိုးသည် သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်သ လ
့် တရ က်ရမည်
ပြစ်သည်။ မိုးတက င်ိုးကင်တွင ် ရှတသ အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ရှတသ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်သ လ
မည်သည့်် တရွ ိုးချယ်မမ
ှု ျှ
့် တရ က်ရမည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှ၍မရသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးက အ ိုးလိုး ကျြုိုးန္နွ ခရမည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
အမနတ
် ့် ပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်ပပီိုး၊ အသီိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အသီိုးသိုးီ က ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတင်ိုး ၎င်ိုးတ၏
ဲ ဝပင်ိုးပခ ိုးတပိုးထ ိုးလျက်၊
့် ကယ်ပင် တနရ က ခွတ
အရ ခပ်သမ်ိုးက အမနတ
် ့် ပိုးက အဆငအ
့်် တန်ိုး သတ်မတ
ှ ခ
် သ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် မည်မျှ
ကကီိုးပမတ်သည်ပြစ်တစ၊ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ဘရ ိုးသခင်က မသ လွနန္
် င်တပ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်က အတစခကကပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မန ခပခင်ိုး မပပြုဝက့် ကတပ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးကမျှ မပပြုဝက့် ကတပ။
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် လူသည်လည်ိုး လူ၏တ ဝန်က
့်
ထမ်ိုးတဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အရှင ် သမဟ
့် တ် အတစ ငပ့်် ြစ်တနတစက မူ၊
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တင
ွ ် လူ၏ အဆင်အ
့် တန်ိုးသည် မည်မျှပမင်မ
့် ိုးတစက မူ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အပ်စိုးမတ
ှု အ က်ရှ တသိုးန္ပ်တသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်တနဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ အတရိုးမပါတသ
လူသ ိုးတစ်ဦိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးထက် မပသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အထက်တွင ် ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ထက်တန်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ တစ်ဦိုးအတနန္ှင၊့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သည့်် တရွ ိုးချယ်မမ
ှု ျှ
မပပြုဘဲ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသငတ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးတသ သူတသည်
မည်သည်ပ
့် င်္္ြုလ်တရိုး အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုး ကမျှ မရှ တြွသငတ
့်် ပ သမဟ
့်
့် တ်
၎င်ိုးတ က
့်် သည့်အ
် ရ မျ ိုးက မရှ တြွသငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ လက်စ ိုးပခင်ိုး၏
့် ယ်တရိုးကယ်တ တတ ငတ
အမှနက
် န်ဆိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ သင် တြွရှ တသ အရ သည် သမမ တရ ိုးပြစ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ်
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ အရ သည် သမမ တရ ိုး ပြစ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ် သင် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှတသ
အရ သည် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထဲ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပါက၊ သင် နင်ိုးတလျှ က်တသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်တြွရှ သည့်် အရ သည်

ဇ တပကတ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သင်လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်တသ အရ သည် သင်၏
ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတင
ွ ်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခပခင်ိုး မရှဘဲ၊
မတရရ မှု၌ သင် အသက်ရင
ှ ဆ
် ဲ ပြစ်ပါက၊ သင် တလျှ က်လှမ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ရှု ိုးနမ်မ
့် ှု
လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် သင် တြွရှ တသ အရ သည် သင်က
မချ တခေါ်တဆ င်
့် ငရဲသ ဧကန်
့်
သွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရမည် သမဟ
့် တ် သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခရမည်မှ
သင်ကယ်တင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်သည်၊ ယင်ိုးမှ တအ င်ပမင်မှု သမဟ
့် ှုသည် လူ
့် တ် ရှု ိုးနမ်မ
တလျှ က်လှမ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ်တင
ွ ် မူတည်သည်ဟလည်ိုး ဆရမည် ပြစ်သည်။

ဘုရ ားသြင်၏ အမှုနင
ှ ့်် လူသ ား၏အလုပ်
လူသ ိုး၏ အလပ်မည်မျှသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်မျှသည်
လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြု ပြစ်သနည်ိုး။ လူတသည်
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက န ိုးမလည်ကကတသိုးဟ
့်
တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက် န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက န ိုးမလည်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဟတ်တပ၏၊ “လူသ ိုး၏အလပ်” ဟ ငါ တပပ သည့်အ
် ခါ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်ရတသ
ှ
သူမျ ိုး သမဟ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရတသ သူတ၏
့် တ် သနရ
့်
အလပ်က ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ အလဆန္ဒမှ တပေါ်တပါက်တသ အလပ်က ငါ
ရည်ညန်ိုးတနသည်မဟတ်ဘ၊ဲ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ချက် နယ်ပယ် အတွငိုး် ၌
ကျတရ က်တသ တမန်တတ ်မျ ိုး၊ လပ်သ ိုးမျ ိုး သမဟ
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အလပ်က
့် တ် သ မန်ညအ
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင၊် “လူသ ိုး၏ အလပ်” သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က
မရည်ညန်ိုးဘ၊ဲ လူတအတပေါ်
တဆ င်ရွက်တသ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် နယ်ပယ်
့်
န္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ဤအတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏လပ်တဆ င်ချက် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နယ်ပယ်ပြစ်လငက
့်် စ ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
နယ်ပယ်တန္ှ့် င ် မတူတပ။ လူသ ိုး၏ အလပ်သည် လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ရှတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏အမှုပြစ်တစ၊ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူမျ ိုး၏ အလပ်ပြစ်တစ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ

ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတွငရ
် တသ
ှ
အလပ်သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
သမဟ
့် တ် ခန္ှစ်ဆပပင်ိုးထန်တသ ဝည ဉ်တတ ်ဟ တခေါ်ဆန္င်တသ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည်။
အ ိုးလိုးပခြုကကည်လ
့် ျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုးတွင ် မတူညသ
ီ ည့််
အမည်န မမျ ိုးပြင ့်် တခေါ်ဆတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရသည် တစ်ခတည်ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အမှုသည်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
အလပ်လပ်တနသည့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထက် တစ်ပပ ိုးသ ိုးမျှ မတလျ တ
့် ပ။ အသိုးပပြုပခင်ိုး
ခရတသ လူတ၏
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်သည်။
့် အလပ်သည်လည်ိုး သနရ
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပပီိုးပပည့်စ
် တသ လိုးဝ မှနက
် န်သည့််
့်
တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်၊ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူတ၏
့် အလပ်မှ မူ လူသ ိုး၏ အမှုအရ မျ ိုးစွ န္ှင ့််
တရ တန္ှ တနပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပပီိုးပပည့်စ
် တသ တြ ်ပပချက်ပြစ်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
့်
တက်ရက်တြ ်ပပချက်ပင် မဟတ်တချ။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပပီိုး မည်သည့်် အတပခအတနမျ ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ကနသ
် ့် တ်မထ ိုးတပ။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်သည် ကွဲပပ ိုးတသ လူမျ ိုးတင
ွ ် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်၊ ယင်ိုးသည် ကွဲပပ ိုးတသ
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက ထင်ရှ ိုးတစပပီိုး၊ တခတ်အပပင် န္င်ငမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ကွဲပပ ိုးတလသည်။ ဟတ်တပ၏၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မတူညတ
ီ သ နည်ိုးလမ်ိုး မျ ိုးစွ ပြင ့်် အလပ်လပ်ပပီိုး
အတပခခသတဘ တရ ိုး မျ ိုးစွ အတင်ိုး အလပ်လပ်တသ ်လည်ိုး၊ အလပ်က မည်သ ့်
လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ
့် တ် မည်သည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးတအတပေါ်
့်
ယင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် အပမဲ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်။ မတူညတ
ီ သ လူမျ ိုးအတပေါ် လပ်တဆ င်တသ
အလပ်အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ရှပပီိုး၊ ထအလပ်တစ်ခလိုးသည်
အပပြုခအရ မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက ကယ်စ ိုးပပြုန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် နယ်ပယ်အ ိုးပြင့်် အတတ ်အတန် တကျပပီိုး အတတ ်အတန်
ချငခ
့်် ျငခ
့်် ျန်ချန် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၌ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် လူတအတပေါ်
့်
ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုတသ အလပ်န္င
ှ ့်် မတူညသ
ီ ကဲသ
့် ၊ ့် ထအလပ်သည် ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုခရတသ လူ၏
အရည်အချင်ိုးန္ှငအ
့်် ညီလည်ိုး ကွဲပပ ိုးတလသည်။ လူဇ့် တခ ခန္ဓ တွင ် လပ်တဆ င်တသ အလပ်က
လူတအတပေါ်
မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ယင်
ိုးသည် လူတအတပေါ်
လပ်တဆ င်တသ အလပ်န္င
ှ ့်် မတူညတ
ီ ပ။
့်
့်
့်
အတချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် ယင်ိုးက မည်သလ
့် ပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ကွဲပပ ိုးတသ အရ မျ ိုးအတပေါ်
တဆ င်ရွက်တသ အမှုသည် လိုးဝ မတူညသ
ီ ကဲသ
့် ၊ ့် သူလပ်တဆ င်သည့််

အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် သူအမှုပပြုတသ ကွဲပပ ိုးသည့်် လူမျ ိုး၏ အတပခအတနန္ှင ့််
သဘ ဝဗီဇမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ကွဲပပ ိုးတလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မတူညတ
ီ သ လူတ၏
့်
ရှရင်ိုးစဲွ အန္ှစ်သ ရအတပေါ် အတပခခ၍ ၎င်ိုးတအတပေါ်
အလပ်လပ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအန္ှစ်သ ရက တကျ ်လွနသ
် ည့််
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက ၎င်ိုးတအတပေါ်
မပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
် ည့််
့်
့် တမွိုးရ ပါ အရည်အချင်ိုးက တကျ ်လွနသ
အမှုကလည်ိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
မလပ်တဆ င်တချ။ သပြစ်
ွ ပ် ပြုတသ
့်
့် ၍၊ လူသ ိုးအတပေါ်တင
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် ယင်ိုးအလပ်၏ အပပြုခအရ ၏ အန္ှစ်သ ရက လူတအ
့် ိုး
တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ လူသ ိုး၏ ရှရင်ိုးစဲွ အန္ှစ်သ ရသည် မတပပ င်ိုးလဲတပ။ သူ၏ တမွိုးရ ပါ
အရည်အချင်ိုးသည် အကနအ
် ့် သတ်ရှ၏။ ယင်ိုးမှ လူတ အကျ
ြုိုးရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတ၏
် ့် တ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လူတက
့် အရည်အချင်ိုး ကနသ
့် အသိုးပပြုသည်
သမဟ
အလပ်လပ်တလသည်။ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရသည့်် လူတအတပေါ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် တ် လူတအတပေါ်
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်တသ အခါတွင၊် ထလူတ၏
့် ပါရမီမျ ိုးန္ှင ့်် တမွိုးရ ပါ အရည်အချင်ိုးသည်
ထန်ချန်မထ ိုးဘဲ ပွငအ
့်် န်ထက
ွ ် လ တလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တမွိုးရ ပါ အရည်အချင်ိုးသည်
အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ဝန်တဆ င်မတ
ှု ွင ် အသိုးပပြုခရတလသည်။ သူသည် ယင်ိုးအမှုတွင ် ရလဒ်မျ ိုး
ရရှြအလ
ငှ့် ၊ လူမျ ိုး၏ အသိုးပပြု၍ရတသ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက သူ၏ အမှုတွင ် အသိုးပပြုသည်ဟ
့်
ဆတက င်ိုးဆန္င်တပသည်။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၌ လပ်တဆ င်တသ အမှုသည်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က တက်ရက်တြ ်ပပပပီိုး၊ လူ၏စတ်န္င
ှ ့်် အတတွိုးမျ ိုးပြင ့်် တရ တန္ှ ပခင်ိုးမရှတပ။
လူသ ိုး၏ ပါရမီမျ ိုးပြစ်တစ၊ လူ၏ အတတွျို့အကကြုပြစ်တစ၊ လူသ ိုး၏ တမွိုးရ ပါအတပခအတနပြစ်တစ
ယင်ိုးက လက်လှမ်ိုး မမီန္င်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မတရမတွက်န္င်တသ
အလပ်အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးက အကျြုိုးပပြုရန်န္င
ှ ့်် စတ်ဓ တ်ပမှင်တ
့် င်တပိုးရန် ရည်ရွယ်တပသည်။
သရ့် တွင ် လူအချြုျို့သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးအတွက်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး မပင်ဆင်တပ၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် နည်ိုးနည်ိုးမျှ
့်
ကယ်တင်မခရန္င်ဟ ဆလပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ် ရှခဲတ
့် က င်ိုး
့်
ရှခဲန္
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် င်တသ ်လည်ိုး၊ အဆိုး၌ ြယ်ရှ ိုးခကကရတပသည်။ ဤအရ သည် သနရ
အလပ်သည် လူတက
ှု ွင ်
့် င်ရန် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဓ တ်ပမှင်တ
့် လက်စ ိုးရှ တြွမတ
လူမျ ိုးစွ လက်တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးဆီသသွ
့် ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး
မဟတ်တသ တကက င၊့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် လူတင်ိုး လိုးဝ
စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
ခစ ိုးချက်အရပြစ်တသ
့် ည်ဟ တပပ ၍မရန္င်ဟ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ မှနက
် န်တသ အ ိုးထတ်မှု မရှဘဲ၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တစ်ြက်သတ် လပ်တဆ င်မသ
ှု
ရှတလသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့််

ဤလူတအတပေါ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရတသ သူတက
့်
့် အတစခရန်
ပြစ်လ တလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လူတက
့် ၊ ့်
့် တက်ရက် မပမင်န္င်သကဲသ
လူတက
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ပါရမီရှသူတ ့်
့် ယ်တင် တက်ရက် မထတတွျို့ န္င်တပ။ ယင်ိုးသည် အမှုန္င
အ ိုးပြငသ
့််
တြ ်ပပခရန္င်တလသည်၊ ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လူတ ့်
ပပြုလပ်တသ တြ ်ပပချက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် တန က်လက်မျ ိုးအ ိုး တထ က်ပ့် တပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ
ဆလတပသည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် လူအမျြုိုးအစ ိုး မျ ိုးစွ န္ှင ့်် မတူညတ
ီ သ
အတပခအတနမျ ိုးစွ မှတစ်ဆင့်် ပပီိုးတပမ က်က ပပည့်စ
် တလသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
တခတ်တစ်ခလိုး၏ အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး တခတ်တစ်ခလိုးထဲက လူတ၏ဝင်
တရ က်မက
ှု
့်
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူတ၏
ှ ့်် ပတ်သက်တသ အမှုက လူဇ့် တခ
့် ဝင်တရ က်မှု အတသိုးစတ်န္င
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူတအ
့် ိုးပြင ့််
လပ်တဆ င်ြ လ
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု သမဟ
့် အပ်ဆဲ ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏
သ သန သည် လူက ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး မလပ်တဆ င်န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၏
အမှု ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် မတူညသ
ီ ည့််
လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးစွ မှတစ်ဆင့်် ပပည့်စ
် တလသည်။ ယင်ိုးက မည်သည့််
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်တည်ိုးကမျှ လိုးဝ မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတစ်ဦိုး တစ်တယ က်တည်ိုးကလည်ိုး
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မတြ ်ပပန္င်တပ။ အသင်ိုးတတ ်က ဦိုးတဆ င်တသ သူမျ ိုးသည်လည်ိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဦိုးတဆ င်သည့််
့်
အလပ်အချြုျို့ကသ လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်က သိုးပင်ိုးခပွဲ ခ ိုးန္င်၏- ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အလပ်၊ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ
လူတ၏အလ
ပ်န္င
ှ ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် ၌ ရှတသ သူအ ိုးလိုးန္ှင ့််
့်
ပတ်သက်သည့်် အလပ်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အလပ်သည် တခတ်တစ်ခလိုးက
ဦိုးတဆ င်ရန်ပြစ်သည်။ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ သူတ၏
့် အလပ်သည်၊ တစလတ် ခရပခင်ိုးပြင ့်် သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်က သူကယ်တင်၏ အလပ် လပ်တဆ င်ပပီိုးတန က် တပိုးသည့်် တစခင်ိုးချက်တ ဝန်မျ ိုးက
ရရှပခင်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက် အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ တရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှတသ
သူတအတပေါ်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် သူကယ်တင်၏
့်
အလပ်အ ိုးလိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုးန္ှင ့်် သက်တသခချက်က
ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ် စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်သမ
ူ ျ ိုးက စလင်တစပခင်ိုး

ပြစ်တပသည်။ ဤသိုးပင်ိုးသည် အတူတကွ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်
အစအလင်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အမှုမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အလပ်သည် အလိုးစ
တနသ
် ့် ွ ိုးတပမည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အမှုတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏အလပ် ပါဝင်ပပီိုး
ယင်ိုးသည် တခတ်တစ်ခလိုး၏ အလပ်ကလည်ိုး ကယ်စ ိုးပပြု၏၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏
အလပ်သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ အင်အ ိုးန္ှင ့်် လ ိုးရ တင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊
တမန်တတ ်မျ ိုး၏ အလပ်မှ မူ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အလပ်တန က်တင
ွ ် ပြစ်လ ပပီိုး ယင်ိုးမှ
လက်လပ်ပခင်ိုးပြစ်က တခတ်က မဦိုးတဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်တစ်တခတ်လိုးထက
ဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် လ ိုးရ ကလည်ိုး ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ၎င်ိုးတသည်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု လပ်န္င
ှ ့််
့်
လိုးဝ သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှသည့်် လူလပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အလပ်က လပ်ကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု လပ်အတွငိုး် ရှ စီမကန်ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ အလပ်မှ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူတ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးသည့်် တ ဝန်သ ပြစ်ပပီိုး
့်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု လပ်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှု မရှတပ။ ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ခလိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အလပ်၏ ပင်ကလကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် ကယ်စ ိုးပပြုမှုမျ ိုးထက
ဲ
ကွပဲ ပ ိုးမှုမျ ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ အလပ်ကက ိုးတွင ် ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး
ပဓ နကျတသ ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးရတလသည်
ှ
။ ထအပပင်
မတူညတ
ီ သ ပင်ကလကခဏ မျ ိုးရှသည့််
့်
အပပြုခအရ မျ ိုးအတပေါ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ အတင်ိုးအတ ကွဲပပ ိုးတလသည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နယ်ပယ်
ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏အလပ်သည် သူ၏အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် သူ၏ လူသဘ
ဝတ၏
့်
့် လကခဏ ပပသည်။
လူသ ိုးတပိုးသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်သည့်အ
် လပ်သည် သူက
့် ကယ်စ ိုးပပြု၏။ လူသ ိုး၏
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မ၊ှု လူသ ိုး၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုး၊ လူသ ိုး၏ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မစ
ှု နစ်န္င
ှ ့်် သူ၏
ကကယ်ဝတသ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး အ ိုးလိုးသည် သူ၏ အလပ်တွင ် ပါဝင်သည်။ အထူိုးသပြင ့်် လူသ ိုး၏
အတတွျို့အကကြုသည် သူအလ
ပ်၏လကခဏ က ပပန္င်ပပီိုး၊ လူတစ်ဦိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် သူအလ
ပ်၏
့်
့်
အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး ပြစ်လ တလသည်။ လူသ ိုး၏ အလပ်သည် သူ၏ အတတွျို့အကကြုက တြ ်ပပန္င်သည်။
လူအချြုျို့သည် အပျက်သတဘ တဆ င်စွ တတွျို့ ကကြုရချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ မ
့် တ်သဟ ယ၏
စက ိုးအသိုးအန္ှုနိုး် အမျ ိုးစသည် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရပ်လကခဏ မျ ိုး ပါရှတပလမ်မ
့် ည်။
၎င်ိုးတ၏
့် အတတွျို့အကကြုသည် အချန်က လ တစ်ခကက အပပြုသတဘ တဆ င်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
အထူိုးသပြင ့်် အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ ငပ့်် ြင ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပင်ဆင်ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
မတ်သဟ ယသည် အလွန ် ခွနအ
် ိုးရစရ ပြစ်က လူတသည်
၎င်ိုးတထ
့်
့် မှ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ

တထ က်ပမ
ှု ျ ိုးက ရရှန္င်ကကတပသည်။ အကယ်၍ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုးသည် အချန်က လတစ်ခကက
့် မ
အပျက်သတဘ တဆ င်လ ပါက၊ သူ၏မတ်သဟ ယသည် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
အရပ်လကခဏ မျ ိုး အပမဲ သယ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်။ ဤမတ်သဟ ယမျြုိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးညြုိုးငယ်တစပပီိုး
အပခ ိုးသူတသည်
သူ၏ မတ်သဟ ယပပီိုးတန က် သတမထ ိုးမဘဲ၊ စတ်မချမ်ိုးမသ
့်
ပြစ်လ ကကလမ်မ
ူ ည်၍
့် ည်။ တန က်လက်မျ ိုး၏ အတပခအတနသည် တခါင်ိုးတဆ င်၏ အတပခအတနတပေါ်မတ
တပပ င်ိုးလဲသည်။ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုးသည် အတွငိုး် တင
ွ ် မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည်
သူတြ ်ပပသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် တစ်ခါတစ်ရ လူသ ိုး၏
အတပခအတနန္ှငအ
့်် ညီ တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ သူသည် လူသ ိုး၏အတတွျို့အကကြုန္ှငအ
့်် ညီ အလပ်လပ်ပပီိုး
၎င်ိုးတက
ျို့အကကြု၏ ပမှနလ
် မ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လူတက
့် အတင်ိုးအကျပ် မလပ်တစဘဲ၊ ၎င်ိုးတအတတွ
့်
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုလပ်တလသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏မတ်သဟ ယသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ က
့်် ပွဲ ပ ိုးသည်ဟ ဆလတပသည်။ လူတ မ
် ရ သည်
့် တ်သဟ ယပပြုသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအရ ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုတက
့် ထိုးထွငိုး် သပမင်မမ
့် တြ ်ပပရင်ိုး၊
၎င်ိုးတတစ်
ဝန်မှ
့် ဦိုးချင်ိုး၏ ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုက သရှတစသည်။ သူတ၏တ
့်
ဘရ ိုးသခင် အလပ်လပ်ပပီိုးတန က် သမဟ
ွ ် ၎င်ိုးတ ့်
့် တ် စက ိုးတပပ ဆပပီိုးတန က်တင
လက်တတွျို့တဆ င်သငတ
့်် သ အရ သမဟ
့်် ည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
့် တ် ဝင်တရ က်သငသ
သရှတအ င်ပပြုလပ်ပပီိုး၊ ထတန
ရန်
င ့််
့် က် တန က်လက်မျ ိုးထသ တပိုးပ
့်
့် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
လူသ ိုး၏အလပ်သည် သူ၏ဝင်တရ က်မန္
ှု င
ှ ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မတ
ှု က
့် ကယ်စ ိုးပပြုသည်။
ဟတ်တပ၏၊ ထသတသ
အလပ်သည် လူသ ိုး သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြု သမဟ
့်
့် တ် လူသ ိုး
အတတွိုးမျ ိုး အချြုျို့ န္ှင ့်် တရ တန္ှ တနတပသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
မည်သအလ
ပ်လပ်သည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးတပေါ် အလပ်လပ်သည်ပြစ်တစ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၌
့်
အလပ်လပ်သည်ပြစ်တစ၊ လပ်သ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတမည်
် ရ ပြစ်သည်က အပမဲတြ ်ပပကက၏။
့် သည့်အ
အလပ်လပ်သမ
ူ ှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
အတပခခအတ်ပမစ် မရှဘဲ အလပ်မလပ်တသ တကက င၊့်် အလပ်သည် လူသ ိုး ပင်ကအ ိုးပြင ့််
ပြစ်သည့်အ
် ရ အတပေါ် အတပခခတလသည်။ တစ်နည်ိုးဆရတသ ်၊ အလပ်သည် ဘ မျှမရှပခင်ိုးမှ မလ ဘဲ၊
တကယ့်အ
် တပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ အတနအထ ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အပမဲ လပ်တဆ င်ရတလသည်။
ဤနည်ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ပပီိုး သူ၏ အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတတွိုးတဟ င်ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်တပသည်။ လူသ ိုးက တြ ်ပပသည့်အ
် ရ သည် သူပမင်တသ အရ ၊
တတွျို့ ကကြုရတသ အရ န္ှင ့်် သူစတ်ကိုးူ န္င်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် အယူဝါဒမျ ိုး သမဟ
့် တ်
အယူအဆမျ ိုး ပြစ်လျှငပ
် င်၊ လူသ ိုး၏ တတွိုးတခေါ်မှုအ ိုးပြင ့်် ရရှန္င်တပသည်။ လူသ ိုး၏ အလပ်သည်

ယင်ိုးအလပ်၏ အရွ ယ်အစ ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုပြစ်တစ၊ လူသ ိုး
ပမင်သည့်အ
် ရ ပြစ်တစ လူသ ိုး စတ်ကိုးူ န္င်သည့်အ
် ရ သမဟ
် ရ ၏
့် တ် စတ်ကူိုးကကစည်န္င်သည့်အ
အတင်ိုးအတ က မတကျ ်လွနန္
် င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က လူသ ိုးက မရယူန္င်တပ- ဆလသည်မှ
ယင်ိုးက လူသ ိုး၏ တတွိုးတခေါ်မက
ှု လက်လှမ်ိုးမမီတပ။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုး
အလပ်အ ိုး တြ ်ပပပပီိုး ဤသည်မှ လူသ ိုးအတတွျို့အကကြု၏ အတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးန္ှင ့််
ဆက်န္ယ်မှုမရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏ကယ်ပင်စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ န္
ှု င
ှ ့်် သက်ဆင်တလသည်။ လူသ ိုး
တြ ်ပပသည့်အ
် ရ သည် သူ၏အတတွျို့အကကြု ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည်မှ လူသ ိုး
လက်လှမ်ိုးမမီသည့်် သူ၏ ရှရင်ိုးစဲွ စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်တသ သူ၏ပြစ်တည်မှု ပြစ်တပသည်။
လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်တည်မန္
ှု င
ှ ့်် သက်ဆင်၍
ဘရ ိုးသခင်၏တြ ်ပပပခင်ိုးအရ ဆည်ိုးပိုးူ ရရှသည့်် ၎င်ိုး၏ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့်် အသပည ပြစ်တပသည်။
ထသတသ
ထိုးထွငိုး် သပမင်မန္
ှု င
ှ ့်် အသပည တက
ှု တခေါ် ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် လူသ ိုး၏ ပြစ်တည်မဟ
့်
တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၊ လူသ ိုး၏ တမွိုးရ ပါ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
အရည်အချင်ိုးတ ပြစ်
ှု လည်ိုး တခေါ်ဆရသည့််
့် သည်- ဤသည်မှ ယင်ိုးတက
့် လူသ ိုး၏ ပြစ်တည်မဟ
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် သူတတွျို့ ကကြုပပီိုး ပမင်ရတသ အရ က
မတ်သဟ ယပပြုန္င်သည်။ ၎င်ိုးတ မတတွ
ျို့ ကကြုြူိုးသည့်အ
် ရ ၊ မပမင်ြူိုးသည့်အ
် ရ သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
တတွိုးတခေါ်မှုက လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တသ အရ ၊ ထအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏အတွ
ငိုး် တွင ်
့်
မရှတသ အရ မျ ိုးပြစ်သပြင့်် ၎င်ိုးတက
ူ ျှ မတ်သဟ ယ မပပြုန္င်တပ။ အကယ်၍
့် မည်သမ
လူသ ိုးတြ ်ပပတသ အရ သည် သူ၏တတွျို့ ကကြုမှုမှ မဟတ်ပါက၊ ယင်ိုးသည် သူ၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး
သမဟ
ွ ် မည်သည့််
့် တ် အယူဝါဒ ပြစ်တပသည်။ ရှငိုး် ရှငိုး် တပပ ရလျှင၊် သူ၏စက ိုးမျ ိုးတင
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမျှ မရှတပ။ သင်သည် လူအြွ
် ခါမျှ
့် ဲျို့အစည်ိုး၏ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်အ
ထတတွျို့ မှုရမလ
ှ
ခဲပ
့် ါက၊ သင်သည် လူအြွ
့် ဲျို့အစည်ိုး၏ ရှု ပ်တထွိုးတသ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက
ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး မတ်သဟ ယပပြုန္င်မည် မဟတ်တပ။ သင်သည် မသ ိုးစမရှလျှင၊် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည်
မသ ိုးစ အတရိုးကစစမျ ိုးအတကက င်ိုး တဆွိုးတန္ွိုးကကမည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတတပပ
တနသည့်အ
် ရ အမျ ိုးစက
့်
သင်န ိုးလည်မည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုး မတ်သဟ ယ ပပြုတသ အရ န္ှင ့်် သူ
့်
လပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် သူ၏ အတွငိုး် ပြစ်တည်မှုက ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ အကယ်၍
လူတစ်တယ က်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုး၏
သန ိုးလည်မှုက မတ်သဟ ယ ပပြုတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတတွျို့အကကြု သင်၌ မရှခဲပ
့် ါက၊
သင်သည် ထအရ ၌ တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး် တသချ ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် သူ၏ အသပည က သင်ပငင်ိုးဝမ
့် ည်
့်

မဟတ်တချ။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတ၏
့် မတ်သဟ ယသည် သင် လိုးဝ
မတတွျို့ ကကြုြူိုးတသ အရ တစ်ခ၊ သင် လိုးဝ မသြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏စတ်က စတ်မကူိုးန္င်သည့််
အရ တစ်ခ ပြစ်တသ တကက ငတ
့်် ည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
ွ ်
့် အသပည မှ၊ သင် ရယူန္င်သမျှမှ အန င်္တ်တင
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်တပသည်။ သတသ
်
့် ကကြုြ လမ်
့်
့်
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးသည် အယူဝါဒဆင်ရ အသပည ထဲမှ တစ်ခသ ပြစ်န္င်၏။ ယင်ိုးသည်
သင်ကယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြုက အစ ိုးထိုးန္င်ြမဆ
ှု
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သင်ကယ်တင်၏သန ိုးလည်မက
အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ ၎င်ိုးတတပပ
တသ အရ သည် အတတ ် မှနသ
် ည်ဟ သင်ထင်တက င်ိုးထင်မည်
့်
ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ အတတွျို့အကကြုတွင ် ယင်ိုးသည် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ လက်တတွျို့မကျသည်က သင်
တတွျို့ရတပသည်။ သင် ကက ိုးတသ အရ ထဲမှ အချြုျို့သည် လိုးဝ လက်တတွျို့မကျသည်က သင်
ခစ ိုးရတက င်ိုး ခစ ိုးရတပမည်။ ထအချန်တွင ် သငအ
့်် တနပြင ့်် ထအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး
သထ ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးက သင် လက်ခတသ ်လည်ိုး အလွန ် အင်တင်တင်ပြငသ
့််
လပ်တဆ င်တပသည်။
သရ့် တွင ် သင်ကယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြုတွင၊် သငက
့်် အယူအဆမျ ိုး ရရှတစသည့်် အသပည သည်
သင်၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်လ ပပီိုး၊ သင် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလတလ
သင်ကက ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်က သင်န ိုးလည်တလတလ
ပြစ်သည်။ သင်ကယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြု ရှပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သင်သည် တတွျို့ ကကြုခဲသ
် ရ မှ
့် ည့်အ
သင် ရှသငသ
့်် ည့်် အသပည န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တဆွိုးတန္ွိုးန္င်တပသည်။ ထအပပင်
၊ သင်သည် မမတ၏
့်
့်
အသပည စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး လက်တတွျို့ကျတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မမတ၏အသ
ပည က သိုးမရဘဲ၊
့်
အယူဝါဒအတပေါ်အတပခခထ ိုး သူတကက
င ့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ထတကက
့် ိုးလည်ိုး ခွပဲ ခ ိုးန္င်လမ်မ
့်
သင်တပပ ဆတသ အသပည သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုးရှမရှသည် သင်၌
ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြု ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ် ကကီိုးစွ
မူတည်တလသည်။ သငအ
့်် တတွျို့အကကြုတွင ် သမမ တရ ိုးရှပါက၊ သင်၏အသပည သည် လက်တတွျို့ကျပပီိုး
တန်ြိုးရှလမ်မ
ွ ်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ သင်၏ အတတွျို့အကကြုမှတစ်ဆင၊့်် သင်သည် ချင်ခ
့် ျန်န္င်စမ
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မက
ှု လည်ိုး ရရှန္င်ပပီိုး၊ သင်၏ အသပည နက်သထက်နက်လ န္င်က ၊ မမကယ်ကယ်
မည်သ ပပြုမူ
တနထင် ရမည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သ မန်အသတ ့်
့်
တိုးပွ ိုးန္င်တပသည်။ သမမ တရ ိုးက မပင်ဆင်တသ လူတ တြ
်ပပသည့်် အသပည သည် မည်မျှပင်
့်
ပမငမ
့်် ိုးတက င်ိုး ပမင်မ
့်် င်သည့််
့် ိုးပါတစ၊ အယူဝါဒ ပြစ်တပသည်။ ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည် ဇ တပကတန္ှငဆ
ကစစမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ အလွန ် ဉ ဏ်ရည်ဉ ဏ်စွမ်ိုး တက င်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုး မပပြုန္င်ကကတချ။ ဤသည်မှ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ထသတသ
လူတသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစမျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ်
့်
့်

အတတွျို့အကကြုမရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤသူတသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစမျ ိုးတင
ွ ် ဉ ဏ်အလင်ိုး
့်
မရတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးမလည်ကကတပ။ သင်သည်
မည်သည့်အ
် သပည မျြုိုးက တြ ်ပပသည်ပြစ်တစ၊ သင်၏ ပြစ်တည်မှု ပြစ်တနသတရွ ျို့ ယင်ိုးသည် သင်၏
ပင်္္ြုလ်တရိုးအတတွျို့အကကြု၊ သင်၏ စစ်မှနတ
် သ အသပည ပြစ်သည်။ အယူဝါဒကသ တပပ ဆသူမျ ိုးသမမ တရ ိုးကပြစ်တစ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးကပြစ်တစ မပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုး- သည် နက်ရှုင်ိုးသည့််
ဆင်ပခင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အယူဝါဒက ရရှပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် နက်ရှုင်ိုးတသ
ပပန်လည်တတွိုးဆပခင်ိုး အကျြုိုးဆက်ပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးတသ အရ ကလည်ိုး
့်
၎င်ိုးတ၏ပြစ်
တည်မဟ
ှု တခေါ်ဆန္င်တပသည်။ သရ့် တွင ် ယင်ိုးသည် အယူဝါဒသ ပြစ်ပပီိုး၊
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးထက် မပတပ။ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျြုိုးစ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ
့်
အရ မျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ဝည ဉ်တရိုးရ အတတွျို့အကကြု တစ်ခတစ်တလမျှ မရှသည့််
မည်သမ
ူ ဆသည် သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အသပည က မတပပ န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
ဝည ဉ်တရိုးရ အမှုအရ မျ ိုးအတကက င်ိုး မှနက
် န်တသ အသပည က မတပပ ဆ န္င်တပ။
လူသ ိုးတြ ်ပပတသ အရ သည် အတွငိုး် တင
ွ ် သူ ပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်- ဤသည်မှ တသချ ၏။
အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသပည န္ှင ့််
သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အသပည ရှရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
စစ်မန
ှ တ
် သ အတတွျို့အကကြု ရှရတပမည်။
အကယ်၍ သင်သည် လူဘဝန္ှ
င ့်် သက်ဆင်တသ သ မန်အသစတ်အတကက င်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
မတပပ ဆန္င်ပါက၊ ဝည ဉ်တရိုးရ မျ ိုး အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်သည် မည်မျှသ ၍ နည်ိုးပါိုးစွ
တဆွိုးတန္ွိုးန္င်မည်နည်ိုး။ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ဦိုးတဆ င်န္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ လူတက
့် အသက်ပြင ့််
တထ က်ပတ
တမန်
တတ ်မျ ိုး ပြစ်န္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုမျ ိုး
့် ပိုးန္င်ပပီိုး၊ လူတအြ
့်
့်
ရှရတပမည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဝည ဉ်တရိုးရ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် မှနက
် န်တသ
့်
သန ိုးလည်မှု၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ မှနက
် န်သည့်် တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုတ ့်
ရှရတပမည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ဦိုးတဆ င်တသ လပ်သ ိုးမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
တမန်တတ ်မျ ိုးပြစ်ရန် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီတပသည်။ သမဟ
လူတက
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အသက်ပြင ့်် တထ က်ပ့် တပိုးန္င်သည့်် တမန်တတ ်မျ ိုး ပြစ်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့််
့်
တန က်လက်ရသ တန က်လက်န္င်ပပီိုး ဦိုးမတဆ င်န္င်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
တမန်တတ ်မျ ိုး၏ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်သည် ဟဟသည်သည် အတပပိုးအလ ိုးလပ်တဆ င်ရန် သမဟ
့် တ်
တက်ခက်ရန် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ အသက်တ က ပပြုစပခင်ိုး အလပ်က လပ်တဆ င်ြန္ှ့် င ့်် အပခ ိုးသူတက
့်
၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၌ ဦိုးတဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ ဤအလပ်တ ဝန်က
တဆ င်ရွကတ
် သ သူတသည်
မည်သမ
ူ ဆ ထမ်ိုးရွက်န္င်သည် မဟတ်သည့်် တလိုးလတသ တ ဝန်က
့်

ထမ်ိုးတဆ င်ရန် တ ဝန်တပိုးအပ်ခရကကတလသည်။ ဤအလပ်မျြုိုးက သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ
အတတွျို့အကကြုရှသူမျ ိုးပြစ်သည့်် အသက်၏ ပြစ်တည်မှု ရှသူတကသ
တ ဝန်ယူန္င်တပသည်။ ယင်ိုးက
့်
စွနလ
် ့် တ်န္င်သ၊ူ ဟဟသည်သည် အတပပိုးအလ ိုးလပ်တဆ င်န္င်သူ သမဟ
့် တ် မမတက
့် ယ်ကယ်
အသိုးခရန် လလ ိုးလျက်ရသူ
ှ မည်သမ
ူ ဆက တ ဝန်ယူန္င်သည် မဟတ်တပ။ သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ အတတွျို့အကကြုမရှသူ၊ ပပြုပပင်ပခင်ိုး သမဟ
့် ြူိုးတသ လူတသည်
့် တ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမခခဲရ
့်
ဤအလပ်မျြုိုးက မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မရှသည့်် လူမျ ိုးပြစ်သည့််
အတတွျို့အကကြုမရှတသ သူ လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
ှု ျြုိုး မရှကကတသ တကက င ့််
့် ယ်တင်သည် ဤပြစ်တည်မမ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်တပ။ သပြစ်
့် ၍ ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည်
တခါင်ိုးတဆ င်မအ
ှု လပ်က မလပ်န္င်သည်သ မက၊ အချန်အတတ ်ကက သမမ တရ ိုးမရှဘဲတနပါက၊
ရှငိုး် လင်ိုးသတ်သင်ပခင်ိုး ခရတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သွ ိုးတပမည်။ သင်တြ ်ပပတသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မသ
ှု ည်
အသက်တ ၌ သင်တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်သည့်် အခက်အခဲမျ ိုး၊ သင် ပပစ်တင်ဆိုးမခခဲရ
့် သည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့််
သင် တရ ိုးစီရင်ခခဲရ
့် သည့်် ပပဿန မျ ိုး၏ သက်တသအပြစ် ရပ်တည်န္င်တပသည်။ ဤအရ သည်
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍လည်ိုး မှနက
် န်တပသည်- လူတစ်ဦိုး စစ်တဆိုးခရသည့်် တနရ သည်၊
လူတစ်ဦိုး အ ိုးနည်ိုးသည်တ
့် နရ ပြစ်၏- ဤအရ မျ ိုးသည် လူတစ်ဦိုး ကကြုတတွျို့ ြူိုးသည့်၊် လူတစ်ဦိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခရှသည့်် နယ်ပယ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
အမ်တထ င်၌ စတ်ပျက်စရ မျ ိုး ခစ ိုးရပါက၊ “ဘရ ိုးသခင်က တကျိုးဇူိုးတင်ပါသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က
ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပါသည်၊ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး ဆန္ဒက တကျနပ်တစရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၏
အသက်တ တစ်ခလိုးက ဆက်ကပ်ရပါမည်၊ ပပီိုးလျှင ် ကျွန္ပ်
် ၏ အမ်တထ င်က ဘရ ိုးသခင်၏
လက်တွင ် ကျွန္ပ်
် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ထ ိုးရရပါမည်
ှ
။ ကျွန္ပ်
် ၏ ဘဝတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ
တပိုးအပ်ရန် ကတပပြုြ ကျွ
် လလ ိုးလျက် ရှပါသည်။” ဟ ၎င်ိုးတ မကက
ခဏ
့် န္ပ်
့်
မတ်သဟ ယပပြုကကလမ်မ
ငိုး် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် သူ၏
့် ည်။ မတ်သဟ ယမှတစ်ဆင ့်် လူအတွ
့်
ပြစ်ပခင်ိုးက ပပသန္င်တပသည်။ လူတစ်ဦိုး၏ စက ိုးအပမန်န္နှု ိုး် ၊ ကျယ်ကျယ် တပပ သည်ပြစ်တစ
ညင်ညင်သ သ တပပ သည်ပြစ်တစ- ထသတသ
ကစစမျ ိုးသည် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ
့်
ကစစမျ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ရှ
် ရ န္ှင ့်် ပြစ်သည့်အ
် ရ က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။
့် သည့်အ
ဤအရ မျ ိုးသည် လူတစ်ဦိုး၏ အကျငစ
့်် ရက် တက င်ိုးသည် သမဟ
့် တ် ဆိုးသည်ကသ
တပပ ပပန္င်သည်၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝ တက င်ိုးသည် သမဟ
့် တ် ဆိုးသည်က
တပပ ပပန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
ှ ့််
့် လူတစ်ဦိုး၌ အတတွျို့အကကြု ရှမရှဆသည်န္င
တန်ိုးတထ
ူ
ိုး၍မရန္င်တပ။ စက ိုးတပပ ချန်တွင ် မမကယ်ကယ် တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုး သမဟ
့် တ် ကျွမ်ိုးကျင်မှု
သမဟ
ှု ိုး် သည် အတလ့်အကျငန္
့်် င
ှ သ
့််
သက်ဆင်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး
့် တ် စက ိုးအပမန်န္န

လူတစ်ဦိုး၏အတတွျို့အကကြုက အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ သင်၏တစ်ဦိုးချင်ိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတကက င်ိုး
သင်တပပ ပပချန်တွင၊် အတရိုးကကီိုးသည်ဟ သင်ပမင်တသ အရ န္ှင ့်် သငအ
့်် တွငိုး် ရှ အရ အ ိုးလိုးက
သင်မတ်သဟ ယပပြုတလသည်။ ငါ၏စက ိုးသည် ငါ၏ပြစ်တည်မှုက ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊
ငါတပပ တသ အရ က လူသ ိုးက လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တပ။ ငါတပပ တသ အရ သည် လူသ ိုးတတွျို့ ကကြုသည့််
အရ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက ပမင်န္င်သည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက
တတွျို့ထန္င်သည့်် အရ လည်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ငါ၏ပြစ်တည်မှု ပြစ်တပသည်။ ငါမတ်သဟ ယြွဲျို့တသ
အရ သည် ငါတတွျို့ ကကြုြူိုးတသ အရ ပြစ်သည်ဟသ လူအချြုျို့က အသအမှတ်ပပြု ကကတသ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက်တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ သတ
မပပြုမကကတချ။ မှနတ
် ပ၏၊
့်
ငါတပပ တသ အရ သည် ငါတတွျို့ ကကြုြူိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုး တပခ က်တထ င်တကျ ်ကက
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အလပ်က လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်သ
် မ
ူ ှ ငါပြစ်၏။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
အစအဦိုးမှ ယခတင်တအ င် အရ ရ က တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ငါ မည်သ မတဆွ
ိုးတန္ွိုးန္င်ဘဲ
့်
ရှလမ်မ
် ခါ၊ ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့် ည်နည်ိုး။ လူသ ိုး၏သဘ ဝန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ငါ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က တစ ငက့်် ကည့်ခ
် တ
ဲ့် ပသည်။ ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
ငါသည် အဘယ်သ ရှ
့် ည်နည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရက
့် ငိုး် လင်ိုးစွ မတပပ န္င်ဘဲ ရှလမ်မ
ရှငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက၊် လူသ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန်န္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ရန် ငါသည်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီ၏၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုး၏ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါထ
့် မှ
လ တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ မှနတ
် ပ၏၊ ငါသည်
ငါပပြုတသ အမှုကလည်ိုး အကဲပြတ်ရန် အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီတပသည်။ ဤအမှုသည် ငါ၏ လူဇ့် တပြင ့််
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက်တြ ်ပပချက်ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ
ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် ငါသည် ယင်ိုးကတြ ်ပပရန်န္င
ှ ့််
့်
ငါလပ်သငတ
့်် သ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီတပသည်။ လူတတပပ
တသ အရ သည်
့်
၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုပပီိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတတတွ
့်
့် ျို့ ပမင်ပပီိုးတသ အရ ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်မျ ိုး
အလှမ်ိုးမီန္င်တသ အရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတအ
့် ရမျ ိုးက သတပပြုမန္င် တသ အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
မတ်သဟ ယပပြုန္င်တသ အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ကတပပ ဆတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက်တြ ်ပပချက်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တတ ်
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အမှုက တြ ်ပပတလသည်။ ယင်ိုးက ဇ တခန္ဓ က မတတွျို့ ကကြုြူိုး သမဟ
့် တ်
မပမင်ြူိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဇ တခန္ဓ ၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည့်အ
် တွက် သူသည်
သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပဆဲပြစ်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သူ တြ ်ပပတလသည်။ ယင်ိုးက
ဇ တခန္ဓ က လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးတသ အလပ်ပြစ်သည်။

လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတန က်တင
ွ ၊် ဇ တခန္ဓ ၏ တြ ်ပပချက်မတ
ှ စ်ဆင ့်် သူသည် လူတက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်တည်ပခင်ိုးအ ိုး သရှန္င်တစပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
သူပပြုခဲတ
့်် ပိုးတလသည်။ လူသ ိုး၏အလပ်သည် လူတက
့် သ အမှုတက
့် ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့် ၎င်ိုးတ ့်
ဝင်တရ က်သငတ
့်် သ အရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတန့် ိုးလည်သငတ
့်် သ အရ တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သည့်် သ ၍
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုက တပိုးတလသည်။ ယင်ိုးတွင ် လူတက
့် သမမ တရ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးဆီသ ဦိုး
့် တဆ င်ပခင်ိုး ပါဝင်တလသည်။ လူသ ိုး၏ အလပ်သည် လူတက
့်
အ ိုးပြည်ရ
့် န်ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်မျ ိုးန္ှင ့််
တခတ်သစ်မျ ိုးက ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးရန် ပြစ်ပပီိုး၊ လူတက
့် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး သရှန္င်တစရင်ိုး၊
တသမျြုိုးမျ ိုး မသထ ိုးကကသည့်် အရ က လူမျ ိုးအ ိုး ထတ်တြ ်ပပြ ပြစ်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်ရန်ပြစ်သည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုးလိုးမှ လူတက
့် အကျြုိုးပပြုရန် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် လူတက
့် င်တစပခင်ိုး အတကက င်ိုးသ ပြစ်တပသည်။ လူတက
့် စတ်ဓ တ်ပမှင်တ
့်
အကျြုိုးမပပြုတသ အလပ် မရှတပ။ သမမ တရ ိုးသည် နက်သည်ပြစ်တစ၊ တပါတန်
့် သည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ်
သမမ တရ ိုးက လက်ခတသ သူတ၏
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့် အရည်အချင်ိုး မည်သရှ့် ပါတစ၊ သနရ
မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် လူတက
်
့် အကျြုိုးပပြုတပသည်။ သတသ
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်က တက်ရက် မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ယင်ိုးက သူန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုး
လပ်တဆ င်တသ လူတမှ့် တစ်ဆင ့်် တြ ်ပပရမည် ပြစ်သည်။ ဤသအ
့်် ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ိုးပြငသ
ဝည ဉ်တတ ်အလပ်၏ ရလဒ်မျ ိုးက ရရှန္င်တပသည်။ မှနတ
် ပ၏၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
တက်ရက် အလပ်လပ်သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် လိုးဝ တရ တန္ှ ပခင်ိုးမရှတပ၊ သရ့် တွင ် လူမတ
ှ စ်ဆင ့််
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည် အလွန ် စွနိုး် ထင်ိုးလ ပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ မူလအလပ် မဟတ်တတ တ
ီ သ
့် ပ။ ထသပြစ်
့် သပြင၊့်် သမမ တရ ိုးသည် မတူညတ
အတင်ိုးအတ မျ ိုးအထ တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
မူလ ရည်ရွယ်ချက်က မရရှကကဘဲ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏အတတွျို့အကကြုန္ှင ့််
အသပည တ တပါင်
ိုးစပ်မတ
ှု စ်ခက ရရှကကတလသည်။ တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးရရှသည့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်အစတ်အပင်ိုးသည် မှနက
် န်၏၊ ၎င်ိုးတ ရရှ
့် သည့်် လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့််
အသပည မှ မူ လပ်သ ိုးမျ ိုး ကွပဲ ပ ိုးကကတသ တကက င ့်် ပခ ိုးန ိုးတလသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုန္င
ှ ့်် လမ်ိုးပပမှုရသည့်
ှ
် လပ်သ ိုးမျ ိုးသည် ဤဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရပခင်ိုးန္ှင ့််
လမ်ိုးပပမှုတပေါ်တင
ွ ် အတပခခ၍ ဆက်လက်တတွျို့ ကကြုခစ ိုးကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအတတွျို့အကကြုမျ ိုး
အတွငိုး် တင
ွ ် လူသ ိုး၏စတ်န္င
ှ ့်် အတတွျို့အကကြုအပပင် လူသဘ
ဝပြစ်ပခင်ိုးတ တပါင်
ိုးစပ်ထ ိုးပပီိုး၊
့်
့်

ထတန
့်် ည့်် အသပည သမဟ
ွ ိုး် သပမင်မက
ှု ၎င်ိုးတရရှ
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတ၌ရှ
့် သငသ
့် တ် ထိုးထင
့် ကကသည်။
ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က် လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုး
ပြစ်သည်။ လူတသည်
ကွဲပပ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုကကပပီိုး လူတ တတွ
ျို့ ကကြုရတသ အရ မျ ိုး
့်
့်
ကွပဲ ပ ိုးကကတသ တကက င၊့်် ဤလက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးသည် အပမဲ တူညသ
ီ ည် မဟတ်တပ။
ဤနည်ိုးပြင၊့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးက ရရှတသ သူတသည်
ကွပဲ ပ ိုးကကတသ တကက င၊့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလ ိုးတူ အသဉ ဏ် ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးသည် ကွပဲ ပ ိုးတသ အသပည န္ှင ့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးပြင ့်် အကျြုိုးဆက်ပြစ်တပေါ်တလသည်။ လူအချြုျို့သည်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် တသိုးငယ်တသ အမှ ိုးမျ ိုးက ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊
အချြုျို့သည် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှ ိုးမျ ိုး ပပြုမကကက ၊ အချြုျို့ မှ အမှ ိုးမျ ိုးသ ပပြုမကကတလသည်။
ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
န ိုးလည်န္င်တသ စွမ်ိုးရည်မျ ိုး ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက င ့််
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည်
့် တမွိုးရ ပါအရည်အချင်ိုး ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက ငလ
သတင်ိုးစက ိုးတစ်ခက ကက ိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သန ိုးလည်မတ
ှု စ်မျြုိုး ရှကကပပီိုး၊ အချြုျို့ မှ
သမမ တရ ိုးတစ်ခက ကက ိုးသည်တ
့် န က်တင
ွ ် သန ိုးလည်မမ
ှု ျြုိုး တန က်တစ်မျြုိုး ရှကကတလသည်။
လူအချြုျို့သည် အနည်ိုးငယ် လမ်ိုးလွဲကကတသ ်လည်ိုး၊ အချြုျို့ မှ သမမ တရ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က
လိုးဝ န ိုးမလည်ကကတပ။ ထတကက
င၊့်် လူတစ်ဦိုး၏ သန ိုးလည်မှုသည် အပခ ိုးသူမျ ိုးက
့်
မည်သဦိုးတဆ
င်မည်ဆသည်က ဆိုးပြတ်တပိုးတလသည်။ လူတစ်ဦိုး၏ အလပ်သည် မမ၏
့်
ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တြ ်ပပချက်တစ်ခသက်သက် ပြစ်တသ တကက င ့်် ဤသည်မှ အတအကျ
မှနက
် န်တပသည်။ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် မှနက
် န်တသ သန ိုးလည်မရ
ှု သူ
ှ မျ ိုး၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုး
ခရတသ လူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ မှနက
် န်သည့်် သန ိုးလည်မှုတစ်ခလည်ိုး
ရှကကတပလမ်မ
ှု ွင ် မှ ိုးယွငိုး် မမ
ှု ျ ိုးရတသ
ှ
သူမျ ိုး ရှလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် သန ိုးလည်မတ
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အတယ က်တင်ိုး အမှ ိုးမျ ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ လူတစ်ဦိုးသည်
သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ ၎င်ိုး၏ သန ိုးလည်မှုတွင ် အမှ ိုးမျ ိုးရပါက၊
ှ
၎င်ိုး၏
တန က်သလ
ူ ျ ိုးသည်လည်ိုး ဧကန်မချ မှ ိုးယွငိုး် ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤလူမျ ိုးသည်
့် က်သမ
ဤစက ိုးလိုး၏ အဓပပ ယ်တင်ိုးတင
ွ ် မှ ိုးယွငိုး် ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက
တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုး န ိုးလည်သည့်် အတင်ိုးအတ သည် လပ်သ ိုးမျ ိုးအတပေါ်တင
ွ ်
ကကီိုးစွ မူတည်တလသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ သမမ တရ ိုးသည် မှနက
် န်ပပီိုး၊
အမှ ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် လိုးဝတသချ တပသည်။ သရ့် တွင ် လပ်သ ိုးမျ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
မမှနက
် န်သကဲသ
့် ၊ ့် လိုးဝ ယကကည်စတ်ချ၍ရန္င်သည်ဟ မဆန္င်တပ။ လပ်သ ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ အလွ
န ် လက်တတွျို့ကျသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ရှကကပါက၊
့်

တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးသည်လည်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ရှကကတပလမ်မ
့် ည်။
အကယ်၍ လပ်သ ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ နည်
ိုးလမ်ိုးတစ်ခမရှဘဲ
့်
အယူဝါဒသ ရှပါက၊ တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
တန က်လက်မျ ိုး၏ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် သဘ ဝသည် တမွိုးြွ ိုးစဉ် သတ်မှတ်ထ ိုးပပီိုး၊ လပ်သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဆက်န္ယ်မှု မရှတသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးက တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုး န ိုးလည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သရှသည့််
အတင်ိုးအတ သည် လပ်သ ိုးမျ ိုးအတပေါ် မူတည်တပသည် (ဤသည်မှ လူအချြုျို့အတွက်သ ပြစ်သည်)။
လပ်သ ိုးတစ်ဦိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူညသ
ီ ည်ပြစ်တစ၊ သူဦိုးတဆ င်တသ တန က်လက်မျ ိုးလည်ိုး
ထသပြစ်
် ရ သည် သသယမရှဘဲ၊ သူကယ်တင်၏
့် ည်။ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုး တြ ်ပပသည့်အ
့် ကကလမ်မ
ပြစ်တည်မပှု ြစ်သည်။ သူတန
့် က်လက်တသ သူမျ ိုးအတပေါ် သူပပြုတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည်
သူကယ်တင်ရရှရန် လလ ိုးတနတသ အရ သမဟ
့် တ် ရရှန္င်တသ အရ ပြစ်တလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
တန က်လက်မျ ိုး လိုးဝ မရရှန္င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးစွ ရှသကဲသ
့် -့် လူတစ်ဦိုး မရရှန္င်သည့်အ
် ရ သည်
လူတစ်ဦိုး၏ ဝင်တရ က်မှုအတွက် အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်လ တသ ်လည်ိုး၊ လပ်သ ိုးအမျ ိုးစသည်
မမတက
့် ယ်တင် လပ်တဆ င်တသ အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်လက်မျ ိုးအတပေါ် ပပြုတသ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးအတွက် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုကကတလသည်။
ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် ကကြုပပီိုးတသ သူမျ ိုး၏
အလပ်တွင ် တသွြည်မှု အလွနန
် ည်ိုးပါိုးပပီိုး ၎င်ိုးတအလ
ပ်၏ တြ ်ပပချက်သည် သ ၍မျ ိုးစွ
့်
တကျတလသည်။ အလပ်လပ်ရန် မမတ၏
့် သဘ ဝကျမှုအတပေါ် အ ိုးထ ိုးတသ သူမျ ိုးသည်
အတတ ်အတန် အဓကကျတသ အမှ ိုးမျ ိုးက ပပြုမကကသည်။ စလင်ပခင်ိုး မခရတသ
သူတ၏အလ
ပ်သည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က အဓကအတ ိုးအဆီိုး ပြစ်တပေါ်တစသည့််
့်
၎င်ိုးတက
် ျ ိုးလှစွ တြ ်ပပတလသည်။ လူတစ်ဦိုး၏ အရည်အချင်ိုး
့် ယ်တင်၏ သဘ ဝကျမှုက အလွနမ
မည်မျှ တက င်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက် အလပ်က
့်
မလပ်တဆ င်န္င်မီတင
ွ ် ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊ ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် လည်ိုး
ကကြုကကရမည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ထသတသ
တရ ိုးစီရင်မှုက မကကြုရတသိုးပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
အလပ်သည် မည်မျှတက င်ိုးစွ လပ်တဆ င်ထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သမမ တရ ိုး၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညန္
ီ င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
ှ ့်် လူသ ိုး
့် ယ်တင်၏ သဘ ဝကျမှုန္င
တက င်ိုးပမတ်မ၏
ှု ရလဒ်တစ်ခ အပမဲ ပြစ်တပလမ်မ
် ပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊ ကင်တွယတ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
ူ ျ ိုး၏ အလပ်သည် ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ကကြုရပပီိုးသမ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
် န်တကျတလသည်။
့် မခရတသိုးတသ သူမျ ိုး၏ အလပ်ထက် မျ ိုးစွ သ ၍ မှနက
တရ ိုးစီရင်မှုက မကကြုရတသိုးတသ သူမျ ိုးသည် လူအသ
ဉ ဏ်န္င
ှ ့်် တမွိုးရ ပါ ပါရမီမျ ိုးပြင ့််
့်

တရ တန္ှ ထ ိုးသည့်် လူဇ့် တပကတန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးကသ တြ ်ပပတပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အလပ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ တကျတသ တြ ်ပပချက် မဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
လူတတန
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် က်လက်သမ
့် တမွိုးရ ပါ အရည်အချင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတတရှ
့် ျို့သ တခေါ်
့် တဆ င်ခရပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မူလရည်ရွယခ
် ျက်န္င
ှ ့်် ဆက်စပ်မှု မရှလနီိုးပါိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ယင်ိုးမှ အလွနတ
် သွြည်လွနိုး် သည့်် လူသ ိုး၏ မျ ိုးလွနိုး် လှတသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မန္
ှု င
ှ ့်် အတတွျို့အကကြုတက
့်
တြ ်ပပတသ တကက င၊့်် ဤလူစ ိုးမျြုိုး၏ အလပ်သည် လူတက
တဆ င်န္င်ဘ၊ဲ
့် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ မတခေါ်
့်
လူတရှ ျို့သသ
င၊့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် ပပန်လည်တခေါ်တဆ င်န္င်သည်။ ထတကက
့်
့်
မကကြုရတသိုးတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက် အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်
အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီတပ။ အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတသ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုး၏ အလပ်သည် လူတက
့်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးသ တခေါ်
့် တဆ င်န္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် သမမ တရ ိုးထဲသ သ
့် ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဝင်တရ က်မှု
တပိုးန္င်တလသည်။ သူအလ
ပ်သည် လူတက
၊
့်
့် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့သ တခေါ်
့် တဆ င်န္င်သည်။ ထအပပင်
့်
သူလပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် တစ်ဦိုးန္ှင ့်် တစ်ဦိုး ကွဲပပ ိုးမရ
ှု န္
ှ င်ပပီိုး၊ လူတက
် ပမ က်မန္
ှု င
ှ ့််
့် လွတတ
လွတလ
် ပ်ပခင်ိုးတ ရှ
် ့် တ်မထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အသက်တ တွင ် လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုး
့် တစရင်ိုး၊ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ကနသ
တပြည်ိုးပြည်ိုး ကကီိုးထွ ိုးန္င်ပပီိုး သမမ တရ ိုးထဲသ သ
ဲ သ ဝင်တရ က်မတ
ှု စ်ခက
့် ၍နက်နတ
ရရှတစန္င်သည်။ အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီတသ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုး၏ အလပ်သည် အလွနအ
် ဆငမ
့်် မီတပ။
သူ၏အလပ်သည် မက်မဲ၏။ သူအတနပြင်
င်န္င်ပပီိုး၊
့် လူတက
့်
့် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးထဲသသ
့် ပတဆ
့်
လူတက
့်် စ်ဦိုး မကွ ပခ ိုးတပ။ သူသည် လူတ၏
့် သူတတ င်ိုးဆတသ အရ သည် တစ်ဦိုးန္ှငတ
့် တကယ့််
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အလပ်မလပ်တပ။ ဤအလပ်အမျြုိုးအစ ိုးတင
ွ ၊် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုး
အလွနမ
် ျ ိုးလှပပီိုး အယူဝါဒ အလွနမ
် ျ ိုးလှက ၊ လူတက
့် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ၊ ့် သမဟ
့် တ်
အသက်တ ကကီိုးထွ ိုးမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ပမှနလ
် က်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးထဲသ မတခေါ်
တဆ င်န္င်တပ။
့်
ယင်ိုးသည် လူတက
့် သိုးမရတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုး အနည်ိုးငယ်တက
့် သ လက်န န္င်တစသည်။
ထသတသ
လမ်ိုးပပမှုမျြုိုးသည် လူတက
့််
့်
့် လမ်ိုးလွဲရသ လမ်ိုးလွဲတစန္င်သည်။ သူသည် သငက
သူန္င
ှ တ
့်် တ
ူ စြ ဦိုး
့်် သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးထဲသ ့်
့် တဆ င်သည်။ သူသည် သငက
တခေါ်တဆ င်န္င်သည်။ တန က်လက်မျ ိုးအတနပြင့်် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီပခင်ိုး ရှမရှက
ရပ်စ ိုးမရန်၊ အဓကတသ ခ
င်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအလ
ပ်၏
့် ျက်မှ ၎င်ိုးတဦိုးတဆ
့်
့်
ရလဒ်မျ ိုးက ကကည့်ရ
် န်ပြစ်ပပီိုး တန က်လက်မျ ိုးက သမမ တရ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
ရရှပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်် တ ်တသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
့် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအတွက် သငတ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရရှပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က ကကည့်ရ
် န် ပြစ်သည်။ သင်သည်
မတူညတ
ီ သ လူအမျြုိုးအစ ိုးတ၏
ီ ည့်် အလပ်မျ ိုးက ခွပဲ ခ ိုးသပမင်သငသ
့်် ည်။ သင်သည်
့် မတူညသ

မက်မဲတသ တန က်လက်တစ်ဦိုး မပြစ်သငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ လူတ၏ဝင်
တရ က်မှု ကစစန္င
ှ ့််
့်
သက်ဆင်တပသည်။ အကယ်၍ သင်သည် မည်သည့်် လူ၏ဦိုးတဆ င်မသ
ှု ည် လမ်ိုးတကက င်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊
မည်သည့်လ
် ူ၏ ဦိုးတဆ င်မက
ှု လမ်ိုးတကက င်ိုးမရှသည်က မခွပဲ ခ ိုးမသပမင်န္င်ပါက၊ သင်သည် လွယက
် ူစွ
လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်ကယ်တင်၏ အသက်တ န္ှင ့်် တက်ရက်
သက်ဆင်တပသည်။ စလင်ပခင်ိုးမခရတသ လူမျ ိုး၏ အလပ်တွင ် သဘ ဝကျမှု အလွနမ
် ျ ိုးလှ၏။
ယင်ိုးသည် အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ လူ၏လအင်ဆန္ဒပြင ့်် တရ တန္ှ ထ ိုးသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ပြစ်တည်ပခင်ိုးသည် သဘ ဝကျမှု ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတ တမွ
် ရ ပြစ်သည်။
့် ိုးကတည်ိုးက ပါလ သည့်အ
ယင်ိုးသည် ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ခရပပီိုးတန က် အသက်တ သမဟ
့် တ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးခရပပီိုးတန က်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မဟတ်တပ။ ထသတသ
လူစ ိုးမျြုိုးတသည်
အသက်က လက်စ ိုးရှ တြွတသ
့်
့်
သူတက
က်ပတ
့် ပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ထလူ၏ အသက်သည် မူလအ ိုးပြင ့်် သူ၏ တမွိုးရ ပါ
့် မည်သ တထ
့်
ဉ ဏ်ပည သမဟ
့် တ် ပါရမီပြစ်သည်။ ဤဉ ဏ်ပည သမဟ
့် တ် ပါရမီမျြုိုးသည် လူသ ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတ ်အတန် တဝိုးကွ တလသည်။ အကယ်၍
လူတစ်ဦိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး မခရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကင်တွယပ် ခင်ိုးမခရတသိုးပါက သူတြ ်ပပတသ အရ န္ှင ့််
သမမ တရ ိုးတကက
့် ည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတြ ်ပပတသ အရ သည်
့် ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ ကွ ဟမှုတစ်ခ ရှလမ်မ
၎င်ိုး၏စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးန္ှင ့်် တစ်ြက်သတ် အတတွျို့အကကြု ကဲသ
့် တသ
မတရရ သည့်် အရ မျ ိုးပြင ့််
့်
တရ တန္ှ တနတပလမ်မ
၊ သူမည်သ အလ
ပ်လပ်သည်ပြစ်တစ၊ လူအ ိုးလိုး၏
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့်
ဝင်တရ က်မှုအတွက် သငတ
့်် တ ်သည့်် တယဘယျ ပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးမရှဟ လူတ ခ
့် စ ိုးရသည်။
လူတအတပေါ်
တတ င်ိုးဆထ ိုးသည့်် အရ အမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ငှကန
် ိုးရ အပ်တန်ိုးမျ ိုးတပေါ်သ ့်
့်
့်
န ိုးတစပခင်ိုးခတနရလျက်ရသည့်
ှ
် ဘဲမျ ိုးအလ ိုး ၎င်ိုးတ၏
် ပသည်။ ဤသည်မှ
့် အစွမ်ိုးအစက တကျ ်လွနတ
လူအလ
ဆန္ဒ၏ အလပ်ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
့်
၎င်ိုး၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးသည် ၎င်ိုး၏ကယ်ခန္ဓ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက
ပျျို့ န္ှဝင်
့် တရ က်တလသည်။ လူသ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ဗီဇပြင ့်် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက တက်ရက်န ိုးလည်ရန် ဗီဇလည်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုး၌ ထလူသ ိုး၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး တပါင်ိုးထည့်ပ
် ါက- ဤသဘ ဝကျသည့်် လူပင်္္ြုလ်မျြုိုး
အလပ်လပ်တသ အခါတွင၊် အတန္ှ ငအ
့်် ယှကမ
် ျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစသည် မဟတ်တလ ။ သရ့် တွင ်
စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးသည် သူ၏အလပ်ထက
ဲ မတရမရ န္ှင ့်် မစစ်မန
ှ တ
် သ အရ မျ ိုး
တပြည်ိုးပြည်ိုး တမှိုးမန်
ှ တပျ က်ကယ
ွ ် သွ ိုးြအလ
ငှ့် ၊ လူသ ိုး၏ အတရ အတန္ှ မျ ိုး ပနည်ိုးလ ပပီိုး၊
့်
သူအလ
ပ် န္ှင ့်် အတစခမှုတသည်
ဘရ ိုးသခင် သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးသည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ယခင်ထက် သ ၍
့်
့်

နီိုးစပ်လ ြအလ
ငှ့် ၊ လူတ န့် ိုးလည်သငတ
့်် သ သမမ တရ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည တ ရှ
့် ကကတလသည်။
ထတကက
င၊့်် ၎င်ိုး၏အလပ်သည် သမမ တရ ိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်က ၊
လက်တတွျို့လည်ိုး ကျလ ပပီ ပြစ်တလသည်။ လူသ ိုး၏စတ်ထက
ဲ အတတွိုးမျ ိုးသည် အထူိုးသပြင ့််
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ပတ်ဆသည်
။ လူသ ိုးသည် ကကယ်ဝတသ
့်
စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးန္ှင ့်် ယတတတန်တသ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မစ
ှု နစ် ရှပပီိုး၊ အတရိုးကစစမျ ိုးက ကင်တွယပ် ခင်ိုး၌
ရှညက် က တသ အတတွျို့အကကြု ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏ ဤသွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးသည်
ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မှနတ
် အ င်ပပင်ဆင်ပခင်ိုးတက
့် မကကြုရပါက၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အလပ်အြ ့်
အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုး၏အလပ်၊ အထူိုးသပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုးမခရတသ
့်
သူတ၏
် န်မှု၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတင်ိုးအတ က မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တပ။
့် အလပ်သည် တကျမှနက
လူသ ိုး၏အလပ်သည် အပင်ိုးအပခ ိုးတစ်ခအတွငိုး် ရှတနပပီိုး အကနအ
် ့် သတ် ရှ၏။ လူတစ်ဦိုးသည်
အဆငတ
့်် စ်ခခ၏ အလပ်ကသ လပ်န္င်ပပီိုး တခတ်တစ်တခတ်လိုး၏ အလပ်က မလပ်န္င်တပ၊
သမဟ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် တ်ပါက သူသည် လူတက
့် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး အလယ်သ ဦိုး
့် တဆ င်လမ်မ
လူသ ိုး၏အလပ်သည် သီိုးပခ ိုး အချန်တစ်ခ၊ သမဟ
့်် စ်ဆငန္
့်် င
ှ သ
့််
သက်ဆင်သည်။
့် တ် အဆငတ
ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုသည် ယင်ိုး၏ အတင်ိုးအတ
တစ်ခရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူ၏အလပ်က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ၍ မရတပ။ လူ၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ သူ၏အသပည သည်
သီိုးသန ် အတ
င်ိုးအတ တစ်ခအတွက်သ သက်ဆင်တပသည်။ လူသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြငသ
့််
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရန္င်ပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ပြင ့်် လိုးဝ
မပပည့်ဝ
် န္င်တသ တကက င၊့်် လူ တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် လိုးဝ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလ ပြစ်သည်ဟ သင်တပပ ၍မရတပ။ လူ တတွျို့ ကကြုန္င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ပမှနလ
် ူသဘ
ဝ၏
့်
အတင်ိုးအတ အတွငိုး် တွငရ
် ပပီ
ှ ိုး ပမှနလ
် ူသ ိုး၏စတ်ထက
ဲ အတတွိုးမျ ိုး၏ အပင်ိုးအပခ ိုးက
မတကျ ်လွနန္
် င်တပ။ သမမ တရ ိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်သအ
ူ ိုးလိုးသည်
ဤအပင်ိုးအပခ ိုးအတွငိုး် တွင ် တတွျို့ ကကြုကကရတလသည်။ သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုချန်တွင ်
့်
ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ခရသည့်် ပမှနလ
် ူသ ိုး အသက်တ ၏
အတတွျို့အကကြုတစ်ခ အပမဲပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် ပမှနလ
် ူသ ိုးအသက်တ မှ တသွြည်တသ
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ပ် ခင်ိုး၏
့် လူသ ိုး အသက်တ မျ ိုး အသက်ရင
အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးခရလျက်
သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုကကရသည်။ ထအပပင်
ဤသမမ တရ ိုးသည် လူတစ်ဦိုးမှတစ်ဦိုး
့်
့်

ကွဲပပ ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုး၏နက်ရှုင်ိုးမှုသည် လူ၏ အတပခအတနန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တပသည်။ ၎င်ိုးတတလျှ
က်တသ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွသတ
ူ စ်ဦိုး၏ ပမှနလ
် အသက်
ူ ့်
တ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ခရသည့်် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး တလျှ က်တသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးဟ တခေါ်တက င်ိုးတခေါ်ဆန္င်သည်ဟသ ဆန္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတတလျှ
က်တသ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်ဟ မဆန္င်တပ။
ပမှနလ
် ူသ ိုး အတတွျို့အကကြုတွင၊် လက်စ ိုးရှ တြွတသ လူတသည်
မတူညတ
ီ သ တကက င်၊့် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည်လည်ိုး တူညမ
ီ မ
ှု ရှတပ။ ထအပပင်
လူတတတွ
့်
့် ျို့ ကကြုတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတ အတတွ
ျို့အကကြု၏ အပင်ိုးအပခ ိုးမျ ိုးသည် မတူညတ
ီ သ တကက င်၊့် ပပီိုးလျှင ်
့်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ အ
့်် တတွိုးမျ ိုး တရ တန္ှ ပခင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
ီ သ
့် တ်န္င
့် အတတွျို့အကကြုသည် မတူညတ
အတင်ိုးအတ မျ ိုးထ တရ တန္ှ လျက်ရတလသည်
ှ
။ လူအသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့်၊်
တစ်ဦိုးချင်ိုး အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်ကကသည်။ သမမ တရ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏န
ိုးလည်မသ
ှု ည် မပပည့်စ
် သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုး၏ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခ
့်
သမဟ
့် ချြုျို့သ ပြစ်တလသည်။ လူတတွျို့ ကကြုတသ သမမ တရ ိုး၏ နယ်ပယ်သည်
့် တ် ရှု တထ င်အ
လူအသီိုးသိုးီ ၏ အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်တပပိုးညီ တစ်ဦိုးမတ
ှ စ်ဦိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတလသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
တူညတ
ီ သ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည က မတူကပွဲ ပ ိုးတသ လူမျ ိုးက တြ ်ပပသည့်အ
် ခါ
ပခ ိုးန ိုးကန်ကကတလသည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူ၏အတတွျို့အကကြုသည် အပမဲ အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးရှပပီိုး
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလက လိုးဝ ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတြ ်ပပတသ အရ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် အလွနန
် ိုးီ ကပ်စွ ကက်ညပီ ပီိုး၊ လူ၏ အတတွျို့အကကြုသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တဆ င်ရွက်တသ စလင်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလွနန
် ိုးီ ကပ်တနလျှငပ
် င်၊
လူ၏အလပ်က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအပြစ် ပမင်၍ မရန္င်တပ။ လူသည် ဘရ ိုးသခင် သူက
့်
တပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် အလပ်က လပ်တဆ င်လျက် ဘရ ိုးသခင်၏အတစခသ ပြစ်န္င်သည်။ လူသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးခရသည့်် အသပည န္ှင ့်် သူ၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမရ
ှ ရှတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးကသ တြ ်ပပန္င်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ထွက်တပါက်ပြစ်ရန် လူသည် အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီသကဲသ
့် သတ်
မှတခ
် ျက်မျ ိုးက မပပည့်မ
် ီတပ။
့်
သူ၏အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည်ဟ သူ ဆပင်ခင
ွ မ
့်် ရှတပ။ လူတင
ွ ် လူ၏ အလပ်လပ်သည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ လူအ ိုးလိုးသည် ကွဲပပ ိုးတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးရှက မတူညတ
ီ သ
အတပခအတနမျ ိုး ပင်ဆင်ကကသည်။ လူ၏အလပ်တွင ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမတ
ှု အ က်တွငရ
် သည့်
ှ
် သူ၏ အတတွျို့အကကြုအ ိုးလိုး ပါဝင်သည်။
ဤအတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် လူ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုးကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်တည်ပခင်ိုး၊

သမဟ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလက ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ထတကက
င ့်် လူ၏အလပ်သည်
့် တ် သနရ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူ၏အလပ်န္င
ှ ့်် လူ၏ အတတွျို့အကကြုသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပပည့်စ
် တသ အလတတ ် မဟတ်တသ တကက င ့်် လူတလျှ က်တသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆ၍မရတပ။
လူ၏အလပ်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးထဲသ ကျဆင်
ိုးလွယပ် ပီိုး၊ သူအလ
ပ်၏ နည်ိုးစနစ်သည်
့်
့်
ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်တစ်ခသ လွ
် ငတ
့်် ကူ တဘ င်ခတ်ခရက ၊ လူတက
့် ယလ
့်
အချြုပ်အချယ်ကင်ိုးတသ လမ်ိုးတစ်ခသ ဦိုး
့် တဆ င်န္င်ပခင်ိုးမရှတပ။ တန က်လက်အမျ ိုးစသည်
ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်တစ်ခအတွငိုး် တင
ွ ် အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏တတွ
ျို့ ကကြုမှု
့်
နည်ိုးလမ်ိုးသည်လည်ိုး ယင်ိုး၏နယ်ပယ်ထတ
ဲ ွင ် ကနသ
် ့် တ်ခရတလသည်။ လူ၏ အတတွျို့အကကြုသည် အပမဲ
အကနအ
် ့် သတ်ရ၏။
ှ
သူ၏အလပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ နည်ိုးစနစ်သည်လည်ိုး အမျြုိုးအစ ိုး အနည်ိုးငယ်ထ
ကနသ
် ့် တ်ခရပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၊ သမဟ
ှ ့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အမှုန္င
န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ၍ မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် လူ၏ အတတွျို့အကကြုသည်
အကနအ
် ့် သတ်ရတသ
ှ
တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
မည်သလ
့် ပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ပတ်ဆိုးီ မခရတပ။ ယင်ိုးက
မည်သလ
် ့် တ်မထ ိုးတပ။
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးသည်ပြစ်တစ၊ နည်ိုးစနစ် တစ်ခတစ်တလမျှထ ကနသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက် မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျှ မရှတပ- သူ၏အမှုအ ိုးလိုးသည်
လွတပ် ငမ်ိုးပပီိုး အချြုပ်အတန္ှ င် ကင်ိုးတလသည်။ လူသည် သူတန
့် က်လက်ရင်ိုး အချန်မည်မျှကန်ဆိုးပါတစ၊
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက စိုးမိုးသည့်် မည်သည့်ဥ
် ပတဒသကမျှ
အန္ှစ်မချြုပ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မူအရပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက နည်ိုးလမ်ိုးသစ်မျ ိုးပြင ့််
အပမဲလပ်တဆ င်က အသစ်တသ တိုးတက်မမ
ှု ျ ိုး အပမဲရပပီ
ှ ိုး ယင်ိုးက လူက လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တပ။
အချန်က လတစ်ခတည်ိုးတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မတူကွဲပပ ိုးတသ အလပ်အမျြုိုးအစ ိုး အချြုျို့ န္ှင ့််
လူတက
ှ င်က ၊ ထသပပြုလ
ပ်ပခင်ိုးပြင ့်် လူတသည်
့် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးရန္
့်
့်
အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး အပမဲရတလသည်
ှ
။ သူသည် အသစ်တသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် အပမဲ အမှုပပြုတသ တကက င၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
ဥပတဒသမျ ိုးက မသပမင်န္င်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ထသပြင
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက်မျ ိုးသည်
့် သ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ကနသ
် ့် တ်ခလ ရပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အမှုသည်
လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက အပမဲတရှ င်ရှ ိုးပပီိုး ထအယူအဆမျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်တလသည်။ စစ်မှနတ
် သ
့်
န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် တန က်သလ
့် က်ပပီိုး သူက
့် လက်စ ိုးရှ တြွတသ သူတသ
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတအ က်တွငမ
် ျှ မရှဘဲ၊

သမဟ
့်် ျှ ချြုပ်ထန်ိုးမခရဘဲ၊ လွတလ
် ွတလ
် ပ်လပ်
့် တ် မည်သည့်် ဘ သ တရ ိုး အယူအဆမျ ိုးပြငမ
အသက်ရင
ှ န္
် င်တပသည်။ လူ၏အလပ်သည် ၎င်ိုး၏ ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ၎င်ိုးကယ်တင်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်အ
် ရ တပေါ် အတပခခ၍ လူတက
့် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုတလသည်။
ဤသတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးသည် တကျသည့်် နယ်ပယ်တစ်ခအတွငိုး် တင
ွ ် ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးပပီိုး၊
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး အလွန ် ကနသ
် ့် တ်မရ
ှု ှတလသည်။ ဤသပြင
့် ၊့််
တန က်လက်မျ ိုးသည် ဤကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်အတွငိုး် တွင ် မရည်ရွယ်ဘန္
ဲ င
ှ ့််
အသက်ရင
ှ မ
် ကကသည်။ အချန်ကန်လွန ် လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ဤအရ မျ ိုးသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ရိုးရ ဓတလ့်မျ ိုးပြစ်လ သည်။ အကယ်၍ က လတစ်ခ၏ အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ကယ်ကျ စလင်တစပခင်ိုးက မကကြုရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မရရှတသိုးသည့််
သူတစ်ဦိုး၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရပါက၊ ၎င်ိုး၏တန က်လက်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က ခခဆနက
် ့် ျင်ရ တွင ် ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကတပလမ်မ
င၊့်် အကယ်၍
့် ည်။ ထတကက
့်
တစ်စတစ်တယ က်သည် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတသ တခါင်ိုးတဆ င်တစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ ထလူသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး စလင်တစပခင်ိုးက လက်ခရတပမည်။ တရ ိုးစီရင်မှုက
မကကြုတတွျို့တသိုးတသ သူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ် ရှတက င်ိုးရတနန္
ှ
င်တသ ်လည်ိုး၊
မတရရ သကဲသ
့် မစစ်
မန
ှ တ
် သ အရ မျ ိုးကသ တြ ်ပပတလသည်။ အချန်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတသည်
လူတက
့်
့်
့်
မတရရ သကဲသ
့် သဘ
ဝလွနတ
် သ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးထဲသ ဦိုးတဆ
င်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်
့်
့်
လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် လူ၏ ဇ တပကတန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ ပ။ ယင်ိုးသည် လူ၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
မကက်ညဘ
ီ ၊ဲ လူ၏ အယူအဆမျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်တလသည်။ ယင်ိုးသည် မတရရ တသ ဘ သ တရိုး
အတသွိုးအတရ င်မျ ိုးန္ှင ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုရလဒ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးမခရတသိုးသည့်် သူတစ်ဦိုးဦိုးက မရရှန္င်တပ။ ထရလဒ်မျ ိုးက လူ၏အတတွိုးမျ ိုးက
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တပ။
လူ၏စတ်ထရ
ဲ အလ
ှ
ပ်သည် ရရှြ လူ
် ွယက
် ူလွနိုး် လှ တပသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့််
့် သ ိုးအတွက် အလွနလ
ဘ သ တရိုး တလ ကထဲက သင်ိုးအပ်မျ ိုးန္ှင ့်် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးသည် မမတ၏
့် အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်
၎င်ိုးတ၏
့် ွ
့် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရ ထူိုးမျ ိုးအတပေါ် အမှီပပြုကကသည်။ အချန်ကက ပမင်စ
၎င်ိုးတတန
့် က်လက်တသ သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးပြင ့်် ကူိုးစက်ခရပပီိုး
၎င်ိုးတ၏ပြစ်
တည်မှု အချြုျို့ ပြင ့်် လမ်ိုးမိုးမှုခရကကလမ်မ
လူတ၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုး၊
အစွမ်ိုးအစမျ ိုးန္ှင ့်် အသပည တအတပေါ်
အ ရစက်ပပီိုး၊ သဘ ဝလွနသ
် ည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် နက်နပဲ ပီိုး
့်
လက်တတွျို့မကျတသ အယူဝါဒမျ ိုးက (ဟတ်တပ၏၊ ဤနက်နတ
ဲ သ အယူဝါဒမျ ိုးက မရယူန္င်တပ။)
အ ရစက်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
ဲ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးအတပေါ်
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးထက

အ ရမစက်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် တရ ိုးတဟ ြန္ှ့် င ့်် အလပ်လပ်ြ လူ
့်် ပိုးပခင်ိုး၊
့် တက
့် တလ့်ကျငတ
လူတ၏အသ
ပည န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အလျှပယ်ပြစ်တသ ဘ သ တရိုး အယူဝါဒမျ ိုးက
တိုးတက်တစပခင်ိုးတအတပေါ်
အ ရစက်ကကတလသည်။ လူတ၏
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး
မည်မျှတပပ င်ိုးလဲသည်ဆသည့်အ
် တပေါ် ၎င်ိုးတ အ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက လူတ ့်
့် ရမစက်ကကသကဲသ
မည်မျှန ိုးလည်သည်ဆသည့်အ
် တပေါ်လည်ိုး အ ရမစက်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏သ
မန်န္င
ှ ့််
့်
့်
သ မန်မဟတ်တသ အတပခအတနတက
စ်သ ရကပင်
့် ရရှြကက
့် ြုိုးစ ိုးရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူတ၏အန္ှ
့်
စတ်ပင်မဝင်စ ိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
် မှုမျ ိုး သမဟ
့်
့် မပပည့်စ
့် တ်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးမျ ိုးအတွက် လူတက
့် ပပြုပပင်ရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက
မဆနက
် ့် ျင်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးမရှတပ။
့်
၎င်ိုးတတန
့် က်လက်တသ သူ အမျ ိုးစသည် မမတ၏
့် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးပြင ့်် အတစခကကပပီိုး၊
သူတထ
့် တ်တြ ်ပပသမျှအ ိုးလိုးမှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် ကင်ိုးကွ ပပီိုး လူတအတပေါ်
့်
အသက်အပ်န္င
ှ ိုး် န္င်ပခင်ိုး လိုးဝမရှသည့်် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ဓမမပည ဆင်ရ
သတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် ၎င်ိုးတ အလ
ပ်၏ အန္ှစ်သ ရသည် ပါရမီက ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး၊
့်
ဘ မျှမရှသည့်် လူတစ်ဦိုးမှ တန က်ပင်ိုးတင
ွ ် အလပ်လပ်က ဦိုးတဆ င်မည့်် ပါရမီရတသ
ှ
ကျမ်ိုးစ တကျ င်ိုး ဘွျို့ရ
ဲ တစ်ဦိုးအပြစ်သ ပျ
့် ြုိုးတထ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
အမှုထက
ဲ နည်ိုးဥပတဒသ တစ်ခတစ်တလက သင် သပမင်န္င်ပါသတလ ။ လူလပ်တဆ င်တသ အလပ်တွင ်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးစွ ရှပပီိုး လူသ ိုး ဦိုးတန္ှ က်သည် အလွန ် တစ်ယူသန်ပြစ်လွနိုး် လှ၏။
ထတကက
င ့်် လူက တြ ်ပပတသ အရ သည် သူ၏အတတွျို့အကကြု နယ်ပယ်အတွငိုး် ရှ အသပည န္ှင ့််
့်
သတဘ တပါက်မပခင်ိုးတပြစ်
် ရ ကမျှ မတြ ်ပပန္င်တပ။ လူ၏
့် သည်။ လူသည် ဤအရ မှလွဲ၍ မည်သည့်အ
အတတွျို့အကကြု သမဟ
့် တ် အသပည သည် ၎င်ိုး၏တမွိုးရ ပါ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုး၏ ဗီဇမှ
ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့််
့်
တက်ရက်ထန်ိုးတကျ င်ိုးမှုတတကက
င ့်် ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသည် ဤထန်ိုးတကျ င်ိုးမက
ှု
့်
လက်ခန္င်စွမ်ိုးသ ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝသည် အဘယ်အရ ပြစ်သည်က တက်ရက်တြ ်ပပရန်
အစွမ်ိုးအစမရှတချ။ လူသည် အရင်ိုးအပမစ်မပြစ်န္င်တပ။ သူသည် အရင်ိုးအပမစ်မှ လ တသ
တရကလက်ခသည့်် အိုးတစ်ခသ ပြစ်န္င်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး ဗီဇ၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင ့််
ရှသငတ
့်် သ အစွမ်ိုးအစ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
လက်ခသည့်် စွမ်ိုးရည်ဆိုးရှု ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုး ဗီဇက ဆိုးရှုိုးပါက၊ ထလူသည် တန်ြိုးအရှဆိုးတသ
အရ ကလည်ိုး ဆိုးရှုိုးက ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုး၏ တ ဝန်က ဆိုးရှုိုးတပသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် သမဟ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည သမဟ
့် တ် သူ၏အမှုန္င
့် တ်

အတတွျို့အကကြုမရှပါက ထလူသည် သူ၏တ ဝန်၊ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင ့််
သူတဆ င်ရွက်သငတ
့်် သ တ ဝန်က ဆိုးရှုိုးပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ င်္ဏ်သကခ က
ဆိုးရှုိုးတပသည်။ လူဇ့် တ၌ တြ ်ပပသည်ပြစ်တစ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် တက်ရက်တြ ်ပပသည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က တြ ်ပပရန်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကစရက်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သ သန ပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွငိုး်
သမဟ
ွ ် သူ၏ကယ်ပင်အတတွျို့အကကြုမျ ိုး သမဟ
့် တ် အမှုပပီိုးတန က်တင
့် တ် အသပည က
တြ ်ပပတလသည် (ယင်ိုးမှ သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပသည်က ဆလသည်)။ ဤသည်မှ လူ၏
ပင်ကစရက်န္င
ှ ့်် လူ၏ တ ဝန်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသငတ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။ လူ၏
တြ ်ပပချက်သည် ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည့်အ
် ရ က မမီတသ ်လည်ိုး၊ လူတြ ်ပပသည့်် အရ သည်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ ပြင ့်် ကနသ
် ့် တ်ခရတသ ်လည်ိုး၊ လူသည် သူပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငတ
့်် သ တ ဝန်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူလပ်သငသ
့်် ည့်် အရ ကလပ်ရမည်ပြစ်သည်။ လူသည်
သူ၏တ ဝန်ကပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် တတ်စမ
ွ ်ိုးသမျှ ပြစ်န္င်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး၊
သသယ နည်ိုးနည်ိုးမျှပင် မရှသငတ
့်် ပ။
န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက အလပ်လပ်ပပီိုးတန က်တွင၊် လူသည် သူ၏န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက သည့်် အလပ်
အတတွျို့အကကြုအပပင် သူစတဆ င်ိုးထ ိုးခဲတ
့် သ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတက
့် ည်။
့် အကျဉ်ိုးချြုပ်လမ်မ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အလပ်လပ်ြူိုးတသ သူသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်၏ လှုပ်ရှ ိုးမအ
ှု ိုး
မည်သ အ
် ချန်တွင ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့် ရခရမည်က သရှတလသည်။ မည်သည့်အ
အလပ်လပ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် အလပ်မလပ်သည်က သူသသည်။ ဝန်ထပ်တစ်ခက
သယ်တဆ င်စဉ် မည်သမ့် တ်သဟ ယပပြုရမည်က သူသပပီိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်၏
ပမှနအ
် တပခအတနန္ှင ့်် အသက်တ ၌ လူတ၏
ှု တပခအတနက သတလသည်။ ယင်ိုးသည်
့် ကကီိုးထွ ိုးမအ
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ြူိုးပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကသတသ
လူတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အလပ်လပ်ြိုးူ တသ သူတသည်
ခင်ခင်မ မ န္ှင ့််
့်
စတ်တအိုးလက်တအိုး စက ိုးတပပ ကက၏။ ၎င်ိုးတ တပပ
စရ ဘ မျှမရှသည့်အ
် ချန်တွငပ
် င် စတ်တည်ပငမ်
့်
ကကတလသည်။ အတွငိုး် ၌၊ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်က ရှ တြွရန်
့်
ဆက်လက်ဆတတ င်ိုးန္င်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလပ်လပ်ရ တွင ် အတတွျို့အကကြု ရှကကသည်။
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အလပ်လပ်ြူိုးပပီိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုးစွ ရှက သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးစွ
သင်ယူပပီိုးတသ လူတစ်ဦိုးသည် အတွငိုး် ၌ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်က တ ိုးဆီိုးတသ
အရ မျ ိုးစွ ရှ၏။ ဤသည်မှ ၎င်ိုး၏ တရရှညအ
် လပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ချွတယ
် ွငိုး် ချက်တစ်ခပြစ်သည်။
ယခတင် အလပ်စလပ်တသ လူတစ်ဦိုးသည် လူသ ိုး သင်ခန်ိုးစ မျ ိုး သမဟ
့် တ် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးပြင ့််

တရ တန္ှ မခရသကဲသ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ပန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
ဘ တပပ ရမှနိုး် မသ ပြစ်ကကတလသည်။ သတသ
် အလပ်လပ်တနဆဲအတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊် သူသည်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်သ အလ
ပ်လပ်သည်က အ ရခရန် တပြည်ိုးပြည်ိုး သင်ယူပပီိုး
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကရရှရန်အလငှ့် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်၊
အပခ ိုးသူတ၏
် ျ ိုးက အတအကျ ထန္ှကရ
် န်အလငှ့် မည်သည်အ
့် ရ
့် ွကမ
့် တပျ က
လပ်တဆ င်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် အလပ်လပ်သမ
ူ ျ ိုး ပင်ဆင်သင်သ
အပခ ိုး
့် ည့်် ထသတသ
့်
သ မန်အသပည က သတမူမလ ကကသည်။ အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူသည်
အလပ်လပ်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ထသတသ
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သ မန်အသပည တက
့်
့် တက င်ိုးစွ
သလ ပပီိုး အလပ်လပ်တနချန်တွင ် ယင်ိုးက အလွယ်တကူ အသိုးပပြုပတပေါ်တလသည်။ သရ့် တွင ်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအလပ်လပ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက တပပ င်ိုးလဲသည့်အ
် ခါတွင၊်
ထသူသည် အလပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အသပည တဟ င်ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးဆဲပြစ်ပပီိုး၊ အမှု၏ အသစ်တသ လှုပ်ရှ ိုးမအ
ှု တကက င်ိုးက အလွနန
် ည်ိုးပါိုးစွ
သတလသည်။ န္ှစ်ချီတသ အလပ်န္င
ှ ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်န္င
ှ ့်် လမ်ိုးပပမှု
ပပည့်ဝ
် ပခင်ိုးသည် သူအ
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက ပ၍ပ၍
့် ိုး အလပ်န္င
တပိုးတလသည်။ ထသတသ
အရ မျ ိုးသည် သူက
့်
့် မ နမဟတ်သည့်် မမကယ်က ယကကည်မပှု ြင ့််
ပပည့်တ
် စသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ
့်် တသ ်၊ သူသည် သူက
့် ယ်ပင်အလပ်ပြင ့်် အတတ ်အတန်
တကျနပ်အ ိုးရပပီိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သူရရှပပီိုးတသ
သ မန်အသပည ပြင ့်် တင်ိုးတမ်တရ ငရ
့်် ဲတလသည်။ အထူိုးသပြင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မရရှခဲသ
် ရ မျ ိုး
့် ည့်အ
သမဟ
့် သ အရ မျ ိုးသည် သူက
့် တ် မသခဲတ
့် သ ၍ပင် ယကကည်စတ်ချမှုက တပိုးတလသည်။
၎င်ိုးအတွငိုး် ရှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
မကွယ်တပျ က်န္င်သည့်ပ
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ှု အတတ ်တန်ြိုးရသည့်
ှ
်
၎င်ိုးကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးသ လျှင ် ယင်ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီကကတလသည်။
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသစ်တသ လပ်တဆ င်ချက်က ၎င်ိုး၏လက်ခမှုအြ ့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အဟနအ
် ့် တ ိုးတစ်ခ ပြစ်လ တလသည်။ အသစ်တသ အလပ်က ၎င်ိုးက
လက်ခန္င်လျှငပ
် င်၊ ညတွငိုး် ချင်ိုး ထသ သူ
့် မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ယင်ိုးက လက်မခမီ သူသည်
အလှညအ
့်် တပပ င်ိုး အချြုျို့က ပြတ်သန်ိုးရြ တသချ
တပသည်။ ၎င်ိုး၏ အယူအဆ တဟ င်ိုးမျ ိုးသည်
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ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ခရပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
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ဤအတပခအတနသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်တပသည်။ ဤအဆငမ
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သင်ယမ
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ှု သစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အလပ်တက
က
့် အလွယ်တကူ လက်မခတပ။ ဤသည်မှ လူအထဲ
့်
ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ြ အခက်
ခဆ
ဲ ိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး တပပ င်ိုးလဲရန် မလွယက
် ူတပ။ အကယ်၍
့်
လပ်သ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်အ ိုး တစ်ပပြုင်နက် န ိုးလည်မက
ှု
ရရှန္င်ပပီိုး ယင်ိုး၏ လှုပ်ရှ ိုးမက
ှု အကျဉ်ိုးချြုပ်န္င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုး၏ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် အလပ်တပြင
့် ့််
ကနသ
် ့် တ်မခရန္င်သကဲသ
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ပည ရှတသ သူပြစ်ပပီိုး အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတသ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်တလသည်။ လူတသည်
့်
မကက ခဏ ဤသပြစ်
မမတ၏
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက
့် ကကတလသည်- ၎င်ိုးတသည်
့်
့် အလပ်န္င
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့် တ်
မှနက
် န်စွ သတဘ ထ ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှတပ။ လူတသည်
ကင်တွယ်ရန် အမှနတ
် ကယ် ခက်ခဲကကတပသည်။
့်
သင်တအမျ
ိုးစသည် ဤသပြစ်
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
့် ကက၏။ သနရ
တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်တသ သူတသည်
အလပ်သစ်က လက်ခရန်ခက်ခဲကကပပီိုး ၎င်ိုးတ ့်
့်
တဘိုးြယ်မထ ိုးန္င်သည့်် အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် အပမဲပပည့်တ
် သ ်လည်ိုး၊ ယခတင် အလပ်စတင်လပ်တသ
လူတစ်ဦိုးသည် အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သ မန်အသပည ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး၊ အရိုးရှငိုး် ဆိုး
ကစစအချြုျို့တက
ွ ် ရမည်က မသကကတပ။ အသင်လူတသည်
အလွနပ
် င်
့် ပင် မည်သက
့် င်တယ
့်
ခက်ခဲလှသည်။ ဝါရငမ
့်် ှုအချြုျို့ ရှသူမျ ိုးသည် အလွနမ
် န ကကီိုးကကပပီိုး စတ်ကကီိုးဝင်ကကသည်မှ ၎င်ိုးတ ့်
မည်သည့်တ
် နရ မှ လ ခဲက့် ကသည်က တမတ
့် လျ က့် ကတလသည်။ သ ၍ ငယ်ရွယ်တသ သူမျ ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ ့်
အပမဲအထင်တသိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အသစ်တသ အမှုက လက်မခန္င်ကကဘဲ၊ န္ှစ်မျ ိုးစွ
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အပမဲ စတ်ရှုပ်တထွိုးလ ကကက မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်က မသကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
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တ မျ ိုးတင
ွ ်
့် ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအသက်
့်
အသိုးမပပြုန္င်ကကတပ။ ယင်ိုးသည် လိုးဝ အသိုးမကျတသ အယူဝါဒသ ပြစ်သည်။ သင်တကဲ
့် တသ
့် သ
့်
လူမျ ိုးစွ ရှ၏။ မည်မျှတသ သူတသည်
အသိုးပပြုရန် သငတ
့်် တ ်ပါသနည်ိုး။ သနရ
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့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတက
့် န ခန္င်ပပီိုး၊
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တန က်လက်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုးသည် အလွနန
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သင်တသည်
သင်တအယူ
အဆမျ ိုးက လက်လတ်လက်ပခင်ိုးမရှတသိုးတပ၊ သင်တသည်
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့်
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သမမ ကျမ်ိုးထဲတွင ် ရှ တြွတနဆဲ၊ တဝဝါိုးမှုမျ ိုးပြင ့်် ယကကည်တနဆဲ သမဟ
ဲ ွင ်
့် တ် အယူအဆမျ ိုးထတ
သွ ိုးလ တနဆဲပြစ်သည်။ ယတန၏
ှ တ
် သ အလပ်က တသချ စွ စစမ်ိုးတသ သူ သမဟ
့် စစ်မန
့် တ်
ထအလပ်ထသ
ဲ အတလိုး
အနက်ထ ိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ျှ မရှတပ။ သင်တသည်
ယတနလမ်
့် ိုးခရီိုးက
့်
့်
သင်တ၏
ယကကည်ချက်တစ်ခပြင ့််
့် အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးပြင ့်် လက်ခတနကကတပသည်။ ထသတသ
့်
သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ က ရရှန္င်သနည်ိုး။ သင်တအထဲ
တင
ွ ် ထတ်တြ ်ပပမခရတသိုးသည့််
့်
့်
အယူအဆမျ ိုးစွ ကွယဝ
် ှက်ထ ိုးပပီိုး သင်တသည်
ထအရ တက
့်
့် အလွယ်တကူ ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးမရှဘဲ၊
ကွယဝ
် က
ှ ်ရန် အထွတ်အထပ်အ ိုးထတ်မှုတစ်ခ တကယ်က ပပြုလပ်တနသည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
သင်တသည်
အသစ်တသ အမှုက စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ လက်ခပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏
့်
့်
အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်ရန် အစီအစဉ်မရှတပ။ သင်တသည်
အသက်ရင
ှ သ
် န်မအ
ှု တွက်
့်
အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး ရှပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးလှသည်။ သင်တသည်
့်
့်
သင်တ၏
် ့် တ်သကဲသ
့် ၊ ့် အလပ်သစ်က အင်တင်တင်ပြင ့််
့် အတတွိုးအတခေါ်တဟ င်ိုးမျ ိုးက မစွနလ
ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် တလသည်။ သင်တ၏
် ိုးယတ်လှပပီိုး၊ သင်တသည်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် အလွနဆ
့်
အမှုသစ်၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးက တကယ်က န္ှလိုးမသွငိုး် ကကတပ။ သင်တကဲ
့် တသ
အပျင်ိုးခသူမျ ိုးသည်
့် သ
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ဧဝတင်္လက ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုးအလပ်က လပ်န္င်ပါသတလ ။ ယင်ိုးက စကကဝဠ တစ်ခလိုးဆီသ ့်
ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုးအလပ်က သင်တတ
ူ င်ပါသတလ ။ သင်တ၏
ှု ျ ိုးသည်
့် ဝန်ယန္
့် ဤလက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
သင်တ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သရှပခင်ိုးတမှ့် သင်တက
့်
တ ိုးဆိုးီ တနပါသတလ ။ အကယ်၍ သင်တသည်
ဤသတရှ
ရှ ိုးခရြ ့်
့်
့် ျို့ဆက်တနပါက၊ သင်တ ပယ်
့်
တသချ တပ၏။
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူ၏ အလပ်မှ မည်သခွ့် ပဲ ခ ိုးရမည်ဆသည်က သရမည်။
့်
လူ၏အလပ်တွင ် မည်သည့်အ
် ရ က သင် ပမင်န္င်သနည်ိုး။ လူ၏အလပ်တွင ် သူအတတွ
ျို့အကကြု၏
့်
အရပ်လကခဏ မျ ိုးစွ ရှသည်။ လူ တြ ်ပပသည့်် အရ သည် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်ပင်အလပ်သည်လည်ိုး သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပသည်၊ သရ့် တွင ် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးသည်
လူ၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးသည်။ လူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးသည် လူ၏အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် အသက်တ တက
့် (လူ၏
အသက်တ တွင ် သူတတွျို့ ကကြုသည့်အ
် ရ ၊ သမဟ
် ရ ၊ သမဟ
် တသ
ှ
့် တ် ကကြုဆရသည့်အ
့် တ် သူတွ
့် ငရ
အသက်ရင
ှ သ
် န်မအ
ှု တွက် ဒဿနမျ ိုး) ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး မတူကွဲပပ ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတင
ွ ်
တနထင်သည့်် လူမျ ိုးသည် မတူကွဲပပ ိုးတသ ပြစ်တည်မမ
ှု ျ ိုးက တြ ်ပပတလသည်။ သင်သည်

လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှသည်ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ်
သင်၏မသ ိုးစအတွငိုး် သင် အမှနတ
် ကယ်အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး တတွျို့ ကကြုပက သင်တြ ်ပပတသ အရ တွင ်
တတွျို့ န္င်သည်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လူမတ
ှု ရိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှ၊ မရှဆသည်ကမူ သူ၏အမှုတွင ်
သင် မတတွျို့ န္င်တပ။ သူသည် လူ၏အန္ှစ်သ ရက တက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ သရှပပီိုး၊ လူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု အမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုးက သူ ထတ်တြ ်ပပန္င်သည်။ သူသည်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်တတ်တသ အပပြုအမူတက
့်
တြ ်ပပရ တွင ် သ ၍ပင် တတ ်တလသည်။ သူသည် တလ ကီဆန်တသ လူမျ ိုးအလယ်တင
ွ ်
အသက်မရှငဘ
် ၊ဲ သူသည် တသမျြုိုးမျ ိုး၏သဘ ဝန္ှင ့်် တလ ကီဆန်တသ လူမျ ိုး၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမအ
ှု ိုးလိုးက သရှတလသည်။ ဤသည်မှ သူ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည်
လူသ ိုး သဘ ဝက အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်တသ တကက င၊့်် တလ ကန္ှင ့်် ဆက်ဆမှုမရှတသ ်လည်ိုး၊
ကမဘ ကကီိုးန္ှင ့်် ဆက်ဆသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက သူသ၏။ သူသည် လူမျက်
လိုးက မပမင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
လူန့် ိုးမျ ိုးက မကက ိုးန္င်သည့်် ယတနန္ှ့် င ့်် အတတ်န္စ
ှ ်ခလိုးထက
ဲ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အတကက င်ိုးက
သတလသည်။ ဤအရ တွင ် အသက်ရှငသ
် န်မအ
ှု တွက် အတတွိုးအတခေါ်မဟတ်တသ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လူတ ့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် ခက်ခဲတသ အြ
့် ွယရ
် မျ ိုးပါဝင်သည်။ ဤသည်မှ လူတထ
့်
ြွငဟ
့်် လျက်ရပပီ
ှ ိုး လူတထ
် က
ှ ်လျက်ရသည့်
ှ
် သူ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
့် မှလည်ိုး ကွယဝ
သူတြ ်ပပသည့်အ
် ရ သည် သ မန်ထက်လွနက
် ဲတသ လူတစ်ဦိုး၏ ပြစ်ပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ဝည ဉ်တတ ်၏
ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ သူသည် ကမဘ တလ ကသ ခရီ
့် ိုးမထွက်တသ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ ရ တင်ိုးက သသည်။ သူသည် အသပည သမဟ
့် တ်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မမ
ှု ရှသည့်် “လူတမျ က်ဝမျ ိုး” န္ှင ့်် အဆက်အသွယ်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊
အသပည ထက်ပမငသ
့်် ကဲသ
့် ကကီ
် သည့်
ှ
် စက ိုးမျ ိုးက
့် ိုးပမတ်တသ လူသ ိုးမျ ိုးအထက်တွငရ
တြ ်ပပတလသည်။ သူသည် လူသဘ
ဝမရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ အစဉ်အလ မျ ိုးန္ှင ့်် အသက်က
့်
န ိုးမလည်သည့်် ထူက ထအတသ လူတစ်စအတွငိုး် တင
ွ ် အသက်ရင
ှ တ
် သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝအ ိုး အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရန် တစခင်ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယတ်ညက
့်
န္ှမ်က
ဝက တြ ်ပပန္င်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့် ျတသ လူသဘ
့်
အတသွိုးအသ ိုးရသည့်
ှ
် မည်သည်လ
့် ူမဆ၏ ပြစ်ပခင်ိုးထက် ပမငမ
့်် ိုးသည့်် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
သူအတွ
က် သူလပ်တဆ င်ရန်လအပ်တသ အလပ်ကလပ်ရန်န္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန္ှစ်သ ရက အကန်အစင် ထတ်တြ ်ပပရန် ရှု ပ်တထွိုးက ၊ ဝန်တလိုးတစပပီိုး
ယတ်ညတ
့် သ လူမတ
ှု ရိုးအသက်တ က တတွျို့ ကကြုရန် မလအပ်တပ။ ယတ်ညတ
့် သ လူမတ
ှု ရိုး
အသက်တ သည် သူ၏ဇ တခန္ဓ က မတည်တဆ က်တပိုးတချ။ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်

လူသ ိုး၏ မန ခမှုကသ တြ ်ပပပပီိုး၊ လူက တလ ကန္ှငဆ
့်် က်ဆရန်အတွက် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့််
သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက မတထ က်ပတ
ွ ၊် လူအြွ
့် ပိုးတချ။ သူသည် လူက အသက်ပြင ့်် တထ က်ပခ
့် ျန်တင
့် ဲျို့အစည်ိုး
သမဟ
့် တ် လူ၏မသ ိုးစက တလ့်လ စစမ်ိုးရန် မလအပ်တပ။ လူက တြ ်ထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် သူ၏ ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၏ တြ ်ပပချက်တစ်ခ
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် လူ၏မန ခမှုက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ သရှက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက စက်ဆပ်ပပီိုးတန က် လူ၏မတပြ င်မ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏
့် တ်မှုန္င
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သူပပြုတသ အမှုအ ိုးလိုးသည် လူထ
့် သ သူ
့် ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
ထတ်တြ ်ပပရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ပြစ်တည်မှုက တြ ်ပပရန် ရည်ရွယ်တပသည်။ သူသ လျှင ် ဤအမှုက
လပ်တဆ င်န္င်၏။ ယင်ိုးသည် အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် လူတစ်ဦိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်် အရ တစ်ခ
မဟတ်တပ။ သူ၏ အမှုမ၊ှ သူ မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်သည်က လူက မတပပ န္င်တပ။ လူသည် သူက
့်
ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုး တစ်ဦိုးအပြစ်လည်ိုး သူ၏ အမှုတပေါ်အတပခပပြု၍ အမျြုိုးအစ ိုးမသတ်မှတ်န္င်တပ။ သူ၏
ပြစ်ပခင်ိုးကလည်ိုး သူက
့် ြန်ဆင်ိုးခ လူတစ်ဦိုးအပြစ် အမျြုိုးအစ ိုး သတ်မှတ်၍မရန္င်တသ သူ
ပြစ်တစသည်။ လူသည် သူက
့် လူသ ိုး မဟတ်တသ သူတစ်ဦိုးဟသ ယူဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်် အမျြုိုးအစ ိုးတွင ် ထ ိုးရရမည်
ှ
က မသတပ၊ ထတကက
င ့်် လူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးအမျြုိုးအစ ိုးတွင ် စ ရင်ိုးသွငိုး် ရန် တွနိုး် အ ိုးတပိုးခရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူမျ ိုးကက ိုးတွင ် လူ မလပ်တဆ င်န္င်သည့်် အမှုမျ ိုးစွ တက
် တွက်၊
့် လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည့်အ
လူအတွ
က် ထသပပြုရန်
ယတတမတန်တသ အရ မဟတ်တပ။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သူ၏ ဇ တခန္ဓ ၏ အတတွျို့အကကြုက ကယ်စ ိုးပပြုသည့်အ
် ရ
မဟတ်တပ။ လူလပ်တသ အလပ်မှ သူ၏အတတွျို့အကကြုက ကယ်စ ိုးပပြုသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
အတယ က်တင်ိုးသည် မမတ၏
့် ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တပပ ဆကက၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးက တက်ရက်တြ ်ပပန္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူသည် သမမ တရ ိုးက သူ၏
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့်် အတတွျို့အကကြုကသ တြ ်ပပန္င်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အချန် သမဟ
် ့် သတ်မျ ိုးတအ က်တင
ွ ် မရှတပ။
့် တ် ပထဝီဝင် အကနအ
သူသည် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက အချန်မတရွ ိုး၊ တနရ မတရွ ိုး တြ ်ပပန္င်သည်။ သူ န္ှစ်သက်သည့်အ
် တင်ိုး
သူအလပ်လပ်တလသည်။ လူ၏အလပ်သည် သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ် စဉ်ိုးစ ိုးရမည့််
အတပခအတနမျ ိုး ရှ၏။ ထအရ မျ ိုး မရှပါက၊ သူသည် အလပ်လပ်န္င်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သူ၏အသပည သမဟ
့်် က်ဆင်တသ သူ၏
့် တ် သမမ တရ ိုးန္ှငသ
အတတွျို့အကကြုက တြ ်ပပန္င်မည်မဟတ်တပ။ တစ်စတစ်ရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်အမှုပြစ်သည်၊
သမဟ
့်် တနပြင ့်် ထန္ှစ်ခကက ိုးက
့် တ် လူ၏အလပ်ပြစ်သည်ဆသည်က တပပ ရန်၊ သငအ

ကွ ပခ ိုးချက်မျ ိုးက န္ှုင်ိုးယှဉ်ရန္ှုင်ိုးယှဉ်ရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပပြုတသ အမှုမရှဘဲ
လူ၏အလပ်သ ရှပါက၊ လူ၏ သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးသည် ပမငမ
့်် ိုးက အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆ၏
တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်မက
ှု တကျ ်လွနသ
် ည်ဟ သင် အလွယတ
် ကူသရှလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးတပပ သည့််
အသတနအသထ ိုး၊ အမှုအရ တက
့် ကင်တွယ်ရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အလပ်လပ်ရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်် ျက်ပပီိုး တည်ပငမ်သည့်ပ
် စက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး
့် အတတွျို့အကကြုရငက
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တပ။ သင်တအ
ွ တ
် သ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် ပမင်မ
့် ိုးတသ
့် ိုးလိုးသည် တက င်ိုးမန
အသပည ရှသည့်် ဤလူမျ ိုးက တလိုးစ ိုးအ ိုးကျကကသည်၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝ မည်မျှပမငမ
့်် ိုးသည်က သင်တမတတွ
ျို့ ပမင်န္င်တပ။
့်
့်
ထအစ
ိုး၊ သူသည် သ မန်ပြစ်ပပီိုး အလပ်လပ်တနသည့်အ
် ချန်တွင ် သူသည် ပမှန ် ပြစ်က
့်
စစ်မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ တသမျြုိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် တင်ိုးတ ၍ မရန္င်တပ၊ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးသည် လူတအ
့်
့် ိုး သူက
့်
ကကည်ညြုမှုတစ်မျြုိုး ခစ ိုးရတစတလသည်။ မမ၏ အလပ်၌ရှသည့်် လူတစ်ဦိုး၏အတတွျို့အကကြုသည်
အထူိုးသပြင ့်် တိုးတက်တက င်ိုးတိုးတက်မည် သမဟ
့် တ် သူ၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးန္ှင ့််
ဆင်ပခင်တတရ ိုးတသည်
အသပည အတကက င်ိုးက သ ၍ပင် တလ့်လ သင်ယပူ ခင်ိုးဆီသ၊ ့် သူ၏
့်
လူသဘ
ဝသည် အထူိုးသပြင ့်် တက င်ိုးမန
ွ တ
် က င်ိုး တက င်ိုးမန
ွ န္
် င်တပသည်။ ထသတသ
့်
့်
အရည်အတသွိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူတ၏
ှု သ ရရှတစန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တလိုးစ ိုးမက
့်
အဩ
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ မှုတက
တက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ
့် မန္ိုးကကတစန္င်တပ။ လူအ ိုးလိုးတသည်
့်
အလပ်လပ်န္င်တသ သူမျ ိုး၊ အထူိုးသပြင ့်် နက်ရှုင်ိုးတသ အတတွျို့အကကြုရှသူမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သမ
ူ ျ ိုးက တလိုးစ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
လူတသည်
အဩ
့် မှုက
့်
့်
မထတ်တြ ်န္င်ဘ၊ဲ တလိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မန လမှုတသ
့် ပြစ်တပသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပြစ်တသ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တလိုးစ ိုးမမ
ှု ရှကကတပ။ ထအစ
ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူအြ
လှမ်ိုးမမီန္င်ပြစ်ပပီိုး န ိုးလည်
့် လက်
့်
သတဘ မတပါက်န္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် လတ်ဆတ်ပပီိုး အဩ
့် ြွယ် ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
ခစ ိုးကကရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူတကက
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ြုတတွျို့ ရချန်တွင၊် သူန္င
့်
ပထမဦိုးဆိုးတသ အသမှ ဘရ ိုးသခင်သည် န ိုးလည်သတဘ တပါက်၍မရန္င်တသ သူ၊
ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး အဩ
့် ြွယ်တက င်ိုးသူဟူ၍ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
မသလက်ဘဲ သူက
့်
့် ကကည်ညြုက
လူသ ိုးတစ့် တ်က ဉ ဏ်မမီန္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည့်် သူပပြုတသ အမှု၏ နက်နမ
ဲ က
ှု ခစ ိုးကကရသည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ရန်၊ သူ၏ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက
့်
တကျနပ်တစရန်သ အလရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်် အမှုသည် လူ၏ အတတွိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးက
တကျ ်လွနပ် ပီိုး သူက
ဘရ ိုးသခင်က
့် ယ်စ ိုး လူက မလပ်တဆ င်န္င်တသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်

တကျ ်လွနလ
် တသ ဆန္ဒမရှတပ။ လူကယ်တင်ပင်လျှင ် သူ၏ကယ်ပင်မပပည့်စ
် မှုမျ ိုးက မသတပ၊
သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်တစ်ခက တရှ ျို့ဆက်ပပီိုး လူက သ ၍သစ်လွငက
်
သ ၍လှပတသ ကမဘ တစ်ခထဲသ တခေါ်
ွ ်သည်
့် တဆ င်ရန် ကကလ ပပီပြစ်သည်၊ ထသလျှ
့် င ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသစ်တသ တိုးတက်မှုက ပပြုပပီိုးပြစ်က အသစ်တသ စတင်မှု ရှခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူတ ခ
် ရ မှ တလိုးစ ိုးမမ
ှု ဟတ်တပ၊ သမဟ
့် စ ိုးရသည့်အ
့် တ် ယင်ိုးထက်
တလိုးစ ိုးမတ
ှု စ်ခတည်ိုး မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏အနက်
ရှုင်ိုးဆိုး အတတွျို့အကကြုသည် ရတသခနည
် ့် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတ၏
် င် အြ
့် ွယပ် ြစ်သည်ဟူ၏။
့် ခစ ိုးချက်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနပ
သူသည် လူ မလပ်တဆ င်န္င်တသ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ လူ မတပပ န္င်တသ အရ က တပပ တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုပပီိုးတသ လူတသည်
တြ ်မပပန္င်တသ ခစ ိုးချက်တစ်ခ အပမဲရကကသည်
ှ
။
့်
အတတ ်နက်ရှုင်ိုးတသ အတတွျို့အကကြုရှသည့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး
့်
န ိုးလည်န္င်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်လြွယတ
် က င်ိုးမှုက ခစ ိုးန္င်ကကသည်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အလွန ် အတပမ ်အပမင်ရသည်
ှ
၊ အလွန ် အြ
့် ွယပ် ြစ်သည်ဟ ခစ ိုးရပပီိုး၊
ထသပြင်
့် ့် ၎င်ိုးတကက
့် ိုးတွင ် အဆိုးမရှတသ တန်ခိုး ပြစ်တပေါ်တစတလသည်။ ယင်ိုးသည် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး
သမဟ
က် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
့် တ် ရြန်ရခါ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တလိုးစ ိုးမှု မဟတ်ဘဲ လူအတွ
့်
လူက သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် နက်ရှုင်ိုးတသ အသစတ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် တတွျို့ ကကြုပပီိုးတသ သူမျ ိုးသည် သူ၏
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် မည်သည့်် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု မျှ သူ သည်ိုးမခသည်က အ ရခစ ိုးရကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမျ ိုးစွ က ကကြုတတွျို့ ပပီိုးတသ လူမျ ိုးပင်လျှင ် သူက
့် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန်
မတတ်န္င်ကကတပ။ သူက
် ကယ် ကကည်ညြုတသ သူ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်သည်
့် အမှနတ
လူတ၏
ီ ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့်် အပမဲဆနက
် ့် ျင်သည်က
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညဘ
့်
သကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
် ဝ တလိုးစ ိုးရန် သမဟ
့် အပပည့်အ
့် တ် သူက
့် ကျြုိုးန္နွ ခမှု ပပန်ိုးပပရန်
လူတက
့်် မှနက
် န်တသ ကကည်ညြုမှုန္င
ှ ့်် မှနက
် န်တသ
့် မလအပ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ကျြုိုးန္ွန ခမှုတ ရရှ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မျ ိုးစွ တသ အမှုတွင ် စစ်မန
ှ တ
် သ
့် သငတ
အတတွျို့အကကြုရှသူတသည်
သူက
ှု က် ပ၍ပမငမ
့်် ိုးတသ ကကည်ညြုမှု ခစ ိုးကကရတလသည်။
့်
့် တလိုးစ ိုးမထ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတတကက
င ့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
့်
့်
တတွျို့ ပမင်ကကရပပီိုးပြစ်က ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မမတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထဲတင
ွ ်
့်
့်
့် တ်န္လ
ကကည်ညြုကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတသည်
အြန်ဆင်ိုးခ
့်
တစ်ဦိုးန္ှင ့်် မတူသကဲသ
့် အြန်
ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး အထက်တွင ် ရှတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်ဆသည်မှ
့်
ကကည်ညြုခရရန်န္င
ှ ့်် န ခပခင်ိုး ခရရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မမဘ သ တည်ရက
ှ

ထ ဝရပြစ်သည်၊ သူသည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးတည်ိုးသ
တကက က်ရွ ျို့ မှုန္င
ှ ့်် န ခမှုတပြင
့် ့်် ထက်တန်တပသည်။ လူသည် ဤအရ အတွက်
အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီတပ။ ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်က သူက
် ကယ်
့်
့် အမှနတ
သတသ သူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ကကည်ညြုမှု ခစ ိုးကကရတလသည်။ သရ့် တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက လက်မလတ်တသ သူမျ ိုးသည်- သူက
့်
ဘရ ိုးသခင်ဟ သက်သက် မယူမှတ်တသ သူမျ ိုးသည်- သူအတပေါ်
ကကည်ညြုမှု မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
၎င်ိုးတသည်
သူတန
့်
့် က်သ လ
့် က်ကကတသ ်လည်ိုး၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မခကကရတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် မန ခတသ လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသအမှု
့် ပပြုပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ရရှြ ့်
ရည်ရွယ်သည်အ
့် ရ မှ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုးအတနပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် တွက် ကကည်ညြုမှု
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး ရှကကရန်၊ သူက
ှ ့်် သူ၏အပ်စိုးမက
ှု မခင်ိုးချက်မရှ ကျြုိုးန္နွ ခရန်အတွက်
့် ကိုးကွယ်ရန်န္င
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက ရရှြ ရည်
ရွယ်တသ တန က်ဆိုးရလဒ်မျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ထသတသ
အမှုက တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်တသ လူတသည်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ကကည်ညြုမှုမရှပါက၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏အတ
တ်က မန ခမှုသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး လိုးဝမရှပါက၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
ပယ်ရင
ှ ိုး် ခကကရြ တသချ
တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတစ်ဦိုး၏ သတဘ ထ ိုးသည် အတဝိုးမှ သူက
့်
့်
တလိုးစ ိုးြ သ
့် မဟ
့် တ် ရတသမှုက ပပသရန်သ ပြစ်ပပီိုး၊ နည်ိုးနည်ိုးကတလိုးမျှ သူက
့် ချစ်ရန်မဟတ်ပါက၊
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးမရှတသ လူတစ်ဦိုး ဆက်တရ က်သည့််
အကျြုိုးဆက်ပြစ်ပပီိုး၊ ထလူသည် စလင်တစပခင်ိုးခရြ သတ်
မှတ်ချက်မျ ိုး ကင်ိုးမဲတ
့် ပသည်။ အကယ်၍
့်
မျ ိုးစွ တသ အမှုတသည်
လူတစ်ဦိုး၏ စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က မရရှန္င်ပါက၊ ထလူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မရရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက စစ်မှနစ
် ွ လက်တလျှ က်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က
မချစ်တသ လူတစ်ဦိုးသည် သမမ တရ ိုးက မချစ်တပ၊ သပြစ်
့် ရ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက
ရရှရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က မရရှန္င်တပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏လပ်တဆ င်ချက်က မည်သ တတွ
ျို့ ကကြုသည်ပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်မက
ှု ၎င်ိုးတ ့်
့်
မည်သတတွ
က်ရွ ျို့ န္င်ကကတပ။ ဤသည်တမှ့် မမတ၏
့် ျို့ ကကြုသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ မတကက
့်
့်
သဘ ဝအရ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် အလွနအလွ
် ့်
န ် ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး
ရှကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်ရွ ျို့တသ သူအ ိုးလိုးသည် ပယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခကကရမည်၊
အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး မတရ ိုးတသ အရ မျ ိုးက ပပြုတသ သူတထက်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးြ၊ ့် မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးကဲသ
့် အပပစ်
တပိုးခရမည် ပြစ်သည်။
့်

ဘုရ ားသြင်၏ အမှုအဆင့်် သားု ဆင်က
့် ို သိခြင်ားသည် ဘုရ ားသြင်ကို

သိခြင်ား၏ လမ်ားတကက င်ားခ စ်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုက အဆင်သ
ွဲ
ိုး၏၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
့် ိုးဆင်ခ
့် ထ
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက အဆင်သ
ဲ
ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအဆင်သ
ွ ် ကမဘ တလ ကက
့် ိုးဆင့်် ခွထ
့် ိုးဆင်တ
့် င
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှု မပါဝင်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ပညတ်တတ ်တခတ်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ှ ့််
န္င်ငတတ ်တခတ်အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ပြစ်
့် ကက၏။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှုသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးအမှု ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ
မရှတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ကမဘ တပမကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်၌ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခခဲရ
ွ ်အ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်ရန်
့် တသိုးသပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
် ချန်တင
ွ သ
်
့် ပပီိုးသည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု စတင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး
့်
အမှုသည်လည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
် ခါတွငသ
်
့် ပပီိုးသည့်အ
စတင်ခတ
ဲ့် ပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးအတပေါ် စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ ရလဒ်အပြစ် စတင်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှုမှ တပေါ်တပါက်လ ခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ရရှခဲသ
် န က်မှသ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု ပြစ်တည်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊
့် ည့်တ
ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုတင
ွ ် အဆင်တ
့် လိုးဆင်၊့် သမဟ
့်
့် တ် တခတ်တလိုးတခတ်ထက်
အပင်ိုးသိုးပင်ိုး ပါရှတပသည်။ ဤသည်သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုက ရည်ညန်ိုးသည့်် မှနက
် န်တသ နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ
တခတ်ပပီိုးဆိုးချန်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုသည် ပပီိုးပပည့်စ
် တသ အဆိုးသတ်တစ်ခသ ့်
တရ က်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
ွ ် အ ိုးလိုးက
့် ည်။ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု ပပီိုးဆိုးပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု လိုးဝ ပပီိုးဆိုးပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် ည် ပြစ်သကဲသ
၎င်ိုး၏ခရီိုးလမ်ိုးဆိုးသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်လမ်မ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
့် ည်ဟ ဆလ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
ကယ်တင်သည်အ
့် မှု မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု ရှမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အမှု၏
အဆင့်် သိုးဆင်လ
့် ည်ိုး ရှမည် မဟတ်တပ။ တယတဟ ဝါက ကမဘ တပမကကီိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက
အဆိုးသတ်ခက
ဲ့်
ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုက စတင်ခသ
ဲ့် ည်မှ အတအကျအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးမှုတကက င်န္
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုးက အင်မတန် အတရိုးတကကီိုး
့် င
လအပ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထအခါတွငမ
် ှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ဲသည်အ
့် မှု စတင်ခ၏
ဲ့် ၊ ယင်ိုးမှ

ထအခါတွငမ
် ှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု စတင်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆလတပသည်။
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး” ဟူသည်မှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အသစ်ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် (ဆလသည်မှ ြျက်ဆိုးီ မခရတသိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်) ၏အသက်တ က
လမ်ိုးပပပခင်ိုးဟ မဆလတပ။ စင်စစ်အ ိုးပြင ့်် ယင်ိုးမှ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်၏၊ ယင်ိုးမှ တြ က်ပပန်ပျက်ဆိုးီ တသ
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တပပ င်ိုးလဲရန် ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ ဤသည်မှ “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး” ၏ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုတွင ် ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အမှု မပါဝင်တပ၊ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုတွငလ
် ည်ိုး
့်
ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးသည်အ
့် မှု မပါဝင်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှုမှ
သီိုးပခ ိုးပြစ်တသ အမှုအဆင်သ
ပါဝင်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုး စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုက
့် ိုးဆင်သ
့်
န ိုးလည်ရန်၊ အမှု၏အဆင့်် သိုးဆင်န္
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တန က်ခသမင်ိုးက သရှရန်လအပ်သည်- ဤသည်မှ
့် င
ကယ်တင်ခရရန်အလငှ့် အတယ က်တင်ိုး သရမည်အ
့် ရ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတနပြင့်် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည်က သင်တ ့်
အသအမှတပ် ပြုသငပ့်် ပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ်က သင်တ ့်
အသအမှတပ် ပြုသငက
့်် ၊ ထအပပင်
လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်က သတပပြုသငသ
့်် ည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ သ ရရှရန် ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်ရ တွင ် အယူဝါဒအတင်ိုး
မည်သပပြုမူ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ့်
့် ရမည်ကသ သင်တ သ
့် ရှတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကယ်တင်သည်က သမဟ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ်က
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အရပ်အမမက်မျှ မသပါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအတနပြင ့်် သင်တ ့်
ချြုျို့တသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုဆင်ရ ပမကျယ်ပပန်တသ
့်
နယ်ပယ်အတကက င်ိုးက မသန ိုးမလည်ဘတ
ဲ နလျက်၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်၍ ရန္င်သည့််
သမမ တရ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးပြင်သ
မတကျနပ်သင်တ
့်
့် ပ- ဤသပြစ်
့် ပါက သင်သည်
တစ်ယူသန်ဆန်လွနိုး် ၏။ အမှု၏ အဆင့်် သိုးဆင်သ
့် ည် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ဆ
့်် င်တသ အတွငိုး် ဇ တ်လမ်ိုး၊ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏ ဧဝတင်္လတရ ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးအလယ် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ နက်နမ
ဲ ှု ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ဧဝတင်္လတရ ိုး
့်
ပြန်တဝပခင်
ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်လည်ိုး ပြစ်၏။ သင်သည် သင်အ
့်
့် သက်တ န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည့််
ရိုးရင
ှ ိုး် တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးအတပေါ်သ အ ရစက်ပပီိုး နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ရူ ပါရမျ ိုး
အနက် အကကီိုးပမတ်ဆိုးပြစ်သည့်် ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မသရှပါက၊ သင်၏
အသက်သည် ကကည်ြ
့် မှ့် လွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ အတွကမ
် ျှ မတက င်ိုးတသ ချွတယ
် ွငိုး် တနသည့််

ပစစညိုး် တစ်ခန္ှင ့်် တူသည် မဟတ်ပါတလ ။
အကယ်၍ လူသ ိုးသည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မက
ှု သ အ ရစက်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
လူသ ိုး၏အသပည တက
့် သ မညအပြစ် ပမင်ပါက၊ ဤသည်မှ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည့်် အရ မျ ိုးက
အတလိုးမထ ိုးဘလ
ဲ ျက်၊ အတရိုးမပါတသ အတသိုးအြွဲတလိုးမျ ိုးက စွဲလမ်ိုးတနပခင်ိုးန္ှင ့်် တူသည်
မဟတ်တလ ။ သင်သရမည်အ
့် ရ က သင်သရမည်။ သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်အ
့် ရ က
သင်လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်ရမည်။ ထအခါမှသ သင်သည် သမမ တရ ိုးအ ိုး မည်ကသ
ဲ့် ့်
တလ့်လ လက်စ ိုးရမည်က သတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
တ
့် န ့်
့် ည်။ ဧဝတင်္လ တရ ိုးက သင်ပြန်တဝရမည်
့်
တရ က်လ သည်အ
့် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးပမတ်က တပြ င်မ
့် တ်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုး၊
သူသည် အပမင်ဆ
့် ူသ ိုးမျှ န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ၍ မရတသ
့် ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၊ ကကီိုးပမတ်တသ မည်သည်လ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ ပမင်မ
့် ိုးပခင်ိုး မရှတသ ဘရ ိုးသခင် ဟသ
သင်တပပ န္င်ပါက...၊ မဆီတလျ ်သကဲသ
့် အတပေါ်
ယ ပြစ်တသ ဤစက ိုးမျ ိုးကသ သင်
့်
တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အတရိုးပါလှတသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရရှတသ စက ိုးမျ ိုးက သင် လိုးဝ
တပပ န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သတကက င်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတကက င်ိုး
မည်သည့်အ
် ရ မျှ တပပ စရ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
သမမ တရ ိုးက ရှငိုး် ပပန္င်ပခင်ိုးမရှပါက၊ သမဟ
့်
့် တ်
လူသ ိုး၌ ချြုျို့တတ
ဲ့် နသည်အ
့် ရ က မတထ က်ပတ
ဲ့် တသ
သူတစ်ဦိုးသည်
့် ပိုးန္င်ပါက၊ သင်ကသ
့်
မမတ၏တ
ဝန်က တက င်ိုးစွ ထမ်ိုးတဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြန်တဝပခင်
ိုးသည် ရိုးရင
ှ ိုး် သည့်် ကစစရပ် မဟတ်တပ။ ပထမဦိုးစွ
့်
သင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် န ိုးလည်ရမည့်် ရူ ပါရမျ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှု၏ ကွဲပပ ိုးတသ ရှု တထ င်မ
့်် င်တသ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုး အတကက င်ိုးက
့် ျ ိုးန္ှငဆ
ရှငိုး် လင်ိုးစွ သသည်အ
့် ခါတွင၊် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သရှလ ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ- ယင်ိုးသည် တပြ င်မ
့် တ်သည့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ လူသ ိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်တစ- သင်သည် သင်၏အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရူ ပါရက ပင်ဆင်ပပီိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် မှနက
် န်တသ သမမ တရ ိုးက
ပင်ဆင်ပါက၊ သင်သည် အဆိုးတင်တအ င် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် က်န္င်လမ်မ
သူမည်သည်အ
့် မှုက ပပြုသည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်အ
ှ ိုး် ချက် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှ၊ သူ၏ အမှု၏
့် မှု၏ ရည်မန
အချက်အချ သည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏အလ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှသည်က
သင်သရမည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှ ပပင်ိုးထန်သည်ပြစ်တစ၊ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က
မည်မျှဆိုးရွ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သူအမှု
့် ၊ ့်
့် ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်သကဲသ
လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ရည်ရွယ်ချက် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ သူ၏

အမှုသည် လူသ ိုး၏အဆိုးသတ် သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်က ြွငပ့်် ပပခင်ိုး အမှု မဟတ်သတရွ ျို့၊
တန က်ဆိုးအဆင်၏
့် အမှုလည်ိုး မဟတ်သတရွ ျို့ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး
အစီအစဉ်တစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး အမှု မဟတ်သတရွ ျို့၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးသည်
့်
လူသ ိုးက သူ အမှုပပြုသည့်် အချန်အတတ အတွငိုး် မဟတ်သတရွ ျို့၊ သူအမှု
့် ၏ အချက်အချ သည်
တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုး
့် ည် မဟတ်တပ။ သူအမှု
့် ၏ အချက်အချ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အစဉ်အပမဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုး အတပခခ အတ်ပမစ်
ပြစ်သငသ
့်် ည်။ အမှု၏ အဆင်သ
ှ ိုး် ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး
့် ိုးဆင်၏
့် ရည်မန
ပြစ်သည်- ဤသည်မှ စ တန်၏အပ်စိုးမတ
ှု အ က်မှ လူသ ိုးက လိုးဝ ကယ်တင်ပခင်ိုးဟ ဆလတပသည်။
အမှု၏ အဆင်သ
ှ ့်် အတရိုးပါမှု တစ်ခ
့် ိုးဆင့်် အသီိုးသိုးီ သည် မတူကွဲပပ ိုးသည့်် ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ရှတသ ်လည်ိုး၊ အသီိုးသိုးီ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အစတ်အပင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
အသီိုးသိုးီ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ဆ
့်် င်တသ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်သည့််
မတူကွဲပပ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ိုးဆင်န္
့် င
ရည်ရွယ်ချက်က သင်သသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ သင်သည် အမှု၏ အဆင်အ
့်် င်တသ
့် သီိုးသီိုးန္ှငဆ
အတရိုးပါမှုက မည်သ န့် ိုးလည်ရမည်က သလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်အလငှ့် မည်သလ
့် ည်။ ဤအဆင်က
့်
့် ပ်တဆ င်ရမည်က သင် သတပပြုမလမ်မ
သင်တရ က်ရန္
ှ င်ပါက၊ ရူ ပါရ အ ိုးလိုးအနက် အကကီိုးမ ိုးဆိုး ပြစ်တသ ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၌
သင်၏ ယကကည်မ၏
ှု အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သည့််
သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရူ ပါရမျ ိုးအတပေါ် အတပခခထ ိုးသည့်် အသပည န္ှစ်ခလိုး ရှြအလ
ငှ့် ၊ သင်သည်
့်
လွယက
် ူတသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် နက်ရှုင်ိုးတသ
သမမ တရ ိုးမျ ိုးကသ မရှ တြွသငဘ
့်် ၊ဲ ရူ ပါရမျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မပှု ြင ့််
တပါင်ိုးစပ်သငတ
့်် ပသည်။ ထအခါမှသ သင်သည် သမမ တရ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တလ့်လ လက်စ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
အမှု၏ အဆင်သ
ဲ ှု တစ်ခလိုး၏ အချက်အချ တွင ် ရှပပီိုး၊
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ယင်ိုးတထဲ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် တင
့် တြ ်ပပထ ိုး၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင့်် သိုးဆင်က
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး
့် မသသူတသည်
့်
မည်သတြ
ွ ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ ဉ ဏ်ပည ကလည်ိုး
့် ်ပပသည်က သရှန္င်စမ
မသကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူကယ်တင်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ န္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်
တစ်ရပ်လိုးအတွက် သူ၏ အလကလည်ိုး မသန ိုးမလည်ပမဲ ရှတနကက၏။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အပပည်အ
့် ဝ တြ ်ပပချက် ပြစ်၏။ အမှု၏

အဆင်သ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အမှု၏ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ိုးဆင်က
့် မသသူတသည်
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုး မျြုိုးစတက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ခခမှ
့် မသန ိုးမလည်ဘဲ ရှလမ်မ
ကျန်ရတသ
ှ
အယူဝါဒကသ တင်ိုးကျပ်စွ စွဲပမဲထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အယူဝါဒပြင ့််
ကန်သတ်
ထ ိုးသူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မသ
ှု ည် မတရမရ န္ှင ့်် မတသမချ
့်
ပြစ်တလသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
ရရှလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုး
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့်
အလိုးစက အပပည်အ
့် ဝ တြ ်ပပန္င်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ကယ်တင်ပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ် တစ်ခလိုးက လိုးဝ
တြ ်ပပန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ သူသည် စ တန်က တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ရယူပပီိုးပြစ်သည့်် သက်တသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သက်တသပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏
အဆင်သ
ဲ ှ တစ်ဆင်က
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
့် ိုးဆင်ထ
့် မ
့် သ န ိုးလည်သတ
့်
တစ်စတ်တစ်တဒသကသ သကက၏။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးတွင၊် ဤအဆင်တ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုးက
အယူဝါဒပြစ်လ ရန် လွယ်ကူပပီိုး၊ လူသ ိုးအတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သတ်မှတထ
်
ိုးတသ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ထူတထ င်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ ဤအစတ်အပင်ိုးတစ်ရပ်ကသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုး၏ ကယ်စ ိုးပပြုမှု တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုရန် အလ ိုးအလ
ရှလ တလသည်။ ထအပပင်
လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးအမျ ိုးစသည် အတွငိုး် တင
ွ ်
့်
တရ ယှကတ
် နသည်မှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်မှ တစ်ချန်တစ်ခါက ဤသပြစ်
ဲ့် ါလျှင၊် သူသည်
့် ခပ
တစ်ချန်လိုး အလ ိုးတူ ပြစ်ပမဲပြစ်တနမည် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်ဟ
ယကကည်လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တအပပင်
ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးသည့်် သတ်မှတ်ချက်တဘ င်အတွငိုး် တင
ွ ် တင်ိုးကျပ်စွ
တဘ င်ခတ်တလသည်။ အမှု၏ အဆင်သ
ူ ျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးဆင်က
့် သပပီိုး၊ န ိုးလည်သမ
အပပည်အ
့် ဝန္ှင ့်် တကျမှနက
် န်စွ သန္င်တပသည်။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဣသတရလအမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သမဟ
့် တ် ယဒလူတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ်
သတ်မှတလ
် မ်မ
့် ၊ ့် သူက
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် လူသ ိုးအတွက် လက်ဝါိုးကပ်တင်တွင ် အစဉ်အပမဲ
သမှုရက်န္က
ှ ် ခထ ိုးရမည့်် ဘရ ိုးအပြစ် ပမင်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ဆင်မ
ှ
သလ ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သ
့် အသပည သည် အလွန ် ့်
အလွနတ
် သိုးန္ပ်ပပီိုး၊ သမဒဒရ ထဲက တရတစ်စက်န္င
ှ သ
့််
ညီမျှတပသည်။ ထသမဟ
့် တ်ပါက
တရှိုးဘ သ တရိုး အတစ ငမ
့်် ျ ိုးစွ က အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ်

အရှငလ
် တ်လတ် သန္ှငရ
့်် က်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကန်သတ်
ချက်
့်
တဘ င်အချြုျို့အတွငိုး် ကန်သတ်
ထ ိုးတသ တကက င ့်် မဟတ်တလ ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်ကွဲပပ ိုးတသ အမှုအမျြုိုးမျြုိုးက မသတသ တကက င်၊့် ထအပပင်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက တင်ိုးတ ရန် အသပည န္ှင ့်် အယူဝါဒ အနည်ိုးငယ်သ ပင်ဆင် တသ တကက င့််
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက ပတ်ဆဟန်
့်
့် ိုးကကသည်
့် တ
မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူမျ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် အတပေါ်ယ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သဘ ဝ၌
့်
မ နတထ င်လ ိုးက စတ်အလလက်ပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက အထင်တသိုးပခင်ိုးပြင ့််
မှတ်ယကူ ကသည်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးမျ ိုးက လျစ်လျြူရှု ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက “အတည်ပပြုရန်” ၎င်ိုးတ၏
့် အတရိုးမပါသည့်် အတဟ င်ိုးတသ
အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဟန်တဆ င်ပခင်ိုးလည်ိုး ပပြုက ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင် တလ့်လ သင်ယမ
ူ န္
ှု င
ှ ့်် အသပည အတပေါ် အပပည့်အ
် ဝ လက်ခယကကည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ့်
ကမဘ အ
လူမျ ိုးသည်
့် န္ှ ခရီ
့် ိုးသွ ိုးန္င်သည်ဟ အခင်အမ ယကကည်ကကတလသည်။ ထသတသ
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က စက်ဆပ်မန်ိုးတိုးီ ပပီိုး ပငင်ိုးပယ်သမ
ူ ျ ိုး မဟတ်ပါတလ ၊ ၎င်ိုးတက
့်
တခတ်သစ်က ြယ်ရှ ိုးလမ်မ
့်် င်ိုးစွ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် ပပီိုး၊ သူက
့် ပွငလ
ဆန်ကျင်
သမ
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ မည်
မျှ အလွန ် ထက်ပမက်သည်က ပပရန်မျှသ ကကြုိုးစ ိုးတနတသ
့်
့်
မသန ိုးမလည်သကဲသ
့် အသ
အပမင်လတသိုးတသ လူကတလိုးမျ ိုး မဟတ်ပါတလ ။ နည်ိုးပါိုးတသ
့်
ကျမ်ိုးစ အသပည ပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ ့် “ပည တရိုးတလ က” က ခွရန် ကကြုိုးစ ိုးကက၏။ လူတက
့်
့်
သင်ကက ိုးရန် အတပေါ်ယ အယူဝါဒပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက
့်
တပပ င်ိုးပပန်လှနရ
် န် ကကြုိုးပမ်ိုးကကသည်အ
့် ပပင်၊ ထအမှုက ၎င်ိုးတတတွ
့် ိုးတခေါ်မှု ပြစ်စဉ်က ဗဟပပြုတစရန်
ကကြုိုးစ ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
တရရှည် မကကည့်တ
် တ်ကကသည်အ
့် တွက်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုက အကကည့်တ
် စ်ချက်ပြင ့်် ရှု ပမင်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကက၏။
ဤလူတသည်
တပပ တလ က်စရ အသစတ် တစ်ခတစ်တလမျှ မရှကကပါတက ိုး။ အမှနတ
် ွင ် လူတ၏
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုး အသပည သ ၍ မျ ိုးတလ၊ သူ၏အမှုက တဝြန်ရန် တန္ှိုးတလတလပြစ်သည်။
ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
ယတနတခတ်
တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
့် အသပည
အနည်ိုးငယ်ကသ တပပ ဆကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးတင
ွ ် အလျင်လပခင်ိုး မရှကကတပ။
့် တဝြန်မမ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သကျွမ်ိုးမှု နည်ိုးတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍ မ နတထ င်လ ိုးက
့်
့်
မမကယ်ကယ် ယကကည်မှု လွနက
် ဲတလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးက အတကက င်ိုးမဲသ
့် က်သက်
ထတ်တြ ်တပပ တလတလ ပြစ်သည်- သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
သတဘ တရ ိုးမျ ိုးကသ တပပ ဆပပီိုး
့်
စစ်မှနသ
် ည့်် အတထ က်အထ ိုးမျ ိုး လိုးဝမတပိုးတပ။ ထသတသ
လူတသည်
တန်ြိုး မည်သမျှ
့်
့်
့် မရှတပ။

သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက ကစ ိုးပဲတ
ွ စ်ခ အပြစ်သ ပမင်သတ
ူ သည်
တပါတန်
့် တသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကက၏။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် ကကြုတတွျို့သည်အ
့် ခါ သတမထ ိုးသူတ၊ ့်
ပါိုးစပ်စည်ိုး မရှသူတ၊ ့် တဝြန်ြ ပမန်
် န်ပခင်ိုးက
့် ဆန်တသ သူတ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အမှု၏ မှနက
ပငင်ိုးပယ်လသည့်် ၎င်ိုးတ၏
် ပ်စွ ထန်ိုးချြုပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးထ ိုးသူတန္ှ့် င ့််
့် သဘ ဝဗီဇက လွတလ
တစ ်က ိုးပတ်ခတ်ပပီိုး ပပစ်မှ ိုးတပပ ဆမှုမျ ိုးလည်ိုး ပပြုလပ်သတ
ူ -့် ထသတသ
တလိုးစ ိုးမှု မရှသူတသည်
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ မသန ိုးမလည် ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။
ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
အလွန ် မ နတထ င်လ ိုးမှု ရှသူမျ ိုး၊ ပင်ကအ ိုးပြင ့်် မ နကကီိုး၍ ထန်ိုးမရသူမျ ိုး
့်
့်
မဟတ်တလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအသစ်က ထသတသ
သူမျ ိုး လက်ခသည်တ
့် နရက်
့်
့်
တရ က်လ လျှငပ
် င် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ိုးမည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် သည်ိုးခလမ်ဦ
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အမှုတဆ င်သမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အထင်တသိုးရမျှမက၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်ကပင်
ဆနက
် ့် ျင် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးကကတလသည်။ ထကဲသ
့် မ
့် က်ရူိုးရဲတသ သူမျ ိုးသည်
ဤတခတ်၌တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ တန က်လ မည့်် တခတ်၌တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငရဲတွင ် ထ ဝရပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးကကမည် ပြစ်သည်။ ထသတသ
တလိုးစ ိုးမှု ကင်ိုးမဲသ
ူ ျ ိုး၊
့် မ
့်
စတ်အလလက်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ဟန်တဆ င်တနကကပပီိုး ၎င်ိုးတ ဤသ
သ
့်
့် ၍
ပြစ်တလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးရန်
့်
အလ ိုးအလ မျ ိုး တလတလ ပြစ်သည်။ ပင်ကအ ိုးပြင ့််
ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရတအ င်စတ်ပပင်ိုးပပတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သက
ူ မျှ လိုးဝ မန ခြူိုးသည့််
ထမ နတထ င်လ ိုးသူ အ ိုးလိုးသည် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် တလျှ က်လှမ်ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။
၎င်ိုးတသည်
တစ်တနပပီ
ပြစ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှသည့််
့် ိုးတစ်တန အစဉ်အသစ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ကကသည် မဟတ်တလ ။ ယတန သင်
တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
့်
့်
့်
အဆင်သ
့်် ပသည်။ ငါတပပ သည့််
့် ိုးဆင်၏
့် အတရိုးပါမှုအ ိုး သရမည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးက န ိုးလည်သငတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တအြ
အကျ
ြုိုးရပပီ
ှ ိုး၊ အန္ှစ်မဲ့် တပပ ဆမှုသ မဟတ်တပ။ အကယ်၍
့်
့်
သင်တသည်
ပမင်ိုးတကျ တပေါ် ဒန်ိုးစင်ိုးစီိုးတနစဉ် ပန်ိုးမျ ိုးက အ ိုးကျရှု စ ိုးသကဲသ
့် ထ
့်
့် အရ မျ ိုးက
ြတ်ရှုမည်ဆပါက၊ ငါ၏ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်မည် မဟတ်ပါတလ ။
သင်တအသီ
ိုးသီိုးသည် သင်တက
ိုးစသည်
့် ည်။ သင်တ အမျ
့်
့် ယ်တင်၏ သဘ ဝက သသင်သ
့်
ပငင်ိုးခရ တွင ် ကျွမ်ိုးကျင်ကက၏။ အယူအဆဆင်ရ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး၏ အတပြမျ ိုးက သင်တန္ှု့် တမ
် ှ
အလွယ်တကူ တပပ ကကတသ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရ ပါဝင်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးအတပေါ် သင်တ တပပ
စရ ဘ မျှ
့်
မရှကကတပ။ ယတနတွ
သင်တ၏
ွ ်ိုး မရှကကဘဲ၊
့် င ် သင်တသည်
့်
့် သဘ ဝတဟ င်ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်စမ
တပါပပက်
သည့်် စက ိုးစပမည် တပပ ဆပခင်ိုး၌ တမွျို့တလျ ်ကကဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ အမျ
ိုးစတွင ် ပ၍
့်
့်

ပမင်မ
့် ိုးတသ သမမ တရ ိုးက ရရှတရိုးအတွက် သင်တ လ
့် က်စ ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်
ရည်ရွယ်ချက် လိုးဝမရှကကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သင်တ၏အသက်
တ မျ ိုးက စတ်မပါတပါပြင်
သ
့်
့်
့်
အသက်ရင
ှ က် က၏။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ အဆ
ိုးတင်တအ င် လက်န္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
့်
အဘယ်သ ရှ
လမ်ိုးတကက င်ိုး အဆိုးထ စတ်မပါတပါပြင
့်် တရ က်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊
့်
့် ကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
သင်တအြ
ယင်
ိုးသည် မည်သည့်် အကျြုိုးရမည်
ှ
နည်ိုး။ စစ်မှနစ
် ွ လက်စ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့်
့် တ်ပါက
တစ စီိုးစွ တန က်ဆတ်လက်ပခင်ိုးပြင်ပ့် ြစ်တစ၊ တန က်မကျ လွနိုး် မီ သင်တ၏
့် စတ်ကိုးူ မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြ ့်
သ ၍တက င်ိုးသည်။ အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်သည် ကပ်စ ိုးတနတသ ကပ်ပါိုးပိုး တစ်တက င်
ပြစ်လ လမ်မ
့် သ အခန်ိုးကဏ္ဍ တစ်ခက သင်တပါဝင်
ရန်
့် ည်- ထသန့် မ်က
့် ျပပီိုး ယတ်ညတ
့်
လလ ိုးတနပါသတလ ။
အမှု၏အဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတစ်ရပ်လိုး၏ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး မှတ်တမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
စတ်ကူိုးသက်သက်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အသပည တစ်ခက ရှ တြွရန် အမှနတ
် ကယ် သင် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့််
အမှုအဆင်သ
့် ပပင် သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ဆင်က
့် ိုးဆင်က
့် သင်တသ
့် မျှ
့် ရမည် ပြစ်သည်အ
့်
မချန်ထ ိုးရ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သရန်ကကြုိုးစ ိုးသူတ စွ
့် မ်ိုးတဆ င်ရရှရမည့်် အနည်ိုးဆိုးအရ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးကယ်တင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ အသပည က
လပ်ကကြန်တီိုး၍ မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးကယ်တင် စတ်ကိုးူ ၍ ရတသ အရ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လူတစ်ဦိုးက အထူိုး မျက်န္ ှ တပိုးပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်လည်ိုး မဟတ်တပ။
ထထက်
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကကြုတတွျို့ ပပီိုးတန က် ပြစ်လ သည့််
့်
အသပည တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးတန က်မှသ
ပြစ်လ သည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထသတသ
အသပည တစ်ခက
့်
စတ်ကူိုးတပါက်သည့်အ
် တင်ိုး မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် သင်ကက ိုးတပိုး၍ရသည့်် အရ တစ်ခလည်ိုး
မဟတ်တပ။ ထအရ မှ ကယ်ပင်အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သက်ဆင်တပသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ဤအမှုအဆင်သ
့် ိုးဆင်၏
့်
ဗဟအချက်အချ တွင ် ရှတသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုအတွငိုး် တင
ွ ် အမှုပပြုသည်န
့် ည်ိုးစနစ် အချြုျို့ န္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ်ပပတသ နည်ိုးလမ်ိုးအချြုျို့ ပါဝင်တလသည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးအတွက် ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ရန် အခက်ခဲဆိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအတွက် န ိုးလည်ရန်လည်ိုး
ခက်ခဲတသ အရ ပြစ်သည်။ တခတ်က လမျ ိုး ပင်ိုးပခ ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုထက
ဲ
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး၊ အမှု၏ တည်တနရ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး၊ ဤအမှုက လက်ခရရှသူတ၌့်

တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး စသည်ပြင်-့် ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အမှု၏ အဆင်သ
ွ ် ပါဝင်သည်။
့် ိုးဆင်တ
့် င
အထူိုးသပြင့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်လပ်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးရှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်အပပင်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ပရပ်၊ အမည်န မ၊ ပင်ကလကခဏ ထဲက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး၊
သမဟ
အမှုအဆင်သ
့် ိုးဆင်၏
့် တစ်စတ်တစ်တဒသ
့် တ် အပခ ိုးတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
့်
ပြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ဆင်သ
့် ည် အစတ်အပင်ိုး တစ်ရပ်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး၊
နယ်ပယ်တစ်ခခအတွငိုး် ကန်သတ်
ထ ိုး၏။ ယင်ိုးသည် အပခ ိုးကဏ္ဍမျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် က လမျ ိုး
့်
ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၌ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးပင် မပါဝင်တပ။ ဤသည်မှ
သသ ထင်ရှ ိုးစွ ပမင်သ သည့်် အချက်တစ်ချက်ပြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု တစ်ရပ်လိုး ပြစ်၏။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သရမည်
ပြစ်သည်။ ဤအချက်မရှဘဲန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် အသပည သည်
အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမဲတ
့် သ စက ိုးမျ ိုးသ ပါရှပပီိုး၊ ထင်ရ မှမထဘဲ လူတတ်လပ်တနပခင်ိုးထက်
ဘ မျှမပတပ။ ထသတသ
အသပည သည် လူသ ိုးက သမ်ိုးသင
ွ ိုး် န္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ့်
့်
သမ်ိုးပက်န္င်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုးန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်ကလ
ွဲ ွဲပပီိုး၊ သမမ တရ ိုး မဟတ်တပ။
ယင်ိုးသည် အလွနတ
် ပါမျ ိုးပပီိုး န ိုးဝင်ချြုန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
သတဘ ကွဲလွဲပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် ချမ်ိုးသ တပိုးမည် မဟတ်တပ။ သူသည်
သင်၏အသပည က ချီိုးကျြူိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်သည်သ မက၊ သူက
့် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးသည့််
အပပစ်သ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးအတွက် သင်အ
့် တပေါ် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးလည်ိုး ပပြုလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စက ိုးမျ ိုးက တပါတပါ
့် တန်
့် တန် တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။
သင်သည် စက ိုးက ရန်ိုးရန်ိုးတဝတအ င်တပပ တတ်ပပီိုး စက ိုးကကယ်က ၊ သင်၏စက ိုးလိုးမျ ိုးသည်
အမည်ိုးက အပြြူအပြစ် န္ှင ့်် အပြြူက အမည်ိုးအပြစ်သ ပငင်
့် ိုးခန္င်တလ က်တအ င် အလွန ်
လမမ ပါိုးနပ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည အတကက င်ိုး တပပ ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ဉ ဏ်မမီဆဲ ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင် မဆင်မပခင်
တဝြန်၍ရသူတစ်ဦိုး သမဟ
ွ ်ိုး၍ရသူတစ်ဦိုး သမဟ
ှ ့််
့် တ် သ မန်က လျှက ချီိုးမမ
့် တ် ခပ်တည်တည်န္င
သကခ ချ၍ရသူတစ်ဦိုး မဟတ်တပ။ သင်သည် မည်သက
ူ ့် မဆန္ှင ့်် အတယ က်တင်ိုးက ချီိုးမွမ်ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ ပါရမီန္င
ှ ပ့်် ပည်စ
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ ထ ိုးကကီိုးပခင်ိုးတက
့် တြ ်ပပရန်
သင်တ
့် တ ်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက ရှ တတွျို့ရန် သင် အပပင်ိုးအထန် ကကြုိုးပမ်ိုးရ၏- ဤသည်မှ
အရှု ိုးသမ ိုးတင်ိုး သတဘ တပါက် လ ရသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှသည့််
ဘ သ စက ိုး ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ူ ျ ိုးစွ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ တြ
်ပပသည့်အ
် ရ ၏ တကျမှနက
် န်မမ
ှု ှ
့်

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ တဝါဟ ရ အနည်ိုးအကျဉ်ိုးသ ပင်ဆင်တသ ်လည်ိုး၊ ဆွထ
ဲ တ်ြ ကကယ်
ဝတသ
့်
အတတွျို့အကကြုရှသူတ တပပ
ဆတသ သမမ တရ ိုး၏ တစ်ရ ပတစ်ပသ ရှ၏။ ထတကက
င့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည သည် တကျမှနက
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် အပြစ်မန
ှ တ
် တွ
့် င ် ရှတကက င်ိုး၊
စက ိုးလိုးမျ ိုးက ပါိုးနပ်စွ အသိုးပပြုပခင်ိုး၊ သမဟ
ွ ် မရှတကက င်ိုးန္ှင၊့််
့် တ် ကကယ်ဝသည့်် တဝါဟ ရမျ ိုးတင
လူသ ိုး၏ အသပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အသပည တသည်
လိုးဝ တပခ ိုးစီ ပြစ်တကက င်ိုးက
့်
တတွျို့ န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးသင်ခန်ိုးစ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မည်သည့််
သဘ ဝသပပပည ရပ်မဆထက် ပ၍ ပမင်မ
့် ိုး၏။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သရန်ကကြုိုးစ ိုးသည့််
အလွနအလွ
် ့်
န ် နည်ိုးပါိုးတသ လူဦိုးတရသ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်် သင်ခန်ိုးစ တစ်ရပ်ပြစ်ပပီိုး
ပါရမီရသည့်
ှ
် မည်သမ
ူ ဆကမျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်အ
့် ရ မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်ပခင်ိုးတက
့် သ မန်ကတလိုး တစ်ဦိုးက
ရယူန္င်တသ အရ မျ ိုးကဲသ
့် မပမင်
ရ။ သင်သည် သင်၏မသ ိုးစဘဝ၊ သမဟ
့်
့် တ်
သင်၏အသက်တမွိုးအလပ်၊ သမဟ
့် တ် သင်၏အမ်တထ င်တရိုးတတွ
့် င ် လိုးဝ တအ င်ပမင်ပပီိုးသူတစ်ဦိုး
ပြစ်ချင်ပြစ်မည်၊ သရ့် တွင ် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုး
သင်ခန်ိုးစ န္ှငပ
့်် တ်သက်လ သည့်အ
် ခါ သင်သည် မမကယ်ကယ်အတွက် ပပစရ ဘ မျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုး မရှတလပပီ။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
သင်တအတွ
က် ကကီိုးမ ိုးတသ အခက်အခဲရသည်
ှ
ဟ ဆန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးသည် သ ၍
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ပပဿန ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏အခက်
အခဲပြစ်ပပီိုး
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး ရင်ဆင်ရသည့်် အခက်အခဲလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
သပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် တအ င်ပမင်မှုအချြုျို့ ရရှပပီိုးသူ အချြုျို့အလယ်တင
ွ ် အဆင်အ
့် တန်ိုးမီသူ လိုးဝ
မရှလနီိုးပါိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးမှ မည်သည်က ဆလတကက င်ိုး သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်ကသရန် အဘယ်တကက င့်် လအပ်တကက င်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် မည်သည့််
အတင်ိုးအတ ထ ကကြုိုးပမ်ိုးရရှရမည်က လူသ ိုးသည် မသတပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အြ အလွ
န်
့်
တဝခွမ
ဲ ရပြစ်ရသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ရင်ဆင်ရသည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
ပတဟဠပြစ်သည်မှ အတတ ်အတန် ရိုးရင
ှ ိုး် လှ၏- မည်သမ
ူ ျှ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က တပြန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
မည်သမ
ူ ျှလည်ိုး ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က တပြရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှတပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ယတနအထ
့်
ဤအမှုက တလ့်လ ရ တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အလယ် မည်သမ
ူ ျှ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး မရှတသိုးတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ အမှု၏ အဆင်သ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ပတဟဠက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ အသတပိုးသည်အ
့် ခါ၊
့် ိုးဆင်န္
့် င
ဘရ ိုးသခင်က သရှသည့်် ပါရမီရင
ှ အ
် ပ်စ တစ်စပပီိုးတစ်စ တပေါ်တက င်ိုး တပေါ်လ တပမည်။ ဟတ်တပ၏၊
ထသပြစ်
ငါသည် ဤအမှုအ ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်တွင ်
့် ပပီိုး၊ ထအပပင်
့် သည်က ငါတမျှ ်လင်မ
့်

ရှပပီိုး၊ မကက တတ သ
ပါရမီရှငမ
် ျ ိုး
့် ည့်် အန င်္တ်တွင ် ပမမျ ိုးပပ ိုးသည့်် ထသတသ
့်
တပေါ်ထက
ွ ်ပခင်ိုးကတတွျို့ရန် ငါတမျှ ်လင်သ
ဤအမှုအဆင်သ
ှ မ
် ျ ိုးက
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ိုးဆင်၏
့် အပြစ်မန
့်
သက်တသခသူမျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်အ
့် တွက် ပထမဆိုး
သက်တသခသူမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်မည်မှ အမှနပ် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်သည်တ
့် နတွ
့် င ်
ထသတသ
ပါရမီရင
ှ မ
် ျ ိုး မတပေါ်ထက
ွ ်ပါက၊ သမဟ
့်
့် တ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
ကယ်တင်ကယ်ကျ လက်ခပပီိုးသူ တစ်ဦိုး န္ှစ်ဦိုးသ ရှပါက၊ သ ၍ စတ်တသ ကတရ က်စရ န္ှင ့််
သ ၍တန င်တရစရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရှမည်မဟတ်တပ။ သတသ
် ဤသည်မှ အဆိုးဆိုး
့်
ပြစ်န္င်တပခသ ပြစ်သည်။ မည်သပင်
် ကယ် လက်စ ိုးသူမျ ိုးသည်
့် ပြစ်တစက မူ၊ အမှနတ
ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ရရှန္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်ဆ
့် ပဲ ြစ်၏။ အချန်၏ အစကတည်ိုးက၊
ဤကဲသ
့် တသ
အမှု တစ်ခါမျှ မရှြူိုးတပ။ လူသ ိုး၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု သမင်ိုးတင
ွ ် ထသတသ
့်
့်
တ ဝန်တစ်ခသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပြစ်တပေါ်ြူိုးတပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
အဦိုးဆိုးသသူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ န္င်ပါက၊ ဤသည်မှ
သတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုးအလယ်တွင ် အပမင်ဆ
့် ိုးတသ င်္ဏ်သကခ တစ်ရပ် ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ တစ်ဦိုးတစ်တလသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက သ ၍
ခရမည်တလ ။ ထသတသ
အမှုက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် မလွယတ
် သ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဆလ ဘ်မျ ိုး
့်
ရတ်သမ်ိုးရလမ်ဦ
ြုိုးသ ိုး အမျြုိုးသမီိုးပြစ်မ၊ှု သမဟ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ အမျ
့်
့် တ်
န္င်ငသ ိုးပြစ်ပခင်ိုးတက
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး
့် ပဓ နမထ ိုးဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ရှသူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူမျ ိုးသ ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ ယတန၏အမှု
ပြစ်ပပီိုး အန င်္တ်၏အမှုလည်ိုး ပြစ်၏။ ဤသည်မှ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
့်
အမှုတွင ် ပပီိုးတပမ က်မည့်် တန က်ဆိုးန္ှင ့်် အပမင်မ
့် ိုးဆိုးတသ အမှုပြစ်က လူသ ိုး၏
အတန်ိုးအစ ိုးအသီိုးသိုးီ က ထတ်တြ ်ပပသည့်် အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအ ိုး
ဘရ ိုးသခင်က သတစပခင်ိုး အမှုမတ
ှ စ်ဆင့်် လူသ ိုး၏ မတူကွဲပပ ိုးသည့်် အဆင်မ
့် ျ ိုးက
တြ ်ထတ်ပပသည်- ဘရ ိုးသခင်က သသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှရန်န္င
ှ ့််
သူ၏ကတမျ ိုးက လက်ခရန် အရည်အချင်ိုးမီကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မသသူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ကတမျ ိုးက လက်ခရန် အရည်အချင်ိုး
မမီကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
မသသူမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ သမ
ူ ျ ိုးဟ တခေါ်၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ သမ
ူ ျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ကမဆ လက်ခရရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူန္င
ှ ့််

မရင်ိုးန္ိုးီှ သမ
ူ ျ ိုးသည် သူ၏မည်သည့်် အမှုန္င
ှ မ
့်် ျှ မထက်တန်တပ။ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးပြစ်တစ၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး
ပြစ်တစ၊ တရ ိုးစရ
ီ င်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ဤအ ိုးလိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
အသပည အ ိုး လူသ ိုးက ရရှခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးအတွကန္
် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက
ကျြုိုးန္ွန ခန္င်ရန်အလငှ့် ပြစ်၏။ ဤသည်မှ အဆိုးတင
ွ ရ
် ရှမည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အကျြုိုးတရ ိုး
ပြစ်လမ်မ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ကွယဝ
် ှက်ထ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့် ည်။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်ထ
့် မ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ အသပည အတွက် အကျြုိုးရပပီ
ှ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ပမပပည်စ
့် ပပီိုး တစစ
့် ပ်တသချ တသ အသပည က ရရှရန် လူသ ိုးအ ိုး
အတထ က်အကူပပြုတပသည်။ ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအြ အကျ
ြုိုးရ၏။
ှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူသ ိုးက မစွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက ပင်ဆင်ပခင်ိုး
မရှသည့်အ
် တွက၊် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုသည် လူသ ိုးသရမည့်် ရူ ပါရ ပြစ်၏။
အမှု၏အဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး တစ်ရပ်လိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမှ သသင်သ
့် ည့််
သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ ရူ ပါရ မရှတပ။ လူသ ိုးသည် ဤတန်ခိုးကကီိုးမ ိုးတသ ရူ ပါရက မသပါက၊
ဘရ ိုးသခင်က သရန်မလွယတ
် ပ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်ရန် မလွယက
် သ
ူ ကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
့်
လူသ ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တိုး၍တိုး၍ ခက်ခဲကကမ်ိုးတမ်ိုး လ လမ်မ
့် ည်။ ရူ ပါရမျ ိုး
မရှဘဲ၊ လူသ ိုးသည် ဤမျှအထ တရ က်လ န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးက ယတနတ
့် င်
က ကွယထ
်
ိုးခဲပ့် ပီိုး အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အက အကွယ်က တပိုးခဲသ
့် ည်မှ ဤရူ ပါရမျ ိုး ပြစ်၏။
အန င်္တ်တွင၊် သင်တ၏
ဲ ရမည် ပြစ်က သင်တသည်
သူ၏အလ
့် အသပည သည် ပမနက်နလ
့်
အလိုးစန္ှင ့်် အမှု၏အဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အတွငိုး် ရှ သူ၏ဉ ဏ်ပည ရှတသ အမှု၏ အန္ှစ်သ ရက
သလ ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်သ လျှင ် သင်တ၏
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု ပြစ်၏။ အမှု၏
့် စစ်မှနတ
တန က်ဆိုးအဆင်သ
ှ ်ဆင်န္
ှ အ
့်် တူတကွ
့် ည် သီိုးပခ ိုးရပ်တည်တနပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယခင်အဆင်န္
့် စ
့် င
ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည့်် တစ်ရပ်လိုး၏ အစတ်အပင်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ အမှု၏ အဆင်သ
ဲ ှ
့် ိုးဆင်ထ
့် မ
တစ်ဆင်က
့် သ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုးက ပပီိုးစီိုးတစရန် မပြစ်န္င်ဟ
ဆရတပမည်။ အမှု၏ တန က်ဆိုးအဆင်သ
့် ဝ ကယ်တင်န္င်တသ ်လည်ိုး
့် ည် လူသ ိုးက အပပည်အ
ဤအဆင့်် တစ်ရပ်တည်ိုးကသ တဆ င်ရွက်ရန်သ လအပ်ပပီိုး၊ စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ လူသ ိုးက
ကယ်တင်ရန် ယခင်အမှုအဆင့်် န္ှစ်ဆင်က
့် မလအပ်ဟ မဆလတပ။ ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှု အလိုးစသည်
အမှု၏ အဆင်သ
အဆင်တ
် တွက်၊
့် ိုးဆင ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအနက်
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုး မဟတ်သည့်အ
့်
ဤအဆင်သ
ွ ် အ ိုးလိုးသရမည့််
့် ိုးဆင်မ
့် ှ မည်သည့်် အဆင်တ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုးကမျှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်ခတည်ိုးတသ ရူ ပါရဟ စွဲကင်ထ ိုး၍မရတပ။ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု မပပီိုးတပမ က်တသိုးသတရွ ျို့၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုသည် ပပီိုးပပည့်စ
် သည့်် အဆိုးသတ်တစ်ခသ တရ
က်န္င်မည် မဟတ်တပ။
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုး၊ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု အလိုးစတွင ်
တြ ်ပပထ ိုး၏။ ယင်ိုးတက
့် တကယ့််အစတွင ် လူသ ိုးထ တြ ်ပပမထ ိုးဘ၊ဲ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုတွင ်
တပြည်ိုးပြည်ိုး တြ ်ပပထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်စတ်တစ်တဒသန္ှင ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုး တစ်စတ်တစ်တဒသက တြ ်ပပ၏။ အမှု၏
အဆင်တ
ှ ့်် ပပီိုးပပည်စ
့် စွ တြ ်ပပန္င်သည်
့် င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုး အလိုးစက တက်ရက်န္င
မဟတ်တပ။ ထသပြင
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်တွငသ
်
့် ိုးဆင့်် ပပီိုးစီိုးသည်န္င
့် ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက အမှု၏ အဆင်သ
အပပည့်အ
် ဝ အဆိုးသတ်န္င်တပသည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
လူသ ိုး၏အသပည က ဘရ ိုးသခင်အ
ွဲ မရတပ။ အမှု၏
့် မှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်မ
့် ှ သီိုးပခ ိုးခ၍
အဆင်တ
့် စ်ရပ်မှ လူသ ိုးရရှသည့်် အရ သည် သူ၏အမှု အစတ်အပင်ိုးတစ်ရပ်တွင ် တြ ်ပပထ ိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမျှသ ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် ယခင် သမဟ
့် တ် တန က်ပင်ိုး
အဆင်မ
့် ျ ိုးတွင ် တြ ်ပပထ ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ယင်ိုးမှ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက က လတစ်ခအတွငိုး် ၊ သမဟ
့် တ်
တည်တနရ တစ်ခတွင ် ချက်ချင်ိုး ပပီိုးဆိုးန္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ မတူညတ
ီ သ အချန်က လမျ ိုးန္ှင ့်် မတူညတ
ီ သ
တနရ မျ ိုးတွင ် လူသ ိုး၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု အဆင်န္
ှ အ
့်် ညီ တပြည်ိုးပြည်ိုး နက်ရှုင်ိုးလ တသ တကက င့််
့် င
ပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ အဆင်မ
့် ျ ိုးပြင့်် တဆ င်ရွက်သည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး အဆင်တ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုးပြင ့်် မပပီိုးစီိုးတပ။
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစတသ ဉ ဏ်ပည က အဆင်တ
ွ ်
့် စ်ဆင်ခ
့် ျင်ိုးထက် အဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် င
့်
ပတြ ်ထ ိုး၏။ သူ၏ အလိုးစတသ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အလိုးစတသ ဉ ဏ်ပည က ဤအဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ွင ်
ချခင်ိုးထ ိုးပပီိုး အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးသည် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးပါရှက အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးသည် သူအမှု
့် ၏
ဉ ဏ်ပည န္ှငဆ
့်် င်တသ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်၏။ လူသ ိုးသည် ဤအဆင်သ
ွ ် တြ ်ပပထ ိုးတသ
့် ိုးဆင်တ
့် င
ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သသင်သ
့်် င်သည့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးအြ အတရိုး
ကကီိုးဆိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ကိုးကယ
ွ ်သည်အ
့် ခါတွင ် ဤအသပည မရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဗဒဓက ကိုးကွယသ
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့်
မပခ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လူသ ိုးထမှ ကွယ်ဝက
ှ မ
် ထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်သူ အ ိုးလိုးက သသင်တ
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအလယ်တွင ်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု အဆင်သ
် တွက်၊ လူသ ိုးသည် ဤအမှု၏
့် ိုးဆင်က
့် တဆ င်ရွက်ပပီိုး ပြစ်သည့်အ
အဆင်သ
့်် င်သည့်် တြ ်ပပချက်က
့် ိုးဆင်အ
့် တွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
သသင်သ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးလပ်တဆ င်ရမည့်် အရ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးထမှ ဘရ ိုးသခင်
ကွယဝ
် က
ှ ်ထ ိုးတသ အရ မှ လူသ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး
မသသင်တ
့် ရ မှ မူ လူသ ိုးက သသင်သ
့် သ အရ ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ပပသည်အ
့် ည့််

အရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး ပင်ဆင်သင်သ
့် ည့်် အရ ပြစ်၏။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အသီိုးသိုးီ က
ယခင်အဆင်၏
ွ ် တဆ င်ရွက်ထ ိုးတလသည်။ ယင်ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုမှ
့် အတပခခအတ်ပမစ် အတပေါ်တင
သီိုးပခ ိုးခလ
ွဲ ျက် အမှီအခကင်ိုးစွ လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ တဆ င်ရွက်သည့်် တခတ်န္င
ှ ့််
အမှုအမျြုိုးအစ ိုးတတွ
့် င ် ကကီိုးမ ိုးတသ ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုး၏ ဗဟအချက်အချ သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်ဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးသည်
ပပီိုးခဲသ
့် ည်အဆင်ထ
့် က် ပ၍နက်ရှုင်ိုးတလသည်။ အမှု၏အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးသည် ြျက်သမ်ိုးပခင်ိုး မခရသည့််
ပပီိုးခဲသ
့် ဆင်၏
့် ည်အ
့် အတပခခအတ်ပမစ်မှ ဆက်လက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤနည်ိုးပြင့််
အစဉ်သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှတသ သူ၏အမှုတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးထ ယခင်က လိုးဝ မတြ ်ပပြူိုးသည့်် သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးက
စဉ်ဆက်မပပတ် ထတ်တြ ်ပပတနက လူသ ိုးထ သူ၏အမှုသစ်န္င
ှ ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးအသစ်တက
့် အပမဲ
ထတ်တြ ်ပပသတနပပီိုး၊ တရှိုးဘ သ တရိုး အတစ င်က
့် ဤအရ က ခခရန် အစွမ်ိုးကန်ကကြုိုးစ ိုးက
ထင်ထင်တပေါ်တပေါ် ဆန်ကျင်
တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူလပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့််
့်
အမှုအသစ်က အပမဲ လပ်တဆ င်တလသည်။ သူ၏အမှုသည် အစဉ်တပပ င်ိုးလဲတနပပီိုး၊ ဤအရ တကက င့််
လူသ ိုး၏ ဆန်ကျင်
မှုက အပမဲ ကကြုရတလသည်။ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်လည်ိုး အပမဲ
့်
တပပ င်ိုးလဲတနက ၊ သူအမှု
ှ ့်် လက်ခရရှသူတသည်
လည်ိုး အပမဲ တပပ င်ိုးလဲတန၏။ ထအပပင်
့် ၏တခတ်န္င
့်
့်
သူသည် ယင်ိုးန္ှငဆ
့်် နက
် ့် ျင်ရန် လူသ ိုး၏အပမင်တွင ် ယခင်က လပ်ထ ိုးသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့််
ဆန်ကျင်
ပတပါက်သည့်် အမှုကပင် လပ်တဆ င်လျက်၊ ယခင်က ပပြုလပ်ြူိုးပခင်ိုး မရှတသ အမှုက အပမဲ
့်
တဆ င်ရွက်လျက်ရတလသည်
ှ
။ လူသ ိုးသည် အမှုတစ်မျြုိုးကသ သမဟ
့် တ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခကသ လက်ခန္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် သတဘ ကွဲလွဲသည့်၊် ၎င်ိုးတထက်
ပမင်တ
့် သ အမှု
့်
သမဟ
့် တ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက လက်ခရန် လူသ ိုးအတွက် ခက်ခဲသည်။
သတသ
် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှုအသစ်က အပမဲ လပ်တဆ င်တနတသ တကက င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအသစ်က ဆန်ကျင်
သည့်် ဘ သ တရိုး ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ူ ျ ိုးအပ်စ တစ်စပပီိုးတစ်စ
့်
တပေါ်တပါက်၏။ ဤလူတ ကျွ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ရပပီိုးပြစ်သည်မှ အတအကျအ ိုးပြင့််
့် မ်ိုးကျင်သမ
ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှပန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အသပည က လူသ ိုးက မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ
့်် င်သည့််
့် မှု၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး န္ှငဆ
အသပည မရှသည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ကယ်တင်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ န္ှငဆ
့်် င်သည့််
အသပည လည်ိုး မရှတသ တကက င ့်် အတအကျ ပြစ်တပသည်။ ထသပြင
့် ၊့်် လူသ ိုးသည် ယင်ိုးမှ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မလ
ှ
သည့်် အမှုပြစ်သည် မပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင ်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုပြစ်သည် မပြစ်သည်က လိုးဝ မတပပ န္င်တပ။ တစ်စတစ်ရ သည်

ယခင်က န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပ
ီ ါက ၎င်ိုးတ လက်
ခပပီိုး၊ ယခင်က အမှုန္င
ှ ့််
့်
ကွဲပပ ိုးချက်မျ ိုးရပါက
ှ
ဆန်ကျင်
က ပငင်ိုးပယ်ကကသည့်် သတဘ ထ ိုးက လူမျ ိုးစွ က ြက်တယ
ွ ်ကက၏။
့်
ယတနတခတ်
တင
ွ ် သင်တအ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
့်
့် ိုးလိုးသည် ထသတသ
့်
တစ ငထ
့်် န်ိုးလက်န ကကသည် မဟတ်တလ ။ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည် သင်တ ့်
အတပေါ်တင
ွ ် မည်သည့်် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျှ မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ယခင်အမှု အဆင်န္
ှ ်ဆင်သ
့် စ
့် ည်
၎င်ိုးတ တကယ်
က သရန်မလတသ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုး တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးရှ၏။ ၎င်ိုးတက
့်
့်
အမှု၏ အဆင်သ
ဲ ယခင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်အ
ငှ့်
့် ိုးဆင်ထ
့် က
့် စ
့် ိုးပြင ့်် လူတ စ
့် တ်မထခက်ြအလ
့်
ဤအဆင်မ
့် ၊ ့် ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန်
့် ျ ိုးက လူစလူတဝိုးမျ ိုးထ မတကကည သင်သ
့် ကဲသ
ပပန်ရပ်သမ်ိုးသင်သ
ှ ်ဆင်က
့် ည်ဟ ၎င်ိုးတက
့် စ
့်
့် တတွိုးထင်ကကတလသည်။ အမှု၏ ယခင်အဆင်န္
အသတပိုးပခင်ိုးသည် အလွန ် ကွ လှမ်ိုးလှသည့်် အဆငတ
့်် စ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးတွင ်
အတထ က်အကူ မပြစ်ဟ အမျ ိုးစက ယကကည်ကက၏- ယင်ိုးသည် သင်တ တတွ
ိုးထင်သည့်အ
် ရ
့်
ပြစ်သည်။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် ဤသပပြုမူ
် ည်ဟ သင်တအ
့်
့် ပခင်ိုးသည် မှနသ
့် ိုးလိုး ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊
ငါအမှု
တပါက်သည့်် တနရက်
တရ က်လ လမ်မ
့် ၏ အတရိုးပါမှုက သင်တ သတဘ
့်
့် ည်။ ငါသည် အတရိုးပါမှု
့်
မရှသည့်် မည်သည်အ
့် မှုကမျှ မလပ်သည်က သတလ ။့် ငါသည် အမှု၏အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် သင်တထ
့်
တကကည တနသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးတသည်
သင်တအြ
အကျ
ြုိုးရရတပမည်
ှ
။ အမှု၏
့်
့်
့်
ဤအဆင်သ
ှု ဗဟအချက်အချ တွင ်
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစတသ စီမခန်ခွ့် ဲမ၏
ရှသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးတသည်
စကကဝဠ အန္ှရှ့် အတယ က်တင်ိုး၏ အ ရစက်ရ ပြစ်လ ရမည်။
့်
တစ်တနတွ
့် င ် သင်တအ
့် ည်။ သင်တသည်
့် ိုးလိုးသည် ဤအမှု၏ အတရိုးပါမှုက သတဘ တပါက်ကကလမ်မ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက မသတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် သင်တသည်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လတလ က်စွ အတလိုးအနက်မထ ိုးကကတသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး၊ သမဟ
ယ်ပင်
့်
့် က တင်ိုးတ ရန် သင်တ၏က
့် တ် ယတနအမှု
့်
အယူအဆမျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်က သကကတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်က သင်တ၏ဆန်
ကျင်
ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သင်တ၏
့် ိုးပတ်ဆပခင်
့် ဟန်တ
့် ိုးသည် သင်တ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ပင်က မ နတထ င်လ ိုးမှုအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
မှ ိုးယွငိုး် တသ တကက င့်် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်တသည်
သဘ ဝအ ိုးပြင့်် န ခမှုမရှလွနိုး် တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်မှုက ရှ တတွျို့ ပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် လူအချြုျို့သည် လူသ ိုးက
့်
မည်သည်တ
့် နရ မှ လ သည်ကပင် တသချ မှုပြင ့်် တပပ ဆန္င်ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှနမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် အမှ ိုးမျ ိုးက သိုးသပ်သည့်် လူသရှငက် က ိုး
တဟ တပပ မှုမျ ိုးက လပ်ဝက့် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မှတ်ချက်မျ ိုး တပိုးရင်ိုးန္ှင ့်် အလှညမ
့်် တရ က်မီ
့်

တပပ ဆရင်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသစ်ရတသ
ှ
တမန်တတ ်မျ ိုးက
ဆိုးမပခင်ိုးပင်ပပြုကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ဝသည် အလွန ် နမ်က
့် ျပပီိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် လူသဘ
့်
့် တွင ် အသစတ်
အနည်ိုးငယ်မျှ မရှတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်က ပငင်ိုးပယ်ပပီိုး
့်
ငရဲ၏မီိုးမျ ိုးပြင ့်် တလ င်ကျွမ်ိုးတစပခင်ိုး ခရမည်တ
့် န တရ
က်လ လမ်မ
့်
့် ည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မသကကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏အမှုက တဝြန်က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
မည်သအမှု
မတလျ ်ကန်သည့်် လူတသည်
့် ပပြုရမည်က ညန်ကက ိုးရန်လည်ိုး ကကြုိုးစ ိုးကက၏။ ထသတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ သ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး
ပြစ်စဉ်အတွငိုး် သလ ကကတပသည်။ လူသ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်က သလ ပခင်ိုးမှ စတ်ကူိုးတပါက်သည်အတင်ိုး
တဝြန်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူတ၏
့် အသပည သ ၍
တကျမှနက
် န်တလတလ၊ သူက
ကျင်
မှု တလျ န
ဘက်အတနပြင ့််
့်
့် ည်ိုးတလတလ ပြစ်၏။ ဆန်ကျင်
့်
့် ၎င်ိုးတ ဆန်
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူတ အသ
နည်ိုးတလတလ၊ သူက
ရန် အလ ိုးအလ မျ ိုးတလတလ ပြစ်၏။
့်
့်
့် ဆန်ကျင်
သင်၏ အယူအဆမျ ိုး၊ သင်၏ သဘ ဝတဟ င်ိုးန္ှင ့်် သင်၏လူသဘ
ဝ၊ စရက်လကခဏ န္ှင ့််
့်
ကယ်ကျင်တ
သင်အ
့် ရ ိုး အပမင်သတဘ ထ ိုးတသည်
့် တနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ခခရ တွင ် အသိုးပပြုသည့််
့်
“အရင်ိုးအန္ှိုးီ ” ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် သ ၍ တြ က်ပပန်ပျက်ဆိုးီ က တအ က်တန်ိုးကျပပီိုး
ယတ်ညလ
့် တလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သူ ပြစ်တလတလ ပြစ်၏။ အ ိုးတက င်ိုးတသ အယူအဆမျ ိုး
ပင်ဆင်ပပီိုး၊ မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ ယူမှတတ
် သ စတ်သတဘ ထ ိုး ရှသူမျ ိုးသည် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရန်လမှုတွင ် သ ၍ ရှကကတလသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် အန္တခရစ်မျ ိုး
့်
ပြစ်ကက၏။ သင်၏အယူအဆမျ ိုးက ပပြုပပင်ပခင်ိုး မရှပါက၊ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အစဉ်
့်
ဆန်ကျင်
တနလမ်မ
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ သဟဇ တရှလမ်မ
့်
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူထ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် မှ အပမဲ တဝိုးကွ လမ်မ
သင်၏ အယူအဆအတဟ င်ိုးတက
့််
အသပည သစ်က သင်
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
ရရှန္င်သည်၊ သတသ
် အသပည တဟ င်ိုးသည် အယူအဆအတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တသချ တပါက် မညီမျှတပ။
့်
“အယူအဆမျ ိုး” ဆသည်မှ လူသ ိုးက စတ်ကိုးူ သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ကွဲလွဲတသ
အရ မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ အသပည တဟ င်ိုးသည် တခတ်တဟ င်ိုးတင
ွ ်
တခတ်တန က်ကျပပီိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက အမှုသစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် ါက၊ ထသတသ
့် တရ က်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆီိုးခဲပ
့်
အသပည သည်လည်ိုး အယူအဆတစ်ခ ပြစ်၏။ လူသ ိုးသည် ထသတသ
အသပည က မှနက
် န်သည့််
့်
ချဉ်ိုးကပ်မှု လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ အတဟ င်ိုးန္ှင ့်် အသစ် တပါင်ိုးစပ်လျက် ဘရ ိုးသခင်က မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
ရှု တထ င်အ
က်အကူ
့် ချြုျို့ မှ သလ န္င်ပါက၊ အသပည တဟ င်ိုးသည် လူသ ိုးအြ အတထ
့်

တစ်ရပ်ပြစ်လ ပပီိုး တခတ်သစ်ထသ
ဲ လူ
့် သ ိုးဝင်တရ က်သည့်် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်လ ၏။
ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်ခန်ိုးစ က သင်က
့် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးစွ
ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်ြ တတ
င်ိုးဆသည်- ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ မည်
သ ့်
့်
့်
ဝင်တရ က်ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်က သရန်အလငှ့် မည်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက သင် န ိုးလည်ရမည်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အ ိုးလိုးက သင် ကျြုိုးန္ွန ခန္င်ရန်အလငှ့်
သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သဘ ဝတဟ င်ိုးက မည်သြယ်
့် ရှ ိုးရမည်ဟူသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး
ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
သင်ခန်ိုးစ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန် အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် အသိုးပပြုပါက၊ သင်၏အသပည သည်
သ ၍သ ၍ နက်ရှုင်ိုးလ လမ်မ
ှ ဆ
့်် င်သည့်-်
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်န္
့် င
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ဲမှု အစီအစဉ် တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်-် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
အသပည တစ်ခ ရှပါက၊ ပပီိုးလျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ
ှ ်ဆင်က
့် မှု၏ ယခင်အဆင်န္
့် စ
့်
လက်ရအဆင်
ှ
န္
ှ ့်် အပပည်အ
့် ဝ အပပန်အလှန ် ဆက်စပ်န္င်ပပီိုး ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးက
့် င
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုပြစ်သည်က ပမင်န္င်ပါက၊ သငထ
့်် တွင ် မယှဉ်သ သည့်် ခင်မ တသ
အတပခခအတ်ပမစ် ရှလမ်မ
ူ ည်ိုးက
့် ည်ပြစ်သည်။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆတ
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရူ ပါရပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးဆီသ တစ်
ခတည်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ ်တင်သ လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုးပြစ်က မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ သူ၏ ကယ်စ ိုး ထသတသ
အမှုက
့်
လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သ လျှင ် သူ၏
ကယ်ပင်အမှုက အစမှ ယတနထ
့် တင် တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် မတူကပွဲ ပ ိုးသည့်် တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် တည်တနရ မျ ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
အသီိုးသိုးီ ၏ အမှုသည် မတူကွဲပပ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသ ပြစ်သည်။ ရူ ပါရမျ ိုး အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင၊် ဤသည်မှ လူသ ိုး သသင်သ
့် ည့််
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရူ ပါရ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးက လိုးဝ န ိုးလည်န္င်ပါက၊ သူသည် ခင်ပမဲစွ
ရပ်တည်န္င်လမ်မ
တင
ွ ် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ဘ သ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် ည် ပြစ်၏။ ယတနတခတ်
့်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ င်္ဏ်ိုးင်္ဏတ ရင်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ဆင်တနရသည့်် အကကီိုးဆိုးပပဿန မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်မဟတ်သည့်် အလပ်တအကက
ိုး မခွပဲ ခ ိုးန္င်ကကပခင်ိုးပြစ်၏- ဤအရ တကက င်၊့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ပပီိုးခဲသ
ှ ်ဆင်က
ဲ့် အမှု
၏ ဤအဆင်က
့် ည့်် အမှု၏ အဆင်န္
့် စ
့် သ
့် လည်ိုး တယတဟ ဝါ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က မတပပ န္င်ကကတပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်တန က်
့်

လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက လမ်ိုးခရီိုး အမှနဟ
် တ် မဟတ်ဆသည်က အမျ ိုးစက မတပပ န္င်ဘဲ
ရှကကတသိုးသည်။ ဤလမ်ိုးခရီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ဦိုးတဆ င်သည်လ
့် မ်ိုးခရီိုး ဟတ်၊
မဟတ်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် ပြစ်ရပ်မန
ှ ် ဟတ်၊ မဟတ်ဆသည်က
လူသ ိုးက စိုးရမ်ပပီိုး၊ လူအမျ ိုးစသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက မည်သ ့်
့်
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဘ မျှ မသကကတသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်လက်ကကသူတသည်
လမ်ိုးခရီိုးက မဆိုးပြတ်န္င်ကကတသ တကက င၊့်် တပပ ဆထ ိုးသည့််
့်
သတင်ိုးစက ိုးမျ ိုးသည် ဤလူတအလယ်
တင
ွ ် တစ်ပင်ိုးတစ်စ သက်တရ က်မှု တစ်ခသ ရှက ၊
့်
အပပည်အ
့် ဝ သက်တရ က်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ၊ ထတကက
င့်် ဤသည်မှ ထသတသ
လူတ၏
့်
့်
့်
အသက်ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက သက်တရ က်တလသည်။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ွင ် ယင်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က မတူကပွဲ ပ ိုးတသ အချန်က လမျ ိုး၊ ကွဲပပ ိုးတသ တနရ မျ ိုးန္ှင ့််
ကွဲပပ ိုးတသ လူမျ ိုးတင
ွ ် တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်က လူသ ိုးက ပမင်န္င်ပါက၊ အမှုသည် ကွဲပပ ိုးတသ ်လည်ိုး
ယင်ိုးအ ိုးလိုးက တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှု ပြစ်သည်အ
့် တွက် မှနက
် န်ရမည် ပြစ်ပပီိုး အမှ ိုးရရမည်
ှ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ကွလ
ဲ ွဲတသ ်လည်ိုး၊
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်တကက င်ိုး ပငင်ိုးပယ်စရ မရှသည်က လူသ ိုးအတနပြင့််
ပမင်န္င်ပါက- ယင်ိုးသည် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည်က လူသ ိုးက အတသအချ
တပပ န္င်ပါက၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးသည် အတသိုးအြွဲမျ ိုး၊ တပပ ဆရန် ထက်သင်ပ့် ခင်ိုး မရှတသ
အရ မျ ိုးမျှအပြစ်သသ
ှ ့််
့် ွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ရူ ပါရမျ ိုး မရှငိုး် တသ တကက င်န္
့် င
့် တလျ သ
လူသ ိုးသည် တယတဟ ဝါက ဘရ ိုးအပြစ်၊ တယရှု က သခင်အပြစ်သ သပပီိုး၊ ယတန၏
့် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စတ်န္စ
ှ ်ခွတင
ွ ရ
် တသ
ှ
တကက င၊့်် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
တယတဟ ဝါန္ှင ့််
့်
တယရှု တ၏အမှု
က ဆက်လက် ဆက်ကပ်လျက် ရှကကပပီိုး၊ ယတနတခတ်
၏ အမှု န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
့်
့်
အယူအဆမျ ိုး၏ ဝန်ိုးရြစီိုးခရက ၊ လူအမျ ိုးစသည် အပမဲသသယ ရှပပီိုး၊ ယတန၏အမှု
က
့်
အတလိုးအနက် သတဘ မထ ိုးကကတချ။ လူသ ိုးသည် ပမင်၍မရန္င်သည့်် ပပီိုးခဲတ
ှ ်ဆင်အ
့် သ အဆင်န္
့် စ
့် တပေါ်
အယူအဆမျ ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးမှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးသည် အမှု၏ ပပီိုးခဲသ
့် ည့်် အဆင့််
န္ှစ်ဆင်န္
ှ ဆ
့်် င်တသ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတက
့် င
့် ကယ်တင်ကယ်ကျ
မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး မရှခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူ န္ှစ်သက်သည်အတင်ိုး
စတ်ကူိုးသည်မှ အမှု၏ ဤအဆငမ
့်် ျ ိုးက ပမင်၍မရန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
မည်သည်အ
့် ရ က စတ်ကိုးူ တပါက်သည်ပြစ်တစ၊ ထသတသ
စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးက သက်တသပပရန်
့်
အချက်အလက်မျ ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတက
ူ ျှ မရှတပ။ သူ၏
့် အမှနပ် ပင်ရန် မည်သမ

စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးက မှနတ
် ကက င်ိုးစစ်တဆိုးအတည်ပပြုရန် အချက်အလက်မျ ိုးမရှတသ တကက င၊့််
လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသည် “အမှနတ
် ရ ိုး” ပြစ်လ ကကသည့်အ
် တွက၊် ယင်ိုးတအြ
့်
့်
သက်တသတစ်ခတစ်တလ ရှသည်ပြစ်တစ မရှသည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
သတမထ ိုးတတ ဘ
ဲ င
ှ ့်် စတ်ကူိုးချင်တင်ိုး စတ်ကူိုးလျက်၊ သူ၏သဘ ဝ ပင်ကစရက်က
့် န္
အထန်ိုးအကွပ်မဲ့် လတ်ထ ိုးလက်တလသည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် သူ၏စတ်ထတ
ဲ ွင ်
့်
သူကယ်တင်စတ်ကူိုးထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်က
မရှ တြွတပ။ လူတစ်ဦိုးသည် ယကကည်ပခင်ိုး တစ်မျြုိုး ရှပါက၊ လူတစ်ရ အလယ်တင
ွ ် ယကကည်ပခင်ိုး
အမျြုိုးတစ်ရ ရှ၏။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
မပမင်ရတသိုးတသ တကက င၊့်် သူသည် ယင်ိုးက သူ၏ န ိုးမျ ိုးပြငသ
့််
ကက ိုးြူိုးပပီိုး သူ၏ မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့််
မရှု ပမင်ရတသိုးတကက င၊့်် ထသတသ
ယကကည်မမ
ှု ျ ိုး ရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ပပပင်မျ ိုးက ကက ိုးရပပီိုးပြစ်သည်- သတသ
် သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
့်
အချက်အလက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည က ကက ိုးရခဲ၏။ ထတကက
င့်် ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်လ သည်မှ တစ်န္စ
ှ ်သ ရှတသိုးတသ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးမှ တစ်ဆင့််
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝတစ်ခလိုး ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ခသ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးအတွက်လည်ိုး အလ ိုးတူ မှနက
် န်တပသည်။ အချက်အလက်မျ ိုးက
မပမင်န္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုးရသည်
ှ
့် ယကကည်ပခင်ိုးမှ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ လွတတ
် ပမ က်န္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် သူ၏
အယူအဆအတဟ င်ိုးမျ ိုး၏ အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးမှ မမကယ်ကယ် လွတတ
် ပမ က်တစပပီိုးပြစ်က
နယ်တပမသစ်ထသ
ဲ ဝင်
် သ မျက်န္ ှ က
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ယကကည်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
မပမင်န္င်သမ
ူ ျ ိုး၏ အသပည သည် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တက လ ဟလမျ ိုးသ ပြစ်သည်က
လူသ ိုးမသသတလ ။ လူသ ိုးက သူ၏အယူအဆမျ ိုးမှ မှနက
် န်ပပီိုး အမှ ိုးမရှဟ ထင်က
ဤအယူအဆမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည်ဟ တတွိုးထင်၏။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မျက်ပမင်တတွျို့သည်အ
့် ခါတွင၊် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့််
တည်တဆ က်ပပီိုးပြစ်သည့်် အယူအဆမျ ိုးက လတ်တပိုးလက်တလသည်။ အတတ်မှ စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့််
အကကမျ ိုးသည် ဤအဆင်၏
ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်က လူသ ိုးအတွက်
့် အမှုအြ အတ
့်
ထသတသ
အယူအဆမျ ိုးက လက်လတ်ရန်န္င
ှ ့်် ထသတသ
စတ်ကိုးူ မျ ိုးက တချပရန်
့်
့်
ခက်ခဲလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ယတနအထ
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့်
့် က်ခကဲ့် ကသူမျ ိုးစွ ၏
ဤတစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအတပေါ် အယူအဆမျ ိုးသည် ယခင်ထက် ပ၍
ဆိုးရွ ိုးလ ပပီိုးပြစ်က ဤလူတသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က တခါင်ိုးမ တသ ရန်လမှုတစ်ခက
့်

တစ်ပြည်ိုးပြည်ိုး ပြစ်တပေါ်တစကကပပီ ပြစ်သည်။ ဤမန်ိုးတိုးီ မ၏
ှု အရင်ိုးအပမစ်သည် လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးတင
ွ ် တည်တလသည်။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးသည်
ယတနတခတ်
အမှု၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ကွဲလွဲသည့်် အမှု၏ ရန်သူ ပြစ်လ ပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ အတအကျအ ိုးပြင့်် အမှနတ
် ရ ိုးသည် လူသ ိုးက သူ၏ စတ်ကူိုးမျ ိုးအ ိုး
ဇက်ပတပိုးခွငမ
့်် ပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
လူသ ိုးအတနန္ှင ့်် ယင်ိုးက အလွယတ
် ကူ တချပန္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊
့်
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက
ခွငမ
့်် ပပြုသည်သ မက၊ လူသ ိုးသည် အချက်အလက်မျ ိုး၏ အမှ ိုးတထ က်ပပပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မှနက
် န်မအ
ှု တပေါ်
စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သူ၏ အယူအဆမျ ိုးက စွဲစဲပွ မဲပမဲ လတ်တပိုးရမျှ လတ်တပိုးပပီိုး သူ၏ကယ်ပင်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက အသိုးပပြုတသ တကက င့်် ပြစ်တပသည်။ ဤအရ က လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုး၏
အပပစ်ဟသ တပပ န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ
ှ
်
့် မှု၏ အပပစ်ဟ တပပ ၍ မရတပ။ လူသ ိုးသည် သူဆန္ဒရသည့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ စတ်ကိုးူ တက င်ိုး စတ်ကူိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
မည်သည်အ
့် ဆင်က
့် စတ်အပင်ိုးကမျှ လွတလ
် ပ်စွ အပငင်ိုးပွ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။
့် မျှ၊ သမဟ
့် တ် မည်သည်အ
ဘရ ိုးသခင်အ
် ရ ိုးက လူသ ိုးက ချြုိုးတြ က်၍ မရတပ။ သင်သည်
့် မှု၏ အမှနတ
သင်၏စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးက ဇက်ပတပိုး၍ရန္င်ပပီိုး၊ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ၏
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့် အမှုန္င
တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ အပြစ်အပျက်မျ ိုးက စတဆ င်ိုးချင် စတဆ င်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ တယတဟ ဝါန္ှင ့််
တယရှု တ၏အမှု
အဆင်အ
် ရ ိုးကမူ သင် တချပ၍ မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ
့် သီိုးသီိုး၏ အမှနတ
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုး တစ်ရပ်ပြစ်ပပီိုး၊ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုဆင်ရ အမန်တစ်
့် ရပ်လည်ိုး ပြစ်က သင်တသည်
့်
ဤကစစရပ်မျ ိုး၏ အတရိုးပါမှုက န ိုးလည်သင်သ
့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည်
လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တမပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ အမှု၏ယခင်အဆင့််
န္ှစ်ဆင်အ
ွ ၊် လူသ ိုးက
့် တွက် မဟတ်ဟ ယကကည်သည်။ သူ၏စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးတင
ယခင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်၏
အမှုန္င
ှ ့်် ဧကန်မချ တူညပီ ခင်ိုး မရှဟ ယကကည်သည့်် စ
့် အမှုသည် ယတနတခတ်
့်
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် အ ိုးလိုး အတူတူပင် ပြစ်သည်၊
့်
သူ၏အမှုသည် အပမဲလက်တတွျို့ကျပပီိုး၊ တခတ်က ပဓ နမထ ိုးဘဲ သူအမှု
် ရ ိုးက ခခက
့် ၏ အမှနတ
ဆန်ကျင်
သူ တပမ က်ပမ ိုးစွ အပမဲရမည်
ှ
က သင် စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသတလ ။ အမှု၏ ဤအဆင်က
့်
့် ယတန ခ
့် ခက
ဆန်ကျင်
သူ အ ိုးလိုးတသည်
အတတ်က လမျ ိုးကလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ခမ
ဲ့် ည်မှ
့်
့်
့်
သသယပြစ်ြွယရ
် မရှတပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး
့် တသ ် ထသတသ
့်
အစဉ်ပြစ်လမ်မ
် ရ ိုးက
့် ည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အမှနတ
သတသ လူမျ ိုးသည် အမှု၏အဆင့်် သိုးဆင်က
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုဟ ပမင်လမ်မ
့် တစ်ဆတ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ ဤလူတသည်
့် အယူအဆမျ ိုးက လက်လတ်ကကလမ်မ
့်

သကကသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တန က်က အမှနတ
် ကယ် လက်သမ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု တစ်ခလိုး ပပီိုးဆိုးခါနီိုးအချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အတန်ိုးအစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးလမ်မ
်
့် ည်။ လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
လက်ပြင ့်် ပပြုလပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး အဆိုးတင
ွ ် သူသည် လူသ ိုးက သူ၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က် လိုးဝ ပပန်ပရမည်
့်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အဆိုးသတ် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှု၏
အဆင်န္
ှ ့်် ဣသတရလန္ှင ့်် ယဒပပည်တရှ့် ယခင်အမှု၏ အဆင့်် န္ှစ်ဆင်တ
စကကဝဠ တစ်ခလိုးရှ
့် င
့် သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် ပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်သကဲသ
့် ယင်
ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင့်် အမှု၏ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဤအမှုက မျ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ်
မျက်ပမင်တတွျို့ ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊
ဤသည်က မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ ပငင်ိုးဆ၍မရန္င်တပ။ စကကဝဠ ၏ တင်ိုးပပည်တင်ိုး၌ ရှကကကန်တသ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သူ အ ိုးလိုးတသည်
အမှု၏အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် လက်ခကကလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
့်
အမှု၏ သီိုးသနအ
် ့် ဆင့်် တစ်ဆင်က
့် သ သပပီိုး အမှု၏အပခ ိုးအဆင့်် န္ှစ်ဆင်က
့် န ိုးမလည်ပါက၊
အတတ်အချန်က လမျ ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက န ိုးမလည်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏
ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် သင်သည် သူက
့် မသ သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်တသ တကက င၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
သက်တသခြ မသင
တ
့်် တ ်သည့်အ
် တွက၊် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ဆ
ှု င်ရ အစီအစဉ်တစ်ရပ်လိုး၏
့်
သမမ တရ ိုး တစ်ရပ်လိုးက တပပ န္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ဘ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ အသပည သည်
့် ရ ိုးသခင်န္င
တစ်ြက်သတ် ပြစ်တလသည်။ ဤအရ မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ လတ်တတလ အသပည သည်
နက်နသ
ဲ ည်ပြစ်တစ၊ အတပေါ်ယပြစ်တစ၊ အဆိုးတင
ွ ် သင်တသည်
အသပည ရှရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
သင်တအတနပြင်
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်ခယကကည်ရမည် ပြစ်က ၊ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှု အလိုးစက ပမင်တတွျို့ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် ကျြုိုးန္ွန ခကကလမ်မ
့် ည်။ ဤအမှု၏
အဆိုးတင
ွ ် ဘ သ တရ ိုး အ ိုးလိုးသည် တစ်ခတည်ိုးပြစ်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သတတဝါ အ ိုးလိုးသည်
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် အပ်စိုးမှုတအ က်သ ပပန်
် ည့််
့် ည်။ သတတဝါအ ိုးလိုးသည် စစ်မှနသ
့် လ ကကလမ်မ
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဆိုးယတ်တသ
ဘ သ တရ ိုးအ ိုးလိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် တပေါ်မလ ဘဲ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။
အမှု၏ အဆင်သ
ညန်ိုးရသနည်ိုး။
့် ိုးဆင်က
့် အဘယ်တကက င ့်် အဆက်မပပတ် ဤသ ရည်
့်
တခတ်မျ ိုးကန်လွနပ် ခင်ိုး၊ လူမှု ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှုန္င
ှ ့်် သဘ ဝ၏ သွငပ် ပင်အတပပ င်ိုးအလဲ အ ိုးလိုးတသည်
့်
အမှု၏ အဆင်သ
ွ ်သည်
့် ိုးဆင်ရ
့် ှ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးတန က် လက်ကကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် အချန်ကက် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး မမဘ သ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်သည် မဟတ်တပ။

သတတဝါအ ိုးလိုး၊ ဘ သ တရ ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုးမှ လူအ ိုးလိုးတက
ူ ည်ိုးတသ
့် တစ်ဆတ
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်သ တခေါ်
့်် ိုးဆငက
့််
့် တဆ င်လ ရန် အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆငသ
ရည်ညန်ိုးထ ိုးတပသည်။ သင်သည် မည်သည်ဘ
့် သ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ်
သင်တ အ
ှု အ က်တွင ် ကျြုိုးန္ွန ခကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ကယ်တတ ်တင်သ လျှင ် ဤအမှုက တဆ င်ရွက်န္င်သည်။ ယင်ိုးက မည်သည်ဘ
့် သ တရိုး
ဦိုးတသျှ င်ကမျှ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ကမဘ တွင ် အဓကဘ သ တရ ိုး အချြုျို့ ရှပပီိုး အသီိုးသိုးီ သည်
၎င်ိုး၏ကယ်ပင်ဦိုးတသျှ င် သမဟ
ှ ်ိုးလိုးရှ
့် တ် တခါင်ိုးတဆ င် ရှပပီိုး၊ တန က်လက်မျ ိုးသည် ကမဘ တစ်ဝမ
ကွပဲ ပ ိုးသည့်် န္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် တဒသမျ ိုးသ ပျ
ကကီိုးသည်ပြစ်တစ၊ ငယ်သည်ပြစ်တစ၊
့် ျို့ န္ှတနကက၏။
့်
န္င်ငတင်ိုးသည် ၎င်ိုး၏ အတွငိုး် ၌ မတူကပွဲ ပ ိုးသည့်် ဘ သ မျ ိုးရှ၏။ သရ့် တွင ် ကမဘ အ
့် န္ှတွ
့် င ်
ဘ သ တရ ိုး မည်မျှပင်ရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ စကကဝဠ အတွငိုး် ရှ လူအ ိုးလိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ်
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်၌ တည်ရကကပပီ
ှ
ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှု
့် ပြစ်တည်မက
ဘ သ တရိုးဦိုးတသျှ င်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးက လမ်ိုးပပတနသည် မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သီိုးသန ် ဘ
့် သ တရိုးဦိုးတသျှ င် သမဟ
့် တ် တခါင်ိုးတဆ င်က လမ်ိုးပပတနပခင်ိုး
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်တစ်ရပ်လိုးက တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကလည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတနပခင်ိုး ပြစ်၏- ဤသည်မှ
့် ည့်် ြန်ဆင်ိုးရှငက
အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်၏။ ကမဘ တလ ကသည် အဓက ဘ သ တရ ိုးအချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
မည်မျှကကီိုးပမတ်တစက မူ ၎င်ိုးတအ
ှ ၏
် အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် တည်ရပပီ
ှ ိုး၊
့် ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရင
၎င်ိုးတထဲ
့် သ ကမျှ ဤအပ်စိုးမန
ှု ယ်ပယ်က မတကျ ်လွနန္
် င်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် မှ မည်သည်ဘ
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု၊ လူမတ
ှု ရိုးတိုးတက်မှု၊ သဘ ဝသပပမျ ိုး၏ တိုးတက်မှု- အသီိုးသိုးီ သည် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
်
အစီအစဉ်မျ ိုးမှ ကင်ိုးကွ ၍မရသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအမှုသည် သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် မည်သည့်ဘ
် သ တရိုး
ဦိုးတသျှ င်တစ်ဦိုးကမျှ လပ်တဆ င်၍ရန္င်တသ အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ဘ သ တရိုး
ဦိုးတသျှ င်မျ ိုးသည် သီိုးသနဘ
် ့် သ တရ ိုး တစ်ခ၏ တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်သကဲသ
့် တက
င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးသူအ ိုး
့်
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ဘ သ တရိုးဦိုးတသျှ င်မျ ိုးသည် ဘ သ တရ ိုး တစ်ရပ်လိုးအတွငိုး်
ရှသူအ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ သတတဝါအ ိုးလိုးက
ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ- ဤသည်မှ စကကဝဠ တစ်ခလိုးက လူတက အသအမှတ်ပပြုထ ိုးသည့််
အချက်ပြစ်၏။ ဘ သ တရိုးဦိုးတသျှ င်မျ ိုးသည် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
(ြန်ဆင်ိုးရင
ှ )် န္ှင ့်် တန်ိုးတူ မရပ်တည်န္င်တပ။ အရ အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လက်ထတ
ဲ ွင ် ရှကကပပီိုး၊
အဆိုးတင
ွ ် ၎င်ိုးတအ
ှ ၏
် လက်ထသ
ဲ ပပန်
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က
့် ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရင
့် လ ကကလမ်မ

မူလက ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ မည်သည်ဘ
့် သ ပြစ်တစ၊ လူတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အပ်စိုးမှုတအ က်သ ပပန်
့် ည်- ဤသည်က တရှ င်လဲ၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်သ
့် လ ကကလမ်မ
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ် အပမင်မ
့် ိုးဆိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သတတဝါ အ ိုးလိုးအလယ် အပမင်မ
့် ိုးဆိုးတသ
အပ်စိုးသသ
ူ ည်လည်ိုး သူ၏အပ်စိုးမှုတအ က်သ ပပန်
့်် တန်ိုး
့် ည်။ လူသ ိုး၏ အဆငအ
့် လ ရလမ်မ
မည်မျှပမင်မ
ွ ်က သင်တ
့် ိုးသည်ပြစ်တစ၊ လူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ ်သည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်သ ့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ အရ ခပ်သမ်ိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အတန်ိုးအစ ိုး
ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ တယတဟ ဝါကယ်တင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ အသီိုးသိုးီ က
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အတန်ိုးစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးခရပပီိုး၊ တန က်ဆိုးအချန် တရ က်သည်အ
့် ခါ၊ သူသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အတန်ိုးအစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးလျက် သူ၏ကယ်ပင်အမှုက သူကယ်တင်
လပ်တဆ င်လမ်ဦ
ှ ွဲ၍ မည်သက
ူ မျှ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။
့် ိုးမည်- ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်မလ
အစအဦိုးမသ
ှ ည် ယတနထ
် သ
ဲ့် ည့်် အမှု၏အဆင်သ
့် တင် တဆ င်ရွကခ
့် ိုးဆင်က
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က အ ိုးလိုး တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်က ၊ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က
တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်သ
် ရ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက
့် ိုးဆင်၏
့် အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုး အမှနတ
် ရ ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်တသ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်၏။
စကကဝဠ တစ်ခလိုးတင
ွ ် ဤတစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်သ တည်ရပပီ
ှ ိုး၊ အပခ ိုးဘ သ တရ ိုးမျ ိုး
မရှသည့်အ
် တွက၊် အမှု၏ အဆင်သ
ွ ် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
့် ိုးဆင့်် အဆိုးတင
အတန်ိုးစ ိုး ခွဲပခ ိုးခရလမ်မ
ှု အ က် ပပန်လ ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
့် ည်။
ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသူသည် ယင်ိုးက အဆိုးသတ်န္င်စမ
ွ ်ိုးလည်ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်၊
ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးသမ
ူ ှ မူ ကမဘ တလ ကက ဧကန်မချ အဆိုးသတ်တပလမ်မ
င့််
့် ည်။ ထတကက
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် တခတ်က အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက
့်
သူ၏စတ်အ ိုး ပျြုိုးတထ င်ြ အတထ
က်အကူပပြုရသ ပပြုန္င်ပါက၊ သူသည် ဧကန်မချ ဘရ ိုးသခင်
့်
ပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏သခင် ဧကန်မချ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည်
ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည်အ
့် မှုက လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလမ်မ
အမှုက
့် ည် မဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
့်
တဆ င်ရွက်န္င်သူ တစ်ဦိုးတည်ိုးသ ရှပပီိုး၊ ဤအမှုက မလပ်တဆ င်န္င်သူ အ ိုးလိုးသည် ဧကန်မချ
ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တပ။ ဆိုးယတ်တသ ဘ သ တရ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
သဟဇ တ မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ မပြစ်သည့်အ
် တွက်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။ အမှုအ ိုးလိုးက ဤစစ်မန
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးက
လပ်တဆ င်ပပီိုး စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ဤဘရ ိုးသခင်တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးက ကွပ်ကဲ၏။ သူအတနပြင်
့်
့်
ဣသတရလန္င်င သမဟ
့် တ် တရတ်န္င်ငတွင ် အမှုပပြုတနသည်ပြစ်တစ၊ အမှုက ဝည ဉ်တတ ် သမဟ
့် တ်

လူဇ့် တပြင့်် တဆ င်ရွက်သည်ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
အပခ ိုးမည်သက
ူ မျှ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ မည်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး၏ တဘ င်ခတ်ခရပခင်ိုး မရှဘဲ၊
လွတလ
် ပ်စွ သူ အမှုပပြုသည်မှ အတအကျအ ိုးပြင့်် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်- ဤသည်မှ ရူ ပါရမျ ိုး အ ိုးလိုးအနက် အကကီိုးမ ိုးဆိုး ပြစ်၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုးအတနပြင်၊့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ
တစ်ဦိုးတ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးလည်လပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
သင်န ိုးလည်ရမည်၊ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးလည်ရမည်၊
သူ၏စီမခန်ခွ့် ဲမှု အစီအစဉ်က န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှု၏ အတရိုးပါမှုအ ိုးလိုးက
န ိုးလည်ရမည်။ ဤအရ က န ိုးမလည်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးပြစ်ရန်
အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုးအတနပြင့်် သင်သည်
မည်သည်တ
့် နရ မှ လ သည်က န ိုးမလည်ပါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သမင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးက န ိုးမလည်ပါက၊ ထအပပင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယတနထ
့် တင်
့်
မည်သ တ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
့် ိုးတက်ြျို့ွ ပြြုိုးလ ပပီိုး ပြစ်သည်က န ိုးမလည်သကဲသ
မည်သက
ူ ကွပ်ကဲသည်က န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည် သင်၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ယတနအထ
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပပီိုးပြစ်က သူသည်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးချန်ကတည်ိုးက လူသ ိုးက ချန်ရစ်ြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှုပပြုပခင်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရပ်တနတ
် ့် ပ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရပ်တနြ
် ့် ူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ချန်ရစ်ထ ိုးြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ သတသ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးရတကက
ှ
င်ိုးကပင် မသတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအ ိုးလိုးအတွက်
ဤအရ ထက်သ ၍ အရှက်ရစရ တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
ကယ်တင်ကယ်ကျ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက န ိုးမလည်တပ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ ကယ်ပင်သမင်ိုးက သင်
န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏လမ်ိုးခရီိုးတင
ွ ် မည်သက
ူ သင်က
့် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခဲသ
့် ည်က သင်မသတပ၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုက မသတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က မသန္င်တပ။ သင်
ယခမသပါက၊ သင်အ
တသခရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အရည်အချင်ိုး
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
့်
ပပည့်မ
် ီလမ်မ
တင
ွ ၊် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် ည် လူအ ိုးလိုးက တန က်တစ်ြန်
့် ည် မဟတ်တပ။ ယတနတခတ်
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ ဦိုးတဆ င်ပပီိုး၊ လူအ ိုးလိုးက သူ၏ဉ ဏ်ပည ၊ အနန္တတန်ခိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယတ
် က င်ိုးပခင်ိုးတက
့် ရှု ပမင်တစ၏။ သရ့် တွင ် သင်သည် သတဘ မတပါက်တသိုး သမဟ
့် တ်

န ိုးလည်ိုးမလည်တသိုးတပ- ထတကက
င့်် သင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး မရရှမည့်် လူတစ်ဦိုး မဟတ်တလ ။
့်
စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သတ
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်တသ ်လည်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသက ကက ိုးန္င်ကက၏။ ငါတပပ ဆသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သတဘ တပါက်သူ အ ိုးလိုးသည် ကယ်တင်ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
သက်တသခမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ငါတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်သူ
အ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသမခန္င်ကကသကဲသ
့် ြယ်
ရှ ိုးခရမည့်် သူမျ ိုးပြစ်ကက၏။
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သတဘ မတပါက်သမ
ူ ျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ထသတသ
သူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခလမ်မ
တသခလပါက၊
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သရမည်- ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမတ
ှ စ်ဆင့််
ပပီိုးတပမ က်တပသည်။ အ ိုးလိုးက ပခြုငကကည်ပ
့် ါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သလပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သရမည်- ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုကသပခင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုးဆိုး ပြစ်သည်။ အမှု၏
အဆင်သ
က်လ သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခသူမျ ိုး အပ်စ၊
့် ိုးဆင့်် အဆိုးသတ်သ တရ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သသူမျ ိုး အပ်စတစ်စက ပပြုလပ်လမ်မ
့် ည်။ ဤလူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ကကတပလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် အသစတ်တ ပ
့်
့် င်ဆင်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှု၏
အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် အ ိုးလိုး သကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ အဆိုးတွင ် ပပီိုးတပမ က်မည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး၊
ဤလူတသည်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှု၏ ပတြ ်ချက် ပြစ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏
့်
အဆိုးစန
ွ ် ရှု ိုးနမ်မ
ှု ြ အ
့် အ
့် ိုးအတက င်ိုးဆိုးတသ သက်တသခချက် ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
သက်တသခန္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ကတတတ ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
့် ည်
့် ရရှန္င်လမ်မ
ပြစ်ပပီိုး၊ တကယ့်် အဆိုးတင
ွ ် ကျန်ရသည်
ှ
အ
့် ပ်စ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ က ပင်ဆင်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခသည့်် အပ်စ ပြစ်လမ်မ
ရှသူတအ
့် ည်။ သင်တအလယ်
့်
့်
့် ိုးလိုး သမဟ
့် တ်
တစ်ဝက်သည်သ သမဟ
့် တ် အနည်ိုးငယ်သ လျှင ် ဤအပ်စ၏ အြွဲျို့ဝင် တစ်တယ က် ပြစ်တက င်ိုး
ပြစ်လ န္င်တပမည်- ယင်ိုးမှ သင်တ၏အလ
န္ှင ့်် သင်တ၏
့်
့် လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်တပသည်။

တ

က်ခပန်ပျက်စားီ တနတသ လူသ ားမျိ ားနွယသ
် ည် လူဇ့် တိြ
ဘုရ ားသြင်၏ ကယ်တင်ခြင်ားကို သ ၍လိအ
ု ပ် သည်

ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည်မှ သူအမှု
ှ ိုး် ချက်သည် စ တန်၏ဝည ဉ်၊ သမဟ
့် ၏ ရည်မန
့် တ်

အတက င်အထည် မရှတသ အရ တစ်ခတစ်တလမျှ မဟတ်ဘ၊ဲ ဇ တခန္ဓ ရှပပီိုး စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရတသ လူသ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးက သူအမှု
ှ ိုး် ချက် ပြစ်တစတလသည်မှ လူသ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ သည်
့် ၏ ရည်မန
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် အတအကျ ပြစ်သည်။ ထအပပင်
လူသ ိုးသည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးခရသည့်အ
် ရ ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက သူ၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆင ့်် အ ိုးလိုးတစ်တလျှ က်တင
ွ ် သူအမှု
ှ ိုး် ချက်
့် ၏ တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်မန
ပြစ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် တသမျြုိုးပြစ်သည်၊ အတသွိုးန္ှငအ
့်် သ ိုး ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက ကယ်တင်န္င်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူ ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက သ ၍ တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန်
့်
လူကသ
ဲ့် တူ
ီ သ ပင်ကအရည်အတသွိုးမျ ိုး ပင်ဆင်သည့်် လူဇ့် တတစ်ခက ခယူရတပမည်။
့် ညတ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် လူဇ့် တခယူရမည့်် အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုးသည်
ဇ တခန္ဓ ရှပပီိုး၊ အပပစ်က တအ င်ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှ သမဟ
့် တ် ဇ တပကတမှ မမကယ်ကယ်
ထတ်ပစ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတသ တကက င ့်် အတအကျ ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
ပင်ကလကခဏ သည် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရ၊ ပင်ကလကခဏ တန္ှ့် င ့်် ကကီိုးမ ိုးစွ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
သူ၏အသွငသ
် ဏ္ဌ န်သည် လူန္င
ှ ့်် တတထရ တည်ိုးတတ
ူ လသည်။ သူသည် သ မန်လူတစ်ဦိုး၏
အဆင်ိုးသဏ္ဌ န် ရှက ၊ သ မန်လူတစ်ဦိုး၏ ဘဝက တနထင်က သူက
့် ပမင်တသ သူမျ ိုးသည်
သ မန်လူတစ်ဦိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးမက
ှု ပင်ိုးပခ ိုးမသပမင်န္င်တပ။ ဤပမှနအ
် ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့််
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝတသည်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၌ သူ၏ဘရ ိုးသဘ ဝအမှုက လပ်တဆ င်ရန်
့်
လတလ က်တပသည်။ သူ၏ဇ တခန္ဓ သည် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၌ သူ၏အမှုက သူအ
့် ိုး
လပ်တဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးအလယ် သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကူညတ
ီ ပိုးက ၊ ထအပပင်
သူ၏
့်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက လူသ ိုးအလယ် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်ရန် သူက
ီ လသည်။
့် ကူညတ
သူ၏ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝသည် လူသ ိုးအလယ် မျ ိုးစွ တသ အတ်တအ ်တသ င်ိုးတင်ိုးပြစ်ပခင်ိုးက
ပြစ်တစပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
အတ်တအ ်တသ င်ိုးတင်ိုး ပြစ်ပခင်ိုးသည် သူအမှု
့်
့် ၏
ပမှနအ
် ကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ထခက်ပခင်ိုး မရှတလပပီ။ တတတပပ ရလျှင၊် သူ၏ ပမှနလ
် ဇ
ူ ့် တ၏
အမှုသည် လူသ ိုးအြ အထွ
တ်အထပ် အကျြုိုးရတလသည်
ှ
။ လူအမျ ိုးစသည် သူ၏ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက
့်
လက်မခကကတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှုသည် ရလဒ်မျ ိုး ရရှန္င်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ ဤရလဒ်မျ ိုးက သူ၏
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝတကက င ့်် ရရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။
လူဇ့် တထဲက သူ၏အမှုမ၊ှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လူသ ိုးတအလယ်
့်
တည်ရတသ
ှ
အယူအဆမျ ိုးထက် လူသ ိုးသည် ဆယ်ဆ၊ သမဟ
့် တ် မျ ိုးစွ ပတသ အရ တက
့် ရရှပပီိုး၊

ထသတသ
အယူအဆမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်လည်ိုး တန က်ဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင ့်် အမှု၏ ဝါိုးပမြုပခင်ိုးက
့်
ခရလမ်မ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် သူအမှု
့် က ရရှပပီိုးပြစ်တသ အကျြုိုးတရ ိုး၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
လူသ ိုးရသည့်
ှ
် အသပည သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးထက်
သ လွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးသည်။ သူ၏ဇ တခန္ဓ သည် မည်သည့်် အတသွိုးအသ ိုးရသည့်
ှ
် လူသ ိုးန္ှငမ
့်် ျှ
မတူညသ
ီ ည့်အ
် တွက်၊ လူဇ့် တ၌ သူပပြုတသ အမှုက စတ်ကူိုးရန်၊ သမဟ
့် တ် တင်ိုးတ ရန်
နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ အပပင်ဘက် အက သည် ဆင်တူတသ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရသည် မတူညတ
ီ ပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ သည် လူအလယ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ အယူအဆမျ ိုးစွ
တပါက်ြွ ိုးတစသည်၊ သရ့် တွင ် သူ၏ဇ တခန္ဓ သည် လူသ ိုးက အသပည မျ ိုးစွ ပင် ရရှရန်လည်ိုး
ခွငပ့်် ပြုန္င်ပပီိုး၊ တူညတ
ီ သ အပပင်ပန်ိုးအက ပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် မည်သည်လ
့် ူကမဆပင်
သမ်ိုးပက်န္င်သည်။ အတကက င်ိုးမှ သူသည် လူသ ိုးမျှ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး၏ အပပင်ပန်ိုး အက ရှတသ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ သူက
့် လိုးဝ ဉ ဏ်မမီန္င် သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်န္င်တသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ ပမင်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လက်ဆပ်လက်ကင်ပပ၍ မရန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က အ ိုးလိုးက
ချစ်ပပီိုး ကကြုဆကကသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအြ မပမင်
ရသည့််
့်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးသ ပြစ်ပါက လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန် အလွန ် လွယက
် ူသည်။
လူတသည်
မမတ၏စ
့်
့် တ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးက ဇက်ကန်လတ်န္င်သည်၊ မမတက
့် ယ်ကယ်
စတ်တကျနပ်တစရန်န္င
ှ ့်် မမတက
့် ရပ်ကမဆ
့် ယ်ကယ် တပျ ်ရင်တစရန် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်သက်သည့်် မည်သည်ပ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်အပြစ် တရွ ိုးချယ်န္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်ဘရ ိုးသခင်က အကကြုက်န္စ
ှ ်သက်ဆိုးအရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့် လပ်တဆ င်ရန်
ဆန္ဒအရှဆိုးတသ မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ မည်သည့်် သကခ တစ င်စ
့် ည်ိုးမှုမျှ မရှဘဲ လပ်တဆ င်တက င်ိုး
လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတထက်
မည်သမ
ူ ျှ သစစ မတစ ငသ
့်် သကဲသ
့် ့်
့်
့်
ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
ှ ိုးမရှ၊ ပပီိုးလျှင ် အပခ ိုးသအ
ူ ိုးလိုးသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တခွိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုး မရှကကဟ လူတ ယ
့် ကကည်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မသ
ှု ည် မတရမရ ပြစ်ပပီိုး အယူဝါဒအတပေါ် အတပခခထ ိုးသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက
ရှ တြွသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ၎င်ိုးတရှ့် တြွတသ အရ အ ိုးလိုးသည် အတပပ င်ိုးအလဲ
အနည်ိုးငယ်ပြင ့်် မျ ိုးစွ တူညကီ ကတပသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ကူိုးမျ ိုးထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏
ပရပ်မျ ိုးသည် မတူညကီ ကတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတ၏
် ကယ် အတူတမ
ူ ျှသ
့် အန္ှစ်သ ရမှ အမှနတ
ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏တကက င်က့် ကမဲ့်သည့်် ယကကည်မှုအ ိုးပြင ့်် တသ ကမတရ က်သကဲသ
့် ၊ ့် မမ
စတ်တကျနပ်သည်အတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တလသည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်

ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကပပီိုး အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ၏ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ကကသည့်အ
် တွက်၊
ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ ဝင်တရ က်စွကြ
် က်ပခင်ိုး မပပြုန္င်သည့်် “လူအခွ
့်် တရိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လွတ်လပ်ခင
ွ မ
့်် ျ ိုး”
့် ငအ
ထဲမှ တစ်ခပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် င်ဆင်မပှု ြစ်ပပီိုး ဤသီိုးသန ် ့်
့် ကယ်ပင်သိုးီ သန ် ပ
ပင်ဆင်မမ
ှု ျြုိုးက အတယ က်တင်ိုးနိုးီ ပါိုး ပင်ဆင်တလသည်။ လူတသည်
ဤပင်ဆင်မက
ှု အြိုးထက်တသ
့်
ရတန တစ်ခ အပြစ် မှတ်ယကူ ကတသ ်လည်ိုး၊ လူ၏ ဤသီိုးသန ် ပ
ှု က် ဘရ ိုးသခင်က
့် င်ဆင်မထ
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သ ၍ရှငိုး် လင်ိုးတသ တြ ်ပပချက် မရှသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
ယင်ိုးထက် သ ၍ နမ့််ကျတသ အရ ၊ သမဟ
့် တ် သ ၍ အသိုးမကျတသ အရ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍ရသည့်် ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် လူဇ့် တတစ်ခန္ှင ့်် လူသ ိုးက တတွျို့ ပမင်န္င်ပပီိုး
ထတတွျို့ န္င်သည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လ သည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
ပသဏ္ဌ န် မရှတသ ဝည ဉ်မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးအတနပြင့်် တတွျို့ ပမင်န္င်က ထတတွျို့လ န္င်သည့််
ဇ တခန္ဓ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် လူတ ယ
့် ကကည်သည့်် ဘရ ိုးအမျ ိုးစသည် ပသဏ္ဌ န်
ကင်ိုးမဲသ
် ပ်သည့်် ပသဏ္ဌ န်ပြငလ
့်် ည်ိုး ရှကကသည့်် အတသွိုးအသ ိုးမဲ့် နတ်ဘရ ိုးမျ ိုး
့် ည့်၊် လွတလ
ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူ
အမျ ိုးစ၏ရန်သူ ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အချက်က လက်မခန္င်သည့််
သူမျ ိုးသည်လည်ိုး ထနည်ိုးတစ
ူ ွ ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
သူ၏စဉ်ိုးစ ိုးမှုပစတကက င ့်် သမဟ
ှု ကက င ့်် အယူအဆမျ ိုး ပင်ဆင်သည်
့် တ် သူ၏ ပန်ကန်တတ်မတ
မဟတ်ဘဲ လူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤသီိုးသန ် ပ
ှု ကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစ တသဆိုးကကသည်မှ
့် င်ဆင်မတ
ဤပင်ဆင်မတ
ှု ကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ လူ၏ အသက်တ က ြျက်ဆိုးီ သည်မှ ဤထတတွျို့၍မရ၊ ပမင်၍မရသကဲသ
့် ့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင ် မတည်ရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ လူ၏အသက်တ သည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် ဆိုးရှုိုးရသည်
မဟတ်ဘ၊ဲ လူ၏ ကယ်ပင်စတ်ကိုးူ န္ှငဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
လူဇ့် တအပြစ်သ ကကလ
ပပီိုးပြစ်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ
့်
လူသ ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူ၏ လအပ်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ လအပ်ချက်တကက င ့်် မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စွနလ
် ့် တ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့််
ဆင်ိုးရဲဒကခအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏
အကျြုိုးအပမတ်အတွက် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ဆလ ဘ်မျ ိုး မရှတပ။ သူသည် အန င်္တ် အကျြုိုးအပမတ်အချြုျို့က ရတ်သမ်ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ မူလက
သူက
ွ ်အတွက် သူ
့် ည့်် အရ တက
့် ည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် အတကကိုးတင်ထ ိုးခဲသ
့် ရတ်သမ်ိုးလမ်မ
လပ်တဆ င်ပပီိုး စွနလ
် ့် တ်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးသည် ကကီိုးစွ တသ ဆလ ဘ်မျ ိုးက သူ ရရှရန်အလငှ့်

မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သက်သက် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ်
မစဉ်ိုးစ ိုးန္င်တသ အခက်အခဲမျ ိုးစွ ပါဝင်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် ယင်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည့််
အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်လပ်တဆ င်တသ အမှု၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးထက်
သ လွန ် မျ ိုးပပ ိုးသည်။ လူဇ့် တ၏ အမှုသည် မျ ိုးစွ တသ အခက်အခဲမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစပပီိုး၊
လူဇ့် တသည် ဝည ဉ်တတ ်ကသ
ဲ့် အလ
ိုးတူ ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
့်
ဝည ဉ်တတ ်ကသ
ဲ့် ကကီ
ီ သ ပင်ကလကခဏ မပင်ဆင်န္င်၊ ဝည ဉ်တတ ်ကသ
ဲ့် ့်
့် ိုးပမတ်သည့်် တူညတ
တူညတ
ီ သ သဘ ဝလွန ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မတဆ င်ရွက်န္င်တပ။ သတသ
်လည်ိုး ထူိုးပခ ိုးမှု
့်
မရှတသ ဤဇ တခန္ဓ က လပ်တဆ င်တသ အမှု၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဝည ဉ်တတ ်က
တက်ရက်လပ်တဆ င်တသ အမှု၏ အန္ှစ်သ ရ ထက်သ ၍ မျ ိုးစွ သ လွနပ် ပီိုး၊ ဤလူဇ့် တ
ကယ်တင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုးအြ အတပြ
ပြစ်တလသည်။
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုးအတွက် ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုန္င်တသ တန်ြိုးသည် လူဇ့် တက
အသိုးပပြုန္င်သည့်် တန်ြိုးထက် မျ ိုးစွ နမ်က
့် ျသည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခလိုး၊
တတ င်တန်ိုးမျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုး၊ တရကန်မျ ိုးန္ှင ့်် သမဒဒရ မျ ိုး အ ိုးလိုးအန္ှ ပခ
့် ြုငန္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူဇ့် တ၏
အမှုသည် သူန္င
ှ ့်် ထတတွျို့တသ လူတင်ိုးန္ှင ့်် သ ၍ ထတရ က်စွ န္ှိုးီ န္ယ်တလသည်။ ထအပပင်
့်
လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍ရသည့်် ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တက လူသ ိုးက
ပ၍န ိုးလည်န္င်ပပီိုး ပ၍ယကကည်န္င်က ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ လူ၏အသပည က
သ ၍နက်သည်ထက် နက်လ န္င်တစပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တကယ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ
သ ၍နက်နသ
ဲ ည့်် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးက လူသ ိုးအတပေါ် ချန်ထ ိုးန္င်တပသည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည်
နက်နမ
ဲ ပှု ြင ့်် ပတ်ြိုးတနပပီိုး၊ တသမျြုိုးတအတွ
က် န ိုးလည်ရန် ခက်ခဲက ၊ တတွျို့ ပမင်န္င်ရန်
့်
သ ၍ပင်ခက်ခဲတလသည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
အန္ှစ်မတ
ဲ့် သ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုး အတပေါ်တင
ွ သ
်
့်
့်
မှီခန္င်ကကတလသည်။ သရ့် တွင ် လူဇ့် တ၏ အမှုသည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတပေါ်တွင ်
အတပခခက ကကယ်ဝတသ ဉ ဏ်ပည က ပင်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ ရပ်ခန္ဓ မျက်လိုးပြင ့််
ရှု ပမင်၍ရသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏ ဉ ဏ်ပည က
ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်က သူ၏ တပါမျ ိုးလှတသ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးက အသိုးချရန်
မလအပ်တပ။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်အ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် စစ်မန
ှ တ
် သ တန်ြိုး
့် မှု၏ တကျမှနက
ပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတ မပမင်
န္င်သကဲသ
့် လူ
ိုးထင်ရန် ခက်ခဲတသ အရ မျ ိုး၊
့်
့် တ တတွ
့်
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပပခင်ိုးတက
ှ
လူသ ိုးအတွက်
့် သ လပ်တဆ င်န္င်သည်၊ သရ့် တွင ် ဉ ဏ်ရတသ
ဤအရ တသည်
မည်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ အဓပပ ယ်ကမျှ မတပိုးတချ။ ယင်ိုးတသည်
့်
့်

စတ်ထခက်တစတသ သမဟ
် ့် သ အဓပပ ယ်ကသ တပိုးပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့််
့် တ် ကျယ်ပပနတ
ညန်ကက ိုးချက် တစ်ခက မတပိုးန္င်တပ။ သတသ
် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ မူ အလွန ် ကွ ပခ ိုး၏။
့်
ယင်ိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တကျမှနက
် န်တသ လမ်ိုးပပမှု ပါဝင်သည်၊ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
အလတတ ်န္င
ှ ့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ လအပ်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုး ရှသည်။ သပြစ်
့် ၍ လူသည်
မှနိုး် ဆချက်မျ ိုးက ပပြုလပ်ရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးပင် သွ ိုးလ တနစရ ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုး၏
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုစရ မလတပ။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် အမှု၏
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှု ပြစ်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုမှ ယင်ိုး၏ ကကီိုးမ ိုးတသ ကွ ပခ ိုးမှု ပြစ်သည်။
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုသည် ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်တစ်ခ အတွက်သ သငတ
့်် လျ ်ပပီိုး၊
လူဇ့် တ၏အမှုက အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ လူဇ့် တ၏အမှုသည် ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုထက် လူသ ိုးက
အလွနတ
် ရ ပ၍ တကျပပီိုး လအပ်တသ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးန္ှင ့်် မျ ိုးစွ ပ၍ စစ်မှန၊်
တန်ြိုးရတသ
ှ
အသပည က တပိုးတလသည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးအြ အကကီ
ိုးမ ိုးဆိုးတသ
့်
တန်ြိုးရသည့်
ှ
် အမှုသည် လက်စ ိုးရန် တကျမှနက
် န်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
ပန်ိုးတင်မျ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးတသ အမှုပြစ်ပပီိုး ပမင်၍ရက ထတတွျို့၍ရတသ အမှုပြစ်သည်။
လက်တတွျို့ကျတသ အမှုန္င
ှ ့်် အချန်မီလမ်ိုးပပမှုတသည်
သ လူသ ိုး၏အကကြုက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ပပီိုး၊
့်
စစ်မှနတ
် သ အမှုသည်သ လူက သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ကယ်တင်န္င်သည်။ ဤအရ က လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင်သ
စွမ်ိုးတဆ င်
့်
ရရှန္င်တပသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သ လျှင ် လူသ ိုးက ၎င်ိုး၏ ယခင်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက
အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ကယ်တင်န္င်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရှရင်ိုးစဲွ အန္ှစ်သ ရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသတသ
အမှုက သူ၏လူဇ့် တပြငသ
့််
လပ်တဆ င်န္င်တပသည်။
့်
အကယ်၍ ဝည ဉ်တတ ်သည် တစ်ဦိုးတည်ိုး အလပ်လပ်မည်ဆပါက၊ သူ၏အမှုသည်
အကျြုိုးသက်တရ က်မှုရရန်
ှ ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ- ဤသည်မှ ရှငိုး် လင်ိုးတသ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။
လူအမျ ိုးစသည် ဤလူဇ့် တတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက အဆိုးသတ်တသ အခါ၊ သူ၏အလက ဆနက
် ့် ျင်တသ သူမျ ိုးသည်
သူ၏ရန်သပူ ြစ်ပခင်ိုးမှ ရပ်တန်လ
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် သူ၏
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်သ မက၊ ဆနက
မျက်ပမင်သက်တသမျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် သက်တသမျ ိုး၊ သူန္င
ှ သ
့်် ဟဇ တ ပြစ်ပပီိုး သူန္င
ှ ခ
့်် ၍
ွဲ မရတသ
သက်တသမျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးအြ လူ
့် ဇ့် တ၌ သူအမှု
့် ၏ အတရိုးကကီိုးပခင်ိုးက
လူသ ိုးအ ိုး သရှတစမည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည် လူ၏တည်ရမှု
ှ အဓပပ ယ်အြ ဤလူ
ဇ့် တ၏
့်
အတရိုးပါမှုက သရှလမ်မ
တ ကကီိုးထွ ိုးမှုအြ ဘ
် သ တန်ြိုးက
့် ည်၊ လူအသက်
့်
့် ရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ

သရှလမ်မ
ဤလူဇ့် တသည် လူသ ိုးက ခွဲခွ ၍မရသည့်် အသက်စမ်ိုးတရ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
့်
ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်က သရှတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အတနအထ ိုးတန္ှ့် ငက
့်် က်ညပီ ခင်ိုးမှ အလှမ်ိုးတဝိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးအြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
တကယ့်် အဆင်အ
် သ ပသဏ္ဌ န်
့် တန်ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ပ မရတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
သမဟ
် သ ပင်ကလကခဏ က မပင်ဆင်တသ ဤလူဇ့် တသည်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် မလပ်တဆ င်န္င်တသ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်တလသည်။
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ စစ်မန
ှ တ
် သ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြိုးပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးအတနပြင့်် န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အသအမှတ်မပပြုန္င်သည်မှ ဤအတရိုးပါမှုန္င
ှ ့််
တန်ြိုးတပြစ်
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ကကည်ညြုကကပပီိုး၊
့် သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တက အထင်တသိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ မည်
သပင်
့်
့် ရှု ပမင်သည်ပြစ်တစ
သမဟ
် သ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်၏
့် တ် တတွိုးထင်တစက မူ၊ လူဇ့် တ၏ စစ်မှနတ
စစ်မှနတ
် သ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြိုးထက် မျ ိုးစွ သ လွနပ
် ါသည်။ မှနတ
် ပ၏၊ ဤသည်မှ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ သ
့််
သက်ဆင်တပသည်။ သမမ တရ ိုးက ရှ တြွက
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက တတ င်တ
့် တသ သူ အ ိုးလိုးအတွက်၊ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် တထ
့် မှု
သမဟ
့် မတတွ
ိုးတတ်တသ အက့် သြွယခ
် စ ိုးချက်တစ်ခန္ှင ့််
့် တ် လှုျို့တဆ ်မ၊ှု ပပီိုးလျှင ် ရှငိုး် ပပ၍မရန္င်သကဲသ
့်
ကကီိုးပမတ်တသ ၊ ထူိုးကဲသ လွနသ
် ကဲသ
့် န္ှ
် က င်ိုးတသ ်လည်ိုး အ ိုးလိုးအြ ့်
့် စ်လြွယတ
ရယူရန်မပြစ်န္င်သကဲသ
့် မရရှ
န္င်တသ အရ လည်ိုး ပြစ်သည့်် ခစ ိုးချက်တစ်ခကသ တပိုးန္င်သည်။
့်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတကက
့် ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အကွ အတဝိုးတစ်ခ
ရှသည့်အ
် လ ိုး၊ အတဝိုးမှသ အချင်ိုးချင်ိုး ကကည့်ရ
် ှု န္င်ကကပပီိုး၊ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တသည်
့်
မပမင်ရတသ အပင်ိုးအပခ ိုးတစ်ခပြင ့်် ခွပဲ ခ ိုးခထ ိုးရသည့်န္
် ယ
ှ ် ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
တူညန္
ီ င်ပခင်ိုးမရှတပ။ အမှနတ
် ွင ် ဤသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုးကတပိုးထ ိုးတသ
အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးသည် တစ်မျြုိုးတစ်စ ိုးတည်ိုး
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးတသည်
တလ ကတစ်ခတည်ိုးတင
ွ ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
ယှဉ်တွဲတနထင်မည် မဟတ်တသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အရ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးက
့်
အလအပ်ဆိုးတသ အမှုက တက်ရက် မလပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်၏
လအပ်ချက် မရှတပ။ လူဇ့် တ၏အမှုသည် လက်စ ိုးရမည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး၊
ရှငိုး် လင်ိုးတသ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူသည် စစ်မှနက
်
ပမှနပ် ြစ်သည်ဟူတသ ခစ ိုးမှုတစ်ခ၊
သူသည် န္ှမ်ခ
့် ျပပီိုး သ မန်ပြစ်သည်ဟူတသ ခစ ိုးမှုတက
့် လူသ ိုးက တပိုးသည်။ လူသ ိုးသည် သူက
့်

တကက က်ရွ ျို့တက င်ိုး တကက က်ရွ ျို့ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူအမျ ိုးစအတွက် သူသည် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ြ ့်
လွယက
် ူသည်။ လူသ ိုးသည် သူ၏ မျက်န္ ှ က ရှု ပမင်န္င်ပပီိုး၊ သူ၏အသကကက ိုးန္င်က သူက
့်
အတဝိုးမကှ ကည့်ရ
် န် မလအပ်တပ။ ဤလူဇ့် တသည် လူသ ိုးကဲသ
့် တူ
ီ သ ကမဘ တလ ကထဲတွင ်
့် ညတ
ရှသည့်အ
် တွက်၊ ဤလူဇ့် တသည် လူသ ိုးအြ ချဉ်ိုး
ကပ်၍ရန္င်သည်၊ မတဝိုးကွ ဘဲ သမဟ
့်
့် တ်
န ိုးမလည်န္င်စရ မဟတ်ဘ၊ဲ ပမင်၍ရန္င်သကဲသ
့် ထ
့် တတွျို့၍ရန္င်တပသည်။
ဇ တခန္ဓ ပြင ့်် တနထင်သအ
ူ ိုးလိုးအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည်
လက်စ ိုးရမည့်် ပန်ိုးတင်မျ ိုး လအပ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ တ
် သ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် စစ်မန
ှ တ
် သ မျက်န္ ှ က မျက်ပမင်တတွျို့ ပခင်ိုး လအပ်တပသည်။ န္ှစ်ခလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ အ ိုးပြငသ
့််
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ပပီိုး၊ န္ှစ်ခလိုးက ပမှနပ် ြစ်က စစ်မန
ှ သ
် ည့််
လူဇ့် တပြငသ
့််
ပြစ်တပမ က်တစန္င်သည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး လအပ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်ပပီိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ယင်ိုးက လအပ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်လအပ်သည့်အ
် တွက်၊ မတရရ သကဲသ
့် ့်
့်
သဘ ဝလွနပ် ြစ်တသ ဘရ ိုးမျ ိုး၏ ပရပ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးမှ ပတပျ က်တစရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
် တွက်၊
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပစ်ရန် လအပ်သည့်အ
၎င်ိုးတသည်
ပထမဦိုးစွ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သကကရမည်
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသည် လူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲမှ မတရရ တသ ဘရ ိုးမျ ိုး၏ပရပ်မျ ိုးက
ပတပျ က်တစသည့်် အလပ်ကသ လပ်တဆ င်ပါက၊ သူသည် သငတ
့်် လျ ်တသ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုက
ရရှမည် မဟတ်တပ။ လူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲရှ မတရရ တသ ဘရ ိုးမျ ိုး၏ပရပ်မျ ိုးက
စက ိုးလိုးမျ ိုးတစ်ခတည်ိုးပြငသ
့််
တြ ်ထတ်၍ မရန္င်၊ ြယ်ရှ ိုး၍ မရန္င်တပ သမဟ
့် တ် လိုးဝ
ပတပျ က်သွ ိုးတစ၍ မရန္င်တပ။ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် လူတထ
့် မှ နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်စွဲတနတသ
ဤအရ မျ ိုးက ပတပျ က်တစရန်မှ တန က်ဆိုးတင
ွ ် ပြစ်န္င်ဦိုးမည် မဟတ်တပ။ ဤမတရမရ ပြစ်ပပီိုး
သဘ ဝလွန ် အမှုအရ မျ ိုးက လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ပသဏ္ဌ န်အစစ်တပြင
့််
့် ့်် အစ ိုးထိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လူတအ
့် ိုး ယင်ိုးတက
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး သတစပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
သတ်မှတ်ထ ိုးတသ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုက ရရှန္င်တပသည်။ လူသည် အတတ်အချန် က လမျ ိုးက
၎င်ိုးရှ တြွခတ
ဲ့် သ ဘရ ိုးသခင်သည် တရရ မှု မရှသကဲသ
့် သဘ
ဝလွန ် ပြစ်သည်က
့်
သတပပြုမတလသည်။ ဤအကျြုိုးတရ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်မှ လူတစ်ဦိုးဦိုး၏
သွနသ
် င်မှုမျ ိုးပြစ်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက် ဦိုးတဆ င်မပ
ှု င် မဟတ်ဘ၊ဲ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ သ မန်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မန
ှ ပ် ခင်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုး၏စတ်ကူိုးထက
ဲ မတရရ သကဲသ
့် သဘ
ဝလွနတ
် သ ဘရ ိုးန္ှင ့်် ပကတဆနက
် ့် ျင်ဘက်
့်

ပြစ်တနတသ တကက င၊့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုက တရ ိုးဝင် လပ်တဆ င်တသ အခါ
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးသည် ြွငခ
့်် ျခရတလသည်။ လူသ ိုး၏ မူလအယူအဆမျ ိုးက လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
ကလ
ွဲ ွဲသည့်အ
် ခါတွငသ
်
ထတ်တြ ်ပပန္င်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပ၍ မရန္င်တပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
အပြည့်ခ
် အပြစ် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မရှဘဲ၊ မတရရ တသ အရ မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပ၍ မရန္င်တပ။
မည်သမ
ူ ျှ ဤအမှုက လပ်တဆ င်ရန် စက ိုးလိုးမျ ိုး သိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပသကဲသ
့် ၊ ့် စက ိုးလိုးမျ ိုးက
အသိုးပပြုလျက် မည်သမ
ူ ျှ ဤအမှုက ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သ
သူ၏ကယ်ပင် အမှုက လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး သူ၏ကယ်စ ိုး အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ ဤအမှုက
မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ လူသ ိုး၏ ဘ သ စက ိုးသည် မည်မျှပင် ကကယ်ဝတနတစက မူ၊ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏စစ်မန
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့်် သ မန်ပြစ်ပခင်ိုးတက
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ပပန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။
့် ရှငိုး် ရင
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအလယ်တင
ွ ် ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုက သူ၏ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့််
သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် လိုးဝ ထတ်ပပသမှသ လျှင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ပ၍လက်တတွျို့ကျကျသက ပ၍ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်တပသည်။ ဤရလဒ်က ဇ တခန္ဓ ရှသည့််
မည်သည့်လ
် ူကမျှ စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်တပ။ ဟတ်တပ၏၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး
ဤရလဒ်က စွမ်ိုးတဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးက
စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ ကယ်တင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်
မပပီိုးတပမ က်န္င်တပ။ ထထက်
ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်မှ ယူတင်ဝတ်ဆင်ထ ိုးသည့််
့်
ဇ တခန္ဓ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ကသ လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ဤလူဇ့် တသည် လူပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးလည်ိုးပြစ်သည်၊ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်သည့်် လူသ ိုးတစ်တယ က်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အပပည့်် ပင်ဆင်တသ ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဤလူဇ့် တသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် အလွန ်
ကွ ပခ ိုးလှတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး လူဇ့် တလည်ိုး ပြစ်တသ ၊ လူသ ိုးက
ကယ်တင်သည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။ သူက
့်
မည်သတခေါ်
့် သည်ပြစ်တစ တန က်ဆိုးတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ကယ်တင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တန္ှင ့်် ခွပဲ ခ ိုး၍မရသကဲသ
့် ၊ ့်
လူဇ့် တ၏ အမှုသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခငဝ
့်် ည ဉ်တတ ်၏ အမှု ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤအမှုက
ဝည ဉ်တတ ်၏ ပင်ကလကခဏ က အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ လူဇ့် တ၏
ပင်ကလကခဏ က အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့််
တက်ရက် လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အမှုသည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက မလအပ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ်

လူဇ့် တက လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အမှုကလည်ိုး ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် လပ်တဆ င်၍
မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ကသ လပ်တဆ င်န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ ဤအမှုအတွက်
လအပ်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ တြ က်ပပန် ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လအပ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏ အဆငသ
့်် ိုးဆငတ
့်် ွင ် အဆငတ
့်် စ်ဆငက
့်် သ ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ကျန်အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငက
့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်က ၊
ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုသည် လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မပါဝင်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ လူ၏အသပည န္ှငလ
့်် ည်ိုး
မည်သည်ဆ
့် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ သတသ
် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လူဇ့် တ အမှုသည် လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်တသ သူ၏အသပည တပါဝင်
က ၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အတရိုးကကီိုးက အတရိုးပါလှတသ
့်
အစတ်အပင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ပ၍လအပ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ တက်ရက်အမှုက
ပ၍လအပ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးက ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးရန်၊ ပပ
့် ိုးရန်၊ တရတလ င်ိုးတပိုးရန်၊
တကျွိုးတမွိုးရန်၊ တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ပ၍မျ ိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတက
့်
လအပ်တလသည်။ လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သ လူသ ိုး၏ ယကကည်စတ်ချရသူ၊
လူသ ိုး၏သိုးထန်ိုး၊ လူသ ိုး၏ အပမဲရတနတသ
ှ
အတထ က်အမ ပြစ်န္င်ပပီိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
ယတနတရ
အတတ်က လမျ ိုးတွငပ
် ါ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ လအပ်မပှု ြစ်သည်။
့်
လူသ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အပမငဆ
့်် ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက လအပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး ရည်မန
ှ ိုး် ချက်သည် စ တန် မဟတ်ဘဲ
လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရမည့်အ
် ရ မှ လူသ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏စတ်ဝည ဉ်ပြစ်က
နတ်ဆိုးမဟတ်တပ။ စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်သင်ပခင်ိုး ခရမည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး ရည်မန
ှ ိုး် ချက် ပြစ်က ၊ လူသ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ က စ တန်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ပထမဆိုး ကယ်တင်ရမည့်အ
် ရ မှ လူသ ိုး၏ဇ တခန္ဓ
့်
ပြစ်ရတပမည်။ လူ၏ ဇ တခန္ဓ သည် အကကီိုးအကျယ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး အခရဆိုး ပြစ်က
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရမှု
ှ ကပင် ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်က ပငင်ိုးပယ်သည်အထ ပြစ်တလသည်။

ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ ဇ တခန္ဓ သည် အလွနခ
် က်ခဲလှပပီိုး၊ ဇ တခန္ဓ ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ရန် သမဟ
့် တ်
တပပ င်ိုးလဲရန် သ ၍ မခက်ခတ
ဲ ပ။ စ တန်သည် လူသ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ ထဲသ တန္ှ
ငယ
့်် က
ှ ်မမ
ှု ျ ိုး လှုျို့တဆ ်ရန်
့်
ဝင်တရ က်လ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တန္ှ ငယ
့်် ှကရ
် န် န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်က
ထခက်တစရန် လူ၏ ဇ တခန္ဓ က အသိုးပပြုပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုးသည် စ တန် ပြစ်လ က
ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သူ ပြစ်လ တလသည်။ လူသ ိုးအတွက် ကယ်တင်ခြရန်
့် ၊ သူသည် ပထမဦိုးစွ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စန်တခေါ်မမ
ှု ျ ိုးက ပင်န္င်စွ တပြရှငိုး် က သူပပြုလပ်ရန်
ရည်ရွယ်တသ အမှုကပပြုရန်န္င
ှ ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ရန် လူဇ့် တခယူသည်မှ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့််
ပြစ်သည်။ သူ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ သူက
် ့် ျင်ပန်ကန်တသ စ တန်၏
့် ဆနက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရက ရှု ိုးနမ်ပ့် ပီိုး ပျက်သဉ်ိုးတစပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုး၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုမတ
ှ စ်ဆင ့််
စ တန်က အန္င်ယူစဉ်၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကယ်တင်တလသည်။ ထတကက
င၊့်် ယင်ိုးမှ တစ်ပပြုင်နက် ရည်ရွယ်ချက် န္ှစ်ခက
့်
ပြစ်တပမ က်တအ င်ပမင်သည့်် အမှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ပ၍တက င်ိုးစွ ဆက်သယ
ွ န္
် င်ရန်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးက ပ၍တက င်ိုးစွ သမ်ိုးပက်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ သူသည် လူဇ့် တပြင ့်် အလပ်လပ်သည်၊
လူဇ့် တပြင ့်် စက ိုးတပပ ပပီိုး၊ လူဇ့် တပြင ့်် အမှုအ ိုးလိုးက ပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့််
တန က်ဆိုးအကကမ် လူဇ့် တခယူချန်တင
ွ ၊် တန က်ဆိုးတသ က လန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုသည်
လူဇ့် တပြင ့်် အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်၊ သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ရှသည့််
သူ၏အမှုအ ိုးလိုးကလည်ိုး အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သူ၏အမှုအ ိုးလိုး အဆိုးသ ့်
တရ က်သည့်တ
် န က်တင
ွ ၊် သူသည် လိုးဝ တအ င်န္င်လမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုပခင်ိုးပြင၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပည့်အ
် ဝ သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် ပြစ်သကဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပည့်အ
် ဝ ရယူပပီိုး ပြစ်လမ်မ
် ့် မ
ွဲ တ
ှု စ်ခလိုး
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
အဆိုးသ တရ
က်လ ပပီိုးပြစ်မည်က ဆလသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌
့်
သူ၏အမှုက အဆိုးသတ်တသ အခါ၊ စ တန်က သူ အပပည့်အ
် ဝ အန္င်ယူက
တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ စ တန်သည် လူသ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ တန
က်ထပ်
့်
အခွငအ
့်် တရိုး ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှုသည် လူသ ိုး၏
အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင ် ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပပည့်အ
် ဝ ရယူပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုပြစ်တပသည်၊ သမှ့် သ စ တန်သည်

သူ၏အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျှ ရှတတ မ
့် လ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
့် ိုးဝရှု ိုးနမ်က
ဘရ ိုးသခင်သည် အပပည့်အ
် ဝ တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၏အမှုပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်တသ အမှု ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏
အဆငသ
့်် ိုးဆငန္
့်် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ကနဦိုးအမှုက ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် လပ်တဆ င်ပပီိုး လူဇ့် တက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အဆငသ
့်် ိုးဆငန္
့်် င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့်
တန က်ဆိုးအမှုက လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ အလယ်အဆင၏
့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုကလည်ိုး လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုး တစ်တလျှ က်တင
ွ ၊် အတရိုး
အကကီိုးဆိုးအမှုမှ စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်။ အဓကအမှုမှ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးက လိုးဝ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထသပြင်
့် ့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရတသ
လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မူလရတသတလိုးပမတ်မက
ှု နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစပခင်ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးက သူ၏ပမှနအ
် သက်တ ၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး၏
ပမှနအ
် သက်တ က ရရှခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအမှုသည် အတရိုးပါလှပပီိုး၊ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏
ဗဟချက်ပြစ်သည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆငသ
့်် ိုးဆငတ
့်် င
ွ ် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုန္င
ှ ့််
သက်ဆင်တသ ပထမအဆငသ
့်် ည် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ဗဟချက်န္င
ှ ့်် အလှမ်ိုးကွ တဝိုး၏။ ယင်ိုးသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အသွငသ
် ဏ္ဌ န် အနည်ိုးငယ်သ ရှပပီိုး စ တန်၏အပ်စိုးမမ
ှု ှ လူသ ိုးက
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အစမဟတ်တပ။ ပညတ်တတ ်တအ က်တွင ်
လူသ ိုးသည် ပညတ်တတ ်က လက်န ရန်သ သရှကကပပီိုး သ ၍ မျ ိုးတသ သမမ တရ ိုး
မရှခဲက့် ကတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် ပညတ်တတ ်တခတ်ထက
ဲ အမှုသည် စ တန်၏အပ်စိုးမမ
ှု ှ လူသ ိုးက
ကယ်တင်ပန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး ပါဝင်မှု မရှသတလ က် ပြစ်တသ တကက င၊့်် အမှု၏ ပထမအဆငက
့်် ဝည ဉ်တတ ်က
တက်ရက် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
လူသ ိုး၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငမ
့်် ပတ်သက်တသ အလွနအလွ
် ့်
န ် ရိုးရင
ှ ိုး် သည့််
ဤအမှုအဆငက
့်် လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးခဲသ
့်် ည် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး ဗဟချက်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်မှု
့် ည်။ ဤအမှုအဆငသ
နည်ိုးပါိုးပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တရ ိုးဝင်အမှုန္င
ှ ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ ဆက်စပ်မှု မရှတပ၊
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် သူ၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရန် လူဇ့် တခယူြ ့်
့်
မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။ ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သွယ်ဝက်ပပီိုး၊ န ိုးလည်၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအြ အလွ
နအ
် မင်ိုး ထတ်လန်ြွ့် ယတ
် က င်ိုးပပီိုး ချဉ်ိုးကပ်၍ မရန္င်တပ။
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက တက်ရက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မသငတ
့်် တ ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးထ

အသက်က တက်ရက် တထ က်ပတ
့်် တ ်တပ။ လူသ ိုးအတွက် အသငတ
့်် တ ်ဆိုးမှ
့် ပိုးရန် မသငတ
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက လူသ ိုးန္ှင ့်် နီိုးစပ်သည့်် ချဉ်ိုးကပ်နည်ိုး တစ်ခအပြစ်သ အသွ
ငတ
် ပပ င်ိုးရန်
့်
ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးအတွက် အသငတ
့်် လျ ်ဆိုးအရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်ရန် ရိုးရိုး ပမှနပ
် င်္္ြုလ်တစ်ဦိုး ပြစ်လ ရန် တပတည်ိုး။ ဤအရ က သူ၏ အမှုတွင ်
ဝည ဉ်တတ ်၏တနရ က ယူရန် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခြ လ
့် အပ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် အမှုပပြုရန် ထထက်ပ၍ သငတ
့်် တ ်တသ နည်ိုးလမ်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ အမှု၏
ဤအဆငသ
့်် ိုးဆငထ
့်် တ
ဲ င
ွ ် အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငက
့်် လူဇ့် တက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ဤအဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငသ
့်် ည်
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ အဓကတသ ခ
့်် ျ ိုး ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ခသည် န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ြက်
့် ျက်အဆငမ
လက်ြက်ညက
ီ
န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ြက် လိုးဝ ပပည့်စ
် တစသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
ပထမအဆငသ
့်် ည် ဒတယ အဆငအ
့်် တွက် အတပခခအတ်ပမစ်က ခင်ိုးတပိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ခသည် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်က ၊ အချင်ိုးချင်ိုး သဟဇ တမပြစ်ပခင်ိုးမရှဟ
ဆန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင ့်် အမှု၏ ဤအဆင ့်် န္ှစ်ဆငသ
့်် ည် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုးအတွက် အလွန ်
အတရိုးကကီိုးတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တခ ပင်ကလကခဏ ပြင ့်် တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ခန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
အမှုတစ်ခလိုးသည် ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုသည် အန္ှစ်မသ
ဲ့် ည့််
စက ိုးသ ပြစ်သွ ိုးမည်ဟ တပပ ၍ရလနီိုးနိုးီ ပြစ်သည်။ ဤအမှု အတရိုးကကီိုးသည် မကကီိုးသည်ဆသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လအပ်ချက်မျ ိုးအတပေါ်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏ မန ခမှုန္င
ှ ့်် အမှုက ၎င်ိုး၏ တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ှု ပပင်ိုးထန်ပခင်ိုးတအတပေါ်
့်
အတပခခသည်။ ဤအမှုက လပ်တဆ င်ြလ
့်် တ ်တသ သူက အလပ်လပ်သအ
ူ ိုးပြင ့််
့် လ ိုးသည့်် သငတ
ထမ်ိုးတဆ င်သည့်် အမှု၏သဘ ဝန္ှင ့်် အမှု၏ အတရိုးပါမှုတအတပေါ်
တင
ွ ် ကကြုတင်ခနမ
် ့် န
ှ ိုး် ရတပသည်။
့်
ဤအမှု၏ အတရိုးကကီိုးမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ- ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က
တက်ရက်လပ်တဆ င်တသ အမှု၊ သမဟ
့် တ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်တသ အမှု၊ သမဟ
့် တ်
လူသ ိုးမှတစ်ဆင ့်် လပ်တဆ င်တသ အမှု- အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ခယူရမည့်် နည်ိုးစနစ်အရ၊ ပထမဆိုး
ြယ်ရှ ိုးရမည်မှ လူသ ိုးမှတစ်ဆင ့်် လပ်တဆ င်တသ အမှုပြစ်ပပီိုး၊ အမှု၏သဘ ဝ၊ ဝည ဉ်တတ ်အမှုန္င
ှ ့််
လူဇ့် တ၏ အမှု၏ သဘ ဝတအတပေါ်
အတပခခ၍၊ လူသ ိုးအတွက် လူဇ့် တပြင ့်် လပ်တဆ င်တသ
့်
အမှုသည် ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် လပ်တဆ င်တသ အမှုထက် ပ၍ အကျြုိုးရပပီ
ှ ိုး၊ သ ၍
အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုး တပိုးသည်က တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဆိုးပြတ်တလသည်။ ဤသည်မှ အမှုက
ဝည ဉ်တတ ်ပြင ့်် လပ်တဆ င်မည်၊ သမဟ
့် တ် လူဇ့် တပြင ့်် လပ်တဆ င်မည်က ဆိုးပြတ်ချန် ထအချန်က
ဘရ ိုးသခင်၏အကကအစည် ပြစ်သည်။ အမှု၏အဆင ့်် အသီိုးသီိုးအြ အတရိုး
ပါမှုန္င
ှ ့်် အတပခခတရှ့် သည်။
့်

ယင်ိုးတသည်
အတပခအပမစ် မရှတသ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထင်ရ ပမင်ရ
့်
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးတအြ
တ
့်
့် ကျတသချ တသ ဉ ဏ်ပည တစ်ခ ရှတပသည်။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုး တန က်ကယ
ွ ်မှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင ့်် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအလယ် ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုပခင်ိုးကဲသ
့် တသ
ကကီိုးမ ိုးသည့််
့်
အမှုတစ်ခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ် သ ၍ပင် ရှတလသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုး အလိုးစတသည်
သူ၏ အမှုထက
ဲ လပ်ရပ်တင်ိုး၊ အကကအစည်တင်ိုးန္ှင ့််
့်
စတ်ကိုးူ တင်ိုးတတွ
့် င ် ထင်ဟပ်သည်။ ဤသည်မှ သ ၍ ခင်လပပီိုး စနစ်ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏
ပြစ်တည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသမ်တမွျို့တသ အကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးအတွက်
စတ်ကူိုးရန် ခက်ခဲပပီိုး၊ ယကကည်ရန် ခက်ခဲက ၊ ထအပပင်
လူသ ိုးအတွက် သရှရန် ခက်ခတ
ဲ ပသည်။
့်
လူသ ိုးက လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် လူသ ိုးအတွက် အလွန ် စတ်တကျနပ်ြွယ် ပြစ်တသ တယဘယျ
အတပခခသတဘ တရ ိုးအတင်ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
့်
န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ပါက၊ အလွန ် ကကီိုးမ ိုးတသ ကွ ဟချက်တစ်ခ တကယ်က ရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ကကီိုးပမတ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ခမ်ိုးန ိုးကကီိုးကျယ်တသ
အတင်ိုးအတ တစ်ခ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတတန
ွ ်တင
ွ ် လူသ ိုးအြ မတတွ
ိုးတတ်သည့််
့် က်ကယ
့်
တသိုးငယ်ပပီိုး တကျတသ စီမချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးစွ ရှတလသည်။ သူ၏အမှု အဆငတ
့်် င်ိုးက
အတပခခသတဘ တရ ိုးအတင်ိုး တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်သ မက၊ အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးသည်
လူဘ
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ဆ၍ မရန္င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးစွ ပါဝင်က ၊ ဤသည်တမှ့်
့် သ စက ိုးပြင ့်် ရှငိုး် ရင
လူသ ိုးြ ပမင်
့် ၍မရန္င်သည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှု ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပြစ်တစ အသီိုးသိုးီ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အစီအစဉ်မျ ိုး ပါရှသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အတပခအပမစ် မရှဘဲ အမှုမပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် အတရိုးမပါတသ အမှုက မလပ်တဆ င်တပ။
ဝည ဉ်တတ ်သည် တက်ရက် အလပ်လပ်တသ အခါတွင၊် ယင်ိုးသည် သူ၏ပန်ိုးတင်မျ ိုးပြင ့်် ပြစ်ပပီိုး၊
အမှုပပြုရန် သူလဇ
ူ ့် တခယူချန်တင
ွ ် (ဆလသည်မှ သူ၏ပပင်ပအက က အသွငတ
် ပပ င်ိုးချန်တွင)် ၊
ယင်ိုးသည် သ ၍ပင် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပြင ့်် ပြစ်တပသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက သူသည် သူ၏
ပင်ကလကခဏ က အဘယ်တကက ငမ
့်် ျ ိုး လလလ ိုးလ ိုး တပပ င်ိုးလဲမည်နည်ိုး။ သမဟ
့် တ်ပါက
အဘယ်တကက ငမ
့်် ျ ိုး သူသည် နမ်က
့် မှ
့် ျသကဲသ
့် တ်ယူခရပပီိုး န္ှပ်စက်ညှဉ်ိုးပန်ိုးခရသည့်် လူတစ်တယ က်
ပြစ်လ မည်နည်ိုး။
အမှုန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ တပပ ဆပါက လူဇ့် တထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အတရိုးပါဆိုးပြစ်ပပီိုး၊ အမှုက
တန က်ဆိုး အဆိုးသတ်တပိုးသမ
ူ ှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်က ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် မသလက်သည့်အ
် ချန်အချြုျို့တွင ် ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကတက
င်ိုးကကလ န္င်ပပီိုး လူသ ိုးထ
့်

တပေါ်ထန
ွ ိုး် က ၊ ပပီိုးတန က် မည်သက
ူ ့် မျှ အလွတ်မတပိုးဘဲ တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က်က စစ်တဆိုးလျက်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ တရ ိုးစီရင်မည်ဟ အချြုျို့က ယကကည်ကကသည်။
ဤနည်ိုးပြင ့်် တတွိုးထင်သတ
ူ သည်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှု၏ ဤအဆငက
့်် မသကကတပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် တရ ိုးမစီရင်သကဲသ
့် ၊ ့် တစ်တယ က်ပပီိုး
တစ်တယ က် မစစ်တဆိုးတပ။ ထသပပြုပခင်
ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်မည် မဟတ်တပ။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုသည် အတူတူ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် အတူတူ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ အန္ှစ်သ ရ၊ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရသည့််
လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ အပပစ်အ ိုးလိုးတ ပြစ်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
အတသိုးအြွဲပြစ်ပပီိုး အတရိုးမပါတသ အမှ ိုးတက
့် တရ ိုးမစီရင်တပ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုသည်
ကယ်စ ိုးပပြုတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ အထူိုးသပြင ့်် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတွက် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
မဟတ်တပ။ ထထက်
ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
့်
ကယ်စ ိုးပပြုရန်အလငှ့် လူတစ်စက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရသည့်် အမှုပြစ်သည်။ လူတစ်စအတပေါ်၌
မမ၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွကပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူဇ့် တပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးတစ်မျြုိုးန္ယ
ွ ်လိုး၏အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုရန် သူ၏အမှုက အသိုးပပြုသည်၊ ထတန
ွ ်
့် က်တင
ယင်ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး ပျျို့ န္ှတလသည်
။ ဤသည်မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု ပပြုသည်ပ
့် လည်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတစ်မျြုိုး၊ သမဟ
့် တ် လူတစ်စက တရ ိုးစီရင်သည် မဟတ်ဘ၊ဲ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ မတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး- ဥပမ အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ဆနက
် ့် ျင်မှု၊
သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မတကက က်ရွ ျို့ မှု၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူသ ိုး၏
တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုး အစရှသည်တက
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်က
့် တရ ိုးစီရင်သည်။ တရ ိုးစီရင်ခရသည့်အ
ဆနက
် ့် ျင်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး၊ ဤအမှုသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုပြစ်သည်။ လူသ ိုးက မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုရသည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူသ ိုးတ အတ
တ်က လမျ ိုးအတတ အတွငိုး် စတ်ကိုးူ တပါက်ခတ
ဲ့် သ
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ အတတ အတွငိုး် ပလလင်ပြြူကကီိုးတရှ ျို့က တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က လတ်တတလ လပ်တဆ င်လျက်ရတသ
ှ
အမှုသည် ပလလင်ပြြူကကီိုးတရှ ျို့ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
အတအကျပြစ်သည်။ မျက်တမှ က်တခတ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရ ိုးစီရင်ဆိုးပြတ်သည့််
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ဤဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် သူ၏အမှု၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
တစ်ခလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစ ပြစ်သည်။ သူအမှု
် ့် တ်ချက် ရှပပီိုး၊
့်
့် ၏ နယ်ပယ်သည် ကနသ

စကကဝဠ တစ်ခလိုး တက်ရက် ပါဝင်ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု၏ အန္ှစ်သ ရမှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တက်ရက် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်- တရတ်န္င်ငမှ တရွ ိုးချယ်ခရတသ
လူတအတွ
ကသ
်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူအတရအတွက် အနည်ိုးငယ်အတွက်လည်ိုး မဟတ်တပ။ လူဇ့် တ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတတ တွငိုး် တွင၊် ဤအမှု၏နယ်ပယ်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး
မပါဝင်တသ ်လည်ိုး၊ စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ိုး၏အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ သူ၏ ဇ တခန္ဓ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှု
နယ်ပယ်အတွငိုး် ရှ အမှုက သူ အဆိုးသတ်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် တယရှု ၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးသည် သူ၏
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက်ကကပခင်ိုးတန က်တွင ် စကကဝဠ အန္ှ ပျ
် ည်ိုးတူ သူသည်
့် ျို့ န္ှသွ
့် ိုးသည့်န
ဤအမှုက စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ိုးသ ချက်
ချင်ိုး တိုးချဲျို့လမ်မ
့် ည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုပြစ်တစ၊
့်
လူဇ့် တ၏အမှု ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်တစ်ခအတွငိုး် တဆ င်ရွက်တသ အမှု
ပြစ်သည်၊ သတသ
် ယင်ိုးအမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ိုး၏အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။
့်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တခ ပင်ကလကခဏ ပြင ့််
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ပြြူတသ
ပလလင်ကကီိုးတရှ ျို့တွင ် လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်တစ၊
လူဇ့် တ ပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်သည့်အ
် မှုက ပပြုသူသည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တရ ိုးစီရင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ဤအရ က သူ၏အမှုအတပေါ် အတပခခ၍ သတ်မှတ်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်၊ သမဟ
့်် ညီ
့် တ် အပခ ိုးတသ အတကက င်ိုးခအချြုျို့ န္ှငအ
သတ်မှတ်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
အယူအဆမျ ိုး သထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှနတ
် ရ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်တပ။ ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
လူသ ိုးက မည်သ တတွ
ိုးထင်သည်ပြစ်တစ၊ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသည် တန က်ဆိုး၌ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသ
့်
ပြစ်သည်။ မည်သက
ူ မျှ၊ “အမှုက ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်တသ ်လည်ိုး လူဇ့် တသည်
ဘရ ိုးသခင်မဟတ်။” ဟ မတပပ န္င်တပ။ ဤအမှုက လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ
မလပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် တွက၊် ဤသည်မှ အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးပြစ်သည်။ ဤအမှုသည်
ပပီိုးစီိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက၊် ဤအမှုတန က်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုသည်
ဒတယအကကမ် တပေါ်ထက
ွ ်လ လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူ၏ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌
ဘရ ိုးသခင်သည် အလိုးစတသ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု အ ိုးလိုးက အဆိုးသတ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စတတထအဆင ့်် ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရသူမှ
လူသ ိုး၊ ဇ တခန္ဓ ရှပပီိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုးပြစ်တသ လူသ ိုးပြစ်က ၊ တက်ရက်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရသည့်သ
် မ
ူ ှ စ တန်၏ ဝည ဉ် မဟတ်တသ တကက င၊့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက

ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က၌ တဆ င်ရွက်သည် မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးအလယ်တွင ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမက
ှု တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုအတွက်
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်ထက် မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ မသငတ
့်် တ ်သကဲသ
့် သ
့် ၍
အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီတပ။ အကယ်၍ တရ ိုးစီရင်မှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်
တဆ င်ရွကခ
် မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ အလိုးစပခြုငမမည် မဟတ်တပ။ ထအပပင်
၊ လူသ ိုးသည် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍
့်
မရန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ ရှု ပမင်န္င်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးထ မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် မလ န္င်သည့်အ
် တွက၊် ထသတသ
အမှုက
့်
လူသ ိုးအတနပြင့်် လက်ခရန် ခက်ခဲမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ တကက င ့်် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုမျ ိုးက
ချက်ချင်ိုးရရှမည် မဟတ်တပ။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမက
ှု တရ ိုးစီရင်မှသ လျှင ် စ တန်က အပပည့်အ
် ဝ အန္င်ယူန္င်တပသည်။
လူသ ိုးကဲသ
့် ပ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်သည့်န
် ည်ိုးတ၊ူ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
့် မှနလ
တပြ ငမ
့်် တ်မှုမရှပခင်ိုးက တက်ရက် တရ ိုးစီရင်ဆိုးပြတ်န္င်သည်၊ ဤသည်မှ သူ၏ရှရင်ိုးစဲွ သနရ
် ့် ှငိုး် မှုန္င
ှ ့််
သူ၏သ မန်ထက်ထိုးူ ပခ ိုးမ၏
ှု အမှတ်လကခဏ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက ပင်ဆင်တသ တကက င ့်် လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်န္င်သည့်အ
် တွက်၊ သူသ လျှင ်
လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီက တရ ိုးစီရင်န္င်သည့်် အတနအထ ိုးတင
ွ ရ
် သည်
ှ
။
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးမရှတသ သူတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန် မသငတ
့်် တ ်တပ။
့်
အကယ်၍ ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ယင်ိုးသည် စ တန်အတပေါ်
တအ င်န္င်ပခင်ိုးဟ အဓပပ ယ်ရမည် မဟတ်တပ။ ဝည ဉ်တတ ်သည် တသမျြုိုးမျ ိုးထက် ပင်ကအ ိုးပြင့််
သ ၍ ချီိုးတပမှ က်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ပင်ကအ ိုးပြင့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် က
လူဇ့် တအတပေါ် တအ င်န္င်သည်။ အကယ်၍ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤအမှုက တက်ရက်လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊
သူအတနပြင်
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏
့် လူသ ိုး၏ မန ခမှုအ ိုးလိုးက တရ ိုးစီရင်န္င်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
မတပြ ငမ
့်် တ်မှု အ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ပပန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုက
လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုးမှတစ်ဆင်လ
့် ည်ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်် အယူအဆမျှ မရှသည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်၊
ထတကက
င ့်် ဝည ဉ်တတ ်သည် ထသတသ
မတပြ ငမ
့်် တ်မက
ှု လိုးဝ ြွငခ
့်် ျရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူသ ိုး၏
့်
့်
မတပြ ငမ
့်် တ်မက
ှု ပင် သ ၍တက င်ိုးစွ ထတ်တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
မသတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုး၏ ရန်သူ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သူက
် ့် ျင်မမ
ှု ျ ိုးအ ိုး
့် ဆနက
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မန ခမှုအ ိုးလိုးက
လှစ်ဟထတ်တြ ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သူအမှု
့် ၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ် အမှု၏

အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးထက် ပ၍ သသ ထင်ရှ ိုးတလသည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် တစ်ရပ်လိုးက
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုး ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်မတဆ င်ရွက်ဘ၊ဲ ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုပြစ်တလသည်။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ပမင်က ထတတွျို့ န္င်ပပီိုး
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက လိုးဝ သမ်ိုးပက်န္င်သည်။ လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏ဆက်ဆတရိုးတွင၊် လူသ ိုးသည် ဆနက
် ့် ျင်မမ
ှု ှ န ခမှုသ၊ ့် ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မမ
ှု ှ
လက်ခမှုသ၊ ့် အယူအဆမျ ိုးမှ အသပည သ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးမှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သ ့်
တိုးတက်သွ ိုးသည်- ဤသည်တမှ့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မက
ှု လက်ခပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
ကယ်တင်ပခင်ိုး
ခရသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ထက
ွ ် စက ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ သည်၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တင
ွ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက လက်ခပခင်ိုး
အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် အသက်အတထ က်အပက
့် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လူသ ိုးက ရရှတပသည်။
ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ်အပြစ်
သူ၏ပင်ကလကခဏ ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် အကကီိုးမ ိုးဆိုးအမှုန္င
ှ ့်် အနက်နဆ
ဲ ိုးတသ အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏
အဆငသ
့်် ိုးဆငထ
့်် မ
ဲ ှ အတရိုးပါလှတသ အပင်ိုးမျ ိုးမှ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှု၏ အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏ နက်နတ
ဲ သ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမသ
ှု ည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအြ ကကီ
့် ိုးမ ိုးတသ
အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူတအတပေါ်
တဆ င်ရွက်သည့််
့်
အမှုသည် အလွနတ
် ရ ခက်ခဲပပီိုး၊ ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် ရန်လက လူတစ်မျြုိုးစီတင်ိုး၏
အရည်အချင်ိုးသည်လည်ိုး အတတ ်အတန် ညြ
့် ျင်ိုးတလသည်။ သရ့် တွင ် ဤအမှု၏အဆိုးတင
ွ ၊်
အပပစ်အန အဆ မျ ိုး မရှဘဲ မှနက
် န်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးက ရရှလမ်ဦ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
လူဇ့် တ အမှု၏ အကျြုိုးတရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအကျြုိုးတရ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ် အမှု၏ အကျြုိုးတရ ိုးထက်
သ ၍ ဆွတ
ဲ ဆ င်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အဆငသ
့်် ိုးဆငတ
့်် က
့် လူဇ့် တ၌ အဆိုးသတ်မည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က နင်္ိုးချြုပ်ရမည် ပြစ်သည်။ အတရိုးအကကီိုးဆိုးန္ှင ့််
အတရိုးအပါဆိုးအမှုက လူဇ့် တပြင့်် လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ရမည် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှု မရှပတပေါ်သည်ဟ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ခစ ိုးကကရတသ ်လည်ိုး၊
အမှနတ
် ွင ် ဤလူဇ့် တသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ ကကကမမ ၊ တည်ရမှု
ှ တန္ှ့် င ့််
သက်ဆင်တလသည်။

ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏ အဆငတ
့်် င်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအတွက် အတက င်အထည်
တြ ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ရည်ရွယ်ထ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးသည် လူဇ့် တ၌
သူ၏အမှုပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ဦိုးတည်ထ ိုးဆဲ ပြစ်သည်။
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့််
မြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ အရ မျ ိုး အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုသည်
ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်တစ်ခ အတွငိုး် တင
ွ ရ
် ပပီ
ှ ိုး၊ ဤအမှု၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်သည်လည်ိုး ကနသ
် ့် တ်မှု
ရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် သူ လူဇ့် တခယူသည့်် အချန်တင်ိုးတင
ွ ် သူသည်
အလွနအ
် ့် လွန ် ကယ်စ ိုးပပြုတသ သူအမှု
ှ ိုး် ချက်တစ်ခက တရွ ိုးချယ်သည်။ အမှုပပြုရန် သူသည်
့် ၏ ရည်မန
ရိုးရင
ှ ိုး် ပပီိုး၊ မထူိုးပခ ိုးတသ လူတစ်စက မတရွ ိုးချယ်ဘ၊ဲ ထအစ
ိုး လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအတွက်
့်
ကယ်စ ိုးလှယ်မျ ိုး ပြစ်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှသည့်် လူတစ်စက သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်အပြစ်
တရွ ိုးချယ်တလသည်။ ဤလူစက တရွ ိုးချယ်ရသည်မှ လူဇ့် တ၌ သူအမှု
် ့် သတ်
့် ၏ နယ်ပယ်သည် အကနအ
ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အထူိုးသပြင ့်် သူ၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ အတွက် ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်က လူဇ့် တ၌
သူ၏အမှုအတွက် အထူိုး တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အပပြုခအရ မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးသည် အတပခအပမစ် မရှသည် မဟတ်ဘ၊ဲ အတပခခသတဘ တရ ိုးအတင်ိုး
ပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှု၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်သည် လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အကျြုိုးပပြုရမည်
ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ရမည် ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့််
င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးသည် တယရှု ၏ကယ်တင် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက လက်ခရ တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ တရတ်လူမျြုိုးမျ ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက
လက်ခရ တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် တစ်ရပ်လိုးက ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ကကတလသည်။ င်္ျြူိုး လူမျြုိုးမျ ိုး၏
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးအြ အတပခခ
အတကက င်ိုးရင်ိုး ရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကယ်တင် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက လက်ခရ တွင ် တရတ်လူမျြုိုးမျ ိုး၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးအြလည်
ိုး အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခ ရှတပသည်။ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးအလယ်
့်
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုထက် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သ ၍
ထတ်တြ ်မပပသကဲသ
့် ၊ ့် တရတ်လူမျြုိုးမျ ိုးအလယ် လပ်တဆ င်လျက် ရှသည့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုထက်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ တစစ
ှ ့်် တအ င်ပမင်မတ
ှု က
် ရ ကမျှ သ ၍
့် ပ်တသချ မှုန္င
့် မည်သည့်အ
ထတ်တြ ်မပပတပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တသည်
လူနည်ိုးစ တစ်စကသ
့်
ရည်ညန်ိုးသည့်် ပတပါက်တသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် ဤလူနည်ိုးစအလယ် သူ၏အမှုသည်
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏ အမှုပြစ်ပပီိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
ရည်ရွယ်ထ ိုးတပသည်။ လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှု အဆိုးသတ်သ တရ
က်ရချ
ှ န်တွင၊်
့်

သူတန
သူ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုက
့် က်သလ
့် က်တသ သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအလယ်
့်
စတင်ပြနတ
် ့် ဝလမ်မ
့်် မှု၏ အတက င်ိုးဆိုးတသ အရ မှ တန က်ပင်ိုးတင
ွ ်
့် ည်။ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခငအ
သူ၏ တန က်လက်မျ ိုးသည် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတွက် သူ၏
အလက ဤလမ်ိုးခရီိုးအ ိုး လက်ခတသ သူတထ
် န်စွ န္ှင ့်် သ ၍ ခင်မ စွ
့် သ ၍ တကျမှနက
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ သူသည် တကျမှနက
် န်တသ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
တက်တွနိုး် န္ိုးှု တဆ ်မှုမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏ အလတက
့်
သူ၏တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးထ ချန်ထ ိုးန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူ၏အလယ် လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးတန္ှ့် င ့်် အတူတကွ
တနထင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ပပီိုးတပမ က်တလသည်။ ဤအမှုသည်သ
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က ရှု ပမင်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်ပင်န္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်တက
် ည်ိုးတပသည်။
့် ကက ိုးရန်ပြစ်သည့်် လူသ ိုး၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် တယတဟ ဝါ၏ တကျ ပပင်သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယထ
် သ တပေါ်
့် ခတ်က
့် လ သည်တ
အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပပီိုး၊ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
ယကကည်မတ
ှု ခတ်ကလည်ိုး နင်္ိုးချြုပ်တပိုးသည်။ အထူိုးသပြင ့်် တန က်ဆိုးလူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက သ ၍စစ်မန
ှ ၊် သ ၍လက်တတွျို့ကျသကဲသ
့် ၊ ့် သ ၍
န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ တခတ်တစ်တခတ်ထသ
ဲ တဆ
င်ကကဉ်ိုးတလသည်။ သူသည် ပညတ်တတ ်န္င
ှ ့််
့်
အယူဝါဒတခတ်က အဆိုးသတ်သည်သ မက၊ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ
စစ်မှနပ် ပီိုး ပမှနပ် ြစ်သည့်၊် တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သည့်၊် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုက
တြ ်ထတ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်တက
ွ ်က
့် ပပသသည့်၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအမှုက အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
ကွယဝ
် က
ှ ်လျက် ရှတလပပီိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးက ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ မတရရ ပခင်ိုး၏
တခတ်က သူသည် လိုးဝအဆိုးသတ်က ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က
ရှ တြွလတသ ်လည်ိုး၊ မရှ တြွန္င်ခသ
ဲ့် ည့်တ
် ခတ်က နင်္ိုးချြုပ်သည်၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
စ တန်က အတစခသည့်တ
် ခတ်က အဆိုးသတ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက လိုးဝအသစ်ပြစ်တသ
တခတ်ဆသ
ီ တစ်
တလျှ က်လိုး ဦိုးတဆ င်တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဝည ဉ်တတ ်ကယ်စ ိုး လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ရလဒ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုချန်တွင၊် သူ၏တန က်လက်မျ ိုးသည် ရှပတပေါ်သလ မရှပလည်ိုး တပေါ်သည့််
ထအရ မျ ိုးတန က်သ မရှ
တြွတတ သ
့် စမ်
့် ကဲသ
့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ်
့်
့် ိုးတဝါိုးဝါိုး မသွ ိုးလ ကကတတ တ
၎င်ိုးတသည်
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ခန်မှ့် နိုး် ပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနလ
် ့် က်ကကသည်။
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တပြင ့်် သူ၏အမှုက ပြနတ
် ့် ဝတသ အခါတွင၊် သူတန
ူ ျ ိုးသည်
့် က်သ လ
့် က်သမ
လူဇ့် တပြင ့်် သူလပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အမှုက ဘ သ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏမျ ိုး အ ိုးလိုးထသ ့်
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးကကလမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ န ိုးမျ ိုးဆီသ သူ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးက ဆက်သယ
ွ တ
် ပပ ဆကကလမ်မ
့် ည်။ သူ၏ဧဝတင်္လတရ ိုးက ရရှတသ သူတ ့်
ကက ိုးန ခဲသ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် သူအမှု
့် ည်၊ လူသ ိုးက
့် ၏ အမှနတ
ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ပမင်က ကက ိုးသရတသ အရ မျ ိုး ပြစ်လမ်မ
် ရ ိုးမျ ိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အမှနတ
ပြစ်က တက လ ဟလမျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤအချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏အမှုက ပြနတ
် ့် ဝတနသည့်် သက်တသမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
သူ၏အမှုက ပြနတ
် ့် ဝရ တွင ်
့်
သူအသိုးပပြုတသ တန်ဆ ပလ မျ ိုးလည်ိုးပြစ်သည်။ ဤအချက်မျ ိုး မတည်ရဘဲ
ှ န္င
ှ ၊့််
သူ၏ဧဝတင်္လတရ ိုးသည် န္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တနရ အ ိုးလိုးအန္ှ ပျ
မဟတ်တပ။ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး
့် ျို့ န္ှမည်
့်
မရှဘဲ လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသ ရှပါက၊ သူသည် စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ိုးက
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအ ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးအြ ့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် ကယ်ထည်မရှ၊ တတွျို့ ပမင်၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုသည်
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သက်တသအတထ က်အထ ိုး သမဟ
့် တ်
အချက်အလက်မျ ိုးက ချန်ထ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရှု ပမင်ရမည် မဟတ်တပ၊ မတည်ရသည်
ှ
့် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်ကသ အပမဲ
ယကကည်ရတပမည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရှု ပမင်ရမည်
မဟတ်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ကက ိုးသရမည် မဟတ်တပ။ အဆိုးတွငတ
် တ ့် လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသည်
အန္ှစ်မက
ဲ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မှနက
် န်တသ မျက်န္ ှ က အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရှရင်ိုးစဲွ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အမှုက လူသ ိုးက တူတအ င်တ၍ မရန္င်တပ။
တက င်ိုးကင်ဘရှ မပမင်န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုက လူသ ိုးအလယ် သူ၏ အမှုက
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်သည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြငသ
့််
ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးတထ
ွ ိုး် ရန်အတွက်၊ လူသ ိုးသည်
့် တပေါ်ထန
ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့ ပမင်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မှနက
် န်တသ မျက်န္ ှ က သရှလ သည့််
အတက င်ိုးဆိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက လူဇ့် တခ မဟတ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးက
စွမ်ိုးတဆ င် မရရှန္င်တပ။ ဤအဆငအ
့်် ထ သူ၏အမှုက တဆ င်ရွကပ် ခင်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
အသငဆ
့်် ိုးပြစ်တသ အကျြုိုးတရ ိုးက ရရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ လိုးဝ တအ င်ပမင်မှုတစ်ခ ပြစ်ပပီိုးပြစ်သည်။
လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင် အမှုသည် သူ၏အလိုးစတသ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏

ကိုးဆယ်ရ ခင်န္နှု ိုး် က ပပည့်စ
် တစန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တသည် သူ၏အမှုအ ိုးလိုးအြ ့်
သ ၍တက င်ိုးတသ အစပပြုပခင်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် သူ၏အမှုအ ိုးလိုးအတွက် အန္ှစ်ချြုပ်တစ်ခက
တပိုးပပီိုးပြစ်က ၊ သူ၏အမှုအ ိုးလိုးက ထတ်ပပန် တကကည ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤအမှုအ ိုးလိုးအြ ့်
တန က်ဆိုး မမခင်ိုးမချန် အ ိုးပြည့်မ
် က
ှု ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤချန်မစ
ှ ၍တန င်တွင၊် ဘရ ိုးသခင ့်် အမှု၏
စတတထအဆငက
့်် လပ်တဆ င်ရန် တန က်ထပ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ရလ
ှ မ့််မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တတယ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မည်သည့်် အြ
့် ွယရ
် အမှုမျှလည်ိုး လိုးဝ
ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင ့်် အသီိုးသိုးီ သည် တခတ်တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ အမှုက
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အလပ်ကသ
ဲ့် က
င ့်် လူဇ့် တ၌
့် လတစ်ခခက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ထတကက
့်
သူ၏ အမှုသည် တခတ်တစ်ခလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုက သူ လပ်တဆ င်သည့််
က လကသ ကယ်စ ိုးမပပြုသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုး လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအမှု၏
အဆိုးသတ်သည် သူအမှု
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်ဟ မဆလတပ။ ယင်ိုးမှ
့် က လိုးဝအဆိုးသတ်သ တရ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ ရှတနသည့်် အချန်အတတ အတွငိုး် တွင ် တခတ်တစ်တခတ်လိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
သူ၏အမှုက ပပီိုးစီိုးပခင်ိုးသ ပြစ်တပသည်၊ ယင်ိုးတန က်တင
ွ ် ထအမှုသည် တနရ အ ိုးလိုးသ ပျ
့် ျို့ န္ှ ့်
သွ ိုးသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သူ၏
အန င်္တ် အမှုက သူတန
် မ
ူ ျ ိုးထသ အပ်
န္လ
ှ မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
့် က်လက်သည့်သ
့်
တခတ်တစ်တခတ်လိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုက ပျက်စီိုးပခင်ိုးမရှဘဲ ဆက်လက်တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
့် ည်။
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ တခတ်တစ်တခတ်လိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ ့်
ပျျို့ န္ှပပီ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်မသ
ှ
ပပီိုးစီိုးပပီဟ မှတ်ယခ
ူ ရတပမည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
့် ိုးသည်န္င
တခတ်သစ်တစ်တခတ်က အစပပြုပပီိုး၊ သူ၏အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးသည်
သူ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးလပ်တဆ င်တသ အလပ်အ ိုးလိုးသည်
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်အတွငိုး် တွင ် ရှပပီိုး၊ ဤနယ်ပယ်က လွန၍
် သွ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး
မရှတပ။ အကယ်၍ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် မကကလ ခဲပ
့် ါက၊
လူသ ိုးသည် တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်သစ်က
့်
ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးလပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် လူအတနပြင
့်် လပ်ြ ပြစ်
့်
့် န္င်သည့််
သူတ
့် ဝန်၏ အတင်ိုးအတ အတွငိုး် မျှသ ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်သ ကကက သူလပ်သငတ
့်် သ အမှုက ပပီိုးစီိုးန္င်ပပီိုး၊ သူအပပင်
သူက
ူ ျှ
့်
့် ယ်စ ိုး မည်သမ
ဤအမှုက မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ဟတ်တပ၏၊ ငါတပပ တသ အရ သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှုန္င
ှ ့််
စပ်လျဉ်ိုး၍ ပြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ပထမဦိုးစွ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််

မကက်ညသ
ီ ည့်် အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ခက လပ်တဆ င်သည်၊ ယင်ိုးတန က်တင
ွ ် လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် တန က်ထပ် အမှုက လပ်တဆ င်တလသည်။ အမှု၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ
လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ ပ၊ ထအပပင်
သူသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်
မကက်ညသ
ီ ည့်် ပ၍မျ ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ပ၍ပင် ဆန်ိုးစစ်တဝြန်သည့်် အပမင်မျ ိုး ထွက်တပေါ် ကကတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အယူအဆမျ ိုး အသတခဂျရှသည့်် လူသ ိုးအလယ်တင
ွ ်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
ဆသည်ပြစ်တစ၊
့် သူက
့် မည်သ ဆက်
့်
သူ၏အမှုတတ ်က သူ ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူအ ိုးလိုးသည် သူ၏ အပ်စိုးမက
ှု ခလ ရကကပပီိုး
ပြစ်လမ်မ
် ရ ိုးသည် တရတ်လူမျြုိုးမျ ိုးအလယ်တွင ် ထင်ဟပ်သည်သ မက၊
့် ည်။ ဤအမှု၏ အမှနတ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး မည်သ သ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည်ကလည်ိုး ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။
ဤလူတအတပေါ်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတပေါ်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး၏ တရှ ျို့တပပိုးနမတ်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ အန င်္တ်တွင ် သူပပြုသည့်အ
် မှု၏
အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးသည် ဤလူတအတပေါ်
က အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးထက် တိုး၍ပင် သ လွန ်
့်
မျ ိုးပပ ိုးလမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ကကီိုးစွ တသ ခမ်ိုးကကီိုးန ိုးကကီိုးပြစ်မှု
မပါဝင်သကဲသ
့် မထင်
တပေါ် ပခင်ိုးပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးထ ိုးသည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် စစ်မှနပ် ပီိုး
့်
တကယ်ပြစ်က တစ်န္င
ှ တ
့်် စ်တပါင်ိုးလျှင ် န္ှစ်ပြစ်သည့်် အမှု ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် မည်သထ
ူ ့် မျှ
ကွယဝ
် က
ှ ်မထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ ့် မျှလည်ိုး လှညစ
့်် ိုးမထ ိုးတပ။ လူတတတွ
် ရ သည်
့် ျို့ ပမင်သည့်အ
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်က စစ်မှနသ
် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး ရရှတသ အရ မှ စစ်မှနတ
် သ
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသပည ပြစ်သည်။ အလပ်ပပီိုးဆိုးချန်တွင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်တသ အသပည အသစ် တစ်ခက ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အမှနတ
် ကယ် လက်စ ိုးတသ သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မည်သည်အ
့် ယူအဆချက်မျ ိုးမျှ ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအြ ဤလူ
ဇ့် တ၊ ဤလူဇ့် တ၏အမှုန္င
ှ ့််
့်
ဤလူဇ့် တ၏ အရ ရ တင်ိုးထက် သ ၍ အကျြုိုးပပြုသည့်အ
် ရ မရှသည့်အ
် တွက၊် ဤသည်မှ
တရတ်လူမျြုိုးတအတပေါ်
သူအမှု
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
့်
့် ၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျှသ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၌ သူအမှု
ယတန ့်
့် ၏ အကျြုိုးတရ ိုးကလည်ိုး ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအြ အကျ
ြုိုးရှသကဲသ
့် အန
င်္တ်ရှ သူ၏အမှုအြ အကျ
ြုိုးပပြုတပသည်။
့်
့်
့်
ဤလူဇ့် တသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက သမ်ိုးပက်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက ရယူလမ်မ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

ဘရ ိုးသခင်က ရှု ပမင်ရန်၊ န ခရန်န္င
ှ ့်် သရှရန် သ ၍ တက င်ိုးတသ အမှု မရှတပ။ လူသ ိုး
လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် ကနသ
် ့် တ်နယ်ပယ်တစ်ခကသ ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ချန်တွင ် သူသည် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်က စက ိုးမတပပ ဘဲ၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် စ်ရပ်လိုးန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခတသ သူအ ိုးလိုးအ ိုး
စက ိုးတပပ တလသည်။ သူ တကကည တသ အဆိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ အဆိုးသတ် ပြစ်သည်၊
လူသ ိုး တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ အဆိုးသတ်သ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သက
ူ ့် မျှ
အထူိုးဆက်ဆပခင်ိုးမပပြုသကဲသ
့် မည်
သက
ူ မျှ မတရ ိုး မြန္ှပ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် သူသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတွက် အမှုပပြုပပီိုး စက ိုးတပပ ဆတလသည်။ သပြစ်
့် ၍ ဤလူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရ ိုးစီရင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတွက်
သငတ
့်် လျ ်တသ ပန်ိုးတင်တစ်ခက စီစဉ်တပိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
တရတ်န္င်ငတွငသ
်
လပ်တဆ င်လငက
့်် စ ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် သူသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏အမှုက
တပြရှငိုး် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုးစီ
့်
မပပြုမီ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအလယ် သူ၏အမှုပျျို့ န္ှသည်
အထ မတစ ငဆ
့်် င်ိုးန္င်တပ။ ယင်ိုးသည်
့်
အလွနတ
် န က်ကျမည် မဟတ်တလ ။ ယခတွင ် သူသည် အန င်္တ်အမှုက အပပည့်အ
် ဝ
ကကြုတင်ပပီိုးစီိုးန္င်သည်။ အမှုပပြုတနသူသည် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူသည်
အကနအ
် ့် သတ်ရတသ
ှ
နယ်ပယ် တစ်ခအတွငိုး် တွင ် အကနအ
် ့် သတ်မတ
ဲ့် သ အမှုက လပ်တဆ င်တနပပီိုး၊
ထတန
့်် သ တ ဝန်က လူသ ိုးအ ိုး သူ တဆ င်ရွက်တစမည်
့် က်တွင ် လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငတ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူအမှု
့် ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးန္ှင ့််
အချန်တစ်ခကက သ အသက်ရင
ှ န္
် င်ပပီိုး၊ တခတ်တစ်ခလိုး၏အမှု အဆိုးသတ်သည်အထ လူသ ိုးက
အတြ ်မပပြုန္င်တပ။ သူသည် သူ၏အန င်္တ်အမှုက ကကြုတင်၍ တဟ ကန်ိုးထတ်သည်မှ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတန
ွ ၊် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
့် က်တင
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူ၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သူ၏ တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆငပ့်် ြစ်သည့်် အမှုထသ
ဲ ဝင်
့် ည်။
့် တရ က်ကကလမ်မ
မည်သမ
ူ ျှ လွတ်တပမ က်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးသည် ဤအရ န္ှငအ
့်် ညီ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
င ့်် အန င်္တ်တင
ွ ် တခတ်က ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ထတကက
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လမ်ိုးပပလမမ
့်် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်က လမ်ိုးပပလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်ရမည်။ အကယ်၍ ယင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်မှ တက်ရက် လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ မည်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးမျှ

ပြစ်ထန
ွ ိုး် မည်မဟတ်။ အကယ်၍ ယင်ိုးက ဝည ဉ်တတ ်မှ လပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည်ဆလျှငပ
် င်၊ အမှုသည်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတရိုးပါမှု ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဆွတ
ဲ ဆ င်မရ
ှု မည်
ှ
မဟတ်တပ။
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် အမှုသည် အတရိုးပါမှု ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊
မည်သည့်အ
် ရ အတွက် ယင်ိုးက လပ်တဆ င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ကသဇ အ ဏ ၊
ဉ ဏ်ပည တန္ှ့် င ့်် ပပည့်ဝ
် ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ှ ၊့်် ယင်ိုးသည် အဆိုးစန
ွ ် တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှု ရှမရှ
ဆသည်တက
ရကကသည်
ှ
။ သူပပြုတသ အမှုသည်
့် ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးက သရှြ ဆန္ဒ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်၊ စ တန်က အန္င်ယပူ ခင်ိုးအတွက်န္င
ှ ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တင
ွ ် သူကယ်တင်အြ သက်
တသခပခင်ိုးအတွက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ထသပြင
့် ၊့်် သူပပြုတသ အမှုသည် ကကီိုးစွ တသ အတရိုးပါမှု ရှရတပမည်။ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတက
စ တန်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် အဆိုးစန
ွ ် အလွနအ
် မင်ိုး
မျက်စကန်ိုးတစပပီိုးပြစ်က အကကီိုးအကျယ် ထခက်နစ်န တစပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌
ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုရသည့်် အတပခခအကျဆိုး အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး၏
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်သည် ဇ တခန္ဓ ရှတသ လူသ ိုးပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သည်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တန္ှ ငယ
့်် ှကြ
် လူ
့် သ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ က အသိုးပပြုတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲသ
ွ ည် အမှနတ
် ကယ်တွင ် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်လည်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မချ လအပ်တပသည်။ စ တန်သည် လူသ ိုး၏ဇ တခန္ဓ က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ပပယင်္်တစ်ခ ပြစ်လ က ၊ ဘရ ိုးသခင်က
အန္င်ယူရမည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်လ သည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပြစ်ပွ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ရန်
လူသ ိုး ပြစ်လ ရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဆိုးစန
ွ ် လက်တတွျို့ကျပခင်ိုး အမှု ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုတနချန်တွင၊် သူသည် လူဇ့် တ၌ စ တန်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ်
တက်ပဲဝ
ွ င်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သူ အမှုပပြုချန်တွင၊် သူသည် ဝည ဉ်တလ က၌ သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်တနပပီိုး၊ ဝည ဉ်တလ ကရှ သူ၏အမှုတစ်ခလိုးက ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အမှနပ် ြစ်တစသည်။
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရတသ သူသည် လူသ ိုး၊ သူက
့် မန ခတသ လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အန္င်ယူပခင်ိုးခရသူသည်
သူန္င
ှ ့်် ရန်ဘက်ပြစ်တသ စ တန်၏ပပယင်္် (ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ လည်ိုး လူသ ိုးပြစ်၏) ပြစ်က ၊
တန က်ဆိုးတွင ် ကယ်တင်ခရသည့်သ
် မ
ူ ှ လည်ိုး လူသ ိုးပြစ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်န္င
ှ ့်် တကယ့််တက်ပဲက
ွ တက်န္င်ြ၊ ့် သူက
့် သူ
ဲ့် အပပင်
ပန်ိုးအက က
့် မန ခသကဲသ
့် ကသ
့်
ပင်ဆင်ထ ိုးတသ လူသ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ြန္ှ့် င ့်် သူကဲ
့် အပပင်
ပန်ိုးအက ရှပပီိုး စ တန်၏
့် သ
့်

အန္တရ ယ်ပပြုမှုက ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးက ကယ်တင်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
အပပင်ပန်ိုးအက ရှသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လ ရန် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သ ၍ပင် လအပ်တလသည်။
သူ၏ရန်သမ
ူ ှ လူသ ိုးပြစ်သည်၊ သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည့်အ
် ရ မှ လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက ခရမည့်အ
် ရ မှ သူြန်ဆင်ိုးခဲတ
င ့်် သူသည်
့် သ လူသ ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
လူသ ိုးပြစ်လ ရမည် ပြစ်ပပီိုး ဤနည်ိုးပြင ့်် သူ၏အမှုသည် မျ ိုးစွ သ ၍ လွယ်ကလ
ူ
သည်။ သူသည်
စ တန်က အန္င်ယူန္င်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်န္င်သည်၊ ထအပပင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
ကယ်တင်လည်ိုး ကယ်တင်န္င်သည်။ ဤလူဇ့် တသည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး စစ်မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
အမျ ိုးန္ှငတ
့်် ူတသ လူဇ့် တမဟတ်တပ။ သူသည် လူသ ိုးသ ပြစ်သည့်် လူဇ့် တ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုး န္ှစ်ခလိုးပြစ်သည့်် လူဇ့် တပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူန္င
ှ ့်် လူသ ိုးကက ိုးက ကွ ပခ ိုးချက်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် ဆင်သည့်် အမှတ်အသ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသတသ
လူဇ့် တသ
့်
သူလပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့်အ
် မှုက လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်က ၊ လူသ ိုးအလယ် သူ၏အမှုက အပပည့်အ
် ဝ ပပီိုးစီိုးတစန္င်သည်။ အကယ်၍
ထသမဟ
့် တ်ပါက၊ လူသ ိုးအလယ် သူ၏အမှုသည် အပမဲ အန္ှစ်မပဲ့် ပီိုး အပပစ်အန အဆ ရှမည်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ဝည ဉ်န္ှင ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္န္
ဲ င်ပပီိုး တအ င်န္င်မလ
ှု ျက်
တပေါ်ထက
ွ ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုး၏ ဇ တတဟ င်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
တပြရှငိုး် ၍ မရန္င်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က မန ခသကဲသ
့် သူ
် ့် ျင်တသ သူမျ ိုးသည်
့် က
့် ဆနက
ဘယ်တသ အခါမျှ သူ၏ အပ်စိုးပခင်ိုးခရသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်မလ န္င်တပ၊ ဆလသည်မှ
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ မသမ်ိုးပက်န္င်သကဲသ
့် လူ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မရယူန္င်တပ။ အကယ်၍ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သူ၏အမှုက တပြရှငိုး် ၍မရန္င်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ အဆိုးသတ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် ည် မဟတ်တပ။
့် တရ က်န္င်လမ်မ
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးန္ှငအ
့်် တူ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
မဝင်တရ က်န္င်ပါက၊ ထသတသ
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုအြ ရလဒ်
တစ်ခ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့်
့်
ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သပြစ်
ွ သ
် ွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။
့် ၍ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရသည် တပျ က်ကယ
သူ၏လူဇ့် တသည် ကသဇ အ ဏ မရှတသ ်လည်ိုး၊ သူလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် ယင်ိုး၏
အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ တရှ င်လဲမရန္င်တသ သူအမှု
့် ၏ ဦိုးတည်ရ
ပြစ်သည်။ သူ၏ လူဇ့် တက ကသဇ အ ဏ ပင်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ မပင်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုက သူလပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှသတရွ ျို့၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်ပြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တသည် မည်မျှ ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး သ မန်ပြစ်ပါတစ၊ ဤလူဇ့် တသည်

ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် သူ လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်တလသည်။ ဤလူဇ့် တက လူမလပ်န္င်သည့်် အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏အတွငိုး် ပင်ိုး အန္ှစ်သ ရသည် မည်သည့်လ
် ူသ ိုးန္ှငမ
့်် ျှ
မတူတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက သူကယ်တင်န္င်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏
ပင်ကလကခဏ သည် မည်သည့်် လူသ ိုးမဆ၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
သူသည် လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
ပ၍ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် သူသည်
့်
မည်သည့်် ဇ တပကတရှသည့်် မည်သည့်သ
် မန်လူကမျှ မလပ်တဆ င်န္င်သည့်် အမှုက သူ
လပ်တဆ င်န္င်တသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငသ
် ည့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးက သူ ကယ်တင်န္င်တသ တကက င၊့်် ဤလူဇ့် တသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတလသည်။ သူသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် တတထရ တည်ိုး
ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ် မလပ်တဆ င်န္င်တသ အမှုက
သူလပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် တွက၊် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ထက်
ပ၍သက်တသခန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်ထက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပည့်အ
် ဝ
ရယူန္င်သည့်အ
် တွက်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် တန်ြိုးရသည့်
ှ
် မည်သည့်် လူသ ိုးထက်မဆ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ြသ
့် ၍အတရိုးကကီိုးသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဤလူဇ့် တသည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး
သ မန် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ြ သူ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးအြ ့်
့် ိုးမှုန္င
့် ၏ပပ
သူ၏အတရိုးပါမှုသည် သူက
ှ
ိုး၊ ဤလူဇ့် တ၏ စစ်မန
ှ တ
် သ တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုက
့် အလွန ် တန်ြိုးရတစပပီ
မည်သည့်် လူသ ိုးကမျှ တင်ိုးတ ၍မရန္င်တပ။ ဤလူဇ့် တသည် စ တန်က တက်ရက်
မြျက်ဆိုးီ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် စ တန်က တချမှုနိုး် ရန်၊ ပပီိုးလျှင ်
သူအ
် ဝ ကျြုိုးန္နွ ခတစရန် သူ၏အမှုက အသိုးပပြုန္င်တလသည်။
့် ပ်စိုးမှုက စ တန်အ ိုး အပပည့်အ
ဘရ ိုးသခင်က စ တန်က အန္င်ယူက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်န္င်သည်မှ
လူဇ့် တခယူတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် စ တန်က တက်ရက် မြျက်ဆိုးီ ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ြ အမှု
ပပြုရန်
့်
လူဇ့် တခယူတလသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သူသည် ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် မမကယ်ကယ်
သ ၍တက င်ိုးစွ သက်တသခန္င်ပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးက သ ၍
ကယ်တင်န္င်တလသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်က စ တန်က တက်ရက် ြျက်ဆိုးီ သည်ထက် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ သက်တသကခပပီိုး၊ သ ၍
ဆွတ
ဲ ဆ င်မရ
ှု သည်
ှ
။ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် သရှတစြ ့်
သ ၍တက င်ိုးစွ ကူညန္
ီ င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် မမကယ်ကယ်အြ ့်

သ ၍တက င်ိုးစွ သက်တသခန္င်တလသည်။

ဘုရ ားသြင် ကိန်ားဝပ် တသ ဇ တိပကတိ၏ အနှစသ
် ရ
ပထမဦိုးဆိုးတသ လူဇ့် တခယူသည့်် အခါ၌ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပေါ်တွင ်
န္ှစ်တပါင်ိုးသိုးဆယ်သ
့် ိုးန္စ
ှ ်ခွဲ တနထင်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည် သူ၏အမှုတတ ်က ထန္ှစ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ သိုးန္စ
ှ ်ခသ
ွဲ
ထမ်ိုးတဆ င်သွ ိုးခဲသ
ဲ့် သ အချန်အတတ အတွငိုး် န္ှင ့်် သူ၏အလပ်က
့် ည်။ သူ အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ခတ
အစမပပြုရတသိုးခင်အချန် ထန္ှစ်ချန်လိုးတင
ွ ် သူသည် သ မန် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးခဲသ
့် ည်။
့်
သူသည် သူ၏ သ မန် လူသဘ
ဝတွင ် န္ှစ်ပါင်ိုးသိုးဆယ်သ
့် ိုးန္ှစ်ခွဲ တနထင်သွ ိုးခဲသ
့် ည်။
့်
တန က်ဆိုးသိုးန္စ
ှ ်ခတ
ွဲ စ်တလျှ က်တွင ် သူသည် သူက
့် ည်။
့် ယ်သူ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် တြ ်ပပခဲသ
သူ၏အမှုတတ ်က စတင်၍ မထမ်ိုးတဆ င်ခင်တွင ် သူသည် သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ဘ မျှမပပခဲဘ
့် ၊ဲ
ပမှနပ် ြစ်တသ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှငသ
့််
တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏အမှုတတ ်က တရ ိုးဝင်
စတင်ထမ်ိုးတဆ င်သည့်် တန က်ပင်ိုးမှသ သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှ ထင်ရှ ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ထပထမန္ှစ်တပါင်ိုး န္ှစ်ဆယ်က
့် ိုးန္စ
ှ ်အတွငိုး် သူ၏အသက်တ န္ှင ့်် အလပ်အ ိုးလိုးမှ သူသည်
စစ်မှနသ
် ည်လ
့် ူ၊ လူသ ိုးန္ှင ့်် လူဇ့် တခန္ဓ ရှတကက င်ိုး တြ ်ပပခဲသ
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သူအသက်
့်
န္ှစ်ဆယ်က
့် ိုးန္ှစ် တန က်ပင်ိုးမသ
ှ
သူ၏အမှုတတ ်သည် အလွနတ
် လိုးနက်စွ စတင်ခပဲ့် ခင်ိုးတကက င့််
ပြစ်သည်။ “လူဇ့် တခယူပခင်ိုး” သည် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တတွင ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သူ၏
ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုးတင
ွ ် လူဇ့် တပသဏ္ဌ န်ပြင့်် အလပ်လပ်၏။ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်အြ လူ
့် ဇ့် တခယူရန်မှ တရှိုးဦိုးစွ သူသည် ဇ တပကတ ပြစ်လ ရမည်၊
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ဇ တပကတ ပြစ်လ ရမည်၊ ဤအရ မှ အတပခခအကျဆိုးတသ မရှမပြစ်
လအပ်ချက်ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ သွယ်ဝက်တသ
အနက်အဓပပ ယ်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တထဲတင
ွ ် အသက်ရင
ှ ၍
် အလပ်လပ်ပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အန္ှစ်သ ရ၌ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၊ လူသ ိုးတစ်တယ က်
ပြစ်လ ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။ သူ၏ လူဇ့် တခအသက်တ န္ှင ့်် အလပ်က အဆင်န္
ှ ်ဆင့်် ခွပဲ ခ ိုး၍ရသည်။
့် စ
ပထမအဆင်မ
် န်ခတ
ဲ့် သ အသက်တ ပြစ်သည်။
့် ှ သူ၏ အမှုတတ ်က မထမ်ိုးတဆ င်ခင် တနထင်ရှငသ
သူသည် သ မန်လူသ ိုးမသ ိုးစ၊ လိုး၀ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြင့်် လူဘဝ၏
သ မန်ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုးမျ ိုး၊
့်
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက လက်န ရင်ိုး၊ (အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အထည်၊ တနထင်စရ ၊ အပ်ပခင်ိုးစသည်)့်
သ မန်လူသ ိုး လအပ်ချက်မျ ိုး၊ သ မန် လူအ
့် ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ မန် လူခ့် စ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
တနထင်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် ရလျှင၊် ဤပထမအဆင့်် အတတ အတွငိုး် သူသည်

ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ မဟတ်၊ လိုး၀ သ မန် လူသဘ
ဝ၌ သ မန်လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး
့်
အ ိုးလိုးတင
ွ ် ပါဝင်လပ်တဆ င်ရင်ိုး အသက်ရင
ှ ် တနထင်သည်။ ဒတယအဆင်မ
့် ှ သူ၏ အမှုတတ ်
စတင်ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုးတန က် အသက်ရှင ် တနထင်သည့်် အသက်တ ပြစ်သည်။ သူသည်
သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည့်် အပပင်ပန်ိုးလကခဏ ဘ မျှမပပဘဲ သ မန်လက
ူ ့် ယ်ထည်ပြင ့်် သ မန်
လူသဘ
ဝထဲတွင ် ကျန်ိုးဝပ်တနတသိုးသည်။ သတသ
်လည်ိုး သူသည်
့်
့်
သူ၏အမှုတတ ်အတွက်သက်သက်သ အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး၊ ဤအချန်အတတ အတွငိုး်
သူ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝမှ သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ သ မန်အလပ်
ဆက်လက်တည်ရန္
ှ င်ရန်အတွက် လိုးဝ တည်ရသည်
ှ
၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
ထအချန်သတရ
ူ ့်
ဝသည် အမှုတတ ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှသည့််
့် က်တသ အခါ သူ၏ သ မန်လသဘ
အတနအထ ိုးအထ ရငက
့်် ျက်လ ပပီ ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့််
့်
အကကင်ိုးမဲဘ
တ ၏
့် ရ ိုးသတဘ သဘ ဝ န္ှစ်မျြုိုးစလိုး၏ အသက်တ လည်ိုးပြစ်တသ သူအသက်
့်
ဒတယအဆင်သ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ထမ်ိုးတဆ င်ရန် ပြစ်သည်။
့် ည် သူ၏အမှုတတ ်က သူ၏သ မန်လသဘ
သူအသက်
တ ၏ ပထမအဆင့်် အတတ အတွငိုး် တွင ် သူသည် လိုး၀ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝထဲ တနရပခင်ိုး၏
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏လူသဘ
ဝသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အလပ်၏ အလိုးစက
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတသိုး၊ မရင်က
ဝ ရင်က
့် ျက်တသိုး၍ ပြစ်သည်၊ သူ၏လူသဘ
့် ျက်လ ပပီိုး
့်
သူ၏အမှုတတ ်အ ိုး ထမ်ိုးတဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလ သည့်် တန က်ပင်ိုးတင
ွ မ
် ှ သူထမ်ိုးတဆ င်သင်သ
့် ည့််
သူ၏အမှုတတ ်က စတင်ထမ်ိုးတဆ င်န္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဇ တပကတအတနန္ှင ့်် သူသည် ကကီိုးထွ ိုး
ရင်က
့် တွက် သူအသက်
တ ၏ ပထမအဆင်သ
ူ ့်
ဝ
့် ျက်ရန် လအပ်သည်အ
့် ည် သ မန်လသဘ
့်
အသက်တ ပင်ပြစ်ပပီိုး၊ ဒတယအဆင်၌
ဝသည် သူ၏အလပ်န္င
ှ ့်် အမှုတတ ်က
့် မူ သူ၏လူသဘ
့်
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှသည်အ
့် တွက် သူ၏အမှုတတ ်လပ်ငန်ိုးမျ ိုး လပ်တနသည်အ
့် တတ အတွငိုး်
အသက်ရင
ှ သ
် ည့်် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏အသက်တ သည် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န္ှစ်မျြုိုးလိုး ပင်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတမွိုးြွ ိုးသည့််
အချန်မစ
ှ ၍ သဘ ဝလွန ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးကပပပပီိုး သူ၏အမှုတတ ်က
တလိုးနက်စွ စတင်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သူတွ
င့််
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့် င ် ခန္ဓ ဆင်ရ အန္ှစ်သ ရရှလမ်မ
့်
သူ၏လူသဘ
ဝသည် သူ၏ခန္ဓ ဆင်ရ အန္ှစ်သ ရအတွက် တည်ရပခင်
ှ ိုးပြစ်သည်၊ လူသဘ
ဝ
့်
့်
မရှဘဲန္င
ှ ့်် လူဇ့် တ မရှန္င်၊ လူသဘ
ဝမရှတသ ပင်္္ြုလ်တစ်တယ က်သည်လည်ိုး လူသ ိုးတစ်ဦိုး
့်
မဟတ်တပ။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ၏ လူသဘ
ဝသည် ဘရ ိုးသခင်
့်
ခယူထ ိုးတသ ဇ တပကတ၏ ပင်ကင်္ဏ်ပဒပ်ပြစ်သည်။ “ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူတသ အခါ
သူသည် အကကင်ိုးမဲ့် ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးလိုးဝမဟတ်” ဟ ဆပခင်ိုးသည်

ဘရ ိုးသခင်က တစ ်က ိုးပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤထွက်ဆချက်မျြုိုး လိုး၀မရှဘဲ၊
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးက ချြုိုးတြ က်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုတတ ်က
စတင်ထမ်ိုးတဆ င်သည့်် တန က်ပင်ိုးတွငပ
် င်လျှင၊် သူ၏အလပ်က တဆ င်ရွက်ချန်၌ သူသည် သူ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲ၌ လူသ ိုးအပပင်ပန်ိုးကယ်ထည်န္င
ှ အ
့်် တူ တနထင်ဆပ
ဲ င်ပြစ်သည်၊
ထအချန်၌ပင် သူ၏လူသဘ
ဝသည် သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက သ မန်ဇ တပကတ၌
့်
အလပ်လပ်တစသည့်် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခတည်ိုးအတွကသ
်
တဆ င်ရွက်တပိုးသည်။ ထတကက
င့််
့်
အလပ်က တဆ င်ရွက်သမ
ူ ှ သူ၏လူသဘ
ဝထဲတင
ွ ် ကန်ိုးဝပ်တနသည့်် ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ
့်
ပြစ်သည်။ လပ်တဆ င်တနသည်မှ သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြစ်ပပီိုး သူ၏လူသဘ
ဝ
့်
မဟတ်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး ယင်ိုးဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝက သူ၏လူသဘ
ဝထဲ သဝှက်ထ ိုးသည်၊
့်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် သူ၏အလပ်က သူ၏ ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သူ၏လူသဘ
ဝက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သတသ
်လည်ိုး အလပ်က
့်
့်
ထမ်ိုးရွက်သည်မှ က ိုး သူ၏ဇ တပကတ ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်လည်ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက
ှ ၊့််
့် ယ်ထည်န္င
လူသ ိုးအန္ှစ်သ ရသ မက ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရပါ ရှသည့်် ဇ တပကတထဲတွင ် တနထင်သည့််
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လ တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
လူသ ိုးတစ်တယ က် ပြစ်သည်အ
့် တွက် ြန်ဆင်ိုးခ မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမဆ၏ အထက်၌ရှပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က တဆ င်ရွက်န္င်သည့်် မည်သည့်လ
် ူသ ိုးမဆ၏ အထက်၌လည်ိုး ရှသည်။
ထတကက
င့်် သူကသ
ဲ့် ပင်
့် မ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် လူသဘ
ဝက
့်
့် လူခန္ဓ
့် အပပင်ပန်ိုးကယ်ထည် ရှကကသည်သ
့်
ပင်ဆင်ကကသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးထဲတွင၊် သူတစ်ပါိုးတည်ိုးသ လျှင ် လူဇ့် တခယူသည့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးသအ
ူ ိုးလိုးမှ မူ ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ထသူအ ိုးလိုးတတွ
့် င ်
လူသဘ
ဝရှကကတသ ်လည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးမျ ိုး၌ လူသဘ
ဝမှလွဲ၍ ဘ မျှမရှကကတပ၊
့်
့်
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ကမူ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်၊ သူ၏ဇ တပကတ၌ သူသည်
လူသဘ
ဝရှရသ မက ပအတရိုးကကီိုးသည်မှ ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ ရှတနပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
သူ၏လူသဘ
ဝက သူဇ့် တပကတ၏ အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် သူ၏တနစဉ်အသက်
တ တွင ်
့်
့်
ပမင်န္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝကမူ သပမင်ရန် ခက်ခဲသည်။ သူ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် သူ၌ လူသဘ
ဝရှမှသ တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်သည်အ
့် တွကန္
် င
ှ ့််
့်
လူမျ ိုးစတ်ကိုးူ ထ ိုးသမျှ သဘ ဝလွန ် မဟတ်သည်အ
့် တွက်၊ ၎င်ိုးကပမင်န္င်ရန်မှ လူတအြ
့်
့်
အလွနတ
် ရ ပင် ခက်ခဲလှသည်။ ယတနက
် င် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ တ
် သ
့် လတွငပ
အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်န္င်ရန်မှ လူတအတွ
က် အခက်ခဆ
ဲ ိုး ပြစ်သည်။ ထအတကက င်ိုးအရ က
့်

ဤမျှရည
ှ လ
် ျ ိုးစွ ငါတပပ ပပီိုးတသ တန က်ပင်ိုးတင
ွ ပ
် င်၊ သင်တအမျ
ိုးစအတွက် ထအရ မှ
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မတ
ှု စ်ခပင် ပြစ်တနတပဦိုးမည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
် ွင၊် ဤအတရိုးကစစမှ
့် ည်။ အမှနတ
အလွနပ
် င်ရိုးရင
ှ ိုး် ၏၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ ပြစ်လ သည်အ
့် တွက်၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည်
ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် လူသဘ
ဝတ တပါင်
ိုးစပ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတပါင်ိုးစပ်ပခင်ိုးက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်ဟ၊ ကမဘ တပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ဟ တခေါ်သည်။
တယရှု ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် တနထင်သွ ိုးခဲတ
့် သ အသက်တ မှ ဇ တပကတ၏ သ မန်အသက်တ ပြစ်သည်။
သူသည် သူဇ့် တပကတ၏ သ မန် လူသဘ
ဝထဲတင
ွ ် တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏အလပ်က
့်
တဆ င်ရွကပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တပပ ဆပခင်ိုးအတွက်၊ သမဟ
့် တ် န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက
ကျန်ိုးမ တစပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးအတွက်၊ ထကဲသ
့် ထူ
ဲ ှတသ အရ မျ ိုးက
့် ိုးကလ
ပပြုလပ်ပခင်ိုးအတွက် သူ၏ကသဇ အ ဏ သည် မျ ိုးတသ အ ိုးပြင့်် သူ၏အမှုတတ ်က စတင်ပခင်ိုး
မပပြုမီအချန်အထ မမကယ်ကယ် ပပသခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ သူ၏အမှုတတ ်က မထမ်ိုးတဆ င်ခင်၊
သူ၏အသက် န္ှစ်ဆယ်က
့် ိုးန္စ
ှ ် မတင်ခင်က သူ၏အသက်တ က သူသည် သ မန်ဇ တပကတပင်
ပြစ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုး လတလ က်တသ သက်တသပြစ်သည်။ ယင်ိုးတကက င်န္
ှ ့်် သူ၏အမှုတတ ်က
့် င
စတင်မထမ်ိုးတဆ င်ရတသိုးသည့်် အတွကတ
် တကက
င့်် လူမျ ိုးသည် သူအထဲ
တင
ွ ် ဘရ ိုး၏
့်
့်
သတဘ သဘ ဝရှတသ အရ တစ်ခမျှ မပမင်ခကဲ့် က၊ သ မန်လူတစ်တယ က်ထက်ပ၍ ဘ တစ်ခမျှ
မပမင်ခကဲ့် က၊ ၎င်ိုးအချန်တန်ိုးက လူအချြုျို့တသည်
သူက
့် ့်
့်
့် တယ သပ်၏သ ိုးဟ ယကကည်ခကဲ့် ကသကဲသ
သ မန် လူသ ိုးတစ်တယ က်ဟသ ပမင်ခကဲ့် ကသည်။ လူမျ ိုးက သူသည်
သ မန်လူတစ်တယ က်၏သ ိုးဟ တတွိုးထင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ခယူထ ိုးတသ
လူဇ့် တပကတ ပြစ်သည်ဆပခင်ိုးက လိုးဝ မသခဲက့် ကတပ၊ သူ၏အမှုတတ ်က ထမ်ိုးတဆ င်တနချန်
အတွငိုး် မှ ပင်လျှင၊် သူသည် အဩြွယ်ရ မျ ိုးစွ ပပြုလပ်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ
အပပင်ပန်ိုးကယ်ထည်န္င
ှ ့်် ခရစ်တတ ် ပြစ်တနခဲသ
့် တွက၊် လူအမျ ိုးစသည် သူက
့် ည်အ
့်
တယ သပ်၏သ ိုးပြစ်သည်ဟသ တပပ ဆခဲက့် ကတန်ိုးပြစ်၏။ သူ၏ သ မန်လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
သူ၏အလပ်န္စ
ှ ်ခစလိုးသည် ပထမ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးရန်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဇ တပကတထဲသ အလ
ိုးစ ၀င်တရ က်လ ခဲတ
့် ကက င်ိုး၊ သ မန်လူသ ိုးတစ်တယ က် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
ပြစ်လ တကက င်ိုးက သက်တသပပရန်၊ တည်ရခဲ
ှ ပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အလပ်က မစတင်ခင်က
သူ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝသည် သူသည် သ မန်ဇ တပကတ ပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပင်ပြစ်ပပီိုး၊
တန က်ပင်ိုး သူအလပ်လပ်လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ လည်ိုး သူသည် သ မန် ဇ တပကတသ ပြစ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုး
သက်တသပပသည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
ဝန္ှငပ
့်် င်
့် တသ ် သူသည် ဇ တပကတ၌ သ မန် လူသဘ
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယတ
် သ အမှုမျ ိုးက တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ န မကျန်ိုးတသ သူတက
့်

ကျန်ိုးမ တစက နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ နမတ်လကခဏ မျ ိုး
သူပပြုန္င်ခပဲ့် ခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏ဇ တပကတသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ရှပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ် ၀တ်ဆင်ထ ိုးသည့်် ဇ တပကတ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ဤကသဇ အ ဏ က သူပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊
ထသပ့် င်ဆင်ပခင်ိုးတကက င့်် သူသည် ဇ တပကတ မဟတ်တကက င်ိုးက ဆလပခင်ိုး မဟတ်တပ။
န မကျန်ိုးတသ သူတက
် တ်ပခင်ိုးသည် သူ၏အမှုတတ ်တွင ်
့် ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
ထမ်ိုးတဆ င်ရန်လအပ်သည့်် အလပ်ပင်ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးမှ သူ၏လူသဘ
ဝထဲတွင ် သဝှက်ထ ိုးတသ
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ တြ ်ပပချက်တစ်ရပ် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးက
သူပပသည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ကသဇ အ ဏ က မည်ကသ
ဲ့် ပင်
့် ပပသည်ပြစ်တစ၊ သူသည်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝထဲတင
ွ ် အသက်ရင
ှ ဆ
် ပဲ ြစ်ပပီိုး၊ သ မန် ဇ တပကတ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။
က ိုးတင်တပေါ်တွင ် အတသခပပီိုးတန က် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အချန်အထ၊ သူသည် သ မန်
ဇ တပကတ၌ ကန်ိုးဝပ်ခသ
ဲ့် ည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်က အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးပခင်ိုး၊ န မကျန်ိုးတသ သူက
ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးတသည်
သူအမှု
့်
့် တတ ်၏
အစတ်အပင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏သ မန် ဇ တပကတ၌ တဆ င်ရွကခ
် ဲသ
့် ည့်် အလပ်အ ိုးလိုးပင်ပြစ်သည်။
သူသည် က ိုးတင်သ မသွ
ိုးခင်တွင ် သူမည်သည်အ
့် ရ က လပ်တနခဲသ
့် ည် ပြစ်ပါတစ၊ သူ၏သ မန်
့်
လူဇ့် တပကတန္ှင ့်် ဘယ်တသ အခါမျှ မခွခ
ဲ ွ ခဲတ
့် ပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အလပ်က တဆ င်ရွကတ
် နခဲတ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ခယူထ ိုးတသ လူဇ့် တပြစ်သည်အ
့် တွက၊် သူသည် အစ စ ိုးပပီိုး အဝတ် ဝတ်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်၊
သ မန်လူသ ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုး ရှခဲပ့် ပီိုး၊ သ မန်လူသ ိုး၏ အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် သ မန်လူသ ိုး၏စတ်တ ့်
ရှခဲသ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ သူသည် သ မန် လူသ ိုးတစ်တယ က် ပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးသည့်် လူဇ့် တသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ ရှသည့်် ဇ တပကတ ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
သဘ ဝလွန ် မဟတ်တကက င်ိုးက သက်တသပပ၏။ သူ၏လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ပထမလူဇ့် တခယူပခင်ိုး အလပ်က ပပီိုးပပည့်စ
် တစရန်၊ ပထမလူဇ့် တခယူပခင်ိုးက ပပြုလပ်ရမည့်် အမှုတတ ်
ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးရန်ပင် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ရိုးရိုးပမှနလ
် ူသ ိုး တစ်တယ က်သည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အလပ်က ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အလပ်က လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင့်် စ တန်က
့်
န္ှမ်န္င
ှ ိုး် ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဇ တခန္ဓ
တစ်ခ ပြစ်လ ပခင်ိုးက ဆလသည်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ ပြစ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊
ဇ တပကတပပြုတသ အလပ်မှ ဇ တပကတ၌ ပပည့်တ
် ပမ က်တသ ၊ ဇ တပကတအ ိုးပြင့်် တြ ်ပပတသ

ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတမှလွဲ၍
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုး
မရှတပ၊ ဆလသည်မှ အပခ ိုးမည်သတ
ူ စ်ဦိုးမျှ မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးတသ
လူဇ့် တတစ်ခတည်ိုးသ ၊ ဤသ မန် လူသဘ
ဝ တစ်ခတည်ိုးသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အလပ်က
့်
တြ ်ပပန္င်သည်။ အကယ်၍ သူ၏ ပထမအကကမ် ကကလ ပခင်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည်
အသက်န္စ
ှ ်ဆယ်က
့် ိုးန္စ
ှ ် မတင်ခင်တွင ် သ မန် လူသဘ
ဝ မရှခဲပ
ှ ့််
့် ါက၊ အကယ်၍ သူတမွိုးြွ ိုးပပီိုးသည်န္င
့်
ချက်ချင်ိုးပင် နမတ်လကခဏ မျ ိုး ပပြုန္င်ခမ
ဲ့် ည် ဆပါက၊ အကယ်၍ သူစက ိုးတပပ တတ်သည်န္င
ှ ့််
ချက်ချင်ိုးပင် တက င်ိုးကင် ဘ သ စက ိုးက တပပ န္င်ခမ
ဲ့် ည် ဆပါက၊ အကယ်၍ ကမဘ တပေါ်၌
ပထမဆိုးအကကမ် သူ၏တပခချလက်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သူသည် တလ ကီတရိုးရ အ ိုးလိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်က ၊ လူပင်္္ြုလ်တင်ိုးစီ၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်မည် ဆပါက၊ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် သ မန်လူသ ိုးတစ်တယ က်ဟ
့်
တခေါ်ဆပခင်ိုးခရန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ ထသတသ
ဇ တပကတမှ လည်ိုး လူသ ိုးဇ တပကတဟ
့်
တခေါ်ဆပခင်ိုး ခန္င်ခရ
ဲ့် မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ခရစ်တတ ်သည် ဤအတင်ိုးပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် အန္ှစ်သ ရသည်လည်ိုး တပျ က်ဆိုးသွ ိုးမည် ပြစ်သည်။
သူ သ မန် လူသဘ
ဝ ပင်ဆင်ပခင်ိုးမှ သူသည် လူဇ့် တခယူထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက
့်
သက်တသပပသည်၊ သ မန်လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ကကီိုးထွ ိုးမပှု ြစ်စဉ်က သူကကြုရသည်ဟူသည့််
အချက်သည်လည်ိုး သူသည် သ မန် ဇ တပကတ ပြစ်တကက င်ိုးက ဆက်လက် ထင်ရှ ိုးတစသည်၊
ထအပပင်
သူ၏အလပ်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်တ ့်
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုးက တြ ်ပပသည့်် လတလ က်တသ သက်တသပင်ပြစ်သည်။ သူအလ
ပ်၏
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးအရ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ တစ်နည်ိုးဆရလျှင ် အလပ်၏
ဤအဆင်မ
ဝန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ရန်
့် ှ ဇ တပကတ၌ လပ်တဆ င်ရန် လအပ်ပပီိုး၊ သ မန် လူသဘ
့်
လအပ်သည်။ ဤအရ သည် “လူဇ့် တ ခယူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်” န္ှင ့်် “လူဇ့် တတွင ် တပေါ်လ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်” အတွက် ကကြုတင်လအပ်သည့်အ
် ချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ ခယူသည့််
အကကမ်န္စ
ှ ်ကကမ်စလိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်မှ ပြစ်ရပ်အမှနပ
် င် ပြစ်သည်။ လူတက
့် တယရှု သည်
သူ၏အသက်တ တစ်တလျှ က်လိုးမှ အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ကမဘ တပေါ်မှ သူအလ
ပ်
့်
ဆိုးခန်ိုးတင်သည့်် အချန်အထ သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏လကခဏ က မပပသခဲ၊့် သူတွ
့် င ်
သ မန်လူသ ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုး၊ သမဟ
ှု ျ ိုး
့် တ် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုး စတ်ခစ ိုးမမ
မရှ၊ ဘဝ၏ အတပခခ လအပ်ချက်မျ ိုးလည်ိုး လအပ်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှ၊ သမဟ
့် တ် သ မန်လူသ ိုး
အတတွိုးမျ ိုးကလည်ိုး စဉ်ိုးစ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးမရှ စသပြင့်် ယကကည်တက င်ိုး ယကကည်ကကလမ်မ
့် ည်။ သူတသည်
့်

တယရှု က လူထက်
သ လွနတ
် သ ဉ ဏ်သ ရှရမည်၊ သ လွနထ
် ိုးူ ကတ
ဲ သ လူသဘ
ဝ ရှရမည်ဟသ
့်
့်
မှတ်ထင်ကကသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်အ
့် တွက် သ မန်လူသ ိုးတ တတွ
ိုးတခေါ်
့်
တနထင်သည်အ
့် တင်ိုး သူမပပြုသင်ဟ
့် သူတယ
့် ကကည်ကကပပီိုး၊ သ မန်လူသ ိုးတစ်တယ က်ကသ ၊
လူသ ိုးအစစ် တစ်ဦိုးကသ လျှင ် သ မန်လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက တတွိုးန္င်ပပီိုး၊ သ မန်
လူသ ိုးအသက်တ က အသက်ရင
ှ န္
် င်မည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး
အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအယူအဆမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အလပ်၏
မူလရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆန်ကျင်
တနသည်။ သ မန်လူသ ိုး အတတွိုးအတခေါ်သည် သ မန် လူသ ိုး
့်
ဆင်ပခင်ဉ ဏ်န္င
ှ ့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက တထ က်မသည်၊ သ မန် လူသဘ
ဝသည် ဇ တပကတ၏
့်
သ မန် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တထ က်မပပီိုး၊ ဇ တပကတ၏ သ မန် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး
ဇ တပကတ၏ သ မန်အသက်တ က အပပည်အ
့် ဝ ပြစ်တစသည်။ ထကဲသ
့် တသ
ဇ တပကတထဲတွင ်
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က
့်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်မည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူဇ့် တခတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ၏ အပပင်ပန်ိုး
ကယ်ထည်ကသ ပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုး၊ သ မန်လူသ ိုး အတတွိုးမျ ိုးက တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုး မရှခဲပ
ဝ
့် ါက၊ လူသဘ
့်
အစစ်အမှနက
် မဆထ ိုးန္ှင ့်် ဤဇ တပကတသည် လူ၏ ဆင်ပခင်ဉ ဏ်ကပင် ပင်ဆင်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ လူသဘ
ဝ မရှသည့်် ဤကဲသ
့် တသ
ဇ တပကတသည် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်
့်
့်
တဆ င်ရွက်သင်သ
စ
့် မ
ွ ်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သ မန်စတ်သည်
့် ည့်် အမှုတတ ်က အဘယ်သ ပြည်
့်
လူသ ိုးအသက်တ ၏ ကဏ္ဍအ ိုးလိုးက ထန်ိုးထ ိုးတပိုးသည်၊ သ မန်စတ် မရှပါက လူသ ိုးတစ်တယ က်
မဟတ်တပ။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊် သ မန် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးမရှတသ
လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးသည် စတ်မန္ှသူ
ဝ
့် တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝသ ရှပပီိုး လူသဘ
့်
မရှတသ ခရစ်တတ ် အ ိုးလည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးတသ လူဇ့် တဟ တပပ ၍ မရန္င်တပ။ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးတသ လူဇ့် တသည် အဘယ်နည်ိုးန္ှင ့်် သ မန် လူသဘ
ဝ မရှန္င်ရမည်နည်ိုး။
့်
ခရစ်တတ ်သည် သ မန်လူသ ိုးစတ် မရှဟ တပပ ဆပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တစ ်က ိုးပခင်ိုးပင်
မဟတ်တပတလ ။ သ မန် လူသ ိုးမျ ိုး တဆ င်ရွက်သည့်် လပ်တဆ င်မအ
ှု ိုးလိုးသည်
သ မန်လူသ ိုးစတ်၏ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတပေါ်တင
ွ ် မူတည်သည်။ ထအရ မရှပါက လူသ ိုးမျ ိုးသည်
မူမမှနစ
် ွ ပပြုမူကကမည်ပြစ်သည်၊ သူတသည်
အပြြူန္ှင ့်် အမည်ိုးကက ိုး၊ အတက င်ိုးန္င
ှ ့်် အဆိုးကက ိုးမှ
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်ကပင် တပပ န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလမ်မ
သူတ၌့်
့် ည် မဟတ်တပ၊ ထအပပင်
့်
ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူကျင်
့် တ်တရ ိုးမျ ိုးလည်ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထနည်ိုးတူစွ ပင်၊
့် ဝ
အကယ်၍ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သ မန်လူသ ိုးကဲသ
့် မတတွ
ိုးတခေါ်ပါက၊ သူသည်
့်
စစ်မန
ှ တ
် သ ဇ တပကတ၊ သ မန်ဇ တပကတ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ် ပခင်ိုး

မရှသည့်် ထကဲသ
့် တသ
ဇ တပကတသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အလပ်က
့်
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ကမဘ တပေါ်တွင ် လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတူတကွ တနထင်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
သူသည် ပမှနဇ
် တပကတ၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးကပင် ပမှနအ
် ိုးပြင့်် တဆ င်ရွက်န္င်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူရပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှု၊ လူဇ့် တသ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကကလ ပခင်ိုး၏ ပကတ အန္ှစ်သ ရသည် တပျ က်ဆိုး သွ ိုးခဲမ
့် ည်ပြစ်သည်။
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝသည် ဇ တပကတ၌ သ မန် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏
့်
အလပ်က ထန်ိုးသမ်ိုးရန် တည်ရသည်
ှ
။ သူ၏ သ မန် လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်သည် သူ၏သ မန်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သူ၏ ခန္ဓ ဆင်ရ လပ်တဆ င်မအ
ှု ိုးလိုးက တထ က်မသည်။ သူ၏ သ မန်
့်
လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်သည် ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အ ိုးလိုးက တထ က်မရန်
တည်ရသည်
ှ
ဟ တပပ ၍ရသည်။ အကယ်၍ ထဇ တခန္ဓ သည် သ မန် လူသ ိုးစတ်က မပင်ဆင်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင် ထဇ တပကတတွင ် လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ၊ ထအပပင်
ဇ တပကတ၌
့်
သူလပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အရ ကလည်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သ မန်လူသ ိုး စတ်က ပင်ဆင်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
သူ၏အလပ်သည် လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် တရ တန္ှ တနပခင်ိုး မရှတပ၊ စတ်ရတသ
ှ
လူသဘ
ဝက
့်
ပင်ဆင်ြ လ
ဝထဲမှ အလပ်က သ မန်လူသ ိုး အတတွိုးအတခေါ်က
့် အပ်ချက်ပြင်၊့် သူသည် လူသဘ
့်
အသိုးချပခင်ိုးပြင့်် မဟတ်ဘဲ သ မန်စတ်န္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်သည်။ သူဇ့် တပကတ၏ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး
မည်မျှပင် ပမင်မ
့် ိုးတနပါတစ၊ သူ၏အလပ်၌ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှု သမဟ
့် တ် အတတွိုးအတခေါ် ပြင့််
စွနိုး် ထင်ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊် သူ၏အလပ်သည် သူဇ့် တပကတ၏ စတ်အ ိုးပြင့််
အကကရလ ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ လူသဘ
ဝထဲရှ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အလပ်၏ တက်ရက်
့်
တြ ်ပပချက်ပင် ပြစ်သည်။ သူ၏ အလပ်အ ိုးလိုးသည် သူတကျပွနတ
် အ င် တဆ င်ရွက်ရန် လအပ်သည့််
အမှုတတ ်ပင်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ တစ်ခကမျှ သူ၏ဦိုးတန္ှ က်အ ိုးပြင့်် အကကရလ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။
ဥပမ အ ိုးပြင့်် န မကျန်ိုးသူက ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် က ိုးတင်တွင ်
အတသခပခင်ိုးတမှ့် သူ၏ လူစ့် တ်မှ ထတ်လပ်သည်အ
့် ရ မျ ိုး မဟတ်တပ၊ ၎င်ိုးအရ မျ ိုးက
လူသ ိုးစတ်ရသည်
ှ
့် မည်သည့်် လူသ ိုးမျှ ပြစ်တပမ က်တအ င်ပမင်တအ င် လပ်န္င်မည် မဟတ်တပ။
ထနည်ိုးတစ
ူ ွ ပင်၊ ယတနက
့် လ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်သည် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်က
ထမ်ိုးတဆ င်ရမည့်် အမှုတတ ်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးမှ လူသ ိုးဆန္ဒမပှ ြစ်လ တသ အလပ် မဟတ်တပ၊ ၎င်ိုးသည်
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည့်် အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်် ဇ တပကတ ဆန်တသ
လူသ ိုးကမျှ မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်သည့်် အလပ်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သ မန် လူသ ိုးစတ်က ပင်ဆင်ရမည်၊ သ မန် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ရမည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
့်

သူ၏အလပ်က သူသည် လူသဘ
ဝ၌ သ မန်စတ်န္င
ှ ့်် ထမ်ိုးတဆ င်ရမည် ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
့်
ဤအရ သည် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်အလပ်၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ စင်စစ်လည်ိုး ပြစ်သည်။
တယရှု သည် အလပ်က မတဆ င်ရွက်မီ သူသည် သူ၏သ မန်လူသဘ
ဝတွငသ
်
တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှမတပပ န္င်ခ၊ဲ့် သူသည် လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှမသခဲက့် ကတပ၊ လူတက
့် သူက
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
သ မန်လူသ ိုးတစ်တယ က်အပြစ်သ သရှခဲက့် ကသည်။ သူ၏ လိုး၀ ရိုးရိုးသ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝမှ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတထဲသ လူ
့် ဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ဆသည်မှ
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်၏တခတ် ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်၏
တခတ်မဟတ်တကက င်ိုး သက်တသပင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဇ တပကတထဲတွင ်
လိုးလိုး အတက င်အထည်တြ ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူသည်တ
့် ခတ်တင
ွ ်
သူ၏ဇ တပကတသည် ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်အ ိုးလိုးက တဆ င်ရွက်မည်ပြစ်တကက င်ိုးတ၏
့်
သက်တသပင်ပြစ်သည်။ သ မန် လူသဘ
ဝရှတသ ခရစ်တတ ်သည် ဝည ဉ်တတ ်က
့်
အတက င်အထည်တြ ်တသ ဇ တပကတပြစ်ပပီိုး၊ သ မန် လူသဘ
ဝ၊ သ မန် အသစတ်န္င
ှ ့််
့်
လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်တ ပ
့် င်ဆင်ထ ိုးသည်။ “အတက င်အထည်တြ ်ခရပခင်ိုး” ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
လူသ ိုးပြစ်လ ပခင်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ် လူဇ့် တ ခယူပခင်ိုးက ဆလသည်၊ ရှငိုး် ရှငိုး် တပပ ရလျှင ် ၎င်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ဇ တပကတထဲတွင ် သ မန် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ကန်ိုးဝပ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် သူ၏
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အလပ်က တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အတက င်အထည်တြ ်ခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ဆသည်မှ ဤအရ ပင်ပြစ်သည်။ သူ၏ ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူသည့််
အတတ အတွငိုး် သူ၏အလပ်မှ တရွ ိုးန္တ်ရန် ပြစ်သည်အ
့် တွက် န မကျန်ိုးတသ သူက ကျန်ိုးမ တစရန်န္င
ှ ့််
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ရန် ဘရ ိုးသခင်အတွက် လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
တရွ ိုးန္တ်ရန် အလငှ့် သူသည် သန ိုးကကင်န တတ်ရန်န္င
ှ ့်် ခွငလ
့်် တ်တတ်ရန် လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။
က ိုးစင်တင်ပခင်ိုး မခရမီ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်မှ န မကျန်ိုးတသ သူက ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုးန္ှင ့််
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ မှ လူသ ိုးက အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့်် မစင်ကကယ်ပခင်ိုးမှ
သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးက ကကြုတင်နမတ်ပပခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတခတ်သည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ပြစ်သည်အ
့် တွက် န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက သူကျန်ိုးမ တအ င်လပ်တပိုးရန်
လအပ်ခပဲ့် ပီိုး ဤနည်ိုးပြင့်် ထတခတ်တင
ွ ် တကျိုးဇူိုးတတ ်က ကယ်စ ိုးပပြုသည့်် အရ မျ ိုးပြစ်တသ
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယတ
် သ အမှုမျ ိုးက ပပသခဲသ
့် ည်၊ အတကက င်ိုးမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်သည်
တယရှု ၌ထ ိုးရှသည့်် လူမျ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုး၏ အမှတ်သည အ ိုးလိုးပြစ်တသ ပငမ်သက်ပခင်ိုး၊

ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးပြင့်် သတကဂတပပြုထ ိုးသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်က အပ်န္င
ှ ိုး် ပခင်ိုး
အတပေါ်တင
ွ ် ဗဟပပြုထ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ န မကျန်ိုးတသ သူက ကသတပိုးပခင်ိုး၊
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်က အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးပခင်ိုးတသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ်
့်
တယရှု ၏ ဇ တပကတက ပင်ဆင်တသ ပင်ကစွမ်ိုးရည်မျ ိုးပင် ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတမှ့် ဇ တပကတ၌
ဝည ဉ်တတ ်က အတက င်အထည်တြ ်တသ အလပ်ပြစ်သည်။ သတသ
် သူသည် ထသတသ
အလပ်က
့်
့်
လပ်တဆ င်တနသည်အ
့် ချန်တွင ် ဇ တပကတ၌ ရှငသ
် န်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဇ တပကတက
တကျ ်လွနခ
် ပဲ့် ခင်ိုး မရှတပ။ မည်ကသ
ဲ့် တသ
အန တရ င်္ါပငမ်ိုးတစပခင်ိုး အပပြုအမူမျ ိုးက
့်
သူထမ်ိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ သူသည် သ မန် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ဆပ
ဲ င်ပြစ်ပပီိုး၊ သ မန်
့်
လူသ ိုးဘဝက ရှငသ
် န်ခဆ
ဲ့် ပ
ဲ င် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည်တ
့် ခတ် အတတ အတွငိုး်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုးလိုးက ဇ တပကတက ထမ်ိုးတဆ င်သည်ဟ ငါတပပ ရပခင်ိုး၏
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ မည်သည်အ
့် လပ်က သူလပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ သူသည် ဇ တပကတ၌
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သတသ
် သူ၏ အလပ်တကက င့်် လူမျ ိုးသည် သူ၏
့်
ဇ တပကတအ ိုး ခန္ဓ ဆင်ရ အန္ှစ်သ ရမျ ိုး အပပည်အ
့် ဝရှသည်ဟ မမှတ်ယခ
ူ ကဲ့် ကတပ၊ အတကက င်ိုးမှ
ဤဇ တပကတသည် အက့် သြွယ်တသ အမှုမျ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ အချြုျို့တသ ထူိုးပခ ိုးသည့််
အခက်အတန်မျ
် သ အရ မျ ိုး လပ်တဆ င်န္င်တသ တကက င့််
့် ိုးတွင ် ဇ တပကတက တကျ ်လွနတ
ပြစ်သည်။ မှနတ
် ပသည်၊ ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ရက်တလိုးဆယ် အစမ်ိုးသပ်ခပခင်ိုး
သမဟ
့် သူ
့် တ် တတ င်တပေါ်တွင ် သူ၏အဆင်ိုးသဏ္ဌ န် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတကဲ
့် သ
့် ၏ အမှုတတ ်က
သူစတင်ထမ်ိုးတဆ င်သည့်် တန က်ပင်ိုးမှ ပြစ်ပွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် တယရှု န္င
ှ ့်် ဆပါက၊
့်
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်သည် ပပီိုးပပည်စ
့် ခဲပ့် ခင်ိုး မရှဘဲ၊ တစ်စတ်တစ်တဒသသ
ပပည့်စ
် ခဲသ
ဲ့် သ သူ၏အသက်တ သည်
့် ည်။ သူ၏အလပ်က မစတင်မီ ဇ တပကတ၌ တနထင်ခတ
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ လိုး၀ သ မန်ပင်ပြစ်သည်။ အလပ်က သူစတင်ပပီိုးတန က်တွင ် သူသည်
သူဇ့် တပကတ၏ အပပင်ပန်ိုးကယ်ထည်ကသ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည်။ သူ၏ အလပ်မှ
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ တြ ်ပပချက်တစ်ရပ် ပြစ်သပြင်၊့် ၎င်ိုးသည် ဇ တပကတ၏ သ မန်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တကျ ်လွနခ
် သ
ဲ့် ည်။ စင်စစ်မှ က ိုး ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးတသ လူဇ့် တသည်
အတသွိုးအသ ိုးရတသ
ှ
လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ သူ၏ တနစဉ်အသက်
တ တွင ် သူသည်
့်
အပခ ိုးသူမျ ိုးကဲသ
့် ပင်
ဲ့် ည်၊
့် အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အထည်၊ အပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တနရ ထင်ခင်ိုးတ လ
့် အပ်ခသ
သ မန်လအပ်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးကလည်ိုး လအပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သ မန်သက်ရှလူသ ိုး တစ်ဦိုးကဲသ
့် ့်
ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်၊ တတွိုးတခေါ် ခဲသ
် င်ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် သူက
့် ည်မှ အမှနပ
့် သ မန်လူသ ိုး
တစ်တယ က်အပြစ် ထင်မတ
ှ တ
် နခဲက့် ကဆဲပင် ပြစ်သည်၊ သတသ
် သူ၏လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုက
့်

သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည်ဟ ထင်မတ
ှ ်တနကကဆဲပြစ်သည်။ အမှနအ
် ိုးပြင့်် သူမည်သည်အ
့် ရ ပင်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည် ပြစ်ပါတစ၊ သူသည် ရိုးရိုး သ မန် လူသဘ
ဝထဲတင
ွ ် တနထင်ခသ
ဲ့် ည်၊
့်
ထမျှ
ဲ့် ည့်် အတင်ိုးအတ အထ သူ၏
့် သ မကတသိုး၊ အလပ်က သူထမ်ိုးတဆ င်ခသ
ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်မသ
ှု ည် အထူိုးသပြင့်် သ မန်ပြစ်တနခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးသည်လည်ိုး
အထူိုးသပြင့်် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးတနခဲက
၊ အပခ ိုးမည်သည့်် သ မန်လူသ ိုးထက်မဆ
့်
သ လွနတ
် နခဲသ
့် တတွ
ိုးတတ ရန်န္င
ှ ့််
့် ည်။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဤကဲသ
့်
ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်ရန် လအပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏အလပ်က
တြ ်ပပရန်အတွက် ဆင်ပခင်တတရ ိုး အလွနပ
် င် သ မန်ပြစ်ပပီိုး အတတွိုးမျ ိုးလည်ိုး အလွနရ
် င
ှ ိုး် တသ
ဇ တပကတတစ်ရပ် လတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
သူ၏ ဇ တပကတသည်
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အလပ်က တြ ်ပပန္င်မည်ပြစ်သည်။ ကမဘ တပေါ်တွင ် တနထင်ခသ
ဲ့် ည့်် တယရှု ၏
န္ှစ်တပါင်ိုး သိုးဆယ်သ
့် ိုးန္စ
ှ ်ခွဲ က လတစ်တလျှ က်အတွငိုး် သူသည် သူ၏ သ မန် လူသဘ
ဝက
့်
ထန်ိုးထ ိုးခဲသ
်လည်ိုး သိုးန္စ
ှ ်ခွဲ သ သ န အတွငိုး် သူ၏အလပ်တကက င့်် လူမျ ိုးက သူသည်
့် ည်၊ သတသ
့်
အလွနပ
် င် ထူိုးကသ
ဲ လွနပ် ပီိုး၊ ယခင်ကထက်ပင် ပ၍ သဘ ၀လွနပ် ြစ်တပသည်ဟ တတွိုးထင်ခကဲ့် ကသည်။
အမှနတ
် ွင ် တယရှု ၏ သ မန် လူသဘ
ဝသည် သူ၏အမှုတတ ်က သူမစတင်မီန္င
ှ ့်် စတင်ပပီိုး
့်
တန က်ပင်ိုးတွငပ
် ါ မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနခဲသ
ဝသည် တစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ် အတူတူပင်
့် ည်၊ သူ၏ လူသဘ
့်
ပြစ်သည်၊ သတသ
် သူ၏အမှုတတ ်က သူမစတင်မီန္င
ှ ့်် စတင်ပပီိုး တန က်ပင်ိုးကက ိုး
့်
ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုတကက င့်် သူ၏ ဇ တပကတန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ကွဲပပ ိုးတသ အပမင်န္စ
ှ ်မျြုိုး
တပေါ်ထက
ွ လ
်
ခဲသ
့် ည်။ လူမျ ိုး မည်သပင်
့် တတွိုးထင်ပါတလတစ၊ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏မူလ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက တစ်ချန်လိုး ထန်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည်အ
့် တွက် သူသည် သ မန် လူသဘ
ဝရှသည့်် ဇ တပကတ၌
့်
တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သူ၏အမှုတတ ်က ထမ်ိုးတဆ င်တနသည် ပြစ်တစ၊ မထမ်ိုးတဆ င်တနသည်
ပြစ်တစ၊ လူသဘ
ဝသည် ဇ တပကတ၏ အတပခခ အန္ှစ်သ ရ ပြစ်သည့်် အတွက် သူဇ့် တပကတ၏
့်
သ မန် လူသဘ
ဝက တြျ က်ြျက်ပစ်၍ မရန္င်တပ။ တယရှု သည် သူ၏ အမှုတတ ်က
့်
မထမ်ိုးတဆ င်မီတင
ွ ် သူ၏ ဇ တပကတသည် သ မန်လူတ၏
ှု ျ ိုးက တဆ င်ရွက်လျက်
့် လပ်တဆ င်မမ
အကကင်ိုးမဲ့် သ မန်အပြစ် တနသည်၊ သူသည် အဘယ်နည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ သဘ ဝလွနပ
် မရခဲဘ
့် ၊ဲ မည်သည့််
အက့် သြွယ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးကမျှလည်ိုး မပပသခဲတ
့် ပ။ ထအချန်တွင ် သူ၏ ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုသည်
မည်သထ
ူ က်မဆ သ ၍ရိုးသ ိုးခဲပ့် ပီိုး သ ၍ စတ်ရင်ိုးမှနခ
် တ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
ဝတ်ပပြုကိုးကွယတ
် သ သ မန်လူသ ိုးတစ်တယ က် သက်သက်သ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ကယ်တတ ်၏ လိုး၀ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝမှ ၎င်ိုးကယ်ကယ် တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုတတ ်က

အတက င်အထည်မတြ ်မီ သူသည် မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ လိုးဝမလပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င်၊့် မည်သက
ူ မျှ
သူမည်သမ
ူ ည်ဝါ ပြစ်တကက င်ိုးက မသခဲက့် က၊ သူ၏ ဇ တပကတသည် အပခ ိုးသအ
ူ ိုးလိုး၏
ဇ တပကတန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်ဟလည်ိုး မည်သက
ူ မျှ မတပပ န္င်ခကဲ့် ကတပ၊ အတကက င်ိုးမှ သူသည်
နမတ်လကခဏ တစ်ခတလိုးမျှပင် မလပ်တဆ င်ခ၊ဲ့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အလပ်က စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
မလပ်တဆ င်ခ၍
ဲ့် ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး၊ သူ၏ အမှုတတ ်က သူစတင်
့်
ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုးတန က်ပင်ိုးတွင ် သူသည် သ မန် လူသဘ
ဝ၏ အပပင်ပန်ိုးကယ်ထည်က
့်
ဆက်ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပပီိုး သ မန်လူသ ိုး ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှငပ
့်် င် ဆက်၍ တနထင်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
်
့်
သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်၊ ခရစ်တတ ်၏ အမှုတတ ်က
အတက င်အထည်တြ ်ရန်န္င
ှ ့်် တသမျြုိုးပြစ်တသ အတသွိုးအသ ိုး ဇ တပကတန္ှင ့်် လူသ ိုးတ ့်
တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတသ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် စတင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် လူမျ ိုးမှ သူ၌
သ မန် လူသဘ
ဝ မရှ၊ လိုး၀ သ မန် ဇ တပကတ မဟတ်ဘဲ မပပည်စ
့် တသ ဇ တပကတသ
့်
ရှသည်ဟ ထင်မတ
ှ ခ
် ကဲ့် ကသည်။ သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အလပ်တကက င့်် လူမျ ိုးက သူသည် ဇ တပကတရှ
ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်ပပီိုး သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ မရှဟ ဆခဲက့် ကသည်။ လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က သတဘ တပါက်န ိုးလည်န္င်ပခင်ိုး မရှသည်အ
့် တွက်၊ ဤအရ မှ
လွဲမှ ိုးတသ န ိုးလည်မပ
ှု င် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပခဲသ
့် ည့်် အမှုသည် သ မန်
လူသဘ
ဝရှတသ ဇ တပကတ၌ တြ ်ပပခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အလပ်ပြစ်တသ တကက င ့််
့်
လူတ ထ
့် သ န့် ိုးလည်မှု လွဲကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတက ၀တ်ဆင်ထ ိုးပပီိုး၊
ဇ တပကတအထဲတွင ် ကျန်ိုးဝပ်ခက
ဲ့်
၊ သူ၏ လူသဘ
ဝထဲရှ သူ၏အလပ်သည် သူ၏လူသဘ
ဝ၏
့်
့်
သ မန် သတဘ က တမှိုးမှန်တစခဲသ
့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်ပ
့် င် လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသဘ
ဝ မရှဘဲ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ၀သ ရှသည်ဟ ယကကည်ခကဲ့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ပထမ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အလပ်က ပပီိုးတပမ က်တအ င်
မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ဇ တပကတ၌ လပ်တဆ င်န္င်ရန် လအပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်၏
ပထမအဆင်က
င့်် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
့် သ ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
အလပ်က ပပီိုးဆိုးတစရန် အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတသ တန
က်တစ်ကကမ် ပပန်ကကလ ခဲပ့် ပီိုး၊
့်
ဇ တပကတ၏ သ မန်သတဘ န္ှင ့်် စစ်မန
ှ တ
် သ သတဘ အ ိုးလိုးက အသက်ရှငတ
် နထင်သွ ိုးသည်၊
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လိုး၀ ပမှန ် ရိုးရိုးဇ တပကတထဲတွင ်
ထင်ရှ ိုးပပသတစပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သူမလပ်တဆ င်ရတသိုးသည့်် ဇ တပကတထဲမှ
အလပ်က အဆိုးသတ်သွ ိုး၏။ ဒတယအကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတသည် အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့််
ပထမအကကမ်န္င
ှ ့်် တူတသ ်လည်ိုး၊ ပထမအကကမ်ထက် သ ၍ပင် စစ်မှနသ
် ည်၊ သ ၍ပင် ပမှနပ် ြစ်သည်။

အကျြုိုးဆက်အတနန္ှင၊့်် ဒတယအကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတ၏ ခစ ိုးရတသ ဆင်ိုးရဲဒကခသည်
ပထမအကကမ်ထက် ပ၍ ကကီိုးမ ိုးသည်၊ သတသ
် ဤဆင်ိုးရဲဒကခသည် လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်တသ
့်
သူအမှု
ှ ့််
့် တတ ်၏ ရလဒ်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျ ိုး၏ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ ၎င်ိုးသည်လည်ိုး သူဇ့် တပကတ၏ သ မန်သတဘ န္ှင ့်် စစ်မန
ှ မ
် မ
ှု ှ
တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုတတ ်က သူသည် လိုး၀သ မန်ပြစ်က စစ်မှနတ
် သ
ဇ တပကတ၌ ထမ်ိုးတဆ င်သည်အ
့် တွက်၊ ဇ တပကတသည် အကကီိုးအကျယ် ခက်ခဲမှုက
ခရပ်ရတပမည်။ သူ၏ဇ တပကတမှ လက်တတွျို့ကျပပီိုး သ မန်ပြစ်တလတလ၊ သူ၏ အမှုတတ ်က
ထမ်ိုးတဆ င်ရ တွင ် သူ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က
လိုးဝသဘ ဝလွန ် မဟတ်တသ ၊ အလွနသ
် မန်ပြစ်တသ ဇ တပကတ၌ တြ ်ပပသည်။ သူ၏
ဇ တပကတသည် သ မန်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး အလပ်ကလည်ိုး တ ၀န်ယူရမည်
ပြစ်သပြင်၊့် သူသည် သဘ ဝလွန ် ဇ တပကတက ခရမည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခထက် ပ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
အတင်ိုးအတ က ခစ ိုးခဲရ
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့််
့် သည်၊ ဤဆင်ိုးရဲဒကခ အ ိုးလိုးသည် သူဇ့် တပကတ၏ စစ်မန
သ မန်သတဘ မှ တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူတ၏
့် အမှုတတ ်မျ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်တနစဉ်အတွငိုး်
ဇ တပကတ န္ှစ်ခ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမှ လူဇ့် တခယူတသ ဇ တပကတ၏ အန္ှစ်သ ရက
တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ ဇ တပကတသည် သ မန်ပြစ်တလတလ၊ အလပ်က တဆ င်ရွက်ချန်တွင ် သူသည်
ကက့်ကက့်ခရမည့်် အခက်အခဲ ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်၊ အလပ်က လပ်တဆ င်သည့်် ဇ တပကတသည်
စစ်မှနတ
် လတလ၊ လူမျ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး ပပင်ိုးထန်လ တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ သူအတပေါ်
တဘိုးအန္တရ ယ်မျ ိုး
့်
ကျတရ က်လ န္င်တလတလ ပြစ်သည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ဇ တပကတသည် စစ်မှနတ
် လတလ၊
့်
ဇ တပကတသည် လအပ်ရ မျ ိုးန္ှင ့်် သ မန် သက်ရှ လူသ ိုးတစ်တယ က်၏
အသစတ်အပပည်အ
့် စတက
့် ပင်ဆင်တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ဇ တပကတထဲ၌
သူသည် တဆ င်ရွက်န္င်စွမ်ိုး ရှတလတလပြစ်သည်။ က ိုးတင်တပေါ်တင
ွ ် သမှု ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်မှ
တယရှု ၏ ဇ တပကတပင် ပြစ်ပပီိုး၊ အပပစ်တပြရ ယဇ်အတနန္ှင ့်် တပိုးအပ်ခတ
ဲ့် သ သူ၏ ဇ တပကတ
ပြစ်သည်၊ သူစ တန်က အန္င်ယူပပီိုး လူသ ိုးက လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ အပပည်အ
့် ၀
ကယ်တင်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ လည်ိုး သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝရှတသ ဇ တပကတ အ ိုးပြင်ပ
့် င် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သမ်ိုးပက်တသ အလပ်က ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး
စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးမှ လည်ိုး ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ဇ တပကတ အတနန္ှငပ
့်် င် ပြစ်သည်။ လိုး၀
သ မန်ပြစ်ပပီိုး စစ်မှနတ
် သ ဇ တပကတသ လျှင ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်တစ်ခလိုးက
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်မည်ပြစ်ပပီိုး အစွမ်ိုးထက်တသ သက်တသခချက်တပိုးန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊
သဘ ဝလွနတ
် သ အက့် သြွယရ
် မျ ိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် မဟတ်ဘ၊ဲ ဇ တပကတထဲရှ

ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သ မန်သတဘ မှတစ်ဆင်သ
လူသ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက
့်
ထထတရ က်တရ က် လပ်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်မှ
စက ိုးတပပ ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင့်် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပပီိုး စလင်တစရန် ပြစ်သည်၊ တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊်
ဇ တပကတထဲတွင ် ပပီိုးပပည်တ
့် ပမ က်တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၊ ဇ တပကတ၏ တ ဝန်မှ
စက ိုးတပပ ရန်ပြစ်ပပီိုး ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက လိုး၀သမ်ိုးပက်၊ ြွငပ့်် ပက စလင်တစပပီိုး
ပယ်ရင
ှ ိုး် ရန်ပင် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်အ ိုးပြင့်် ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလပ်သည် အပပည်အ
့် ဝ ပပီိုးတပမ က် တအ င်ပမင်မည် ပြစ်သည်။ ကနဦိုး တရွ ိုးန္ှုတ်ပခင်ိုး အလပ်သည်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အလပ်၏ အစအဦိုးပင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်က လပ်တဆ င်သည့််
ဇ တပကတသည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အလပ်တစ်ခလိုးက ပပီိုးပပည်စ
့် တစ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
လင်သတ်မှတ်ချက်တင
ွ ၊် တစ်ဦိုးသည် အမျြုိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးမှ အမျြုိုးသမီိုး ပြစ်သည်၊
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်သည် ပပီိုးပပည်စ
့် သွ ိုးပပီ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက ပတပျ က်တစသည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
အမျြုိုးသ ိုးတရ ၊ အမျြုိုးသမီိုးပါ န္ှစ်မျြုိုးစလိုးပြစ်န္င်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် လင်သတ်မှတ်ချက် မရှတပ။ သူသည် တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမ န္ှစ်မျြုိုးစလိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူအတွ
က် လင်သတ်မှတ်ချက် မရှတပ။ အလပ်၏ ဤအဆင်တ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် င
့်
နမတ် လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယတ
် သ အမှုမျ ိုးက မလပ်တဆ င်သည်မှ အလပ်သည်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် ရလဒ်မျ ိုးက ရရှရန်အတွက် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊
့်
ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးအတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်မှ ဤအကကမ်တွင ်
န မကျန်ိုးတသ သူက ကျန်ိုးမ တစရန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ရန် မဟတ်ဘ၊ဲ
စက ိုးတပပ ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးတသ
ဤလူဇ့် တမှ ပင်ဆင်ထ ိုးတသ ပင်ကစွမ်ိုးရည်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုး လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်ရန်ပင် ပြစ်သည်၊ န မကျန်ိုးသူက ကျန်ိုးမ တစရန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ရန်မဟတ်တပ။
သ မန် လူသဘ
ဝထဲရှ သူ၏အလပ်သည် အက့် သြွယရ
် မျ ိုးက ပပြုလပ်ရန် မဟတ်၊ န မကျန်ိုးသူတက
့်
့်
ကျန်ိုးမ တစရန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ရန်လည်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ စက ိုးတပပ ရန် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့််
့်
ဒတယအကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတသည် လူမျ ိုးအတွက် ပထမတစ်ကကမ်ထက် ပ၍
သ မန်ပြစ်သည်ဟ ထင်ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် မသ ိုးမဟတ်မန
ှ ိုး်
သပမင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဤလူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် တယရှု လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့််
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပပီိုး၊ သူတ န္ှ
့် စ်ဦိုးစလိုးသည် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူတသည်
့်
လိုး၀တူညတ
ီ နပခင်ိုးက ိုး မဟတ်တပ။ တယရှု သည် ပမှန ် လူသဘ
ဝ၊ သ မန် လူသဘ
ဝက
့်
့်

ပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုး၊ အက့် သြွယရ
် မျ ိုးစွ သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူရတနခဲ
ှ
သ
့် ည်။
ဤလူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်တွင ် လူသ ိုး၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ိုး၊ န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက တမ င်ိုးထတ်ပခင်ိုး၊
ပင်လယ်တပေါ်၌ လမ်ိုးတလျှ က်ပခင်ိုး၊ ရက်တလိုးဆယ် အစ တရှ င်ပခင်ိုး အစရှသည်တက
့်
ပမင်တတွျို့ရလမ်မ
ဲ့် ည့်် အလပ်က မလပ်တဆ င်တပ၊
့် ည် မဟတ်တပ။…သူသည် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
အတကက င်ိုးမှ သူ၏ ဇ တပကတသည် အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် တယရှု ၏ ဇ တပကတန္ှင ့််
ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ တကက င့်် မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ အမှုတတ ်မှ န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက ကျန်ိုးမ တစရန်န္င
ှ ့််
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ရန် မဟတ်သည့်် အတွကတ
် ကက င်ပ
့် င် ပြစ်သည်။ သူသည် သူကယ်တင်၏
အလပ်က မပြြုြျက်တပ၊ သူကယ်တင်၏အလပ်က မတန္ှ င်ယ
့် ှက်တပ။ သူသည် လူသ ိုးက သူ၏
စစ်မန
ှ တ
် သ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် သမ်ိုးပက်သည်အ
့် တွက်၊ လူသ ိုးက အက့် သြွယရ
် မျ ိုးန္ှင ့််
ချြုိုးန္မ်
ှ ရန် မလအပ်တတ တ
င့်် ဤအဆင်သ
့် တစရန်
့် ပ၊ ထတကက
့် ည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အလပ်က ပပီိုးပပည်စ
့်
ပြစ်သည်။ သင်ယတန ပမင်
့် တတွျို့ရသည့်် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး မည်သည့်် သဘ ဝလွန ် အရ မျှ မရှတပ။ သူသည်
အပခ ိုးသူမျ ိုးကဲသ
့် ြျ
့် ပင်
့် ိုးန သည်၊ အပခ ိုးသူမျ ိုးကဲသ
့် အစ ိုးအစ န္ှင ့်် အဝတ်အထည်က
လအပ်သည်။ သူသည် အပပည်အ
့် ၀ ဇ တပကတတစ်ရပ် ပြစ်သည်။ ဤတစ်ကကမ်တွင၊်
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သဘ ဝလွနတ
် သ နမတ် လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယတ
် သ
အမှုမျ ိုးက ပပြုလပ်ပပီိုး၊ န မကျန်ိုးတသ သူတက
် တ်သည်၊
့် ကျန်ိုးမ တစသည်၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
သမဟ
် ပတ်တတ ်တစ်ခန
ွ ိုး် တည်ိုးန္ှင ့်် တသတစန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှသည်ဆပါက၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်က
့် တ် န္ှုတက
မည်သ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးပပည်မျ ိုးသ ထ
့် အလပ်သည် မည်သမည်
့် ပ
ပျျို့ န္ှန့္် င်မည်နည်ိုး။ န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအလပ်၏ ပထမအဆင်လ
့် ည်ိုး ပြစ်သည်၊ ယခတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လက်ဝါိုးကပ်တင်အ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက ကယ်တင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် သူသည်
ထအလပ်က မလပ်တဆ င်တတ တ
့် ပ။ အကယ်၍ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် န မကျန်ိုးတသ သူက
ကျန်ိုးမ တစပပီိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်က ၊ လူသ ိုးအတွက် က ိုးစင်တင်ခမည့်် တယရှု န္င
ှ ့််
အတူတူပင်ပြစ်တသ “ဘရ ိုးသခင်” တစ်ပါိုး တပေါ်ထက
ွ လ
်
ခဲမ
့် ည် ဆပါက၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ထပ်တူထပ်မျှပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအတွက် လက်ခရန်
လွယက
် ူတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရအရ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က
ယူတင်ဝတ်ဆင်ထ ိုးတသ ဇ တပကတ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ နတ်ဆိုးက ယူတင်ဝတ်ဆင်ထ ိုးတသ
ဇ တပကတသ လျှင ် ပြစ်လမ်မ
့် တစခဲပ့် ပီိုးတသ အရ က
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ သူပပီိုးပပည်စ

မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထပ်မလပ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင် အလပ်၏ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်တသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ ထတကက
င်ပ
့် င် ဘရ ိုးသခင် ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အလပ်သည်လည်ိုး
့်
ပထမအကကမ်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်က ရိုးရိုးပမှန ် ဇ တပကတထဲတွင ် အတက င်အထည်တြ ်သည်၊ သူသည်
န မကျန်ိုးသူတက
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ
့် ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုးမပပြု၊ လူသ ိုးအတွက် က ိုးစင်တင်ခရလမ်မ
ဇ တပကတ၌ ရိုးစင်ိုးစွ န္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဇ တပကတ၌ လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်မည် ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
ဇ တပကတသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင် ခယူတသ
့်
ဇ တပကတပြစ်သည်၊ ထကဲသ
့် တသ
ဇ တပကတသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ၌ အလပ်က
့်
ပပီိုးပပည်စ
့် တစန္င်မည် ပြစ်သည်။
ဤအဆင်တ
ွ ် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အခက်အခဲက ကက့် ကက့်ခတနသည် ပြစ်တစ၊ သူ၏
့် င
အမှုတတ ်က ထမ်ိုးတဆ င်တနရသည် ပြစ်တစ၊ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန်
ထကဲသ
့် သူ
့် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤသည်က ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုး
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှစ်ကကမ်တည်ိုးသ
လူဇ့် တခယူန္င်သည်။ တတယအကကမ် မရှန္င်တပ။ ပထမ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် အမျြုိုးသ ိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
ဒတယသည် အမျြုိုးသမီိုး ပြစ်သည်အ
့် တွကတ
် ကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင် ဇ တပကတ၏ ပရပ်သည် လူသ ိုး၏
စတ်တွင ် ပပီိုးပပည်စ
့် သွ ိုးပပီ ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ကကမ်သည် ဇ တပကတထဲ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ပပီိုးဆိုးတစ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန် အလငှ့် ပမှန ် လူသဘ
ဝက
့်
ပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤတစ်ကကမ်တွငလ
် ည်ိုး သူသည် သ မန် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
့်
ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်မှ မူ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်၊ ယင်ိုးသည် ပ၍နက်ရှုင်ိုးပပီိုး၊ သူ၏
အလပ်သည် သ ၍ နက်နတ
ဲ သ အဓပပ ယ် ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တက တန က်တစ်ကကမ်
ပပန်၍ခယူရပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူအလ
ပ်၏ ဤအဆင်က
့် လိုး၀နင်္ိုးချြုပ်ပပီိုးတသ အခါ၊ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
့်
အဓပပ ယ်အလိုးစ၊ ဆလသည်မှ ၊ ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် ပပီိုးပပည်စ
့် လမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ဇ တပကတထဲတွင ် လပ်တဆ င်ရမည့်် အလပ်ရတတ
ှ
မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ ၊
ယခအချန်မှစ၍ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလပ်က တဆ င်ရွက်ရန် ဇ တပကတသ တန
က်တစ်ြန်
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ ပပန်ကကလ တတ မ
ွ ်က ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့််
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စလင်တစရန်သ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအလပ်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊် သူအလ
ပ်အတွကမ
် လ
ှ ွဲ၍ လူဇ့် တခယူြ ဆ
့်
့် သည်မှ ဘရ ိုးသခင်

လပ်တလ့်လပ်ထရှသည့်် အရ တစ်ခ လိုးဝ မဟတ်တပ။ အလပ်လပ်တဆ င်ရန် ဇ တပကတထဲသ ့်
ကကလ ပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် သူသည် စ တန်က ဘရ ိုးသခင်မှ ဇ တပကတ၊ သ မန် လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး၊ ပမှန ်
လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး ပြစ်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် တလ ကအတပေါ် ထူိုးကဲ တအ င်ပမင်စွ အပ်စိုးန္င်ပပီိုး၊
စ တန်က န္ှမ်န္င
ှ ိုး် န္င်က ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
သမ်ိုးပက်န္င်တကက င်ိုး ပပပခင်ိုးပြစ်သည်။ စ တန်၏အလပ်၏ပန်ိုးတင်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြျက်စီိုးရန်
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပန်ိုးတင်မှ မူ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်။ စ တန်သည်
လူသ ိုးက တအ က်တပခမဲ့်တသ တွငိုး် နက်ထတ
ဲ ွင ် ပတ်တလှ င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကမူ လူသ ိုးက
ထတွငိုး် ထမ
ဲ ှ ကယ်န္တ်သည်။ စ တန်သည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက သူအ
် စသည်၊
့် ိုး ကိုးကွယတ
ဘရ ိုးသခင်ကမူ ၎င်ိုးတအ
ှု ခတစသည်၊ အတကက င်ိုးမှ သူသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
့် ိုး သူ၏ အပ်စိုးမက
သခင်ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤအလပ်အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
န္ှစ်ကကမ်စလိုးမှတစ်ဆင့်် ရရှခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ ဇ တပကတသည် အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့််
ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် လူသဘ
ဝတ တပါင်
ိုးစပ်ပခင်ိုးပင်ပြစ်ပပီိုး ပမှန ် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်သည်။
့်
့်
့်
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင် ခယူတသ ဇ တပကတ မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
့်
ကယ်တင်ရ တွင ် ရလဒ်မျ ိုးက ရရှန္င်မည် မဟတ်တပ၊ သူဇ့် တပကတ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ
မရှပါကလည်ိုး၊ ဇ တပကတ၌ သူ၏ အလပ်သည်လည်ိုး ဤရလဒ်မျ ိုးက ရန္င်ဦိုးမည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်ရမည်အတွက်
ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤကဲသ
့် မဟ
့် တ်ပါက လူဇ့် တခယူရပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
မူလရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
တနမည် ပြစ်သည်။
့်
တယရှု ၏အလပ်၌ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်မှ ပပီိုးပပည်စ
့် ခဲပ့် ခင်ိုးမရှဟ ငါတပပ ရပခင်ိုးမှ
အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ အတကက င်ိုးမှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဇ တပကတ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ပြစ်မလ ခဲတ
့် ရ မှ ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်၏
့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တယရှု ပပြုခဲသ
့် ည်အ
တစ်ပင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်၊ သူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အလပ်ကသ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအ ိုး
လိုး၀ ရယူပင်ဆင်ပခင်ိုး အလပ်က မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် တန က်တစ်ကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးပြစ်သည်။ အလပ်၏
ဤအဆင်က
့် လည်ိုး သ မန်ဇ တပကတ၌ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လိုး၀ သ မန်ပြစ်တသ ၊
လူသဘ
ဝမှ စိုးစဉ်ိုးမျှပင် ထူိုးကသ
ဲ လွနပ် ခင်ိုး မရှတသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးမှ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
အပခ ိုးတစ်နည်ိုးန္ှင ့်် ဆရလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး လိုး၀ ပြစ်သွ ိုးသည်၊
သူ၏ကယ်ပင်လကခဏ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ ပြစ်ပပီိုး၊ အလပ်က
လပ်တဆ င်တနသည့်် လိုး၀သက်ရလူ
ှ သ ိုး၊ လိုး၀ ဇ တပကတ ပြစ်သည်။ လူမျက်
စသည် တက င်ိုးကင်
့်

ဘ သ စက ိုးက တပပ ဆန္င်တသ ပကတ သ မန်လူပင်္္ြုလ် တစ်ဦိုး၊ စည်ိုးတဝိုးခန်ိုးမကကီိုးမျ ိုးတွင ်
ဘ သ တရိုး၏ အတွငိုး် ကျတသ သမမ တရ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် မဆထ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်
နမတ်လကခဏ မျ ိုး ဘ မျှမပပသူ၊ အြ
့် ွယရ
် မျ ိုး ဘ မျှ မလပ်တဆ င်တသ ၊ လိုး၀ ထူိုးကသ
ဲ လွနပ် ခင်ိုး
မရှတသ ဇ တခန္ဓ က ပမင်သည်။ ဒတယ အကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတ၏ အလပ်သည်
လူမျ ိုးအတွက် ပထမ အကကမ်န္င
ှ ့်် လိုးဝ မတူကွဲပပ ိုး တနသကဲသ
့် ထင်
ရသည်၊
့်
ကွဲပပ ိုးလွနိုး် လှသည်အ
့် တွက် သူတန္ှ့် စ်ခတွင ် တူတသ အရ ဘ မျှ မရှဟ ထင်မတ
ှ ်ရပပီိုး၊ ပထမ
အလပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ဤတစ်ကကမ်တွင ် မပမင်တတွျို့ န္င်တပ။ ဒတယအကကမ်
ခယူတသ ဇ တပကတ၏ အလပ်သည် ပထမအကကမ်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ထအချက်က သူတ၏
ီ သ အရ တစ်ခတည်ိုးမဟတ်တကက င်ိုး
့် အရင်ိုးအပမစ်သည် တူညတ
သက်တသမပပတပ။ သူတ၏
့် အရင်ိုးအပမစ်သည် တစ်ခတည်ိုး ဟတ်၊ မဟတ် ဆသည်မှ သူတ၏
့်
အပပင်ပင်ိုးကယ်ထည်မျ ိုးအတပေါ်၌ မူတည်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဇ တပကတမျ ိုးမှ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်၏
သဘ ဝအတပေါ်တင
ွ သ
်
မူတည်သည်။ သူအလ
ပ်၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အတတ အတွငိုး် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
န္ှစ်ကကမ် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုး၊ န္ှစ်ကကမ်စလိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူတသ အလပ်သည်
တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးသည်၊ အလပ်သစ်တစ်ခက အစပပြုတပိုးသည်၊
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးမျ ိုးသည် တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ အပပန်အလှန ် ပပည်စ
့် တစသည်။ အမှနတ
် ကယ်အ ိုးပြင့််
ဇ တပကတန္ှစ်ပါိုးသည် အရင်ိုးအပမစ် တစ်ခတည်ိုးမှ လ သည် ဆပခင်ိုးက လူသ ိုးမျက်လိုးမျ ိုးပြင့််
ပမင်န္င်ရန်မှ မူ မပြစ်န္င်တပ။ ထသပမင်
့် န္င်ြဆ
့် သည်မှ လူသ ိုးမျက်လိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးစတ်တ၏
့်
တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်သည်ထက် လွနသ
် ည်ဆပခင်ိုးက တပပ ရန်ပင် မလအပ်တပ။ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရ၌မူ ၎င်ိုးတသည်
အတူတူပင်ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ သူတ၏
့်
့် အလပ်သည်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးမှ အရင်ိုးခတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ခယူတသ ဇ တပကတ န္ှစ်ပါိုးသည်
တူညတ
ီ သ အရင်ိုးအပမစ်မှ တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုး ဟတ်၊ မဟတ်ဆသည်က သူတ တမွ
့် ည့််
့် ိုးြွ ိုးခဲသ
တခတ်က လန္ှင ့်် တနရ တဒသမျ ိုးအ ိုးပြင့်် သမဟ
့် တသ
အပခ ိုးအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးပြင့််
့် တ် ထကဲသ
့်
ဆိုးပြတ်၍ မရဘဲ၊ သူတမှ့် တြ ်ပပသည့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အလပ်အ ိုးပြင်သ
ဆိုးပြတ်၍
့်
ရမည်ပြစ်သည်။ ဒတယအကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတသည် တယရှု လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
အလပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမရှတပ၊ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
အလပ်သည် လပ်ရိုးလပ်စဉ်မျ ိုးက မလက်န ဘဲ၊ အကကမ်တင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးသည် လမ်ိုးတကက င်ိုးအသစ်က
ြွငတ
့်် ပိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဒတယအကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတသည် လူမျ ိုး၏ စတ်ထရ
ဲ တသ
ှ
ပထမ ဇ တပကတအတပေါ် ထင်ပမင်ချက်က နက်ရှုင်ိုးတစရန် သမဟ
့် စရန် မရည်ရွယ်ဘ၊ဲ
့် တ် ခင်ခတ
ပြည်စ
့် က
ွ ရ
် န်န္င
ှ ့်် စလင်တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် လူသ ိုး၏ အသပည က နက်ရှုင်ိုးတစရန်၊

လူတ၏
ဲ တည်ရတသ
ှ
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက ချြုိုးြျက်ရန်န္င
ှ ့်် သူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မှ ိုးယွငိုး် တသ ပရပ်က
သတ်သင်ပယ်ရင
ှ ိုး် ရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အလပ်၏ မည်သည်သ
့် ိုးီ သန်အဆင်
့်
့်
တစ်ဆင်က
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် စလင်သည့်် အသပည က မတပိုးန္င်ဟ
့် မျှ လူသ ိုးက ကယ်တတ ်န္င
တပပ ၍ရသည်၊ တစ်ဆင်စ
့် ီသည် အစတ်အပင်ိုး တစ်ခကသ တပိုးပပီိုး၊ အလိုးစက မတပိုးတပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုး၏
နည်ိုးပါိုးတသ န ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ သူ၏ အသပည မှ
မပပည်မ
့် စဘဲ ရှတနသည်။ လူဘ
့် သ စက ိုးက အသိုးပပြု၍ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစက
တြ ်ပပရန်မှ မပြစ်န္င်တပ၊ ထအပပင်
၊ သူအလ
ပ်၏ အဆင်တ
့် ဝ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့်
့်
အဘယ်သ တြ
်ပပန္င်မည်နည်ိုး။ သူသ
ဝပြင့်် ကွယဝ
် ှက်ထ ိုးတသ ဇ တပကတပြင့််
့်
့် မန် လူသဘ
့်
သူအလပ်လပ်ပပီိုး သူ၏ ခန္ဓ ကယ်ထည်အ ိုးပြင့်် မဟတ်ဘဲ သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏
တြ ်ပပမှုမျ ိုးအ ိုးပြင်သ
သူက
့်
့် သကျွမ်ိုးန္င်သည်။ သူ၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အလပ်အ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက
သူအ
ိုးကကလ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့် ိုးသကျွမ်ိုး လ န္င်တစရန် ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတထဲသ ဆင်
့်
သူအလ
ပ်၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးသည် တစ်ဆငန္
့်် င
ှ ့်် တစ်ဆငလ
့်် ိုးဝ မတူတပ။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
့်
့်
လူသ ိုးသည် ရှု တထ င်တ
် င် ပတ်မမတနဘဲ ဇ တပကတထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်န္င
ှ ့််
့် စ်ခတည်ိုးတွငပ
ပတ်သက်သည့်် ပပည်စ
့် တသ အသပည က ရရှန္င်မည်ပြစ်သည်။ ခယူတသ ဇ တပကတ န္ှစ်ခ၏
အလပ်သည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ထဇ တပကတမျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူတ အလ
ပ်၏
့်
အရင်ိုးအပမစ်မှ ထပ်တူပင် ပြစ်သည်၊ သူတသည်
အလပ်၏ မတူကွဲပပ ိုးတသ အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
့် စ
့်
့်
ထမ်ိုးတဆ င်ရန် တည်ရပပီ
ှ ိုး၊ မတူကွဲပပ ိုးတသ တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်တွင ် တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
မည်သပင်
့် ဆတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်ခယူတသ ဇ တပကတမျ ိုးသည် အန္ှစ်သ ရချင်ိုးတူပပီိုး
အရင်ိုးအပမစ်တသ
ူ ည်၊ ဤအရ သည် မည်သမ
ူ ျှ ပငင်ိုးဆ၍ မရန္င်တသ သမမ တရ ိုးပင် ပြစ်သည်။

ဘုရ ားသြင်၏ အမှုနင
ှ ့်် လူ၏လက်တတွွေ့လပ
ု ် တဆ င်မှု
လူသည် ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခန္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးအလယ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူန္င
ှ ့်် ခွ၍
ဲ မရတပ။ လူ၏ အသက်တ န္ှင ့်် လူ၏ လှုပ်ရှ ိုးမအ
ှု ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခွ၍
ဲ မရသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်မျ ိုးက အ ိုးလိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပပီိုး၊
မည်သည့်လ
် ူမျှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သီိုးပခ ိုးစီ မတည်ရန္
ှ င်ဟပင် တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်သည်။ ယင်ိုးသည်

အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သမျှ အ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အကျြုိုးအတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်၏ အကကအစည်မျ ိုးက ဦိုးတည်သည်။ လူ
လအပ်သမျှအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး အသက်၏
အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။ သပြစ်
ဲ ထွက်န္င်တပ။ ထအပပင်
့် ရ လူသည် ဘရ ိုးသခင်မှ ရိုးရှငိုး် စွ ခွမ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထမှ ခွခ
ဲ ွ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မည်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျှ လိုးဝ မရှြူိုးတပ။
ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးအတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အကကအစည်မျ ိုးမှ
အပမဲ ကကင်န တတ်တလသည်။ ထတန
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် က် လူသ ိုးအတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
အကကအစည်မျ ိုး (ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပြစ်သည်) န္ှစ်ခလိုးသည် လူသ ိုး သထ ိုးသငသ
့်် ည့််
“ရူ ပါရမျ ိုး” ပြစ်သည်။ ထသတသ
ရူ ပါရမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက
့်
လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတသ အမှုပြစ်သည်။ ထအချန်အတတ အတွငိုး် ၊ သူ၏ အမှုအတတ အတွငိုး် တွင ်
လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက လူ၏ “လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မ”ှု ဟ
တခေါ်သည်။ ရူ ပါရမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အမှု သမဟ
ွ ်အတွက် သူ၏
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အလ သမဟ
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ ဤစီမခနခ
် ့် မ
ွဲ သ
ှု ည်
့် တ် သူအမှု
့် ၏ ရည်မန
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ရူ ပါရမျ ိုးက စီမခနခ
် ့် ွဲမ၏
ှု တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်သည်ဟလည်ိုး
တပပ န္င်ပပီိုး ထရူ ပါရမျ ိုးသည် လူသ ိုးက ရည်ရွယ်တပသည်၊ ဆလသည်မှ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအလယ်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အမှု ပြစ်တပသည်။ ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်က လူက သရှလ ရ
သက်တသအတထ က်အထ ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအတွက် အဆိုးစန
ွ ် အတရိုးပါမှု
တစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က
့်
အ ရစက်မည့်အ
် စ ိုး ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အယူဝါဒမျ ိုး သမဟ
့် တ် မပြစ်စတလ က်
အတရိုးမကကီိုးတသ အတသိုးစတ်မျ ိုးကသ အ ရစက်မည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
တကယ်က
့်
ဘရ ိုးသခင်က သကကလမ်မ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး
့် ည် မဟတ်သည့်အ
ညီညွတက် ကလမ်မ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူ၏ အသပည အြ အလွ
နအ
် ့် လွန ်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
အတထ က်အကူ ပပြုသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ရူ ပါရမျ ိုးဟ တခေါ်တပသည်။ ဤရူ ပါရမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလ၊ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှု
ပြစ်သည်- ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးအြ အကျ
ြုိုးတကျိုးဇူိုးသ ပြစ်တပသည်။
့်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မဆ
ှု သည်မှ လူက လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အရ ၊ ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်တသ
အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အရ က ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ လူ၏ တ ဝန်လည်ိုး
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အရ သည် အစဦိုးကတည်ိုးက လူသ ိုး န ိုးလည်ခတ
ဲ့် သ
အရ မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုအတွငိုး် လူသ ိုးအတပေါ် ထ ိုးရတသ
ှ
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး

ပြစ်သည်။ ဤသတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး နက်နလ
ဲ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ပ၍ပမငမ
့်် ိုးလ ခဲသ
ွ ၊် လူသည် ပညတ်တတ ်က
့် ည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
လက်န ြပြစ်
ွ ် လူသ ိုးသည် က ိုးတင်က ထမ်ိုးရွ က်ြ ပြစ်
ဲ့် ည်။
့် ခပဲ့် ပီိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
့် ခသ
န္င်ငတတ ်တခတ်သည် ကွ ပခ ိုး၏- လူသ ိုးအတပေါ် သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့််
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မျ ိုးအတွငိုး် က သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးထက် ပမ ပမငမ
့်် ိုးတလသည်။ ရူ ပါရမျ ိုးက ပမ
ပမငမ
့်် ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးအတပေါ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး ပပမငမ
့်် ိုးလ ပပီိုး ယခင်ထက်
သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးလ က သ ၍ စစ်မှနလ
် သည်။ ထနည်ိုးတူ ရူ ပါရမျ ိုးသည်လည်ိုး တိုး၍
စစ်မှနလ
် သည်။ ဤစစ်မှနတ
် သ ရူ ပါရမျ ိုးစွ သည် လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခပခင်ိုးက
အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးသည်သ မက၊ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ အသပည ကလည်ိုး
့်
အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးတလသည်။
ယခင်တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ရ တွင၊် န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သ ၍
လက်တတွျို့ကျပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက သ ၍
ရည်ရွယ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူတန
့် က်လက်သူ အ ိုးလိုးအတွက်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က သ ၍
သက်တသခတစန္င်တလသည်။ တစ်နည်ိုးဆတသ ် န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ၊် သူအမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
အတတ်က လ မည်သည့်အ
် ချန်ကထက်မဆ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထ မမကယ်ကယ်
ပပသတလသည်၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးက သသငတ
့်် သ ရူ ပါရမျ ိုးသည် ယခင် မည်သည့်တ
် ခတ်မဆထက်
ပမ ပမငမ
့်် ိုးတလသည်။ လူသ ိုးအလယ်ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ယခင် မတရ က်ြူိုးတသ
နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် လူသ ိုးက သတသ
ရူ ပါရမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု အ ိုးလိုးတစ်တလျှ က် အပမငဆ
့်် ိုးပြစ်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ယခင်က မတရ က်ြူိုးတသိုးတသ နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်က ၊
ထတကက
င ့်် လူသ ိုးက သရှရမည့်် ရူ ပါရမျ ိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုးအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အပမငဆ
့်် ိုး ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်က ၊
့်
လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ရူ ပါရမျ ိုးပြင ့်် အဆငဆ
့်် င ့်် တပပ င်ိုးလဲသည့်အ
် တွက်၊
အကျြုိုးဆက်ပြစ်တသ လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်လည်ိုး ယခင်တခတ်ထက် ပမ ပမငမ
့်် ိုးပပီိုး၊
ရူ ပါရမျ ိုး၏ ပပည့်စ
် ပခင်ိုးသည်လည်ိုး လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုးက
အမှတ်အသ ိုး ပပြုတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအ ိုးလိုး ရပ်တန ် သွ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
့် ိုးသည်န္င
လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်လည်ိုး ရပ်တန်သွ
့် ိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသည် အတတ်က လမျ ိုး၏ အယူဝါဒက ထန်ိုးသမ်ိုးရန်မလ
ှ ွဲ၍ တရွ ိုးချယ်စရ ရှလမ်မ
့် ည်
မဟတ်၊ သမဟ
ှ ၊့်် လူအ ိုးပြင ့််
့် ည်။ ရူ ပါရအသစ်မျ ိုး မရှဘဲန္င
့် တ် တကယ်က အ ိုးကိုးရ မရှဘဲ ပြစ်လမ်မ
အသစ်တသ လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး ရှလမ်မ
် တသ ရူ ပါရမျ ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့််
့် ည် မဟတ်တပ။ ပပီိုးပပည့်စ

လူ၏ စလင်တသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ရှလမ်မ
့်် ိုးတသ ရူ ပါရမျ ိုး
့် ည် မဟတ်တပ။ သ ၍ ပမငမ
မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူ၏ သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူ၏ လက်တတွျို့
လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တပပ င်ိုးလဲပပီိုး၊ ထနည်ိုးတူ လူ၏ အသပည န္ှင ့််
အတတွျို့အကကြုသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ တပပ င်ိုးလဲသည်။ လူသည် မည်မျှ
လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှသည်ပြစ်တစ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခွ၍
ဲ မရန္င်ဆဲ ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုပပြုပခင်ိုးက အချန်အခက်အတနမ
် ့် ျှ ရပ်တနခ
် ့် မ
ဲ့် ည် ဆပါက၊ လူသည် သူ၏
အမျက်တဒါသတကက င ့်် ချက်ချင်ိုး တသဆိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ယတန လူ
့် ၏ အသပည မည်မျှ
ပမငမ
့်် ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မည်မျှ နက်နသ
ဲ ည်ပြစ်တစ၊ လူသည် ဝါကက ိုးစရ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ခွ၍
ဲ မရန္င်တပ- အတကက င်ိုးမှ လူ၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ယကကည်မှုတွင ် သူ ရှ တြွသငသ
့်် ည့်အ
် ရ တသည်
့်
ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် ခွ၍
ဲ မရသည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ပြစ်စဉ်တင်ိုးတွင ်
လူသ ိုးသသငတ
့်် သ ရူ ပါရမျ ိုး ရှပပီိုး၊ ဤအရ မျ ိုးတန က်တင
ွ ် လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
သင်တ
် ျက်မျ ိုးက ပပြုလပ်ထ ိုးတပသည်။ ဤရူ ပါရမျ ိုးက အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ်
့် တ ်တသ သတ်မှတခ
မရှဘဲ၊ လူသည် တကယ်က လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသည်
ဘရ ိုးသခင်တန က် မဆတ်မနစ် လက်န္င်မည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ အကယ်၍ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က
မသပါက၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးမလည်ပါက၊ လူသ ိုး လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုး
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှမည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးသည်
မည်မျှ မျ ိုးပပ ိုးသည် ပြစ်တစ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုမှ ခွ၍
ဲ မရန္င်ဆဲ
ပြစ်သည်။ လူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုး မည်မျှ တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည်ပြစ်တစ၊ မည်မျှ မျ ိုးပပ ိုးသည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက
လူက တဆ င်ရွက်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အစ ိုးမထိုးန္င်တသိုးတပ။ သပြစ်
့်
့် ရ
မည်သည့်် အတပခအတနတအ က်တင
ွ မ
် ျှ လူ၏ လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ရူ ပါရမျ ိုးမှ ခွထ
ဲ က
ွ ်၍
မရန္င်တပ။ ရူ ပါရအသစ်မျ ိုးက လက်မခသူသည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု အသစ်မျ ိုး မရှတပ။
၎င်ိုးတသည်
အယူဝါဒက လက်န ပပီိုး အသက်မသ
ဲ့် ည့်် ပညတ်တရ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးတသ တကက င၊့််
့်
၎င်ိုးတ၏
ှု ည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
့်
ရူ ပါရသစ်မျ ိုး လိုးဝ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
တခတ်သစ်မှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့်
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ရူ ပါရမျ ိုး တပျ က်ဆိုးကကပပီိုးပြစ်က ၊
့်
ထသလ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်ကလည်ိုး
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဆိုးရှု ိုးကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက ဆိုးရှုိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးမရှသူတသည်
့်
အဓပပ ယ်မမ
ဲ့် ှု၏ အစွနိုး် အပမတ် ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ ပပယင်္်ပြစ်ကကသည်။
့်

တစ်စတစ်ဦိုးသည် မည်သည့်် ပင်္္ြုလ်မျြုိုး ပြစ်ပါတစ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ ရူ ပါရမျ ိုး မရှဘဲ
့်
မတနန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်က ကင်ိုးမဲ၍
့် မပြစ်တပ။
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ရူ ပါရမျ ိုး ဆိုးရှု ိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ မရဏန္င်ငသ ချက်
ချင်ိုး
့်
သက်ဆင်ိုးရပပီိုး အတမှ င်ထအလယ်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ က် ကရသည်။ ရူ ပါရမျ ိုး မရှသည့်် လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က် မက်မဲစွ လက်တလျှ က်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ကင်ိုးမဲသ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ငရဲတွင ် အသက်ရင
ှ တ
် နကကတပသည်။
့် မ
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးကကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န မက
့်
ဆင်ိုးဘတ်တစ်ခပမ ချတ်ဆထ
ွဲ ိုးကကတလသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က
မသသူ၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မသသူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုးထက
ဲ အမှုအဆင့််
သိုးဆင်က
ရူ ပါရမျ ိုးက မသကက၊ ထတကက
င့်် သမမ တရ ိုးလည်ိုး မရှကကတပ။
့် မသသူ- ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သမမ တရ ိုးက မပင်ဆင်သတ
ူ သည်
မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနသူ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က ရှ တြွရန်
လလ ိုးတနသူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ပူိုးတပါင်ိုးတသ သူတအတွ
က် ရူ ပါရမျ ိုးက
့်
အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် တဆ င်ရွက်တပိုးသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုး
့်
လပ်တဆ င်ကကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင် လက်ခပပီိုး၊ လူသ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်မှ ဤပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှု ပြစ်သည်။
ရူ ပါရမျ ိုးတွင ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးစွ ပါရှသည်။ လူသ ိုးသသငတ
့်် သ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုကသ
ဲ့် ၊ ့် လူသ ိုးက ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် လက်တတွျို့ကျတသ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး ရူ ပါရမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ပါရှတလသည်။ အတတ်တင
ွ ်
တနရ အမျြုိုးမျြုိုးတင
ွ ် ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အထူိုးစတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးတသ
စတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုးအတွငိုး် တွင၊် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခတည်ိုးကသ
တပပ ဆခဲက့် ကသည်။ ထသတသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် င်တ
့် သ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ ရပါရသည် တယရှု ၏
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး ရူ ပါရသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက၊် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည န္ှင ့််
မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှပင် မရှသကဲသ
့် သ
့် ပ။
့် ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ရူ ပါရမျ ိုး မရှခဲတ
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုထက်ပ၍ လူအတနပြင ့််
သရှရမည် မဟတ်ဟ မှတယ
် ထ
ူ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထတကက
င့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် တင
ွ ် လူသ ိုးအတွက်
့်
သရှြ အပခ
ိုးရူ ပါရမျ ိုး မရှခဲတ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သ မန်က လျှက
့် ပ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
အသပည တစ်ခသ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ တယရှု ၏ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန ိုးကရဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည မှလွဲ၍၊

သူအတွ
က် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်စရ သည် ယတနန္ှ့် င ့်် တပခ ိုးစီပြစ်သည့်် ရိုးရှငိုး် ပပီိုး န္ချ တသ အရ
့်
အနည်ိုးငယ်သ ရှခဲသ
့် သဏ္ဌ န်က
့် ည်။ အတတ်တွင ် သူ၏ အစအတဝိုးက မည်သည်ပ
ယူတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးအတွက် ဝင်တရ က်ြ မည်
သည့်အ
် ရ က အသငတ
့်် တ ်ဆိုးတသ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်က တစ်ဦိုးတစ်တလက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ န္င်ခြ
ဲ့် ့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင် အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ အသပည တစ်ခကပင်
တပပ ဆန္င်စွမ်ိုး မရှခဲတ
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခက
့် ပ။ လူသည် စတ်ရည
ရိုးရင
ှ ိုး် သည့်် အတသိုးစတ် အချက်အလက် အနည်ိုးငယ်အ ိုး ပြည့်စ
် က
ွ ်မျှရ ပြည့်စ
် က
ွ ခ
် သ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တူညသ
ီ ည့်် တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ် သ ၍ သစ်လွငတ
် သ အမှု တစ်ခတစ်တလက
မပပြုခဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတပေါ် သူပပြုခဲသ
ှ ်ချက်မျ ိုးမှ စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုး၊
့် ကဲသ
့် ည့်် သတ်မတ
သမဟ
ဲ့် ည့်အ
် တွက၊် သူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
့် တ် လက်ဝါိုးကပ်တင်က ထမ်ိုးပခင်ိုးတသ
့် ပြစ်ခသ
အန္ှစ်သ ရတွင ် တကယ်က မည်သည့်် အတပပ င်ိုးအလဲမျှ မရှခဲတ
့် ပ။ ထသတသ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးမအ
ှ ပ၊ တယရှု ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးထက် ပပမငမ
့်် ိုးသည့်် ရူ ပါရမျ ိုး
မရှခဲတ
ဲ့် သ တကက င၊့််
့် ပ။ အတတ်က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးလှစွ တသ အမှုက မလပ်တဆ င်ခတ
ပပီိုးလျှင ် သူသည် လူသ ိုးအတပေါ် နည်ိုးပါိုးတသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသ ပပြုခဲတ
့် သ တကက င၊့််
အပခ ိုးရူပါရမျ ိုးက တြ ်ပပတပပ ဆမှု မရှခဲတ
် ရ
့် ပ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူက မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ သူသည် လူသ ိုးအတွက် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ရိုးရင
ှ ိုး် ပပီိုး တပါတန်
့် တသ
အရ အနည်ိုးငယ် ပြစ်သည့်် ဤအကနအ
် ့် သတ် အတင်ိုးအတ က ချြုိုးတြ က်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။
ယတနတွ
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက် အဆတပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပသည့်် သ ၍မျ ိုးတသ
့် င ် ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် ယတနတွ
့် င ် အပခ ိုးရူပါရမျ ိုး အတကက င်ိုးက ငါ
တပပ ပပရတပသည်။ လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးမှ လည်ိုး အတတ်တခတ်က မျ ိုးထက်
အဆတပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပမငမ
့်် ိုးတလသည်။ အကယ်၍ လူသည် ထသတသ
အမှုက အပပည့်အ
် ဝ သန္င်စွမ်ိုး
့်
မရှပါက၊ ယင်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတရိုးပါမှုက ပင်ဆင်မည် မဟတ်တပ။ လူသည် တစ်သက်တ
အ ိုးထတ်မှု တစ်ခလိုးက ယင်ိုးအ ိုး မဆက်ကပ်ပါက၊ ထသတသ
အမှုက အပပည့်အ
် ဝ သရှရ တွင ်
့်
အခက်အခဲ ရှလမ်မ
့် ည်ဟ တပပ န္င်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုတွင ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးကသ တပပ ဆပခင်ိုးသည် လူသ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက မပြစ်န္င်စရ ပြစ်တစတပမည်။
လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး မပပြုဘဲန္င
ှ ၊့်် ရူ ပါရမျ ိုးက သ ၍ တပပ ဆပခင်ိုးသည်လည်ိုး
လူသ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက မပြစ်န္င်စရ ပြစ်တစတပမည်။ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးမလ
ှ ွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တပပ ဆပခင်ိုး မရှပါက၊ လူ၏တပျ က
ွ က
် တက်ခက်ရန်၊
့် က
သမဟ
့် ၊ ့် ထတကက
င ့်် လူသ ိုးက
့် တ် လူ၏အယူအဆမျ ိုးက ပတပျ က်တစရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့်

အပပည့်အ
် ဝ သမ်ိုးပက်ရန်လည်ိုး ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ရူ ပါရမျ ိုးသည် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏
အဓက တန်ဆ ပလ ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ရူ ပါရမျ ိုးကလွဲ၍ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှပါက၊ လူသ ိုးသည် ဝင်တရ က်မည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခတစ်တလ ရှြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့််
့်
လက်တလျှ က်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးပင် ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အစမှ အဆိုးထတင်
ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်ပပီိုး ပြစ်သည်- ရူ ပါရမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ ရှပပီိုး၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု အပပင် ရူ ပါရမျ ိုးလည်ိုး ရှတလသည်။
လူအသက်
တ န္ှင ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး န္ှစ်ခလိုးရှ တပပ င်ိုးလဲမှု အတင်ိုးအတ သည် ရူ ပါရမျ ိုးထက
ဲ
့်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ပါရှတလသည်။ လူသည် သူ၏ကယ်ပင် အ ိုးထတ်မှုကသ
အ ိုးကိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ မည်သည့်် ကကီိုးမ ိုးသည့်် တပပ င်ိုးလဲမှု အတင်ိုးအတ ကမျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်
သူအတွ
က် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ရူ ပါရမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ က
ှု တပပ ဆသည်။ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် လူ၏လပ်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် လူ၏ပြစ်တည်မှု နည်ိုးလမ်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု
အ ိုးလိုးတင
ွ ် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မကှု က ိုးက ဆက်န္ယ်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူကက ိုးက
ဆက်န္ယ်မှု ပြစ်သည်။ ရူ ပါရမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးခဲမ
ှု
့် ည်ဆပါက၊ သမဟ
့် တ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မက
မတပပ ဘဲ ရူ ပါရမျ ိုးကသ တပပ ခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ သမဟ
့် တ် ရူ ပါရမျ ိုးသ ရှခဲပ့် ပီိုး လူ၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက အပမစ်ပြတ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်ြမဆ
အရ မျ ိုးက
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ထသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအပြစ် မှတ်ယ၍
ူ ရန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူ၏တ ဝန်သည်
ြယ်ရှ ိုးခရမည်သ မက၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး တစ်ခလည်ိုး
ပြစ်တပမည်။ အကယ်၍ အစမှအဆိုးတင် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမပါဝင်ဘ၊ဲ လူသည် လက်တတွျို့
လပ်တဆ င်ရန်မျှ လအပ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ထအပပင်
လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သရန်
့်
မလအပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ထသတသ
အမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုဟ သ ၍ပင် တခေါ်ဆန္င်မည်မဟတ်။
့်
လူသည် ဘရ ိုးသခင်က မသရှခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မသ န ိုးမလည်ဘ၊ဲ မမ၏
့် ကဲသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မက
ှု မတရရ ၊ စတ်ကိုးူ သက်သက် ပြစ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ
တဆ င်ရွကခ
် မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သူသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ပပည့်ဝ
် စွ အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည့််
အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်လ မည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် ဤအရ န္ှစ်ခလိုးသည် မရှမပြစ်
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတစ်ခတည်ိုးသ ရှခဲမ
့် ည်ဆလျှင၊် ဆလသည်မှ ရူ ပါရမျ ိုးသ
ရှခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ပပီိုးလျှင ် လူ၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု သမဟ
့် တ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု မရှပါက၊
ထသတသ
အရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုဟ တခေါ်ဆ၍ မရန္င်တပ။ လူ၏
့်

လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် ဝင်တရ က်မှုသ ရှခဲမ
့်် ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
့် ည် ဆပါက၊ မည်မျှပမငမ
လူက ဝင်တရ က်သည်ပြစ်တစ၊ ဤအရ သည်လည်ိုး လက်ခန္င်ြွယ်ရ ပြစ်မည် မဟတ်။
လူ၏ဝင်တရ က်မသ
ှု ည် အမှုန္င
ှ ့်် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲရမည်။ ယင်ိုးသည်
စတ်ကူိုးတပါက်သည့်အ
် တင်ိုး တပပ င်ိုးလဲ၍ မရန္င်တပ။ လူ၏ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် မလွတလ
် ပ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ မပြစ်ဘ၊ဲ အချြုျို့တသ
အကနအ
် ့် သတ် အတင်ိုးအတ အတွငိုး် တင
ွ ် တည်ရတပသည်
ှ
။ ထသတသ
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် အမှု၏ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ ထတကက
င ့််
့်
တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ွဲမသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
တပေါ်တင
ွ သ
်
မူတည်တလတတ သ
့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ကက င ့်် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု ပြစ်တပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုး၏
တည်ရပခင်
ှ ိုးတကက င ့်် ယင်ိုးက ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မတင်မီတွင ် သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ွ ် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး မရှခဲတ
့် ျန် အစအဦိုးတင
့် ပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးတင
ွ ၊် လူသ ိုးအြ အကျ
ြုိုးရသည့်
ှ
် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု မရှခဲပ
့် ါက၊
့်
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတွက် သငတ
့်် တ ်သည့််
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မပပြုလပ်ခလ
ဲ့် ျှင ် (ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုတွင၊် လူ၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မအ
ှု တွက် သငတ
့်် တ ်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှခဲလ
့် ျှင)် ၊ ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုဟ တခေါ်ဆ၍မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတစ်ခလိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
ှု မည်ကသ
ဲ့် လ
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မက
့် ပ်တဆ င်ရမည်က
တပပ ပပပခင်ိုးသ ပါဝင်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်ပင် မည်သည့်် လပ်ငန်ိုးကမျှ
မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဉ ဏ်ပည က စိုးစဉ်ိုးမျှ
ထတ်တြ ် မပပသခဲပ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး မည်မျှ
့် ါက၊ လူသ ိုးန္ှငဆ
ပမငမ
့်် ိုးသည်တစ၊ လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင် မည်မျှကက အသက်ရင
ှ ခ
် သ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သရှမည် မဟတ်တပ။ ထသ ့်
ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက ဤအလပ်မျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုဟ အတခေါ် ခရရန် သ ၍ ထက်တန်မည်
မဟတ်တပ။ ရိုးရင
ှ ိုး် စွ တပပ ရလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့််
အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုး ခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တင
ွ ်
လပ်တဆ င်တသ အလပ်မျ ိုး အ ိုးလိုး ပြစ်တပသည်။ ထသတသ
အမှုက စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု ပြစ်
့်
အကျဉ်ိုးရိုးန္င်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအပပင်၊
သူတန
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုး၏ သူန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးက စတပါင်ိုး၍ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ဟ
ှု
့် က်လက်သမ

တခေါ်ဆတပသည်။ ဤတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ရူ ပါရမျ ိုးဟ တခေါ် ပပီိုး၊ လူ၏ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးဟ တခေါ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အမှု သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတလ (ဆလသည်မှ ၊
ရူ ပါရမျ ိုးက သ ၍ပမငမ
့်် ိုးတလ)၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးအြ သ ၍
တပေါ်လွငတ
် လပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သ ၍ ကွဲလွဲတလ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုသည် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးလ တလ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူ၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သ ၍ ကွဲလွဲတလ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် သူ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ လ
့်် ိုးလ တလ ပြစ်သည်။
့် အပ်သည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးကလည်ိုး သ ၍ ပမငမ
ဤအမှု၏ အဆိုးသတ်တွင၊် ရူ ပါရမျ ိုးအ ိုးလိုး ပပီိုးပပည့်စ
် သွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးသည်လည်ိုး စလင်ပခင်ိုး၏ အထွတအ
် ထပ်သ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်လမ်မ
် ရ က လူသ ိုးထ
့် ည်။ လူက သရှရန် လအပ်သည့်အ
ပပသပပီိုးပြစ်လမ်မ
် တွက၊် ဤသည်မှ အသီိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
့် ည်ပြစ်သည့်အ
ခွပဲ ခ ိုးသည့်အ
် ချန်လည်ိုး ပြစ်တပလမ်မ
င ့်် ရူ ပါရမျ ိုးက ယင်ိုးတ၏အထွ
တအ
် ထပ်သ ့်
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
တရ က်ချန်တွင၊် အမှုသည် တလျ ်ညစ
ီ ွ ယင်ိုး၏ အဆိုးသတ်သ ချဉ်ိုးကပ်
လမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊ လူသ ိုး၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်လည်ိုး ယင်ိုး၏ အထွတအ
် ထပ်သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
လူ၏လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတပေါ် အတပခခထ ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ သ
ှု ည် လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကမ
် တ
ှု တကက
င်သ
အပပည့်အ
် ဝ
့်
့်
တြ ်ပပပခင်ိုးက ခရတပသည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ပပရပ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု ိုးလိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှု၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ တ
ှု စ်ခလိုး၏
ရလဒ်လည်ိုး ပြစ်တပသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု မပါဘဲ၊
တစ်ကယ်တည်ိုး လပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သူအမှု
့် တစ်ခလိုး၏ အတက င်အထည်
တပေါ်လ သည်အ
့် ရ အပြစ် အသိုးတတ ်ခန္င်မည့်အ
် ရ တစ်ခတစ်တလမျှ ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအြ အတရိုး
ပါမှု စိုးစဉ်ိုးမျှ ရှမည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအပပင်၊
့်
သူ၏အမှုက တြ ်ပပရန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က သက်တသပပရန်
သငတ
့်် တ ်သည့်် အပပြုခအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏စီမခနခ
် ့် ွဲမှု ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က လိုးဝ ရှု ိုးနမ်တ
့် စြ ့်
ဤအမှုအ ိုးလိုး အသိုးပပြုပခင်ိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်။ ထတကက
င့်် လူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မရှမပြစ်တသ အစတ်အပင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် တစန္င်ပပီိုး ယင်ိုး၏အဆိုးစန
ွ တ
် သ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က

စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတစန္င်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူ ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးကလွဲ၍ အပခ ိုးမည်သည့််
သက်ရအမျ
ှ
ြုိုးအစ ိုးကမျှ ထကဲသ
့် တသ
အခန်ိုးကဏ္ဍက တ ဝန် မယူန္င်ပါ။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ စစ်မှနသ
် ည့်် အတက င်အထည်တပေါ် ပခင်ိုး ပြစ်လ ြဆ
့် ပါက၊
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မန ခမှုသည် လိုးဝ ပတပျ က်သွ ိုးရမည်ပြစ်သည်။
ဤအရ က လူက မတူညသ
ီ ည့်် အချန်က လမျ ိုးအတွက် သငတ
့်် တ ်သည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
တပိုးထ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအလယ် အလ ိုးတူ လက်တလျ ညီတထွတသ အမှုက
တဆ င်ရွက်ရန် လအပ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု
အတက င်အထည်တပေါ် ပခင်ိုးပြစ်တသ လူတစ်စသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ရယူပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် တစ်ကယ်တည်ိုးလပ်တဆ င်တသ အမှုမတ
ှ စ်ဆငမ
့်် ျှပြင ့်် လူမျ ိုးအလယ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က သက်တသမခန္င်တပ။ ထသတသ
သက်တသခချက်က
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် သူ၏ အမှုအတွက် သငတ
့်် တ ်သည့်် သက်ရလူ
ှ သ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး လအပ်တပသည်။
ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူမျ ိုးအတပေါ် အမှုပပြုလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်၊ ထတန
့် က်
ထသူမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူ၏ အမှုက ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ထသတသ
့်
သက်တသခချက်သည် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအလယ်တွင ် သက်တသခလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် မမကယ်ကယ် တက်ရက် သက်တသခ၍
မရတသ တကက င၊့်် သူသည် စ တန်က အန္င်ယူရန် တစ်ကယ်တည်ိုး အမှုမပပြုတပ။ သူသည်
ထသလ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ လူသ ိုးက လိုးဝ လက်ခယကကည်တစရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ၊
့် ပ်တဆ င်ခမ
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူက သမ်ိုးပက်ရန် လူအတပေါ်
အမှုပပြုရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ သူသည်
့်
့်
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုး အ ိုးလိုးအလယ်တွင ် သက်တသခချက်က ရရှန္င်မည် ပြစ်သည်။ လူ၏
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှု မရှဘဲ၊ အမှုပပြုသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သမဟ
့် တ် လူသည်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် မလအပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ဘယ်တသ အခါမျှ သန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အစဉ်အပမဲ သတပပြုမမည်
မဟတ်တပ။ ထအခါ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုဟ တခေါ်ဆ၍ ရန္င်မည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ လူကသ ကယ်တင် ကကြုိုးပမ်ိုးပပီိုး၊
ရှ တြွက ကကြုိုးစ ိုး အလပ်လပ်ခရ
ဲ့် မည်ဆပါက၊ လူသည် တန က်တပပ င် ကျီစယ်တနပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူလပ်တဆ င်သည့်် အရ သည်
စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည်၊ သူသည် ပန်ကန်တတ်ပပီိုး မတက င်ိုးမပှု ပြုသူတစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။
စ တန်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးတင
ွ ်

ထတ်တြ ်ပပသပခင်ိုး ခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ ပြစ်တသ အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
လူလပ်တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ သရပ်သကန် ပြစ်တပသည်။ တပပ ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့််
အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု မပါတပ။ ရူ ပါရမျ ိုး၏
အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တင
ွ ် လူသည် သူ၏ အယူအဆမျ ိုးက တဘိုးြယ်ပပီိုး အတတ်က သူ
မပင်ဆင်တသိုးသည့်် အရ မျ ိုးက ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် န ခပခင်ိုး
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တတွျို့တလသည်။ လူသ ိုးက သူန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်၊
သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက လူသ ိုးက လိုးဝ ကျြုိုးန္ွန ခရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်အ
် မှုက ရှု ပမင်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အနန္တတန်ခိုးက တတွျို့ ကကြုရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက သရှရန် လူသ ိုးက တတ င်ိုးဆသည်က ဘရ ိုးသခင် လအပ်တပသည်။
အချြုပ်အ ိုးပြင ့်် ဤသည်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်သည်။ လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးသည် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်သည်။
ရူ ပါရမျ ိုး ပါဝင်သည့်အ
် ရ သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုက ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ပါဝင်သည့်် အရ က လူက လပ်တဆ င်သငက
့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့်
ဆက်န္ယ်မှု မရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က ပပည့်စ
် တစပပီိုး၊
လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မက
ှု လူကယ်တင်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အရ က လူက လပ်တဆ င်ရန် မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မဆက်န္ယ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် သူ၏ကယ်ပင် အမှုတတ ် ပြစ်ပပီိုး လူန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှု မရှတပ။ ဤအမှုက လူက
လပ်တဆ င်ရန် မလအပ်သည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုက လူက လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး
မရှတပ။ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အရ က လူက ပပီိုးတပမ က်ရမည် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
သူ၏ အသက်က စတတိုးပခင်ိုး ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် သက်တသရပ်တည်ရန် စ တန်ထသ သူ
့် က
့်
လဲအပ်ပခင်ိုးပြစ်တစ- ဤအရ အ ိုးလိုးက လူက ပပီိုးတပမ က်ရမည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သည် သူလပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးက ပပီိုးစီိုးပပီိုး၊ လူက လပ်တဆ င်
ရမည်အ
့် ရ က လူသ ိုးထ ပပသပပီိုးပြစ်က ၊ ကျန်ရသည့်
ှ
် အလပ်က လပ်တဆ င်ြ လူ
့် သ ိုးထ
ချန်ထ ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပအလပ်က မလပ်တဆ င်တပ။ သူသည်
သူ၏အမှုတတ ်အတွငိုး် ၌ ရှတသ အမှုကသ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးကသ လူအ ိုး ပပသပပီိုး၊
လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး အလပ်ကသ လပ်တဆ င်က ၊ လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးပခင်ိုး အလပ်က မလပ်တဆ င်တပ။
ဤအရ က အ ိုးလိုး န ိုးလည်ထ ိုးသငသ
့်် ည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးဆသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက ဆလပပီိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်

လူသ ိုး၏တ ဝန်၊ လူက လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အရ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် မသက်ဆင်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး သမမ တရ ိုး၌ ညှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လူသ ိုးနည်ိုးတူ ခစ ိုးရန် လူက
တတ င်ိုးဆပါက၊ လူသ ိုးသည် မန ခတတ်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန် ပြစ်ပပီိုး လူ၏တ ဝန်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှု အ ိုးလိုးက
မည်သည့်အ
် တက်အခမျှ မရှဘဲ န ခရန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်န
် ည်ိုးဟန်ပြင ့််
အမှုပပြုသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
ှ သ
် ည်ပြစ်တစ၊ လူက ရရှရမည့်အ
် ရ က သူ
့် တ် အသက်ရင
ပပီိုးတပမ က်အပ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည်သ လူသ ိုးအတပေါ် သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး
ပပြုလပ်န္င်သည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သ လူသ ိုးအတပေါ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး
ပပြုလပ်ရန် သငတ
့်် တ ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် မည်သည့်တ
် ရွ ိုးချယ်မှုမျှ မရှသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် အပပည့်အ
် ဝ
ကျြုိုးန္နွ ခက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်သငတ
့်် ပ။
ဤသည်မှ လူသ ိုးအတနပြင ့်် ပင်ဆင်ထ ိုးသငသ
့်် ည့်် အသစတ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှု ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူသည် ယင်ိုးက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့််
တတွျို့ ကကြုရန် လအပ်သည်။ အကယ်၍ အဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအ ိုးလိုး
ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ က လူသ ိုးက မလပ်တဆ င်ပပီိုးတသိုးပါက၊
လူသ ိုးသည် အပပစ်တပိုးခသငတ
့်် ပသည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
မပြည်ဆ
့် ည်ိုးပါက၊ ဤသည်မှ လူ၏ မန ခမှုတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
လတလ က်တအ င် မတစစ
့် ပ်မတသချ တလပပီဟ မဆလတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်သအ
ူ ိုးလိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သအ
ူ ိုးလိုးန္ှင၊့်် မမတ၏
့်် မှုက မတပိုးန္င်သကဲသ
့် မ
ဝန်က
့် သစစ တစ ငသ
့် မတ၏တ
့်
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သအ
ူ ိုးလိုးသည် အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် သင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်
လအပ်သည်မှ တန က်ထပ်တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ လူ၏ တ ဝန်န္င
ှ ့်် လူအ ိုးလိုးက
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ မမ၏တ ဝန်ကပင် သင်တ လ
ွ ်ိုး
့် ပ်တဆ င်န္င်စမ
မရှပါက၊ သမဟ
ွ ်ိုးမရှပါက၊ သင်တသည်
မမကယ်ကယ်
့် တ် ယင်ိုးက တက င်ိုးစွ လပ်တဆ င်န္င်စမ
့်
ဒကခတရ က်တစပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည် တသပခင်ိုးတရ ိုးက ြတ်တခေါ်တနသည် မဟတ်တလ ။
အန င်္တ်န္င
ှ ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးရှြ သင်
သည် အဘယ်သ တမျှ
်လငန္
့်် င်ဦိုးမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူ၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအတွက် တပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူလပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် လူသည် သူ၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မတ
ှု ွင ် တွနတ
် ့် ပခင်ိုး မရှရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်

လအပ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ် လူသည် မည်သည့်လ
် လက
မျှ မချန်သင၊့််
့်
သူ၏သစစ တစ ငသ
့်် မှုက ဆက်ကပ်သငပ့်် ပီိုး၊ အတတ ်မျ ိုးတသ အယူအဆမျ ိုးတင
ွ ် မတမွျို့တလျ ်သငတ
့်် ပ
သမဟ
့်် င်ိုးသငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ်
့် တ် မလှုပ်မယှက်ထင်က တသပခင်ိုးက မတစ ငဆ
လူသ ိုးအတွက် စတတိုးန္င်သည်၊ သဆ
့်် ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် လျှင ် လူသည် သူ၏သစစ တစ ငသ
အဘယ်တကက င ့်် မဆက်ကပ်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ်
တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးရသည်
ှ
၊ သဆ
့် လျှင ် လူသည် အဘယ်တကက င ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု
အနည်ိုးငယ်က မဆက်ကပ်န္င်ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အမှုပပြုသည်၊
သဆ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု တွက် မမ၏ တ ဝန်အချြုျို့က အဘယ်တကက င ့််
့် လျှင ် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
မတဆ င်ရွက်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ဤအထ တရ က်ရလ
ှ
တလပပီ၊ သတသ
် သင်သည်
့်
ပမင်တသ ်ပင ိုး မလပ်တဆ င်၊ ကက ိုးတသ ်ပင ိုး မလှုပ်ရှ ိုးတချ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ထ ဝရ
့်
ပပစ်ဒဏ်ခရသူမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးအြ ့်
ဆက်ကပ်အပ်န္ထ
ှ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်၊ သဆ
့် င ် လူသည် သူ၏တ ဝန်က အဘယ်တကက င ့််
့် လျှင ် ယတနတွ
စတ်အ ိုးထက်သန်စွ တဆ င်ရွက်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် အတွက်၊ သူ၏အမှုသည် ပထမ
ဦိုးစ ိုးတပိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူစီ့် မခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည် အတရိုးအကကီိုးဆိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးတသည်
သူ၏ ပထမ ဦိုးစ ိုးတပိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က
့်
သင်တအ
့်် ည်။ သင်တက
့် ိုးလိုး န ိုးလည်သငသ
့် တပပ ဆထ ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
အန္ှစ်သ ရ၏ တကယ့်ဗ
် ဟချက်သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့်
တစ်ခါမျှမတရ က်ြူိုးသည့်် နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
ဤလမ်ိုးခရီိုး၏
့် တရ က်ပပီိုး ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
အမှနတ
် ရ ိုး သမဟ
တစ ငတ
့်် နဆဲပြစ်ပပီိုး
့် တ် မသ ိုးက န ိုးမလည်ကကတသိုးတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပမင်တနဆဲပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က တဆ င်ရွက်မတနကကတသိုးတချ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက ဆန်ိုးစစ်ကကပပီိုး၊ သူ စ ိုးသည်အ
့် ရ န္ှင ့််
ဝတ်သည်အ
့် ရ က အ ရစက်ကကက ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက ယခင်ထက် ပ၍ပင်
ဆိုးရွ ိုးလ သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘ မျှမဟတ်သည်က တရိုးကကီိုးခွငက
် ျယ် လပ်တနကကပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွသမ
ူ ျ ိုး အဘယ်သ ့်
့်
ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခရန် ရည်ရွယ်ချက် ရှသူမျ ိုး မည်သ ့်
့်
ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် မှုန္င
ှ ့်် တ ဝန်က လျစ်လျြူရှု ထ ိုးကကပပီိုး၊
့်
့် သစစ တစ ငသ
ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင် ရှသည့်တ
် နရ မျ ိုးက အ ရစက်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရက်စက်ရမ်ိုးက ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပါတက ိုး။ အကယ်၍ လူသည် သူ န ိုးလည်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက

န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်က ၊ သူ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး
ပြစ်ပါက၊ လူက ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည်မှ လူ၏ တ ဝန်န္င
ှ ့်် သူ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ
ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လူသ ိုးအတပေါ်သ ဧကန်
မချ
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် မည် ပြစ်လမ်မ
့်် ည်အ
့် ရ က
့် ည် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသည် သူန ိုးလည်သငသ
န ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူလက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်က လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး
မရှပါက၊ အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးမတဆ င်ရွက်သည့်် သူမျ ိုးသည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ဘရ ိုးသခင်က ရန်လမှုတွင ် ရှကကပပီိုး၊ အမှုသစ်က လက်မခသူမျ ိုးသည် ဆနက
် ့် ျင်ရ တွင ်
သသ ထင်ရှ ိုးစွ မရှလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆသည့််
သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်သူ အ ိုးလိုးသည်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်က အထူိုး အ ရစက်ကကလျှငပ
် င်၊ ထသတသ
သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမင်တက ဆနက
် ့် ျင်က မန ခကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန ခသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က မကျြုိုးန္မန
ွ
ခသူမျ ိုးသည် ပန်ကန်တတ်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ရ တွင ် ရှကကတပသည်။ မမတ၏
ူ ျ ိုးသည်
့် တ ဝန်က မထမ်ိုးတဆ င်သမ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မပူိုးတပါင်ိုးမတဆ င်ရွက်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
မပူိုးတပါင်ိုးမတဆ င်ရွက်သမ
ူ ျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က လက်မခသူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ တ
ှု အဆင
တ
့်် စ်ခထ တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊ သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
့်
ညီညွတတ
် သ သူအ ိုးလိုးသည် သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှကကတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကယ်ပင် စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ၊ ပပီိုးလျှင ် လူက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး
ရှသည့်အ
် ရ န္ှငအ
့်် ညီ လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး ပပြုလပ်သည်။ သူစီ့် မခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု
အတကက င်ိုးက တပပ တနစဉ်တွင၊် သူသည် လူအတွက် လမ်ိုးခရီိုးကလည်ိုး ညန်ပပတပိုးပပီိုး
အသက်ရင
ှ မ
် ှုအတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး တပိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ န္
ှု င
ှ ့််
လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု န္ှစ်ခလိုးသည် အမှု၏ တူညသ
ီ ည့်် အဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု တကက င်ိုး တပပ ဆပခင်ိုးသည်
လူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးရှ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှင ့််
လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးရှ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး အတကက င်ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့််
ဆက်န္ယ်တပသည်။ ဤန္ှစ်ခ ခွပဲ ခ ိုးခရန္င်သည့်် အချန် မရှတပ။ လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုး တပပ င်ိုးလဲတနသည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးလည်ိုး တပပ င်ိုးလဲတနတသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အပမဲတမ်ိုး

တပပ င်ိုးလဲတနက တိုးတက်တနတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
အယူဝါဒ၌ ပတ်မတနဆဲ ပြစ်ပါက၊ ဤအရ က သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လမ်ိုးပပမှု
ကင်ိုးမဲသ
ှု ည်
့် ည်ဟ သက်တသပပတပသည်။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ဘယ်တသ အခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲ သမဟ
့် တ် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးမလ ပါက၊ ဤသည်မှ
လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် လူ၏ အလအတင်ိုး တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်သည်က သက်တသပပတပသည်။ အကယ်၍ လူသည် နင်ိုးတလျှ က်ရန်
လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှပါက၊ သူသည် စ တန်၏ လက်အတွငိုး် သ ကျတရ
က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ စ တန်၏
့်
ထန်ိုးချြုပ်မက
ှု ခရတပသည်၊ ဆလသည်မှ သူသည် ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက
ခရတပသည်။ အကယ်၍ လူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးမသွ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှု တိုးတက်ြွျို့ ပြြုိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ် တပပ င်ိုးလဲမှု မရှပါက၊
လူ၏ဝင်တရ က်မသ
ှု ည် ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ တရှ င်လဲ၍ မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအ ိုးလိုး တစ်တလျှ က်တင
ွ ၊် လူသည် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးက အပမဲလက်န ရမည် ဆပါက၊
တခတ်တစ်ခလိုးက အဆိုးသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့်
့်
တိုးတက်န္င်မည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ လူသည် က ိုးတင်က အပမဲစဲက
ွ င်ထ ိုးပပီိုး စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးက အပမဲလက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ဆက်လက် တိုးတက်ရန် ပြစ်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးကသ လက်န သည့်် လူတအလယ်
တင
ွ ၊် သမဟ
့်
့် တ်
လက်ဝါိုးကပ်တင်ကသ စွဲကင်ထ ိုးပပီိုး စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးတက
့်
အပမဲလက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင၊် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု ိုး
တကယ်က အဆိုးမသတ်န္င်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုးက
ဘရ ိုးသခင်က သရှသူ၊ စ တန်၏ လက်တင
ွ ိုး် မှ ပပန်လည်ရယူပခင်ိုး ခရသူန္င
ှ ့်် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ
မမတက
် ဝ ကင်ိုးမဲတ
့် စပပီိုးသူမျ ိုး ပြစ်သည့်် တန က်ဆိုးတသ
့် ယ်ကယ် အပပည့်အ
က လန္ှငသ
့်် က်ဆင်သမ
ူ ျ ိုးအလယ်တင
ွ ် အဆိုးသတ်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏
လဲတရှ င်၍မရတသ ဦိုးတည်ရ ပြစ်သည်။ ဘ သ တရိုး အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၌ ရှသူတ၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် တခတ်တန က်ကျသည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ဆထ ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်တသ အရ သည် ယတနအမှု
့် မှ
့်
ကွက
ဲ ွ တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တင
ွ ် ၎င်ိုးတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ က
့်
မှနက
် န်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တခတ်ကန်ဆိုးပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
၎င်ိုးတ၏
ှု ည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တခတ်တန က်ကျလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
အမှုသစ်န္င
ှ ့်် အလင်ိုးသစ်တက
့် တန က်ချန်ထ ိုးရစ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထအမှု၏ မူလ အတပခခအတ်ပမစ်က

အတပခပပြုလျက်၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည် သ ၍နက်နစ
ဲ ွ အဆငအ
့်် ချြုျို့သ ့်
တိုးတက်ပပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ထလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ မူလအဆငတ
့်် င
ွ ်
့်
့်
တသ င်တင်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု အတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတဟ င်ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးဆဲ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သိုးန္စ
ှ ်၊ သမဟ
ှ ်အတွငိုး် ကကီိုးမ ိုးစွ တပပ င်ိုးလဲန္င်သည်၊
့် တ် ငါိုးန္စ
သပြစ်
ွ ် ပမ ကကီိုးမ ိုးသည့်် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး ပြစ်လ မည်
့် ၍ အန္ှစ် ၂၀၀၀ က လအတွငိုး် တင
မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် အသစ်တသ အလင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် အသစ်တသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု မရှပါက၊ ယင်ိုးမှ သူသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက
မီတအ င်လက်ပခင်ိုး မရှတလပပီဟ ဆလတပသည်။ ဤသည်မှ လူ၏ချွတယ
် ွငိုး် ချက် ပြစ်သည်။
ယတနတွ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ရှခဲသ
ူ ျ ိုးသည်
့် င ် ယခင်က သနရ
့် မ
တခတ်တန က်ကျသည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက လက်န တနကကဆဲ ပြစ်တသ တကက င်၊့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်တသ အမှု တည်ရပခင်
ှ ိုးက ပငင်ိုးမရန္င်တပ။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်သည် အပမဲ တရှ ျို့ဆက်တနပပီိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးထဲတွင ်
ရှသူအ ိုးလိုးသည်လည်ိုး တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင၊့်် သ ၍နက်နစ
ဲ ွ တိုးတက်ပပီိုး တပပ င်ိုးလဲတနသငတ
့်် ပသည်။
၎င်ိုးတသည်
အဆငတ
့်် စ်ဆငတ
့်် င
ွ ် မရပ်တနတ
် ့် နသငတ
့်် ပ။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်က မသသူမျ ိုးသ သူ၏မူလအလပ်တွင ် ရှပမဲရတနကကမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် အသစ်က လက်ခကကမည် မဟတ်တပ။
န ခပခင်ိုးမရှသူမျ ိုးသ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှဘဲ ပြစ်မည်။
လူ၏လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသစ်တသ လပ်တဆ င်ချက်က
အမီမလက်န္င်ပါက၊ လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ယတနအမှု
ှ ့်် ဧကန်မချ ပပတ်တတ က်ပပီိုး၊
့် န္င
ယတနအမှု
ှ ့်် ဧကန်မချ သဟဇ တ မပြစ်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
တခတ်တန က်ကျသည့်် လူမျ ိုးသည်
့် န္င
့်
ဘရ ိုးသခင်အြ တန
က်ဆိုးတင
ွ ် သက်တသခရပ်တည်မည့်လ
် ူမျ ိုး ပြစ်လ ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အကယ်ပင် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတချ။ ထအပပင်
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
့်
အမှုတစ်ခလိုးက ထသတသ
လူတစ်စအလယ်တွင ် အဆိုးသတ်၍ မရန္င်တပ။ တယတဟ ဝါ၏
့်
ပညတ်တရ ိုးက တစ်ချန်က ကင်စဲခ
ွ သ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် က ိုးတင်အတွက် တစ်ချန်က ဒကခဆင်ိုးရဲ
ခခဲရ
၊ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှု၏ အဆငက
့်် လက်မခန္င်ပါက၊
့် တသ သူတသည်
့်
၎င်ိုးတလ
ဲ့် မျှ အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ န္င
ှ ့်် အလဟဿ ပြစ်ပပီိုးပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
့် ပ်တဆ င်ခသ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အရှငိုး် ဆိုးတသ တြ ်ပပချက်မှ အတတ်က
မြက်တွယ်ဘ၊ဲ ဤတနရ န္ှင ့်် ယခအချန်က လက်ခယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ရှတပသည်။ ယတနအမှု
့် က
အမီမလက်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ယတနလက်
တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ှ ခွထ
ဲ က
ွ ်လ ိုးပပီိုး ပြစ်သမ
ူ ျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်

ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ဆနက
် ့် ျင်က လက်မခတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအမှု
ှ
က အ ခကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အတတ်၏ အလင်ိုးက
့်
ဆပ်ကင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကသည်မှ
့်
ပငင်ိုးမရန္င်တပ။ လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မ၌
ှု တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး အတကက င်ိုး၊ အတတ်န္င
ှ ့်် ယတနအကက
ိုး
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မရ
ှု ှ မတူညက
ီ ွဲပပ ိုးမမ
ှု ျ ိုးအတကက င်ိုး၊ ယခင်တခတ်အတတ အတွငိုး် တွင ်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မက
ှု တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်ပ
် န္ှင ့်် ယတနတွ
့် င ် ယင်ိုးက
လပ်တဆ င်သည့်ပ
် တန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ဤတပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးမသ
ှု
အဘယ့်တ
် ကက င ့်် တပပ ဆရတလပပီနည်ိုး။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် စဉ်ဆက်မပပတ် တရှ ျို့သတရွ
့် ျို့ဆက်တနပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုး၏
လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲြ လ
့် အပ်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုး၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မထ
ှု က
ဲ ထသတသ
အပင်ိုးအပခ ိုးမျ ိုး အတကက င်ိုးက အပမဲတပပ ဆရပခင်ိုး
့်
ပြစ်တပသည်။ လူသည် အဆင ့်် တစ်ခတွင ် တသ င်တင်တနပါက၊ ဤသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အသစ်တသ အမှုန္င
ှ ့်် အသစ်တသ အလင်ိုးက အမီလက်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသည်က သက်တသပပတပသည်။
ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်သည် မတပပ င်ိုးလဲတလပပီဟ သက်တသမပပတပ။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးပပင်ပတွင ် ရှသူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ မှ
် န်သည်ဟ အပမဲတမ်ိုး
့် နက
တတွိုးထင်ကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် ၎င်ိုးတထဲ
့် ွ က
့် က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အချန်ကက ပမင်စ
ရပ်တန်ခဲ့် ပ့် ပီိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် ၎င်ိုးတထ
့် တွင ် မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် ကက ပမင်စ
် တစရန်
့် ွ ကတည်ိုးက အပခ ိုးလူတစ်စဆီသ၊ ့် သူ၏အမှုသစ်က ပပည့်စ
သူရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် လူတစ်စဆီသ လ
့် ပသည်။ ဘ သ တရ ိုးထဲ ရှသူမျ ိုးသည်
့် ဲတပပ င်ိုးသွ ိုးခဲတ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် အတတ်က အမှုတဟ င်ိုးကသ
စွဲကင်ထ ိုးကကတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူတက
် ့် တ်ပပီိုးပြစ်က ၊ ဤအမှုသစ်က
့် စွနလ
လက်ခသည့်် သူမျ ိုးအတပေါ် သူ၏အမှုသစ်က လပ်တဆ င်တပသည်။ ဤသည်တမှ့် သူ၏အမှုသစ်၌
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်သည့်် လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ က
ှု ပပီိုးတပမ က်န္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုသည် အပမဲတမ်ိုး တရှ ျို့ဆက်တနပပီိုး၊ လူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် အပမဲ
သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးစွ တက်တနသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ အမှုပပြုတနပပီိုး၊ လူသည် အပမဲ
လအပ်တနသည်မှ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် ထပ်သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသည်
့် အထွတအ
့်
ပပည့်စ
် သည့်် တပါင်ိုးစည်ိုးမှုက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုး၏ တြ ်ပပချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုး၏
တန က်ဆိုးရလဒ်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးတွင၊် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ လက်တလျ ညီတထွသည့််

သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးလည်ိုး ရှတပသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး်
ရှသူအ ိုးလိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်န္င
ှ ့်် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးတက
့် ပင်ဆင်ကကပပီိုး၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် မရှသူမျ ိုးသည် စ တန်၏
ကွပ်ကဲမှုတအ က်တွငရ
် က
ှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မည်သည့်် လပ်တဆ င်မမ
ှု ျှမရှတပ။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုး၌ ရှသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က လက်ခသူမျ ိုး
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်တင
ွ ် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး်
ရှသူမျ ိုးသည် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအချန်အတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်
တတ င်ိုးဆသည့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်ကကပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက
့်
ခရလမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးဆိုးအတနပြင ့်် သနရ
့် ည်။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သစ်က လက်ခသူမျ ိုးသည်၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် က ကွယပ် ခင်ိုးက ရရှကကလမ်မ
့် ည်။ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနသူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးခကကရက သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှသူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး၊
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးကပင် ခရတက င်ိုးခရန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်ပါတစ၊
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် ၎င်ိုးတရှ့် မှသ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုသစ်
လက်ခသည့်သ
် အ
ူ ိုးလိုးက သူ၏ န မအတွက် တ ဝန်ယလ
ူ မ်မ
့် ည်။ သူ၏န မက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစပပီိုး၊
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနသူမျ ိုးသည်
သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှကကလမ်မ
့် သူ
့် ည်။ သူက
့် မန ခသကဲသ
့် ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့ မလပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးသည် သူ၏အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခရလမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ည်။ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် ရှသည့်် လူမျ ိုးသည် အမှုသစ်က လက်ခသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အမှုသစ်က
၎င်ိုးတ လက်
ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်တ
့်် လျ က်ပတ်စွ
့် ငတ
့်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်သငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် မမတ၏တ
ဝန်က မထမ်ိုးတဆ င်သည့်် ပန်ကန်သမ
ူ ျ ိုးကဲသ
့် ့်
့်
မပပြုမူသငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ
သတ်မှတ်ချက်ပြစ်သည်။ အမှုသစ်က လက်မခသည့်် လူမျ ိုးအတွကမ
် ူ ထသမဟ
့် တ်တပ- ၎င်ိုးတသည်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးပပင်ပတွင ် ရှကကပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဆိုးမပဲပ့် ပင်မှုန္င
ှ ့်် အပပစ်တင်မတ
ှု သည်
သူတန္ှ့် င ့်် မသက်ဆင်တပ။ ဤလူမျ ိုးသည် တစ်တနတ
့် လိုး
့်
ဇ တပကတအတွငိုး် ၌ အသက်ရင
ှ က် ကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ က် ကပပီိုး၊
့် စတ်အတွငိုး် ၌ အသက်ရင

၎င်ိုးတလ
ှ ့်် သတတသနပပြုပခင်ိုးမှ
့် ပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ယ်ပင် ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုး၏ စစစ်မှုန္င
ထွက်တပေါ်သည့်် အယူဝါဒမျ ိုးအတင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု
ပြစ်ရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသစ်က တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ ပင် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က လက်မခသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က် ကင်ိုးမဲသ
့် ပပင်၊
့် ည်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် က ကွယ်ပခင်ိုးတ မရှ
့် တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်တဆ င်မှု အမျ ိုးစတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ချက်၏ ယခင်
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးတလသည်။ ယင်ိုးတသည်
အယူဝါဒ ပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုး
့်
မဟတ်တချ။ ထသတသ
အယူဝါဒန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးသည် ဤလူမျ ိုး အတူတကွ စစည်ိုးပခင်ိုးက
့်
ဘ သ တရ ိုးမျှသ ပြစ်သည်က သက်တသပပရန် လတလ က်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုး၊
့်
သမဟ
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတအ
ှု
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ရည်မန
့် ိုးလိုးအလယ် စစည်ိုးမက
ဘ သ တရ ိုး၏ ကကီိုးကျယ်တသ ညီလ ခတစ်ခအပြစ်သ တခေါ်ဆန္င်ပပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်တစ်ခအပြစ်
တခေါ်ဆ၍ မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရသည့်် အချက်တစ်ခပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သစ် မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတလ
့် ရ သည်
့် ပ်တဆ င်သည်အ
ဘ သ တရိုးရနမျ
် တပေါ်သည်၊ ၎င်ိုးတ အသက်
ရှငတ
် နထင်သည်အ
့် ရ သည်
့် ိုး လှုင်တနသည့်ပ
့်
ဘ သ တရ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်ပ တပေါ်တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
ဆိုးမပဲပ့် ပင်မှုန္င
ှ ့်် အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးက ရရှရန် သင်တ
် မဆ
ထ ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် လျ ြ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်န္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်ကပင် မပင်ဆင်ကကတပ။ ဤလူအ ိုးလိုးသည်
အသက်မသ
ဲ့် ည့်် အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တရိုးရ လိုးဝမရှသည့်် တလ က်တက င်မျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအလ
ှ
တက
့်
့်
သရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူ၏ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်မှုတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည မရှ၊ လူသ ိုး၏
မတက င်ိုးမပှု ပြုပခင်ိုး အ ိုးလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
မသန ိုးမလည်ကကသည့်် လူမျ ိုး၊ ယတ်ညတ
့် သ လူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးဟ တခေါ်ဆရန်
မထက်တန်တသ ဆန်ကန်တပမတလိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ လ
် ရ ကမျှ
့် ပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက ထခက်န္င်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့်
မဆက်စပ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏စက
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက အလွန ် စက်ဆပ်ရွရှ ြွယတ
် က င်ိုးလှသည်၊
့်
အလွန ် သန ိုးြွယ်တက င်ိုးလှပပီိုး၊ တြ ်ပပတပပ ဆရန် တကယ်က မထက်တန်တချ။ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် မရှသူတ လ
် မျှသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အရ မှနသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သစ်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
ှု ရှတချ။ ဤအရ တကက င ့််
့် သက်ဆင်မမ
၎င်ိုးတမည်
့် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် သည်အ
့်

ဆိုးမပဲပ့် ပင်မှု မရှသည့်အ
် ပပင်၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး မရှကကတပ။
အတကက င်ိုးမှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုးအတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှကကသူမျ ိုးန္ှင ့််
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး
ပြစ်သည့်အ
် တွကပ် ြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဇ တပကတ၌ တလျှ က်လှမ်ိုးကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဆင်ိုးဘတ်တအ က်တွင ် ၎င်ိုးတစ့် တ်တကျနပ်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်ကကတသ တကက င၊့််
၎င်ိုးတက
တမင်တက
့် မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးဟ တခေါ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုစဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
သူက
ှ ဆ
့်် နက
် ့် ျင်ဘက်သ တပပိုး
ကကတလသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် ရန်လပပီိုး သူန္င
့်
ပူိုးတပါင်ိုးမတဆ င်ရွက်န္င်ပခင်ိုးမှ အဆိုးစန
ွ ် ပန်ကန်ပခင်ိုး သက်သက်ပြစ်သည်၊ သဆ
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်သ တမင်
တက တပပိုးကကတသ သူတသည်
အထူိုးသပြင ့်် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
့်
့်
ထက်တန်တသ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ရရှကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ဤလူမျ ိုး၏ မတက င်ိုးမှုပပြုပခင်ိုးက
ထတ်တြ ်ရ ဝယ်၊ လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတက
ဲ န် စတ်ထက်သန်ကကတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ကျန်ဆရ
၎င်ိုးတက
့် လျစ်လျြူရှု တလသည်။ လူသ ိုးအြ ၎င်
့် ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န မန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် ပတပေါ်တသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်အြ ယင်
ိုးတသည်
သူ၏ န မန္ှင ့််
့်
့်
မည်သည့်ဆ
် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ သမဟ
့် တ် သူက
့် သက်တသခပခင်ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။
ဤလူမျ ိုး မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်တပ။
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န မန္ှင ့်် သူ၏ လတ်တတလ အမှုန္စ
ှ ်ခလိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်မှု မရှတပ။ ဤလူတသည်
့်
မမတက
် င်ရှ ိုးတစသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တဒါသအမျက်ခရ
့် ယ်ကယ် အရှက်ရတစပပီိုး၊ စ တန်က တပေါ်လွငထ
့်
တနရက်
့် အတွက် သမှီိုးတနကကသည့်် မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယတနတွ
့် င ် ၎င်ိုးတ၏
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ က
ှု မပတ်ဆသကဲ
သ
့် ့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် ဘ မျှ မသက်ဆင်မသ
ှ လျှင၊် တဒါသအမျက်ခရ တနရက်
့် က လ
မတရ က်တသိုးသည့်အ
် တွက်၊ ထသတသ
လူတသည်
လက်တလျ ညီတထွတသ ပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက
့်
့်
ခရလမ်မ
် ပြရှငိုး် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သငက
့်် ၊
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် ကယ်တွယတ
ထမတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးသည် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက တစ န္င်သမျှ တစ စွ ခရသငသ
့်် ည်ဟ မျ ိုးစွ တသ
လူတက
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည် အဆိုးသတ်သ ့်
့် ယကကည်ကကတလသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
မတရ က်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တဒါသအမျက်ခရ တနရက်
့် က လ တရ က်မလ တသိုးတသ တကက င၊့််
မတပြ ငမ
့်် တ်တသ သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်သည့်် လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက
့် မတပြ ငမ
ဆက်လက်တဆ င်ရွက်တနကကဆဲ ပြစ်သည်။ အချြုျို့က၊ “ဘ သ တရိုးထဲတွငရ
် တသ
ှ
သူမျ ိုးသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က် သမဟ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် လပ်တဆ င်ချက်တ မရှ
့် သကဲသ
န မက အရှက်ရတစသည်။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရတသ အပပြုအမူက

သည်ိုးခတနဆဲ ပြစ်ပခင်ိုးထက်၊ အဘယ်တကက င ့်် ၎င်ိုးတက
့် မြျက်ဆိုးီ သနည်ိုး။” ဟ ဆကကသည်။ စ တန်၏
သရပ်သကန်ပြစ်ပပီိုး ဇ တပကတက တြ ်ပပသည့်် ဤလူတသည်
မသန ိုးမလည်ကကသူမျ ိုး၊
့်
ယတ်ညတ
့် သ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အဓပပ ယ် မရှတသ လူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက လူသ ိုးအလယ် မည်သလ
့် ပ်တဆ င်သည်က ၎င်ိုးတ န့် ိုးလည်
မလ မီတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသတရ က်လ ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတရှု့် ပမင်ရလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
၎င်ိုးတ အပပည့်
အ
် ဝ သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ထမတက င်ိုးမပှု ပြုသူ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးက ရရှကကလမ်မ
ူ ျှ တဒါသအမျက်ခရ တနရက်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် က လက
့် မှ မည်သမ
လွတတ
် ပမ က်န္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယခအချန်သည် လူသ ိုး၏ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးအတွက်
အချန်က လ မဟတ်တသိုးဘဲ၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်တနသည့်အ
် ချန် ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက ထခက်တစသူမျ ိုး မဟတ်ပါက၊ ထကစစတင
ွ ် ၎င်ိုးတလ
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏
ပပင်ိုးထန်မအ
ှု တပေါ် အတပခခ၍ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးခရကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် ရှသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုရသည်
ှ
။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ စက်ဆပ်မန်ိုးတီိုးမှုန္င
ှ ့်် ပငင်ိုးပယ်မက
ှု ခရသူမျ ိုးသည် စ တန်၏
စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ် အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် အရ သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
မည်သည့်ဆ
် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က လက်ခပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်တသ သူမျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မရ
ှု သည်
ှ
၊ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် ယင်ိုးက လက်ခသည့်် သူမျ ိုးကသ ဦိုးတည်ထ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ လက်
ခသည်ပြစ်တစ၊
့်
လက်မခသည်ပြစ်တစ လူအ ိုးလိုးက မဦိုးတည်တသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်
ပပြုသည့်အ
် မှုသည် အစဉ်သပြင ့်် ရည်မှနိုး် ချက် ရှပပီိုး၊ စတ်ကူိုးတပါက်ရ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမဟတ်တပ။
စ တန်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးတြ ်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် သငတ
့်် တ ်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခရန်ပင် မသငတ
့်် တ ်ကကတချ။
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးတွင၊် လူသ ိုး၏ သက်တသခချက်လည်ိုး
လအပ်တပသည်။ လပ်တဆ င်ချက် အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်အကက ိုး
တက်ပဲတ
ွ စ်ခပြစ်ပပီိုး၊ တက်ပဲ၏
ွ ပစ်မှတမ
် ှ စ တန် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအမှုအ ိုးပြင ့််
စလင်တစပခင်ိုးခရမည်မှ လူသ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် သည်၊
မပြစ်ထန
ွ ိုး် သည်မှ ဘရ ိုးသခင်အြ လူ
့် ၏ သက်တသခချက် နည်ိုးဟန်အတပေါ် မူတည်သည်။
ဤသက်တသခချက်သည် သူတန
ူ ျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ
့် က်လက်သမ
အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် စ တန်တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ပပြုလပ်သည့်် သက်တသခချက ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အမှု

အကျြုိုးတရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သက်တသလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုးက
အဆငသ
့်် ိုးဆငပ့်် ြင ့်် ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပပီိုး၊ အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးတွင၊် သငတ
့်် တ ်သည့်် သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးက
လူသ ိုးအတပေါ် ပပြုလပ်ထ ိုးတလသည်။ ထအပပင်
တခတ်မျ ိုးကန်လွနပ် ပီိုး တိုးတက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည် ယခင်ထက် သ ၍
ပမငမ
့်် ိုးလ သည်။ ထတကက
င ့်် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဤစီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည်
့်
လူသ ိုးက “လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး” န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက ရှု ပမင်သည်အထ၊
ယင်ိုး၏ အထွတအ
် ထပ်သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည်
့်
လူသ ိုး၏ သက်တသခရန် သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးကဲသ
့် ၊ ့် သ ၍ပင် ပမငမ
့်် ိုးလ တလသည်။ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှတလ၊ ဘရ ိုးသခင်က သ ၍
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစတလ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးသည် သူ
သက်တသခရန်လအပ်သည့်် သက်တသခချက်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ သက်တသခသည့်် သက်တသခချက်သည် လူ၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ထက်သင်သ
့် ည့််
့်
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ရှသည်၊ မရှသည်၊ ပပီိုးလျှင ် စစ်မှနသ
် ည့်် သက်တသခချက် ရှန္င်သည်၊
မရှန္င်သည်မှ လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မန္
ှု င
ှ ့်် သက်တသခချက်တန္ှ့် င ့်် ခွပဲ ခ ိုးမရဘဲ
ဆက်န္ယ်တပသည်။ အမှု ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု ိုးလိုး
ယင်ိုး၏ အဆိုးသတ်သ တရ
က်ရသည့်
ှ
် အချန်တွင၊် လူသ ိုးသည် ပမပမငမ
့်် ိုးသည့်် သက်တသခချက်က
့်
ပပြုလပ်ရန် သက်တသခရန် လအပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်သ ့်
တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ချန်တွင၊် လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် ဝင်တရ က်မှုတသည်
ယင်ိုးတ၏
့်
့်
အထွတအ
် ထပ်သ တရ
က်ရလ
ှ မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယခင်က လူသ ိုးသည် ပညတ်တတ ်မျ ိုး၊
့်
ပညတ်ချက်မျ ိုးက လက်န ရန် လအပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ စတ်ရှညသ
် ည်ိုးခက စတ်န္မ
ှ ်ခ
ဲ့် ည်။
့် ျရန် လအပ်ခသ
ယတနတွ
့် င ် လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်မှုအ ိုးလိုးက လက်န ရန် လအပ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အပမင်ဆ
့် ၊ ့် တန က်ဆိုးတွင ်
့် ိုး ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပင်ဆင်ရန် လအပ်သကဲသ
ဆင်ိုးရဲဒကခအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တနဆဲပြစ်ြ လ
့်် ိုးဆငသ
့်် ည်
့် အပ်တလသည်။ ဤအဆငသ
သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုး တစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအတပေါ် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့််
ပပြုလပ်တသ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်အ
့် သီိုးသီိုးသည်
ပပီိုးခဲသ
် ဆင်ထ
့်် သီိုးသီိုးတွင ် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် ည့်အ
့် က် ပနက်ရှုင်ိုးသွ ိုးပပီိုး၊ အဆငအ
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပီိုးခဲသ
် ဆင်က
ဲ က ၊ ဤသပြင
့် ည့်အ
့် ထက်ပ၍ နက်နလ
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ တ
ှု စ်ခလိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး ရပ်လိုးတပေါ်လ တလသည်။ ယင်ိုးမှ အတအကျအ ိုးပြင့််
လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက ယခင်ထက် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးလ သည်မှ လူသ ိုး၏

စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ယခင်ထက် သ ၍
နီိုးစပ်လ တသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက စလင်သည့်် အဆိုးသတ်တစ်ခသ ့်
တရ က်လ ချန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် တစ်ရပ်လိုးသည် စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ ကယ်တင်ခရပပီိုး
ပြစ်လမ်မ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ တပြည်ိုးပြည်ိုး စတင်
့် ည်အထ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ထွက်ခွ တလသည်။ ထအချန် တရ က်ရလ
ှ
သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အဆိုးသတ်သ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်လမ်မ
ှု ျ ိုး ရရှရန်အလငှ့်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမမ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုသည် တန က်ထပ်ရတတ
ှ
မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတင
ွ ် အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊
ထအချန်မစ
ှ ၍ ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
် ့် ျင်ပခင်ိုးမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် တ် ဆနက
ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက လိုးဝ ပပီိုးဆိုးပပီိုးတန က်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးသည် စ တန်၏ လက်ခပ်တွငိုး် မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုးသည့်တ
် န က် ပြစ်လ မည့်် အသက်တ ပြစ်တသ ၊ လူသ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်တ အတူ
တကွ သက်ဆင်သည့်် အသက်တ ပြစ်မည့်၊် လူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက သ ၍
့်
သဟဇ တပြစ်သည့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက နီိုးကပ်စွ မလက်တလျှ က်န္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ထသတသ
အသက်တ တစ်ခက ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ငတကကိုးက အသွ ိုးခကဲ ကတ်တနရမည့်် အတမှ င်ထသ
ဲ မ
့်
့် မတက
့် ယ်တင်
ဆင်ိုးကကရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ သူတန
ူ ျ ိုး၊
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် က်မလက်သမ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူ၏ အမှုအ ိုးလိုးက မန ခသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက နီိုးကပ်စွ
တစ်လှမ်ိုးပပီိုး တစ်လှမ်ိုး၊ လက်တလျှ က်ရမည်။ သူသည် “သိုးသငယ်သွ ိုးတလရ ရ အရပ်သ လ
့် က်”
သငသ
့်် ည်။ ဤလူမျ ိုးသည်သ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွသည့်် လူမျ ိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသ
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အယူဝါဒမျ ိုးက မျက်စစမှတ် လက်တလျှ က်တသ လူတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးပြင ့်် ပယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက ခရသည့်် သူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ အချန်က လအသီိုးသိုးီ တင
ွ ၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုသစ်က စတင်လမ်မ
ွ ၊် လူသ ိုးအလယ်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အချန်က လ အသီိုးသိုးီ တင
အသစ်တသ စတင်မှု တစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်ရ တခတ်မျ ိုးကသ
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ရှသည့်် “တယတဟ ဝါသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်” န္ှင ့်် “တယရှု သည်
ခရစ်တတ ်ပြစ်သည်” ဟူသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးကသ လူသ ိုးက လက်န ပါက၊ လူသ ိုးသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ဘယ်တသ အခါမျှ အမီလက်န္င်လမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ

သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ထ ဝရ ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
မည်သ အမှု
ပပြုသည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးသည် သသယ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ လက်တလျှ က်ပပီိုး၊ နီိုးကပ်စွ
့်
လက်တလျှ က်တလသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက
မည်သ ခ
့် ရန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်် အရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပြစ်သည်က လူသ ိုးက တသချ ပပီိုး၊ မည်သည့်သ
် သယမျှ မရှဘဲ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပည့်မ
် ီတအ င် ကကြုိုးစ ိုးသတရွ ျို့၊ သူသည် အဘယ်သ အပပစ်
ဒဏ်တပိုး
့်
ခရန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ဘယ်တသ အခါမျှ ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးပခင်ိုးမရှ၊ သူ၏
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည် ဘယ်တသ အခါမျှ ရပ်န ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုး
မတင်မီတွင၊် သူသည် အပမဲ အလပ်မျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မရပ်တနတ
် ့် ချ။ သတသ
် လူသ ိုးက
့်
ကွဲပပ ိုး၏- သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အနည်ိုးငယ်တသ အလပ်ကသ ရရှပပီိုးပြစ်လျက်၊ သူသည်
ယင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
် လ ိုး သတဘ ထ ိုးတလသည်။ အသပည
့် ည်မဟတ်သည့်အ
အနည်ိုးငယ် ရရှပပီိုးပြစ်လျက်၊ သူသည် တရှ ျို့ထက
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်၏ သ ၍သစ်လွငတ
် သ အမှု၏
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် မလက်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအနည်ိုးငယ်ကသ ပမင်ရပပီိုးပြစ်လျက်၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က သီိုးသန ် သစ်
သ ိုးရပ်ပတစ်ခအပြစ် ချက်ချင်ိုးသရပ်တြ ်ပပီိုး၊ သူတရှ
ွ ် သူပမင်ရသည့််
့်
့် ျို့တင
ဤပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ ရှတနလမ်မ
့် ပြစ်
့် ည်၊ အတတ်က ဤကဲသ
့် ခပဲ့် ပီိုး၊
အန င်္တ်တွငလ
် ည်ိုး ထသ အပမဲ
ပြစ်တနလမ်မ
့် ည်ဟ သူ ယကကည်တလသည်။ အတပေါ်ယ အသပည
့်
တစ်ခကသ ရရှပပီိုးပြစ်လျက်၊ လူသည် အလွန ် မ နတထ င်လ ိုးသည်မှ သူက
့် လျ ပ့် ပီိုး
့် ယ်သူ တမတ
တကယ်က မတည်ရသည့်
ှ
် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်တည်ပခင်ိုးတက
် ပယ်
့် လက်လွတစ
စတင် တကကည တလသည်၊ ပပီိုးလျှင ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ အဆငတ
့်် စ်ခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
တသချ လ လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က တကကည သည်မှ မည်သည့်လ
် ူစ ိုးမျြုိုးပြစ်တစ၊ လူသည်
ယင်ိုးက လက်မခတပ။ ဤသည်တမှ့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သစ်က လက်မခန္င်သည့််
လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလွန ် တရှိုးရိုးစဲကွ ကပပီိုး၊ အသစ်တသ အရ မျ ိုးက လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
မရှကကတချ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ ပငင်ိုးပယ်ကကသူမျ ိုးလည်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ဣသတရလလူမျြုိုးတသည်
“တယတဟ ဝါကသ ယကကည်ပပီိုး တယရှု က မယကကည်ကက”
့်
သည်မှ မှ ိုးယွငိုး် ခဲက့် ကသည်ဟ လူတက
် လူအမျ ိုးစသည်
့် ယကကည်ကကသည်၊ သတသ
့်
“တယတဟ ဝါကသ ယကကည်ပပီိုး တယရှု က ပငင်ိုးပယ်” သကဲသ
့် ၊ ့် “တမရှယ၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက
တတ င်တ
် ့် ျင်သည်”့် အခန်ိုးကဏ္ဍက
့် တသ ်လည်ိုး၊ တယရှု ဟတခေါ်သည့်် တမရှယက ဆနက
တဆ င်ရွက်တနကကတလသည်။ ထအခါ ထလူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်

အလပ်တစ်ဆငတ
့်် စ်ခက လက်ခပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် အသက်ရင
ှ က် ကဆဲ
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မရရှကကတသိုးသည်မှ မထူိုးဆန်ိုးတပ။ ဤသည်က ိုး
လူသ ိုး၏ ပန်ကန်မှု ရလဒ် ပြစ်သည် မဟတ်တပတလ ။ ယတန၏
့် အမှုသစ်က အမီမလက်ကကသည့််
ကမဘ တစ်လ ိုးရှ ခရစ်ယ န်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုး
့် ဆန္ဒအသီိုးသိုးီ က ဘရ ိုးသခင်က ပြည့်ဆ
တပိုးလမ်မ
့်် ျက်က
့် ည်ဟ ယူဆလျက် ၎င်ိုးတ က
့် ည်ဟူသည့်် တမျှ ်လငခ
့် တက င်ိုးလမ်မ
ြက်တွယထ
်
ိုးကကတလသည်။ သတ
့် တွင ် တယရှု သည်
့် င် သူတစ့် တ်ကူိုးထ ိုးသည့်် တနရက်
ပြြူတသ မိုးတမ်က စီိုးပပီိုး ဧကန်အမှန ် တရ က်လ မည် မတရ က်လ မည်က လိုးဝ တသချ မှုပြင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
တပပ န္င်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် အဘယ်တကက င ့်် တတယတက င်ိုးကင်သ ့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးမည်က ၎င်ိုးတ တသချ
မတပပ န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ပြြူတသ မိုးတမ်က စီိုးလျက်
့်
၎င်ိုးတက
သ ကကလ
မည်ဆသည်ကလည်ိုး မတသချ ကကတပ။ ၎င်ိုးတအ
့် လက်ခြ မည်
့်
့်
့် ိုးလိုးသည်
တသ ကတရ က်ပပီိုး ဘ လပ်ရမည်မန
ှ ိုး် မသ ပြစ်တနကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် င်္ဏ်ိုးင်္ဏ
အသီိုးသိုးီ မပှ ြစ်ကကသည့်် ကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးပါိုးသည့်် လက်တစ်ဆပ်စ ပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ အသီ
ိုးသိုးီ က
့်
တခေါ်တဆ င်မည် မတခေါ်တဆ င်မည်ကပင် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင် မသရှကကတပ။ ယခအချန်
မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့်် အမှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလ- ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ၎င်ိုးတ သတဘ
မတပါက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏လက်
တချ င်ိုးမျ ိုးပြင ့်် တနရက်
့် မျ ိုးက
့်
့်
တရတွက်ရသ တတ်န္င်ကကသည်။ သိုးသငယ်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက အဆိုးတင် လက်တလျှ က်သမ
ူ ျ ိုးသ
တန က်ဆိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ရရှန္င်သည်၊ အဆိုးထ လက်မတလျှ က်န္င်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတ ့်
အလိုးစက ရရှပပီိုးပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည့်် ထ“လူတတ ်မျ ိုး” မျ ိုးမှ မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သက်တသခန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
့်
အတတ ်ဆိုးလူမျ ိုးပြစ်ကကသည်ဟ ၎င်ိုးတ အသီ
ိုးသီိုးက ယကကည်ကကပပီိုး၊ မည်သည့်အ
် တကက င်ိုးပပချက်မျှ
့်
မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ ဆက်လက်တိုးတက်ြျို့ွ ပြြုိုးမက
ှု ပြတ်တတ က်ကကက ၊ “ဘရ ိုးသခင်က
အဆိုးစန
ွ သ
် စစ ရှသူ၊ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်သန္
ူ င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်န သူ” မျ ိုးပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတက
့် ည်ဟ
့် ဘရ ိုးသခင်က တက င်ိုးကင်ဘသ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးလမ်မ
မချတသချ စွ ပြင့်် ယကကည်ကကပရတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက “အဆိုးစွနသ
် စစ တစ ငသ
့်် မှု” ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်က ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး၊ ဆိုးယတ်မန္
ှု င
ှ ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမှုမျ ိုးက ကျြူိုးလွနက် ကသည့်အ
် တွက်၊
၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် အလွန ် ရွ ရှ စက်ဆပ်ြွယ် ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ အဆိုးထတင်
မလက်တလျှ က်တသ သူမျ ိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က အမီမလက်တသ သူမျ ိုးန္ှင၊့််
တဟ င်ိုးတသ အမှုကသ ြက်တယ
ွ ်သတ
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုး
့်

မရှကကသည်သ မက၊ ဆန်ကျင်
ဘက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊
့်
တခတ်သစ်၏ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက ခရသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အပပစ်တပိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်။
၎င်ိုးတထက်
သ ၍ သန ိုးစြွယတ
် က င်ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ ပညတ်တရ ိုးတဟ င်ိုးက
့်
ပယ်ြျက်ပပီိုး အမှုသစ်က လက်ခသူတသည်
အသစတ်မရှသူမျ ိုးပြစ်သည်ဟ မျ ိုးစွ တသ လူတက
့်
့်
ယကကည်ကကသည်။ “အသစတ်” ကသ တပပ ဆကကပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
မသကကသည့်် ဤလူတသည်
တန က်ဆိုးတင
ွ ် ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏ အသစတ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုး ပြတ်တတ က်သည်က ခရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အယူဝါဒက
လက်န ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်အမှု ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က မြက်တွယ်တသိုးတပ။ ပငင်ိုးပယ်ခရသငသ
့်် ည့်အ
် ရ သည် ပငင်ိုးပယ်ခရပပီိုး၊
ြယ်ထတ်ခရသငသ
့်် ည့်အ
် ရ သည် ြယ်ထတ်ပခင်ိုး ခရတပသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ တသိုးငယ်သည့်် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခကသ ဆပ်ကင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရန်လမှုတွင ် ရှတစကကသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ ရယ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးတစ်ခ
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ မသန ိုးမလည်မှု မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး မရရှမည်က တကက က်ရွ ျို့တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
တွနဆ
် ့် တ်ပပီိုး လသည်ထက်
့်
ပသတရှတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် တန က်ဆိုး
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သ ၍ ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတလ ပြစ်သည်။ ပညတ်တတ ်က စမှတ်ပပီိုး လက်န သည့််
သူအ ိုးလိုးသည် ပညတ်တတ ်အတပေါ် အဆိုးစန
ွ ် သစစ တစ ငသ
့်် မှုက ပပသကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ပညတ်တတ ်အတပေါ် ထသတသ
သစစ တစ ငသ
့်် မှုက ပပသတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ဆနက
် ့် ျင်သည့်် ပန်ကန်သမ
ူ ျ ိုး သ ၍ပြစ်တလတလ ပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ ယခသည် န္င်ငတတ ်တခတ်
ပြစ်ပပီိုး ပညတ်တတ ်တခတ် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယတနအမှု
ှ ့်် အတတ်က အမှုတက
ွ ်
့် န္င
့် တစ်ချန်တည်ိုးတင
တြ ်ပပ၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အတတ်က အမှုကလည်ိုး ယတနအမှု
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ ၍ မရတသ တကက င ့််
့် န္င
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်က လူသ ိုး၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
ပညတ်တတ ်က ကင်စဲထ
ွ
ိုးရန် သမဟ
့် ပ၊
့် တ် လက်ဝါိုးကပ်တင်က ထမ်ိုးထ ိုးရန် မဟတ်တတ တ
ထတကက
င ့်် ပညတ်တတ ်န္င
ှ ့်် လက်ဝါိုးကပ်တင်အတပေါ် လူတ၏
့်် မှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် သစစ တစ ငသ
တထ က်ခမှုက ရရှမည် မဟတ်တပ။
န္င်ငတတ ်တခတ်တင
ွ ် လူသ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး အပပည့်အ
် ဝ ခရလမ်မ
့် ည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
အမှုတန က်တင
ွ ၊် လူသ ိုးသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတဒကခက ခရလမ်မ
့် ည်။ ဤဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုး
အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးန္င်ပပီိုး သက်တသ ရပ်တည်န္င်သတ
ူ သည်
၊ တန က်ဆိုးတွင ်
့်

စလင်တစပခင်ိုး ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
ဤဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုးအတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊် လူသ ိုးသည် ဤစစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခရန်လအပ်ပပီိုး၊
ဤစစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ တန က်ဆိုး ပြစ်စဉ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
အမှုအ ိုးလိုး အဆိုးမသတ်မီတွင ် လူသ ိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်မှ တန က်ဆိုးအကကမ်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်သည့်သ
် အ
ူ ိုးလိုးသည် ဤတန က်ဆိုးစမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
လက်ခရမည်ပြစ်သည်။ ဒကခဆင်ိုးရဲ၏ ပတ်ချ ဝင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးသည်၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပပခင်ိုး မရှသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ သတသ
် အမှနတ
် ကယ်
့်
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွသတ
ူ သည်
တန က်ဆိုးတင
ွ ်
့်
မ ိုးမ ိုးမတ်မတ် ရပ်တည်န္င်ကကလမ်မ
လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် ရ ကပင်
လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ဤတအ င်န္င်သတ
ူ သည်
ရူ ပါရမျ ိုး ကင်ိုးမဲလ
့် ၊ ့်
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
၎င်ိုးတ၏
့် သက်တသခချက်မျ ိုးတွင ် ကျရှု ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ဆဲ
ပြစ်လမ်မ
တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဒကခဆင်ိုးရဲမှ ထွက်တပေါ်လ မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဒကခပင်လယ်တွင ် ငါိုးြမ်ိုးသူမျ ိုးသည် ယတနတွ
ူ ျှ
့် င ် ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုးလပ်န္င်ကကတသိုးတသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
တန က်ဆိုးတသ ဒကခဆင်ိုးရဲက မလတ်တပမ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ မျှ တန က်ဆိုးတသ
စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးက မလတ်တပမ က်န္င်တပ။ တအ င်န္င်သည့်် သူမျ ိုးအတွက် ထသတသ
ဆင်ိုးရဲဒကခသည်
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဒကခပင်လယ်တွင ် ငါိုးြမ်ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက်၊
့်
ယင်ိုးသည် လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးသတ်သင်ပခင်ိုး အလပ် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့် မည်မျှ ကကြုိုးစ ိုးတစက မူ၊
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်ရထ
ှ
ိုးသူမျ ိုး၏ သစစ ခပခင်ိုးသည် မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနသည်။ သတသ
်
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်မရှတသ သူမျ ိုးအတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတဇ့် တပကတအတွက် အကျြုိုးမပပြုသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
၎င်ိုးတ၏အပမင်
က ၎င်ိုးတ တပပ
င်ိုးလဲကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှပင် စွနခ
် ့် ွ ကကတလသည်။
့်
့်
ထသတသ
သူမျ ိုးသည် အဆိုးတင
ွ ် ပမဲပမစွ မရပ်တည်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးကသ ရှ တြွပပီိုး မမတက
ှ ့််
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသိုးခရန်န္င
မမတက
ကပ်ရန် ဆန္ဒမရှကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
့် ယ်ကယ် သူအြ
့် ဆက်
့်
့်
ယတ်ညသ
့် ည့်လ
် ူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ သည့်အ
် ချန်တွင ်
့်
န္ှငထ
် တ်ခရလမ်မ
့်် ျှ မထက်တန်ကကတချ။ လူသဘ
ဝ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်် စ န တထ က်ထ ိုးပခင်ိုးန္ှငမ
့်
မရှသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတချ။ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က လပခြုပပီိုး
စတ်ချရတသ အခါ၊ သမဟ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ
့် တ် အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုး ရှသည့်အ
့်

န ခကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ဆန္ဒ
ှ
အ
် ရ သည် အထခက် ခရသည့်အ
် ခါ သမဟ
့် ရသည့်
့် တ် တန က်ဆိုးတွင ်
ပငင်ိုးဆန်ပခင်ိုးခရသည့်အ
် ခါတွင၊် ချက်ချင်ိုး ပန်ကန်ကကတလသည်။ တစ်ညတ အချန်တလိုးတွငပ
် င်၊
၎င်ိုးတသည်
ယတတယတတ သမဟ
ှ က
်
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တ် အတကက င်ိုးပပချက် မရှဘဲ၊ ယမန်တနက
့် တကျိုးဇူိုးရင
၎င်ိုးတ အတသအတကကတ
က်မည့်် ရန်သအ
ူ ပြစ် ရတ်တရက် ဆက်ဆရင်ိုး၊ ပပြုိုးရင်တနသည့်၊်
့်
“စတ်န္လ
ှ ိုးတက င်ိုး” ရှသည့်် ပင်္္ြုလ်အပြစ်မှ ကကည့်ရ
် ဆိုးပပီိုး ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်သည့််
လူသတ်သမ ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲ သွ ိုးန္င်တလသည်။ မျက်တတ င်ပင်မခတ်ဘဲ သတ်ပြတ်မည့််
့်
ဤမတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးက မန္ှငထ
် တ်လျှင၊် ၎င်ိုးတသည်
ကွယဝ
် ှက်တသ အန္တရ ယ်ပြစ်လ မည်
့်
မဟတ်တလ ။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးတန က်တင
ွ ် လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုအ ိုး
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုသည် အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
လူသ ိုးက သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုး အမှုက အဆိုးမသတ်တသိုးတပ။ ထသတသ
အမှုသည် လူသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ
့်
သနစ
် ့် င်ပခင်ိုး ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခသူမျ ိုးက
စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ပပီိုးလျှင ် စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် မရှသည့််
အတယ င်တဆ င်မျ ိုး န္တ်ပယ်ပခင်ိုး ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်တင
ွ သ
်
ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အမှု တန က်ဆိုးအဆငတ
့်် င
ွ ် စတ်မတကျနပ်တစန္င် သူမျ ိုးသည် လိုးဝ
သတ်သင်ပယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
ှ ိုး် ပခင်ိုး ခရသူမျ ိုးသည် နတ်ဆိုးန္ှင ့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သတ်သင်ပယ်ရင
သက်ဆင်ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်တတ်ကကပပီိုး၊ ဤလူတသည်
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်တန က်
့်
့်
လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က ၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆိုးတင
ွ ် ကျန်ရကကလ
ှ
မ်မ
့် ည်ဟ သက်တသမပပတပ။
့်
“ဘရ ိုးသခင်တန က်သ အဆ
ိုးတင် လက်တသ သူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည်။” ဟူတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတင
ွ ၊် “တန က်သလ
့် က်ပခင်ိုး” ၏ အဓပပ ယ်မှ ဒကခဆင်ိုးရဲ အလယ်တွင ်
မ ိုးမ ိုးမတ်မတ် ရပ်တည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ့်
့် င ် လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
လက်ပခင်ိုးက လွယက
် ူသည်ဟ ထင်ကကသည်၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆိုးသတ်ခါနီိုးတွင၊်
“တန က်တတ ်သလ
် သင်သလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့် က်ပခင်ိုး” ၏ အဓပပ ယ်အမှနက
ခရပပီိုးတန က် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် က်န္င်တသိုးရမျှပြင၊့်် ဤအရ က သင်သည် စလင်တအ င်
ပပြုလပ်ပခင်ိုးခရမည့်် လူအမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ သက်တသမပပတပ။ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက မခန္င်သည့််
သူမျ ိုး၊ ဒကခဆင်ိုးရဲ၏ အလယ်တင
ွ ် တအ င်န္င်ပခင်ိုး မရှသူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် မ ိုးမ ိုးမတ်မတ်
ရပ်တည်မတနန္င်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်တန က်သ အဆ
ိုးတင်တအ င် လက်တလျှ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ အမှ
နတ
် ကယ် လက်တလျှ က် သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအလ
ပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့်
့်
စမ်ိုးသပ်မက
ှု ခန္င်ရည် ရှကကသည်၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ အမှ
နတ
် ကယ်
့်

မလက်တလျှ က်သမ
ူ ျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည်စ
့် စ်တဆိုးမက
ှု မျှ ခရပ်န္င်စွမ်ိုးမရှကကတပ။
အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် ၎င်ိုးတသည်
န္ှငထ
် တ်ခရကကလမ်မ
ူ ျ ိုးသည်
့် ည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တအ င်န္င်သမ
့်
န္င်ငတတ ်တွင ် ကျန်ရကကလ
ှ
မ်မ
် ကယ် ရှ တြွသည်၊
့် ည်။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
မရှ တြွသည်က သူ၏အလပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်တဆိုးမှုအ ိုးပြင၊့်် ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဆိုးပြတ်ပခင်ိုးပြစ်က လူကယ်တင် ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် လ ိုးလ ိုးမျှ
မသက်ဆင်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်လ
် ူကမျှ စတ်ကူိုးတပါက်ရ မပငင်ိုးပယ်တပ။
သူလပ်တဆ င်သမျှသည့်် လူသ ိုးက လိုးဝ လက်ခယကကည်တစန္င်သည်။ သူသည် လူသ ိုးက
မပမင်န္င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးက လက်ခမယကကည်တစန္င်သည့််
မည်သည့်အ
် မှုကမျှ မလပ်တဆ င်တပ။ လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးက မှနသ
် ည်၊ မှ ိုးသည်ဆသည်က
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သက်တသပပပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက ဆိုးပြတ်၍ မရန္င်တပ။ “င်္ျြုစပါိုးပင်က
တတ ပင်မျ ိုးအပြစ်သ မပပြုလ
ပ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တတ ပင်မျ ိုးကလည်ိုး င်္ျြုစပါိုးပင်အပြစ်သ မပပြုလ
ပ်န္င်ပါ”
့်
့်
ဆသည်မှ ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
တန က်ဆိုးတွင ် န္င်ငတတ ်ထဲ ကျန်ရကကလ
ှ
မ်မ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသည့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
့် အမှနတ
မည်သက
ူ မဆ ဘရ ိုးသခင်က န္ှပ်စက်မည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
ီ ည့််
့် မတူညသ
လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ မျ ိုးန္ှင ့်် သက်တသခချက်မျ ိုးက အတပခခ၍၊ န္င်ငတတ ်အတွငိုး် ရှ
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုးသည် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် တန က်လက်မျ ိုးအပြစ်
အတစခကကလမ်မ
ွ ် တအ င်န္င်တသ သူမျ ိုးသည် န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဒကခဆင်ိုးရဲအလယ်တင
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအြွဲျို့ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ စကကဝဠ တစ်တလျှ က် ဧဝတင်္လတရ ိုးအလပ်
ပပီိုးဆိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအြွဲျို့ ပြစ်တပေါ်လမ်မ
် ခါတွင၊်
့် ည်။ ထအချန်တရ က်သည့်အ
လူအတနပြင်
့်် ည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်အတွငိုး် သူ၏တ ဝန်က
့် လပ်သငသ
့်
ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္င်ငတတ ်အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူတကွ သူ၏ အသက်ရှငပ် ခင်ိုး
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအြွဲျို့တွင ် ယဇ်ပတရ ဟတ်မင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး
ရှလမ်မ
ှ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကျန်ရသူ
့် ည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးက ဒကခဆင်ိုးရဲအတတ အတွငိုး် ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတပပြုသည်
့်
့်
သက်တသခချက်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် အဆိုးအပြတ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
စတ်ကူိုးတည့်ရ
် တပိုးသည့်် င်္ဏ်ပဒ်မျ ိုး မဟတ်တပ။ လူ၏ အတပခအတနသည် အတပခခင်သည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နက်၊ အသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရပပီိုး ၎င်ိုးတ၏မူ
့် လ
အတနအထ ိုးသ ပပန်
့် သွ ိုးကကက ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု တအ င်ပမင်ပခင်ိုး၏ အမှတ်အသ ိုး
ပြစ်သည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ရပ်ဆင်ိုးသွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏

အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတ၏
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် တန က်ဆိုးရလဒ်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မတ
ှု ၏
့် အတက င်အထည် တပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အဆိုးတင
ွ ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးမက
ှု ရှ တတွျို့လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး သူ၏ကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်သ အန
ိုးယရ
ူ န် ပပန်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအကက ိုး အန္ှစ် ၆၀၀၀ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု၏ တန က်ဆိုးရလဒ်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။

ြရစ်တတ ်၏ အနှစသ
် ရမှ တက င်ားကင်ဘရ
ု ိှ ြမည်ားတတ ်၏
အလိတ
ု တ ်ကို န ြခြင်ားခ စ်သည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က ခရစ်တတ ်ဟတခေါ် ပပီိုး ခရစ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က
ဆင်ပမန်ိုးထ ိုးသည့်် ဇ တခန္ဓ ပြစ်သည်။ ဤဇ တခန္ဓ သည် အတသွိုးအသ ိုးရှသည့်် မည်သည့်် လူန္င
ှ မ
့်် ျှ
မတူညတ
ီ ပ။ ဤသ ကွ
့် ဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးရပခင်ိုးမှ ခရစ်တတ ်သည် အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် မဆင်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်၏။ သူသည် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့််
ပပီိုးပပည်စ
့် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ န္ှစ်ခလိုးရသည်
ှ
။ သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက
မည်သည်လ
့် ူကမျှ မပင်ဆင်တပ။ သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုက
တဆ င်ရွက်တနစဉ်တွင၊် သူ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ဇ တခန္ဓ ထဲက သူ၏ ပမှန ် လှုပ်ရှ ိုးမှု အ ိုးလိုးက
အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးတလသည်။ သူ၏ လူသဘ
ဝပြစ်တစ သမဟ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ပြစ်တစ
န္ှစ်ခလိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်၏ အလက ကျြုိုးန္နွ ခတလသည်။
ခရစ်တတ ်၏အန္ှစ်သ ရမှ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တပသည်။
့်
ဤအန္ှစ်သ ရသည် သူကယ်တင်၏ အမှုက တန္ှ င်ယ
ှ လ
် မ်မ
့် က
့် ည်မဟတ်၊ ပပီိုးလျှင ် သူကယ်တင်၏
အမှုက ြျက်ဆိုးီ မည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ သူ လပ်တဆ င်ြ ပြစ်
့် ၊ ့်
့် န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
သူကယ်တင်၏ အလန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည့်် မည်သည့်် စက ိုးကမျှ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ သူ မန်မမက်
လမ်မ
့်
့် ည်
မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်ပင်စီမခန်ခွ့် မ
ဲ က
ှု တန္ှ င်ယ
ှ သ
် ည့််
့် က
့်
မည်သည်အ
့် မှုကမျှ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လိုးဝ လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
လူအ ိုးလိုး န ိုးလည်သင်သ
့် ရ ပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ အန္ှစ်သ ရသည်
့် ည်အ
လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအတွက် ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတစ
ူ ွ
ခရစ်တတ ်၏ အမှုသည်လည်ိုး လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတွက် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူသည်က တထ က်ဆလျှင၊် သူသည် သူ၏ဇ တခန္ဓ အတွငိုး် ရှ

သူ၏အန္ှစ်သ ရက ရပ်အတက င်အထည် တပေါ်တစသပြင့်် သူ၏ဇ တခန္ဓ သည် သူ၏အမှုက
တဆ င်ရွက်ရန် လတလ က်၏။ ထတကက
င့်် လူဇ့် တခပခင်ိုး အချန်က လအတွငိုး် တင
ွ ်
့်
ဘရ ိုးဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုးလိုးက ခရစ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးပြင ့်် အစ ိုးထိုးလက်ပပီိုး၊
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအချန် တစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ် အမှုအ ိုးလိုး၏ အဓက အချက်အချ တွင ်
ခရစ်တတ ်၏အမှု ရှတပသည်။ ယင်ိုးသည် အပခ ိုးမည်သည့်တ
် ခတ်မဆမှ အမှုပြင ့်် တရ ယှက်၍ မရတပ။
ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခလ သည့်အ
် တွက၊် သူသည် သူ၏ဇ တခန္ဓ ၏ ပင်ကလကခဏ ပြင ့််
အမှုပပြုသည်။ လူဇ့် တ ခလ သည်အ
့် တွက် သူသည် သူလပ်သင်တ
့် သ အမှုက ဇ တခန္ဓ ပြင့််
လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် ခရစ်တတ ်ပြစ်တစ၊ န္ှစ်ခလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်ပပီိုး သူလပ်သင်တ
့် သ အမှုက သူလပ်တဆ င်ပပီိုး
သူတဆ င်ရွက်သင်တ
့် သ အမှုတတ ်က သူ တဆ င်ရွက်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တကယ့်် အန္ှစ်သ ရ ကယ်၌က ကသဇ အ ဏ က ကင်စဲတ
ွ သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
မမထမှလ တသ ကသဇ အ ဏ က အပပည်အ
့် ဝ ကျြုိုးန္နွ ခန္င်တပသည်။ ဝည ဉ်၏ အလပ်ပြစ်တစ
သမဟ
့်် စ်ခ ကွလ
ဲ ွဲဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် ဇ တခန္ဓ ၏ အလပ်ပြစ်တစ၊ တစ်ခန္ှငတ
ဝည ဉ်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ် ကသဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရပြင ့််
ဇ တခန္ဓ သည်လည်ိုး ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်သည်၊ သတသ
် လူဇ့် တ၌ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်၏အလက လက်န သည့်် အမှုအ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်န္င်သည်။
ဤအရ က မည်သည်လ
့် ူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ မရရှန္င် သမဟ
့် တ် စတ်ကိုးူ မတပါက်န္င်ကကတပ။
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည် ကသဇ အ ဏ ပြစ်သည်၊ သတသ
် သူ၏ဇ တခန္ဓ က သူ၏
့်
ကသဇ အ ဏ က ကျြုိုးန္ွန ခန္င်သည်။ ဤသည်မှ “ခရစ်တတ ်သည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏
အလက န ခသည်။” ဟ တပပ သည့်အ
် ခါ သွယ်ဝက်ညန်ိုးဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုး ပြစ်လ န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်သည်။ မည်သပင်
့် ဆတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည် သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် လူဇ့် တတ လ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏ အန္ှစ်သ ရသည်
တူညသ
ီ ည့်အ
် တွက်၊ သူသည် သက်သက် ကွဲလွဲသည့်် အမှုက တဆ င်ရွက်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် သူသည်
့်
အတန္ှ င်အ
့် ဝင်
့် ယှက် မပပြုသကဲသ
့် တရ က်လည်ိုးမစွက်ြက်တပ။ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
လူဇ့် တပြစ်တစ န္ှစ်ခလိုးသည် တစ်ခတသ အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် တူညတ
ီ သ အမှုက
စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ န် လပ်တဆ င်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဇ တခန္ဓ တသည်
ပခ ိုးန ိုးလွန၍
် န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ မရတသ
့်
အရည်အတသွိုး န္ှစ်မျြုိုး ရှကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ီ လသည်။ န္ှစ်ခလိုးသည်
့် အန္ှစ်သ ရမှ တူညတ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ ရှကကသည်။

ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်သည် မန ခပခင်ိုး၏ အရပ်လကခဏ မပင်ဆင်တပ။ သူ၏ အန္ှစ်သ ရက
တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည်။ သူသည် လှပမှုန္င
ှ ့်် တက င်ိုးမန
ွ မ
် ှုအ ိုးလိုးအပပင် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အ ိုးလိုး၏
တြ ်ပပချက်ပြစ်သည်။ ဇ တခန္ဓ ၌ပင်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်က မန ခသည့််
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်တပ။ မမအသက်က စတတိုးက ဆိုးရှုိုးအနစ်န ခလျက်ပင်၊ သူသည်
စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် ထသ လ
ှု
့် ပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနမည် ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်မက
ပပြုလပ်မည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ် မှနသ
် ည်ဟ မှတယ
် ူပခင်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ်
ကကီိုးကျယ်ပခင်ိုးတ၏
့် အရပ်လကခဏ မျ ိုး မရှတပ၊ သမဟ
့် တ် စတ်ကကီိုးဝင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
မ နတထ င်လ ိုးမှုတ၏
့် အရပ်လကခဏ မျ ိုး မရှတပ။ သူသည် တက က်ကျစ်မှု အရပ်လကခဏ မျ ိုး
မပင်ဆင်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က မန ခသည်အ
့် ရ မည်သည့်အ
် ရ မဆသည် စ တန်ထမှ လ သည်။
စ တန်သည် အကျည်ိုးတန်မန္
ှု င
ှ ့်် ဆိုးယတ်မှု အ ိုးလိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
အရည်အတသွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တူညသ
ီ ည့်် အရည်အတသွိုးမျ ိုး ရှရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူသ ိုးသည်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် စီမပပြုပပင်ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ခရစ်တတ ်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခရတလပပီ၊ ထတကက
င့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ထူိုးပခ ိုးတသ လကခဏ မျ ိုးကသ ပင်ဆင်ပပီိုး၊ စ တန်၏ မည်သည့်လ
် ကခဏ မျှ မပင်ဆင်တပ။
အမှုသည် မည်မျှခက်ခကဲ ကမ်ိုးပါတစ သမဟ
့် တ် လူဇ့် တသည် မည်မျှအ ိုးနည်ိုးပါတစ၊ လူဇ့် တပြင့််
အသက်ရင
ှ စ
် ဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မန ခမှုပြင ့်် စွနပယ်
် ့် ရန်
မဆထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အမှုက တန္ှ င်ယ
ှ ပ် ြစ်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
့် က
လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သစစ တြ က်ြထက်
့်
လူဇ့် တ၏ န ကျင်မမ
ှု ျ ိုးကသ ခစ ိုးချင်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ တယရှု က သူ၏ဆတတ င်ိုးချက်ထတ
ဲ ွင၊်
“အကျွန္ပ်
် အဘ၊ ဤခွက်သည် အကျွန္ပ်
် ကလွနသ
် ွ ိုးန္င်လျှင ် လွနသ
် ွ ိုးပါတစတသ ်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
အကျွန္ပ်
် အလရှသည်အ
့် တင်ိုး မပြစ်ပါတစန္ှင။့်် ကယ်တတ ် အလရှသည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်ပါတစတသ ်။” ဟ
တပပ သကဲသ
့် သ
၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုး ပပြုလပ်ကကတသ ်လည်ိုး၊
့် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
့် ကယ်ပင်တရွ ိုးချယ်မမ
ခရစ်တတ ်သည် မပပြုလပ်တပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ ရှတသ ်လည်ိုး၊
ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ရှ တြွဆပဲ ြစ်ပပီိုး လူဇ့် တ၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ ခမည်ိုးတတ ်
ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ည်ိုးတလသည်။ ဤသည်မှ
့် တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးထ ိုးတသ အရ က ပြည်ဆ
လူသ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုး၍မရရှန္င်သည် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ စ တန်ထမှ လ တသ အရ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရ မရှန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က မန ခသကဲသ
့် ၊ ့် ဆန်ကျင်
သည့်် အရ တစ်ခသ
့်
ရှန္င်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက လလ ိုးစွ န ခရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
အပပည်အ
့် ဝပင် မန ခန္င်တပ။ ခရစ်တတ ်မှလွဲ၍ လူအ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သည်အ
့် ရ
့်
့်

လပ်တက င်ိုးလပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးသည့်် အမှုက လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
တက်ရက် မတဆ င်ရွက်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ က
ှု ၎င်ိုးတ ထမ်
ိုးတဆ င်ရမည့်် ကယ်ပင်
့်
တ ဝန်အပြစ် မည်သမ
ူ ျှ မမှတ်ယန္
ူ င်တပ။ ခရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရသည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏
အလက ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က မန ခပခင်ိုးသည် စ တန်၏ ထူိုးပခ ိုးတသ
လကခဏ ပြစ်သည်။ ဤစရက်န္စ
ှ ်ခသည် သဟဇ တ မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏ စရက်မျ ိုးရသည်
ှ
့်
မည်သက
ူ မဆ ခရစ်တတ ်ဟ တခေါ်၍မရန္င်တပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက မလပ်န္င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် အန္ှစ်သ ရမျှ
မရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူ၏ကယ်တရိုးကယ်တ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်
အလ ိုးအလ မျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးအတွက် အလပ်လပ်တသ ်လည်ိုး၊ ခရစ်တတ ်သည် ခမည်ိုးတတ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက လပ်တဆ င်ရန် အမှုပပြုတပသည်။
ခရစ်တတ ်၏ လူသဘ
ဝက သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက အပ်စိုးထ ိုးသည်။ သူသည် လူဇ့် တ၌
့်
ရှတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ လူသဘ
ဝသည် ခန္ဓ ရှသည့်် လူတစ်ဦိုး၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် လိုးလိုးမတူညတ
ီ ပ။
့်
့်
သူသည် သူ၏ ကယ်ပင် တစ်မထ
ူ ိုးူ ပခ ိုးတသ ဝတသသလကခဏ ရပ်ရပပီ
ှ ိုး ဤအရ ကလည်ိုး သူ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက အပ်စိုးထ ိုးသည်။ သူ၏ဘရ ိုးသဘ ဝသည် အ ိုးနည်ိုးမှု မရှတပ။
ခရစ်တတ ်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်သည် သူ၏လူသဘ
ဝက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ၊
့်
ဤအ ိုးနည်ိုးချက်က သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တဘ င်ခတ်တသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
့်
အကန်အသတ်
မျ ိုးမှ နယ်ပယ်န္င
ှ ့်် အချန်က လအချြုျို့ အတွငိုး် ၌သ ရှပပီိုး အတင်ိုးမသ မဟတ်တပ။ သူ၏
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုက တဆ င်ရွကြ
် ရှ
့် ခါတွင၊် သူ၏ လူသဘ
ဝက
့် လ သည်အ
့်
ပဓ နမထ ိုးဘဲ လပ်တဆ င်တလသည်။ ခရစ်တတ ်၏ လူသဘ
ဝက သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက
့်
လိုးဝ ညန်ကက ိုးတလသည်။ သူ၏ လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သ မန်ဘဝမှအပ သူ၏
့်
လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အပခ ိုးလပ်တဆ င်မှု အ ိုးလိုးတသည်
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝအ ိုးပြင ့််
့်
့်
လမ်ိုးမိုးခရသည်၊ အကျြုိုးသက်တရ က်ခရပပီိုး ညန်ကက ိုးခရတလသည်။ ခရစ်တတ ်သည် လူသဘ
ဝ
့်
ရှလင်က
ှ သ
် ကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ
့် စ ိုး၊ ယင်ိုးသည် သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှုက မတန္ှ င်ယ
့် က
ခရစ်တတ ်၏ လူသဘ
ဝက သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တက်ရက် ညန်ကက ိုးတသ တကက င ့််
့်
အတအကျ ပြစ်တပသည်။ သူ၏လူသဘ
ဝသည် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ပပြုမူတနထင်ပတွင ်
့်
မရငက
့်် ျက်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ ဘရ ိုးသဘ ဝ၏ ပမှနအ
် မှုက မထခက်တပ။ သူ၏လူသဘ
ဝသည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခရတသိုးဟ ငါတပပ ရ တွင၊် ခရစ်တတ ်၏ လူသဘ
ဝက
့်
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တက်ရက် ကွပ်ကဲန္င်ပပီိုး၊ သူသည် သ မန်လူထက် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည့််
အသစတ် ပင်ဆင်သည်က ဆလတပသည်။ သူ၏ လူသဘ
ဝသည် သူ၏အမှုတွင ်
့်

ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ လမ်ိုးညန်မက
ှု ခရြ အသင်
တ
ဝသည်
့် လျ ်ဆိုး ပြစ်သည်၊ သူ၏လူသဘ
့်
့်
ဘရ ိုးသဘ ဝ၏အမှုက အတြ ်ပပန္င်ဆိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထသတသ
အမှုက အကျြုိုးန္အန
ွ
ခန္င်ဆိုး ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တပြင့်် အမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် လူတစ်ဦိုးအတနပြင့််
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့်် တ ဝန်က ဘယ်တသ အခါမျှ မျက်ပခည်မပပတ်တပ။ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနသ
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ကိုးကွယန္
် င်တလသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရရှပပီိုး၊ သူ၏ပင်ကလကခဏ သည် ဘရ ိုးကယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
သူသည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ အပပင်ပန်ိုး အခွပြင၊့်် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပပီိုး
့်
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ယခတွင ် ယခင်က သူထ
ဝက
့် ည့်် လူသဘ
့် တွင ် မရှခဲသ
့်
ပင်ဆင်ထ ိုးတလသည်။ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်န္င်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအြ တ
့် ပ၍ မရန္င်တပ။ သူ၏
ပင်ကလကခဏ သည် ဘရ ိုးကယ်တင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူ ကိုးကွယသ
် ည်မှ လူဇ့် တ၏
ရှု တထ င်မ
င ့်် “ခရစ်တတ ်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယသ
် ည်။”
့် ှ ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ဟူသည့်် စက ိုးမျ ိုးမှ မမှ ိုးတပ။ လူသ ိုးက သူတတ င်ိုးဆသည်မှ သူ၏ကယ်ပင် ပြစ်တည်ပခင်ိုး
အတအကျ ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးက ထသတသ
အရ မျ ိုး မတတ င်ိုးဆမီတင
ွ ၊် လူက သူ
့်
တတ င်ိုးဆသည့်် အရ အ ိုးလိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏
ပြစ်တည်မှုတွင ် ပါဝင်သည့်အ
် တွက်၊ သူကယ်တင် ထအရ မျ ိုးမှ လွတက
် င်ိုးစဉ်တွင ် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ ပပြုလပ်မည် မဟတ်တပ။ သူသည် သူ၏အမှုက
မည်သတဆ
င်ရွကသ
် ည် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က မန ခသည့်် ပစပြင ့်် သူ ပပြုမူလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
လူသ ိုးက မည်သည်အ
့် ရ သူတတ င်ိုးဆသည်ပြစ်တစ၊ မည်သည့်် တတ င်ိုးဆချက်ကမျှ လူသ ိုးက
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်သည်က မတကျ ်လွနတ
် ပ။ သူလပ်တဆ င်တသ အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလက လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု တွက် ပြစ်သည်။ ခရစ်တတ ်၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် လူအ ိုးလိုး အထက်၌ရှသည်။ ထတကက
င့်် သူသည် ြန်ဆင်ိုးခ
့်
အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် ကသဇ အ ဏ အပမင်ဆ
့် ိုး ပြစ်သည်။ ဤကသဇ အ ဏ သည်
သူ၏ဘရ ိုးသဘ ဝပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ သူ၏ပင်ကလကခဏ က ဆိုးပြတ်တပိုးသည့်် ဘရ ိုးကယ်တင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်တည်မှု ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သူ၏ လူသဘ
ဝက မည်မျှ ပမှနပ် ြစ်ပါတစ၊
့်
့်
သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ ရှသည်မှ ပငင်ိုး၍မရန္င်တပ။ မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငမ
့်် ှ
သူ စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မည်သမည်
့် ပ သူန ခသည်ပြစ်တစ၊
သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် မဟတ်ဟ မတပပ န္င်တပ။ မက်မဲသန္
ူ င
ှ ့်် မသန ိုးမလည်တသ သူတသည်
့်
ခရစ်တတ ်၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက အပပစ်အန အဆ တစ်ခကဲသ
့် မကက
ခဏ မှတ်ယူတတ်ကကသည်။
့်

သူသည် သူ၏ဘရ ိုးသဘ ဝက မည်သတြ
့် ်ပပက ထတ်တြ ်ပပတစက မူ၊ သူသည် ခရစ်တတ ်
ပြစ်သည်က လူက အသအမှတ် မပပြုန္င်တပ။ ခရစ်တတ ်သည် သူ၏န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးတက
့်
သ ၍ပပသတလတလ၊ မက်မဲသတ
ူ သည်
ခရစ်တတ ်က တပါတပါ
့် တန်
့် တန် သတဘ ထ ိုးတလ ပြစ်သည်။
့်
သူအတပေါ်
ထည့်မ
် တွကပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် အထင်တသိုးပခင်ိုး သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ခယူကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
ပမငပ့်် မတ်တသ ပရပ်မျ ိုးရှသည့်် “ကကီိုးပမတ်တသ လူမျ ိုး” ကိုးကွယ်ရန် စ ိုးပဲတ
ွ ပေါ်တွင ် ထ ိုးကကသူမျ ိုးပင်
ရှတလသည်။ လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
မန္
ှု င
ှ ့်် မန ခမှုတသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ကျြုိုးန္န
ွ ခသည့်် အချက်အပပင်၊ ခရစ်တတ ်၏ ပမှန ်
လူသဘ
ဝမှလည်ိုး လ တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ ခခမှုန္င
ှ ့်် မန ခမှုတ၏
့်
့်
အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ခရစ်တတ ်သည် သူ၏လူသဘ
ဝ တပတသ အသွင ် မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလကလည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ မရှ တြွဘ၊ဲ ထအစ ိုး
မဟ လူသဘ
ဝ ပင်ဆင်မည်ဆပါက၊ လူသ ိုးအလယ်တင
ွ ် မန ခမှုရန္
ှ င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ မျက်ပမင်မတတွျို့ န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က အပမဲ ယကကည်ရန် လလ ိုးတနသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသဘ
ဝ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏
့်
စရက်ပင် တစ်ခမျှ မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူတသည်
သူက
့်
့်
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
တလိုးစ ိုးသမှုပြင ့်် အပမဲ အတလိုးထ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ခရစ်တတ ်အတပေါ်ကမူ အထင်အပမင်တသိုးသည့််
သတဘ ထ ိုးတစ်ခ စွဲကင်ထ ိုးကကတပသည်။
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ခရစ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ကယ်စ ိုး အမှုပပြုန္င်တသ ်လည်ိုး၊
လူဇ့် တ၌ သူ၏ပသဏ္ဌ န်အ ိုး လူအ ိုးလိုးက ပပသပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယခ
် ျက်ပြင့်် ကကလ သည်မဟတ်တပ။
လူသ ိုး အ ိုးလိုးက သူက
့် ပမင်ရန်အလငှ့် သူ ကကလ သည်မဟတ်။ လူသ ိုးတက
့် သူ၏ လက်ပြင ့််
ဦိုးတဆ င်ခရခွငတ
့်် ပိုးြ သူ
ဲ ့်
့် ကကလ ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုးသည် တခတ်သစ်ထသ
ဝင်တရ က်တပသည်။ ခရစ်တတ ်၏ လူဇ့် တ အလပ်တ ဝန်မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏
အမှုအတွက် ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခယူသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက်ပြစ်ပပီိုး သူ၏
လူဇ့် တန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အန္ှစ်သ ရက လူသ ိုးအ ိုး အပပည်အ
့် ဝ န ိုးလည်န္င်တစရန် မဟတ်တပ။ သူမည်သ ့်
အမှုပပြုသည်ပြစ်တစ၊ သူ လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှလူဇ့် တက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်သည်ထက်
မတကျ ်လွနတ
် ပ။ သူ မည်သ အမှု
ပပြုသည်ပြစ်တစ၊ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငအ
့်် တူ လူဇ့် တပြင ့်် ထသ သူ
့်
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က လူသ ိုးထ အပပည်အ
့် ဝ ထတ်တြ ်မပပတပ။
ထအပပင်
လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုသည် လူသ ိုးက စတ်ကိုးူ ကကဆသကဲသ
့် သဘ
ဝလွန ် သမဟ
့်
့်
့် တ်
မခန်မှ့် နိုး် န္င်တလ က်သည့်အ
် ရ လိုးဝ မဟတ်တပ။ ခရစ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် လပ်တဆ င်သင်တ
့် သ အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ

တဆ င်ရွက်တသ ်လည်ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က သူ မပငင်ိုးသကဲသ
့် ့်
သူ၏လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးကလည်ိုး အလွန ် ပျ ယ ခတ်လျက် မတကကိုးတကက ်တပ။ ယင်ိုးထက် သူသည်
သူ၏လူဇ့် တအတွငိုး် ၌ န္ှမ်ခ
် က
ှ ်တနသည်။ ခရစ်တတ မ
် လ
ှ ွဲ၍ ခရစ်တတ ်အပြစ် မှ ိုးယင
ွ ိုး် စွ
့် ျစွ ကွယဝ
တကကိုးတကက ်သတ
ူ သည်
ခရစ်တတ ်၏ အရည်အတသွိုးမျ ိုး မပင်ဆင်ကကတချ။
့်
ထခရစ်တတ ်တယ င်တဆ င်တသ သူမျ ိုး၏ မ နတထ င်လ ိုးမှုန္င
ှ ့်် မမကယ်ကယ် ချီိုးတပမှ က်မှု
စတ်သတဘ ထ ိုးက ယှဉ်တွပဲ ပသည်အ
့် ခါ၊ မည်သည့်် လူဇ့် တပစသည် စစ်မှနတ
် သ ခရစ်တတ ပ် ြစ်သည်
ဆသည်မှ သသ ထင်ရှ ိုးလ တလသည်။ ၎င်ိုးတ အတယ
င်တဆ င်တလတလ၊ ထသတသ
ခရစ်တတ ်
့်
့်
အတယ င်တဆ င်မျ ိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် ကက ိုးဝါတလတလပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက
လမ်လည်လည
ှ ပ့်် ြ ိုးရန် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပ၍ လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရတလတလ
ှ
ပြစ်သည်။ ခရစ်တတ ် အတယ င်တဆ င်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရည်အတသွိုးမျ ိုး မရှကကတပ။
ခရစ်တတ ်သည် ခရစ်တတ ် အတယ င်အတဆ င်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မည်သည်လ
့် ကခဏ မျှ မစွနိုး် ထင်ိုးတပ။
လူသ ိုးအ ိုး သူက
့်် ပိုးရမျှ မဟတ်ဘ၊ဲ လူဇ့် တ၏အလပ်က ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန်သ
့် ပမင်တတွျို့ ခွငတ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တကယ်တမ်ိုးတွင ် သူသည် သူ၏ အမှုအ ိုး
သူ၏ပင်ကလကခဏ က အတည်ပပြုခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး သူ ထတ်တြ ်ပပတသ အရ အ ိုး သူ၏အန္ှစ်သ ရက
မှနက
် န်တကက င်ိုး တထ က်ခခွငပ့်် ပြုတလသည်။ သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် အတပခအပမစ် မရှသည်မဟတ်။
သူ၏ပင်ကလကခဏ က သူ၏လက်ပြင့်် ြမ်ိုးဆပ်ထ ိုးသည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
သူ၏အန္ှစ်သ ရတက
့် သတ်မှတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏
အန္ှစ်သ ရရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ အဆိုးတင
ွ ်
သူသည် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် မတူဘဲ လူဇ့် တ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏
စရက်မျ ိုးရှတသ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တပ။ သူသည် လူဇ့် တ၏အခွရှသည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် သူသည် မည်မျှ ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး မည်မျှ အ ိုးနည်ိုးတနတစက မူ၊ ပပီိုးလျှင ် သူအတနပြင်
့် ခမည်ိုးတတ ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မည်သမည်
့် ပ ရှ တြွတစက မူ၊ သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက
ပငင်ိုးပယ်၍မရန္င်တပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် အတွငိုး် တင
ွ ် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ယင်ိုး၏
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး တည်ရတလသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသဘ ဝ၏ အက့် သြွယရ
် ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီန္င်မအ
ှု ပပင်၊
လူဇ့် တ၌ သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးလည်ိုး တည်ရတလသည်
ှ
။ ထတကက
င့်် လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ န္ှစ်ခလိုးသည် ခရစ်တတ ်တင
ွ ိုး် တင
ွ ် အမှနတ
် ကယ်တရ လက်တတွျို့ကျကျပါ
တည်ရတလသည်
ှ
။ ဤသည်မှ အနည်ိုးဆိုး အန္ှစ်မသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ သမဟ
် ည့်အ
် ရ တစ်ခ
့် တ် သဘ ဝလွနသ
မဟတ်တပ။ သူသည် အမှုက တဆ င်ရွကပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အဓက ရည်မှနိုး် ချက်ပြင ့်် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
ကကလ တပသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်၌ အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးရန်

အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ တန်ခိုးသည်
မည်မျှပင်ကကီိုးမ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုး၏ မူလ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က တက င်ိုးစွ အသိုးမပပြုန္င်တပ။
သူ၏လူသဘ
ဝသည် အလွန ် အတရိုးကကီိုးတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ သူ၏အန္ှစ်သ ရ မဟတ်တပ။ သူ၏
့်
အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ကမဘ တပေါ်၌ သူ၏အမှုတတ ်က
့်
စတင်တဆ င်ရွက်သည့်် အခက်အတန်သည်
သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက စတင်တြ ်ပပသည့််
့်
အခက်အတန် ပြစ်
် တနပြင ့်် အမှုက
့် သည်။ သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက လူဇ့် တ၌ ပမှနအ
တဆ င်ရွက်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏လူသဘ
ဝသည် သူ၏ လူဇ့် တန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပမှနအ
် သက်တ က
့်
့်
အဓက အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးရန် တည်ရတပသည်
ှ
။ သူ၏အမှုက လိုးဝ ညန်ကက ိုးသည်မှ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုက သူ ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် သူ၏သ သန က ပပည့်စ
် တစပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
လူသ ိုးက သသင်သ
့် ည်မှ သူ၏ အမှု အလိုးစပြစ်ပပီိုး သူက လူသ ိုးအ ိုး သူက
့် သန္င်တစသည်မှ
သူ၏အမှုမှတစ်ဆင့်် ပြစ်သည်။ သူ၏အမှု တစ်တလျှ က်တွင၊် လူသဘ
ဝပြင့်် မစွနိုး် ထင်ိုးတသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးအတတွိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူတပြင
့် ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးတသ ပြစ်တည်ပခင်ိုး
ပြစ်သည့်် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက အတတ ်အတန် ပပည့်ပ် ပည့်ဝ
် ဝ တြ ်ပပသည်။
အချန်တန်တသ အခါ သူ၏အမှုတတ ်တစ်ခလိုး အဆိုးသတ် တစ်ခသ တရ
က်လ ပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင၊်
့်
သူတြ ်ပပသင်တ
့် စွ န္ှင ့်် ပပည့်ဝ
် စွ တြ ်ပပန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်လမ်မ
့် သ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပပည်စ
့် ည်။ သူ၏
အမှုသည် မည်သည်လ
့် ူမျှ၏ ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးပြင ့်် လမ်ိုးပပပခင်ိုး မခရတပ။ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
တြ ်ပပချက်သည်လည်ိုး အတတ ်အတန် လွတလ
် ပ်ပပီိုး စတ်အ ိုးပြင့်် ထန်ိုးချြုပ်မခရ သမဟ
့် တ်
အတတွိုးအတခေါ်အ ိုးပြင ့်် စီမပပြုပပင်ပခင်ိုးမခရဘဲ၊ အလအတလျ က် ထတ်တြ ်ပပခရတပသည်။ ဤသည်မှ
မည်သည်လ
့် ူကမျှ စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည်
ကကမ်ိုးတမ်ိုးလျှငပ
် င် သမဟ
် င်၊ သူသည်
့် တ် အတပခအတနမျ ိုးက မျက်န္ ှ သ မတပိုးလျှငပ
မမ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ
့် ချန်၌ တြ ်ပပန္င်သည်။ ခရစ်တတ ်ပြစ်သတ
ူ စ်ဦိုးက
့် လျ ်သည်အ
ခရစ်တတ ်၏ ပြစ်တည်မှုက တြ ်ပပတသ ်လည်ိုး၊ ခရစ်တတ ်မဟတ်တသ သူမျ ိုးသည် ခရစ်တတ ်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက မပင်ဆင်ကကတပ။ ထတကက
င့်် အ ိုးလိုးက သူက
် င် သမဟ
့်
့် ခခလျှငပ
့် တ်
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုး ရှလျှငပ
် င်၊ ခရစ်တတ ်တြ ်ပပတသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမဟတ်ဟ လူသ ိုးတ အယူ
အဆအရ မည်သမ
ူ ျှ ပငင်ိုး၍မရန္င်တပ။
့်
စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ခရစ်တတ ်တန က်က လက်သူ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ရည်ရွယ်ချက်ရှရှ
ရှ တြွသူ အ ိုးလိုးသည် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တြ ်ပပချက်တပေါ် အတပခခ၍ သူသည်
ခရစ်တတ ် ပြစ်သည်က ဝန်ခကကလမ်မ
ီ ည့်် သူ၏
့် ည်။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခတစ်တလအရ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ခရစ်တတ ်က
့်

ပငင်ိုးပယ်ကကမည် မဟတ်တပ။ လူသည် အလွန ် မက်မဲလှတသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်အ
် ရ က
လူသ ိုး၏လအင် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ မည်သည့်အ
် ရ တပေါ်တပါက်သည်က အ ိုးလိုးက အတအကျ
သကကသည်။ ယင်ိုးမှ လူအတတ ်မျ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
ခရစ်တတ ်က တမင်တက ခခရမျှခခကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤအတွကမ
် ဟတ်ပါက ခရစ်တတ ်
တြ ်ပပသည့်် ဘရ ိုးသဘ ဝက ဧကန်အမှန ် တည်ရပပီ
ှ ိုး၊ သူ၏ အမှုက ပကတမျက်စပြင ့််
မျက်ပမင်တတွျို့ န္င်သည့်အ
် တွက၊် ခရစ်တတ ်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက လူတစ်ဦိုးကမျှ ပငင်ိုးပယ်ြ အတကက
င်ိုး
့်
ရှမည်မဟတ်တပ။
ခရစ်တတ ်၏အမှုန္င
ှ ့်် တြ ်ပပချက်တက
့် သူ၏အန္ှစ်သ ရက ဆိုးပြတ်သည်။ သူသည် မမအ ိုး
တပိုးအပ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ က စစ်မန
ှ တ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် ပပီိုးပပည်စ
့် တစန္င်သည်။ သူသည်
စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်န္င်ပပီိုး၊ ခမည်ိုးတတ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလကလည်ိုး စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ရှ တြွန္င်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
သူ၏အန္ှစ်သ ရက သတ်မှတ်သည်။ ထနည်ိုးတူ သူ၏သဘ ဝအတလျ က် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးကလည်ိုး
သူ၏ အန္ှစ်သ ရက သတ်မှတ်သည်။ ဤအရ က “သဘ ဝအတလျ က် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး” ဟ
တခေါ်ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏တြ ်ပပချက်သည် တပပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လူသ ိုး ပည တရိုး၏
ရလဒ် သမဟ
့် တ် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လူသ ိုး၏ ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး ရလဒ် မဟတ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
သူသည် ယင်ိုးက မသင်ယူခတ
ဲ့် ပ သမဟ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးထက်
့် တ် ယင်ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ် မဆင်ယင်ခတ
ထအရ သည် သူ၏အတွငိုး် တင
ွ ် တမွိုးရ ပါပြစ်သည်။ လူသ ိုးက သူ၏အမှု၊ သူ၏ တြ ်ပပချက်၊
သူ၏လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သူ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသက်တ တစ်ခလိုးက ပငင်ိုးဆန်တက င်ိုး
့်
ပငင်ိုးဆန်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင့််
ကိုးကယ
ွ ်သည်က မည်သမ
ူ ျှမပငင်ိုးန္င်တပ။ တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်၏ အလက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်
သူကကလ ပပီိုးပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့်် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်က
သူ ရှ တြွသည်က မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်တပ။ သူ၏ ပသဏ္ဌ န်သည် အ ရခစ ိုးမှုမျ ိုးအြ န္ှ
့် စ်သက်ြွယ်
မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ အကျယ်တဝင့်် တဟ တပပ ချက်သည် ထူိုးပခ ိုးတသ ဟန်ပန်တစ်ခ
မပင်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အမှုသည် လူတတတွ
့် ိုးထင်သတလ က် ကမဘ က တန်သွ ိုးတစတလ က်တသ
သမဟ
့် တ် တက င်ိုးကင်ဘက လှုပ်ခါသွ ိုး တစတလ က်တသ အရ မဟတ်တသ ်ပင ိုး၊ သူသည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်၏ အလက စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသည့်၊်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်က လိုးဝ ကျြုိုးန္ွန ခသကဲသ
့် တသသည်
တင်တအ င် န ခသည့်် ခရစ်တတ ်
့်
စင်စစ် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် ခရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရ
ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဤသမမ တရ ိုးသည် လူသ ိုးအတွက် ယကကည်ရန် ခက်ခဲတသ ်လည်ိုး၊

အမှနတ
် ရ ိုး တစ်ခ ပြစ်သည်။ ခရစ်တတ ်၏ အမှုတတ ်သည် အကန်အစင် ပပည့်စ
် ပပီိုးပြစ်ချန်တွင၊် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ပြစ်တည်မတ
ှု သည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
ပြစ်တည်မှုတက
့် ည်။ ထအချန်တွင ် သူ၏
့် ကယ်စ ိုးပပြုသည်က သူ၏ အမှုမှ လူသ ိုးက ပမင်န္င်လမ်မ
အမှု စစတပါင်ိုးက သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်လ သည့်် လူဇ့် တ ဧကန်အမှန ် ပြစ်ပပီိုး၊
အတသွိုးအသ ိုးရသည့်
ှ
် လူသ ိုးကဲသ
့် မဟ
တ်သည်က အတည်ပပြုန္င်တပသည်။ ကမဘ တပေါ်၌ ခရစ်တတ ်၏
့်
အမှုအဆင်တ
ှ
်လည်ိုး၊ အဆင်အ
့် င်ိုးသည် ယင်ိုး၏ ကယ်စ ိုးပပြုတသ အတရိုးပါမှုရတသ
့် သီိုးသီိုး၏
တကယ့်အ
် မှုက တတွျို့ ကကြုရသည့်် လူသည် သူ၏ အမှု၏ အတရိုးပါမှုက သတဘ မတပါက်န္င်တပ။
ဤသည်မှ အထူိုးသပြင့်် သူ၏ ဒတယကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ အမှု၏
အဆင့်် အချြုျို့အတွက် ပြစ်သည်။ ခရစ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးရရ သမဟ
့် တ်
ပမင်ရရတလ က်သ ရှပပီိုး သူက
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးသူ အမျ ိုးစသည် သူ၏ အမှုန္င
အယူအဆမျ ိုး မရှကကတပ။ ခရစ်တတ ်က ပမင်ြူိုးပပီိုး သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးြူိုးသည်အ
့် ပပင်
သူ၏အမှုကလည်ိုး တတွျို့ ကကြုြူိုးသူတသည်
သူ၏အမှုက လက်ခရန် ခက်ခဲသည်က တတွျို့ ကကရသည်။
့်
ဤသည်မှ ခရစ်တတ ်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝတသည်
လူသ ိုး
့်
အကကြုက်မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ခရစ်တတ ် ထွက်သွ ိုးပပီိုးတန က် သူ၏အမှုက
လက်ခသူတသည်
သူ၏ အမှုက လက်ခရမျှလက်ခပပီိုး ခရစ်တတ ်၏ ပမှန ် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ထတတွျို့ ပခင်ိုး
့်
့်
မရှသည့်အ
် တွက၊် ထသတသ
အခက်အခဲမျ ိုး ရှလမ်မ
ှ ့််
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
ပတ်သက်သည့်် သူ၏အယူအဆမျ ိုးက မချန်ထ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်က အလွန ်
ပပင်ိုးထန်စွ တစတ
့် ှု စစ်တဆိုးသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးသည် သူ၏ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည်ရ
အတပေါ်သ အ ရစက်ပပီိုး သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ သူ၏အန္ှစ်သ ရက
သတမပပြုမန္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် ခရစ်တတ ်၏ ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်က
လျစ်လျြူရှု ထ ိုးမည် သမဟ
ဝက တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးပပီိုး
့် တ် ခရစ်တတ ်၏ လူသဘ
့်
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ ကကြုိုးပမ်ိုး မရရှန္င်သည့်် သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ရှသည့်် သူ၏
ဘရ ိုးသဘ ဝကသ တပပ ဆမည်ဆပါက၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏
အခက်အခဲမျ ိုးအ ိုးလိုးက တပပလည်သွ ိုးမည့်် အတင်ိုးအတ အထပင် ထက်ဝက် ကျဆင်ိုး
သွ ိုးလမ်မ
ွ ၊် လူသ ိုးသည် သူက
့် ည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် အမှုအတတ အတွငိုး် တင
့်
သည်ိုးမခန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အယူအဆ အတပမ က်အပမ ိုးပြင့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်ပပီိုး၊ ခခမှုန္င
ှ ့််
မန ခမှုတ ပြစ်
ှ ိုးက
့် စဉ်မျ ိုးမှ ပြစ်တနကျ ပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
သည်ိုးမခန္င်တပ၊ ခရစ်တတ ်၏ န္ှမ်ခ
ှ ့်် သဝှက်မတ
ှု အတပေါ်
သက်ညှ မှု မပပသန္င် သမဟ
့် ျမှုန္င
့်
့် တ်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်က န ခသည့်် ခရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရက ခွငမ
့်် လတ်တပိုးန္င်တပ။

ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် သူက
့်် တူ အသက်ရင
ှ ြ
် အခွ
ငတ
့်် ပိုးရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး
့်
့် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်
မရှသည့်အ
် တွက၊် ခရစ်တတ ်သည် သူ၏အမှု ပပီိုးစီိုးသွ ိုးပပီိုးတန က်တင
ွ ် လူသ ိုးန္ှင ့်် ထ ဝရ မတနန္င်တပ။
လူသ ိုးသည် ခရစ်တတ ်၏ အမှုအတတ အတွငိုး် တွင၊် သူအတပေါ်
သက်ညှ မှု မပပသန္င်ပါက၊
့်
ခရစ်တတ ်သည် သူ၏ အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး
လူသ ိုးတ တပြည်
ိုးပြည်ိုး တတွျို့ ကကြုကကသည်က တစ င်က့် ကည်သ
့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ သူ
့်
အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးက ၎င်ိုးတ သည်
ိုးခြ အဘယ်
သ ပြစ်
င ့််
့်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သဆ
့် လျှင ် သူတကက
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ပပြုလဲကကမည် မဟတ်တလ ။ ကမဘ တပေါ်၌ အမှုပပြုရန်သ လူသ ိုးက သူက
့်
့်
အခွငတ
့်် ပိုးသည်။ ဤသည်မှ လူတသက်
ညှ မှု၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခ ပြစ်သည်။
့်
သူ၏အမှုအတွက် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသည် သူက
့်် ွ က ကမဘ တပမမှ
့် အချန်ကက ပမငစ
န္ှငထ
် တ်ပပီိုးပြစ်တပမည်၊ ထတကက
င့်် သူ၏အမှု ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် လူတသည်
သက်ညှ မှုက
့်
့်
မည်မျှသ ၍ နည်ိုးပါိုးစွ ပပသကကမည်နည်ိုး။ ထတန
င်ပပီိုး
့် က် လူသည် ခရစ်တတ ်က တသပခင်ိုးသပ့် တဆ
့်
တသသည်အထ သူက
့် ညှဉ်ိုးဆဲကကမည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သူသည် ခရစ်တတ ်ဟ
အတခေါ်မခခဲရ
အလပ်လပ်န္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ပါက၊ လူတအလယ်
့် ည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ ပြင့်် အလပ်မလပ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး ပမှန ်
လူတစ်ဦိုးအပြစ်သ အလပ်လပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသည် သူ၏ အမှုက စိုးစဉ်ိုးမျှ သည်ိုးခရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့််
ဝါကျတစ်တကက င်ိုးက သူ၏ မနမ် မက်
ပခင်ိုးအ ိုး သည်ိုးခမည်မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် သူသည်
့်
့်
သူ၏အမှုတွင ် ဤပင်ကလကခဏ က သူန္င
ှ အ
့်် တူ သယ်တဆ င်ရသ တတ်န္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့််
လူအ ိုးလိုးသည် တည်ပမဲပပီိုး ကကီိုးမ ိုးတသ ပင်ကလကခဏ က န ခလက်တလျှ က်ရန်
လလ ိုးတနကကသည့်အ
် တွက၊် သူ၏အမှုသည် ထသ မလ
ပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည်ထက်ပင် ပ၍
့်
အ ိုးတက င်ိုးတလသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်အပြစ် အမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သမဟ
့် တ်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ က သူ မသယ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊
သူသည် အမှုပပြုြ အခွ
ငအ
့်် တရိုး လိုးဝ ရှမည် မဟတ်တပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
့်
ခရစ်တတ ်၏ ပြစ်ပခင်ိုးတက
ွ ်အလယ်တွင ် သူ၏အမှုက
့် ရှထ ိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လွယလ
် ငတ
့်် ကူ တဆ င်ရွကြ
် သူ
့်် ပိုးမည် မဟတ်တပ။ သူသည်
့် ပါပပီ
့် ိုး အခွငတ
့် က
့် လူသ ိုးက တလျှ တ
သူ၏အမှုတွင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ က သယ်တဆ င်တလသည်။ ထသတသ
့်
အမှုသည် ထသတသ
ပင်ကလကခဏ မပါဘဲ၊ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ထက် အကကမ်တပါင်ိုး တပမ က်ပမ ိုးစွ
့်
တန်ခိုးသ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် သူ၏ အန္ှစ်သ ရက မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏
အဆငအ
့်် တန်ိုးကသ ကျြုိုးန္နွ ခသည့်အ
် တွက်၊ လူသည် သူက
့် ဝ မန ခတသိုးတပ။ သဆ
့် အပပည်အ
့် လျှင ်
တစ်တန ခရစ်
တတ ်သည် သူ၏ရ ထူိုးမှ န္တ်ထက
ွ ်မည့်အ
် ချန်တွင၊် လူသည် သူက
့်
့် တစ်ရက်တ မျှပင်

ဆက်အသက်ရင
ှ ရ
် န် ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်လ မည့်် န္ှစ်မျ ိုးတွင ် သူ၏
လက်ပြငပ့်် ပြုတသ အမှုက ပြစ်တပေါ်တစမည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်ြအလ
ငှ့် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ
့်
ကမဘ တပေါ်၌ အတူတကွ တနထင်လသည်။ သတသ
် လူသ ိုးသည် သူ၏ မျက်တမှ က်က တစ်ရက်မျှပင်
့်
သည်ိုးမခန္င်တပ၊ ထတကက
င ့်် သူအတနန္ှ
င ့်် လက်တလျှ ရ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် သ တတ်န္င်ခသ
့်
့်
လူသ ိုးအလယ်တွင ် သူ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး သူ၏အမှုတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးခွငတ
့်် ပိုးြ ဆ
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တ၏
့် သည်မှ လူသ ိုး၏ သက်ညှ မှုန္င
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
အတင်ိုးအတ ပြစ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ သူမျ ိုးသည်
သူအ
တကျိုးဇူိုးက ပပကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏အမှု
့် ိုး ထသတသ
့်
့်
ပပီိုးစီိုးပပီိုးပြစ်သည်အထသ သူက
ွ ပ့်် ပြုဆဲ ပြစ်ပပီိုး တစ်ဒင်္ဂမျှ တန က်ထပ် ခွငမ
့်် ပပြုတပ။
့် တနထင်ခင
ဤသဆ
င်ိုးက ိုး အဘယ်သနည်
့် ပါက သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မခရသူတအတကက
့်
့် ိုး။ လူသ ိုးသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က ဤသဆက်
ဆသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူသည် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏
့်
အခွရှသည့်် ခရစ်တတ ် ပြစ်တသ တကက င ့်် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သူသည်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသ ရှပပီိုး ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ မရှပါက၊ လူသ ိုး၏ အခက်အခဲမျ ိုးက အလွယ်ကဆ
ူ ိုး
တပြရှငိုး် လက်န္င်မည် မဟတ်တလ ။ သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်၏ အလက
ကျြုိုးန္နွ ခသည်ခ
့် ရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရ အတအကျပြစ်သည် ဆတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် သူ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက စတ်မပါတစ်
့်် င်သည့်် သူ၏
့် ပါ အသအမှတ်ပပြုပပီိုး သ မန်လူသ ိုး တစ်ဦိုးန္ှငဆ
အက က စတ်မဝင်စ ိုးတပ။ ထသပြင
ှ ိုးက သည်ိုးမခန္င်တတ သ
့် တွက်
့် ည်အ
့် ့်် လူသည် သူ၏တည်ရပခင်
သူသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူတကွ တပျ ်ရင်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက မျှတဝန္င်ရန် လူသ ိုးအလယ်တွင ်
ရှပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ အမှုက ပယ်ြျက်ရသ တတ်န္င်တလသည်။

လူ၏သ မန်ဘဝကို နေိုအတိင
ု ား် ခပန်ခ စ်လ တစခြင်ားနှင ့်် သူကိ
့် ု
အက့် သ ွယတ
် က င်ားတသ ြရီ ားပန်ားတိင
ု သ
် ုိ တြေါ်
့် တဆ င်သ ွ ားခြင်ား
လူသ ိုးသည် ယတနအမှု
ှ ့်် အန င်္တ်အမှုတက
့် န္င
့် အနည်ိုးအကျဉ်ိုးသ န ိုးလည်၏၊ သရ့် တွင ် သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ဝင်တရ က်မည့်် ပန်ိုးတင်က န ိုးမလည်တပ။ အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး အတနပြင့်် လူသ ိုးသည်
အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်သင်သ
့် ည်- လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တင်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်သင၏
့်် ၊ သင်တသည်
့်
ငါတပပ သမျှနည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး ဆက်လက် တဆ င်ရွကသ
် ငသ
့်် ည်၊ သင်သည် မမကယ်ကယ်အတွက်
အမှုအရ မျ ိုးက စီမန္င်ပခင်ိုးမရှကဲသ
့် ၊ ့် မမကယ်ကယ်အတပေါ် ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ၊

အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ဝကွကအ
် ပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အရ ရ တင်ိုးသည် သူလက်
အတွငိုး် ၌
့်
ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက ခရ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုးက တမျှ ်မန
ှ ိုး် ချန်ထက်တစ ၍ ရလဒ်တစ်ခ၊
န္ှစ်သက်တပျ ်ရင်ြွယ် ပန်ိုးတင်တစ်ခတပိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးကတသွိုးတဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးက
သူတန
့် က်သ လ
့် က်တစရန် ဤအရ က အသိုးပပြုပါက- သူသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် အတပိုးအယူတစ်ရပ်
လပ်ပါက- ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးပြစ်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏အသက်တ က
အမှုပပြုြလည်
ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက ရယူရန်
့်
လူသ ိုး၏ နင်္ိုးက အသိုးပပြုမည်ဆပါက၊ ဤတွင ် သူသည် လူသ ိုးက စလင်တနတစပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးက ရရှန္င်မည်လည်ိုးမဟတ်တပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူက
့် ထန်ိုးချြုပ်ရန် ပန်ိုးတင်က
အသိုးပပြုတနပခင်ိုးပြစ်တပမည်။ လူသ ိုးသည် အန င်္တ်နင်္ိုး၊ တန က်ဆိုးခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် တမျှ ်လင်ရ
့် န်
တက င်ိုးတသ အရ တစ်ခခ ရှ မရှတထက်
သ ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ အတရိုးမထ ိုးတပ။
့်
သမ်ိုးပက်သည်အ
့် မှုအတွငိုး် တင
ွ ် လူက လှပသည့်် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်တစ်ရပ် တပိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ပပီိုးလျှင ်
လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးမတင်မီတင
ွ ၊် လက်စ ိုးရှ တြွရမည့်် သင်တ
့် တ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခက
သူအ
့် ါက၊ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည် ယင်ိုး၏ အကျြုိုးတရ ိုးက ရရှမည်
့် ိုးတပိုးခဲပ
မဟတ်သည်သ မက၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ သက်တရ က်မှုသည်လည်ိုး လမ်ိုးမိုးခရမည် ပြစ်သည်။
ဆလသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည် လူသ ိုး၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးက
ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး၏ ပန်ကန်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတအ
့် ိုးပြင့်် ယင်ိုး၏အကျြုိုးတရ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်ဟဆရတပမည်။ ယင်ိုးက
လူသ ိုးန္ှင ့်် အတပိုးအယူတစ်ရပ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင်၊့် ဆလသည်မှ လူသ ိုးက
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တက
့် တပိုးပခင်ိုးပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက်
လူသ ိုးအ ိုး ၎င်ိုး၏ “လွတလ
် ပ်မ”ှု က လိုးဝြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏အလ ိုးအလ မျ ိုးက
အပမစ်ပြတ်ပခင်ိုးမှ သူ၏သစစ တစ င်သ
့် မှုက ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ရရှတပသည်။ ဤသည်မှ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ တကယ့်အ
် စအဦိုးတင
ွ ် လူသ ိုးက
န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုတက
့်
ထတန
့် ည့်် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးအရ
့် က်တွင ် လပ်တဆ င်ပါက၊ လူသ ိုးသည် အလ ိုးအလ မျ ိုးရှခဲသ
ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
်
့် လက်ခမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးတွင ် ြန်ဆင်ိုးရှငက
သူ၏အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအ ိုးလိုးက အကကင်ိုးမဲန
့် ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ကိုးကွယပ် ခင်ိုးတအ
့် ိုး ရရှမည်မဟတ်တပ။
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်သည့်် မသန ိုးမလည်တသ န ခမှုသ လျှင ် ရှမည်ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက
လူသ ိုးသည် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုမည်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ သမ်ိုးပက်ရန်မှ ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။

အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် ထသတသ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည် လူသ ိုးက ရရှြ ပြစ်
့်
့် န္င်မည် ဟတ်တပ၊
ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခရန် ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ ထသတသ
အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးသည်
့်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတပိုးအယူမျ ိုးသ
့်
လပ်တဆ င်မည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်မည်မဟတ်ဘ၊ဲ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ န္ှင ့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ သ ပြစ်တပမည်။ လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ပပဿန မှ သူသည်
သူ၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးကသ တတွိုးပပီိုး ဤအရ မျ ိုးက ပမတ်န္ိုးကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် သူ၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ အတွက် ဘရ ိုးသခင်က လက်လရှ တြွသည်။
ဘရ ိုးသခင်က သူချစ်တသ တကက င ့်် ကိုးကယ
ွ ်တနပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးက
့်
သမ်ိုးပက်ရ တွင၊် လူသ ိုး၏ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်ပခင်ိုး၊ တလ ဘန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏ကိုးကွယမ
် အ
ှု ိုး အတ ိုးဆိုးီ ဆိုးတသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ထသပြင်
့် ့် ြယ်ရှ ိုးရမည် ပြစ်သည်။ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ရရှတပလမ်မ
့် ည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူသ ိုးကသမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏
ပထမအဆင်မ
ဲ့် သ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အဆိုးရွ ိုးဆိုးတသ
့် ျ ိုးတွင ် လူသ ိုး၏ အထန်ိုးအကွပ်မတ
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သနစ
် ့် င်ပစ်ြ လ
့် အပ်ပပီိုး၊ ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ထတ်တြ ်ပပြန္ှ့် င ့်် လူဘဝန္ှ
ငဆ
့်် င်တသ သူ၏ အသ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
သူ၏အပမင်န္င
ှ ့်် သူ၏ပြစ်တည်မှု အဓပပ ယ်တက
့် တပပ င်ိုးလဲရန် လအပ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် သန်စင်
့် သွ ိုး၏၊ ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုး၏
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သမ်ိုးပက် ခရတပသည်။ သရ့် တွင ် အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး အ ိုးလိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
သတဘ ထ ိုးတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွက်သ သမ်ိုးပက်သည် မဟတ်ဘ၊ဲ အတအကျ
ဆရပါက သူ၏ ဘန်ိုးအသတရအတွက် လူသ ိုးက ရရှြန္ှ့် င ့်် လူသ ိုး၏ အစ၊ မူလ ပသဏ္ဌ န်က
ပပန်ရရန်အလငှ့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးပြစ်၏။ သူသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွက်သ သမ်ိုးပက်မည်ဆပါက၊
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏ အတရိုးပါမှုမှ တပျ က်ဆိုးသွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်ပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် မပတ်သက်တတ သ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏တသပခင်ိုး၊
့် ကဲသ
ရှငပ် ခင်ိုးက အတရိုးမစက်ပါက၊ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး အတွက် ပြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်ဟ ဆလသည်။ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပပီိုးတန က် သူက
့် ြွယရ
် ပန်ိုးတင်သ ့်
့် ရယူပခင်ိုးန္ှင ့်် အဩ
လူသ ိုး၏ တန က်ဆိုး တရ က်ရပခင်
ှ ိုးတသည်
သ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုတစ်ခလိုး၏ အချက်အချ တွင ်
့်
ရှက ၊ ဤအရ ကသ လူသ ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုး ရည်မန
ှ ိုး် ချက်အ ိုး ရရှန္င်တပသည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
ှ ိုးန္ှင ့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် လျှင၊် လှပသည့်် ပန်ိုးတင်သ လူ
့် သ ိုးတရ က်ရပခင်

သူ၏ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည်သ အြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုး ပင်ဆင်သင်သ
့် ည့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး
ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် တနပြင ့်် လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှု ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် ဤအမှုက
လပ်တဆ င်ရမည်ဆပါက၊ အလွနအ
် ကနအ
် ့် သတ်ရတပမည်
ှ
- ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက အတပခအတန
တစ်ခထ တခေါ်တဆ င်သွ ိုးန္င်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက ထ ဝရ ပန်ိုးတင်သ တခေါ်
့် တဆ င်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် လူသ ိုး၏ကကကမမ က မဆိုးပြတ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
လူသ ိုး၏
့်
အလ ိုးအလ မျ ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ် ပန်ိုးတင်ကလည်ိုး မတသချ တစန္င်တပ။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။ သူသည် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် တွက၊် လူသ ိုးက
့် ည့်အ
သူဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပ၏။ လူသ ိုးက သူကယ်တင်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် လူသ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ကယ်တင်ပပီိုး လိုးဝ ရယူလမ်မ
် တွက်၊ လူသ ိုးက
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးက ဦိုးတဆ င်သည့်အ
သင်တ
င်လမ်မ
့် လျ ်သည့်် ပန်ိုးတင်သ ပ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် သူသည် လူသ ိုးကြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် တဆ
့်
စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည့်အ
် တွက၊် လူသ ိုး၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးအတွက် သူတ ဝန်ယူရမည် ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လူသ ိုးအ ိုး သူ၏
အလ ိုးအလ မျ ိုးမှ သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးပြင ့်် ရရှတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ၎င်ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် သင်တ
ဲ တခေါ်
့် တ ်တသ ပန်ိုးတင်ထသ
့် တဆ င်ခရမည် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ပန်ိုးတင်တစ်ခရှပပီိုး သူ၏ ကကကမမ တသချ သည်မှ အတအကျအ ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် အမှုပပြုတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ဤတနရ တွင ် ရည်ညန်ိုးထ ိုးသည့််
သင်တ
့် တ ်တသ ပန်ိုးတင်မှ လူသ ိုး၏ အတတ်က သန်စင်
့် ခရတသ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
အလ ိုးအလ မျ ိုး မဟတ်တပ။ ထန္ှစ်ခမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။ လူသ ိုးက တမျှ ်လင်ပ့် ပီိုး လက်စ ိုးသည့််
အရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးန္ှငတ
့်် လျ ်ကန်တသ ပန်ိုးတင်ဆသည်ထက်၊ ဇ တပကတ၏ လွနက
် ဲတသ
အလဆန္ဒမျ ိုးက သူ၏လက်စ ိုးမမ
ှု ှ ထွက်တပေါ်တသ တမ်ိုးတမှုမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထစဉ်အတတ အတွငိုး်
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုးမှ ၊ လူသ ိုးက
ပြြူစင်တစပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးန္ှင ့်် ထက်သငသ
့်် ည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့််
ကတမျ ိုးပြစ်တပသည်၊ ယင်ိုးတမှ့် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်
ပပင်ဆင်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုး၏ တရွ ိုးချယ်မမ
ှု ျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး၊ စတ်ကိုးူ မျ ိုး သမဟ
့် တ်
ဇ တပကတတပြင
့် ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးတပ။ ဤပန်ိုးတင်က သီိုးပခ ိုးလူတစ်ဦိုးအတွက် ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုး
မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ န ိုးခရ အရပ်ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် ဤပန်ိုးတင်သည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အသင်တ
့် တ ်ဆိုး ပန်ိုးတင်ပြစ်၏။
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် ည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ သက်ရအ
ှ ိုးလိုးက စီစဉ်ညန်ကက ိုးရန် ရည်ရွယ်၏။
သူလပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင်သည် မစွနပစ်
် ့် ရ သမဟ
့် တ်

မန ခရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူအတပေါ်
ပန်လည်ိုးမပန်ကန်သငတ
့်် ပ။ သူလပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုသည်
့်
အဆိုးတင
ွ ် သူ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက ပြစ်တပမ က်တစတသ အခါ၊ ဤအရ ၌ သူသည် ဘန်ိုးအသတရ
ရရှလမ်မ
ီ သ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် သင်သည် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်ပြစ်သည် သမဟ
့် တ် အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးပြစ်သည်က အဘယ်တကက င့်် မတပပ ထ ိုးပါသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့််
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတကက င်ိုး မတပပ ဘဲ၊ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအတကက င်ိုးသ တပပ သနည်ိုး။
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ- ဤသည်မှ လူ၏နင်္မူလ အမည်န မပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏တမွိုးရ ပါ ပင်ကလကခဏ မှ
ဤအရ ပြစ်သည်။ အမှု၏ တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် အချန်က လမျ ိုး ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက ငသ
့််
အမည်န မမျ ိုး
ကွဲပပ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ အမှနတ
် ွင၊် လူသည် သ မန်အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးသ ပြစ်၏။
အတြ က်ပပန်အပျက်စီိုးဆိုးပြစ်တစ၊ အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးပြစ်တစ၊ အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရ မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက
တဆ င်ရွက်သည်အ
့် ခါ၊ သူသည် သင်၏အလ ိုးအလ မျ ိုး၊ ကကကမမ သမဟ
့် တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်က
အသိုးပပြုလျက် သင်က
် ကယ် မလအပ်တပ။
့် မထန်ိုးချြုပ်တပ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် အလပ်လပ်ရန် အမှနတ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ လူအ ိုး အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏တ ဝန်က
ထမ်ိုးတဆ င်တစရန်၊ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် ကိုးကွယတ
် စရန်ပြစ်သည်။ ဤအရ က ပပြုပပီိုးမသ
ှ
သူသည်
န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်န္င်မည် ပြစ်သည်။ လူ၏ကကကမမ က
ဘရ ိုးသခင်၏လက်မျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုး၏။ သင်သည် မမကယ်ကယ် ထန်ိုးချြုပ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပလူသည် သူ၏အကျြုိုးအတွက် အပမဲတပပိုးလ ိုးက အလပ်ရှုပ်တနတသ ်လည်ိုး၊ မမကယ်ကယ်
ထန်ိုးချြုပ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှပမဲပြစ်တလသည်။ သင်သည် သင်ကယ်တင်၏အလ ိုးအလ မျ ိုးက
သန္င်မည်ဆပါက၊ သင်၏ကကကမမ က ထန်ိုးချြုပ်န္င်မည်ဆပါက၊ သင်သည် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး
ပြစ်ဦိုးမည်တလ ။ တတတပပ ရလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သ အမှု
ပပြုသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
့်
သူ၏အမှုအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတွကပ် ြစ်၏။ ဥပမ အ ိုးပြင်၊့် လူသ ိုးက အလပ်အတကျွိုးပပြုရန်
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် လ ။့် လူသ ိုးအတွက်
့် ည့်် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ကကည်တ
သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် လ၊ တနန္ှင ့်် ကကယ်မျ ိုး၊ တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် အပင်မျ ိုး၊ တန္ွဦိုးရ သီ၊ တန္ွရ သီ၊
တဆ င်ိုးဦိုးရ သီန္င
ှ ့်် တဆ င်ိုးရ သီ စသပြင-့်် အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏ပြစ်တည်မအ
ှု တွက်
ြန်တီိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူက မည်သ ပပစ်
့်
့် တင်ဆိုးမက
တရ ိုးစီရင်သည်ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးသည် လူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်သ ပြစ်၏။ သူသည် လူသ ိုးထမှ
၎င်ိုး၏ ဇ တဆန်သည့်် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက
သန်စင်
် န်န္င်ြအလ
ငှ့် လူကသန်စင်
့် တစပခင်ိုးအတွကပ် ြစ်ပပီိုး လူ ရှငသ
့် ပခင်ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ လူ၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် လက်ထတ
ဲ ွငရ
် ၏၊
ှ ထတကက
င ့်် လူသည်
့်

မမကယ်ကယ် မည်သ ထ
့် န်ိုးချြုပ်န္င်မည်နည်ိုး။
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု ပပီိုးပပည့်စ
် သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူသည် လှပတသ ကမဘ တလ ကတစ်ခထဲသ ့်
တခေါ်တဆ င်ခရလမ်မ
ွ ် ရှတနဆဲပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤအသက်တ သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
့် ည်
ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယတန လူ
ီ ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည်
့် သ ိုး၏အသက်တ န္ှင ့်် လိုးဝတူညမ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ရှမည့်် အသက်တ ပြစ်သည်၊
ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူသ ိုးအတွက် အသစ်စတင်ပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ထသတသ
အသက်တ တစ်ခ ရှရန်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် သစ်လွငပ် ပီိုး
့်
လှပတသ နယ်ပယ်တစ်ခထဲသ ဝင်
့် ည်။ ယင်ိုးသည်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်သည့်် သက်တသ ပြစ်လမ်မ
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘဝ စတင်ပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
လှပသည့််
့် ည်။ ထသတသ
့်
အသက်တ ၏ အတကက င်ိုးပပချက်မှ လူသည် သန်စင်
့် ခရက သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က်တွင၊်
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ တ
် ရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သူ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်ရတပမည်။ ထတကက
င်၊့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က န္ှစ်သက်ြွယတ
် က င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်မီ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ တန က်ဆိုးအဆင့်် ပြစ်သည်။ ထသတသ
အသက်တ တစ်ခသည်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်က လူ၏အန င်္တ် အသက်တ ပြစ်၏၊ ကမဘ တပေါ်က အလှပဆိုးတသ အသက်တ ပြစ်၏၊
လူသ ိုး တတ င်တ
့် တသ အသက်တ မျြုိုးပြစ်၏၊ ကမဘ သ
့် မင်ိုးတွင ် လူသ ိုးအတနပြင့်် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
မရရှြူိုးတသ အသက်တ မျြုိုး ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု၏ တန က်ဆိုးရလဒ်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတမ်ိုးတဆိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးထ ဘရ ိုးသခင်၏
ကတလည်ိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ဤကတသည် ချက်ချင်ိုးပြစ်မလ န္င်တပ။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏
အမှု ပပီိုးဆိုးပပီိုး လူသည် လိုးဝသမ်ိုးပက်ခရပပီိုးမသ
ှ ၊ ဆလသည်မှ စ တန် လိုးဝ
ရှု ိုးနမ်ပ့် ပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် လူသည် အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်လမ့််မည်။ လူသည်
စစ်တဆိုးခရပပီိုးတန က်တွင၊် အပပစ်ရတသ
ှ
သဘ ဝမရှဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က အန္င်ယပူ ပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏၊ ဆလသည်မှ
ရန်လသည့်် အင်အ ိုးစမျ ိုး၏ ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုး ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူ၏ ဇ တပကတက
တက်ခက်န္င်သည့်် ရန်လသည့်် အင်အ ိုးစမျ ိုး လိုးဝ ရှလမ်မ
င့်် လူသည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
လွတလ
် ပ်က သန်ရှ့် ငိုး် လမ်မ
့် ည်- သူသည် ထ ဝရက လထဲသ ဝင်
့် ည်။ ရန်လတသ
့် တရ က်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
အတမှ င်အင်အ ိုးစမျ ိုးက တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးမှသ လူသည် သွ ိုးတလရ ရ ၌
လွတလ
် ပ်လမ်မ
ပခင်ိုးမျ ိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့်
့် ့်် သူသည် ပန်ကန်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဆန်ကျင်
ရှမည်မဟတ်တပ။ စ တန်သည် တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ် ထန်ိုးချြုပ်ခရြသ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အ ိုးလိုး
့် ရှပပီိုး၊ လူန္င
အဆင်တပပလမ်မ
ွ ် စ တန်သည် ဒကခတမတန္ှ က်လျက်ရဆဲ
ှ
့် ည်။ ကမဘ တပမတပေါ်က တနရ တင်ိုးတင

ပြစ်တသ တကက င်န္
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု တစ်ရပ်လိုး အဆိုးသ ့်
့် င
မတရ က်ရတသိုးတသ
ှ
တကက င့်် လတ်တတလ အတပခအတန တည်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်။ စ တန် ကျရှု ိုးသည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နက်၊ လူသည် လိုးဝလွတတ
် ပမ က်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်ကရရှပပီိုး စ တန်၏
နယ်ပယ်တအ က်မှ ထွက်လ သည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးသည် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏တနမင်ိုးက ရှု ပမင်ရလမ်မ
့် ည်။
သ မန်လူသ ိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့်် ထက်သငသ
့်် ည်ဘ
့် ဝက ပပန်လည်ရရှလမ်မ
့် ည်။ အတက င်ိုးအဆိုး
သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် မည်သစ့် ိုးပပီိုး ဝတ်ဆင်ရမည်က န ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ်
ပမှနတ
် နထင်န္င်စမ
ွ ်ိုး စသည့်် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက
ပပန်လည်ရရှလမ်မ
ွ ်
့် ည်။ ဧဝသည် တမမ၏စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက မခခဲရ
့် ပါက၊ လူသည် အစအဦိုးတင
ြန်ဆင်ိုးခရပပီိုးတန က်၊ ဤသတသ
ပမှနဘ
် ဝက ရရှခဲသ
့် င်တ
့် ပသည်။ သူသည် စ ိုးတသ က်၊ ဝတ်ဆင်က
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှန ် လူသ ိုးဘဝက တနထင်ခသ
ဲ့် င်သ
့်် ျက်ပပ ိုး
့် ည်။ သရ့် တွင ် လူသည် အကျငပ
လ ပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် ဤဘဝသည် မရန္င်သည့်် စတ်၏ လှညစ
့်် ိုးမတ
ှု စ်ခ ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ ယတနတွ
် င်
့် ငပ
လူသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက စတ်မကူိုးဝတ
် ွင၊် လူသ ိုးတတ င်တ
့် ပ။ အမှနတ
့် သည့််
့်
ဤလှပတသ ဘဝသည် မရှမပြစ် လအပ်ချက်တစ်ခပြစ်၏၊ အကယ်၍ လူသည် ထသတသ
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ မရှခဲပ
့်် ျက်ပပ ိုးတသ ဘဝသည်
့် ါက၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က ၎င်ိုး၏ အကျငပ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရပ်တန်မည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထသတသ
လှပသည့်် ဘဝသ မရှခဲပ
့်
့် ါက၊
့်
စ တန်၏ကကကမမ သမဟ
့် တ် ကမဘ တပမကကီိုးအတပေါ် စ တန် တန်ခိုးအ ဏ စွဲကင်သည့်် တခတ်သည်
အဆိုးသတ် ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် အတမှ င် အင်အ ိုးမျ ိုး လက်လှမ်ိုးမမီန္င်သည့််
နယ်ပယ်တစ်ခသ တရ
က်ရရမည်
ှ
ပြစ်က ထသတရ
့် ခါတွင၊် ဤအရ က စ တန်
့်
့် က်ရှသည်အ
ရှု ိုးနမ်ပ့် ပီိုးပြစ်သည်က သက်တသပပလမ်မ
် ှု
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် စ တန်၏တန္ှ င်ယ
့် ှကမ
မရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ထန်ိုးချြုပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုး၏ ဘဝတစ်ခလိုးက ကွပ်ကဲက ထန်ိုးချြုပ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ စ တန်သည်
အမှနတ
် ကယ် ရှု ိုးနမ်ပ့် ပီိုးလမ်မ
့် ဝ
့် ည်။ ယတန လူ
့် ၏ဘဝသည် မျ ိုးတသ အ ိုးပြင့်် ညစ်ညမ်ိုးသည်ဘ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တဝဒန န္ှငဆ
့်် င်တသ ဘဝ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။
ဤသည်က စ တန်၏ ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးဟ တခေါ်ဆ၍မရန္င်တပ။ လူသ ိုးသည် ဒကခပင်လယ်မှ လွတတ
် ပမ က်ရန်
လတသိုးသည်၊ လူဘဝ၏
အခက်အခဲ သမဟ
ှု ှ လွတတ
် ပမ က်ရန် လတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့် တ် စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမမ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အလွနအ
် ့် လွနတ
် တတ င်ိုးတသ အသပည တစ်ခသ ရှဆဲ
ပြစ်သည်။ လူ၏အခက်အခဲအ ိုးလိုးက စ တန်က ြန်တိုးီ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုး၏ဘဝထဲသ ့်
ဆင်ိုးရဲဒကခက ယူတဆ င်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ စ တန်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ်
ထ ိုးရသည့်
ှ
တ
် န က်တင
ွ သ
်
လူသည် ဒကခပင်လယ်မှ လိုးဝ လွတတ
် ပမ က်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

သရ့် တွင ် စ တန်၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝက လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရယူပခင်ိုး၊ လူက
စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲ၏
ွ တက်၍ရတသ ပစစညိုး် ပြစ်တစပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။
ယတနတွ
့် င၊် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
လူသ ိုး၏ လက်စ ိုးမှုသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝ မရှမီ သူ လက်စ ိုးသည့််
အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ မျ ိုးသည် စ တန်က တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွငမ
် ရှတစမီ လူက ရှ တြွတသ
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင်၊့် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ရန်န္င
ှ ့််
စလင်တစပခင်ိုးက ခရပခင်ိုး သမဟ
့်် က်ဆင်သည့်် လူ၏
့် တ် ကကီိုးမ ိုးစွ အသိုးပပြုခရပခင်ိုး န္ှငသ
လက်စ ိုးရှ တြွမသ
ှု ည် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ လွတတ
် ပမ က်ရန်ပြစ်၏။ လူ၏လက်စ ိုးရှ တြွမသ
ှု ည်
တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ရန် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးရလဒ်မှ စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ သူ၏
လွတတ
် ပမ က်ပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
ှု ှ လွတတ
် ပမ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
လူသည်
့် ည်။ စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမမ
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝ၊ ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကွယသ
် ည့်် ဘဝက တနထင်န္င်တပသည်။
ယတနတွ
့် င၊် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
လူ၏ လက်စ ိုးရှ တြွမှုသည် ကမဘ တပမတပေါ်တင
ွ ် လူက ပမှန ် လူသ ိုးဘဝမရှမီ လက်စ ိုးရှ တြွခတ
ဲ့် သ
အရ မျ ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးတက
့် ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက်၊
့် သန်စင်
ပပီိုးလျှင ် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် ကိုးကွယ်ရန်အလငှ့် အဓက လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုး ပြစ်၏။ လူသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှန ် လူသ ိုးဘဝ၊ အခက်အခဲ သမဟ
့် ဝတစ်ခက
့် တ် ဒကခတဝဒန မရှသည်ဘ
ပင်ဆင်ပါက၊ လူသည် တအ င်ပမင်တသ သူ တစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လက်စ ိုးရှ တြွမတ
ှု ွင ်
ပါဝင်ပတ်သက်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ “တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုး” န္ှင ့်် “စလင်တစပခင်ိုး
ခရပခင်ိုး” တသည်
ဘရ ိုးသခင်က လူက လက်စ ိုးရှ တြွရန် တပိုးသည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဤရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူသည် လူသ ိုးအ ိုး သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး အဓပပ ယ်ရသည်
ှ
ဘ
့် ဝက အသက်ရင
ှ ြ
် ပြစ်
ှ ိုး် ချက်မှ လူက
့် တစသည်။ ရည်မန
ပပည်စ
့် တစရန်န္င
ှ ့်် သူက
့် ရယူရန်ပြစ်ပပီိုး၊ တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး
ခရပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ လက်စ ိုးရှ တြွမသ
ှု ည် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခမျှသ ပြစ်၏။ အကယ်၍
အန င်္တ်တွင ် လူသည် အက့် သြွယတ
် က င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပါက၊ တအ င်ပမင်တသ သူ
တစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရပခင်ိုးအြ ရည်
ညန်ိုးတပပ ဆချက် ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
အြန်ဆင်ိုးခ အသီိုးသိုးီ က မမတ၏တ
ဝန်က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးသ ရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊်
့်
လူ၏ လက်စ ိုးရှ တြွမှုသည် သ ၍ ရည်မန
ှ ိုး် ခရက လက်တတွျို့ကျန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူသ ိုးအတွက်
့်
နယ်ပယ်တစ်ခ သတ်မှတ်ရန်သက်သက်သ ဤအရ မျ ိုးက လူအ ိုး လက်စ ိုးတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သမဟ
ွ ် အသက်ရင
ှ က
်
့် တ်ပါက၊ လူသည် မတရရ တသ စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်ပခင်ိုး အလယ်တင

ထ ဝရ အသက်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်မှုက အ ိုးထတ်မမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသသ
့် ပြစ်ပါက၊ လူသည် သ ၍ပင်
သန ိုးြွယ် ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးမရှဘဲ၊
ဤနည်ိုးပြင့်် လက်စ ိုးရှ တြွရန်မှ - ယင်ိုးသည် မမကယ်ကယ်လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
တန က်ဆိုးတွင ် ဤလက်စ ိုးရှ တြွမှုသည် အလအတလျ က် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တပမည်။ အဆိုးတင
ွ ် လူသည်
စ တန်၏အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ ဦ
် ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှ မမကယ်ကယ်
လွတတ
် ပမ က်တစန္င်စမ
ွ ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ အဘယ်တကက င ့်် မမကယ်ကယ် ထသတသ
တပခဦိုးတည့်ရ
်
့်
လက်စ ိုးရှ တြွမှု ပပြုတစသနည်ိုး။ လူသည် ထ ဝရခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ ဝင်
့် ခါ၊
့် တရ က်သည်အ
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် ကိုးကွယ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးရရှပပီိုးပြစ်က ထ ဝရက လထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် လူသည် မည်သည့်် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးကမျှ လက်စ ိုးရှ တြွလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊ သူသည် စ တန်၏ ဝန်ိုးရပခင်ိုးခရမည်က စိုးရမ်စရ လည်ိုး လအပ်မည်မဟတ်တပ။
ဤအချန်တွင၊် လူသည် သူ၏တနရ က သလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ တ ဝန်က
တဆ င်ရွက်လမ်မ
့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး သမဟ
့် ည်ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
့် တ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
မခကကရလျှငပ
် င်၊ လူအသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့်
ထအချန်တွင၊် လူသ ိုးသည် ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှစ်ခလိုးတွင ် အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အပမင်အ
့် နမ့်် ခွပဲ ခ ိုးမှု ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူအသီိုးသိုးီ သည် မတူကွဲပပ ိုးသည့််
လပ်ငန်ိုးတ ဝန်တစ်ခကသ တဆ င်ရွက်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် လူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် စနစ်ကျပပီိုး သင်တ
့် တ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခတွင ်
အသက်ရင
ှ လ
် မ်ဦ
ှ က
် ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးအတွက် လူသည် သူ၏တ ဝန်က
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရင
တဆ င်ရွက်လမ်မ
့်် က်ဆင်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပြစ်လ မည်မှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထ ဝရက လန္ှငသ
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်တပသည်။ ထအချန်တွင ် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတပိုးခရသည့််
အသက်တ တစ်ခ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
ွ ် ရှသည့််
့် ရှ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် က ကွယ်မှုတအ က်တင
အသက်တ တစ်ခ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူရသည်
ှ
့် အသက်တ တစ်ခက ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှနဘ
် ဝတစ်ခက တနထင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူအ ိုးလိုးသည်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ဝင်
ဲ ှု
့် ည်ပြစ်သည်။ အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခန်ခွ့် မ
့် တရ က်လမ်မ
အစီအစဉ်သည် စ တန်က လိုးဝရှု ိုးနမ်တ
့် စပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ြန်ဆင်ိုးမတ
ှု န က်ပင်ိုး လူသ ိုး၏နင်္မူလ ပသဏ္ဌ န်က ပပန်ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ ထသပြင
့် ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ မူလရည်ရွယ်ချက်သည် ပပည့်စ
် ပပီိုးပြစ်လမ်မ
ွ ်သည်
့် ည်။ အစအဦိုး၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခရမီ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပမှနဘ
် ဝတစ်ခက
တနထင်ခ၏
ဲ့် ။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် လူသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခခဲရ
ွ ်
့် ပပီိုးတန က်တင

ဤပမှနဘ
် ဝက ဆိုးရှု ိုးခဲက
၊ ထတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် လူ၏ပမှန ် ဘဝက
့်
ပပန်လည်ရရှရန် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲတ
ွ သည်
စတင်ခ၏
ဲ့် ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု
့်
အဆိုးသတ်သတရ
် ခါမှသ ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ဘဝသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့် က်လ သည့်အ
တရ ိုးဝင်စတင်လမ်မ
် က င်ိုးသည့်် ဘဝတစ်ခ
့် ည်ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ လူသည် န္ှစ်သက်ြွယတ
ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အစအဦိုး၌ လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်အပပင်၊
လူသ ိုး၏ နင်္မူလပသဏ္ဌ န်တက
င့်် လူသ ိုးသည်
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့် ပပန်လည်ရရှလမ်မ
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ပမှနဘ
် ဝက ရရှပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် လမ်မ
် တွက် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုး သမဟ
့် ည်ပြစ်သည့်အ
့် တ်
စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးအ ိုး လက်စ ိုးရှ တြွမည်မဟတ်တပ။ လူတတပပ
ဆသည့်် “တအ င်ပမင်သမ
ူ ျ ိုး” န္ှင ့််
့်
“စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုး” တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တအကက
ိုး တက်ပဲက
ွ
လအတွငိုး်
့်
့်
လက်စ ိုးရှ တြွရန် လူသ ိုးက တပိုးထ ိုးသည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ပြစ်က ၊ လူသ ိုးအတနပြင ့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ တကက ငသ
့််
၎င်ိုးတရှ့် တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ စ တန်
ရှု ိုးနမ်လ
ှ ိုး် ချက်က သင်အ
့် မ်မ
့် ည်မှ ၊ သင်က
့် ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဤရည်မန
့် ိုး
လက်စ ိုးတစပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်တပသည်။ သင်က
့် တအ င်ပမင်တသ သူ တစ်ဦိုးပြစ်ရန် သမဟ
့် တ်
စလင်တစပခင်ိုးခရသူတစ်ဦိုး ပြစ်ရန်၊ သမဟ
့် တ် အသိုးပပြုပခင်ိုးခတစရန် တတ င်ိုးဆပခင်ိုးသည် စ တန်က
အရှကရ
် တစြအလ
ငှ့် သင် သက်တသခသည်က လအပ်တပသည်။ အဆိုးတင
ွ ၊် လူသည်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝက တနထင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသည် သန်ရှ့် ငိုး် လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဤအရ ပြစ်ပျက်တသ အခါတွင၊် လူတသည်
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ရန်
့်
ကကြုိုးစ ိုးကကလမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။
တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရသူတစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍၊
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးသည် စ တန်အ ိုး ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ညစ်ညမ်ိုးမှုတက
့်
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤ စက ိုးလိုး “တအ င်ပမင်တသ သူ” မှ စ တန်န္င
ှ ့််
ရန်လသည်အ
့် င်အ ိုးစမျ ိုးအတပေါ် တအ င်န္င်ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်စလင်တစပခင်ိုး
ခရပပီဟ သင် ဆသည့်အ
် ခါတွင ် သင်အ
့် ရ သည် စလင်တစပခင်ိုး
့် တွငိုး် ရှ မည်သည်အ
ခရပပီိုးပြစ်ပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သင်အ
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အထွတ်အထပ်ချစ်ပခင်ိုးက
ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်ပစ်ခပဲ့် ခင်ိုး
့်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ ညစ်ညမ်ိုးတသ အရ မျ ိုး
့်
န္ှငပ
့်် တ်သက်၍၊ ပပီိုးလျှင ် စ တန်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ တပပ ဆရတပသည်။ ယင်ိုးတက
ှ ့််
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ပတ်သက်၍ မတပပ ဆရတပ။

ယခ သင်သည် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
စလင်တစပခင်ိုးခရသူတစ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုးက မလက်စ ိုးပါက၊ အန င်္တ်တင
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ပမှနဘ
် ဝက တနထင်သည်အ
့် ခါ၊ ထသတသ
လက်စ ိုးမှုအတွက်
့်
အခွငအ
့်် တရိုးရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်ပါ။ ထအချန်တွင ် လူအမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုး၏ အဆိုးသတ်သည်
ထတ်တြ ်ပပခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင ် သင် မည်သည်အရ မျြုိုးပြစ်သည်မှ
ရှငိုး် လင်ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လပါက၊ သမဟ
့် တ် စလင်တစပခင်ိုး
ခရသူတစ်ဦိုး ပြစ်လပါက ပြစ်န္င်လမ်မ
ှု ကက င ့််
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ၎င်ိုး၏ ပန်ကန်မတ
ထတ်တြ ်ပပခရပပီိုးတန က်တင
ွ ် အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
့် ည်သ ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊် လူ၏
လက်စ ိုးမှုသည် အပခ ိုးသူမျ ိုးထက် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးလမ်မ
ူ ျ ိုးအတွက်
့် ည်မဟတ်၊ အချြုျို့သမ
တအ င်န္င်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးသူမျ ိုးအတွက် စလင်တစပခင်ိုးခရသူမျ ိုးပြစ်ရန်ပြစ်သည်၊
သမဟ
ူ ျ ိုးအတွက်
့် တ် အချြုျို့အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးမျ ိုးပြစ်ရန်ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ မျ ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွလမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်၊ အ ိုးလိုးသည်
ကမဘ တပမတပေါ် အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
ှ အ
့်် တူ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အ ိုးလိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
ှ ့်် စ တန်တကက
ွ ချန်ပြစ်၏၊ ယင်ိုးသည်
့် ည်။ ယခသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ိုးက တက်ပဲအ
ဤတက်ပဲွ အဆိုးမသတ်တသိုးသည့်အ
် ချန်၊ လူသည် လိုးဝ ရယူပခင်ိုးမခရတသိုးသည့်် အချန်တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အကူိုးအတပပ င်ိုးက လတစ်ခ ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည်
့်
တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုးပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်တစ ပြစ်လ ပခင်ိုးက
လက်စ ိုးြ လ
့်် တန်ိုး၌ ကွ ပခ ိုးမမ
ှု ျ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ အချန်ကျသည့််
့် င၊် အဆငအ
့် အပ်တပသည်။ ယတနတွ
အခါတွင ် ထသ
ကွပဲ ပ ိုးမှုမျ ိုး ရှလမ်မ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုး၏
့် ည် မဟတ်တပ။ တအ င်န္င်ပပီိုး ပြစ်သမ
့် တသ
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုးသည် တူညလ
ီ မ်မ
ွ ်၏ အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည့််
့် ည်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မျြုိုးန္ွယဝ
် င်မျ ိုးပြစ်ကကလမ်မ
ွ ် တန်ိုးတူအသက်ရှငက် ကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်တင
့် ည်ပြစ်သည်၊
ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတအ
် ီတသ အြန်ဆင်ိုးခ
့် ိုးလိုးသည် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
သတတဝါမျ ိုးပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးက အလ ိုးတူ တပိုးထ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှု၏တခတ်မျ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးပပီိုး သူအမှု
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက င၊့်် ဤအမှုက
့် ၏ ရည်မန
သင်တအထဲ
တင
ွ ် လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်တသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရရန်န္င
ှ ့်် တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး
့်
့်
ပြစ်လ ရန် သငတ
့်် လျ ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးက ပပည်ပတွင ် လပ်တဆ င်မည် ဆပါက၊ ထတနရ က
လူတသည်
သမ်ိုးပက်ခရမည့်် ပထမဦိုးဆိုးတသ လူစန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် ပထမဦိုးဆိုးတသ
့်
လူစပြစ်လ ြ သင
တ
့်် လျ ်ကကမည် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊် ဤအမှုက ပပည်ပတွင ် မလပ်တဆ င်ထ ိုးတပ၊
့်

ထတကက
င ့်် အပခ ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ လူတသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရရန်န္င
ှ ့်် တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်လ ရန်
့်
့်
မသငတ
့်် လျ ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ပထမအပ်စပြစ်လ ရန် ၎င်ိုးတအတွ
က် မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
့်
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်သည် ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက င့်် ဘရ ိုးအမှု၏ တခတ်သည် ကွဲပပ ိုးက ၊ ၎င်ိုး၏ နယ်ပယ်သည်
ကွဲပပ ိုး၏၊ ပထမအပ်စရှ၏၊ ဆလသည်မှ တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုးရ၏၊
ှ ထတကက
င ့််
့်
စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်် ဒတယအပ်စသည်လည်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်။ စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးသည့်် ပထမအပ်စ
ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ နမူန န္ှင ့်် ပစ တစ်ခ ရှလမ်မ
ွ ်
့် ည်ပြစ်တသ တကက င၊့်် အန င်္တ်တင
စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်် ဒတယန္ှင ့်် တတယအပ်စမျ ိုးရှကကလမ့််မည်ပြစ်သည်၊ သရ့် တွင ်
ထ ဝရက လတွင ် ၎င်ိုးအ ိုးလိုး တူညကီ ကလမ်မ
့်် တန်ိုး ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ အဆငအ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ကွဲပပ ိုးတသ အချန်မျ ိုးတွင ် စလင်တစပခင်ိုး ခရရမျှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုးတွင ် ကွ ပခ ိုးမမ
ှု ျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အတယ က်တင်ိုး စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးသည့််
အချန်တရ က်လ ပပီိုး စကကဝဠ တစ်ခလိုး၏ အမှု ပပီိုးဆိုးသည်အ
့် ချန် တရ က်လ သည်အ
့် ခါတွင၊်
အဆငအ
့်် တန်ိုးတွင ် ကွဲပပ ိုးမမ
ှု ျ ိုး ရှလမ်မ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုး တန်ိုးတူ အဆငအ
့်် တန်ိုး
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ရှကကလမ်မ
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်လ ရန်အလငှ့်
့် ည်ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊် သင်တသည်
့်
ဤအမှုက သင်တအကက
ိုးတွင ် လပ်တဆ င်တလသည်။ ယင်ိုးက ပဗတန်တွင ် လပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊
့်
သင်တ ပထမအ
ပ်စ ပြစ်မည့်န
် ည်ိုးတူ ပဗတန်တွင ် ပထမအပ်စရှလမ်မ
တအထဲ
တင
ွ ်
့် ည်။ ယတန သင်
့်
့်
့်
ထအမှုက လပ်တဆ င်တနသည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင်တသည်
အထူိုးသပြင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် အထူိုးသပြင့််
့်
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးခကကရပပီိုး ပြစ်ရမျှပြစ်ပပီိုး၊ ဤအမှုက သင်တအထဲ
တင
ွ ် မလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊
့်
သင်တသည်
ဒတယအပ်စ၊ သမဟ
့် ည်။
့်
့် တ် တတယ၊ သမဟ
့် တ် စတတထ၊ သမဟ
့် တ် ပဉ္စမအပ်စ ပြစ်လမ်မ
ဤသည်မှ အမှု၏ အစီအစဉ်တွင ် ကွဲပပ ိုးမတ
ှု ကက ငမ
့်် ျှ ပြစ်တပသည်။ ပထမအပ်စန္ှင ့််
ဒတယအပ်စတသည်
တစ်ခမှ အပခ ိုးတစ်ခထက် ပပမင်သ
့် ည်၊ ပနမ်သ
့် ည်ဟ မဆလတပ၊ ဤလူတက
့်
့်
စလင်တစသည့်် အစီအစဉ်အထ ိုးအသကသ ဆလတပသည်။ ယတနတွ
့် င ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်တထ
အဘယ်တကက င့်် တစ တစ အသတပိုးမခခဲက့် ကရသနည်ိုး။
့် တပပ ပပထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
အစွနိုး် တရ က်တတ်ကကတသ တကက င့််
့် တသ ် လပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ရပ် မရှဘဲ၊ လူတသည်
့်
ပြစ်၏။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တယရှု က သူ၏ အချန်က လတွင၊် “ငါသည် ထွကခ
် ွ ခဲသ
့် တင်ိုး
့် ည်အ
တရ က်ရလ
ှ
လမ်မ
့် ည်” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အရူ ိုးအမူိုးစဲလ
ွ မ်ိုးကကပပီိုး၊ ဝတ်ရအပြြူမျ ိုးက ဝတ်ဆင်ပပီိုး တက င်ိုးကင်ဘသ ့်
၎င်ိုးတ၏ချီ
င်၊့် အလွန ် တစ စီိုးစွ
့် င်ိုးချင်ကက၏။ ထတကက
့် တဆ င်ပခင်ိုးကသ တစ င်ဆ
့်
တပပ ဆ၍မပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ရှသည်။ ယင်ိုးတက
် စ စီိုးစွ တပပ မခဲမ
့် ည်
့် အလွနတ
ဆပါက၊ လူသည် အစွနိုး် တရ က်တတ်မည် ပြစ်၏။ လူ၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုသည် န္နယ်လွနိုး် ပပီိုး၊

ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သမမ တရ ိုးက ရပ်စ ိုးမန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှကကတချ။
လူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် စစ်မှနသ
် ည့်် လူအသက်
တ က ရရှပပီိုး စ တန်၏အင်အ ိုးစ တစ်ခလိုး
့်
တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ် ထ ိုးရှပခင်ိုးခရသည့်အ
် ခါ၊ လူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တင
ွ ် လွယ်ကစ
ူ ွ
အသက်ရင
ှ လ
် မ်မ
က် ရှု ပ်တထွိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ အမှုအရ မျ ိုးသည် ယတနတလ
့်
့် ည်မဟတ်တပလူသ ိုးဆက်ဆတရိုးမျ ိုး၊ လူမှု ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး၊ ရှု ပ်တထွိုးသည့်် မသ ိုးစဆင်ရ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး၎င်ိုးတသည်
မျ ိုးလှစွ တသ ဒကခ၊ မျ ိုးလှစွ တသ တဝဒန က တဆ င်ကကဉ်ိုးတလသည်။ ဤတနရ ရှ
့်
လူ၏ဘဝသည် အလွန ် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်စရ ပြစ်သည်။ လူသည် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်တ တပပ
င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ညြုက
့်
ချစ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
ှ
်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသည့်် စကကဝဠ အတွငိုး် ရသည့်
သူအ ိုးလိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဆလသည်မှ စ တန်ရှုိုးနမ်ပ့် ပီိုး
ပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အတမှ င် အင်အ ိုးစအ ိုးလိုးပြစ်သည့်် စ တန်က တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ်
ထ ိုးရှပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုး၏ဘဝသည် ဒကခရလ
ှ မ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
သူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လွတလ
် ပ်စွ အသက်ရင
ှ န္
် င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူ၏ဘဝသည်
ဇ တပကတ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဇ တပကတ၏ အရှု ပ်အတထွိုးမျ ိုး မရှပါက၊ လွနစ
် ွ
သ ၍လွယ်ကလ
ူ မ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် ပြစ်သည်။ လူ၏ ဇ တပကတ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည် ရှု ပ်တထွိုးလွနိုး် သကဲသ
လူသ ိုးအတနပြင့်် ထသတသ
အရ မျ ိုးရှပခင်ိုးသည် သူသည် စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ မမကယ်ကယ်
့်
လွတတ
် ပမ က်တစြ လ
့် တသိုးသည့်် သက်တသပြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးတစ်ဦိုးစီန္င
ှ ့်် အလ ိုးတူ ဆက်ဆတရိုးရှခဲပ
ှ ့်် အလ ိုးတူ
့် ါက၊ သင်၏မသ ိုးစဝင်တစ်ဦိုးစီန္င
ဆက်ဆတရိုးရှခဲပ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စိုးရမ်ြ ့်
့် ါက၊ သင်သည် ပူပန်စရ မျ ိုး ရှမည်မဟတ်သကဲသ
လအပ်မည်မဟတ်တပ။ သ ၍ တက င်ိုးသည်အ
့် ရ မရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤနည်ိုးပြင့်် လူသည်
၎င်ိုး၏ဒကခတစ်ဝက် သက်သ ရ ရမည် ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမတပေါ်တင
ွ ် သ မန်လူသ ိုးဘဝတစ်ခက
အသက်ရင
ှ ရ
် င်ိုး၊ လူသည် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူ တပလမ်မ
့် ည်။ ဇ တပကတ၏
ပြစ်တည်မှုရဆဲ
ှ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် တက င်ိုးကင်တမန်တစ်ပါိုးန္ှင ့်် မျ ိုးစွ တူလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ တန က်ဆိုးကတ၊ လူသ ိုးအတပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်် တန က်ဆိုးကတပြစ်၏။ ယတန လူ
့် သည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
အရ မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ကကြုရ၏။ ထသတသ
့်
လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုသည် အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲသ
့် ည်ဟ သင်ထင်ပါသတလ ။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက အတကက င်ိုးမရှဘဲ လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။ ယခင်က လူက ပပစ်တင်ဆိုးမရန်န္င
ှ ့််
တရ ိုးစီရင်ရန်မှ ၎င်ိုးက အနက်ဆိုးတွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ထ ိုးရရန်
ှ ပြစ်၏ဟ ဆထ ိုးခဲ၏
့် ၊ ယင်ိုးမှ
၎င်ိုး၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးက ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးက ဆလတပသည်။ ဤသည်မှ

တစ်ခတသ အရ - လူသ ိုးက သန်စင်
့် တစပခင်ိုးအတွကပ် ြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက
မပတ်သက်ဘတ
ဲ နပပီိုးတန က်၊ လူက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် တမင်ထ ိုးရှသည်မဟတ်။ ထအစ ိုး၊
ယင်ိုးသည် အဆိုးတင
ွ ် လူသ ိုး၏အတွငိုး် ရှ အရ မျ ိုးက သန်စင်
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးသည်
့် တစပခင်ိုးခရန္င်ြအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် မှနက
် န်တသ အသရှပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် သူတစ်ဦိုး ကဲသ
့် ပြစ်
့် ရန်အလငှ့် ၊
လူသ ိုး၏အတွငိုး် ရှ ပန်ကန်ပခင်ိုးက ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ရန် ပြစ်တပသည်။ ဤအရ ကလပ်တဆ င်ပါက၊
အ ိုးလိုး ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
် ွင၊် လူသ ိုး၏အတွငိုး် ရှ ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ခရြ ့်
့် ည် ပြစ်သည်။ အမှနတ
ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးက ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပပီိုး၊ လူသည် ထူိုးကလ
ဲ ှတသ သက်တသက
ခသည်အ
့် ခါတွင၊် စ တန်သည်လည်ိုး ရှု ိုးနမ်လ
ွ ် လိုးဝ
့် မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏အတွငိုး် တင
သနစ
် ့် င်မခရသည့်် မူလက ရှသည့်အ
် ရ အနည်ိုးငယ် ရှတက င်ိုးရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊
စ တန်ရှုိုးနမ်သ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးသည် ဒကခ တပိုးတတ မ
့် ည်န္င
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထအချန်တွင ် လူသည်
လိုးဝသန်စင်
ဘဝတစ်ခက လိုးဝ
့် ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ လူသည် ထသတသ
့်
တတွျို့ ကကြုြူိုးပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ စ တန် ရှု ိုးနမ်သ
့် ွ ိုးသည့်် အခါတွင၊် အ ိုးလိုး တကျတအိုးသွ ိုးမည်ပြစ်က
လူသ ိုး အတွငိုး် ရှ မတပပ ပတလ က်တသ အရ အ ိုးလိုး တပြရှငိုး် ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအဓကပပဿန
တပြရှငိုး် ပပီိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အပခ ိုးဒကခအ ိုးလိုး အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ကမဘ တပမတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊် သူသည် လူသ ိုးအလယ်
သူ၏အမှုက ကယ်တင်လပ်တဆ င်သည်အ
့် ချန်တွင၊် သူ လပ်တဆ င်သည့်အ
် မှု အ ိုးလိုးသည်
စ တန်ရှုိုးနမ့််တစရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူကသမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မှတစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် သင်တက
့်
စလင်တစပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူသည် စ တန်က အန္င်ယူလမ်မ
ထူိုးကဲတသ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
သက်တသက ခကကသည်အ
့် ခါ၊ ဤသည်လည်ိုး စ တန်၏ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုး အမှတ်အသ ိုးတစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
ွ ် လိုးဝ
့် စရန်အလငှ့် လူသည် ပထမဦိုးစွ သမ်ိုးပက်ခရပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတင
စလင်တစပခင်ိုးခရတလသည်။ သရ့် တွင ် အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် စ တန်ရှုိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဤသည်မှ
ဤအန္ှစ်မတ
ဲ့် သ ဒကခပင်လယ်ထမ
ဲ ှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်၏။ အမှုက
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအန္ှ တဆ
င်ရွက်သည်ပြစ်တစ၊ တရတ်န္င်ငတွင ် တဆ င်ရွက်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးမှ
့်
လူသ ိုးအတနပြင့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
ငှ့် စ တန်ကရှု ိုးနမ်တ
့် စြန္ှ့် င ့််
့် တရ က်န္င်ြအလ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခလိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုး ယူတဆ င်လ ြသ
် ဇ
ူ ့် တ ပြစ်သည့််
့် ပြစ်သည်။ ဤပမှနလ
လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်သည် အတအကျအ ိုးပြင့်် စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
့် စပခင်ိုးအတွက် ပြစ်၏။ လူဇ့် တ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူ အ ိုးလိုးထ
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ယူတဆ င်လ ရန် အသိုးပပြုတပသည်၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွက်အပပင်၊ စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
့် စပခင်ိုးအလငှ့် ပြစ်သည်။

ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု၏ အချက်အချ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုး
ယူတဆ င်လ ရန် စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
့် စပခင်ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုး၍ မရတပ။ ဤအမှု၏ တနရ မျ ိုးစွ တွင ် သင်တက
့်
သက်တသခတစပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ အဘယ်တကက င့်် အပမဲတပပ ဆထ ိုးပါသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ်
ဤသက်တသခချက်မှ မည်သက
ူ ဦိုးတည်ပါသနည်ိုး။ စ တန်က ဦိုးတည်သည် မဟတ်တလ ။
ဤသက်တသခချက်သည် ဘရ ိုးသခင်အြ ပပြုလ
ပ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့်
ယင်ိုး၏လလ ိုးသည့်် အကျြုိုးတရ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်က သက်တသခရန် ပပြုလပ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။
သက်တသခပခင်ိုးသည် စ တန်က ရှု ိုးနမ့််တစပခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်သည်။ စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲမ
ွ ရှခဲပ
့် ါက၊
လူသည် သက်တသခရန် လအပ်မည်မဟတ်တပ။ လူက ကယ်တင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ်
စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
က်
့် စရမည် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ထလူက သူအတွ
့်
စ တန်၏တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သက်တသခရန် တတ င်ိုးဆတပသည်၊ ယင်ိုးက သူသည် လူအ ိုး ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့််
စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္ရ
ဲ န် အသိုးပပြုတလသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် လူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုး၏
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပြစ်သကဲသ
့် စ
့် စရ တွင ် အသိုးပပြုသည့်် လက်နက်တစ်ခပါ ပြစ်တလသည်။
့် တန်က ရှု ိုးနမ်တ
ထတကက
င့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ တ
ှု စ်ခလိုး၏ အချက်အချ တွငရ
် တသ
ှ
်လည်ိုး၊
့်
စ တန်သည် ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်အ
် ရ ၊ ရန်သမ
ူ ျှသ ပြစ်၏။ သင်သည် မည်သည်အ
့် ရ မျှ
မလပ်တဆ င်တသိုးဟ ထင်တက င်ိုးထင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးတကက င့်် သက်တသခပပီိုးပြစ်က ဤသက်တသခချက်သည် စ တန်က
ရည်ရွယ်လျက်ရပပီ
ှ ိုး လူသ ိုးအြ ပပြုလ
ပ်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ လူသည် ထသတသ
သက်တသခချက်က
့်
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန် မသငတ
့်် တ ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုက သူ မည်သ ့်
န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် တက်ခက်တနသည်အ
့် ရ မှ စ တန်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်သ ပြစ်တလသည်။ လူသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့််
စတ်တနသတဘ ထ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ဤအမှုက န ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ ဤသည်မှ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအြ တမွ
့် ိုးရ ပါ မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်၏
စီမညန်ကက ိုးပခင်ိုး ခထ ိုးရတပသည်။ ယတနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အဓကအမှုသည် စ တန်က
ရှု ိုးနမ်တ
ွ ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ တန
က်ဆိုး
့် စရန် ပြစ်၏၊ ဆလသည်မှ စ တန်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
့်
သက်တသခန္င်ြအလ
ငှ့် လူက လိုးဝသမ်ိုးပက်ရန်ပြစ်၏။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် အရ ခပ်သမ်ိုး
့်
ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
့် ရ မျှ
့် ည် ပြစ်သည်။ အတပခအတနအမျ ိုးအပပ ိုး၌၊ သင်ပ
့် ကတမျက်လိုးတွင ် မည်သည်အ
မလပ်တဆ င်ရတသိုးပတပေါ်တသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် အမှုသည် ပပီိုးဆိုးန္ှငပ့်် ပီပြစ်၏။ လူသ ိုးအတွက်
စလင်ပခင်ိုးအမှုအ ိုးလိုး ပမင်သ ရန် လအပ်တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်သည် ကျြုိုးန္န
ွ ခပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
ဆလသည်မှ ၎င်ိုးသည် လိုးဝရှု ိုးနမ်ပ့် ပီပြစ်သည့်အ
် တွက၊် ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်ပည ၊ တန်ခိုးန္ှင ့််

ဩဇ အ ဏ အ ိုးလိုးသည် စ တန်က န္ှမ်နင်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက၊် သင်အ
့် ြ ပမင်
့် သ တစပခင်ိုးမရှဘဲ၊
ငါသည် ငါ၏အမှုက ပပည့်စ
် တစပပီိုးပပီပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အတအကျ သက်တသခရမည့််
သက်တသခချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးတင
ွ ် ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် တြ ်ပပချက်မရှတသ ်လည်ိုး၊
ပကတမျက်လိုးတင
ွ ် မပမင်သ တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်သည် ရှု ိုးနမ်န္
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်၏။ ဤအမှုတစ်ခလိုးသည်
့် င
စ တန်က ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲတ
ွ ကက င့်် တဆ င်ရွက်ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
လူသ ိုးအတနပြင့်် တအ င်ပမင်ပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် မပမင်
တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ်
့်
အချန်ကက ပမင်စ
် ရ မျ ိုးစွ ရှတလသည်။ ဤသည်မှ
့် ွ က တအ င်တအ င်ပမင်ပမင် ပပီိုးဆိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုး၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်သည်။
စ တန်ရှုိုးနမ်ပ့် ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဆလသည်မှ ၊ လူသည် လိုးဝ
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုး အတွက် ပြစ်သည်၊
ပပီိုးလျှင ် ဤကယ်တင်ပခင်ိုး၏နည်ိုးလမ်ိုးမှ စ တန်၏ လက်ထမ
ဲ ှ လူတက
ူ န်ပြစ်သည်က လူက
့် သမ်ိုးယရ
သတဘ တပါက်လမ်မ
့်် ိုးဆင ့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုက အဆငသ
ခွပဲ ခ ိုးထ ိုး၏- ပညတ်တတ ်တခတ်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ အမှု၏
ဤအဆင်သ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်၏၊ ဆလသည်မှ
့် ိုးဆင်အ
့် ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ ပပင်ိုးထန်စွ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခခဲရ
ွ ်၏
့် သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့််
့်
စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်န္င်ရန်အလငှ့် လည်ိုး ပြစ်၏။ ထတကက
င်၊့် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုသည်
့်
အဆင်သ
့် ပင်
ှ ့်် တက်ပဲသ
ွ ည်လည်ိုး အဆင်သ
့် ိုးဆင်ခ
့် ပွဲ ခ ိုးထ ိုးသကဲသ
့် ိုးဆင့််
့် ၊ စ တန်န္င
ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဤကဏ္ဍန္ှစ်ရပ်က တစ်ပပြုင်နက်
တဆ င်ရွက်တလသည်။ စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲသ
ွ ည် အမှနတ
် ကယ်တွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်က ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုသည်
အဆင်တ
့် ရ တစ်ခ မဟတ်တသ တကက င်၊့်
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုးပြင့်် တအ င်ပမင်စွ ပပီိုးဆိုး န္င်သည်အ
စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲသ
ွ ည်လည်ိုး အဆင်မ
့် ျ ိုးန္ှင ့်် က လမျ ိုးအပြစ် ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပပီိုး၊
လူသ ိုး၏လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးအတပေါ် စ တန်၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
အတင်ိုးအတ တန္ှ့် ငအ
့်် ညီ စ တန်အတပေါ် စစ်ပဲဆ
ွ င်န္ရ
ဲ တလသည်။ လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးတင
ွ ်
စစ်တပ်န္စ
ှ ်တပ် အချင်ိုးချင်ိုးတက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤတက်ပဲွတွင ် ဘရ ိုးသခင်က စ တန်က ဆန်ကျင်
၍
့်
လက်နက်ကင် တက်ခက်လမ်မ
့် ည်ဟ ယကကည်တက င်ိုး ယကကည်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုး၏အသဉ ဏ်က စတ်ကူိုးန္င်စွမ်ိုး ရှသည့်် အရ မျှသ ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် အလွနအလွ
် ့်
န်
မတရရ သကဲသ
့် ၊ ့် လက်တတွျို့မကျတသ အတတွိုးအတခေါ်တစ်ရပ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး

ယကကည်သည်အ
့် ရ ပြစ်၏။ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့််
တက်ပဲဝ
ွ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင်ပ့် ြစ်သည်ဟ ဤတနရ တွင ် ငါတပပ တသ တကက င၊့်် ဤသည်မှ
တက်ပဲဆ
ွ င်န္သ
ဲ ည့်ပ
် ပြစ်သည်ဟ လူသ ိုးက စတ်ကိုးူ မတလသည်။ လူသ ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုအြ ့်
အဆင်သ
ှ ဆလသည်မှ စ တန်က တစ်ကကမ်တည်ိုးန္ှင ့်် လိုးဝရှု ိုးနမ်တ
ငှ့်
့် ိုးဆင်ရ
့် ၏၊
့် စြအလ
့်
စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲက
ွ အဆင်သ
ှ တ
့်် က်ပဲွ အမှုတစ်ခလိုး၏
့် ိုးဆင့်် ခွဲထ ိုးတပသည်။ သရ့် တွင ် စ တန်န္င
အတွငိုး် သမမ တရ ိုးမှ အမှု၏ လူသ ိုးအတပေါ် တကျိုးဇူိုးတတ ် အပ်န္င
ှ ိုး် ပခင်ိုး၊ လူသ ိုး၏ အပပစ်တပြရ ယဇ်
ပြစ်လ ပခင်ိုး၊ လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးက
စလင်တစပခင်ိုး ဟူတသ အချြုျို့တသ အဆင်တ
့် မှ့် တစ်ဆင့်် ၎င်ိုး၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ရရှတပသည်။
အမှနစ
် င်စစ်ဆရလျှင၊် စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲသ
ွ ည် စ တန်ကဆန်ကျင်
၍ လက်နက်ကင်
့်
တက်ခက်ပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခန္င်ရန်အလငှ့် လူသ ိုးက
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး၊ လူသ ိုး၏အသက်တ အတပေါ် အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတ ပြစ်
် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
့် ည့်ပ
့် ၏။ ဤသည်မှ စ တန် ရှု ိုးနမ်သ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် စ တန်သည် ရှု ိုးနမ်တ
့် လ၏။
စ တန် ရှု ိုးနမ်ပ့် ပီိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် ဆလသည်မှ ၊ လူသည် လိုးဝ ကယ်တင်ခရပပီိုးသည်အ
့် ခါ၊
အရှက်ရသည်စ
့် တန်သည် လိုးဝချည်တန္ှ င်ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင့်် လူသ ိုးသည် လိုးဝ
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
င့်် လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရသည်
့် ည်။ ထတကက
့်
စ တန်န္င
ှ စ
့်် စ်ပဲပွ ြစ်ပပီိုး၊ ဤစစ်ပဲသ
ွ ည် အဓကအ ိုးပြင့်် လူသ ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုးတင
ွ ်
ထင်ဟပ်တလသည်။ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရမည့်် တန က်ဆိုးတသ က လ အဆင်သ
့် ည်
စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲတ
ွ င
ွ ် တန က်ဆိုးအဆင့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် စ တန်၏ အပ်စိုးမမ
ှု ှ လူသ ိုး၏
ပပည့်စ
် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုလည်ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ အတွငိုး် အဓပပ ယ်မှ
စ တန်၏ပပယင်္်ပြစ်သည့်် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခထ ိုးရသည့်် လူသ ိုးက ၎င်ိုး၏
သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးတန က်တင
ွ ် ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် ပပန်ပပခင်
့် ိုးပြစ်၏၊ ဤမှတစ်ဆင ့်် သူသည်
စ တန်ကစွနလ
် ့် တ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝ ပပန်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်၏။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် လူသ ိုးသည်
လိုးဝကယ်တင်ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
င့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ရ တွင ်
့် ည်။ ထတကက
့်
တန က်ဆိုးအမှု ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်၏ရှု ိုးနမ့််မအ
ှု တွက် ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု တန က်ဆိုးအဆင်ပ့် ြစ်၏။
ဤအမှုမရှပါက၊ လူသ ိုး၏ ပပည်ဝ
့် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ၊
စ တန်၏ လိုးဝရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးသည်လည်ိုး ပြစ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
အက့် သြွယတ
် က င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ ဝင်တရ က်န္င်မည် မဟတ်တပ၊ သမဟ
့်
့် တ်
စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ လွတတ
် ပမ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏

စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု၏ အချက်အချ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအလငှ့် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲွ အဆိုးမသတ်မီတွင ် လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုသည် အဆိုးသတ်၍ မရန္င်တပ။
အတစ ဆိုးလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ င
ွ ရ
် ခဲ
ှ တ
့် သ ်လည်ိုး၊ စ တန်၏
ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးတတကက
င့်် လူသ ိုးသည်
့်
စ တန်၏ချြုပ်တန္ှ င်ပခင်ိုး ခရက ဆိုးယတ်သည်သ
့် ၏
ူ လက်ထသ
ဲ ကျတရ
က်သွ ိုးခဲ၏
င့််
့် ။ ထတကက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုတွင ် စ တန်သည် အန္င်ယူရမည်သ
့် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လ ခဲ၏
့် ။ စ တန်သည်
လူသ ိုးက ပင်ဆင်ထ ိုးတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးသည် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု ိုးလိုးက တဆ င်ရွက်ြ ့်
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသည့်် အရင်ိုးအန္ှိုးီ ပြစ်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးအတနပြင ့်် ကယ်တင်ခရြဆ
့် ပါက၊
သူက
ဲ ှ ပပန်လည်လယူရမည်ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ စ တန်၏ ြမ်ိုးဆီိုးပခင်ိုး
့် စ တန်၏လက်ထမ
ခရပပီိုးတန က် လူသ ိုးက ပပန်လည်ရယူရမည်ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုး၌
့်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး၊ လူသ ိုး၏ မူလ ဆင်ပခင်တတရ ိုး အသစတ်က နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစသည့််
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် စ တန်က အန္င်ယူရမည်ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ြမ်ိုးဆိုးီ ခထ ိုးရတသ
လူသ ိုးသည် စ တန်၏လက်ထမ
ဲ ှ ပပန်လည်လယူခရန္င်တပသည်။ လူသ ိုးသည် စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမန္
ှု င
ှ ့််
တကျိုးကျွနဘ
် ဝတမှ့် လွတ်တပမ က်ပါက၊ စ တန်သည် အရှကရ
် လမ်မ
ွ ်
့် ည်၊ လူသ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ပပန်လည်ရယူပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သည် ရှု ိုးနမ်လ
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးသည်
စ တန်၏ အတမှ င် လမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ လွတတ
် ပမ က်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးသည် ဤတက်ပဲွ
တစ်ရပ်လိုး၏ လက်ရပစစညိုး် မျ ိုး ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သည်
ဤတက်ပဲပွ ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် အပပစ်တပိုးခရမည်သ
့် ူ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု တစ်ရပ်လိုး ပပီိုးဆိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး သတတဝါမျ ိုးအတပေါ် မည်သည့်် အပငြုိုးမျှ မထ ိုးတပ။ စ တန်ကသ
အန္င်ယူရန် ဆန္ဒရ၏။
ှ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ သူ၏အမှုအ ိုးလိုးသည်
စ တန်က ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ယင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အ ိုးလိုးသည် စ တန် အန္င်ယရ
ူ န်အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး၊ တကယ့််အဆိုးထ
စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲဆ
ွ င်န္ရ
ဲ န်ဟူတသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက် တစ်ခရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်အတပေါ်
မတအ င်န္င်သတရွ ျို့ လိုးဝ န ိုးမည်မဟတ်တပ။ စ တန်က အန္င်ယူပပီိုးသည့်အ
် ခါမှသ သူ
အန ိုးယမ
ူ ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှု အ ိုးလိုးသည် စ တန်က
ရည်ရွယ်ထ ိုးတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရသူမျ ိုးသည်
စ တန်၏ပင်နက် ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု အ က်တင
ွ ် အ ိုးလိုးရပပီ
ှ ိုး၊ စ တန်၏ပင်နက်တအ က်တွင ်
အသက်ရင
ှ က် ကတသ တကက င၊့်် စ တန်န္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးက ချြုိုးြျက်ပခင်ိုး မပပြုဘဲန္င
ှ ၊့််

စ တန်သည် ဤလူတအတပေါ်
၎င်ိုး၏ချြုပ်ကင်မက
ှု တလျှ တ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့် ပိုးမည်မဟတ်သကဲသ
့်
့်
ရယူပခင်ိုးခရန္င်မည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ ရယူ
ပခင်ိုးမခရပါက၊ ယင်ိုးမှ စ တန်သည် ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးမရှတသိုး၊
့်
၎င်ိုးသည် န္ှမ်နင်ိုးပခင်ိုး မခရတသိုးသည်က သက်တသပပတပမည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ် ၆၀၀၀
့်
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအစီအစဉ်၌ ပထမအဆင်အ
ဲ့် ည်၊
့် တွငိုး် တွင ် သူသည် ပညတ်တရ ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဒတယအဆင်အ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးမှ
့် တွငိုး် တွင ် သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက လပ်တဆ င်ခသ
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုပြစ်ပပီိုး၊ တတယအဆင်အ
ွ ်အ ိုး
့် တွငိုး် တွင ် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ။ ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် စ တန်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲသ
့် ည့်် အတင်ိုးအတ က ရည်ရွယ်ထ ိုးတပသည်၊ အ ိုးလိုးမှ စ တန်က
အန္င်ယရ
ူ န်အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး အဆငမ
့်် ျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတယ က်တင်ိုးသည် စ တန်က
အန္င်ယူပခင်ိုး အတွက် ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု၏ အန္ှစ်သ ရသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက ဆန်ကျင်
သည်တ
့် က်ပဲပွ ြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုသည်လည်ိုး စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးအမှု၊ စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ခင်ိုးအမှုပြစ်၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် အန္ှစ် ၆၀၀၀ ကက တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတင
ွ ် လူက
့်
နယ်ပယ်သစ်ထသ
ဲ တခေါ်
ငှ့် အန္ှစ် ၆၀၀၀ ကက သူ အမှုပပြုပပီိုး ပြစ်တပသည်။ စ တန်က
့် တဆ င်ြအလ
့်
အန္င်ယူသည့်အ
် ခါတွင၊် လူသ ိုးသည် လိုးဝလွတတ
် ပမ က်လမ်မ
့် ည် ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ဦိုးတည်ချက် ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။ ဤသည်မှ ယတန အမှု
၏ ဦိုးတည်ချက်
့်
အတအကျ ပြစ်တပသည်- လူသ ိုးသည် မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၏ တအ က်တင
ွ မ
် ျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
မည်သည့်် အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုး သမဟ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးပြင ့်် ကနသ
် ့် တ်မရြအလ
ငှ့်
့် တ် မည်သည့်် ကနသ
့်
လူသ ိုး၏ လိုးဝလွတတ
် ပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လွတလ
် ပ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအမှုအ ိုးလိုးက
သင်တ၏ဝ
့်် ျက်မန္
ှု င
ှ ့်် သင်တ၏
့်် ညီ လပ်တဆ င်တပသည်၊ ဆလသည်မှ
့် ည ဉ်ရငက
့် လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
သင်တ ပြစ်
့် ပိုးထ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးသည်
့် တပမ က်န္င်သည့်် အရ ဟူသမျှပြင ့်် သင်တက
့် တထ က်ပတ
“ဘဲတစ်တက င်က အပ်တန်ိုးသ တမ
င်ိုးန္ှငပ် ခင်ိုး”၊ သင်တအတပေါ်
တစ်စတစ်ခမျှ
့်
့်
သတ်မှတ်ပပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ကစစတစ်ရပ် မဟတ်တပ။ ထထက်
ဤအမှုအ ိုးလိုးက
့်
သင်တ၏
ှ တ
် သ လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ထ ိုးတပသည်။ အမှု၏ အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးက
့် စစ်မန
လူသ ိုး၏ တကယ့်လ
် အပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အမှု၏ အဆငအ
့်် သီိုးသိုးီ သည် စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
် ွင၊် အစအဦိုး၌
့် စရန်အတွက် ပြစ်၏။ အမှနတ
ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် သူ၏ အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး မရှတပ။
ဤအတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက စ တန်က ပြစ်တစခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ သူက
့် ှက်က
့် စ တန် တန္ှ င်ယ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲပ
့် ရ ကမျှ မပမင်န္င် သမဟ
့် တကက င ့်် လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် တ် မထန္င်

ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဒကခခရသူ၊ လှညပ့်် ြ ိုးခရသူ ပြစ်၏။ စ တန်က
အန္င်ယပူ ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ရှု ပမင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် ည် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအတပေါ် ကကည်ရ
့် ှု လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၎င်ိုးတက
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ လမ်ိုးပပန္င်တပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်သ လျှင ် လူသ ိုးအတနပြင့်် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
ရှသင်သ
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အဓကအ ိုးပြင့်် စ တန်က
့် ည့်် အသက်တ ပြစ်၏။ ထတကက
့်
အန္င်ယရ
ူ န်အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က ရှု ိုးနမ်ခ
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ အရ ရ သည်
့် ရပပီိုးသည်န္င
တပပလည်သွ ိုးတပလမ်မ
ှ ိုး် တသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူသ ိုးအလယ် ကကလ ြမှ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ရိုးရင
ကစစတစ်ခ မဟတ်သည်က သင် တတွျို့ ပမင်ပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည် တနစဉ်
့် သင်တက
့် အပပစ်ရှ ရင်ိုး
အချန်ကန်ဆိုးရန်၊ ဟဟ သည်သည် တပပ ရန်၊ သမဟ
့် ရ န္ှင ့်် တူသည်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ
့် တ် သူမည်သည်အ
မည်သ စက
ိုးတပပ ဆပပီိုး အသက်ရင
ှ သ
် ည်တက
ွ တ
့်် ပိုးရန်သက်သက် သူ
့်
့် သင်တအ
့် ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
ကကလ သည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအ
့် ှု ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန် သမဟ
့် ိုး သူက
့် ကကည်ရ
့် တ် သင်တ၏
့်
မျက်လိုးမျ ိုးက ြွငတ
့်် ပိုးရန် သမဟ
ဲ ှုမျ ိုးန္ှင ့်် သူြွငခ
့်် သ
ဲ့် ည့််
့် ည့်် နက်နမ
့် တ် သူတပပ ဆခဲသ
တဆပ်ခနစ်ချက်တက
ွ တ
့်် ပိုးရန်မျှအတွက် လူဇ့် တ ခလ သည် မဟတ်။
့် သင်တအ
့် ိုး န ိုးတထ င်ခင
ယင်ိုးထက်၊ စ တန်က အန္င်ယူရန် သူသည် လူဇ့် တခလ တလပပီပြစ်သည်။ သူသည် လူက
ကယ်တင်ြန္ှ့် င ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္ြ
ဲ လူ
့် သ ိုးအလယ် လူဇ့် တပြင ့်် ကယ်တင်ကယ်ကျ
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏လူဇ့် တ ခယူပခင်ိုး အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် စ တန်က
အန္င်ယရ
ူ န်အလငှ့် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် ဤအမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်မည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတအလယ်
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန်၊ လူသ ိုးထ မမကယ်ကယ်
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ ထတ်တြ ်ပပရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအ ိုး သူက
့်် ပိုးရန် ကမဘ တပမသ ့်
့် ရှု ပမင်ခွငတ
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တသိုးငယ်သည့်် ကစစတစ်ရပ် ပြစ်ပါသတလ ။ ယင်ိုးသည်
အမှနတ
် ကယ် မရိုးရင
ှ ိုး် တပ။ ယင်ိုးမှ - လူသ ိုးအတနပြင ့်် သူက
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ကကည်ညြုန္င်ြအလ
့်
စစ်မှနပ် ပီိုး မတရရ သမဟ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တ် အန္ှစ်သ ရမရှတသ အရ မဟတ်သကဲသ
ပမငမ
့်် ိုးတသ ်လည်ိုး န္ှမ်ခ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်
့် ျလည်ိုးန္ှမ်ခ
့် ျသူပြစ်သည်က န ိုးလည်န္င်ြအလ
့်
ကကလ တလပပီပြစ်သည်- ဟူတသ လူသ ိုး စတ်ကိုးူ သကဲသ
့် မဟ
တ်တပ။ ယင်ိုးသည်
့်
ထမျှလွယ်ကန္
ူ င်မည်တလ ။ ယင်ိုးမှ အတအကျအ ိုးပြင့်် စ တန်သည် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်က လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုး
ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္ြ
ဲ န္ှ့် င ့်် လူက ကယ်တင်ကယ်ကျ
ထန်ိုးတကျ င်ိုးြရန်
့် လူဇ့် တခယူရမည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ဤအရ သည်သ သူ၏အမှုက
အကျြုိုးပပြုတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ဇ တခန္ဓ န္ှစ်ခသည် စ တန်က အန္င်ယူြရန်
့် အလငှ့် န္ှင ့််

လူက သ ၍ တက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ ကယ်တင်ြအလ
ငှ့် တည်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဝည ဉ်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူတသ ဇ တခန္ဓ ပြစ်တစ- စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲဆ
ွ င်န္သ
ဲ မ
ူ ှ
ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တတတပပ ရလျှင၊် စ တန်န္င
ှ ့််
တက်ပဲဆ
ွ င်န္တ
ဲ နတသ သူသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရသည့်် လူသ ိုးပြစ်န္င်ြ ့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးပင် မပြစ်န္င်တပ။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ဤတက်ပဲက
ွ
တက်ရန် တန်ခိုးမဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည် သ ၍ပင် မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တပ။ ထသ
့် ပြင
့် ၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုး၏ အသက်တ ၌ အမှုပပြုရန်ဆန္ဒရပါက၊
ှ
လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကလ ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သူသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ လူဇ့် တ ခယူရမည်ပြစ်သည်ဆလသည်မှ သူသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ လူဇ့် တ အသွငတ
် ဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ရှရင်ိုးစဲွ
ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ၊ လူသ ိုးအလယ် ကကလ က လူက
ကယ်တင်ကယ်ကျ ကယ်တင်ရမည် ပြစ်၏။ သမဟ
ူ ည်
့် တ်ပါက ဤအမှုက တဆ င်ရွက်သသ
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ် သမဟ
ဲ့် ါက၊ ဤတက်ပဲမ
ွ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ အစဉ်ပြစ်လ မည်
့် တ် လူသ ိုးပြစ်ခပ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် လိုးဝ ပပီိုးဆိုးမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ ဆန်ကျင်
တက်ပဲဝ
ွ င်ရန် လူသ ိုးအလယ် လူဇ့် တခလ သည့်အ
် ခါမှသ ၊
့်
လူသ ိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုး အခွငအ
့်် လမ်ိုးတစ်ခ ရှတပသည်။ ထအပပင်
ထအခါမှသ စ တန်သည်
့်
အရှက်ရပပီိုး၊ အသိုးချြ မည်
သည့်အ
် ခွငအ
့်် တရိုးမျှ သမဟ
့်
့် တ် အတက င်အထည်တြ ်ရန် မည်သည့််
အစီအစဉ်မျှ မရှဘဲ ကျန်ရစ်လမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် လူသ ိုး
အသက်တ အတွက်ပြစ်ပပီိုး လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြအလ
ငှ့်
့်
ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်သည်အ
့် မှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်က
မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဇ တဆန်သူ မည်သည့်လ
် ူသ ိုးအတွက်မျှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်စ ိုး ထအရ က
လပ်တဆ င်ရန် သ ၍ပင် ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ လူသည် ဤတက်ပဲတ
ွ ွင ် ပါဝင်ရမည်ဆပါက၊ သူသည်
ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး ကစဉ့််ကလျ ိုးပြစ်လျက် ထွက်တပပိုးမမည်သ ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးင ှ တကယ့််က တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်မည်မဟတ်တပ။ သူသည် လူသ ိုးက
လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ ကယ်တင်ပခင်ိုးင ှ သမဟ
ွ ်အ ိုးလိုးက
့် တ် ပန်ကန်တတ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးင ှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်မည် မဟတ်ဘ၊ဲ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးထက် မပသည့််
အမှုတဟ င်ိုးအနည်ိုးငယ်ကသ သမဟ
့် တ်ပါက စ တန်၏ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်သည့်် အမှုကသ
လပ်တဆ င်န္င်မည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် အဘယ်တကက င့်် စတ်အတန္ှ င်အ
့် ယှက် ပြစ်ခမည်နည်ိုး။ စ တန်
့်
အန္င်ယြ
ူ မဆ
ထ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မရရှန္င်သည်အ
့် မှု၏ အတရိုးပါမှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ ထတကက
င့််
့်
့်
စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲသ
ွ ည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သ တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအတွက် ထအရ က

လပ်တဆ င်ရန် သက်သက်ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်ဆင်တူတသ အမှုက မလပ်န္င်သကဲသ
့် စ
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်သည့်် အမှုကလည်ိုး
့် တန်န္င
မတဆ င်ရွက်န္င်သည့်အ
် တွက၊် လူသ ိုး၏တ ဝန်မှ န ခရန်န္င
ှ ့်် လက်န ရန်ပြစ်၏။ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ ဦိုးတဆ င်မတ
ှု အ က်တွင၊် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် စတ်တကျနပ်တစရတကျနပ်တစန္င်၏၊
ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် စ တန်သည် အန္င်ယူပခင်ိုးခရတလသည်။ ဤအရ သည် လူသ ိုး လပ်တဆ င်န္င်သည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တက်ပဲအ
ွ သစ်တစ်ခ စတင်သည့်အ
် ခါတင်ိုးတင
ွ ၊်
့်
ဆလသည်မှ တခတ်သစ်တစ်ခ၏ အမှုစတင်သည့်် အခါတင်ိုးတွင၊် ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်တပသည်၊ ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူသည် တခတ်တစ်တခတ်လိုးက ဦိုးတဆ င်ပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးအတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်တစ်ခက ြွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ တခတ်သစ်အသီိုးသိုးီ ၏
အစသည် စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲအ
ွ သစ် စတင်ပခင်ိုးပြစ်၏၊ ယင်ိုးမှ တစ်ဆင ့်် လူသ ိုးသည်
သ ၍သစ်လွငသ
် ည့်၊် သ ၍လှပတသ တလ ကန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ဦိုးတဆ င်သည့်် တခတ်သစ်သ ့်
ဝင်တရ က်တပသည်။ လူသ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ဆရ သခင် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ရယူခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲအ
ွ ိုးလိုး၏ အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။
စ တန်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသူ ပြစ်ပပီိုး၊ တက်ပဲအ
ွ ိုးလိုးအဆိုးတင
ွ ်
ရှု ိုးနမ်သ
ွ ျ ိုး တန က်တွင ် အပပစ်တပိုးခရမည်သ
့် ူ ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၊
့် ပူ ြစ်က ဤတက်ပဲမ
လူသ ိုးန္ှင ့်် စ တန်တထဲ
ွ ် စ တန်သည်သ မန်ိုးတိုးီ ရွရှ ခရပပီိုး ပငင်ိုးပယ်ခရမည်သ
့် ပူ ြစ်၏။ စ တန်၏
့် တင
ရယူပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပန်လည်ရယူပခင်ိုး မခရသူမျ ိုးသည်
ထစဉ်အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် စ တန်၏ ကယ်စ ိုး အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ရရှမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ တပသည်။
ဤသိုးဦိုးထမ
ဲ ၊ှ ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုးသ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ကိုးကယ
ွ ်မက
ှု ခရသငတ
့်် ပသည်။
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပန်လည် ရယူပခင်ိုးခရသူမျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးခရီိုး တန က်လက် တလျှ က်သမ
ူ ျ ိုးသည် ထစဉ်အတတ အတွငိုး် တင
ွ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ကတက ရရှက ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက တရ ိုးစီရင်မည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး
ပြစ်လ ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဧကန်မချ တအ င်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သည် ဧကန်မချ
ရှု ိုးနမ်လ
့် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ရှု ိုးနမ်မ
့် မ
ူ ျ ိုး
့် မ်မ
့် ည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးအလယ်တွင ် အန္င်ရမည်သ
့် ည်သ
ရှတလသည်။ အန္င်ရသူမျ ိုးသည် တအ င်ပမင်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်လမ်မ
ူ ျ ိုးမှ
့် ည်ပပီိုး၊ ရှု ိုးနမ်သ
့် မ
အရှု ိုးသမ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အသီိုးသိုးီ က
အတန်ိုးစ ိုးခပွဲ ခ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုးလိုး၏ တန က်ဆိုး အဆိုးသတ်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်လည်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်၏ အဓကအမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််

အချက်အချ မှ လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစူိုးစက်ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်
အဓကအ ိုးပြင ့်် ဤအချက်အချ အတွက၊် ဤအမှုအတွကန္
် င
ှ ့်် စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
ငှ့် လူဇ့် တ
့် စြအလ
့်
ခယူလ ပခင်ိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင် ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ခင်ိုးသည်လည်ိုး စ တန်က
ရှု ိုးနမ်တ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုပြစ်သည့််
့် စြအလ
့်
ပထမဆိုး တက်ပဲန္
ွ င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှုက ပပည့်စ
် တစြအလ
ငှ့် ကယ်တင်ကယ်ကျ လူဇ့် တခလ ခဲပ့် ပီိုး
့်
က ိုးတင်ထက်တင
ွ ် ကယ်တင်ကယ်ကျ သမှုရက်န္က
ှ ခ
် ခဲတ
ူ င်၊ အမှု၏
့် ပသည်။ အလ ိုးတပ
ဤအဆင်သ
့် ည်လည်ိုး လူသ ိုးအလယ် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန်၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ တပပ ဆရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအ ိုး သူက
့်် ပိုးရန် လူဇ့် တခယူတသ
့် ပမင်တတွျို့ ခွငတ
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ ထအမှုမျ ိုး
တဆ င်ရွက်တနစဉ် တစ်တလျှ က် သူသည် အပခ ိုးအမှုတစ်ချြုျို့ကလည်ိုး လပ်တဆ င်သည်မှ
တရှ င်လဲ၍မရတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး၏ အဓက
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ စ တန်က အန္င်ယူြ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက သမ်ိုးပက်ြန္ှ့် င ့်် ဤလူတက
့်
ရယူြအလ
ငှ့် ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှုသည် အမှနတ
် ကယ်
့်
့်
မရိုးရင
ှ ိုး် တပ။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်န္မ်
ှ ခ
် က
ှ ်ပပီိုး၊
့် ျက ကွယဝ
ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မှနသ
် ည်ဆသည်က ပပသြသ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးမှ ဤအမှုက
့် ပြစ်ခမ
တဆ င်ရွက်ရန်အတွက်သ ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ လူဇ့် တ ခယူလ ရန် လအပ်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တမခယူခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ သူသည် သူ၏စတ်န္မ်
ှ ခ
် က
ှ ်ပခင်ိုး၊
့် ျပခင်ိုးန္ှင ့်် ကွယဝ
သူ၏ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးတက
ဲ့် ပမည်၊ သရ့် တွင ်
့် လူသ ိုးထ တက်ရက် ထတ်တြ ်ပပန္င်ခတ
ထသတသ
အရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့်
့် သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှတပ။
၎င်ိုးတသည်
စ တန်က အန္င်ယန္
ူ င်ြမဆ
့်
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးင ှ သမဟ
့် တ်
ပပည်စ
့် တစပခင်ိုးင ှ မတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်တပ။ စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
့် စပခင်ိုးတွင ် ဝည ဉ်တတ ်က ဝည ဉ်တစ်ပါိုးန္ှင ့််
တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ခင်ိုးသ ပါဝင်ပါက၊ ထသတသ
အမှုသည် သ ၍ လက်တတွျို့ကျသည့်် တန်ြိုး သ ၍ပင်
့်
တလျ န
ွ ်ိုးန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် ည်ိုးတပမည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက ရယူပခင်ိုးငှ တတ်စမ
လူသ ိုး၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးက ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
့် ည်။ ထသ
့် ပြင
့် ၊့်် ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် တလိုးနက်သည့်် အဓပပ ယ်ရ၏။
ှ
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတနပြင ့်် သူက
့်
တတွျို့ န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သမဟ
့်် င်ြအလ
ငှ့် သမဟ
့်
့် တ် လူသ ိုး၏အပမင်မျ ိုး ပွငန္
့်
့် တ် တထ
့် ခရက
အ ိုးတပိုးခရသည့်် ခစ ိုးချက်အသစတ်အနည်ိုးငယ်က သူအ
့် ိုး တပိုးရန်အလငှ့် သ မဟတ်တပ။
ထသတသ
အမှုသည် အတရိုးပါမှု မရှတပ။ သင်သည် ဤအသပည မျြုိုးကသ တပပ န္င်ပါက၊ ယင်ိုးသည်
့်
သငအ
့်် တနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် မှနက
် န်တသ အဓပပ ယ်အ ိုး

မသရှသည်က သက်တသပပ၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ထ ိုးတပသည်။ ပထမဆိုးအဆင-့်် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး- သည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်က ၊ ထသ မဟ
တ်ခပ
ဲ့် ါက၊
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးင ှ မည်သမ
ူ ျှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်မည် မဟတ်တချ။ ဒတယအဆင်သ
့် ည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ယင်ိုးကလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ခဲ့် တပသည်။ တတယအဆငမ
့်် ှ တပပ ရန်မလတပ။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုအ ိုးလိုး၏ နင်္ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် လပ်တဆ င်ြ သ
့် ၍ပင်
လအပ်တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၊ ရယူပခင်ိုးန္ှင ့််
စလင်တစပခင်ိုးအမှုအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ထ ိုးတပသည်။
သူသည် ဤအမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ မလပ်တဆ င်ပါက၊ သူ၏ ပင်ကလကခဏ က လူသ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အမှုက လူသ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ။ စ တန်က
အန္င်ယူရန်အလငှ့် ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရယူရန်အလငှ့် န္ှင ့်် လူသ ိုးက ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ်
ပမှနအ
် သက်တ တစ်ခ တပိုးရန်အလငှ့် ၊ သူသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ လူသ ိုးက ဦိုးတဆ င်ပပီိုး
လူသ ိုးအလယ်တွင ် ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုတလသည်။ သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်
တစ်ခလိုးအတွက၊် ပပီိုးလျှင ် သူ၏အမှုအ ိုးလိုးအတွက် သူသည် ဤအမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်၏။ သူက
ငှ့် ၊ လူသ ိုးက တပျ ်ရင်တစပခင်ိုးအတွက်
့် လူသ ိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်ြအလ
့်
ဘရ ိုးသခင် ကကလ ခဲသ
ယကကည်မှုမျ ိုးသည် တန်ြိုး
့် ည်ဟသ လူသ ိုးကယကကည်ပါက၊ ထသတသ
့်
မရှ၊ အတရိုးပါမှုမရှတပ။ လူသ ိုး၏သန ိုးလည်မသ
ှု ည် အလွနအ
် တပေါ်ယ ပြစ်လွနိုး် ၏။ ဤအမှုက
သူကယ်တင် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး အ ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက တစတ
ှ ့်် လိုးဝ
့် စစ
့် ပ်စပ်န္င
တဆ င်ရွက်န္င်မည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးင ှ
မတတ်စွမ်ိုးန္င်တပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကလကခဏ သမဟ
့် တ် သူ၏အန္ှစ်သ ရ မရှသပြင်၊့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည် ဤအမှုက လပ်တဆ င်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊
မည်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျှ ရှမည် မဟတ်တပ။ ပထမအကကမ် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခခဲသ
့် ည်မှ
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအတွက်ပြစ်၏၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ရန်၊ လူသ ိုးက သန်စင်
့် ခရပပီိုး
သူ၏အပပစ်မျ ိုးအတွက် ခွငလ
့်် တ်ခရန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှတစြ ပြစ်
့် သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုကလည်ိုး
လူသ ိုးအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်တပသည်။ အကယ်၍
ဤအဆင်အ
့် တွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ပတရ ြက်ပပြုချက်က တပပ ဆရန်သ ပြစ်ပါက၊ သူ၏
တနရ ယူရန် ပတရ ြက်တစ်ဦိုး သမဟ
ှ တစ်ဦိုးဦိုးက ရှ တတွျို့ န္င်တပသည်။
့် တ် ပင်ကစွမ်ိုးရည်ရသူ

ပတရ ြက်ပပြုချက်ကသ တပပ ဆထ ိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူသ ိုးက
အစ ိုးဝင်တပိုးန္င်၏။ သရ့် တွင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုး၏အသက်တ ၌ အမှုပပြုြကက
့် ါက၊ ဤအမှုက
့် ြုိုးစ ိုးခဲပ
လပ်တဆ င်ရန် သူအတွ
က် ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်၏။ ဤအမှုက လပ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်သည်
ကယ်တင်ကယ်ကျ လူဇ့် တခယူရမည်ပြစ်၏။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ် ပတရ ြက်ပပြုချက်ကသ
တပပ ဆထ ိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ တဟရှ ယ သမဟ
့် တ် ပတရ ြက် ဧလယတက
့် ဤအမှုလပ်တဆ င်ရန်
ရှ တတွျို့ န္င်ခမ
ဲ့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ထအမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရန်
လအပ်မည်မဟတ်တပ။ ဤအဆင်တ
ွ ် လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုသည် ပတရ ြက်ပပြုချက်က တပပ ရမျှ
့် င
မဟတ်တသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် စ တန်က အန္င်ယူရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏အမှုက အသိုးပပြုသည်မှ သ ၍ အတရိုးကကီိုးတသ တကက င၊့်် ဤအမှုက လူသ ိုးက
မလပ်တဆ င်န္င်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်၏။
ပညတ်တတ ်တခတ်တင
ွ ၊် တယတဟ ဝါသည် သူ၏အမှု တစ်စတ်တစ်တဒသက လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ၊
ယင်ိုးတန က်တင
ွ ် သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့က တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ပတရ ြက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
အမှုတစ်ချြုျို့က လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးသည် တယတဟ ဝါက
သူ၏အမှု၌ အစ ိုးဝင်တပိုးန္င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ပတရ ြက်တသည်
အမှုအရ မျ ိုးက
့်
ကကြုတင်တဟ တပပ န္င်ကကပပီိုး သူ၏ကယ်စ ိုး အပ်မက်အချြုျို့က အနက်ပပန်န္င်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်၏။
အစအဦိုး၌ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တက်ရက်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအမှု
မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏အပပစ်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှု မရှတပ၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးသည် ပညတ်တတ ်က
လက်န ရန်သ လအပ်ခ၏
ဲ့် ။ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည် လူဇ့် တမခယူခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးထ
့်
မမကယ်ကယ် ထတ်တြ ်မပပခဲတ
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တက်ရက်
့် ပ။ ထအစ ိုး သူသည် တမ တရှန္င
စက ိုးတပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
ွ ်ကက ိုးတွင ်
့် ိုး သူက
့် ယ်စ ိုး စက ိုးတပပ က အမှုပပြုတစပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သူက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ပထမအဆင်သ
့် ည် လူသ ိုးက
့် ယ်စ ိုး တက်ရက် အမှုပပြုတစခဲသ
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမှု ပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ ယင်ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲအ
ွ စပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤတက်ပဲသ
ွ ည်
တရ ိုးဝင် မစတင်ရတသိုးတပ။ စ တန်န္င
ှ တ
့်် ရ ိုးဝင်စစ်ပဲမ
ွ ှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ စတင်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ယတနအထ
ဆက်လက်ပြစ်၏။ ဤစစ်ပဲ၏
ွ
့်
ပထမတက်ပဲွသည် က ိုးတင်တွင ် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင် သမှုရက်န္က
ှ ်ခရချန်တွင ် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးက စ တန်က အန္င်ယခ
ူ ပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည် စစ်ပဲ၌
ွ ပထမဦိုးဆိုး
တအ င်ပမင်တသ အဆင်ပ့် ြစ်၏။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ အသက်တ ၌ တက်ရက်အမှုပပြုြ ့်

စတင်ချန်တွင၊် ဤသည်မှ လူသ ိုးက ပပန်လည်ရယူပခင်ိုး အမှု၏ တရ ိုးဝင်အစပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤသည်မှ
လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအတဟ င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအမှု ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င်၊့် ယင်ိုးသည်
စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ခင်ိုး အမှု ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ အစအဦိုး၌ တယတဟ ဝါ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
အမှုအဆင်သ
့် ည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူသ ိုး၏ဘဝက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးမျှ ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အစပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်တ
် က်ပဲမ
ွ ျှ သမဟ
် ဓကအမှုမျှ မပါဝင်တသိုး
့် တ် မည်သည့်အ
တသ ်လည်ိုး၊ လ မည်တ
့် က်ပဲန္
ွ င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှုအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်က ချမှတခ
် ၏
ဲ့် ။
တန က်ပင်ိုးတွင၊် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် ရှ အမှု၏ဒတယ အဆင်သ
့် ည်
လူသ ိုး၏စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ပါဝင်တလသည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်သည် လူသ ိုး၏အသက်က ပြစ်တပေါ်တစခဲသ
့် ည်ဟ ဆလတပသည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ြပြစ်
ဲ့် ည်- ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် ကယ်တင်ကယ်ကျ
့် ခသ
လူဇ့် တခယူရန် လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူအတနပြင
့်် လူဇ့် တ မခယူခပ
ဲ့် ါက၊ အမှု၏ဤအဆင်သ
ှ ့််
့် ည် စ တန်န္င
့်
တက်ရက်တက်ခက်ပခင်ိုး အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
် တွက၊် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ သူက
့် ည့်အ
့်
အမှု၏ဤအဆင်တ
ွ ် အစ ိုးထိုးန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ဤအမှုက လူသ ိုးက
့် င
ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ စ တန် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် လူသ ိုး ရပ်တည်သည်အ
့် ခါတွင၊်
စ တန်သည် ကျြုိုးန္ွန ခခဲမ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးက အန္င်ယူရန်မှ ပြစ်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။
့် ည် မဟတ်သကဲသ
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုး၏အသက်
ပြစ်တနဆဲပြစ်က ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ပ် ြစ်ဆပဲ ြစ်သည့်အ
် တွက၊် ၎င်ိုးက အန္င်ယူြ လ
ူ ှ
့် မ
့် ခဲသ
လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင် ပြစ်ြလ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ သူ၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့််
့် ပသည်။ မည်သည့်အ
့် ခဲတ
အန္ှစ်သ ရသည် တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် စ တန် လိုးဝကျြုိုးန္ွန ခတစြ သူ
့်
့် သည်
လူဇ့် တက တဆ င်ယခ
ူ ပဲ့် ပီိုး အမှုက လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ။ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှု၏ အဆင်အ
့် တွငိုး် တွင၊်
လူသ ိုးသည် ဤအမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တက်ရက် တပပ ဆတစပခင်ိုး
ခခဲရ
ဲ့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပတရ ြက်ပပြုချက်က
့် သည်ဆပါက၊ သူသည် ယင်ိုးတက
့် တပပ ဆန္င်ခမ
တပပ ဆခဲမ
ွ ်ိုးန္င်မည်
့် ည်ဆပါက၊ ဤပတရ ြက်ပပြုချက်သည် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးင ှ တတ်စမ
မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က အန္င်ယူရန် ကကလ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးက လိုးဝ
အညခ
့် တစ၏။ သူသည် စ တန်က လိုးဝ အန္င်ယူချန်တွင၊် လူသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ သမ်ိုးပက်ပပီိုး လိုးဝ
ရယူချန်တွင၊် အမှု၏ဤအဆင့်် ပပီိုးဆိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တအ င်ပမင်မှု ရရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးတွင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မရပ်တည်တပိုးန္င်တပ။
အထူိုးသပြင်၊့် တခတ်က ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့်် အမှုသစ်စတင်ပခင်ိုး အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက သ ၍ပင် လအပ်၏။ လူသ ိုးက

ထတ်တြ ်ပခင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်ပြင ့်် တထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုးတက
့် လူသ ိုးက
လပ်တဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ရမည်အ
့် မှု၊
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်န္င
ှ ့်် စ တန်ကက ိုးက တက်ပဲန္
ွ င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်အ
် မှု ပြစ်ပါက၊ ဤအမှုက
လူသ ိုးက မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ အမှု၏ပထမအဆင်အ
ှ ့်် တက်ပဲမ
ွ ရှခဲသ
့် ခါ၊
့် တွငိုး် တွင၊် စ တန်န္င
့် ည်အ
တယတဟ ဝါသည် ပတရ ြက်မျ ိုးတပပ ဆခဲသ
့် ည့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်က အသိုးပပြုရင်ိုး
ဣသတရလအမျြုိုးတက
ဲ့် ။ ထတန
ွ ၊် အမှု၏ ဒတယအဆင်မ
့် ှ
့် ကယ်တင်ကယ်ကျ ဦိုးတဆ င်ခ၏
့် က်တင
စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲပွ ြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤအမှုက လပ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သည် ကယ်တင်ကယ်ကျ
လူဇ့် တ ခယူခပဲ့် ပီိုး၊ လူဇ့် တအပြစ်သ တရ
က်လ ခဲ၏
် က်ပဲန္
ွ င
ှ ့််
့် ။ စ တန်က တက်သည့်တ
့်
ပတ်သက်သည်အ
့် ရ တင်ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၏၊ ယင်ိုးမှ
ဤတက်ပဲက
ွ လူသ ိုးက ဆင်န္၍
ဲ မန္င်ဟ ဆလတပသည်။ လူသ ိုးသည် တက်ပဲဝ
ွ င်ရမည်ဆပါက၊
သူသည် စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးင ှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုး၏အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ်
ရှတနတသိုးစဉ်တွင ် သူသည် ၎င်ိုးက ဆန်ကျင်
တက်ခက်ရန် ခွနအ
် ိုး မည်သရှ့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
့်
အလယ်တင
ွ ရ
် တန၏ှ
သင်သည် စ တန်ဘက်သ တ
ှ သ
့်် က်ဆင်၏၊
့် မ်ိုးပါက၊ သင်သည် စ တန်န္င
သရ့် တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်၏။
ဤတက်ပဲန္
ွ င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှုတွင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ကကြုိုးစ ိုးက
အစ ိုးဝင်တပိုးရမည်ဆပါက၊ လပ်တဆ င်န္င်ပါမည်တလ ။ အစ ိုးဝင်တပိုးခဲပ
့် ါက၊ သူသည်
က လကက ပမင်စ
့် ွ ကပင် ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ က လကက ပမင်စ
့် ွ ကပင် သူသည်
တအ က်အရပ်တလ ကထဲသ ဝင်
င့်် လူသ ိုးသည်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်သတလ ။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၌ ဘရ ိုးသခင်က အစ ိုးမထိုးန္င်တပ၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူက
့် အန္င်ယူပခင်ိုးင ှ
သင် တတ်စွမ်ိုးန္င်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် အချြုျို့တသ အမှုကသ လပ်တဆ င်န္င်၏။ သူသည်
လူအချြုျို့က သမ်ိုးသင
ွ ိုး် န္င်၏၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အမှုတွင ် သူသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အစ ိုးမဝင်တပိုးန္င်တပ။ လူသ ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့်် မည်သ တ
ွ င်န္င်မည်နည်ိုး။
့် က်ပဲဝ
သင် မစမီကပင် စ တန်သည် သင်က
ှ ့််
့် ြမ်ိုးဆိုးီ မမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် စ တန်န္င
တက်ပဲဝ
ွ င်ပပီိုး ဤအတပခခအရ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်ပပီိုး သူက
့် န ခတသ အခါမှသ ၊
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရန္င်ပပီိုး စ တန်၏ အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးမှ
လွတတ
် ပမ က်န္င်တပသည်။ လူသ ိုးက မမ၏ ကယ်ပင်ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အစွမ်ိုးအစတပြင်
့် ့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်် အရ မျ ိုးမှ နည်ိုးပါိုးလွနိုး် လှတပသည်။ သူသည် လူသ ိုးက ပပည်စ
့် တစပခင်ိုး၊
သူက
့် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးအပပင် စ တန်က အန္င်ယပူ ခင်ိုးတက
့် မတတ်စွမ်ိုးန္င်တပ။ လူသ ိုး၏

အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် အတပမ ်အပမင်တသည်
စ တန်၏အကကအစည်မျ ိုးက ကြျက်ယြျက် မလပ်န္င်တပ၊
့်
ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် ၎င်ိုးန္ှင ့်် မည်သတ
ွ င်န္င်မည်နည်ိုး။
့်
့် က်ပဲဝ
စလင်တစပခင်ိုး ခရြ လ
ငအ
့်် တရိုးရှ၏၊ ထတကက
င ့််
့် လ ိုးလျက် ရှသူအ ိုးလိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး ခရြ အခွ
့်
့်
အတယ က်တင်ိုး စတ်တအိုးလက်တအိုးထ ိုးရမည်- အန င်္တ်တွင ် သင်တအ
ဲ ့်
့် ိုးလိုး ပန်ိုးတင်ထသ
ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရရန် လလ ိုးမတနသကဲသ
အက့် သြွယတ
် က င်ိုးတသ နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှပါက၊ ဤသည်မှ
သင်ကယ်တင်၏ ပပဿန ပြစ်၏။ စလင်တစပခင်ိုးခရရန် လလ ိုးတနပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
သစစ တစ ငသ
့်် သူအ ိုးလိုး၊ န ခသူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အလပ်တ ဝန်က သစစ ရှစွ တဆ င်ရွက်သူ
အ ိုးလိုး- ထသတသ
လူအ ိုးလိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်၏။ ယတနတွ
့် င၊် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တ ဝန်က
သစစ တစ ငသ
့်် စွ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမရှသူအ ိုးလိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ မတစ ငသ
့်် သူအ ိုးလိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးမရှသူ အ ိုးလိုး၊ အထူိုးသပြင့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုး ြွငပ့်် ပပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတက
့် ရရှပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူ အ ိုးလိုး— ထသတသ
လူအ ိုးလိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ ငသ
့်် ပပီိုး န ခရန်လလ ိုးတနတသ သူအ ိုးလိုးသည် အနည်ိုးငယ်
မသန ိုးမလည်ကကလျှငပ
် င် စလင်တစပခင်ိုး ခန္င်၏။ လက်စ ိုးရှ တြွရန် လလ ိုးတနသူ အ ိုးလိုးသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်၏။ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စိုးရမ်စရ မလတပ။ ဤဦိုးတည်ချက်ပြင ့််
လက်စ ိုးရှ တြွရန် သင်လလ ိုးတနသတရွ ျို့၊ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်၏။ ငါသည် သင်တထဲ
့် မှ
မည်သက
ူ ့် မျှ စွနပစ်
် ့် ရန် သမဟ
ွ စ
် ွ
့် တ် ြယ်ရှ ိုးရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် တက င်ိုးမန
လပ်တဆ င်ရန် မကကြုိုးပမ်ိုးပါက၊ သင်သည် မမကယ်ကယ် ြျက်ဆိုးီ တနပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ သင်က
့်
ြယ်ရှ ိုးသည်မှ ငါမဟတ်၊ သင်ကယ်တင် ပြစ်၏။ သင်ကယ်တင်က တက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ လပ်တဆ င်ရန်
မကကြုိုးပမ်ိုးပါက— သင်သည် ပျင်ိုးရပါက၊ သမဟ
့် တ် သင်၏တ ဝန်က မတဆ င်ရွက်ပါက၊ သမဟ
့် တ်
သစစ မတစ ငသ
့်် ပါက၊ သမဟ
့် ၊ ့် သင် န္ှစ်သက်သည်အတင်ိုး
့် တ် သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးသကဲသ
အပမဲလပ်တဆ င်ပါက၊ သင်သည် မဆင်မပခင် ပပြုမူပါက၊ သင်ကယ်တင်၏ တကျ က် က ိုးမှုန္င
ှ ့််
အခွငအ
့်် လမ်ိုးအတွက် တက်ခက်ပပီိုး ဆန်ကျင်
ဘက်လင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆမှုမျ ိုးတင
ွ ် မရိုးတပြ ငပ
့်် ါက၊
့်
သင်သည် သင် ကယ်တင်၏ အပပစ်မျ ိုး၏ ဝန်ထပ်က သယ်တဆ င်ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်သည်
မည်သမ
ူ ဆ၏ သန ိုးကကင်န မှုန္င
ှ မ
့်် ျှ မထက်တန်တပ။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ ၊ အမှု၏ ဤအဆင်က
့်
တအ င်ပမင်စွ ပပည့်စ
် တစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးက စလင်တစပခင်ိုး ခရြန္ှ့် င ့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့််
သမ်ိုးပက်ခရရန် ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အလဆန္ဒမှ လူတင်ိုး စလင်တစပခင်ိုးခရြ၊ ့် တန က်ဆိုးတင
ွ ်
သူ၏ရယူပခင်ိုးခရြ၊ ့် သူ၏ လိုးဝသန်စင်
့် တစပခင်ိုးက ခရြန္ှ့် င ့်် သူချစ်တသ လူမျ ိုးပြစ်လ ကကရန် ပြစ်၏။

သင်တ တခတ်
တန က်ကျန်တနသည် သမဟ
့် ျင်ိုးသည်ဟ ငါတပပ သည်
့်
့် တ် အရည်အချင်ိုး ညြ
မတပပ သည်မှ အတရိုးမကကီိုးတပ— ဤအရ အ ိုးလိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်၏။ ငါ ဤသတပပ
ဆပခင်ိုးမှ
့်
ငါသည် သင်တက
ထ ိုးန္ှင၊့်် သင်က
် ့် ရန် ငါရည်ရွယ်သည်၊
့် စွနပစ်
့် ကယ်တင်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှြ မဆ
့်
ငါသည် သင်တ၌့် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် ကန်ဆိုးသည်က သက်တသမပပတပ။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် သင်တ၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ပပီပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ငါ လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆက် ပြစ်တပသည်။ လူတင်ိုး စလင်တစပခင်ိုး ခရမည့်် အခွငအ
့်် တရိုးရှ၏သင်သည် လလ ိုးပခင်ိုးရမှ
ှ သ ၊ သင်သည် လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုးရမှ
ှ သ ၊ အဆိုးတင
ွ ် သင်သည်
ဤရလဒ်က ရရှန္င်လမ်မ
် ့် ခရမည် မဟတ်တပ။ သင်သည်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးမျှ စွနပစ်
အရည်အချင်ိုးညြ
့် ျင်ိုးပါက၊ သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် သင်၏ညြ
့် ျင်ိုးသည့််
အရည်အချင်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်လမ်မ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ည်။ သင်သည် အရည်အချင်ိုးပမင်မ
့် ိုးပါက၊ သင်န္င
ငါ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် သင်၏ပမင်မ
့်် ညီ ပြစ်လမ်မ
့် ိုးသည့်် အရည်အချင်ိုးန္ှငအ
့် ည်။ သင်သည်
မသန ိုးမလည်ပြစ်က စ မတတ်ပါက၊ သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးသည် သင်၏
စ မတတ်ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်လမ်မ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ည်။ သင်သည် စ တတ်ပါက၊ သင်န္င
ငါ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် သင် စ တတ်တပမ က်သည့်် အချက်န္င
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
သက်ကကီိုးရွ ယ်အ တစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် သင်၏
အသက်န္င
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်လမ်မ
့် တ်ပျြူငှ န္င်စွမ်ိုး ရှပါက၊ သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ည်။ သင်သည် ဧည်ဝ
ငါ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် ဤတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်မန္
ှု င
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ဧည်ဝ
့် တ်ပျြူငှ မှုမတပိုးန္င်ဘ၊ဲ ဧဝတင်္လတရ ိုး ပြန်တဝပခင်
ိုးပြစ်တစ၊ အသင်ိုးတတ ်က
့်
တစ င်တ
့် ရှ က်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ အပခ ိုးတသ အတထွတထွအတရိုးကစစမျ ိုးက အ ရစက်လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
ပြစ်တစ၊ တ ဝန်တချြုျို့ကသ လပ်တဆ င်န္င်သည်ဟ သင်ဆပါက သင်က
့် ငါ၏စလင်တစပခင်ိုးသည်
သင်တဆ င်ရွက်သည့်် တ ဝန်န္င
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်လမ်မ
့်် ပခင်ိုး၊ တကယ့်အ
် ဆိုးထ န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ သစစ တစ ငသ
ဘရ ိုးသခင်က အဆိုးစန
ွ ် ချစ်ပခင်ိုးရှြ ကက
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုး- ဤသည်မှ သင် ပြစ်တပမ က်ရမည့်အ
ဤအရ သိုးခထက် သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး မရှတပ။ တန က်ဆိုးတင
ွ ်
လူသ ိုးသည် ဤအရ သိုးခက ရရှရန်လအပ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ရရှန္င်ပါက
စလင်တစပခင်ိုးခရလမ်မ
် ကယ်
့် ည်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊် အတရိုးကကီိုးဆိုးမှ သင်သည် အမှနတ
လက်စ ိုးရှ တြွရမည်၊ သင်သည် တရှ ျို့သန္ှ့် င ့်် အထက်သ တက်
ကကစွ တက်လှမ်ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတန်မလှုပ် မတနရ။ လူတင်ိုးတွင ် စလင်တစပခင်ိုးခရရန် အခွငအ
့်် တရိုးရှပပီိုး၊
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှက ၊ ဤသည်မှ မှနက
် န်တကက င်ိုးက ငါတပပ ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည်
သင်၏ လက်စ ိုးရှ တြွမှုတွင ် သ ၍ တက င်ိုးမန
ွ ရ
် န် မကကြုိုးစ ိုးတပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဤစသိုးရပ်က

မရရှပါက၊ အဆိုးတင
ွ ် ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရတပမည်။ ဤသည်မှ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ တဆ င်ရွကသ
် ငသ
့်် ည့််
့်
တ ဝန်ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် အတယ က်တင်ိုးက အမီလက်တစလသည်၊ အတယ က်တင်ိုးက အမှုန္င
ှ ့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးတပိုးမှု ရှတစလပပီိုး၊ တကယ့်အ
် ဆိုးထတင် န ခန္င်တစလသည်။
သင်တ အ
ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် သင်တအ
့် ိုးလိုး သင်တ၏တ
့်
့် ိုးလိုး စလင်တစပခင်ိုး
ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ဲ ှတသ သက်တသခချက်လည်ိုး သင်တ ရှ
့် ည်၊ ထူိုးကလ
့် ည်။
့် ကကလမ်မ
သက်တသခချက်ရသူ
ှ အ ိုးလိုးသည် စ တန်အတပေါ် တအ င်န္င်ပပီိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ကတက
ရရှပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်က ၎င်ိုးတသည်
အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ ပန်ိုးတင်တွင ် အသက်ရင
ှ ရ
် န်
့်
ကျန်ရစ်ကကမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်တပသည်။

ဘုရ ားသြင်နင
ှ ့်် လူသ ားသည် ပငိမ်သက်ခြင်ားြျမ်ားသ
ဝင်တရ က်ကကလိမ့််မည်

သို အတူ
တကွ
့်

အစအဦိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည် အန ိုးယူလျက် ရှခဲသ
့် ည်။ ထအချန်က ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လူသ ိုးမျ ိုး
သမဟ
် ရ မျှ မရှခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် လပ်ကမျှ
့် ကဲသ
့် တ် အပခ ိုးမည်သည့်အ
မလပ်ရတသိုးဘဲ ရှခဲသ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုက လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စီမခနခ
တည်ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး ပပီိုးတန က်တင
ွ သ
်
စတင်ခသ
ဲ့် ည်။
ထအချန်မစ
ှ ၍ သူသည် အန ိုးမယူတတ ဘ
ွ ် သူကယ်တင် စတင်
့် ဲ ယင်ိုးအစ ိုး လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတင
အလပ်မျ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ က ဆိုးရှု ခဲသ
့် ည်မှ လူသ ိုး၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုတကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ ပန်ကန်မတ
ှု ကက ငလ
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်။
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က န္ှမ်နင်ိုးပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
မကယ်တင်ပါက၊ သူသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် ဝင်တရ က်န္င်မည်
့်
မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ကင်ိုးမဲသ
့် ဘ
့် ကဲသ
့် ရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး၊ သူ
တန က်တစ်ကကမ် အန ိုးယူသည့်အ
် ခါတွင ် လူသ ိုးသည်လည်ိုး အန ိုးယူလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲတွင ် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးဆသည်မှ စစ်ပဲွ မရှ၊ ညစ်ညမ်ိုးမှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
မဆတ်မနစ်တသ မတပြ င်မ
ှု မရှ
့် တ်မတ
့် သည့်် အသက်တ တစ်ခက ဆလတပသည်။ ယင်ိုးမှ စ တန်၏
တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုးမျ ိုး (ဤတနရ တွင ် “စ တန်” ဆသည်မှ ရန်လတသ အင်အ ိုးစမျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးသည်)၊ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး ကင်ိုးမဲသ
့် ဘ
် ့် ျင်ရ တွင ်
့် ကဲသ
့် ရ ိုးသခင်က ဆနက
ရှသည့်် အင်အ ိုးစ တစ်ခတစ်တလ၏ ကျြူိုးတကျ ်ပခင်ိုး ခရတလ့်မရှသည့်် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ
ဆရတပမည်။ ယင်ိုးမှ အရ အ ိုးလိုးက မမ၏အမျြုိုးအစ ိုးတန က် လက်ကကပပီိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ သခင်က

ကိုးကယ
ွ ်န္င်ကကက ၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး လိုးဝ ပငမ်သက်တအိုးချမ်ိုးလျက် ရှသည့်် အသက်တ
တစ်ခ ပြစ်သည်- ဤသည်မှ “လူသ ိုးမျ ိုး၏ တအိုးတအိုးလူလူ ရှတသ အသက်တ ” ဟူသည့််
စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အန ိုးယူသည့်အ
် ခါတွင၊် မတပြ င်မ
ှု ည်
့် တ်မသ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ဆက်လက် တည်ရလ
ှ မ်မ
ူ င်အ ိုးစတ၏
့် ည် မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ ရန်သအ
့် တန က်ထပ်
ကျြူိုးတကျ ်မှု တစ်ခတစ်တလမျှလည်ိုး ရှတတ မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
နယ်ပယ်သစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် ည်- စ တန်၏ တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခထ ိုးရတသ
့် တရ က်ကကလမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်ကကတတ မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
ခရပပီိုးတန က် ကယ်တင်ခရပပီိုးပြစ်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် ပြစ်ကကလမ်မ
ွ ်၏
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အန ိုးယူတသ တနရက်
့် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန ိုးယူတသ တနရက်
့် လည်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် နင်္မူလက အန ိုးမယူန္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
ွ ်ိုး မရှပခင်ိုးတကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ က
့် တရ က်န္င်စမ
ဆိုးရှု ိုးခဲရ
့် တပသည်။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်မှုဆသည်မှ အရ ရ တင်ိုး
ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးသည် သမဟ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က
့် တ် တိုးတက်ြျို့ွ ပြြုိုးမှု ရပ်စဲသွ ိုးသည်ဟ မဆလသကဲသ
အမှုပပြုပခင်ိုး ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးသည် သမဟ
ှ မ
် ှု ရပ်တနသ
် ့် ည်ကလည်ိုး
့် တ် လူသ ိုးမျ ိုးက အသက်ရင
မဆလတပ။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး လကခဏ မှ စ တန်သည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုး
ပြစ်သည်အ
့် ချန်၊ ၎င်ိုး၏ မတက င်ိုးမပှု ပြုပခင်ိုးတင
ွ ် ၎င်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးပါဝင်ကကတသ ထဆိုးယတ်သည့််
လူမျ ိုး အပပစ်ဒဏ်တပိုးခရက ြယ်ရှ ိုးခပပီိုးသည့်အ
် ချန်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ရန်လသည့််
အင်အ ိုးစအ ိုးလိုး တည်ရပခင်
ှ ိုး ရပ်စဲသွ ိုးချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုး ဆသည်မှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုက
တဆ င်ရွကတ
် တ မ
ွ ်
့် ည်မဟတ်သည်က ဆလတပသည်။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ လူ
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဝင်တရ က်ပခင်ိုး ဆသည်မှ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးအတွငိုး် န္ှင ့်် သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တအ က်တွင ် အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်် မတရ ိုးမမ
ှု ျှ ပြစ်ပွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်သည်က ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တစ ငတ
့်် ရှ က်မှု တအ က်တွင၊် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှန ် တနထင်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ အတူ
တကွ
့်
ဝင်တရ က်သည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ကယ်တင်ခရပပီိုး ပြစ်က စ တန်သည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု လိုးဝ ပပီိုးဆိုးသည်က ဆလတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးတင
ွ ် ဆက်လက် အမှုပပြုတတ မ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် တနထင်ကကတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်

ဆက်လက် အလပ်မျ ိုးတတ မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျ ိုးသည် စဉ်ဆက်မပပတ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
လှုပ်ရှ ိုးရတတ မ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
တစ်ပပြုင်နက် ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏မူလတနရ သ ပပန်
့် သွ ိုးလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး
လူအသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ဤသည်တမှ့်
့် သက်ဆင်ရ တနရ အသီိုးသီိုးသ ပပန်
့် သွ ိုးကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုး ပပီိုးဆိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျ ိုး
တနထင်သွ ိုးကကမည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင် ရှပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်ရသည်
ှ
။ အန ိုးယတ
ူ နစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး၌ ဆက်လက် လမ်ိုးပပမည် ပြစ်ပပီိုး၊
သူ၏ အလင်ိုးအတွငိုး် ရှတနစဉ်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ စစ်မန
ှ သ
် ည့််
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယက် ကလမ်မ
ွ ် အလယ်တင
ွ ်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တနထင်တတ မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်တွင ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တနထင်န္င်ကကလမ်မ
ှ ့်် လူသ ိုးတသည်
နယ်ပယ်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
တစ်ခတည်ိုးအတွငိုး် တင
ွ ် အသက်မရှငန္
် င်တချ။ ယင်ိုးထက် န္ှစ်ဦိုးသည် မမတ၏က
ယ်ပင် သက်ဆင်ရ
့်
တနထင်ပနည်ိုးဟန်မျ ိုး ရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက လမ်ိုးပပတသ သူ
ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ ပတဆ င်ခဲ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဦိုးတဆ င်ခရသူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် တူ
ီ သ အန္ှစ်သ ရ မရှတချ။
့် ညတ
“အန ိုးယ”ူ ြဆ
့် သည်မှ မမ၏ မူလတနရ သ ပပန်
့် သွ ိုးြ ပြစ်
့် သည်။ သပြစ်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
် ခါတွင၊် ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် မမ၏မူလတနရ သ ့်
့် တရ က်သည့်အ
ပပန်သွ ိုးသည်က ဆလသည်။ သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဆက်လက် တနထင်တတ မ
့် ည် မဟတ်၊
သမဟ
ွ ် အလယ်တင
ွ ် ၎င်ိုးတ၏
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက တဝမျှခစ ိုးြ ့်
ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်တသ အခါတွင၊်
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခရသည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်က
့်
ဆလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကမဘ တပမတပေါ်မှ ကိုးကွယက် ကလမ်မ
် ူသ ိုး
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ပမှနလ
့်
အသက်တ မျ ိုးက အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က န မခတတ မ
့် ည်။ လူတသည်
့် ည် မဟတ်၊
့်
သမဟ
် ့် ျင်တတ မ
့် ၊ ့် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
့် မူလဘဝသ ့်
ပပန်သွ ိုးကကလမ်မ
ွ ်
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးတန က်တင
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးတ၏
့် ည်။
့် သက်ဆင်ရ ဘဝမျ ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တအကက
ိုး စစ်ပဲတ
ွ ွင ် စ တန်၏ ရှု ိုးနမ်မ
ှု ှ မလွဲမတရှ င်သ သည့်် ဦိုးတည်ရ
့် မ
့်
တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထသပြင
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် ပပီိုးတန က်တင
ွ ် ပငမ်သက်ပခင်ိုး
့် ့်် သူ၏စီမခနခ

ချမ်ိုးသ ထဲသ ဘ
ွ ်၏ ပပည့်စ
် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ရ ိုးသခင်၏ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
လည်ိုး အလ ိုးတူ တရှ င်လွဲ၍မရတသ
့် တရ က်ပခင်ိုးတသည်
့်
ဦိုးတည်ရ မျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန ိုးယရ
ူ အရပ်မှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန ိုးယရ
ူ အရပ်မှ တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ၌ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်စဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တနထင်
့်
လမ်မ
ွ ်က
့် ည်ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲ၌ ကျန်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဦိုးတဆ င်တနစဉ်တွင၊် သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ မဟတ်ဘဲ တက င်ိုးကင်ဘမှ ၎င်ိုးတက
့်
ဦိုးတဆ င်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် န မ်ဝည ဉ် ပြစ်တနဆဲ ပြစ်စဉ်တွင၊် လူသ ိုးမျ ိုးသည်
အတသွိုးအသ ိုး ပြစ်လမ်ဦ
ှ ့်် လူသ ိုးတ န္ှ
ီ သ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
့် စ်ဦိုးလိုးသည် မတူညတ
ပစတစ်ခပြင ့်် အန ိုးယူကကလမ်မ
ူ ဉ်တွင၊် သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တင
ွ ်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် အန ိုးယစ
ကကလ က ကယ်ထင်ပပလမ်မ
ူ ဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ဘသ ့်
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုး အန ိုးယစ
့်
လည်ပတ်ရန်အပပင်၊ ထတနရ ၌ အသက်တ က တမွျို့တလျ ်ရန် ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်မက
ှု
ခရကကလမ်မ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ဝင်တရ က်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် စ တန်သည် တည်ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်။ ထနည်ိုးတူ ဆိုးယတ်တသ
ထလူတသည်
လည်ိုး ဆက်လက် တည်ရလ
ှ မ်မ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ့်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
အန ိုးမယူမီတွင၊် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တစ်ချန်က န္ှပ်စက်ညှဉ်ိုးပန်ိုးခဲက့် ကသည့််
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးအပပင်၊ ကမဘ တပမတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်က မန ခခဲက့် ကသည့်် ရန်သတ
ူ သည်
့်
ြျက်ဆိုးီ ခကကရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကပ်တဘိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တချမှုနိုး် သတ်သင်ခရကကပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထဆိုးယတ်တသ လူမျ ိုး လိုးဝ
အပမစ်ပြတ် တချမှုနိုး် ခပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ကမဘ တပမကကီိုးသည် စ တန်၏ တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုးက
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် ကကြုရလမ်မ
ွ ်သည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအခါမှသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန် ဘရ ိုးသခင်န္င
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် မရှမပြစ် ရှထ ိုးရမည့်် လအပ်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အဆိုးသတ် ချဉ်ိုးကပ်လ မှုသည် ဘရ ိုးသခင့်် အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးအပပင်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု အဆိုးတစ်ခက ညန်ပပတပသည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး ခရသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ြွ
့် ျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု အဆိုးက
တရ က်ရကကပပီ
ှ
ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်က အ ဒန္ှင ့်် ဧဝ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
မျြုိုးပွ ိုးပခင်ိုးအ ိုး ပပည့်စ
် တစပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်က ဆလတပသည်။ ယင်ိုးမှ စ တန်၏

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရလျက်၊ ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင ့်် ဆက်လက်
့်
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ရန် ပြစ်န္င်လမ်မ
ွ ် အ ဒန္ှင ့််
့် ည် မဟတ်သည်ကလည်ိုး ဆလသည်။ အစအဦိုးတင
ဧဝတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခခဲရ
် တ်ပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဧဒင်ဥယျ ဉ်မှ န္ှငထ
့် တသ
့်
အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတသည်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
ှ ့်် လူသ ိုးတသည်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
့်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ အတူ
တကွ ဝင်တရ က်တသ အခါ၊ ဧဒင်ဥယျ ဉ်အတွငိုး် မှ
့်
န္ှငထ
် တ်ခခဲရ
ွ ်
့် တသ အ ဒ၊ ဧဝန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
အဆိုးသတ်သွ ိုးကကလမ်မ
ွ ်သည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏
့် ည်။ အန င်္တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
ဆက်လက်ပါဝင်လမ်ဦ
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ်
့် ိုးမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အသက်ရင
ှ တ
် သ လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကမည်မဟတ်တချ။ ယင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ခရပပီိုး
့်
သနစ
် ့် င်ခခဲရ
့် တသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ တရ ိုးစီရင်ခရပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမခရပပီိုးပြစ်သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် သူ ပြစ်ကကလမ်မ
နင်္မူလ ရှခဲတ
် န္ှင ့််
့် ည်။ ဤလူတသည်
့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယစ
့်
တူလမ်မ
အစအဦိုးက အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတမှ့် လိုးဝကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ
့် ည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
စ တန်၏
့် ည်ဟ ဆ၍ ရန္င်လနီိုးပါိုး ပြစ်သည်။ ဤလူတသည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရတသ သူအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ တရွ ိုးတက က်ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်က
၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအတွငိုး် အခင်အမ
့်
ရပ်တည်ကကပပီိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တန က်ဆိုးကျန်ရတသ
ှ
လူစပြစ်လမ်မ
ှ အ
့်် တူ တန က်ဆိုးတသ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တရ က်န္င်ကကလမ်မ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏အမှု အတတ အတွငိုး် - ဆလသည်မှ သန်စင်
့် တစပခင်ိုး၏
တန က်ဆိုးတသ အမှု အတတ အတွငိုး် - အခင်အမ ရပ်တည်န္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူ
တန က်ဆိုးတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ကကမည့်် သူမျ ိုးပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့််
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုး
သန်စင်
ွ ၊် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးပခင်ိုးမှ ချြုိုးတြ က်
့် တစပခင်ိုး အမှုက ကကြုပပီိုးတန က်တင
လွတတ
် ပမ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရပပီိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။
တန က်ဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ဤလူသ ိုးမျ ိုးသည်
တန က်ဆိုးတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တရ က်ကကလမ်မ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှု၏ ပဓ နကျတသ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တစရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်ဆိုးတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ အတွက် ၎င်ိုးတက
့် ပပင်ဆင်ရန်
ပြစ်သည်။ ထသတသ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တစပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးမျှသည် မတူညတ
ီ သ
့်

အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရန္င်မည် မဟတ်တပ၊ သမဟ
့် တ် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။ ဤအမှုသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးအမှုသည်သ လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်ပခင်ိုးမှ သနစ
် ့် င်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့် မတပြ ငမ
သူ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုသည်သ လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်ထမ
ဲ ှ မန ခတသ
ထလူစမျ ိုးက တြ ်ထတ်လမ်မ
ူ က
ူ မှ့်
့် ည်၊ ထသပြင
့် ့်် ကယ်တင်ခရန္င်သတ
့် ကယ်တင်မခရန္င်သတ
ခွပဲ ခ ိုးပပီိုး ကျန်ရမည့်
ှ
သ
် မ
ူ ျ ိုးက မကျန်ရမည့်
ှ
သ
် မ
ူ ျ ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအမှု
အဆိုးသတ်တသ အခါတွင၊် ကျန်ရခွ
ှ င ့်် တပိုးထ ိုးတသ လူမျ ိုး အ ိုးလိုး သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုး
ခရလမ်မ
၎င်ိုးတ ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သ ၍ န္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်တသ ဒတယ လူဘဝက
့်
တမွျို့တလျ ်မည့်် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ လူသဘ
ဝ၏ အတပခအတနထဲသ ဝင်
့် ည်။
့်
့် တရ က်ကကလမ်မ
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် စတင်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့် လူသ ိုး အန ိုးယူရ တနက
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ယှဉ်တွတ
ဲ နထင်ကကလမ်မ
ှ င ့်် မရကကသူတ ပပစ်
့် ည်။ ကျန်ရခွ
့် တင်ဆိုးမခရက
တရ ိုးစီရင်ခကကရ ပပီိုးတန က်တင
ွ ၊် ၎င်ိုးတ၏
် ည် လိုးဝ တြ ်ထတ်ခရလမ်မ
့် ည်၊
့် စရက်အမှနသ
ယင်ိုးတန က်တင
ွ ် ၎င်ိုးတအ
ဲ့် ြျက်
ဆိုးီ ပခင်ိုးကခကကရမည်ပြစ်ပပီိုး
့် ိုးလိုးသည် စ တန်ကသ
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ရှငသ
် န်ခင
ွ ရ
့်် တတ
ှ
မ
ွ ်တင
ွ ်
့် ည် မဟတ်တပ။ အန င်္တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဤလူစ ိုးမျြုိုးထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှ ပါဝင်တတ မ
လူမျ ိုးသည် အဆိုးစန
ွ ်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပည်ထသ
ဲ ဝင်
့်် တ ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့် တရ က်ရန် မသငတ
့်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပစ်မှတ်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ဆိုးယတ်က ၊ မတပြ ငမ
့်် တ်တသ လူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် မျှ
ူ တနရက်
့် ၌
့် တဝခစ ိုးကကမည့်် အန ိုးယရ
အတူပါဝင်ရန်လည်ိုး မသငတ
့်် တ ်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
တစ်ကကမ် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုး၊
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးကလည်ိုး ခခဲက့် ကရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထလည်ိုး
့်
တစ်ချန်က အတစခခဲက့် ကသည်။ သတသ
် တန က်ဆိုးတနရက်
တရ က်လ တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
ဆိုးယတ်မတ
ှု ကက ငန္
့်် င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတ၏
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုး၏
့် မန ခပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးန္တ်ခရရန် မတတ်စမ
အကျြုိုးအဆက်အတနပြင၊့်် ြယ်ရှ ိုးခရက ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်ဦ
အန င်္တ်
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကမဘ တလ ကတွင ် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် ပြစ်တည်လ လမ်မ
့် ၊ ့် အန င်္တ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ အလယ်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ က် ကတတ မ
ွ ်ထမ
ဲ ှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သူတ ့်
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူတသ၏ ဝည ဉ်မျ ိုးပြစ်တစ၊
့် တရ က်သည်န္င
အတသွိုးအသ ိုးပြင ့်် အသက်ရင
ှ ဆ
် ဲ လူမျ ိုးပြစ်တစ မတက င်ိုးမပှု ပြုတသ သူ အ ိုးလိုးန္ှင၊့််
ကယ်တင်ပခင်ိုးမခရတသိုးတသ သူ အ ိုးလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခကက ရလမ်မ
့် ည်။ ဤမတက င်ိုးမပှု ပြုသည့််

ဝည ဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့်် တ်သည့်လ
် ူမျ ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးကပပြုတသ သူမျ ိုး၏
့် တ် တပြ ငမ
ဝည ဉ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ မည်
သည်တ
့် ခတ်တင
ွ ် ရှသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ မတက င်ိုးမပှု ပြုသူ
့်
အ ိုးလိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ြျက်ဆိုးီ ခလမ်ရ
့်် တ်တသ သူ အ ိုးလိုးသည်
့် မည် ပြစ်ပပီိုး၊ တပြ ငမ
ရှငက
် ျန်ရစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ လူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် ဝည ဉ်တစ်ခအတနပြင့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးရမည်၊ မရမည်က
တန က်ဆိုးတသ တခတ်၏ အမှုအရ လိုးလိုး မဆိုးပြတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
ဆနက
် ့် ျင်ခပဲ့် ခင်ိုး ရှမရှ၊ သမဟ
် ရ အ ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ်တပသည်။ အကယ်၍
့် တ် မန ခခဲပ့် ခင်ိုး ရှမရှ ဆသည့်အ
ယခင်တခတ်က မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနပ် ပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး မရန္င်ခသ
ဲ့် ည့်် လူမျ ိုးသည်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပစ်မှတ်မျ ိုး တသချ တပါက် ပြစ်ကကလမ်မ
ှု
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ မတက င်ိုးမက
ကျြူိုးလွနပ် ပီိုး ကယ်တင်မခရန္င်သည့်် လက်ရတခတ်
ှ
က လထဲ ရှသူမျ ိုးသည်လည်ိုး တသချ တပါက်
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးအတွက် ပစ်မှတ်မျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက တက င်ိုးမှုန္င
မတက င်ိုးမှုအတပေါ်တင
ွ ် အတပခခ၍ ခွပဲ ခ ိုးသည်၊ ၎င်ိုးတ အသက်
ရင
ှ သ
် ည့်် တခတ်ကအတပခခ၍
့်
ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ထသ
ြုိုးအစ ိုးခွပဲ ခ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ချက်ချင်ိုး
့် အမျ
့်
့်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဆလ ဘ်တပိုးပခင်ိုး ခရမည်မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်သည်
တန က်ဆိုးက လတွင ် သူ၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်ပပီိုးစီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ သ
်
သူ၏
မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆလ ဘ်တပိုးပခင်ိုးအမှုက
တဆ င်ရွက်လမ်မ
် ကယ်အ ိုးပြင၊့်် သူသည် လူသ ိုးတအလယ်
တင
ွ ် သူ၏အမှုက
့် ည်။ အမှနတ
့်
စတင်လပ်တဆ င်တနခဲက
ှ ့်် မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးအပြစ်သ လူ
့် တည်ိုးက၊ တက င်ိုးတသ သူန္င
့် သ ိုးမျ ိုးက
ခွပဲ ခ ိုးတနခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏အမှု အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ သည့်တ
် န က်တွငသ
်
သူသည်
့်
တပြ ငမ
့်် တ်သမ
ူ ျ ိုးက ဆလ ဘ်တပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ဆိုးယတ်တသ သူတက
့် ည်သ
့် အပပစ်တပိုးလမ်မ
ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏ အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် သည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
့် အတန်ိုးအစ ိုးထဲသ ခွ
့် ပဲ ခ ိုးပပီိုးတန က်
ချက်ချင်ိုး ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆလ ဘ်ချီိုးပမှငပ့်် ခင်ိုး အလပ်က
စတင်မည် မဟတ်တပ။ မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက
ဆလ ဘ်တပိုးပခင်ိုးဟူသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အဆိုးစန
ွ ် အမှုတန က်ကယ
ွ ်က ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခလိုးမှ
သူသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် သက်သက်က ထ ဝရ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
တဆ င်ယသ
ူ ွ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် လူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သနစ
် ့် င်တစရန် ပြစ်သည်။
့်
သူအမှု
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုး၏
့် ည် အတရိုးကကီိုးဆိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ၏ စီမခနခ
့် ၏ ဤအဆင်သ
တန က်ဆိုးအဆင ့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍သ ဘရ ိုးသခင်သည် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက မြျက်ဆိုးီ ဘ၊ဲ
ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတက
ှ ငတ
့်် ပိုးပါက၊ လူသ ိုးတင်ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် ကျန်ရခွ
မဝင်တရ က်န္င်တသိုးဘဲ ရှမည်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက

ပမတက င်ိုးမွနတ
် သ နယ်ပယ်တစ်ခထဲသ တခေါ်
အမှုသည်
့် တဆ င်သွ ိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
ပပီိုးပပည့်စ
် မည် မဟတ်။ သူ၏အမှု ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ခါတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခလိုးသည် လိုးဝ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ကကလမ်မ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ၌ ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
တနထင်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ယတနတခတ်
လူတသည်
ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အရ မျ ိုးက လက်မလတ်န္င်ကကတသိုးတပ။
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဇ တပကတ၏ တပျ ်ရင်မှု၊ ကမဘ တလ က၊ တငွ သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက မစွနလ
် ့် တ်န္င်ကကတချ။ လူအမျ ိုးစသည်
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပစတစ်ခပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးက လပ်တဆ င်ကကသည်။ အမှနတ
် ွင ်
့် လက်စ ိုးမမ
ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ လက်သငခ
့်် ပခင်ိုးမရှတပ။ သ ၍ပင်
့် စတ်န္လ
ဆိုးသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်ရွ ျို့ ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် မရှကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင် မနမ် မက်
တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ
့်
အ ိုးလိုးက မသပမင်န္င်ကကတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဇ တ အလွနဆ
် န်လွနိုး် ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အလွန ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနကကပပီိုး သမမ တရ ိုးဟူ၍ ဘ ဆဘ မျှ မရှကကတပ။
ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူန္င်သည်က ၎င်ိုးတ မယ
ကကည်ကကတပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
မယကကည်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်- ဆလသည်မှ ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင် သမဟ
့် တ်
သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး တက င်ိုးကင်ဘရှ မပမင်န္င်တသ
့် မယကကည်သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်သူ မည်သမ
ူ ဆသည်- ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် မရှသည့်် လူတစ်ဦိုး
့် တ်န္လ
ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ပပီိုး ခခတတ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သမမ တရ ိုးက ထည်မ
့် တွကန္
် င
ှ ဦ
့်် ိုး၊ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုးတ ချ
့်
့် ြုျို့တကဲ့် ကသည်။ ထအပပင်
့်
ဤလူမျ ိုးအတွက်၊ ပမင်တတွျို့ န္င်ပပီိုး လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍ရသည့်် ဘရ ိုးသခင်က
အပခ ိုးအရ မျ ိုးထက် ပ၍ပင် ယကကည်၍ မရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ မပမင်တတွျို့ န္င်သကဲသ
့် ့်
လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍မရသည့်် ဘရ ိုးသခင်က အယကကည်ရဆိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
အပြစ်တစဆိုး ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ယူ
့် ဆကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ ရှ
့် တြွသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလ
ပြစ်ြမဆ
် ရ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် အသက်
၏ မှနက
် န်တသ အန္ှစ်သ ရလည်ိုး
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် တကယ့်် အမှနတ
့်
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
စတ်လှုပ်ရှ ိုးမှုက ရှ တြွကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင် ဆန္ဒမျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုး အတပိုးန္င်ဆိုးတသ မည်သည့်် အရ မျ ိုးမဆသည် ယမှ ိုးြွယရ
် မလဘဲ၊ ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ လ
် ရ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် က်စ ိုးသည့်အ
့်
့် ကယ်ပင်
ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက ရှ တြွရန်

မဟတ်တပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုး မဟတ်ပါတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မမတက
် မင်ိုး ယကကည်စတ်ချကကပပီိုး တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ယ်ကယ် အလွနအ
၎င်ိုးတက
ဲ့် တသ
အလွန ် “တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည့်် လူမျ ိုး” က ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
့် ည်ဟ လိုးဝ
့် ယ်တင်ကသ
့်
မယကကည်ကကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
ှ
့်
့် ကျန်ရရန်
ခွငပ့်် ပြုမည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် အမှုအရ မျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ့်
သူအတပေါ်
အတတ ်အတန် “သစစ တစ င်သ
က် ၎င်ိုးတက
့် မှု” က ပပသခဲပ့် ခင်ိုးတအတွ
့်
့်
့် ရက်ရက်တရ တရ
ဆလ ဘ် တပိုးသန ိုးမည်ဟ ယကကည်ကကတလသည်။ အကယ်၍သ ၎င်ိုးတသည်
ပမင်တတွျို့ န္င်တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး လက်စ ိုးခဲက့် ကမည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
် ီသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့် ဆန္ဒမျ ိုး ပပည့်မ
ချက်ချင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ပပန်လည် တက်ခက်ကကလမ်မ
့် ည် သမဟ
့် တ် ယမ်ိုးပမီိုးကျ
ပြစ်ကကလမ်မ
မမတ က
့် ည်ိုးရန်သ
့် ည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ယ်တင်၏ အလဆန္ဒမျ ိုးက ပြည်ဆ
အပမဲကကြုိုးပမ်ိုးကကသည့်် စက်ဆပ်ြွယတ
် က င်ိုးတသ လူမျ ိုးအပြစ် မမတက
့် ယ်ကယ် ပပသကကတလသည်။
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးရ တွင ် င်္ဏ်သကခ ရှတသ သူမျ ိုး မဟတ်ကကတပ။
့်
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ခရစ်တတ ်တန က်က လက်သည့်် ဆိုးယတ်တသ လူမျ ိုးဟ တခေါ်ဆသည့်လ
် ူမျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက မရှ တြွတသ သူတသည်
သမမ တရ ိုးက ယကကည်ြ မပြစ်
န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့်
ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် အမှု သမဟ
့် တ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကမျှ
မယကကည်ကကသည့်အ
် တွက၊် ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ် ရလဒ်က သ ၍ပင်
့်
မသပမင်န္င်ကကတပ- ပပီိုးလျှင ် ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်က မယကကည်န္င်ပခင်ိုး
ပါဝင်တပသည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်ကကလျှငပ
် င်၊
့်
့်
မတက င်ိုးမှုက ကျြူိုးလွနက် ကဆဲ ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက လိုးဝ မရှ တြွကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ တတ င်ိုးဆတသ
သမမ တရ ိုးကလည်ိုး လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတ ြျက်
ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည်က မယကကည်တသ
့်
ထလူတသည်
ဆနက
် ့် ျင်ြက်အ ိုးပြင့်် တကယ့််က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
၎င်ိုးတအ
ူ အလွ
န ် လမမ ပါိုးနပ်သမ
ူ ျ ိုးဟ ယကကည်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့် ိုးလိုးသည် သူတက
့် ယ်သတ
့်
့်
သူတက
ူ သမမ
တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးဟ ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ယ်သတ
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် မတက င်ိုးတသ လပ်ရပ်မျ ိုးက သမမ တရ ိုးအပြစ် ယူဆကကတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးက
ပမတ်န္ိုးတန်ြိုး ထ ိုးကကသည်။ ထသတသ
ဆိုးယတ်သည့်် လူမျ ိုးသည် မမကယ်ကယ် အလွန ်
့်
ယကကည်စတ်ချကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက အယူဝါဒအပြစ် မှတ်ယကူ ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
မတက င်ိုးမှုလပ်ရပ်မျ ိုးက သမမ တရ ိုးအပြစ် မှတ်ယကူ ကတသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ်
၎င်ိုးတစ့် က်ပျြုိုးသည့်အ
် ရ ကသ ၎င်ိုးတ ရ
့် တ်သမ်ိုးန္င်ကကတပသည်။ လူမျ ိုးသည် မမကယ်ကယ်
ပ၍ယကကည်စတ်ချပပီိုး သ ၍ မ န်မ န တထ င်လ ိုးတလတလ၊ သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ ပ
့် ၍

မရရှန္င်တလပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က လူတအတနပြင်
့် ပမယကကည်တလ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ပ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
့် ၍ ခခကကတလ ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးသည် အပပစ်တပိုးခရမည့်သ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ မဝင်
တရ က်မီ၊ လူအမျြုိုးအစ ိုး အသီိုးသိုးီ သည်
့်
အပပစ်တပိုးခရမည် သမဟ
့်် ရမည်ဆသည်က သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ ရှ
့် တ် ဆလ ဘ်ချီိုးပမှငခ
့် တြွပခင်ိုး
ရှမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ သ
ှ ့်် ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
့် ကျွမ်ိုးပခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပခင်ိုး ရှမရှ ဆသည်တန္ှ့် ငအ
့်် ညီ ဆိုးပြတ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ပမင်တတွျို့ န္င်တသ
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူက
့် ကျ
့် မသသကဲသ
့် ြုိုးန္ွမန ခတသ သူတသည်
့်
သမမ တရ ိုး ကင်ိုးမဲက့် ကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
့်
မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည် ဧကန်အမှန ် အပပစ်တပိုးခကကရလမ်မ
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့်
့်
ဆိုးယတ်တသ လပ်ရပ်အတင်ိုး အပပစ်ဒဏ် တပိုးခကကရလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်သည်
ယကကည်ရမည်သ
့် ူ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ လ
့်် ည်ိုး ထက်တန်သည်။ မတရရ သကဲသ
့် ့်
့် န ခမှုန္င
မပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်ကသ ယကကည်သတ
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္မန
ွ
ခန္င်ကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည့်် အချန်တွင ် ဤလူတသည်
ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က
့်
မယကကည်န္င်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တ၌ ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ဆက်လက်၍ မန ခဘဲ
ခခတနပါက၊ ဤ “မတရရ တသ သူမျ ိုး” သည် ယမှ ိုးြွယရ
် မရှ၊ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် အရ မျ ိုး
ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် သ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့တသ သူမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်သည်- လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတအ
် ိုးပြင ့်် အသအမှတ် ပပြုတသ ်လည်ိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး မရှတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်
တန က်ဆိုးတွင ် ြယ်ရှ ိုးခရပပီိုး ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ ထအပပင်
့်
သူတြ ်ပပသည့်် သမမ တရ ိုးက စ ိုးတသ က်တသ ်လည်ိုး၊ မတရရ ၍ မပမင်တတွျို့ န္င်တသ
ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး ရှ တြွရင်ိုး၊ ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတအ
် ိုးပြင ့်် အသအမှတ်ပပြုသူ
မည်သမ
ူ ဆသည် အန င်္တ်တွင ် သ ၍ပင် ြျက်ဆိုးီ ခရြ အလ
ိုးအလ ရှလမ်မ
ဲ ှ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုးထမ
့်
မည်သမ
ူ ျှသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးစီိုးသည့်တ
် န က် လ မည့်် အန ိုးယပူ ခင်ိုး
အချန်က လတရ က်သည်အထ ကျန်ရှန္င်လမ်မ
့် ၊ ့် ထသတသ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
လူမျ ိုးန္ှငအ
့်် လ ိုးတူသည့်် သူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှသည် ထအန ိုးယပူ ခင်ိုး အချန်က လတွင ်
မကျန်ရန္
ှ င်တပ။ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးဆန်တသ လူတမှ့် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရမှ ဘရ ိုးသခင်က ခခပခင်ိုးန္ှင ့်် မန ခပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတသည်
သူက
ွ ခပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက် စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှကကတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့်
့် ကျြုိုးန္န
့်

ြျက်ဆိုးီ ခကကရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုး ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ခခပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ သင်၏
သွငပ် ပင် သမဟ
ိုးတပပ မည် သမဟ
့် တ် အခါအ ိုးတလျ ်စွ သင် မည်သ စက
့်
့် တ် မမကယ်ကယ် မည်သ ့်
ပပြုမူတနထင်မည်ဆသည်တအတပေါ်
မဟတ်ဘ၊ဲ သင်၏ အန္ှစ်သ ရတပေါ်တွင ် မူတည်တပသည်။
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ြျက်ဆိုးီ ခရပခင်ိုး ရှမည်၊ မရှမည်မှ မမ၏ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့််
သတ်မှတ်ခရတပသည်။ ယင်ိုးက မမ၏ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် မမ၏ သမမ တရ ိုး လက်စ ိုးမက
ှု
ထတ်တြ ်ပပသည့်် အန္ှစ်သ ရန္ှငအ
့်် ညီ ဆိုးပြတ်တပသည်။ ၎င်ိုးတ အလ
ပ်လပ်ရ တွင ် အချင်ိုးချင်ိုးကဲသ
့် ့်
့်
တူညသ
ီ မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် တူညတ
ီ သ အလပ်ပမ ဏမျ ိုးက လပ်တဆ င်ကကသူ လူမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် မမ၏
လူသ ိုးအန္ှစ်သ ရ တက င်ိုးမန
ွ ပ် ပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်တသ သူမျ ိုးသည် ကျန်ရမည့်
ှ
သ
် မ
ူ ျ ိုး
ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မမ၏ လူသ ိုးအန္ှစ်သ ရမျ ိုး ဆိုးယတ်ပပီိုး၊ ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က
မန ခသူတသည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုးပြစ်လမ်မ
ွ ်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့််
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
ဆက်န္ယ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု သမဟ
့် တ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏
အန္ှစ်သ ရန္ှငအ
့်် ညီ လူတက
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်စွ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် လမ်မ
့် ည်။ အမှ ိုးအယွငိုး်
့် သငတ
စိုးစဉ်ိုးမျှ ပြစ်ပွ ိုးမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အမှ ိုးတစ်ခကမျှ ပပြုလပ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
လူသ ိုး၏စတ်ခစ ိုးမှု သမဟ
တန္ှ သွ ိုးသည်မှ လူတ အလ
ပ်လပ်ကကသည့််
့် တ် အဓပပ ယ်တ တရ
့်
့်
အချန်တွငသ
်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အမှုသည် အသငတ
့်် လျ ်ဆိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
မည်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါထကမျှ မှ ိုးယင
ွ ိုး် သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး လိုးဝ မတဆ င်ကကဉ်ိုးတချ။
လတ်တတလ တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်က မသပမင်န္င်သည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ငါ
မနမ် မက်
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မယကကည်ကကတသ လူမျ ိုးစွ ရှ၏။
့်
မယကကည်တသ သူအ ိုးလိုးအပပင်၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ယတနတခတ်
တင
ွ ် ရှ တြွတသ သူတန္ှ့် င ့်် မရှ တြွတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးလည်ိုး အလွန ်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့်၊် လိုးဝ မတူကွဲပပ ိုးတသ လူန္စ
ှ ်မျြုိုးန္စ
ှ ်စ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သမမ တရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အသပည က လက်စ ိုးပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သတ
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက မသတသ သူတသည်
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ မတရရ တသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးသည့်် ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည်ပင်၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ အသတရ ိုးမျ ိုး
့်
ပင်ဆင်တသ ်လည်ိုး၊ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက လက်မခတသ လူတသည်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး
့်

ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်် င်သည့်် အန္ှစ်သ ရတစ်ခ
့် အန္ှစ်သ ရမှ ဘရ ိုးသခင်က ခခပခင်ိုးန္ှငဆ
ပြစ်သည်။ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက လက်မခသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ခခသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ထသတသ
့်
့်
လူမျ ိုးသည် အခက်အခဲမျ ိုးစွ က ကက့် ကက့်ခလျှငပ
် င်၊ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရလမ်ဦ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ တလ ကက
စွနလ
် ့် တ်ရန် လလ ိုးပခင်ိုး မရှသူ၊ မမတ၏
ဲ ွ ရက်သန္
ူ င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် မဘမျ ိုးန္ှင ့်် မခွခ
့် ကယ်ပင်ဇ တပကတ
တပျ ်ပါိုးမှုမျ ိုးမှ မမတက
့် ၊ ့်
့် ယ်ကယ် မြယ်ရှ ိုးရက်န္င်သူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မန ခကကသကဲသ
၎င်ိုးတအ
့် ည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
မယကကည်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးဆန်ပပီိုး၊ ထအပပင်
ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည်။
့်
ယကကည်ပခင်ိုး ရှတသ ်လည်ိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က လိုးဝ မယကကည်သူ အ ိုးလိုးသည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
ှ င ့်် ရှလမ်မ
် အ
ူ ိုးလိုးမှ
့် ည်။ ကျန်ရခွ
့် ည့်သ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက ကကြုရပပီိုးပြစ်က ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်ပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ကက့်ကက့်ခပပီိုးသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ် မပပြုသူ မည်သမ
ူ ဆသည် ရန်သူ ပြစ်၏။ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်မပပြုတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်- ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် သမဟ
့် တ်
ပပင်ပတွင ် ၎င်ိုးတ ရှ
့် သည်ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ- အန္တခရစ်တစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
မယကကည်သည့်် ခခသူမျ ိုး မဟတ်ပါက၊ မည်သသ
ူ ည် စ တန်ပြစ်သနည်ိုး၊ မည်သတ
ူ မှ့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သတ
ူ မှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မန ခတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ယကကည်ပခင်ိုး ရှသည်ဟ
့်
အခင်အမ တပပ ဆတသ ်လည်ိုး သမမ တရ ိုး ကင်ိုးမဲတ
့် သ သူမျ ိုး မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရန်မျှ ကကြုိုးစ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသမခန္င်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ယတန ထ
့် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တရ တန္ှ ဆဲပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတအတပေါ်
အသတရ ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထ ိုးရှတနန္င်ဆဲ ပြစ်သည်၊ သတသ
် ဤကစစတွင ်
့်
့်
သင်သည် စ တန်အတပေါ် တက င်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက လက်ကမ်ိုး တပိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။
သင်သည် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပါင်ိုးတြ ်တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ ဤတနရက်
ွ ်
့် မျ ိုးတင
လူတသည်
အတက င်ိုးန္ှငအ
့်် ဆိုးက ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏အလက ရှ တြွရန်
့်
မည်သည်ရ
့် ည်ရွယ်ချက်မျှ မရှဘဲ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မမတက
့် ယ်ပင်အပြစ်
မည်သည်န
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ လက်သင်ခ
့် န္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဆက်လက်၍ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ ချစ်တတ်ပပီိုး
သန ိုးကရဏ စတ်ရတနပါက၊
ှ
၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ လူဇ့် တ၌
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးသည် ပ၍ပင် စတ်ချ လမ်မ
ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သူ ပြစ်သည်။

သင်သည် ရန်သအ
ူ တပေါ် အသစတ်န္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထ ိုးရန္
ှ င်ပါက၊ သင်၌ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးသတဘ
ကင်ိုးမဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ငါ စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး ငါ သတဘ မတတွျို့တသ သူတန္ှ့် င ့်် သင်သည် သဟဇ တ
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သမဟ
ှ
ပါက၊
့်
့် တ် ပင်္္ြုလ်တရိုး ခစ ိုးချက်မျ ိုး ထ ိုးရတနတသိုး
သင်သည် မန ခတသ သူပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် တမင်တက ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်သတလ ။ လူတသည်
့်
့်
ရန်သမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အသစတ်၊ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးအတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် စ တန်အတွက်
သန ိုးကရဏ ထ ိုးရပါက၊
ှ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တမင်တက တန္ှ ငယ
့်် ှကတ
် နကကသည်
့်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်ကပင် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သခင်တယရှု ကသ ယကကည်ပပီိုး
တန က်ဆိုးက လအတွငိုး် တင
ွ ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်တသ လူမျ ိုးအပပင်၊ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတအ
် ိုးပြင ့်် ယကကည်သည်ဟ အခင်အမ တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊ မတက င်ိုးမှု
ပပြုတသ သူတအ
့် ိုးလိုးသည် အန္တခရစ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤလူအ ိုးလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့််
သူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက အပခ ိုးလူသ ိုးမျ ိုးက တဝြန်အကဲပြတ်သည့်် စန္ှုနိုး် မှ
၎င်ိုးတ၏
ွ တ
် သ သူမျ ိုးသည်
့် အပပြုအမူတပေါ်တွင ် အတပခခသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အပပြုအမူ တက င်ိုးမန
တပြ ငမ
့်် တ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် က င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည်
့် အပပြုအမူက စက်ဆပ်ြွယတ
ဆိုးယတ်ကကတပသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တရ ိုးစီရင်တသ စန္ှုနိုး် မှ ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရက
သူက
ွ ခမှု ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခသည်။ ဤလူ၏ အပပြုအမူ တက င်ိုးသည်ပြစ်တစ၊
့် ကျြုိုးန္န
ဆိုးသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
် ည်ပြစ်တစ၊ မမှနက
် န်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် စက ိုးက မှနသ
ကျြုိုးန္နွ ခတသ သူသည် တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ကျြုိုးန္မန
ွ
ခတသ သူသည် ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည် အန င်္တ်တွင ်
တက င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရရှရန် တက င်ိုးတသ လပ်ရပ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရန် ဆန္ဒ ရှကကပပီိုး၊
လူအချြုျို့သည် တက င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရယူရန် တက င်ိုးမွနတ
် သ စက ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရန်
ဆန္ဒရကကသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
ွ ် သမဟ
့် အပပြုအမူက တစ ငက့်် ကည့်ပ် ပီိုးတန က်တင
့် တ်
၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးက န ိုးတထ င်ပပီိုးတန က် လူတ၏
့် ရလဒ်မျ ိုးက ဆိုးပြတ်သည်ဟ လူတသည်
့်
မှ ိုးယင
ွ ိုး် စွ ယကကည်ကကသည်။ ထတကက
င ့်် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
၎င်ိုးတအ
့်
့်
့် ိုး ယ ယီ
မျက်န္ ှ သ တစ်ခ တပိုးတစပခင်ိုးအပြစ်သ ဘ
က တက င်ိုးစွ
့် ရ ိုးသခင်က လှညပ့်် ြ ိုးြ ဤအရ
့်
အသိုးပပြုရန် ဆန္ဒ ရှကကတလသည်။ အန င်္တ်တင
ွ ် အန ိုးယပူ ခင်ိုး အတပခအတနတစ်ခ၌ ရှငသ
် န်ကကမည့််
လူအ ိုးလိုးသည် တဘိုးဒကခ တနရက်
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် က သည်ိုးခကကရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သကဲသ
သက်တသလည်ိုး ခကကပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ဝန်မျ ိုးက
့် ည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် မမတ၏တ
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပပီိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တမင်သက်သက် ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။

သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ တရှ
င်ရှ ိုးရန် ရည်ရွယခ
် ျက်ပြင ့်် အတစခပခင်ိုး ပပြုြ ့်
့်
အခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးပပြုရန် ဆန္ဒရရ
ှ မျှ ရှသူတသည်
ကျန်ရခွ
ှ င ့်် ရှကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ဦိုးစီတင်ိုး၏ ရလဒ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အစီအစဉ်အတွက် သငတ
့်် လျ ်တသ
စချန်စညန်ိုးမျ ိုး ရှသည်။ သူသည် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူန္င
ှ အ
့်် ညီ
ဤဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက မပပြုလပ်သကဲသ
့် ၊ ့် အချန်က လ တစ်ခအတွငိုး် တစ်ဦိုးတစ်တယ က် မည်သ ့်
ပပြုမူသည်ဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခက ဤဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက ပပြုလပ်သည်လည်ိုး မဟတ်တပ။
သူအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့်
့် အတတ်က အတစခမှုတကက င ့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူန္င
စပ်လျဉ်ိုး၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လိုးဝ သက်ညှ လမ်မ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ အသိုးခခဲမ
ှု ကက ငလ
့်် ည်ိုး၊ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က တသပခင်ိုးမှ ချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
့် တ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
ူ ျှ ပပစ်ဒဏ်တပိုးဆပ်ပခင်ိုးက မတရှ င်လဲန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် ဆိုးယတ်မှုအတွက် မည်သမ
မည်သက
ူ မျှ ၎င်ိုးတ၏
ွ ်က ၊ ထသပြင
့် ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူက ြိုးကယ
့် ့်် ြျက်ဆိုးီ ခရပခင်ိုး၏
ညှဉ်ိုးဆဲမမ
ှု ျ ိုးက မတရှ င်တမ်ိုးန္င်တပ။ လူတသည်
မမတ၏
် ကယ်
့်
့် ကယ်ပင် တ ဝန်က အမှနတ
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ကကပါက၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှသည်ပြစ်တစ သမဟ
့်
့် တ်
ကဆိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က ထ ဝရ သစစ ရှပပီိုး ဆလ ဘ်မျ ိုးက ရှ တြွပခင်ိုး
မရှဟ ဆလတပသည်။ လူမျ ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ပမင်ရတသ အခါ ဘရ ိုးသခင်က
သစစ ရှတသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ကမျှ မတတွျို့ ပမင်ရသည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ၏
့် သစစ ရှမှု
ဆိုးရှုိုးပါက၊ ပပီိုးလျှင ် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသက မခန္င်ကကဆဲပြစ်ပါက သမဟ
့် တ်
၎င်ိုးတ တ
ှ
့် တ ဝန်မျ ိုးက မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ဆပဲ ြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
တစ်ချန်က
့် ဝန်ရသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှသည့်် အတစခမှု ယခင်က တပိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး
ပြစ်ကကဆဲ ပြစ်လမ်မ
ထ ဝရက လတစ်တလျှ က်
့် ည်။ အတချြုပ်တပပ ရလျှင ် ဆိုးယတ်တသ လူတသည်
့်
ရှငသ
် န်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသလည်
ိုး မဝင်တရ က်န္င်ကကတပ။
့်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူတသည်
သ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ၏ အရှငသ
် ခင်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူမျ ိုးသည်
ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝမျ ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် မမတ၏
့် ကယ်ပင်
သက်ဆင်ရ တ ဝန်မျ ိုးက လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ သစစ ရှကကလမ်မ
့် ည်။
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် မန ခမှုန္င
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ
ခါချကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ည် ပြစ်က ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်တကက င ့်် မန ခမှုန္င
ှ ့်် ခခမှုတ န္ှ
့် ည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် စ်ခလိုး ကင်ိုးမဲက့် ကလမ်မ
့်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ ကျြုိုးန္ွန ခန္င်ကကလမ်မ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င

အသက်တ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် န္င်ငတတ ်၏ အသက်တ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ချမ်ိုးသ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
လိုးဝ မယကကည်တသ မမတ၏
ဲ ခေါ်လ သူမျ ိုး
့် ကတလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တဆွမျြုိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးတကျ င်ိုးထဲသ ဆွ
့် တ
အ ိုးလိုးသည် အလွနတ
် ရ အတတကကီိုးပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ကကင်န မှုက ထတ်တြ ်ပပတနကကပခင်ိုးသ
့်
ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်သည် မယကကည်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ် ဟတ်သည် မဟတ်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ချစ်ခင်ပခင်ိုးအတပေါ်သ
အ ရစက်ကကသည်။ အချြုျို့သည် မမတ၏
့် ဇနီိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
တခေါ်တဆ င်လ ကကသည်၊ သမဟ
ဲ ခေါ်လ ပပီိုး၊
့် တ် မမတ၏
့် မဘမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်သ ဆွ
့် တ
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သတဘ တူသည်ပြစ်တစ မတူသည်ပြစ်တစ၊
သမဟ
တွင ် အမှုပပြုတနသည်ပြစ်တစ မပပြုသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် တ် ၎င်ိုးတအထဲ
့်
့်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်စွ “ပင်ကစွမ်ိုးရည် ရှသည့်် လူမျ ိုးအပြစ် ခယူသည်။” ဤမယကကည်သမ
ူ ျ ိုး အတပေါ်
ကကင်န မှုက လက်ကမ်ိုးတပိုးပခင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ရန္င်တပခရှသနည်ိုး။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏မျက်တမှ က် မပါရှတသ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်ရန် ရန်ိုးကန်ကကလျှငပ
် င်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ယကကည်မည်ကသ
ဲ့် ကယ်
တင်ပခင်ိုးမခရန္င်ဆဲ ပြစ်သည်။
့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်သတ
ူ သည်
ရရှြ အမှ
နတ
် ကယ် လွယ်ကူသည် မဟတ်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုန္င
ှ ့်် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက မကကြုရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးက မခရတသိုးတသ သူတသည်
စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်စမ
ွ ်ိုး လိုးဝ မရှကကတပ။ သပြစ်
့်
့် ရ
ဘရ ိုးသခင်က အမည်ခအ ိုးပြင ့်် စတင် လက်တလျှ က်သည့်် အခက်အတနမ
် ့် ှ၊ ဤလူတသည်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏မျက်တမှ က် ကင်ိုးမဲတ
့် လသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတနအထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တကယ့််
အတပခအတနမျ ိုးအရ၊ ၎င်ိုးတသည်
တကယ်က စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ ထသပြင
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့်
့် ့်် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အ ိုးအင်မျ ိုးစွ မစက်ထတ်ရန် ဆိုးပြတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့်
့် မည်သည့််
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးမျှ မတပိုးတပ၊ သမဟ
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ၎င်ိုးတက
့် တ် မည်သည့်န
့် လမ်ိုးမပပတပ။
သူသည် ၎င်ိုးတက
က တန က်ဆိုးတင
ွ ်
့် အတူတကွ လက်တလျှ က်ရမျှသ ခွငပ့်် ပြုပပီိုး ၎င်ိုးတ၏ရလဒ်
့်
ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
ွ ်၏ စတ်အ ိုးထက်သန်မန္
ှု င
ှ ့််
့် ည်- ဤသည်မှ လတလ က်တပ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် စ တန်ထမှလ ပပီိုး ဤအရ မျ ိုးက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက
မည်သည့်န
် ည်ိုးပြငမ
့်် ျှ မပပည့်စ
် တစန္င်တပ။ လူတ မည်
သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ရှရမည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးက
စလင်တစန္င်သတလ ။ လင်တယ က်ျ ိုးသည် သူ၏ဇနီိုးမယ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် ချစ်သနည်ိုး။
ဇနီိုးမယ ိုးသည် သူမ၏ လင်တယ က်ျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် ချစ်သနည်ိုး။ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက

သူတ၏မ
့် ဘမျ ိုးအတပေါ် အဘယ်တကက င ့်် သ ိုးသမီိုးဝတ် တကျပွနက် ကသနည်ိုး။ မဘမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအတပေါ် အဘယ်တကက င ့်် အလွန ် ချစ်ကကသနည်ိုး။ လူမျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်တွင ်
မည်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျြုိုးမျ ိုးက သထ ိုးကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် အကကမှ မမတ၏
့် ကယ်ပင်
အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်အတွက် အမှနတ
် ကယ် ပပြုမူြ ရည်
ရွယ်ပါသတလ ။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက် ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် တဆ င်ရွက်တနပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အကကမှ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် ပြစ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
စတင်ယကကည်သည့်် အချန်ကတည်ိုးက၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်က
မရရှန္င်သတ
ူ သည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မရန္င်တပ။ ဤလူတသည်
့်
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး အပြစ် သတ်မှတခ
် ထ ိုးရပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ချစ်ပခင်ိုးမည်မျှ ရှသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက
အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်တပ။ လူတ၏
ှု င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် လူသ ိုး ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
့် စတ်ထက်သန်မန္
ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ကယ်စ ိုး မပပြုန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတွက်လည်ိုး အစ ိုးထိုးမတ
ှု စ်ခ မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က အမည်ခအ ိုးပြင ့််
ယကကည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ြဆ
် ရ အမှနတ
် ကယ် ဆလသည်က မသဘဲ၊
့် သည်မှ မည်သည့်အ
သူတန
ူ ျ ိုးအတပေါ် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ကကီိုးန္င်သမျှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
့် က်လက် ဟန်တဆ င်သမ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သမဟ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် သန ိုးကရဏ ပမ ဏက လက်ကမ်ိုးလျှငပ
့်
ကရဏ က ရရှကကလမ်ဦ
့် ၊ ့် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ိုးမည် မဟတ်သကဲသ
လပ်တဆ င်ချက်ကလည်ိုး ရရှကကလမ်မ
ှ စ
် ွ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်သည့််
့် ည် မဟတ်တပ။ ရိုးသ ိုးစစ်မန
လူမျ ိုးသည် ညြ
့် ျင်ိုးသည့်် အရည်အချင်ိုး ရှကကပပီိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က န ိုးမလည်န္င်လျှငပ
် င်၊
၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က ရြန်ရခါ ရရှန္င်တသိုးသည်။ သတသ
်
့်
့်
အတတ ်အတန် တက င်ိုးမွနတ
် သ အရည်အချင်ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ စ
် ွ
မယကကည်တသ သူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်က အကယ်ပင် မရရှန္င်တပ။
့်
ထသတသ
သူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်န္င်တချ လိုးဝ မရှတပ။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုလျှငပ
် င်၊ သမဟ
့် တ် ရြန်ရခါ တဒသန မျ ိုးက
န ိုးတထ င်လျှငပ
် င်၊ သမဟ
ွ ်ိုးသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုး သီဆလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ထ ချီိုးမမ
့်
တန က်ဆိုးတွင ် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အချန်တရ က်သည်ထတင် ရှငသ
် န်န္င်ကကမည်
မဟတ်တပ။ လူတသည်
တလိုးတလိုးနက်နက် ရှ တြွပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က အပခ ိုးသူတက
့်
့် ၎င်ိုးတက
့်
မည်သ အကဲ
ပြတ်သည် သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ အနီ
့် ိုးအန ိုးရှ လူမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့် မည်သ ့်

ရှု ပမင်သည်ဆသည်အ ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
အမှုပပြုပခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏မျက်တမှ က်က ၎င်ိုးတ ရရှ
့် ပပီိုးပခင်ိုး
ရှမရှဆသည်တအ
ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ်တပသည်။ ထအပပင်
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲမှု ရှမရှန္ှင ့်် အချန်အတင်ိုးအတ တစ်ခအတွငိုး် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်က ကကြုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည ၎င်ိုးတ ရပပီ
့် ိုးပခင်ိုး
ရှမရှတအတပေါ်
မူတည်တပသည်။ လူတစ်ဦိုးအတပေါ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့်အ
် ခါတွင၊်
့်
ဤလူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်် ပမင်သည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တိုး၍ ပြြူစင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် ရှု တထ ငအ
လူတသည်
မည်မျှကက ကက ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်သည်က ပဓ န မထ ိုးဘဲ၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးသတရွ ျို့ ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အမှုပပြုတနသည်ဟ
့်
ဆလသည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတ မတပပ
င်ိုးလဲတသိုးပါက၊ ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
အမှုပပြုတနပခင်ိုး မရှသည်က ဆလတပသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် အတစခမှုအချြုျို့
့်
တပိုးကကလျှငပ
် င်၊ ထသလ
ွ တ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုး
့် ပ်တဆ င်ရန် ၎င်ိုးတက
့် လှုျို့တဆ ်သည်မှ တက င်ိုးမန
ရရှလသည့်် ဆန္ဒတစ်ခ ပြစ်သည်။ ရြန်ရခါ အတစခမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမျှသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးအ ိုး အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ တန က်ဆိုးတွင ်
စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှသူတအ
ဲ ွင ်
့် ိုး အတစခမှုပပြုရန် န္င်ငတတ ်ထတ
အတစခသူမျ ိုး လအပ်မည် မဟတ်သကဲသ
့် စ
ူ ့် မျှ
့် တ်သတဘ ထ ိုး မတပပ င်ိုးလဲတသိုးသူ မည်သက
လအပ်လမ်မ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်ဦ
့် ည် မဟတ်သည့်အ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။
့်
“တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် သခငက
့်် ယကကည်တသ အခါ၊ အခွငအ
့်် လမ်ိုးသည်
ထသူ၏မသ ိုးစတစ်ခလိုးအတပေါ် မျက်န္ ှ သ တပိုးသည်။” ဆသည့်် အတတ်က တပပ ဆထ ိုးသည့််
ထစက ိုးမျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွက် သငတ
့်် တ ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် မဆက်န္ယ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် ရှ
့်
အဆငတ
့်် စ်ဆငအ
့်် တွက်သ သငတ
့်် လျ ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုး၏ င်္ယက်အနက်မှ
လူမျ ိုးတပျ ်တမွျို့တသ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူတ တမွ
့် ျို့တလျ ်သည့်် ရပ်ဝတထြုဆင်ရ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးကသ
ဦိုးတည်သည်။ ယင်ိုးတက
့် ယကကည်သူ တစ်ဦိုး၏ မသ ိုးစ တစ်ခလိုး
့် သခင်က
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ၊ ့် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ
့် ည်ဟ မဆလခဲသ
့် ကဲသ
အခွငအ
့်် လမ်ိုးက ရရှသည့်အ
် ခါ သူ၏ မသ ိုးစတစ်ခလိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
တဆ င်ယူပခင်ိုးခရန္င်သည်ဟလည်ိုး မဆလခဲတ
့် ပ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး ရရှပခင်ိုး
သမဟ
့် တ် ကအတကက င်ိုး မလှသည့်် ပြစ်ရပ် ခစ ိုးရပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ သူ၏အန္ှစ်သ ရအရ

ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့်် မျှတဝခစ ိုးသည့်် မည်သည့်် ဘအန္ှစ်သ ရအရမျှ မဟတ်တပ။
ထသတသ
ဆရိုးစက ိုး သမဟ
့်
့် တ် စည်ိုးမျဉ်ိုးသည် န္င်ငတတ ်တွင ် တကယ်က တနရ မရှတပ။ အကယ်၍
လူတစ်ဦိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ရှငသ
် န်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပည့်မ
် ီကကပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး
့်
ချမ်ိုးသ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အချန်က လအထ တန က်ဆိုးတင
ွ ် မကျန်ရန္
ှ င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မန ခကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုးသည် သငတ
့်် လျ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ
ရှသည်။ ဤခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးက တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငအ
့်် ညီ ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
အပခ ိုးလူမျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ မသက်ဆင်တပ။ ကတလိုးတစ်တယ က်၏ ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူက
သူ၏မဘမျ ိုးထ လဲတပပ င်ိုးတပိုး၍ မရသကဲသ
့် ၊ ့် ကတလိုး တစ်တယ က်၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးကလည်ိုး
သူ၏မဘမျ ိုးန္ှင ့်် တဝမျှ၍မရန္င်တပ။ မဘတစ်ဦိုး၏ ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူက
၎င်ိုးတ၏သ
ိုးသမီိုးမျ ိုးထ လဲတပပ င်ိုး၍ မရသကဲသ
့် ၊ ့် မဘ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးကလည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တဝမျှ၍မရန္င်တပ။ အတယ က်တင်ိုးသည် မမတ၏
့် သက်ဆင်ရ အပပစ်မျ ိုးက
သယ်ပိုးကကပပီိုး အတယ က်တင်ိုးသည် မမတ၏
့် သက်ဆင်ရ ကကကမမ က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးကကရသည်။
မည်သမ
ူ ျှ အပခ ိုး လူအတွက် အစ ိုးထိုးတစ်ခ မပြစ်န္င်တပ။ ဤသည်မှ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏အပမင်မ၊ှ မဘမျ ိုးသည် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ ကကကမမ ရရှပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးလည်ိုး
ရရှသငပ့်် ပီိုး၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက မတက င်ိုးမက
ှု ကျြူိုးလွနပ
် ါက၊ ၎င်ိုးတ၏မ
့် ဘမျ ိုးသည်
ထအပပစ်မျ ိုးအတွက် တပပရ တပပတကက င်ိုး ပပြုလပ်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး
ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မဟတ်တပ။ အတယ က်တင်ိုး၏ ရလဒ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အပပြုအမူမလ
ှ
တသ အန္ှစ်သ ရန္ှငအ
့်် ညီ ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက အပမဲ သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်စွ
ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ အပခ ိုးသ၏
ူ အပပစ်မျ ိုးက မသယ်ပိုးန္င်တပ။ ထထက်
မက
့်
မည်သမ
ူ ျှ အပခ ိုးသက
ူ ယ်စ ိုး အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက လက်မခန္င်တပ။ ဤသည်မှ အကကင်ိုးမဲပ့် ြစ်သည်။
မဘတစ်ဦိုး၏ မမတသ
့်် ရှ က်မှုသည် မမတ၏
့် ိုးသမီိုးမျ ိုးအတပေါ် တမတတ ပြင ့်် တစ ငတ
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးကယ်စ ိုး တပြ ငမ
့်် တ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး လပ်တဆ င်န္င်သည်ဟ မညန်ပပသကဲသ
့် ၊ ့်
ကတလိုးတစ်ဦိုး၏ သူမ့် ဘမျ ိုး အတပေါ် သ ိုးသမီိုးဝတတရ ိုးတကျတသ ချစ်ခင်မှုသည် ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့်် တ်တသ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်သည်ဟ မညန်ပပတပ။
့် မဘမျ ိုးကယ်စ ိုး တပြ ငမ
ဤသည်မှ ၊ “ထအခါ လယ်၌ရှတသ လူန္စ
ှ ်တယ က်တတွ
ူ
့် င ် တစ်တယ က်ကသမ်ိုးယ၍
တစ်တယ က်မက
ူ
ိုး တနရစ်ရလတ။့် ကကတ်ဆကကတ်တသ သူန္စ
ှ ်တယ က်တတွ
့် င ် တစ်တယ က်က

သမ်ိုးယ၍
ူ တစ်တယ က်မက
ူ
ိုး တနရစ်ရလတ။့် ” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ လူတသည်
မမတ၏
့်
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအတွက် နက်ရှုင်ိုးတသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တပေါ် အတပခခ၍ မမတ၏
့် မတက င်ိုးမှုပပြုတသ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ချမ်ိုးသ ထဲသ တဆ
င်ယူ၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ မျှ ၎င်ိုးတ၏ဇနီ
ိုး (သမဟ
ွ ိုး် ) က
့်
့်
့် တ် ခင်ပန
၎င်ိုးတက
့်် တ်တသ လပ်တဆ င်မတ
ှု ပေါ် အတပခခ၍ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် ယ်တင်၏ တပြ ငမ
တဆ င်ယူ၍မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ဆ
ှု င်ရ စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ မည်သအ
ူ တွက်မျှ
မခင်ိုးချက်မျ ိုး မရှန္င်တပ။ အဆိုးသတ်တွင ် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးမှ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက
လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည် မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။
တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ သည်
တန က်ဆိုးတင
ွ ် ရှငသ
် န်ခင
ွ ့်် ရကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခကကရလမ်မ
် ့် င
ှ ိုး် သူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
့် ည်။ သနရ
၎င်ိုးတသည်
မညစ်ညမ်ိုးကကတပ။ ညစ်ညမ်ိုးတသ သူတသည်
ညစ်ညမ်ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတထဲ
့်
့်
့် မှ
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခမျှ မသနရ
် ့် င
ှ ိုး် တပ။ ဆိုးယတ်သတ
ူ စ်ဦိုး၏ ကတလိုးမျ ိုးသည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်လျှငပ
် င်၊ ပပီိုးလျှင် တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ စ်ဦိုး၏ မဘမျ ိုးက
ဆိုးယတ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ကျြူိုးလွနလ
် ျှငပ
် င်- ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်် လူမျ ိုးမှ
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ရှငသ
် န်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးမှ တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူမျ ိုးသ ပြစ်သည်။
ယကကည်တသ ခင်ပန
ွ ိုး် သည်တစ်ဦိုးန္ှင ့်် မယကကည်တသ ဇနီိုးတစ်ဦိုးအကက ိုးတွင ် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယကကည်တသ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မယကကည်တသ မဘမျ ိုးကက ိုးတွင ်
မည်သည့်ဆ
် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ ဤလူန္စ
ှ ်မျြုိုးန္စ
ှ ်စ ိုးသည် လိုးဝ သဟဇ တ မပြစ်တပ။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ချမ်ိုးသ ထဲသ မဝင်
တရ က်မီတွင၊် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ရပ်ခန္ဓ ပင်ိုးဆင်ရ
့်
တဆွမျြုိုးမျ ိုးရှတသ ်လည်ိုး၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့် တရ က်ပပီိုးသည်န္င
တပပ ဆစရ ရပ်ခန္ဓ ပင်ိုးဆင်ရ တဆွမျြုိုးမျ ိုး ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ မမတ၏
့် တ ဝန်က
လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးသည် မလပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်ပမတ်န္ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က မန်ိုးတိုးီ တသ သူတသည်
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး ဆနက
် ့် ျင်ကကသည်။
့်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးသည်
့် တရ က်မည့်သ
သဟဇ တ မပြစ်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါအမျြုိုးအစ ိုး န္ှစ်မျြုိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်မျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတသည်
ရှငသ
် န်န္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်မျ ိုးက မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတသ သူတသည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
ထအပပင်
ဤသည်မှ ထ ဝရက လတစ်တလျှ က် တည်တလ
့် မ်မ
့် ည်။ သင်သည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ
့်
တစ်ဦိုးအပြစ် မမတ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်အလငှ့် သင်၏ခင်ပန
ွ ိုး် က ချစ်သတလ ။ သင်သည်

ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ် မမတ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်အလငှ့် သင်၏ဇနီိုးက ချစ်သတလ ။
သင်သည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ် မမတ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်အလငှ့် မယကကည်တသ
သင်၏မဘမျ ိုးက ဝတတရ ိုးတကျသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လူသ ိုး၏
အပမင်သည် မှနသ
် တလ ၊ သမဟ
့် တ် မှ ိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့််
သင်ယကကည်သနည်ိုး။ သင်သည် အဘယ်အရ က ရရှရန် ဆန္ဒရသနည်
ှ
ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သင်
မည်သချစ်
ဝန်မျ ိုးက မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့် သနည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအပြစ် မမတ၏တ
့်
အပပည့်အ
် ဝ အ ိုးထတ်မှု မပပြုန္င်သတ
ူ သည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခကကရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
ယတနလူ
ှ
အ
် ပပင် အတသွိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး
့် မျ ိုးကက ိုးတွင ် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးရကကသည့်
န္ှိုးီ န္ယ်ဆက်စပ်မမ
ှု ျ ိုး ရှကကသည်၊ သတသ
် အန င်္တ်တင
ွ ် ဤအရ အ ိုးလိုး အစတ်စတ်အပမ ပမ
့်
ကွသ
ဲ ွ ိုးလမ်မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် သဟဇ တ မပြစ်ကကတပ။ ယင်ိုးထက်
့် ည်။ ယကကည်သမ
၎င်ိုးတသည်
တစ်ဦိုးန္ှင ့်် တစ်ဦိုး ဆနက
် ့် ျင်ကကသည်။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ၌ ရှသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
့်
တစ်ဆရ
ူ သည်
ှ
ဟ ယကကည်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က မန ခတသ
သူတအ
့် ည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် မသ ိုးစမျ ိုး
့် ိုးလိုးမှ မူ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်ကကလမ်မ
တည်ရတတ
ှ
မ
ွ ိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ဇနီိုးမျ ိုးအကက ိုး
့် ည် မဟတ်။ မဘမျ ိုး သမဟ
့် တ် ကတလိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ခင်ပန
ဆက်ဆမှုမျ ိုး မည်သရှ့် န္င်မည်နည်ိုး။ ယကကည်မှုန္င
ှ ့်် မယကကည်မ၏
ှု လွနစ
် ွ သဟဇ တမပြစ်ပခင်ိုးသည်
ထသတသ
ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက လိုးဝ ပြတ်တတ က်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
မူလက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ် မသ ိုးစမျ ိုးမရှခဲတ
့် ပ။ တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမတစ်ဦိုးပခ ိုးန ိုးတသ လူသ ိုးန္စ
ှ ်မျြုိုးသ - တည်ရခဲ
ှ သ
့် ည်။ မသ ိုးစမျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် န္င်ငမျ ိုးပင် မရှခဲတ
့် ပ၊
သတသ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူမျြုိုးတပါင်ိုးစတသည်
့်
့်
မမတက
ွ ် န္င်ငမျ ိုးန္ှင ့််
့် ယ်ကယ် လူမျြုိုးစအန္ွယ်မျ ိုး တစ်ခစီအပြစ်သ ြွ
့် ဲျို့စည်ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊ တန က်ပင်ိုးတင
လူမျြုိုးမျ ိုးအပြစ်သ တ
့် ိုးတက် တပပ င်ိုးလဲ လ ခဲက့် ကသည်။ ဤန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးမျ ိုးသည်
တသိုးငယ်သည့်် မသ ိုးစတစ်စချင်ိုးစီ ပါဝင်ပပီိုး၊ ဤပစပြင ့်် လူမျြုိုးစသည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
လူမျြုိုးစမျ ိုးအလယ် ဘ သ စက ိုး မတူညမ
ီ န္
ှု င
ှ ့်် နယ်နမတ်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ ပျျို့ န္ှသွ
့် ိုးခဲက့် ကသည်။
အမှနတ
် ွင ် ကမဘ တလ ကတွင ် လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုး မည်မျှပင်မျ ိုးပပ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ဘိုးတဘိုးတစ်ခသ ရှတပသည်။ အစအဦိုး၌ လူသ ိုး န္ှစ်မျြုိုးသ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ ဤန္ှစ်မျြုိုးမှ လူမန်ိုးမန္ှင ့််
လူတယ က်ျ ိုးတပြစ်
် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တိုးတက်ပခင်ိုး၊ သမင်ိုး၏ တရွ ျို့လျ ိုးမှုန္င
ှ ့််
့် ကကသည်။ သတသ
့်
ပထဝီအတနအထ ိုးတပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးတကက င်၊့် ဤလူသ ိုး အမျြုိုးအစ ိုးန္စ
ှ ်မျြုိုးသည် သ ၍ပင်မျ ိုးတသ
လူသ ိုးအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအပြစ်သ အမျ
ြုိုးမျြုိုးတသ အတင်ိုးအတ ထ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်လ ခဲသ
့် ည်။
့်
အတပခခအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ မည်မျှက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြွဲျို့စည်ိုးသည်ပြစ်တစ၊

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည်
မည်သည့်လ
် ူမျြုိုးန္ွယစ
် န္ှင ့်် သက်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည် သူ၏ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်ပြင ့်် ပပြုလပ်ပခင်ိုး မခခဲရ
ဘရ ိုးသခင်က
့် တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ လူတသည်
့်
မည်သတသ
ပြစ်တည်မှု အမျြုိုးအစ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် င
ှ ့််
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
့်
သက်ဆင်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ွ ် ရှသငသ
့်် ည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
၎င်ိုးတက
့်် ညီ ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးမှ
့် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး စီစဉ်ထ ိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးပင်ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ မတက င်ိုးမှုက ကျြူိုးလွနသ
် ည့််
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
့်် တ်တသ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ တပြ ငမ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည် ရှငသ
် န်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
ထြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါန္ှစ်မျြုိုးအတွက် အသငတ
့်် တ ်ဆိုးတသ အစီအစဉ်ပင်တည်ိုး။
မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏န
မခမှုတကက င ့်် ၎င်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ စ တန်၏ ြမ်ိုးဆီိုးပခင်ိုးခကကရပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ကယ်တင်မခရန္င်ကကသည်က
ပငင်ိုးပယ်၍ မရန္င်တပ။ တပြ ငမ
့်် တ်စွ မမတက
့် ယ်ကယ် ပပြုမူတနထင်ကကသည့််
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ရှ
် န်ကကလမ်မ
် ချက်က အတပခခ၍၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ည် ဆသည့်အ
့် ငသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးကခခဲရ
့် ပပီိုးတန က်၊ ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှကကပပီိုး ပြစ်သည်က ပငင်ိုးပယ်၍
မရန္င်တပ။ မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မန ခသည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးမခရန္င်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး စ တန်၏
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ြမ်ိုးဆီိုးခထ ိုးရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်ကကသည်။ မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနသ
် ည့်် လူမျ ိုးသည်လည်ိုး
လူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အဆိုးစန
ွ ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးကကပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ကယ်တင်မခရန္င်သည့်် လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးသ
့်
ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ တပြ ငမ
့်် တ်တသ အပပြုအမူရသည်
ှ
့် လူမျ ိုးသည်လည်ိုး
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးခခဲရ
် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
့်
့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးက ချြုိုးြျက်လွတတ
် ပမ က်ရန် လလ ိုးတနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခန္င်စမ
ွ ်ိုး
ရှလ ကကပပီိုးသည့်် လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ တပြ ငမ
့်် တ်တသ အပပြုအမူရသည့်
ှ
် လူတသည်
့်

တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မပပည့်လ
် ျှမ်ိုးကကတပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှကကပပီိုးပြစ်က ၊
့်
၎င်ိုးတ၏
် ပမ က်ကကပပီိုးပြစ်သည်။
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ချြုိုးြျက် လွတတ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ကကသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့်
့်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခရြူိုးကကဟ ဆရမည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ အဆိုးတင
ွ ် ခင်မ စွ
၎င်ိုးတ ရပ်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်ပပီိုးတန က်၊ သူ၏ြန်ဆင်ိုးခ
့် တည်ကကလမ်မ
သတတဝါအ ိုးလိုးအလယ်တွင၊် ြျက်ဆိုးီ ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ရှလမ်မ
့် ၊ ့် ရှငသ
် န်မည့်် သူမျ ိုး
့် ည် ပြစ်သကဲသ
ရှလမ်မ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ မလွဲမတသွပြစ်သည့်် ဦိုးတည်ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
့် ည်။ ဤက ိုး သူ၏ စီမခနခ
မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက မပငင်ိုးန္င်တပ။ မတက င်ိုးမှု ပပြုသူမျ ိုးသည် ရှငသ
် န်ခင
ွ ရ
့်် ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တချ။
ဘရ ိုးသခင်က အဆိုးထ ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုး တန က်လက်တသ သူတသည်
ရှငသ
် န်ြ တသချ
သည်။
့်
့်
ဤအမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ န္
ှု င
ှ ့်် သက်ဆင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ကျန်ရမည့်
ှ
် သူမျ ိုးန္ှင ့််
ပယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ရှလမ်မ
ီ သ လူအမျြုိုးအစ ိုးတအတွ
က်
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် မတူညတ
့်
မတူညသ
ီ ည့်် ရလဒ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတွက်
့်
အသငတ
့်် တ ်ဆိုးတသ စီစဉ်မှုမျ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွငတ
် တ ့်
ဘိုးတဘိုးတစ်ခတည်ိုးမှ ဆင်ိုးသက်ခကဲ့် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အဆိုးစန
ွ ် အစီအစဉ်မှ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ပစ်ရင်ိုးန္ှင ့််
မသ ိုးစမျ ိုး သမဟ
့် တ် တင်ိုးန္င်ငနယ်နမတ်မျ ိုးမရှဘဲ၊ အစီအစဉ်တစ်ခပြင ့်် န္င်ငနယ်နမတ်မျ ိုးက
အစတ်အစတ်အပမ ပမ ကွတ
ဲ စရင်ိုး မသ ိုးစမျ ိုးက ကွတ
ဲ စပခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ခွပဲ ခ ိုးရန် ပြစ်သည်။
အတချြုပ်တပပ ရလျှင၊် မတက င်ိုးမပှု ပြုသည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုး ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က န ခသည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည် အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့််
တရ က်လ မည့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အချန်က လတွင ် မသ ိုးစမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊
န္င်ငမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင ့်် လူမျြုိုးမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသတသ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အမျြုိုးအစ ိုးသည် အသနရ
် ့် င
ှ ိုး် ဆိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်န္င်ရန်အလငှ့်
အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတသည်
မူလအစက ြန်ဆင်ိုးခခဲရ
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် မူလအစက
့်
အရ အ ိုးလိုး၏ အရှငသ
် ခင်မျ ိုး ပြစ်ခဲက့် ကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မူလက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် မတက င်ိုးမှုက ကျြူိုးလွနန္
် င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကသည့်အ
် တွက၊်
လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် တယတဟ ဝါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ၎င်ိုးတက
ွ ်
့် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
တည်ရခွ
ှ ငတ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးအတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်ပြစ်သည်။
သတသ
် လူသ ိုးမျ ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲက့် ကသည့်တ
် န က်တင
ွ ၊် ၎င်ိုးတသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
့်

ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်သမ
ူ ျ ိုး မဟတ်ကကတတ တ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဤအလပ်တ ဝန်က မူလအတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစရန်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မူလ
ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် မူလန ခမှုက ပပန်တပိုးရန် ပြစ်သည်။ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ၌ ရှသည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုပြင ့်် ရရှရန် တမျှ ်လငသ
့်် ည့်် ရလဒ်၏
တကယ့်် ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် တသ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲက အသက်တ ကဲသ
့်
အသက်တ တစ်ခ ပြစ်တတ မ
စ်သ ရက တူညလ
ီ မ်မ
့် ည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏အန္ှ
့် ည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်
့် အတစ ပင်ိုး မတြ က်ပပန်မပျက်စီိုးသည့်် ဇ တမျြုိုး ရှတတ မ
မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲသ
် န က်တင
ွ ် ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှခဲသ
့် ည့်တ
့် ည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
ွ ်
့် ည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးရရှပပီိုးပြစ်သည့်် ဤလူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
(ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးဆိုးသည့်တ
် န က်တွင)် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
့် ည်။ ထနည်ိုးတူ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုး၏ ရလဒ်မျ ိုးသည်လည်ိုး
အဆိုးတင
ွ ် လိုးဝ ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
့် ည် ပြစ်သကဲသ
ပပီိုးဆိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
်
၎င်ိုးတ ြျက်
ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူအမျြုိုးအစ ိုး မျြုိုးစက
့်
တြ ်ထတ်ပခင်ိုး အမှုအ ိုး (၎င်ိုးတသည်
မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးပြစ်တစ သမဟ
့်
့် တ်
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးပြစ်တစ) အတယ က်တင်ိုးအတပေါ် တစ်ပပြုင်နက် တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
့် ည်
ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် သူ၏အမှု ပပီိုးဆိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုး
သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တြ ်ထတ်ခရလမ်မ
့် ည်။ မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည် ပယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ကျန်ရခွ
ှ င ့်် ရကကမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးသည် တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး တြ ်ထတ်ခရလမ်မ
င ့််
့် ည်။ ထတကက
့်
လူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုး၏ ရလဒ်မျ ိုးသည် တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ် ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်။
မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးက တစ်ကကမ်လျှင ် အနည်ိုးငယ်စီမျှ တဘိုးြယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးတက
့် မပပြုလပ်မီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး
တဆ င်ကကဉ်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူတစ်စက ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် ည်
့် တရ က်ရန် ခွငပ့်် ပြုလမ်မ
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညလ
ီ မ်မ
့် ည် မဟတ်။ မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုး
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုး အသက်ရင
ှ သ
် န်န္င်သတ
ူ သည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်ကကချန်တွင၊်
စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
ရရှသူမျ ိုးန္ှင ့်် ကဆိုးမက
ှု ခစ ိုးရသူမျ ိုးအကက ိုးတင
ွ ် ဦိုးစ ိုးတပိုး အစီအစဉ် ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှသူမျ ိုးသည် ထ ဝရ အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ကဆိုးမှုက
ခစ ိုးရသူမျ ိုးက ထ ဝရက လပတ်လိုး ပျက်စီိုးကကရလမ်မ
ှ ်ဆငသ
့်် ည်
့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆင်န္
့် စ
တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး ပပီိုးပပည့်စ
် လမ်သ
့်် တ်ပခင်ိုး
့် ည်။ ကျြုိုးန္နွ ခသည့်် သူမျ ိုး၏ တပြ ငမ

ထတ်တြ ်ခရလမ်မ
ှ ိုးတကက င ့်် အတအကျ ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်မှ န ခပခင်ိုး မရှတသ လူမျ ိုး၏ တည်ရပခင်
မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူအတွက် ခစ ိုးရသည့်် ကဆိုးပခင်ိုးအ ိုး
ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးရရှတသ သူမျ ိုးရှတသ တကက င ့်် အတအကျ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မတက င်ိုးမှုပပြုသူတက
ဲ့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် မတြ ်ထတ်ခပ
ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
် ွ ကျြုိုးန္ွန ခတသ လူတသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တနက ပမင်ကကရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင် တစ်ခဆီသ ့်
့် ကျြုိုးန္ွန ခသူတအ
့် ိုး သငတ
မတဆ င်ယခ
ူ ပ
ဲ့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်က မန ခတသ သူတသည်
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ထက်သငသ
့်် ည့််
့်
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ရရှန္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု လပ်ငန်ိုးစဉ်
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သူသည် မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးပပီိုး တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက
ဆလ ဘ်တပိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဤအမှုက မတဆ င်ရွကခ
် ပ
ဲ့် ါက၊ သူ၏ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
သည့်အ
် ခါမျှ ဝင်တရ က်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။
့် သက်ဆင်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးထဲသ မည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊
့် တရ က်ပပီိုးသည်န္င
မတက င်ိုးမှုပပြုသူတသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရကကလမ်မ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် မှနက
် န်တသ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ရှကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုးသည်
၎င်ိုးတတဆ
င်ရွကသ
် ငတ
့်် သ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ၎င်ိုးတ၏
့်် တူ
့်
့် ကယ်ပင်အမျြုိုးအစ ိုးန္ှငအ
ရှကကလမ်မ
့်် င်သည့်် တနရက်
့် ည်။ ဤအရ သည်သ လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ န္ှငဆ
့်
ပြစ်လမ်မ
ွ ်၏ ပြစ်တပေါ်တိုးတက်မှုအတွက် မလဲမတရှ င်သ တသ
့် ည်၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဦိုးတည်ရ ပြစ်လမ်မ
ွ ်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဝင်တရ က်တသ အခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်ပပီိုး အဆိုးစန
ွ တ
် သ စွမ်ိုးတဆ င်တအ င်ပမင်မသ
ှု ည်
ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးသ တရ
က်ရှလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သူ၏အမှု၏ တန က်ဆိုးအပင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
ဤအမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏ ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ယယွငိုး် ပျက်စီိုးတသ ် ဘဝအပပင်၊
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘဝကပါ အဆိုးသတ် တပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ထတနရ မှစ၍ လူသ ိုးမျ ိုးသည် နယ်ပယ်သစ် တစ်ခထဲသ ဝင်
့် ည်။
့် တရ က်ကကလမ်မ
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဇ တပကတ၌ အသက်ရင
ှ က် ကတသ ်လည်ိုး၊ အသက်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်တ အကက ိုးတင
ွ ် သသ ထင်ရှ ိုးတသ
ပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုး ရှသည်။ တည်ရမှု
ှ ၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တည်ရမှု
ှ သည်လည်ိုး ပခ ိုးန ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ လူအမျြုိုးအစ ိုးသစ်၏ အသက်တ ပြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှပပီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်တ အပပင်၊ လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးတ ပပန်
့် လည်ရရှပပီိုးပြစ်သည့်် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။

ဤသည်တမှ့် တစ်ချန်က ဘရ ိုးသခင်က မန ခခဲသ
့် ည့်၊် ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က်
သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်က င်္ဏ်သတရ
ညှြုိုးတစခဲက့် ကပပီိုးတန က် သူက
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
့် မ
့် သက်တသခခဲသ
ကကြုက ရှငသ
် န်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ ၊် ၎င်ိုးတ၏တည်
ရပခင်
ှ ိုးသည် အဓပပ ယ် အရှဆိုးတသ
့်
တည်ရမှု
ှ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခသူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကပပီိုး၊ အသက်ရင
ှ ရ
် န် သငတ
့်် တ ်သည့်် လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခ မရပ်တည်န္င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဆက်လက် အသက်ရင
ှ ရ
် န် မသငတ
့်် တ ်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူ၏ အကျြုိုးဆက်တစ်ခ
ပြစ်လမ်မ
ပျက်သဉ်ိုးပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
က် အတက င်ိုးဆိုး
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသတသ
့်
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တင
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် န္ှစ်သက်ြွယတ
် သ နယ်ပယ်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်တသ အခါတွင၊် လူတက
ွ ိုး် န္ှင ့်် ဇနီိုးအကက ိုး၊
့် ည်ဟ စတ်ကူိုးကကသည့်် ခင်ပန
့် တတွျို့ ရှလမ်မ
ြခင်န္င
ှ ့်် သမီိုးအကက ိုး သမဟ
ှ ့်် သ ိုးအကက ိုး ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး တစ်ခမျှ ရှလမ်မ
့် ည်
့် တ် မခင်န္င
မဟတ်တပ။ ထအချန်တွင ် လူသ ိုးအသီိုးသိုးီ သည် မမတ၏
့် ကယ်ပင်အမျြုိုးအစ ိုးတန က်က
လက်ကကလမ်မ
ဲ င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မသ ိုးစမျ ိုးသည် အစတ်စတ်အပမ ပမ ပပြုကွန္
့် ည်။ လိုးဝ
ကျဆိုးလျက်၊ စ တန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် တန္ှ ငယ
့်် က
ှ လ
် မ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး
ရှတတ မ
ြျက်ဆိုးီ ခရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ န ခပခင်ိုး မရှတသ ထလူတသည်
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ်
့်
ကျြုိုးန္နွ ခတသ လူမျ ိုးသည်သ ကျန်ရလ
ှ မ်မ
် ည်ိုးပါိုးတသ မသ ိုးစမျ ိုးသည်
့် ည်။ ထသပြင
့် ့်် အလွနန
မပျက်မစီိုးဘဲ ရှငသ
် န်လမ်မ
လက်
့် ည်။ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည် အဘယ်သ ဆက်
့်
တည်ရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယခင် ဇ တပကတ အသက်တ သည် လိုးဝ
တ ိုးပမစ်ခရလမ်မ
ိုး ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး မည်သ ့်
့် ည်။ ထအခါ လူတအကက
့်
တည်ရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး မရှဘဲ၊ လူသ ိုး
အသက်တ သည် အတတ်၏ အသက်တ တဟ င်ိုး ပြစ်တတ မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် အသစ်တသ
အသက်တ တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ မဘမျ ိုးသည် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် မဘမျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
ွ ိုး် မျ ိုးသည် ဇနီိုးမျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည်။ ခင်ပန
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
ဇနီိုးမျ ိုးသည် ခင်ပန
ွ ိုး် မျ ိုးက ဆိုးရှုိုးလမ်မ
့် ည်။ လတ်တတလ တွင ် လူမျ ိုးကက ိုး၌ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ အတယ က်တင်ိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်တပ။
ဤသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မျြုိုးသည်သ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုးတက
့် ည်။
့်
့် ပင်ဆင်လမ်မ

ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မျြုိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယန္
် င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ထ ိုးရှခဲက
ထအချန်ကတည်ိုးက
့်
၎င်ိုးတက
ွ ်အတွက်
့် ဦိုးတဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတန
့် က် သူသည် ၎င်ိုးတက
့် ကယ်တင်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အပပစ်တပြရ ယဇ် အပြစ် အတစခခဲသ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ရဦိုးမည်၊
့် ည်။ အဆိုးတွင ် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူသ ိုးမျ ိုးက လိုးဝ ကယ်တင်ရဦိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် မူလ ပသဏ္ဌ န်သ ့်
ပပန်ပြစ်တစရဦိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အစအဦိုးကတည်ိုးက သူပါဝင်လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုး၏မူရင်ိုး ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ရပ်ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်သ ပပန်
့် ပြစ်တစပခင်ိုး- ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္င်ငတတ ်က တည်တထ င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုး၏
မူလရပ်ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်က နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစလမ်မ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်န္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး အလယ်တွင ် သူ၏ ဩဇ အ ဏ က နင်္အတင်ိုး
ပပန်ပြစ်တစမည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး စတ်န္လ
ှ ိုးအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး တ ဝန်ရသည့်
ှ
်
အလပ်တ ဝန်ကလည်ိုး ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထသပြင
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်က မန ခတသ ရန်သတ
ထတန
ွ ်သည် စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တွင ် အသက်ရင
ှ ခ
် ပဲ့် ပီိုး စ တန်၏အမနမ
် ့် ျ ိုးက
့် က် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လက်န ခဲသ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ကက ိုးတင
ွ ် အလပ်လပ်ရန်
့် ည်။ ထတကက
့်
နည်ိုးလမ်ိုး မရှခဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် ကဲသ
့် တကက က်ရွ ျို့တတ်တသ ကကည်ညြုမှုက သ ၍ပင် မရရှန္င်
ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
ကိုးကွယ်သငတ
့်် သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် တကျ ခင်ိုးခဲက့် ကက ယင်ိုးအစ ိုး
့်
စ တန်က ကိုးကွယခ
် ကဲ့် ကသည်။ စ တန်သည် ၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အသည်ိုးတကက ်
့် တ်န္လ
ပြစ်လ ခဲသ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် သူ၏ရပ်တည်မက
ှု
့် ည်။ သပြစ်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
ဆိုးရှု ိုးခဲရ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး တန က်ကယ
ွ ်က အဓပပ ယ်က
့် ၏၊ ယင်ိုးမှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဆိုးရှု ိုးခဲသ
င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး တန က်ကွယက
်
့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ ထတကက
့်
အဓပပ ယ်က ပပန်လည်ရယူရန်၊ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မူလရပ်ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်က နင်္အတင်ိုး
ပပန်ပြစ်တစရမည်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမှ
ြယ်ရှ ိုးပစ်ရမည် ပြစ်သည်။ စ တန်ထမှ လူသ ိုးမျ ိုးက ပပန်လည်ရယူရန်၊ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် အပပစ်မှ
ကယ်တင်ရမည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် မူလရပ်ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်န္င
လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က တပြည်ိုးပြည်ိုး နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစန္င်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် သူ၏န္င်ငတတ ်က
နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစန္င်တပသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သ ၍ တက င်ိုးစွ
ဝတ်ပပြုကိုးကွယခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ပမတက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ ရှငသ
် န်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်

ပငင်ိုးဆန်တသ သူတက
ွ ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးကလည်ိုး တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် အဆိုးစန
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲတ
ွ ်တစမည်
့် သ တကက င၊့်် သူသည် ၎င်ိုးတက
့် သူအ
့် ိုး ကိုးကယ
ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မူလ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က
နင်္အတင်ိုးပပန်ပြစ်တစလတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးက လိုးဝ နင်္အတင်ိုးပပန်ပြစ်တစမည် ပြစ်ပပီိုး မည်သည့််
မစင်ကကယ်မှုမျှ ရှတစမည် မဟတ်တပ။ သူ၏ ဩဇ အ ဏ က နင်္အတင်ိုးပပန်ပြစ်တစပခင်ိုး ဆသည်မှ
လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး သူက
ွ ်တစက ကျြုိုးန္နွ ခတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ကိုးကယ
လူသ ိုးမျ ိုးက သူတကက
င ့်် အသက်ရှငတ
် စလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သူ၏ဩဇ အ ဏ ၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
့်
သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးက ပျက်စီိုးတစလမ်မ
ူ ကမျှ
့် ည်ဟ ဆလသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သထ
ခခမှုမရှတစဘဲ သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အရ ရ တင်ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင ် ပြစ်တပေါ်တစပမဲ
ပြစ်တပေါ်တစလမ်မ
့် ည်ဟ ဆလသည်။ သူတည်တထ င်လတသ န္င်ငတတ ်သည် သူ၏ကယ်ပင် န္င်ငတတ ်
ပြစ်သည်။ သူအလရှတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူက
် ည့်သ
် ၊ူ သူက
့် ကိုးကွယမ
့် လိုးဝ
ကျြုိုးန္ွန ခမည့်သ
် န္
ူ င
ှ ့်် သူ၏ဘန်ိုးအသတရက ထင်ရှ ိုးတစမည့်သ
် ူ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က မကယ်တင်ပါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
တန က်ကယ
ွ ်က အဓပပ ယ်သည် တပျ က်ဆိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင ်
တန က်ထပ် ဩဇ အ ဏ ရှတတ မ
့် ၊ ့် သူ၏ န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
တည်ရန္
ှ င်တတ မ
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် မြျက်ဆိုးီ ပါက၊ သူသည်
့် ည် မဟတ်တပ။ သူက
့် မန ခတသ ရန်သမ
မမ၏စလင်တသ ဘန်ိုးအသတရက ရရှန္င်လမ်မ
့် ၊ ့် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
သူ၏န္င်ငတတ ်ကလည်ိုး တည်တထ င်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်တမှ့် သူ၏အမှု စလင်ပခင်ိုးန္ှင-့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ်ရှ သူက
ှ ့်် စလင်တစပခင်ိုး
့် မန ခသည့်် သူမျ ိုးက လိုးဝြျက်ဆိုးီ ရန်န္င
ခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးက ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးြ ပြစ်
့်
့် သည်- သူ၏ ကကီိုးမ ိုးသည့််
တအ င်ပမင်ပခင်ိုး အမှတ်လကခဏ မျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် မူလ
ရပ်ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစပပီိုးသည့်အ
် ချန်န္င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် သက်ဆင်ရ
တ ဝန်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ချန်၊ ၎င်ိုးတ၏
် န်တသ တနရ မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးပပီိုး
့် ကယ်ပင် မှနက
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ကျြုိုးန္နွ ခသည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
ကိုးကယ
ွ ်သည့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတစ်စက ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်က ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
သူက
် သ န္င်ငတတ ်တစ်ခကလည်ိုး တည်တထ င်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သူသည်
့် ကိုးကွယတ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ထ ဝရ တအ င်ပမင်ပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
် ့် ျင်သူ အ ိုးလိုးသည်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
့် ဆနက
ထ ဝရက လပတ်လိုး ပျက်စီိုးကကလမ်မ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် သူ၏
့် ည်။ ဤအရ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မူလရည်ရွယ်ချက်က နင်္အတင်ိုးပပန်ပြစ်တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး

ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်က နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်န္င
ှ ့်် သူ၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုးအလယ်တင
ွ ် သူ၏ဩဇ အ ဏ ကလည်ိုး နင်္အတင်ိုး
ပပန်ပြစ်တစလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် သူ၏ လိုးဝဥဿ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သတကဂတမျ ိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ထအချန်မစ
ှ ၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် တရ က်လမ်မ
လမ်ိုးတကက င်ိုးမန
ှ တ
် ပေါ်တင
ွ ် ရှသည့်် အသက်တ တစ်ခ စတင်လမ်မ
့် ည်။ သူသည်လည်ိုး ထ ဝရ
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ လူ
် င
ှ အ
့်် တူ ဝင်တရ က်လမ်မ
ှ ့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူကယ်တင်န္င
့် သ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
လူသ ိုးမျ ိုး အတူတကွမျှတဝသည့်် ထ ဝရအသက်တစ်ခက စတင်လမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
ညစ်ညမ်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မန ခပခင်ိုးတသည်
တပျ က်ကွယပ် ပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးပခင်ိုး
့် ည် ပြစ်သကဲသ
့်
အ ိုးလိုးသည် ကွယတ
် ပျ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဤကမဘ တလ ကထဲက ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အရ ရ တင်ိုးသည် တည်ရလ
ှ မ်မ
ှ ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးသ သူ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုးသ ကျန်ရလ
ှ မ်မ
ှ မ်မ
့် ည်။ သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသ ကျန်ရလ
့် ည်။

တယရှု ၏ဝိည ဉြနဓ ကို သင်တတွွေ့ ခမင်သည့််အြျိန်တင
ွ ် ဘုရ ားသြင်သည်
တက င်ားကင်နင
ှ တ
့်် ခမကကီားကို အသစ်တစ် န် ခပ လုပ်ပပီ ားခ စ်လမ
ိ ့််မည်
သင်သည် တယရှု ကပမင်တတွျို့လသတလ ။ တယရှု န္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရင
ှ လ
် သတလ ။ တယရှု တပပ သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးလသတလ ။ သပြစ်
့် ပါက တစ်ြန် ပပန်ကကလ သည့်် တယရှု က သင်မည်သ ့်
ကကြုဆမည်နည်ိုး။ သင် အပပည့်အ
် ဝ ပပင်ဆင်ပပီိုးပပီတလ ။ တယရှု ၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက မည်သည့်ပ
် စပြင ့််
သင် ကကြုဆမည်နည်ိုး။ တယရှု တန က်သလ
ှ တင်ိုးသည် တယရှု က တက င်ိုးစွ
့် က်သည့်် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ကကြုဆ ချင်ကကလမ်မ
် ဤအရ က သင်တ စဉ်ိုး
့် ည်ဟ ငါထင်သည်။ သတသ
့်
့် စ ိုးပပီိုးပပီတလ - တယရှု
ပပန်ကကလ ချန်တွင ် သူက
် ကယ် သလမ်မ
့် ည်တလ ။ သူတပပ သည့်် အရ တင်ိုးက သင်တ ့်
့် သင် အမှနတ
အမှနတ
် ကယ် သတဘ တပါက်လမ်မ
့် ည်တလ ။ သူတဆ င်ရွက်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးက သင်တ ့်
အမှနတ
် ကယ် မခင်ိုးချက်မရှ လက်ခလမ်မ
့် ည်တလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ြတ်ြူိုးသူတင်ိုး တယရှု ၏
ပပန်ကကလ ကကပခင်ိုးက သရှကကပပီိုး၊ ကျမ်ိုးစ ြတ်ြူိုးသူတင်ိုးက သူ၏ ကကလ ပခင်ိုးက မမှတ်မသန်
တစ င်တ
က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တအ
့် နကက၏။ ထအခက်အတန ် တရ
့်
့် ိုးလိုး
အစွဲအလမ်ိုးကကီိုးကကပပီိုး၊ သင်တ၏
ှ မ
် ှုသည် ချီိုးကျြူိုးထက်၏၊ သင်တ၏
့် ရိုးသ ိုးစစ်မန
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည်
အမှနတ
် ကယ် အ ိုးကျစရ တက င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
ကကီိုးတလိုးတသ
့်
အမှ ိုးတစ်ရပ်ကကျြူိုးလွနမ
် ပပီိုးပြစ်သည်က န ိုးလည်ကကသတလ ။ တယရှု သည် မည်သည့်် ပစပြင့််
ပပန်ကကလ မည်နည်ိုး။ တယရှု သည် ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက ပပန်ကကလ မည်ဟ သင်တ ယ
့် ကကည်သည်၊

သတသ
် သင်တက
့် ရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ သူ၏
့်
့် ငါတမိုးသည်- ဤပြြူတသ မိုးတမ်သည် မည်သည်အ
ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနသည့်် တယရှု ၏ တန က်လက်မျ ိုးစွ ပြင၊့်် မည်သည့််
လူမျ ိုးအလယ်တွင ် သူဆင်ိုးသက်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
တယရှု ဆင်ိုးသက်တသ သူတအထဲ
တင
ွ ်
့်
့်
ပထမဦိုးဆိုးပြစ်ပါက၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ဤအရ က အလွနအ
် ကျွ မတရ ိုးမှုဟ
ပမင်လမ်မ
တယရှု အတပေါ် လွနစ
် ွ ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ ပ် ပီိုး သစစ တစ ငသ
့်် သည်က
့် ည်မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့်
ငါသတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
တယရှု က ပမင်ြူိုးသတလ ။ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ သ
့်
့် သတလ ။
သူန္င
ှ အ
့်် တူ တနြူိုးသတလ ။ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် မည်မျှန ိုးလည်သနည်ိုး။ အချြုျို့က
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
က်တစသည်ဟ
့် အတနရခက်သည့်် စတ်အကျပ်အတည်ိုးထဲသ တရ
့်
ဆလမ်မ
် သည် ကျမ်ိုးစ က အစအဆိုး ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ြတ်ပပီိုးပါပပီ။ တယရှု က
့် ည်။ ၎င်ိုးတက၊
့် “ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် န ိုးမလည်ဘဲ အဘယ်သ ရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ တယရှု ၏စတ်သတဘ ထ ိုးကမဆန္ှင-့်် ကယ်တတ ်
ဝတ်ဆင်လသည့်် အဝတ်အစ ိုး အတရ င်ကပင် ကျွန္ပ်
် သသည်။ တယရှု က ကျွန္ပ်
် န ိုးမလည်ဟ
သင်ဆသည်အ
့် ခါ ကျွန္ပ်
် က တသိုးသမ်တစသည် မဟတ်ပါလ ိုး။” ဟ ဆလမ်မ
့် ည်။ ဤကစစရပ်မျ ိုးက သင်
အပငင်ိုးမပွ ိုးန္ှငဟ
့်် ငါအကကပပြု၏။ စတ်ပငမ်တစပပီိုး တအ က်ပါတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးအတကက င်ိုးက
မတ်သဟ ယပပြုသငသ
့်် ည်။ ဦိုးစွ ပထမ၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ပပီိုး
သတဘ တရ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က သင်သပါသတလ ။ ဒတယအတနပြင်၊့်
အယူအဆမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က
သင်သပါသတလ ။ တတယအတနပြင်၊့် မည်သည်အ
့် ရ သည် စတ်ကိုးူ ထ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး
မည်သည်အ
့် ရ သည် စစ်မန
ှ သ
် ည်က သင်သပါသတလ ။
လူအချြုျို့က တယရှု က ၎င်ိုးတ န့် ိုးမလည်သည်က ပငင်ိုးဆကကသည်။ သတသ
် သင်တသည်
သူက
့်
့်
့်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်လိုးကမျှ န ိုးမလည်ကကဟ
ငါဆ၏။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီသည် ကျမ်ိုးစ ၏
့်
အပြစ်အပျက်မျ ိုးတကက င၊့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တပပ ဆထ ိုးတသ အရ တကက င ့်် သူတန
့် က်သ ့်
လက်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်၏။ သင်တသည်
တယရှု န္င
ှ အ
့်် တူတနြမဆ
့်
့် န္ှင၊့်် သူက
့် လိုးဝ တတွျို့ ပမင်ြူိုးပခင်ိုးပင်
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူအ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် ိုး တစ်ခဏမျှ အတြ ်မပပြုြူိုးတပ။ ထသပြင
့် ၊့်် တယရှု န္င
့်
သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် သတဘ တရ ိုးသ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
ကင်ိုးမဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ လူအချြုျို့က တယရှု ၏ပတူက ပမင်တက င်ိုး ပမင်ြူိုးလမ်မ
့် ည်၊ သမဟ
့် တ်
အချြုျို့က တယရှု ၏အမ်သ က
့် ည်။ အချြုျို့က တယရှု ၏
့် ယ်တင် အလည်အပတ် သွ ိုးတက င်ိုး သွ ိုးြူိုးလမ်မ
အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက ထြူိုးတက င်ိုး ထြူိုးန္င်သည်။ သတသ
် တယရှု စ ိုးသည့်် အစ က သင်ကယ်တင်
့်
ပမည်ိုးြူိုးလျှငပ
် င်၊ သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်၏ သန ိုးလည်မသ
ှု ည် သတဘ တရ ိုးသ ပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး

လက်တတွျို့မကျတပ။ မည်သပင်
့် ၊ ့်
့် ပြစ်တစ၊ သင်သည် တယရှု က တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးသကဲသ
ဇ တခန္ဓ အသွငပ် ြင့်် တစ်ခါမျှ သူန္င
ှ အ
့်် တူ အတြ ်မပပြုြူိုးတချ၊ ထတကက
င့်် တယရှု န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့်
သင်၏သန ိုးလည်မသ
ှု ည် အစဉ်ပင် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ကင်ိုးမဲသ
့် ည့်် အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ
သတဘ တရ ိုးသ ပြစ်တပမည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်အ
့် ြ စ
့် တ်ဝင်စ ိုးမှု
နည်ိုးပါိုးတက င်ိုး နည်ိုးပါိုးလမ်မ
် သင်က
သင်သည်
့် ည်၊ သတသ
့် ငါ ဤသတမိုး၏့်
့်
သင်အကကြုက်န္စ
ှ ်သက်ဆိုးတသ စ တရိုးဆရ ၏ လက်ရ မျ ိုးစွ က ြတ်တက င်ိုး
ြတ်န္င်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူန္င
ှ အ
့်် တူ အချန်မကန်ဆိုးြူိုးဘဲန္င
ှ ့်် သူက
် ဝ
့် သင် အပပည့်အ
န ိုးလည်န္င်ပါသတလ ။ သူ၏ ပင်ကစရက်က မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် ူသည်က သင် သပါသတလ ။
မည်သည့်် ဘဝမျြုိုး သူတနထင်သည်က သင်သသတလ ။ သူ၏စတ်ခစ ိုးချက် အတပခအတနန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်အ
် ရ တစ်ခတစ်တလက သင် သပါသတလ ။ သင် တလိုးစ ိုးသည့်် လူတစ်ဦိုးကပင် သင်
အပပည်အ
့် ဝန ိုးမလည်န္င်တပ၊ ထတကက
င့်် တယရှု ခရစ်က သင် န ိုးလည်ြ မည်
သပြစ်
့်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
တယရှု န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သင် န ိုးလည်သည့်် အရ တင်ိုးသည် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုး
အပပည့်ရ
် ပပီ
ှ ိုး၊ သမမ တရ ိုး သမဟ
့် တ် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး စွဲကင်ပခင်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးသည် နတဟ င်ပပီိုး
ဇ တပကတန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် တန၏။ ထသတသ
သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် တယရှု ၏ ပပန်လည်ကကလ ပခင်ိုးက
့်
ကကြုဆြ သင
က
့်် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတစန္င်မည်နည်ိုး။ ဇ တပကတ၏ စတ်ကူိုးယဉ်မှုမျ ိုး၊
့်
အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် ပပည်တ
့် နသူမျ ိုးက တယရှု လက်ခလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တယရှု က
န ိုးမလည်သမ
ူ ျ ိုးသည် သူက
ူ ျ ိုးပြစ်ရန် မည်သသင်
့် တ ်န္င်မည်နည်ိုး။
့် ယကကည်သမ
့် တ
ြ ရရှဲတက
ခသ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က သင်တ သ
့်
့် တယရှု က ဆန်ကျင်
့် လပါသတလ ။
ြ ရရှဲတ၏
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
တမရှယန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
့် အန္ှစ်သ ရက သင်တသ
့် ရှရန် ဆန္ဒရသတလ
့်
စတ်ကိုးူ ယဉ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ခ
် ကဲ့် ကသည်။ ထအပပင်
၊ တမရှယလ မည်ဟသ
့်
၎င်ိုးတယ
င့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ကကည်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ အသက် သမမ တရ ိုးက မရှ ခဲက့် ကတချ။ ထတကက
့်
့်
အသက်၏လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အသမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုး၏လမ်ိုးခရီိုးက
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က မသကကသည့်အ
် တွက်၊ ယတနတွ
် င် ၎င်ိုးတသည်
တမရှယက
့် ငပ
့်
တစ င်ဆ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် င်ိုးဆဲပြစ်၏။ ထသ မ
့် က်မဲသည့်၊် တခါင်ိုးမ ပပီိုး မသန ိုးမလည်တသ သူတသည်
့်
တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ က ရရှန္င်မည်ဟ သင်တ မည်
သဆ
သ ့်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ တမရှယက ၎င်ိုးတ မည်
့်
ရှု ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှု ဦိုးတည်ရ က
့်
မသကကတသ တကက င၊့်် တယရှု တပပ သည့်် သမမ တရ ိုး၏လမ်ိုးခရီိုးက မသကကတသ တကက င်၊့် ထအပပင်
့်
တမရှယက ၎င်ိုးတ န့် ိုးမလည်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် တယရှု က ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တမရှယက လိုးဝ မပမင်ြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် တမရှယန္ှင ့်် အတြ ်ပပြုပခင်ိုး လိုးဝမရှကကသည့်အ
် တွက၊် တမရှယ၏

အန္ှစ်သ ရက ပြစ်န္င်သမျှ မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ဆ ဆန်ကျင်
တနစဉ်တွင ် တမရှယ၏ န မက အချည်ိုးန္ိုးီှ
့်
ြက်တွယတ
် နပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ အမှ ိုးက ပပြုမခဲက့် က၏။ ဤြ ရရှဲတသည်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့််
့်
တခါင်ိုးမ ကကသည်၊ မ နတထ င်လ ိုးပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက မန ခခဲက့် ကတချ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုး အတပခခသတဘ တရ ိုးမှ - သင်၏တဟ တပပ မှု မည်မျှ နက်နသ
ဲ ည်ပြစ်တစ၊ သင်၏
ကသဇ အ ဏ မည်မျှ ပမင်မ
့် ိုးသည်ပြစ်တစ၊ တမရှယဟ အတခေါ်မခရပါက သင်သည်
ခရစ်တတ ်မဟတ်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤအပမင်မျ ိုးသည် မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ရယ်
ြွယတ
် က င်ိုးသည်
့်
မဟတ်တလ ။ သင်တက
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်မှု အနည်ိုးငယ်မျှ
့် တန က်ထပ် ငါ တမိုးမည်- တယရှု န္င
မရှသည်က တထ က်ဆလျှင၊် အတစ ဆိုးကျသည့်် ြ ရရှဲတ၏
နရ
် န်
့် အမှ ိုးမျ ိုးက သင်တ ကျြူိုးလွ
့်
အလွနအလွ
် ့်
န ် လွယက
် ူသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်သတလ ။ သင်သည် ခရစ်တတ ်က ဆန်ကျင်
မည်မဟတ်ဟ အမှနတ
် ကယ်
့်
အ မခန္င်သတလ ။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်တန က်
လက်န္င်ပါသတလ ။ သင်သည် ခရစ်တတ ်က ဆန်ကျင်
မည်၊ မဆန်ကျင်
မည်က မသပါက၊ သင်သည်
့်
့်
တသပခင်ိုး၏တချ က်ကမ်ိုးစွနိုး် တင
ွ ် အသက်ရင
ှ တ
် နန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်ဟ ငါဆသည်။ တမရှယက
မသခဲတ
န္င်စမ
ွ ်ိုးရှကကသည်၊ တယရှု ကပငင်ိုးပယ်န္င်စွမ်ိုးရကကသည်
ှ
၊
့် သ သူအ ိုးလိုးသည် တယရှု ကဆန်ကျင်
့်
သူက
ွ ်ိုးရကကတလသည်
ှ
။ တယရှု က န ိုးမလည်တသ လူ အ ိုးလိုးသည် သူက
့် အသတရြျက်န္င်စမ
့်
ပငင်ိုးပယ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး သူက
ွ ်ိုး ရှသည်။ ထအပပင်
၊ ၎င်ိုးတသည်
တယရှု ၏
့် တဝြန်ပတ်ခတ်န္င်စမ
့်
့်
ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးမအ
ှု ပြစ် ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး တယရှု လူဇ့် တ
ပပန်လည်ခယူသည်က သ ၍ မျ ိုးတသ လူတက
် ျကကလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက သင်တက
့် ရှု တခ
့်
စိုးရွ ျို့တစသည် မဟတ်တလ ။ သင် ရင်ဆင်သည့်အ
် ရ မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ မမက်ဆတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး ယယွငိုး် ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် တယရှု တြ ်ပပခဲသ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက
ပစ်ပယ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
အလွန ် စတ်ရှုပ်တထွိုးပါက၊ တယရှု ထမှ မည်သည်အ
့် ရ က
့် ည်။ သင်တသည်
့် လမ်မ
့်
ရရှန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏အမှ
ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်ြ တခါင်
ိုးမ စွ ပငင်ိုးဆပါက၊ တယရှု သည်
့်
့်
ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက လူဇ့် တ ပပန်လည်ခယူချန်တွင ် သူ၏ အမှုက သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် ့်
့်
န ိုးလည်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ဤအရ က သင်တအ
့် ိုး ငါ တပပ ၏- သမမ တရ ိုးက လက်မခတသ ်လည်ိုး၊
တယရှု ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက ကကတရ က်ပခင်ိုးက တကက င်ိုးကျြုိုးမပမင်ဘဲ တစ င်ဆ
့် င်ိုးသည့်် လူတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ဧကန်မချ ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးမမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရမည့််
့်
အမျြုိုးအစ ိုးပြစ်တပသည်။ သင်တသည်
တယရှု ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်ကမျှ အလရှပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘ၏
့်
အတသခပပည့်စ
် တသ နယ်ပယ်ကမျှ လချင်တသ ်လည်ိုး၊ တယရှု တပပ ခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက

သင်သည် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ မန ခြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူ ပပန်လည် လူဇ့် တခယူချန်တင
ွ ် တယရှု
တြ ်ပပသည့်် သမမ တရ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ရရှြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ တယရှု ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက
ပပန်ကကလ ပခင်ိုး အချက်အတွက် အလဲအလှယ်အပြစ် သင်တ မည်
သည်အ
့် ရ က စပပြုကကမည်နည်ိုး။
့်
အပပစ်မျ ိုးက သင်တ ထပ်
တလဲလဲ ကျြူိုးလွနပ် ပီိုးတန က် သင်တ၏
့်
့် ဝန်ချမှုက တပပ ဆသည့််
ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် က
ှု တလ ။ ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက ပပန်ကကလ သည့်် တယရှု က သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ
့်
ဆက်ကပ် ပူတဇ ်ကကလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သင်တ မ
့် မတက
့် ယ်ကယ် ချီိုးတပမှ က်သည့််
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တသ အလပ်ကတလ ။ ပပန်ကကလ သည့်် တယရှု က သင်တက
့်
ယကကည်စတ်ချတစရန် မည်သည့်အ
် ရ က သင်တ စ
့် မမ တရ ိုးကမျှ
့် ည်နည်ိုး။ မည်သည်သ
့် ပပြုကကလမ်မ
န ခပခင်ိုးမရှသည့်် သင်တ၏
့် မ နတထ င်လ ိုးတသ သဘ ဝကတလ ။
သင်တ၏
့်် မှုသည် စက ိုးပြငသ
့််
ပြစ်၏၊ သင်တ၏အသ
သည် ဉ ဏ်န္င
ှ သ
့်် ဆင်ပပီိုး
့် သစစ တစ ငသ
့်
အယူအဆန္ှငသ
့်် ဆင်၏၊ သင်တ၏
့် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
ရရှပခင်ိုးအတွက်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ကဲသ
့် ့်
့်
့်
ပြစ်ရမည်နည်ိုး။ ယတနတွ
် င်၊ သင်တသည်
သမမ တရ ိုး၏ စက ိုးတစ်လိုး စီတင်ိုးက
့် ငပ
့်
န ိုးမတထ င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က သင်တမသ
့် ၊ ခရစ်တတ ်က
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က သင်တမသ
ညြုရမည်က သင်တမသ
့် ၊ တယတဟ ဝါက မည်သကကည်
့်
့် ၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်ထသ
ဲ မည်
သဝင်
့်
့် တရ က် ရမည်က
သင်တမသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏လှညပ့်် ြ ိုးမမ
ှု ျ ိုးကက ိုး
့် ကကသကဲသ
မည်သခွ့် ပဲ ခ ိုးရမည်က သင်တ မသ
ကကတချ။ သင်၏ အတတွိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ ဘရ ိုးသခင်
့်
တြ ်ပပသည့်် သမမ တရ ိုး၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်ခတစ်တလက ရှု တ်ချရန်သ သင်သသည်။ သင်၏
န္ှမ်ခ
့်် မှုသည်
့် ျမှုသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်၏ န ခမှုသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်၏သစစ တစ ငသ
အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်၏ သမမ တရ ိုးရှ တြွလစတ်သည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သင်၏ကကည်ညြုမှုသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ နမတ် လကခဏ မျ ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ သူမျ ိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်် အမျြုိုးအစ ိုး ဧကန်မချ ပြစ်ကကသည်ဟ သင်တက
့်
ငါတပပ ၏။ လူဇ့် တအပြစ်သ ပပန်
့် ကကလ ပပီိုးပြစ်တသ တယရှု ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသူမျ ိုးသည် ငရဲ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး၊
ထ ဝရပျက်စီိုးပခင်ိုး ခရမည့်် အမျြုိုးအစ ိုး ဧကန်မချ ပြစ်တပသည်။ ငါတပပ သည့်် အရ က မျ ိုးစွ တသ
လူတသည်
င်္ရမစက်ဘတ
ဲ နတက င်ိုးတနန္င်သည်၊ သတသ
် တယရှု သည် ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက
့်
့်
တက င်ိုးကင်ဘမှ ဆင်ိုးသက်လ သည်က သင်တမျက်
စပြင်တ
့် ခါ၊ ဤသည်မှ
့် တွျို့သည်အ
့်
တပြ င်မ
ွ ်လ ပခင်ိုးပြစ်လမ်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏တနမင်ိုး လူသရှငက် က ိုး တပေါ်ထက
့် ည်ဟ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးဟဆတသ

တယရှု ၏တန က်သ လ
ူ င်ိုးက ငါတပပ လတသိုး၏။ သင်အ
့် တွက် ထအချန်သည်
့် က်သတ
အလွနစ
် တ်လှုပ်ရှ ိုးြွယ် တက င်ိုးသည်အ
့် ချန်တစ်ခ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ သတသ
် တယရှု
့်
တက င်ိုးကင်ဘမှ ဆင်ိုးသက်သည်က သင် မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ချန်သည် အပပစ်တပိုးခရရန် သင် ငရဲသ ့်
ဆင်ိုးသည့်အ
် ချန်လည်ိုး ပြစ်သည်က သင်သသင်သ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
အဆိုးသတ်ချန် ပြစ်လမ်မ
့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆလ ဘ်ချီိုးပမှငက
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးက အပပစ်တပိုးသည်အ
့် ချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ သမမ တရ ိုး၏
တြ ်ပပချက်သ ရှသည့်် အချန်တွင၊် လူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးက မပမင်မီ ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှု ပပီိုးဆိုးပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ည်ိုး။ သမမ တရ ိုးကလက်ခပပီိုး၊
နမတ်လကခဏ မျ ိုးက မရှ တြွသကဲသ
့် ၊ ့် ထသပြင
့် ခရပပီိုးသူမျ ိုးသည်
့် ့်် သန်စင်
ဘရ ိုးသခင်၏ပလလင်တရှ ျို့သ ပပန်
ှ ၏
် တထွိုးပက်မထ
ှု သ
ဲ ့်
့် ည်ပြစ်က ြန်ဆင်ိုးရင
့် လ ကကပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ဝင်တရ က်ရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ “ပြြူတသ မိုးတမ်မစီိုးသည့်် တယရှု သည် တယရှု အတယ င်တဆ င်တသ သူ
ပြစ်သည်” ဟ မတလျှ တ
့် မ်ိုး ယကကည်ကကသူမျ ိုးသည်သ ထ ဝရအပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
နမတ် လကခဏ မျ ိုးပပတသ တယရှု ၌သ ယကကည်ကကပပီိုး၊
့် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ပပင်ိုးထန်သည့်် တရ ိုးစီရင်မက
ှု တကကည က စစ်မှနတ
် သ အသက်လမ်ိုးခရီိုးက ထတ်ပပန်တသ တယရှု က
အသအမှတ်မပပြုကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တယရှု သည် ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက
့်
လူပအလယ်တွင ် ပပန်ကကလ ချန်တွင ် ၎င်ိုးတက
် ပြရှငိုး် သည်သ ပြစ်န္င်တပသည်။
့် ကင်တွယတ
၎င်ိုးတသည်
တခါင်ိုးမ လွနိုး် ၏။ မမတက
့်
့် ယ်ကယ် ယကကည်စတ်မျ ိုးလွနိုး် သည်၊
မ နတထ င်လ ိုးလွနိုး် ကကတလသည်။ ထသတသ
ကယ်ကျင်တ
ူ ျ ိုးက တယရှု က
့် ရ ိုးပျက်သမ
့်
မည်သဆ
့်် င်မည်နည်ိုး။ တယရှု ၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
့် လ ဘ်ချီိုးပမှငန္
လက်ခန္င်စွမ်ိုးရသူ
ှ မျ ိုးအတွက် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးတစ်ရပ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး သမမ တရ ိုးက
လက်ခန္င်စွမ်ိုးမရှသူမျ ိုးအတွက် ယင်ိုးမှ ပပစ်ဒဏ်စီရင်ပခင်ိုး၏ လကခဏ တစ်ရပ်ပြစ်သည်။
သင်တသည်
မမတ၏
့်
့် ကယ်ပင်လမ်ိုးတကက င်ိုးက တရွ ိုးချယ်သငပ့်် ပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
မပပစ်မှ ိုးမတစ ်က ိုးသငသ
့်် ကဲသ
့် သမမ
တရ ိုးက မပငင်ိုးပယ်သငတ
့်် ပ။ သင်တသည်
မသန ိုးမလည်သန္
ူ င
ှ ့််
့်
့်
မ နတထ င်လ ိုးသူ တစ်ဦိုး မပြစ်သငဘ
့်် ၊ဲ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုက န ခပပီိုး၊
သမမ တရ ိုးက တတ ငတ
့်် က ရှ တြွသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
သင်တသည်
့်
့်
အကျြုိုးရှလမ်မ
ှု မ်ိုးတကက င်ိုးက သတပြင်တ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်မလ
့် လျှ က်ရန် သင်တက
့်
ငါအကကပပြု၏။ ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် တက က်ချက်မျ ိုးမချလက်န္င
ှ ။့်် ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်တ၏
့်
့်
ယကကည်မှုတွင ် သ မန်က လျှက ပြစ်က စ န တထ က်ထ ိုးမှု မကင်ိုးမဲတ
့် စန္ှင။့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူတသည်
စတ်န္မ်
ှ ခ
့် ျပပီိုး ရတသတလိုးပမတ်မှု ရှရမည်ပြစ်သည်က
့်

သင်တသ
မက်မဲပပီိုး၊
့် ည်။ သမမ တရ ိုးက ကက ိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ န္ှ တခါင်ိုးရှု ျို့တသ သူတသည်
့် သင်သ
့်
အသဉ ဏ် ကင်ိုးမဲက့် က၏။ သမမ တရ ိုးက ကက ိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သတမမူဘဲ အပမန်
တက က်ချက်ချသူမျ ိုး သမဟ
့် တ် ရှု တ်ချသူမျ ိုးသည် မ နတထ င်လ ိုးမှုပြင ့်် ဒကခတရ က်ကကရတလသည်။
တယရှု က ယကကည်သူ မည်သမ
ူ ျှသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး ကျန်ဆရ
ဲ န် သမဟ
့် တ် ရှု တ်ချရန်
မသင်တ
ှ ိုး သမမ တရ ိုးက လက်ခသူ တစ်စတစ်ဦိုး
့် တ ်တပ။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အသစတ်ရပပီ
ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ သမမ တရ ိုးလမ်ိုး အတကက င်ိုးက ကက ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုပခင်ိုးပြင၊့်် ဤစက ိုးလိုး ၁၀,၀၀၀ အနက် စက ိုးတစ်လိုးသ လျှင ်
သင်၏လက်ခယကကည်ချက်မျ ိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ တန္ှ့် င ့်် ကက်ညသ
ီ ည်ဟ သင်
ယကကည်တက င်ိုးယကကည်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သဆ
ဲ ှ ၁၀,၀၀၀
့် ပါက ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးထမ
တပမ က်တသ စက ိုးလိုးက သင် ဆက်လက်ရှ တြွသငတ
့်် ပသည်။ သင်က
့် န္ှမ်ခ
့် ျမှုရှရန်၊
မမကယ်ကယကကည်စတ် မလွနက
် ရ
ဲ န်န္င
ှ ့်် မမကယ်က လွနက
် ဲစွ မချီိုးတပမှ က်ရန် ငါ အကကပပြုတသိုး၏။
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် အင်မတန် နည်ိုးပါိုးတသ ရတသတလိုးပမတ်မှု ရှပခင်ိုးပြင၊့််
သင်သည် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အလင်ိုးကရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တသချ စွ စစ်တဆိုးပပီိုး ထပ်သလဲလဲ တတွိုးဆပါက၊ ၎င်ိုးတ သမမ
တရ ိုး ဟတ်မဟတ်ဆသည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်
အသက်ဟတ်မဟတ်ဆသည်တက
့် ည်။ ဝါကျအနည်ိုးငယ်ကသ ြတ်လျက်၊
့် သင်န ိုးလည်လမ်မ
လူအချြုျို့က “ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးအချြုျို့ထက်
ဘ မျှမပပါ။” သမဟ
့် တ် “ဤသည်မှ လူတအ
့် ိုးလှညပ့်် ြ ိုးရန် လ သည့်် ခရစ်တတ ်၏
အတယ င်ကတဆ င်တသ သူပြစ်၏။” ဟ ဆရင်ိုး၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကက င်ိုးကျြုိုးမပမင်ဘဲ
ရှု တ်ချတက င်ိုးရှုတ်ချကကတပမည်။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက တပပ သူတသည်
မသန ိုးမလည်မပှု ြင ့််
့်
့်
မျက်စကန်ိုးကကတပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည က အလွနန
် ည်ိုးပါိုးစွ
န ိုးလည်ပပီိုး၊ အစမှပပန်စရန် သင်က
့် ငါ အကကပပြု၏။ တန က်ဆိုးက လထဲက ခရစ်တတ ်၏အတယ င်က
တဆ င်တသ သူမျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ပ် ခင်ိုးတကက င့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မရှု တ်ချရ၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တသည်
လှညပ့်် ြ ိုးမက
ှု
့်
တကက က်ရွ ျို့တသ တကက င ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးတသ သူတစ်ဦိုး မပြစ်ရ။
ယင်ိုးသည် လွနစ
် ွ သန ိုးြွယ်တက င်ိုးမည် မဟတ်တလ ။ မျ ိုးစွ စစ်တဆိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးမဟတ်၊ လမ်ိုးခရီိုးမဟတ်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
တြ ်ပပချက်မဟတ်ဟ သင်ယကကည်ဆဲ ပြစ်ပါက၊ သင်သည် တန က်ဆိုးတင
ွ ်
အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
န်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး မရှဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထသ အလွ
့်
သသသ သ န္ှင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ဆထ ိုးသည့်် သမမ တရ ိုးက သင်လက်မခန္င်ပါက၊ သင်သည်

ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မသငတ
့်် တ ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ပလလင်တတ ်တရှ ျို့ ပပန်လ ရတလ က်တအ င် တက င်ိုးချီိုးမခစ ိုးရတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ စဉ်ိုးစ ိုးကကည်တ
့် လ ။့် အလျင်မလန္ှင၊့်် စတ်ပမန်လက်ပမန် မပြစ်န္င
ှ ၊့််
ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုက ကစ ိုးပဲတ
ွ စ်ခအပြစ် သတဘ မထ ိုးန္ှင။့််
သင်၏ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်အတွက်၊ သင်၏ အလ ိုးအလ မျ ိုး အတွက်၊ သင်၏အသက်တ အတွက်
စဉ်ိုးစ ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် မမကယ်ကယ် မလှညစ
့်် ိုးန္ှင။့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်လက်ခန္င်ပါသတလ ။

ြရစ်တတ ်နင
ှ ့်် သဟဇ တမခ စ်တသ သူမျ ားသည် အကယ်စင်စစ်
ဘုရ ားသြင်၏ ရန်ဘက်မျ ားခ စ်ကကသည်
လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တယရှု ၏ မျက်န္ ှ တတ ်အစစ်က ပမင်လကကပပီိုး သူန္င
ှ အ
့်် တူ ရှလကက၏။
တယရှု က မပမင်လ သမဟ
ှ အ
့်် တူ မရှလပါဟ မည်သည်ည
့် အ
ီ စ်ကတမ င်န္မ
ှ
့် တ် သူန္င
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တပပ မည်မဟတ်တကက င်ိုး ငါယကကည်သည်။ တယရှု က သင်တမပမင်
ြူိုးမီ၊
့်
ဆလသည်မှ လူဇ တခယူထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က သင်တမပမင်
ြူိုးမီ၊ သင်တတွ
့်
့် င ် ဥပမ အ ိုးပြင့််
တယရှု ၏ပပန်ိုး၊ သူ၏စက ိုးတပပ ပ၊ သူ၏ဘဝတနထင်ပ အစရှသည်တအတပေါ်
ထင်ပမင်ချက်မျြုိုးစ
့်
လက်သင်ခ
သူက
် ကယ်ပမင်ရသည်အ
့် ခါ
့် ထ ိုးန္င်ြွယ် ရှသည်။ သရ့် တွင ် သင်တသည်
့်
့် အမှနတ
သင်တ၏
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးသည် လျင်ပမန်စွ တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးလမ်မ
အဘယ်တ
့် ကက င်န
့် ည်ိုး။ သင်တသ
့် လသတလ ။ လူသ ိုး၏သတဘ ထ ိုးက လျစ်လျြူရှု ၍ မရသည်မှ
မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ ခရစ်တတ ၏
် အန္ှစ်သ ရက လူသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်မှ ပ၍ပင်
သည်ိုးမခန္င်စရ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ခရစ်တတ ်က ထ ဝရ အသက်ရှငတ
် သ သူ သမဟ
့်
့် တ်
ပည ရှဟ မှတ်ယတ
ူ သ ်လည်ိုး ခရစ်တတ ်အ ိုး ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အန္ှစ်သ ရက
ပင်ဆင်ထ ိုးတသ သ မန်လူဟ မည်သက
ူ မျှ မှတ်ယပူ ခင်ိုးမရှ။ ထအတင်ိုးဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က
ပမင်တတွျို့ရန် တနတရ
့် ညပါ တတ င်တ
့် ကကသူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် အကယ်စင်စစ် ဘရ ိုးသခင်၏
ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး သူန္င
ှ ့်် သဟဇ တမပြစ်ကကတပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးဘက်က
အမှ ိုးမဟတ်တပသတလ ။ ယခတင်တအ င် သင်တသည်
သင်တ၏ယ
ကကည်ချက်န္င
ှ ့််
့်
့်
သစစ တစ င်သ
့်် ပါက ခရစ်တတ ်၏မျက်န္ ှ တတ ်က ရှု ပမင်ထက်ရန် လတလ က်သည်ဟ
့် မှုတန္ှ့် ငဆ
ထင်တနကကဆဲပြစ်သည်။ သတသ
် ပ၍လက်တတွျို့ကျတသ အရ မျ ိုးပြင့်် မမကယ်က ပပင်ဆင်ထ ိုးကကရန်
့်
သင်တက
် င
ှ ့်် အန င်္တ်တွင ် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့််
့် ငါတက်တွနိုး် တပ၏။ အတကက င်ိုးမူက ိုး အတတ်၊ ပစစြုပပနန္

ထတတွျို့ဆက်ဆခဲသ
့် ူ အမျ ိုးအပပ ိုးမှ ကျရှု ိုးခဲက့် ကသည် သမဟ
့် ည်
့် တ် ကျရှု ိုးကကလမ်မ
ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်၊ ထသူတအ
ိုးကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကက၏။
့် ိုးလိုးသည် ြ ရရှဲတ၏အခန်
့်
သင်တကျရှု
ိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဤသည်မှ သင်တ၏
ဲ ွင ်
့်
့် အယူအဆမျ ိုးထတ
ကကီိုးပမတ်ထည်ဝါပပီိုး ကကည်ညြု တလိုးစ ိုးထက်တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှတနပခင်ိုးတကက ငသ
့်် လျှင ်
ပြစ်သည်။ သတသ
် အမှနတ
် ရ ိုးမူက ိုး လူသ ိုး၏အလအတင်ိုးမဟတ်။ ခရစ်တတ ်သည်
့်
ကကီိုးပမတ်ထည်ဝါပခင်ိုးမရှရသ မက သူသည် အထူိုးသပြင့်် တသိုးသမ်၏။ သူသည် လူသ ိုးပြစ်ရသ မက
သ မန် လူသ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်၏။ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘသ တက်
ကကသွ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှရသ မက
့်
တပမကကီိုးတပေါ်၌ပင် လွတလ
် ပ်စွ သွ ိုးလ န္င်ပခင်ိုးမရှ။ ထသပြစ်
့် တသ တကက င့်် လူမျ ိုးက
“စစ်မှနတ
် သ ခရစ်တတ ်” ကကလ ရန် တစ င်စ
့် ိုးတနဆဲ အချန်က လတစ်တလျှ က်တွင ် သူအ
့် ိုး
သ မန်လူတစ်ဦိုးက ဆက်ဆရသကဲသ
့် ဆက်
ဆကက၏၊ သူန္င
ှ အ
့်် တူရစဉ်
ှ သူက
့် တန်
့် တန်
့်
့် တပါတပါ
ဆက်ဆကကပပီိုး သူက
ကကလ ပပီိုးတသ ခရစ်တတ ်က
့် င်္ရမစက်ဘဲ တပပ ဆကက၏။ သင်တသည်
့်
သ မန်လူတစ်ဦိုးကဲသ
့် သတဘ
ထ ိုးပပီိုး သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ မန်လူတစ်ဦိုး၏စက ိုးကဲသ
့် ့်
့်
မှတ်ယ၏
ူ ။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ခရစ်တတ ်ထမှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သင်တမရရှ
သည်အ
့် ပပင်
့်
သင်တ၏အကျည်
ိုးတန်မှုက အလင်ိုးတင
ွ ် လိုးဝပမင်သ တအ င် ပပသခဲပ့် ပီပြစ်၏။
့်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် ထတတွျို့ဆက်ဆမှုမပပြုမီ သင်၏စတ်တန သတဘ ထ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီပြစ်တကက င်ိုး၊ သင်သည် ခရစ်တတ ်၏ သစစ တစ င်သ
့် တသ တန က်လက်ပြစ်တကက င်ိုး၊
ခရစ်တတ ်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်ထ
ူ ျှမရှတကက င်ိုး
့် က် ပ၍ခစ ိုးထက်သူ မည်သမ
သင်အ
့် တနပြင့်် ထင်ပမင်ယူဆတက င်ိုး ယူဆန္င်သည်၊ ထပပင်
့် လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးစွ ပြတ်သန်ိုးခဲပ့် ပီိုး
အလပ်မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ခက
ဲ့်
အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုးစွ သီိုးပွငတ
့်် စခဲပ့် ပီပြစ်တသ တကက င့်် သင်သည်
တန က်ဆိုးတွင ် သရြူကဆွတ်ခူိုးရမည်သ
့် တ
ူ စ်ဦိုး အတသအချ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ဟ သင်အ
့် တနပြင့််
ထင်ပမင်ယူဆတက င်ိုး ယူဆန္င်၏။ သရ့် တွင ် သင်သမည်မဟတ်တသ အမှနတ
် ရ ိုး တစ်ရပ်ရ၏၊
ှ
လူသ ိုးသည် ခရစ်တတ ်ကပမင်တသ အခါ သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်တနသတဘ ထ ိုး၊
သူ၏ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ့်် တွနိုး် လှနပ် ခင်ိုးတမှ့် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ဤအချန်တွင ် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရသည့််
ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ့်် တွနိုး် လှနပ် ခင်ိုးတသည်
အပခ ိုးအချန်ထက်ပ၍ အတသအချ ပပည်စ
့် စွ တပေါ်လွငတ
် နလမ်မ
့် ည်။
့်
ဤသည်မှ ခရစ်တတ ်သည် လူသ ိုးတတ ်ပြစ်ပပီိုး သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးသည့််
လူသ ိုးတတ ်ပြစ်သပြင့်် လူတသည်
သူက
့်
့် ရတသပခင်ိုးမရှ၊ တလိုးစ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး
မရှတသ တကက င်ပ
ှ သ
် ည်အ
့် တွက် လူသ ိုး၏
့် င်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တခန္ဓ ၌ အသက်ရင
ပန်ကန်မှုသည် အလွနတ
် စတ
ှ ့်် အတသိုးစတ် ကွကက
် ွက်ကွငိုး် ကင
ွ ိုး် တြ ်ထတ်ခရပခင်ိုးပြစ်၏။
့် စစ
့် ပ်စပ်န္င
ထတကက
င့်် ခရစ်တတ ်ကကလ ပခင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပန်ကန်မအ
ှု ိုးလိုးက တူိုးတြ ်ပပသခဲပ့် ပီိုး
့်

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သတဘ သဘ ၀က အထင်ိုးသ ိုး တပေါ်လွငတ
် စခဲပ့် ပီဟ ငါဆ၏။ ဤအရ က
“ကျ ိုးတစ်တက င်က တတ င်တအ က်သဆင်
့် ိုးလ တအ င် ြျ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုး” န္ှင ့်် “ဝပတလွ တစ်တက င်က
သူ၏တွငိုး် အပပင်သ ထွ
့် က်လ တအ င် တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး” ဟ တခေါ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သစစ တစ င်သ
့် ဝ န ခမှုက ပပသသည်ဟ
့် သည်ဟ ဆဝသ
့် တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အပပည်အ
ဆဝသ
် က
့် တလ ။ သင်သည် မပန်ကန်တတ်ပါဟ ဆဝ့်သတလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်သစ် တစ်ခတွင ် တနရ ချတပိုးတင်ိုး ကျွန္ပ်
် သည် ညည်ိုးတွ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အစဉ်သပြင့််
ကျြုိုးန္နွ ခသည်အ
့် ပပင် ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုး ယူဆချက်မျ ိုးလည်ိုး လက်သင်ခ
့် မထ ိုးပါ”
ဟ အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးကဆကကလမ်မ
ူ ျ ိုးက “ဘရ ိုးသခင် ကျွန္ပ်
် က တစခင်ိုးသည့််
့် ည်။ အချြုျို့သမ
အရ မှနသ
် မျှက ကျွန္ပ်
် အစွမ်ိုးရသမျှ
ှ
လပ်တဆ င်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ တ ဝန်မတပါတလျ
ပ
့်
့် ါ” ဟ
ဆလမ်မ
သင်တသည်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ
့် ည်။ သဆ
့် လျှင ် သင်တက
့် ဤသငါတမိုး၏၊
့်
့်
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်သည်အ
့် ခါ သူန္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်န္င်မည်တလ ။ ထပပင်
ှ မ
့်် ည်မျှကက ကက
့် သူန္င
သဟဇ တပြစ်မည်နည်ိုး။ တစ်ရက်တလ ။ န္ှစ်ရက်တလ ။ တစ်န ရီတလ ။ န္ှစ်န ရီတလ ။ သင်တ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးထက်ြွယ်ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး သင်တတွ
့် င ် တည်ကကည်ခင်မ မှုသတဘ
မျ ိုးစွ မရှတပ။ သင်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် အသက်ရင
ှ တ
် နထင်တသ အခါ
သင်၏စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် မမကယ်က မှနက
် န်သည်၊ မမကယ်က အတရိုးပါသည်ဟ
ထင်တနပခင်ိုးတ တစ်
စတစ်စတပေါ်လွငလ
် မည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏ တထ င်လ ိုးတသ ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏
့်
န ခမှုမရှတသ စတ်ဓ တ်န္င
ှ ့်် တရ င်ရ
လည်ိုး ပကတ အတင်ိုး
့် ဲတင်ိုးတမ်မှုကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးတသည်
့်
ထတ်တြ ်ပပသခရလမ်မ
ွ ် တရသည်မီိုးန္ှင ့်် သဟဇ တမပြစ်သည်န
့် ည်ိုးတူ သင်သည်
့် ည်။ တန က်ဆိုးတင
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သတဘ ကွဲလွဲသည်အထ သင်၏တမ က်မ ပခင်ိုးသည် သ ၍ကကီိုးမ ိုး လ ပပီိုးတန က်
သင်၏သတဘ သဘ ဝသည် လိုးလိုးပမင်သ လ လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင ် သင်၏ယူဆချက်မျ ိုးက
ြိုးကယ
ွ ်ထ ိုး၍ မရန္င်တတ ပ
့် ါ၊ သင်၏မတကျနပ်ချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး ပကတအတင်ိုး ထွက်တပေါ်လ ပပီိုး
သင်၏ယတ်ညန
့် မ်က
ဝမှ လည်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ထတ်တြ ်ပပသခရလမ်မ
့် ျတသ လူသဘ
့် ည်။
့်
သတသ
် ထအခါ၌ပင် သင်သည် သင်ကယ်တင်၏ပန်ကန်မှုက အသအမှတ်ပပြုရန်
့်
ဆက်လက်ပငင်ိုးဆတနတသိုး၏။ ထအစ
ိုး ဤကဲသ
့် တသ
ခရစ်တတ ်က လူသ ိုးအတနပြင့််
့်
့်
လက်ခရန်မလွယက
် ူတကက င်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးအတပေါ် လွနစ
် ွ မှပင် တတ င်ိုးဆလွနိုး် တကက င်ိုး၊ အကယ်၍
သူသည် ပ၍ကကင်န တတ်တသ ခရစ်တတ ်ပြစ်ခလ
ဲ့် ျှင ် မမသည် အပပည်အ
့် ဝ ကျြုိုးန္ွန ခလမ်မ
့် ည်ဟ
သင်အ
့် တနပြင့်် ထင်ပမင်ယူဆသည်။ သင်တ၏
့် ပန်ကန်ပခင်ိုးမှ တရ ိုးပပီိုး သူသည် သင်တက
့်
တရ ိုးလွနတ
် အ င် တွနိုး် အ ိုးတပိုးသည်အ
့် ခါမှသ သူက
့် ပန်ကန်တတ်သည်ဟ သင်တ ယူ
့် ဆထ ိုးသည်။
သင်သည် ခရစ်တတ ်က ဘရ ိုးသခင်ဟ မမှတ်ယူတကက င်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်သည် သူက
့် န ခရန်

ရည်ရွယ်ချက်မရှတကက င်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး သင်တအတနပြင်
့် မည်သည့်် အခါကမျှ
့်
မထည်တ
့် က
ွ ်ခကဲ့် ကတပ။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ခရစ်တတ ်သည် သင်က
့် ယ်ပင်သတဘ ဆန္ဒမျ ိုးအတင်ိုး
လပ်တဆ င်ရမည်ဟ သင်တခါင်ိုးမ စွ တတ င်ိုးဆပပီိုး၊ သူသည် သင်က
့် ယ်ပင်စတ်ကိုးူ န္ှင ့််
သတဘ ကွဲလွဲသည်အ
့် ရ တစ်ခမျှ ပပြုလပ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သူသည် ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဘဲ
လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်ဟ သင်ထင်ပမင် ယူဆတတ သ
့် ည်။ သင်တထဲ
့် တွင ် ဤနည်ိုးပြင့််
သူန္င
ှ ြ
့်် က်ပပြုင်ခသ
ဲ့် ူ အမျ ိုးအပပ ိုး မရှတပသတလ ။ သပြစ်
့် လျှင ် သင်တယ
့် ကကည်တသ သူမှ
အဘယ်သန
ူ ည်ိုး။ ထပပင်
သည်န
့် ည်ိုးပြင့်် ရှ တြွသနည်ိုး။
့် သင်တ မည်
့်
သင်တသည်
အပမဲပင် ခရစ်တတ ်က တတွျို့လကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး သင်တအတနပြင်
့် မမကယ်က
့်
့်
့်
လွနစ
် ွ အထင်မကကီိုးကကရန် ငါတက်တွနိုး် ၏။ မည်သမ
ူ ဆ ခရစ်တတ ်က ပမင်တက င်ိုးပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး
မည်သမ
ူ ျှ ခရစ်တတ ်ကမပမင်ထက်ဟ ငါဆသည်။ လူသ ိုး၏သတဘ သဘ ဝသည် ဆိုးယတ်ပခင်ိုး၊
တမ က်မ ပခင်ိုး၊ ပန်ကန်လပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပပည်တ
့် နတသ တကက င့်် သင်သည် ခရစ်တတ ်က
ပမင်တသ အခက်တင
ွ ် သင်၏သတဘ သဘ ဝသည် သင်က
့် ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး တသပခင်ိုးသ ့်
စီရင်ချက်ချမှတလ
် မ်မ
့် ည်။ ညီအစ်က (သမဟ
့် တ် ညီအစ်မ) တစ်ဦိုးန္ှင ့်် သင်၏တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆမှုတွင ်
သင်အ
် ည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး သင်အ
ှ ့််
့် တကက င်ိုး မျ ိုးစွ တပေါ်လွငမ
့် တနပြင့်် ခရစ်တတ ်န္င
တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆသည်အ
့် ခါ ဤမျှမလွယက
် ူပါ။ မည်သည်အ
့် ချန်တွငမ
် ဆ သင်၏အယူအဆမျ ိုး
အပမစ်စွဲလ န္င်ပပီိုး သင်၏တမ က်မ မှု အပင်တပါက်လ က သင်၏ပန်ကန်မသ
ှု ည်လည်ိုး သြန်ိုးသိုးီ က
သီိုးတစလမ်မ
့် တသ
လူသဘ
ဝ ရှတနသည်သ
့် င်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆရန်
့် ည်။ ဤကဲသ
့်
့်
မည်သ ထ
် ကယ်ပင်
့် င်ိုးအချန်တင်ိုး သူက
့် က်တန်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် တနတ
့် အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်အပြစ် ဆက်ဆန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခမှု၏ စစ်မန
ှ မ
် ှု
သင်၌ရှလမ့််မည်တလ ။ သင်တသည်
မမတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထဲရှ ပမင်ပ့် မတ်တသ ဘရ ိုးက
့်
တယတဟ ဝါအပြစ် ကိုးကယ
ွ ်ကကတသ ်လည်ိုး ပမင်န္င်သည်ခ
့် ရစ်တတ ်ကမူ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ်
မှတ်ယကူ က၏။ သင်တ၏အသ
စတ်သည် နမ်က
ဝသည်လည်ိုး
့် ျလွနိုး် ပပီိုး သင်တ၏
့်
့် လူသဘ
့်
ယတ်ညလ
့် ွနိုး် ၏။ သင်တသည်
ခရစ်တတ ်က ဘရ ိုးသခင်အပြစ် အပမဲတတစ မှတ်ယန္
ူ င်ပခင်ိုးမရှ၊
့်
ရြန်ရခါ သင်တသတဘ
တတွျို့သည်အ
့် ခါမှသ လျှင ် သူက
ွဲ ပ်ကင်၍ ဘရ ိုးသခင်အပြစ်
့်
့် ြမ်ိုးဆဆ
ကိုးကယ
ွ ်ကက၏။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးမဟတ်၊
့်
ခရစ်တတ ်က ဆန်ကျင်
တက်ခက်သည့်် ကကရ ပါလူတစ်စပြစ်၏ဟ ငါဆ၏။ တစ်ပါိုးသူမျ ိုးက
့်
ကကင်န မှုပပသတသ သူမျ ိုးပင်လျှင ် တကျိုးဇူိုးဆပ် ခရသည်၊ သတသ
် သင်တအကက
ိုးတွင ်
့်
့်
ထသတသ
အမှုက တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် ခရစ်တတ ်ကမူ လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးကလည်ိုးမရ၊ သူ၏
့်
တပပန်
ှု လ ဘ်န္င
ှ ့်် ကျြုိုးန္နွ ခမှုကလည်ိုး မရခဲတ
ဲ ွယ်တက င်ိုးတသ
့် ပ။ ဤသည်မှ တကကကွြ
့် မဆ

အရ တစ်ခမဟတ်သတလ ။
သင်အ
ူ ့် မျှ
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်သည့်် န္ှစ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင ် မည်သက
ကျန်ဆခ
ဲ ြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
် ြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့််
့် တ် မတက င်ိုးမှုက ကျြူိုးလွနခ
သင်၏တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆရ ၌ အမှနတ
် ရ ိုးက မတပပ န္င်၊ ရိုးသ ိုးစွ မပပြုမူန္င်၊ သမဟ
့် တ်
ခရစ်တတ ်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မန ခန္င် ပခင်ိုးမျြုိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ သဆ
့် လျှင ် သင်သည်
ကမဘ တပေါ်တွင ် အန္တရ ယ်အရှဆိုးန္ှင ့်် မလမန်ိုးထ ိုးစတ် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ သူဟ ငါဆသည်။ သင်သည်
သင်၏တဆွမျြုိုးမျ ိုး၊ မတ်တဆွမျ ိုး၊ ဇနီိုး (သမဟ
ွ ိုး် )၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မဘမျ ိုးအတပေါ် အထူိုး
့် တ် ခင်ပန
တြ ်တရွ ရင်ိုးန္ိုးီှ ၍ အစဉ်သစစ ရှပပီိုး၊ သူတစ်ပါိုးအတပေါ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အခွငအ
့်် တရိုးမယူပခင်ိုးတ ့်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး အကယ်၍ သင်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တမပြစ်ပါက၊ သင်သည်
သူန္င
ှ ့်် လက်တလျ ညီတထွစွ အပပန်အလှနမ
် တလှ
် င်ပါက၊ သင်သည် သင်၏အမ်နိုးီ ချင်ိုးမျ ိုး
့် ယန္
သက်သ ရ ရတစရန် မမပင်ဆင်သမျှက သိုးစဲပွ ခင်ိုး သမဟ
ူ မ်သ ိုးမျ ိုးက
့် ြ၊ အမန္ှင ့်် အမ်သအ
့် တ် သင်အ
တစစ
ပ်တပိုးလျှငပ
် င် သင်သည် ဆိုးယတ်သည်အ
့် ပပင်
့် ပ်စွ တစ င်တ
့် ရှ က်ပခင်ိုးတ ပပြုလ
့်
တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲတသ လှညစ
့်် ိုးမှုန္င
ှ ့်် ပပည်တ
့် နတသိုးတသ သူဟ ငါဆမည်။ သင်သည် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့််
အဆင်တပပတသ တကက င့်် သမဟ
ှု နည်ိုးငယ်ပပြု တသ တကက င့်် သင်အ
ှ ့််
့် တနပြင့်် ခရစ်တတ ်န္င
့် တ် တက င်ိုးမအ
သဟဇ တပြစ်သည်ဟ ကယ်က
့် ယ်ကယ်မထင်န္င
ှ ။့်် သင်၏ဒါနပပြုလတသ ရည်ရွယ်ချက်က
တက င်ိုးကင်မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လမ်လည်ရယူန္င်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။
တက င်ိုးမအ
ှု နည်ိုးငယ်ပပြုလပ်ပခင်ိုးသည် သင်၏ န ခမှုက အစ ိုးထိုးသည်အ
့် ရ တစ်ခဟ
သင်ထင်သတလ ။ သင်တတစ်
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
့် ဦိုးမျှ ကင်တယ
့် လက်မခန္င်ကက။
ထအပပင်
သင်တအ
ူ ့်
ဝကလက်ခယကကည်ရန်
့်
့် ိုးလိုးသည် ခရစ်တတ ်၏ သ မန်လသဘ
အခက်အခဲတတွျို့ ကက တသ ်ပင ိုးလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က သင်တန့် ခတကက င်ိုး အဆက်မပပတ်
အသတက င်ိုးဟစ်တနကကသည်။ သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးက ထက်တန်တသ
အပပစ်ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးက ပြစ်ပွ ိုးတစလမ်မ
ဲ ွင ် တမွျို့တလျ ်၍
့် ည်။ စတ်ကိုးူ ယဉ်အယမှ ိုးမျ ိုးထတ
ခရစ်တတ ်ကပမင်တတွျို့ရန် ဆန္ဒရတနပခင်
ှ
ိုးက ရပ်တလ ။့် အတကက င်ိုးမှ သင်တ၏
့် ဝည ဉ်အသက်တ သည်
သူက
့် ပမင်တတွျို့ရန် မထက်တန်တလ က် တအ င်ပင် တသိုးငယ်လွနိုး် တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သင်သည်
သင်၏ ပန်ကန်မက
ှု အလျှငိုး် န္တ်ပယ်သန်စင်
ှ ့်် လက်တလျ ညီတထွရန္
ှ င်သည့််
့် ၍ ခရစ်တတ ်န္င
ထအခက်အတန်တွ
ွ ် အလအတလျ က် တပေါ်လ လမ်မ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ
့် ရှ ျို့တင
့် ည်။ သင်အ
့် တနပြင့််
ပပြုပပင်ပခင်ိုး သမဟ
့် ဘဲ ဘရ ိုးသခင်က သွ ိုးတတွျို့ပါက သင်သည်
့် တ် စီရင်ပခင်ိုးက မခခဲရ
ဘရ ိုးသခင်၏ရန်ဘက်တစ်ဦိုး ဧကန်မချ ပြစ်လ ပပီိုး ပျက်စီိုးပခင်ိုးအြ သတ်
မတ
ှ ခ
် ရလမ့််မည်။
့်
လူသ ိုး၏ သတဘ သဘ ဝသည် ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က ရန်လ၏။ အတကက င်ိုးမှ

လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ အကကီိုးအကျယ် တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက
ခထ ိုးရပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးထဲမတ
ှ န၍ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသည်ဆပါက ဤအရ မှ တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ အရ
ဘ မျှထက
ွ ်မလ န္င်သည်မှ တသချ သည်။ သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက
တနရ တင်ိုးအချန်တင်ိုး၌ သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုက ပမင်သ တအ င်ပပမည်မှ အတသအချ ပြစ်ပပီိုး၊
သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆသည်အ
့် ခါ သူ၏ပန်ကန်မမ
ှု ှ ရှု တထ င်တ
့် င်ိုးမှ
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
ဲ့် မှတမ
် ပဲ့် ြင့်် လူသ ိုးသည် ခရစ်တတ ်က ဆန်ကျင်
လ မည်၊
့် ည်။ အမှုမအ
့်
ခရစ်တတ ်က လှညပ့်် ြ ိုးလ မည်၊ ခရစ်တတ ်က ပစ်ပယ်လ မည်။ ဤအရ ပြစ်လ သည်အ
့် ခါ
လူသ ိုးသည် ပ၍ပင် စတ်မချရတသ အတပခအတနသ တရ
က်လမ်မ
ပြစ်ပါက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဤသဆက်
့်
့်
သူသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးခရသည်သ
့် ူ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆပခင်ိုးသည် အလွနအ
် န္တရ ယ်ရှ သည်ဆပါက ဘရ ိုးသခင်က
ခပ်တန်ိုးတန်ိုးဆက်ဆလျှင ် ပ၍တတ ်က ကျမည်ဟ အချြုျို့က ယူဆန္င်၏။ ဤကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးသည်
့်
မည်သည်အ
့် ရ က ရရှန္င်မည်နည်ိုး။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ တစ င်သ
့် န္င်ပါမည်တလ ။
့်
တသချ သည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆပခင်ိုးသည် အလွနခ
် က်ခဲ၏။ သတသ
် ဤသည်မှ
့်
လူသ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ တကက င်သ
့် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့််
ဆက်ဆန္င်စွမ်ိုးမရှတသ တကက င့်် မဟတ်တပ။ မမကယ်ကသပခင်ိုး၏ သမမ တရ ိုးက အမှနတ
် ကယ်သရန်
ပ၍ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်လျှင ် သင်တအတွ
က် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်မည်။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ မျက်န္ ှ သ မရတသိုးသနည်ိုး။ သင်တ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အဘယ်တကက င့််
သူအတွ
က် စက်ဆပ်ြွယတ
် က င်ိုးတနသနည်ိုး။ သင်တ၏
့်
့် စက ိုးတပပ ပခင်ိုးသည် အဘယ်တကက င့််
သူ၏ရွ ရှ မှုက န္ှုိုးဆတ
ွ ပိုးတနသနည်ိုး။ သင်တသည်
သစစ တစ င်သ
ှ ့််
့် မှုအနည်ိုးငယ်က ပပသပပီိုးသည်န္င
့်
ကယ်က
့် ယ်ကယ် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးတပပ ဆကကပပီိုး၊ အနည်ိုးငယ် ထည်ဝ
့် င်လှူဒါန်ိုးရပခင်ိုးအတွက်
ဆလ ဘ်တတ င်ိုးဆကကသည်၊ သင်တသည်
န ခမှု အသင်အ
့် တင်ပ့် ပန္င်လျှင ် သူတစ်ပါိုးက
့်
အထင်အပမင်တသိုးပပီိုး၊ တသိုးငယ်တသ အမှုတစ်ခခက ပပီိုးတပမ က်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က
ပမ မခန်ပပြုလ
ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်က ကကြုဆဧည်ခ
့် သည်အ
့် တွက် တငွတကကိုး၊ လက်တဆ င်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ချီိုးမမ
ွ ်ိုးစက ိုးမျ ိုးက သင်တတတ
င်ိုးဆကက၏။ တငွတစ်ပပ ိုးန္စ
ှ ်ပပ ိုး တပိုးလှူသည်အ
့် ခါ သင်တ၏န္ှ
့်
့် လိုးမျ ိုး
န ကျင်၏၊ တစ်ဆယ်တပိုးသည်အ
့် ခါ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး တတ င်တ
့် ၍ င်္ဏ်ထိုးူ အသတရပြင့််
ဆက်ဆခလကက၏။ သင်တ၏
ဝအတကက င်ိုး တပပ ရကက ိုးရသည်မှ အကယ်ပင်
့် လူသဘ
့်
မသတီစရ တက င်ိုး၏။ သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုး၊ အပပြုအမူမျ ိုးတင
ွ ် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးထက်တသ အရ ရှသတလ ။
့်
မမတ၏တ
ဝန်က တဆ င်ရွက်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မတဆ င်ရွက်သမ
ူ ျ ိုး၊ ဦိုးတဆ င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုး၊
့်

ဘရ ိုးသခင်က ကကြုဆဧည်ခ
့် သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဧည်မ
့် ခသူမျ ိုး၊ တပိုးကမ်ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် မတပိုးကမ်ိုးသူမျ ိုး၊
တရ ိုးတဟ သူမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခသူမျ ိုး စသည်ပြင့်် ထကဲသ
့် တသ
လူအ ိုးလိုးတသည်
့်
့်
မမကယ်က ချီိုးမမ
ွ ်ိုးကက၏။ ဤအရ သည် ရယ်ြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ သင်တမထင်
တပသတလ ။
့်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်တကက င်ိုး အတသအချ သတသ ်ပင ိုးလည်ိုး သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ မပြစ်န္င်ကက။ သင်တတွ
့် င ် တက င်ိုးကျြုိုး လိုးဝမရှတကက င်ိုးက အတသအချ
သတသ ်ပင ိုးလည်ိုး သင်တသည်
မတလျှ တ
့် မ်ိုး ဝါကက ိုးကက၏။ သင်တတွ
့်
့် င ်
မမကယ်ကချြုပ်တည်ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတတ သ
စတ်သည် ယယွငိုး် လ ခဲပ့် ပီက သင်တ ့်
့် ည်အထ သင်တ၏အသ
့်
မခစ ိုးရတပသတလ ။ ဤကဲသ
့် တသ
အသစတ်မျြုိုးန္ှင ့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
့်
တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆရန် မည်သ သင်
တ
့် တ ်မည်နည်ိုး။ ဤအတပခအတနမျြုိုးတွင ် သင်တသည်
့်
့်
ကယ်က
့် ယ်ကယ်အတွက် မစိုးရမ်ကကသတလ ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
သဟဇ တမပြစ်န္င်သည်အထ သင်တ၏
့် စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် ယယွငိုး် ခဲပ့် ပီ။ ဤသပြစ်
့် သပြင့််
သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် ရယ်ြွယ်မတက င်ိုးတပသတလ ။ သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည်
ယတတကင်ိုးမဲ့်မတနသတလ ။ သင်၏အန င်္တ်က သင်မည်သ က
် ပြရှငိုး် မည်နည်ိုး။
့် င်တွယတ
အဘယ်လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုး သွ ိုးရမည်ဆသည်က သင်မည်သ တရွ
့် ည်နည်ိုး။
့် ိုးချယ်တတ မ

တြေါ်တတ ်မူတသ သူအမျ ားရှိတသ ်လည်ား
တရွ ားတက က်တတ ်မူတသ သူနည်ား၏
ကမဘ တပမတပေါ်၌ မျ ိုးစွ တသ သူတက
့် ငါ၏တန က်လက်မျ ိုးပြစ်ြ ငါ
့် ရှ တြွပပီိုးပြစ်သည်။
ဤတန က်လက်အ ိုးလိုးထဲတွင ် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအပြစ် အတစခသူမျ ိုး၊ ဦိုးတဆ င်သမ
ူ ျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏လူမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတစခမှုက ပပြုတသ သူမျ ိုး ရှကက၏။ ငါက
့်
၎င်ိုးတ ပပသတသ
သစစ တစ ငသ
့်် မှုအတပေါ် အတပခခ၍ ၎င်ိုးတက
့်
့် ငါအတန်ိုးအစ ိုးခပွဲ ခ ိုး၏။ အ ိုးလိုးသည်
အမျြုိုးအစ ိုးအလက်ခွဲပခ ိုးသတ်မတ
ှ ်ခရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ခါ၊ ဆလသည်မှ ၊ လူအမျြုိုးအစ ိုး အသီိုးသိုးီ ၏
သဘ ဝက သသ ထင်ရှ ိုးတစပပီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြအလ
ငှ့် ါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအသီ
ိုးသီိုးက ၎င်ိုးတရှ့် ထက်တသ
့်
့်
အတန်ိုးအစ ိုးထတ
ဲ ွင ် တရတွကမ
် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် တ ်သည့်တ
် နရ ထဲတင
ွ ်
့် သငတ
အမျြုိုးအစ ိုးအသီိုးသိုးီ က ထ ိုးရမည်
ှ
ပြစ်သည်။ ငါကယ်တင်လတသ သူမျ ိုးက ငါ၏အမ်တတ ်သ ့်
အစလက် ငါဆငတ
့်် ခေါ် ပပီိုးတန က်၊ တန က်ဆိုးတသ က လ ငါ၏ အမှုက ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးအ ိုး
လက်ခတစသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ၊် ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် အတန်ိုးအစ ိုးအလက်

အမျြုိုးအစ ိုးသတ်မှတ်ပပီိုး အသီိုးသိုးီ က ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍ ဆလ ဘ်တပိုးသည်၊
သမဟ
့်် ျ ိုး ပြစ်ကက၏။
့် တ် အပပစ်တပိုးသည်။ ယင်ိုးတမှ့် ငါ၏အမှု၌ ြွဲျို့စည်ိုးပါဝင်တသ အဆငမ
ယတနတွ
ငါ၏အမှုက
့် င၊် ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ တနထင်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအလယ် တနထင်၏။ လူတသည်
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးကကရပပီိုး၊ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက တစ င်က့် ကည့်က် ကရက ၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ငါထ
့်
့် မှ
့်
အသက်က ရရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ထသပြင
့်
့် ့်် ၎င်ိုးတ နင်
့် ိုးတလျှ က်န္င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက
ရရှကကြအလ
ငှ့် ၊ ဤအရ န္ှငအ
့်် တူ ငါသည် ငါ၏ တန က်လက်အသီိုးသိုးီ အတပေါ်
့်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် ၏။ အတကက င်ိုးမှ ၊ ငါသည်ဘရ ိုးသခင်၊ အသက်က တပိုးသပူ ြစ်၏။
ငါအမှု
ွ ် လူတသည်
မျ ိုးစွ ရရှကကပပီိုးပြစ်က မျ ိုးစွ
့် ၏ န္ှစ်က လမျ ိုးစွ အတွငိုး် တင
့်
စွနလ
် ့် တ်ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ကယ် မယကကည်ကကဟ ငါ တပပ ဆဲ
့် အမှနတ
့်
့်
ပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ ၊ လူတသည်
ငါဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးပြင ့််
့်
့် န္ှုတမ
အသအမှတ်ပပြုရမျှပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါတပပ ဆတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
သတဘ မတူကကသည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးတက
့် ငါ တစခင်ိုးသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
မရှကကတချ။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးကသ အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
သမမ တရ ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက အသအမှတ်မပပြုကက။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက
့်
အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ အသက်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက အသအမှတ်မပပြုကက။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န မက အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး သူ၏ အန္ှစ်သ ရက အသအမှတ်မပပြုကကဟ
ဆလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
် တွက်၊
့် လှညပ့်် ြ ိုးြ သ
့်
့် ယ တသ စက ိုးမျ ိုးကသ အသိုးပပြုကကသည့်အ
ငါသည် ၎င်ိုးတက
ူ ျှ ငါက
့်
့် ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်အ ိုးထက်သန်မှုအတွက် စက်ဆပ်ရွရှ ၏။ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ မည်သမ
အမှနတ
် ကယ် မကိုးကွယ်ကကတချ။ သင်တ၏
့် စက ိုးမျ ိုးသည် တမမ၏တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုး
ပါရှ၏။ ထအပပင်
၊ ယင်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ တကကပင ချက်သြွယ် လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ
့်
့်
စတ်ကကီိုးဝင်ကကတလသည်။ ထအပပင်
၊ သင်တ၏
် ိုးဝါိုးတသ
့်
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် အလွနဆ
အတင်ိုးအတ တစ်ခထ စတ်ပပတ်က တပါက်ပပဲတနသည်။ သင်တ၏
့် လွနက် ကြူိုးတသ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့််
တပ်မက်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် န ိုးကက ိုးပပင်ိုးကပ်စရ ပြစ်ကကသည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
ငါ၏အမ်တင
ွ ် ပိုးြလမျ ိုး၊ စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ပခင်ိုးပြင ့်် စွနပ
် ့် စ်ရမည့်အ
် ရ ဝတထြုမျ ိုး ပြစ်သွ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။
အတကက င်ိုးမှ သင်တထဲ
ူ ျှ သမမ တရ ိုးက မချစ်တပ။ ထအစ ိုး၊ သင်တသည်
့် မှ မည်သမ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရန်၊ တက င်ိုးကင်ဘသ တက်
ရန်၊ ကမဘ တပမတပေါ်၌ ခရစ်တတ ်က သူ၏
့်
တန်ခိုးအ ဏ ကင်စဲပွ ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ခမ်ိုးန ိုးတသ ရူ ပါရက ရှု ပမင်ရန် ဆန္ဒရကကတပသည်
ှ
။ သတသ
်၊
့်
သင်တကဲ
့် ဘ
် မင်ိုး
့် သ
့် ရ ိုးသခင် အဘယ်အရ ပြစ်သည်က မသတလသူ၊ အလွနအ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တန က်လက်ပခင်ိုးင ှ အဘယ်သ ့်

ထက်တန်န္င်မည်က သင်တ တတွ
ိုးကကြူိုးပါသတလ ။ တက င်ိုးကင်ဘသ သင်
တ အဘယ်
သ ့်
့်
့်
့်
တက်တရ က်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ထသတသ
ခမ်ိုးန ိုးသည့်် ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ွ ်
့်
့် ထည်ဝါမှုတင
အစဉ်အလ မရှသည့်် ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးက ရှု ပမင်ပခင်ိုးင ှ သင်တ အဘယ်
သထ
့်
့် က်တန်န္င်ကကမည်နည်ိုး။
သင်တ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးသည် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်က ညစ်ညြူိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုး၊ သစစ တြ က်တတ်ပပီိုး
မ နတထ င်လ ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် နသည်။ သင်တသည်
ငါက ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ မ
် ှု စက ိုးမျ ိုး၊
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ စက ိုးမျ ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က် ငါက
့် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး
စက ိုးမျ ိုးအ ိုး မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သင်တ မတပပ
ြူိုးကကတပ။ တန က်ဆိုးတင
ွ ၊်
့်
သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူသနည်ိုး။ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
့် စတ်န္လ
လချင်တပ်မက်မန္
ှု င
ှ ့်် တငွတကကိုးကလွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏
ဲ ွင ်
့် စတ်မျ ိုးထတ
ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးမလ
ှ ွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှတပ။ တနတ
ငါထ
့် င်ိုး၊ သင်တသည်
့် မှ တစ်စတစ်ရ
့်
မည်သရရှ
် ျက်ကကသည်။ တနတ
ငါထ
ှ ့််
့် င်ိုး၊ သင်တသည်
့် မှ ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှု မည်မျှန္င
့် မည်က တွကခ
့်
ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မည်မျှ ရရှပပီိုးပြစ်သည်က တရတွကတ
် နကကသည်။ တနတ
သင်တ ့်
့် င်ိုး၊ သင်တသည်
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်သည့်် အရ မျ ိုးက သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ အတရအတွကမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ
အဆငအ
့်် တန်ိုးတစ်ခပြင ့်် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သင်တအတပေါ်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ယခင်ထက်
့်
့်
သ ၍ သက်ဆင်ိုးလ ြရန်
ငစ
့်် ိုးကက၏။ သင်တ၏
့် သင်တ တစ
့်
့် အတတွိုးမျ ိုး၌ အချန်တင်ိုးရှသည်မှ
ငါမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါထ
ပန
ွ ိုး်
့် မှလ တသ သမမ တရ ိုးလည်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက်၊ သင်တ၏ခင်
့်
သမဟ
့် တ် ဇနီိုး၊ သင်တ၏
့် သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တ စ
့် ိုးတသ က်ပပီိုး
ဝတ်ဆင်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သင်တသည်
ယခင်ထက် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်၊် ယခင်ထက် သ ၍
့်
ပမငမ
့်် ိုးသည့်် တပျ ်ရင်မှု မည်သရရှ
်၊ သင်တသည်
ကွဲထက
ွ ်မတတ်
့် န္င်သည်က စဉ်ိုးစ ိုးကကသည်။ သတသ
့်
့်
သင်တ၏
် ချန်တွငပ
် င်၊ အတလ င်ိုးတက င်တစ်တက င် ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်
့် ဗက်မျ ိုးက ပြည်ပ့် ပီိုးသည့်အ
မဟတ်တလ ။ အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်တသည်
အင်မတန် လှပသည့်် အဝတ်အစ ိုးပြင ့််
့်
မမတက
် ချန်တွငပ
် င်၊ သင်တသည်
အသက်ကင်ိုးမဲသ
့် ည့််
့် ယ်ကယ် ဆင်ပမန်ိုးကကသည့်အ
့်
လမ်ိုးတလျှ က်တနတသ အတလ င်ိုးတက င်တစ်တက င် ပြစ်တနဆဲ မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့် ဆပင်မျ ိုး
အပြြူတရ င်ပြင ့်် အစင်ိုးအကျ ိုးပြစ်သည်အထ၊ သင်တ၏
့် ဝမ်ိုးဗက်အတွက် သင်တ ့်
ပင်ပန်ိုးကကီိုးစွ အလပ်လပ်ကက၏၊ သတသ
်၊ သင်တထဲ
ူ ျှ ငါ၏အမှုအတွက် ဆချည်တစ်ပင်မျှ
့်
့် မှ မည်သမ
မစွနလ
် ့် တ်ကကတချ။ သင်တသည်
သင်တက
် င
ှ ့်် သင်တ၏သ
ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် ယ်တင်၏ ဇ တခန္ဓ အတွကန္
့်
သမီိုးမျ ိုးအတွက် သင်တ၏ခန္ဓ
က ခက်ခဲပင်ပန်ိုးတစက ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င် စဉ်ိုးစ ိုးရင်ိုး၊
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် အလပ်မျ ိုးတနသည်- သတသ
်၊ သင်တထဲ
့်
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါ၏
အလအတွက် စိုးရမ်ပခင်ိုး သမဟ
တ ့်
့် မှ ရရှြ သင်
့် တ် ပူပန်ပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလမျှ မပပတပ။ ငါထ
့်

တမျှ ်လငက့်် ကတသိုးသည်မှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။
ငါသည် အမှုပပြုတသ အခါ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အလျင်စလမပြစ်တပ။ လူတက
့် က်
့် ငါတန
မည်သလ
့်် သီိုးသီိုးန္ှငအ
့်် ညီ၊ ငါ၏
့် က်ကကသည်က ပဓ နမထ ိုးဘဲ၊ ငါသည် ငါ၏ အမှုက အဆငအ
အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ လပ်တဆ င်သည်။ ထတကက င၊့်် ငါက
် ့် ျင်ပန်ကန်မအ
ှု ိုးလိုး
့် သင်တ၏
့် ဆနက
ရှလင်က
် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် စ ိုး၊ ငါသည် ရပ်န ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အမှုပပြုတနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ငါတပပ ရမည့်န္
ငါဆက်လက်တပပ တနဆဲ ပြစ်သည်။ ငါ၏ ကကြုတင်ခွဲခနမ
် ့် တ
ှ သ
် ိုးပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးသည် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးဆင်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတက
တ
့်် ခေါ်၏။ ငါ၏
့် မ်တတ ်သ ငါဆင
့်
့် ငါအ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခသူမျ ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမ်ိုးတသူမျ ိုးအ ိုးလိုးက၊
ငါ၏ပလလင်တရှ ျို့သ ငါ
့် တခေါ်တဆ င်၏။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကျ ခင်ိုးတသ သူမျ ိုး၊
ငါက
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် မန ခတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါက
့် အတအလင်ိုး ြီဆန်သမ
့်
တန က်ဆိုးအပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက တစ င်ိုးဆင်ိုးရန် တစ်ြက်သ ငါြယ်
ထ ိုး၏။ လူအ ိုးလိုးသည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အလယ်န္င
ှ ့်် မ ရ်နတ်၏ လက်တအ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ က် က၏၊ ထတကက
င ့််
့်
ငါတန
့် က်လက်တသ သူမျ ိုးထဲမှ သမမ တရ ိုးက တအ က်တမသ
့် ူ မမျ ိုးတပ။ ယင်ိုးမှ အမျ ိုးစသည် ငါက
့်
အမှနတ
် ကယ် မကိုးကွယ်ကကဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် သမမ တရ ိုးပြင ့််
့်
မကိုးကယ
ွ ်ကကဘဲ၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးမှတဆင၊့်် လှညပ့်် ြ ိုး တတ်တသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ငါ၏ယကကည်မှုကရယူရန် ကကြုိုးစ ိုးကကတလသည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့််
တခေါ်တတ ်မတ
ူ သ သူအမျ ိုးရှတသ ်လည်ိုး တရွ ိုးတက က်တတ ်မတ
ူ သ သူ နည်ိုးသည်ဟ ငါတပပ ရပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ တခေါ်တတ ်မူပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုးသည် အကကီိုးအကျယ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခကကရပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတအ
ှ က် ကသည်- သတသ
်၊ တရွ ိုးတက က်
့် ိုးလိုး တစ်တခတ်တည်ိုးတွင ် အသက်ရင
့်
ပခင်ိုးခရတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
သမမ တရ ိုးက
့်
့် တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ယကကည်က အသအမှတ်ပပြုကကသူမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကတသ သူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် တစ်ခလိုး၏ အလွနတ
် သိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခသ ပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတအလယ်
မှ ငါသည် ဘန်ိုးအသတရ သ ၍ ရရှတပလမ်မ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငယ
့်် ဉ်
ှ ၍
့် ည်။ ဤန္ှုတက
့်
တင်ိုးတ ရ တွင၊် သင်တသည်
တရွ ိုးတက က်ခရသူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှသည်မရှသည်က သကကပါသတလ ။
့်
သင်တ၏
် ရ န္ှင ့်် တူလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
့် နင်္ိုးသည် မည်သည့်အ
ငါဆခဲသ
် တင်ိုး၊ ငါတန
် ကယ်
့် ည့်အ
့် က်လက်တသ သူမျ ိုးသည် မျ ိုးပပ ိုးတသ ်လည်ိုး ငါက
့် အမှနတ
ချစ်တသ သူမျ ိုးသည် နည်ိုးပါိုး၏။ အချြုျို့က “ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် မချစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ထမျှကကီိုးမ ိုးတသ
အြိုးအခက ကျွန္ပ်
် တပိုးဆပ်ခပ
ဲ့် ါမည်တလ ။ ကယ်တတ ်က
် မချစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဤအချန်အထ
့် ကျွန္ပ်

တန က်သကျွ
် လက်ခပ
ဲ့် ါမည်တလ ” ဟ တပပ တက င်ိုးတပပ ကကတပမည်။ သငတ
့်် သည်
့် န္ပ်
့်
အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးစွ ဧကန်မချ ရှကကပပီိုး၊ သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ဧကန်မချ အလွနက် ကီိုးမ ိုး၏၊
သတသ
် ငါအတွ
က် သင်တ ချစ်
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။
့်
့်
့် ပခင်ိုးတမတတ ၏အန္ှစ်သ ရသည် မည်သည့်အ
“ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ”ဟ တခေါ်ဆသည်အ
့် ရ သည် ပြြူစင်ပပီိုး အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးတသ စတ်ခစ ိုးမှုတစ်ခ၊
ချစ်ရန်၊ ခစ ိုးရန်န္င
ှ ့်် တထ က်ထ ိုးရန် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက သင် အသိုးပပြုသည့်အ
် ခက်က
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမရှ၊ အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
အကွ အတဝိုးမရှတပ။ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် သသယစတ်မရှ၊ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲပခင်ိုး မရှတပ။ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် အတရ င်ိုးအဝယ်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် မပြြူစင်သည့်အ
် ရ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတပ။ သင်ချစ်ပါက၊ လှညပ့်် ြ ိုးမည် မဟတ်၊ မတကျမနပ်ပြစ်မည် မဟတ်၊
သစစ တြ က်မည် မဟတ်၊ ပန်ကန်မည် မဟတ်၊ အတင်ိုးတတ င်ိုးဆမည် မဟတ်၊ သမဟ
့် တ်
တစ်စတစ်ခက ရရှြ၊ ့် ပမ ဏတစ်ခခက ရရှြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးမည် မဟတ်တပ။ သင်ချစ်လျှင၊် သင်သည်
သငက
့်် ယ်သင် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ဆက်ကပ်ပမှြုပ်န္လ
ှ မ်မ
့် ည်၊ အခက်အခဲက ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
ခစ ိုးလမ်မ
့်် ဟဇ တပြစ်လမ်မ
က် သင်၌ ရှသမျှအ ိုးလိုးက
့် ည်။ သင်သည် ငါန္ှငသ
့် ည်၊ ငါအတွ
့်
စွနလ
် ့် တ်လမ်မ
် ပျြုမှုန္င
ှ ့်် သင်၏
့် ည်၊ သင်၏ မသ ိုးစ၊ သင်၏ အန င်္တ်၊ သင်၏ ငယ်ရွယန္
အမ်တထ င်တရိုးက စွနလ
် ့် တ်လမ်မ
့် ည်။ ထသမဟ
့် တ်ပါက၊ သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
လိုးဝ ပြစ်မည်မဟတ်ဘ၊ဲ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သစစ တြ က်ပခင်ိုးတသ
့် ပြစ်တပမည်။ သင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် မည်သတသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
့်
စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တလ ။ သတည်
ိုးမဟတ် အတယ င်တဆ င်တလ ။ မည်မျှ
့်
သင်စန
ွ လ
် ့် တ်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ မည်မျှ သင် ပူတဇ ်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ ငါသည် သငထ
့်် မှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မည်မျှ
ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်သသတလ ။ သင်တ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးသည် မတက င်ိုးမှု၊ သစစ တြ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တ်န္လ
လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးတပြင
် နတလသည်- ပပီိုးလျှင ် ထသပြစ်
ပခင်ိုးတမတတ
့် ့်် ပပည့်တ
့် တနသပြင်၊့် သင်တ၏ချစ်
့်
မည်မျှသည် မပြြူစင်သနည်ိုး။ သင်တသည်
ငါအတွ
က် အလအတလ က် စွနလ
် ့် တ်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ
့်
့်
ထင်မတ
ှ ်ကက၏။ ငါအတွ
က် သင်တ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ သည် လတလ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်ဟ
့်
့်
သင်တထင်
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
့် မှတက် က၏။ သရ့် တွင ် ထသဆ
့် ပါက သင်တ၏စက
့်
အဘယ်တကက င ့်် အပမဲ ပန်ကန်တတ်ပပီိုး လှညပ့်် ြ ိုးတတ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
ငါတန
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသအမှတ်မပပြုကကတပ။ ဤအရ က
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယသ
ူ တလ ။ သင်တသည်
ငါတန
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့်
့်
တဘိုးြယ်ထ ိုးကက၏။ ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယသ
ူ တလ ။ သင်တသည်
့်
ငါတန
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့် အယအကကည်ကင်ိုးမဲက့် ကသည်။ ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ

မှတ်ယသ
ူ တလ ။ သင်တသည်
ငါတန
ှ ိုးက လက်မခန္င်ကကတချ။
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ တည်ရပခင်
့်
ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယသ
ူ တလ ။ သင်တသည်
ငါတန
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါ
့်
အဘယ်သပူ ြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သငတ
့်် လျ ်စွ ငါက
့် ၊ ့် အလှညတ
့်် င်ိုးတင
ွ ်
့် မဆက်ဆကကသကဲသ
သင်တသည်
ငါအတွ
က် အမှုအရ မျ ိုး ခက်ခဲတစကကသည်။ ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ
့်
့်
မှတ်ယသ
ူ တလ ။ သင်တသည်
ငါတန
့်် ိုးြန္ှ့် င ့််
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ကစစရပ်တင်ိုးတွင ် ငါက
့် လှညစ
့်
လှညပ့်် ြ ိုးြ သင်
တ ကက
ူ တလ ။ သင်တသည်
ငါက
့်
့်
့် ြုိုးစ ိုးကက၏။ ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယသ
့်
အတစခကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါက
ူ တလ ။
့် မတကက က်ကက။ ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယသ
သင်တသည်
အချက်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးတင
ွ ် ငါက
် ့် ျင်ကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
့် ဆနက
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယသ
ူ တလ ။ သင်တသည်
မျ ိုးစွ ဆက်ကပ်ပမှြုပ်န္ကကပပီ
ှ
ိုးပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ
့်
မှန၏
် ။ သတသ
် သင်တက
့်
့် ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ က သင်တ လ
့် ိုးဝ လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ခကဲ့် ကတပ။
ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယ၍
ူ ရန္င်သတလ ။ တစစ
် မှုက
့် ပ်တသချ တသ တွကဆ
သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် ငါက
့် ချစ်ပခင်ိုးအရပ်အတယ င် စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှသည်က ပပသ၏။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
အမှုပပြုပပီိုးတန က်န္င
ှ ့်် အ ိုးလိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ငါ တထ က်ပပ့် ပီိုးသည့်် တန က်တွင၊် သင်တ ့်
မည်မျှ အမှနတ
် ကယ် ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။ ဤအရ သည် တသချ ပပန်စဉ်ိုးစ ိုးထက်သည် မဟတ်တလ ။
ငါသည် သင်တက
တသ သူမျ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးမခရြူိုးတသ
့် သ ငါတခေါ်
့် ဆဆိုးမ၏- ငါထ
့်
သူမျ ိုးမဟတ်။ ယင်ိုးထက်၊ ငါတရွ ိုးချယ်တသ သူတသည်
ငါက
် ကယ် ချစ်တသ သူမျ ိုး
့် အမှနတ
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့်
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင ်
သတဝီရယရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ စည်ိုးမတကျ ြ
် ရန်
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးက
့် လငှ့် သင်တ၏
့် ရည်ရွယခ
ဆန်ိုးစစ်ရမည် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အချန်က တွင၊် ငါ၏ အမျက်တဒါသသည်
သင်တထ
ပခင်ိုးတမတတ က ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
့် မှ လိုးဝ မထွက်ခွ မည်က စိုးရသပြင၊့်် သင်တ၏ချစ်
့်
ပူတဇ ်ြ အစွ
မ်ိုးကန် ကကြုိုးစ ိုးကကတလ ။့်
့်

သင်သည် ြရစ်တတ ်နင
ှ ့်် သဟဇ တခ စ်ရ လမ်ားကို ရှ တ ွသင်သ
့် ည်
ငါသည် လူတအကက
ိုးတွင ် မျ ိုးစွ တသ အမှုက တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးက လအတွငိုး် ငါသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ကလည်ိုး တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တသည်
့်
လူသ ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်ပြစ်၍၊ လူသ ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တ ရှလ န္င်ရန် ၎င်ိုးတက
့်
တြ ်ပပခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ သရ့် တွင ် ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တပြစ်တသ
လူအနည်ိုးငယ်ကသ ရရှခဲသ
် ပတ်တတ ်တက
့် ပြင်၊့် လူသ ိုးသည် ငါ၏န္ှုတက
့် တန်ြိုးမထ ိုးဟ ငါဆ၏။

ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တမပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်၊့်
ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် လူသ ိုးက ငါအ
ွ ်န္င်ရအတွက်သ မဟတ်ဘ၊ဲ
့် ိုး ကိုးကယ
ပ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ လူသ ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တပြစ်န္င်ရန်အတွက် ပြစ်၏။ လူသ ိုးသည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခပပီိုး စ တန်၏ တထ င်တချ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ တ
် နကက၏။ လူတအ
့် ိုးလိုးသည်
ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငတ
် နကက၏။ အတတဆန်တသ လအင်ဆန္ဒမျ ိုးပြင့်် အသက်ရင
ှ တ
် နကကက
၎င်ိုးတထဲ
့်် ဟဇ တပြစ်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှမရှတပ။ ငါန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်သည်ဟ
့် တွင ် ငါန္ှငသ
ဆသူမျ ိုးရကကတသ
ှ
်လည်ိုး ထကဲသ
့် တသ
သူတသည်
ဝိုးတဝါိုးပြစ်တသ ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးက
့်
့်
ကိုးကယ
ွ ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏န မအ ိုး သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး
့်
ငါန္ှငဆ
့်် န်ကျင်
တသ လမ်ိုးတွင ် တလျှ က်လှမ်ိုးကကသည်အ
့် ပပင် ၎င်ိုးတ၏စက
ိုးမျ ိုးသည် တမ က်မ မှု၊
့်
့်
မမကယ်ကယကကည်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်လျက်ရ၏။
ှ
ဤသည်မှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အတပခခအ ိုးပြင့််
ငါက
ကကလျက် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တမပြစ်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့် ဆန်ကျင်
့်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ငါ၏တစ်စန
ွ ိုး် တစ်စလကခဏ မျ ိုးက တနစဉ်ရှ
တြွက ၊ အလျဉ်ိုးသင်ရ
့်
့်
“သင်တ
့် တ ်သည်”့် ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက တတွျို့ ရှကကလျက် အတတ မသတ်ြတ်ကကက
သမမ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးအပြစ် ရွ တ်ဆကက၏။ ထသူတသည်
ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တပြစ်ရန်နည်ိုးလမ်ိုးက
့်
မသကကတပ။ ငါက
် ့် ျင်ပခင်ိုး၏ အနက်အဓပပ ယ်ကလည်ိုး မသကကတပ။ ထအပပင်
့် ဆနက
့်
သမမ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက အကျြုိုးအတကက င်ိုးမပမင်ဘသ
ဲ
ြတ်ကက၏။ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ၎င်ိုးတ တစ်
ခါမျှ
့်
မပမင်ြူိုးတသ ၊ ၎င်ိုးတပမင်
ွ ်ိုးမရှတသ ဝိုးတဝါိုးပြစ်သည်ဘ
့် ရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးက ၎င်ိုးတသည်
့် န္င်စမ
့်
တဘ င်ခတ်ထ ိုး၍ ၎င်ိုးတအ
့် ချန်၌ ထတ်ကကည့်က် က၏။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
့် ိုးလပ်သည်အ
့်
အတင်ိုးအတ အတွငိုး် ၌သ ငါ၏တည်ရမှု
ှ က ယကကည်ကကပပီိုး ငါက
ူ
ိုး၏၊
့် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် တန်ိုးတထ
သမမ ကျမ်ိုးစ မရှဘဲ ငါသည်မရှ၊ ငါမရှဘဲ သမမ ကျမ်ိုးစ မရှ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တည်ရပခင်
ှ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက လိုးဝင်္ရမစက်ကကဘဲ၊ ၎င်ိုးအစ ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ ၏စက ိုးလိုးတင်ိုးက
အလွနအ
် ကျွ အထူိုးင်္ရပပြုကက၏။ ထအပပင်
သမမ ကျမ်ိုးစ မှ ကကြုတင်တဟ ကက ိုးပခင်ိုး မရှပါက
့်
ငါလပ်တဆ င်လသည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မလပ်သင်ဟ
့် သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ သူတက
့်
ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က အလွနအ
် ကျွ အတရိုးတပိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးက အကဲပြတ်ရန်န္င
ှ ့်် ငါက
့် ပပစ်တင်ရှုတ်ချရန် သမမ ကျမ်ိုးစ မှ
ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်အထ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တြ ်ပပချက်မျ ိုးက
အတရိုးကကီိုးလွနိုး် သည်ဟ ပမင်ကကသည်ဟ ဆန္င်၏။ ၎င်ိုးတရှ့် တြွသည်မှ ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တပြစ်ရန်
လမ်ိုးမဟတ်၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ရန် လမ်ိုးလည်ိုး မဟတ်ဘဲ
သမမ ကျမ်ိုးစ ရှစက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ရန် လမ်ိုးသ ပြစ်၍၊ သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့််

ကက်ညပီ ခင်ိုးမရှသည့်် မည်သည်အ
့် ရ မဆသည် မခင်ိုးချက်မရှ ငါ၏အမှုမဟတ်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
ြ ရရှဲမျ ိုး၏ တ ဝန်တကျတသ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
့်
့်
မဟတ်တပဘူိုးတလ ။ ယဒ ြ ရရှဲတသည်
တယရှု က ပပစ်တင်ရှုတ်ချရန် တမ တရှ၏ပညတ်က
့်
အသိုးပပြုခဲက့် က၏။ ၎င်ိုးတသည်
ထက လကတယရှု န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုး
့်
မပပြုခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ အပပစ်မတ
ဲ့် သ တယရှု က ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်တတ ်က မလက်န ပခင်ိုး၊
တမရှယ မဟတ်ပခင်ိုးတပြင်
ွ ပပီိုးတန က်၊ အဆိုးတင
ွ ် က ိုးစင်တင်သည့်အ
် ထ ပညတ်တရ ိုးက
့် ့် တရ ိုးစဲဆ
ဝီရယရှစွ အတအကျလက်န ခဲ၏
ကသဘ ဝက ိုး အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့် ။ ၎င်ိုးတ၏ပင်
့်
့်
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်သည့်လ
် မ်ိုးက မရှ တြွခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏စက ိုးလိုး တစ်လိုးချင်ိုးစီအတပေါ် စွဲလမ်ိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး
ငါ၏အလဆန္ဒတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး ငါအမှု
့် ၏အဆင်မ
့် ျ ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး
လိုးဝင်္ရပပြုပခင်ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွခကဲ့် ကသူမျ ိုး မဟတ်ဘဲ စက ိုးလိုးမျ ိုးက
့်
တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ် ြက်တယ
ွ ခ
် ကဲ့် ကသူမျ ိုးပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ခကဲ့် ကသူမျ ိုး
့်
မဟတ်ဘဲ သမမ ကျမ်ိုးစ က ယကကည်ခကဲ့် ကသူမျ ိုး ပြစ်၏။ အဓကအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ကျမ်ိုးစ က
့်
တစ င်က့် ကပ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် က၏။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးတက
့် က ကွယ်ရန်၊
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏င်္ဏ်က ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရန်န္င
ှ ့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ င်္ဏ်သတင်ိုးက က ကွယ်ရန်၊
၎င်ိုးတသည်
ကရဏ ရှငတ
် ယရှု က က ိုးစင်တင်သည်အထ ပပြုခဲက့် က၏။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က
့်
့်
က ကွယရ
် အတွကန္
် င
ှ ့်် လူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးတွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ စက ိုးလိုးတင်ိုး၏ အတနအထ ိုးက
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရန်အတွက်သ ဤသပပြုခဲ
င့်် ၎င်ိုးတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
့် ပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
အယူဝါဒန္ှင ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုးမရှခဲတ
င်္တ်န္င
ှ ့််
့် သ တယရှု အ ိုး တသဒဏ်ချမှတ်တရိုးအတွက် ၎င်ိုးတ၏အန
့်
အပပစ် တပြရ ယဇ်တက
် ့် ရန် ပမလလ ိုးခဲက့် က၏။ ထသူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
့် စွနပယ်
့်
စက ိုးလိုးတင်ိုး၏ လက်ပါိုးတစမျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။
ယတနလူ
မည်သရှ့် သနည်ိုး။ ခရစ်တတ ်သည် သမမ တရ ိုးက ထတ်ပပန်ရန် ကကလ ခဲတ
့် တတရ
့် သ ်လည်ိုး
့်
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ဘသ ဝင်
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ် လက်ခရရှရန်အတွက် သူအ
့်
့် တရ က်န္င်ရန်န္င
့် ိုး
ဤတလ ကမှ န္ှငထ
် တ်ရန်က သ ၍လလ ိုးခဲက့် က၏။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးတက
် န်
့် က ကွယရ
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးကကလ ပခင်ိုးက လိုးဝပငင်ိုးဆရန်က သ ၍လလ ိုးခဲက့် ကက ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ
့်
ထ ဝရတည်ရတအ
ှ
င် ပပြုလပ်ရန်အတွက် လူဇ့် တခ၍ တစ်ြန်ပပန်ကကလ တသ ခရစ်တတ ်က
တစ်ြန်က ိုးစင်တင်ရန်က သ ၍လလ ိုးခဲက့် က၏။ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် မလမန်ိုးထ ိုးမမ
ှု ျ ိုး
မျ ိုးလွနိုး် ပပီိုး၊ သူ၏သဘ ဝသည် ငါက
လွနိုး် တသ အခါ၊ သူသည် ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက
့် ဆန်ကျင်
့်
မည်သလက်
ခရရှန္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည် လူတထဲ
ွ တ
် နတသ ်လည်ိုး လူသည် ငါရှတကက င်ိုးက မသတပ။
့်
့် တင

ငါသည် ငါ၏အလင်ိုးက လူသ ိုးအတပေါ် ထွနိုး် လင်ိုးသည်အ
့် ခါ သူသည် ငါရှတကက င်ိုးက
မသဘဲရတနတသိုး
ှ
၏။ ငါ၏အမျက်တဒါသက လူသ ိုးအတပေါ် လတ်လက်သည်အ
့် ခါ သူသည်
ငါရှတနတကက င်ိုးက ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အ ိုးမ န်ပြင့်် ပငင်ိုးဆ၏။ လူသ ိုးသည် စက ိုးလိုးမျ ိုး၊
သမမ ကျမ်ိုးစ မျ ိုးတန္ှ့် င ့်် သဟဇ တပြစ်တရိုးက ရှ ၏။ သရ့် တွင ် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
သဟဇ တပြစ်တရိုးအတွက် လမ်ိုးကရှ တြွရန် ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်လ တရ က်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ
မရှတပ။ လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်၌ရှတသ ငါက
့် တက င်ိုးကင်၌ ငါရှတနပခင်ိုးက
့် တမျှ ်ကကည်၍
အထူိုးအတလိုးထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူဇ့် တခန္ဓ ၌ရှတနတသ ငါအတကက
င်ိုးက မည်သက
ူ မျှ
့်
အတရိုးမတပိုးတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
ွ တ
် နလျက်ရတသ
ှ
ငါသည်
့် တသ ် လူသ ိုးအကက ိုးတင
အတရိုးမပါလွနိုး် တသ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ရန်သ
ကကြုိုးစ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့်် တဝဝါိုးတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်ရန်သ ကကြုိုးစ ိုးသူမျ ိုးသည် ငါအတွ
က်
့်
စတ်ဆင်ိုးရဲစရ ပမင်ကွငိုး် တစ်ခသ ပြစ်၏။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတက
် ရ မှ
့် ိုးကွယ်သည့်အ
သက်မစ
ဲ့် က ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပပ မပပန္င်တလ က်တအ င် တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ ရတန မျ ိုးက
တပိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးရှတသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးသ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့် ရ မှ
့် ိုးကွယ်သည်အ
လူသ ိုး၏တန်ခိုးလက်တအ က်တွင ် ရှမည်ဘ
့် ရ ိုးသခင်၊ မတည်ရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်၏။ ထအခါ
ထသတသ
လူတသည်
ငါထ
့် ရ က ရရှန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် နမ်က
့် မှ မည်သည်အ
့် ျလွနိုး် သပြင့််
့်
့်
တြ ်ပပ၍ပင် မရတချ။ ငါက
သမ
ူ ျ ိုး၊ ငါထ
မရှ တတ င်ိုးဆသူမျ ိုး၊
့် ဆန်ကျင်
့်
့် မှ အကန်အသတ်
့်
သမမ တရ ိုးကမပမတ်န္ိုးသူမျ ိုး၊ ငါက
ူ ျ ိုး— ထသူတသည်
ငါန္ှင ့်် မည်သ သဟဇ
တ
့် ပန်ကန်သမ
့်
့်
ပြစ်န္င်ကကမည်နည်ိုး။
ငါက
သမ
ူ ျ ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တမပြစ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သမမ တရ ိုးက
့် ဆန်ကျင်
့်
မပမတ်န္ိုးတသ သူမျ ိုးသည်လည်ိုး ထသပင်
ူ ျ ိုးသည် ငါက
့် ပန်ကန်သမ
့် သ ၍ပင်
့် ပြစ်၏။ ငါက
ဆန်ကျင်
က ငါန္ှငသ
့်် ၍ပင် သဟဇ တမပြစ်ကကတပ။ ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တ မပြစ်သအ
ူ ိုးလိုးက ငါသည်
့်
မ ရ်နတ်၏လက်ထသ
ဲ ပ
် ့် တ်၏၊
့် ပပီ
့် ိုး ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မ ရ်နတ်၏ပျက်စီိုးပခင်ိုးထဲသ စွ
့် နလ
၎င်ိုးတ၏ဆ
ိုးသွမ်ိုးမှုမျ ိုးက ထတ်တြ ်ရန် ၎င်ိုးတဆန္ဒ
ှ
အတင်ိုး လပ်တစလျက်၊ အဆိုးတင
ွ ်
့်
့် ရသည်
ဝါိုးမျြုပခင်ိုးခရရန် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
ဲ အပ်
လက်၏။ လူဘယ်န္စ
ှ ်ဦိုး
့် ိုး မ ရ်နတ်၏ လက်ထသ
့်
ငါအ
် ည်က ငါသည် င်္ရမစက်။ လူဘယ်န္စ
ှ ်ဦိုး ငါအ
့် ိုးကိုးကွယသ
့် ိုးယကကည်သည်က ငါင်္ရမစက်ဟ
ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူဘယ်န္စ
ှ ်ဦိုး ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တ ပြစ်သည်ကသ ငါအ ရစက်၏။ ယင်ိုးမှ
ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တ မပြစ်သအ
ူ ိုးလိုးသည် ငါအတပေါ်
သစစ တြ က်သည့်် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်တသ တကက င့််
့်
ပြစ်သည်။ ထသူတသည်
ငါ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကက ၊ ငါ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးက ငါအ
ွ ် ငါသည်
့် မ်တင
့်
“အပမတ်တန္ိုးထ ိုး” မည်မဟတ်။ ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တ ပြစ်သမ
ူ ျ ိုးသည် ငါအ
့် မ်တွင ် ငါအ
့် ိုး

ထ ဝရအတစခလျက်၊ ငါက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးသည် ငါ၏အပပစ်ဒဏ်က ထ ဝရခစ ိုးရမည်။
့် ဆနက
ကျမ်ိုးစ ၏စက ိုးလိုးမျ ိုးကသ အတရိုးတပိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက
အတလိုးမထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ရှ တြွရန်
အတရိုးမတပိုးသမ
ူ ျ ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး— ထသူတသည်
ငါက
ကက၏။
့် ဆန်ကျင်
့်
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
ငါအ
ကကက ၊
့် တသ ် ထသူတသည်
့် ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ အတင်ိုး ကန်သတ်
့်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် တင
ွ ် ငါက
် စ
ဲ ွ ပပစ်မှ ိုးကကတသ တကက င့််
့် တဘ င်ခတ်ထ ိုးကကသပြင့်် ငါက
့် လွနက
ပြစ်၏။ ထသတသ
သူမျ ိုး ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်သ မည်
သလ
့်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ထသူတသည်
့်
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ငါ၏အလဆန္ဒ၊ သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက လိုးဝင်္ရမစက်ဘဲ
တသတစတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးကသ စွဲလမ်ိုးကက၏။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
ငါန္ှင ့်် မည်သ ့်
့်
့်
သဟဇ တပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။
ငါသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုးပြစ်ပပီိုး ငါ၏အလဆန္ဒန္င
ှ ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် လည်ိုး
တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုး ပြစ်၏။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး လူတသည်
ငါက
ွ ်ိုးန္ှင ့်် ငါက
ွ ်ိုး
့် သန္င်စမ
့် ယကကည်န္င်စမ
့်
့်
မရှကကတသိုးတပ။ သမဟ
ငါက
ွ ်ိုး မရှကကတသိုးဟ ဆန္င်တပသည်။
့် န ခန္င်စမ
့် တ် လူတသည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် တင
ွ ် တနထင်သမ
ူ ျ ိုး၊ ပညတ်တတ ်အတွငိုး် တွင ် တနထင်သမ
ူ ျ ိုး၊
လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်တွင ် တနသူမျ ိုး၊ အယူဝါဒအတင်ိုး တနထင်သမ
ူ ျ ိုး၊ ယတန ငါပပြုသည်
အ
့် မှုအကက ိုး
့်
တနသူမျ ိုး— ၎င်ိုးတအနက်
မည်သသ
ူ ည် ငါန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် ဆလ ဘ်မျ ိုးက ရရှရန်သ စဉ်ိုးစ ိုး၍ ငါန္ှင ့်် မည်သ သဟဇ
တပြစ်ရန်
့်
သမဟ
် ့် ျင်ပခင်ိုးမပပြုရန် သင်တက
သတ
့် တ် ငါကဆနက
့် ယ်သင်တ မည်
့်
့် ိုးဆိုးီ ရမည်က စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
မည်သည့်အ
် ခါကမျှ မစဉ်ိုးစ ိုးခဲက့် ကြူိုးတပ။ ငါသည် သင်တအတပေါ်
လွနစ
် ွ စတ်ပျက်၏။
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါသည် သင်တက
့် မျ ိုးစွ တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး ငါသည် သင်တထ
့် မှ
အနည်ိုးငယ်သ ရရှခဲ၏
က်မ မှု၊ သင်တ၏တလ
ဘ၊ သင်တ၏
့် ။ သင်တ၏
့် လှညပ့်် ြ ိုးမ၊ှု သင်တ၏တမ
့်
့်
့်
လွနက
် ဲတသ အလဆန္ဒမျ ိုး၊ သင်တ၏
မည်သည့််
့် သစစ တြ က်မ၊ှု သင်တ၏
့် မန ခမှု— ၎င်ိုးတအနက်
့်
အရ သည် ငါ၏သတပပြုမပခင်ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး တပါတပါ
့် ဆဆ
့်
့်
သတဘ ထ ိုး၏၊ ငါအ
့်် ိုး၏၊ ငါအ
ူ ိုးဆ လပ်၏၊
့် ိုး လှညစ
့် ိုး တစ ်က ိုး၏၊ ငါအ
့် ိုး န ိုးပန
ယဇ်တက င်မျ ိုးအတွက် ငါအ
့် တသ
့် ိုး အတင်ိုးအကျပ်တတ င်ိုးဆ၏၊ ငါထ
့် မှ အဓမမယူ၏— ထကဲသ
့်
ဒစရက်သည် ငါ၏အပပစ်ဒဏ်မှ မည်သ တရှ
င်တမ်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဤဆိုးယတ်မှုတစ်ခလိုးသည်
့်
ငါအတပေါ်
သင်တ၏ရန်
လတသ သတဘ ၏ အတထ က်အထ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့်
့်
့်
ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တမပြစ်တကက င်ိုး အတထ က်အထ ိုးပြစ်၏။ သင်တ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီသည်
့်
သင်တက
့်် လွနသ
် ဟဇ တပြစ်သည်ဟ ယူဆကက၏။ သတသ
် ထသပြစ်
့် ယ်သင်တ ငါန္ှ
့် ငအ
့်
့် ပါက

မှ ိုးယင
ွ ိုး် တကက င်ိုးမပငင်ိုးဆန္င်တသ ဤအတထ က်အထ ိုးသည် မည်သန္
ူ င
ှ ့်် သက်ဆင်သနည်ိုး။
သင်တက
အဆိုးစန
ွ တ
် သ စစ်မှနမ
် ရ
ှု ပပီ
ှ ိုး သစစ ရှသည်ဟ ယူဆကက၏။ သင်တသည်
့်
့် ယ်သင်တ ငါ
့် အတပေါ်
့်
ကကင်န လွနိုး် ၍ ကရဏ တရ ိုးကကီိုးမ ိုးလွနိုး် က ငါက
် ွ ဆက်ကပ်ခပဲ့် ပီိုးပပီဟ ထင်ကက၏။
့် လွနစ
သင်တသည်
ငါအတွ
က် လတလ က်သည်ထက်ပ၍ တဆ င်ရွကတ
် ပိုးခဲပ့် ပီိုးပပီဟ ထင်ကက၏။ သတသ
်
့်
့်
့်
ဤထင်ပမင်ချက်က သင်တ၏
့် ူိုးသတလ ။ သင်တသည်
့် အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ခဲြ
့်
လွနစ
် ွ တမ က်မ သည်၊ လွနစ
် ွ တလ ဘကကီိုးသည်၊ ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျသ လွနစ
် ွ ပပြုသည်ဟ ငါဆ၏။
သင်တငါ
့်် ိုးသည့်် လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးသည် လွနစ
် ွ ပါိုးနပ်ပပီိုး၊ သင်တတွ
့် ိုးလှညစ
့် အ
့် င ်
လွနစ
် ွ စက်ဆပ်ြွယတ
် က င်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် စက်ဆပ်ြွယတ
် က င်ိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးရကက၏။
ှ
သင်တ၏
် ွ နည်ိုးပါိုး၏။ သင်တ၏
့် သစစ ရှမှုသည် လွနစ
့်
စတ်အ ိုးထက်သန်မှုသည် လွနစ
် ွ တသိုးန္ပ်၍ သင်တ၏
့် အသတရ ိုးသည် ပ၍ပင်မရှ ပြစ်တန၏။
သင်တ၏န္ှ
ှု ျ ိုး မျ ိုးလွနိုး် ၍ သင်၏မလမန်ိုးထ ိုးမမ
ှု ှ မည်သမ
ူ ျှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် မလမန်ိုးထ ိုးမမ
မကင်ိုးလွတ၊် ငါသည်ပင် မကင်ိုးလွတ်တပ။ သင်တ၏သ
ိုးသမီိုးမျ ိုးအတွက်၊ သမဟ
့်
့် တ် သင်တ၏
့်
ခင်ပန
ွ ိုး် အတွက် သမဟ
် န်မအ
ှု တွက် ကကြုိုးပမ်ိုးရန် သင်တသည်
ငါက
့်
့် တ် သင်တက
့် ယ်တင် ရှငသ
့်
ပယ်ထ ိုးကက၏။ ငါအတပေါ်
င်္ရစက်မည်အ
့် စ ိုး သင်တသည်
သင်တ၏မ
ိုးသမီိုးမျ ိုး၊
့်
့်
့် သ ိုးစ၊ သင်တ၏သ
့်
သင်တ၏င်္
င်္တ်န္င
ှ ့်် သင်တက
့် ဏ်သမ်၊ သင်တ၏အန
့်
့် ယ်တင် အ ိုးရတကျနပ်ရန်အတွက် သင်တ ့်
အ ရစက်ကက၏။ သင်တတပပ
ဆလပ်ကင်ခစ
ဲ့် ဉ် မည်သည်အ
့် ခါက သင်တသည်
ငါက
့်
့်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးမခဲြ
် အိုးစမ်သ
ိုးမျ ိုးသည်
့် ူိုးသနည်ိုး။ ရ သီဥတအလွနတ
့် ည့်် တနမျ
့် ိုးတွင ် သင်တ၏အတတွ
့်
သင်တ၏သ
ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ သင်တ၏
ွ ိုး် ၊ သင်တ၏ဇနီ
ိုး၊ သမဟ
့်
့် ခင်ပန
့်
့် တ် သင်တ၏
့် မဘမျ ိုးထသ ့်
တရ က်သွ ိုးကက၏။ ရ သီဥတအလွနပ
် ပူ ပင်ိုးသည့်် တနမျ
် ည်ိုး ငါသည် သင်တ၏
့် ိုးတွငလ
့် အတတွိုးမျ ိုးတွင ်
တနရ မရရှတပ။ သင်သည် သင်၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်သည်အ
့် ခါ သင်ကယ်တင်၏ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုး၊
သင်ကယ်တင်၏ တဘိုးကင်ိုးလပခြုတရိုး၊ သင်၏မသ ိုးစဝင်မျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးတန၏။ သင်သည် ငါအတွ
က်
့်
မည်သည်အ
့် ရ တဆ င်ရွက်ခြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။ သင်သည် ငါက
့် ခါက စဉ်ိုးစ ိုးခဲြ
့် မည်သည်အ
့် ူိုးသနည်ိုး။
မည်သပင်
့် ခါက
့် ယ်သင် မည်သည်အ
့် အနစ်န ခရသည်ပြစ်တစ ငါန္ှင ့်် ငါ၏အမှု အတွက် သင်က
ဆက်ကပ်ခြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။ ငါန္ှငသ
့်် င် သဟဇ တပြစ်မှုအတထ က်အထ ိုးက အဘယ်မှ နည်ိုး။ ငါအတပေါ်
့်
သင်၏သစစ ရှမှု၏ စစ်မှနမ
် က
ှု အဘယ်မှ နည်ိုး။ ငါအတပေါ်
သင်၏န ခမှု၏ စစ်မန
ှ မ
် က
ှု အဘယ်မှ နည်ိုး။
့်
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးရတရိုးအတွက်
မဟတ်သည်အ
့် ချန်သည် မည်သည်အ
့် ခါက ပြစ်ခြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။ သင်တသည်
ငါက
့်် ိုး၍
့် လှညစ
့်
လှညပ့်် ြ ိုး၏။ သင်တသည်
သမမ တရ ိုးန္ှငက
့်် စ ိုးက ၊ သမမ တရ ိုးရှတကက င်ိုး ြိုးကွယထ
်
ိုးကကလျက်
့်
သမမ တရ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက သစစ တြ က်ကက၏။ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် ဆနက

အန င်္တ်တွင ် သင်တက
့် ရ က တစ င်တ
တဝဝါိုးတသ
့် နသနည်ိုး။ သင်တသည်
့် မည်သည်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်တရိုးကသ ကကြုိုးစ ိုးကက၍ တဝဝါိုးတသ ယကကည်ပခင်ိုးကသ
ရှ တြွကက၏။ သရ့် တွင ် သင်တသည်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တမပြစ်တပ။ သင်တ၏ဒ
့်
့် စရက်သည်
ဆိုးယတ်သတ
ူ ရရှ
့် ထက်သည့်် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက မရရှထက်တပဘူိုးတလ ။ ထအချန်တွင ်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ သ
့်် ဟဇ တမပြစ်သူ မည်သမ
ူ ျှ အမျက်တတ ်ထက
ွ ်ရ တနမှ့် မလွတ်တပမ က်န္င်တကက င်ိုးက
သင်တ သ
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် မည်ကသ
ဲ့် တသ
့် ည်ပြစ်၍၊ ခရစ်တတ ်က ဆနက
့် ကကလမ်မ
့်
ပပစ်ဒဏ်မျြုိုးကျတရ က်မည်ကလည်ိုး သင်တ တတွ
ျို့ ရှကကလမ်မ
က်တသ အခါ
့် ည်။ ထတနကျတရ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးအတွက် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘသ ့်
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး သင်တ၏စ
တစ်စစီပျက်ပပယ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
့် တ်ကိုးူ အ ိုးလိုးတသည်
့်
သရ့် တွင ် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်တသ သူတအတွ
ကမ
် ူက ိုး ဤသပြစ်
့် ည်မဟတ်တပ။
့်
့် လမ်မ
ထသူတသည်
မျ ိုးစွ ဆိုးရှု ိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ အခက်အခဲမျ ိုးစွ က ခစ ိုးခဲက့် ကရတသ ်လည်ိုး၊
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါတပိုးသည့်် အတမွအ ိုးလိုးက ရကကလမ်မ
ွ ် ငါသည်သ လျှင ်
့် ည်။ အဆိုးတင
တပြ င်မ
ွ ်အ ိုး
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ငါသည်သ လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သူ၏လှပတသ ပန်ိုးတင်သ တခေါ်
ှ
င်ိုး သင်တ န့် ိုးလည်ကကလမ်မ
့် ည်။
့် တဆ င်သွ ိုးန္င်စွမ်ိုးရတကက

သင်သည် ဘုရ ားသြင်ကို ယကု ကည်သစ
ူ စ်စစ်တစ်တယ က် ခ စ်သတလ
ဘရ ိုးသခင်က သင် ယကကည်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက တစ်န္စ
ှ ်၊ သမဟ
ှ ်တကျ ်ကက
့် တ် န္ှစ်န္စ
တလျှ က်လှမ်ိုးပပီိုးပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်ဘ
့် ဝတွင ် ဤန္ှစ်က လမျ ိုးအတတ အတွငိုး်
အခက်အခဲမျ ိုးစွ ကက့်ကက့် ခရပပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ သမဟ
့်် တနပြင ့်် အခက်အခဲမျ ိုးစွ
့် တ် သငအ
ကက့်ကက့်မခရဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး တကျိုးဇူိုးတတ ် မျ ိုးစွ က လက်ခရရှပပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ သင်သည်
အခက်အခဲပြစ်တစ တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်တစ မတတွျို့ ကကြုရတလဘဲ၊ ယင်ိုးထက် မထူိုးပခ ိုးတသ
အသက်တ တစ်ခ အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ မည်သပင်
့် ဆတစ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်လက်တစ်ဦိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ပခင်ိုး
့်
အတကက င်ိုးအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတ်သဟ ယပပြုကကစ။့် သရ့် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သူက
့် အသအမှတ်ပပြုသည်ပြစ်တစ မပပြုသည်ပြစ်တစ
လူအ ိုးလိုးဆသ
ီ ရည်
ရွယ်သည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ့်
့်
လက်တသ သူအ ိုးလိုး အတွက်သ ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တကက င်ိုး ဤစက ိုးမျ ိုးက
ြတ်ရှုတသ သူတအ
့် ိုးလိုးက ငါ သတတပိုးရမည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်

တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ လူထထ၊ ကမဘ တလ ကရှ လူအ ိုးလိုးထသ စက
ိုးတပပ ဆသည်ဟ သင်
့်
ယကကည်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သင်အ
့် တပေါ်၌ အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ရှလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် သင်သည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
တအ က်တမသ
့်် ယ်သင် အပမဲမချန်လှပ်သငတ
့်် ပ။ မည်သပင်
့် ငပ့်် ပီိုး၊ ယင်ိုးတမှ့် သငက
့် ပြစ်တစ ငါတအ
့် မ်၌
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပျက်တနသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ဆကကပါစ။့်
သင်တအ
် သ အဓပပ ယ်က ယခ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
သတဘ တပါက်သငတ
့်် ပသည်။ ယခင်က ငါတပပ ခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်သည်
သင်တ၏
ှု င
ှ ့်် ဆက်စပ်တပသည်။ ယတနသည်
့်
့် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ဝင်တရ က်မန္
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်- ယတန သင်
တ၏
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက ငါ စစစ်လသည်။
ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ သင်တက
့် စ်ခမှ လမ်ိုးပပတနပခင်ိုး
့် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ င်တ
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ငါသည် လမ်ိုးမပပခဲပ
သင်တ၏
် သ မျက်န္ ှ က
့် ါက၊ သင်တသည်
့်
့် စစ်မှနတ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ သရှလမ်မ
့် ၊ ့် သင်တ၏
ှ ့်် သစစ ရှမှုတန္ှ့် င ့််
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ဘရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှု င်ိုးမှုန္င
ပတ်သက်၍ သင်တ အစဉ်အပမဲ
ကက ိုးဝါမည် ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်
့် န္ှလိုးသ ိုး အတွငိုး် နက်နက်ရှ
အကျည်ိုးတန်မက
ှု ငါတြ ်ထတ်မပပပါက၊ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ သည် သင်တ၏
့်
့် တခါင်ိုးတပေါ်တွင ်
သရြူထ ိုးရက
ှ
မမကယ်ကယ်အတွက် င်္ဏ်အသတရက ထန်ိုးသမ်ိုးကကမည် ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်
မ နတထ င်လ ိုးပပီိုး စတ်ကကီိုးဝင်သည့်် သဘ ဝသည် သင်တ၏
့် ကယ်ပင်အသစတ်မျ ိုးက
သစစ တြ က်ရန်၊ ခရစ်တတ ်က ပန်ကန်ပပီိုး ခခမတစရန်န္င
ှ ၊့်် သင်တ၏အကျည်
ိုးတန်မှုက
့်
ထတ်တြ ်ပပသရန်၊ ထသပြင
ရွယခ
် ျက်မျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး၊ လွနက
် ျြူိုးတသ
့် ့်် သင်တ၏ရည်
့်
အလဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် တလ ဘန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ မျက်လိုးမျ ိုးက တြ ်ထတ်ြ တ
ွ ိုး် တလသည်။ သတသ
်
့် က်တန
့်
သင်တသည်
ခရစ်တတ ်၏ အမှုအတွက် သင်တ၏
့်
့် ရ သက်ပန် စတ်ထက်သန်မှု
အတကက င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဆက်လက် တတွတ်တွတတ
် ပပ ကကပပီိုး၊ အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ က
ခရစ်တတ ်တပပ ခဲတ
့် သ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ထပ်ခါတလဲလဲ ပပန်လည်တပပ ဆကကသည်။ ဤသည်မှ
သင်တ၏
့် “ယကကည်ပခင်ိုး”- “အညစ်အတကကိုး မရှတသ သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုး” ပြစ်သည်။ ငါသည်
တစ်တလျှ က်လိုး လူသ ိုးက တင်ိုးကျပ်တသ စန္ှုနိုး် တစ်ခ သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်၏ သစစ တစ င်သ
် ျက်မျ ိုးပြင ့်် လ ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မှုသည် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သတ်မှတခ
့်
ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါက
် ျက်မျ ိုးပြင ့်် ငါက
့် လှညပ့်် ြ ိုးပပီိုး၊ သတ်မှတခ
့်
ပခမ်ိုးတပခ က်ညှစ်ယတ
ူ သ သူတက
် တွက်၊ သင်၏ သစစ တစ င်သ
့် မှုဟ
့် ငါ စက်ဆပ်သည့်အ
တခေါ်တသ အရ မရှဘဲသ တနလက်ချင်သည်။ လူအတနပြင်
ှ -့််
့် ငါအ
့် ိုး လိုးဝ သစစ တစ င်သ
့် ကကရန်န္င
့်
ယကကည်ပခင်ိုး-ဟူတသ စက ိုးလိုး တစ်လိုးအတွက-် သက်တသပပရန်အလငှ့် - အရ ခပ်သမ်ိုးက

လပ်တဆ င်ြက
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့်် အပမဲ ဆက်ဆခဲပ့် ပီိုး၊
့် သ ငါ အလရှသည်။ ငါသည် သင်တက
့် စစ်မှနရ
ထတကက
င ့်် သင်တသည်
လည်ိုး ငါအတပေါ်
စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပြုမူရန် ငါ ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊
့်
့်
့်
ငါက ဝမ်ိုးတပမ က်တစရန် ကကြုိုးစ ိုးြ သင်
တ၏
့် ိုးတပမ က်လိုးမျ ိုး အသိုးပပြုပခင်ိုးက ငါ
့်
့် တချ လ
စက်ဆပ်ရွရှ သည်။ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက် လ သည့်အ
် ခါ၊ လူမျ ိုးစွ က ၎င်ိုးတသည်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးရှတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ၎င်
့် ိုးတ လ
့် က်ကကသည်ဟ တတွိုးထင်ကကပပီိုး
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ထသတသ
ဆင်ိုးရဲဒကခက ၎င်ိုးတ သည်
ိုးခကကမည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် ငါသည်
့်
့်
့်
သငက
့်် ဤသတမိုးသည်
- ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သင်ယကကည်လျှင၊် သူက
့်
့် အဘယ်တကက င့််
မတကက က်ရွ ျို့သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သင် ယကကည်လျှင၊် သင်စ
ှ ိုးထဲ၌
့် တ်န္လ
အဘယ်တကက င့်် သူက
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှသနည်ိုး။ ခရစ်တတ ်သည် ဘရ ိုး၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည်က သင်လက်ခသည်၊ သဆ
့် လျှင ် အဘယ်တကက င့်် သင်သည် သူက
့်
မထီမပဲ့် မင်ပပြုသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် သင်သည် သူအတပေါ်
မတလိုးမခန ် ပပြုမူ
သနည်ိုး။ သူက
့်
့်
့်
အဘယ်တကက င့်် တပေါ်တပေါ်တင်တင် တဝြန်အကဲပြတ်သနည်ိုး။ သူ၏လှုပ်ရှ ိုးမမ
ှု ျ ိုး အတပေါ် အဘယ်တကက င့််
သင် အပမဲ တစ င်က့် ကည်ရ
့် သနည်ိုး။ သူ၏အစီအစဉ်မျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် မကျြုိုးန္မန
ွ
ခသနည်ိုး။
အဘယ်တကက င့်် သင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ မပပြုမူသနည်ိုး။ သူ၏ လှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုးက
အဘယ်တကက င ့်် သူထ
့် မှ ပခမ်ိုးတပခ က်ညှစ်ယပူ ပီိုး လယက်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် သင်သည်
ခရစ်တတ ်၏တနရ မှ စက ိုးတပပ သနည်ိုး။ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
် ည်၊ မမှနသ
် ည်က
့် မှနသ
အဘယ်တကက င့်် သင်တဝြန်အကဲပြတ်သနည်ိုး။ သူ၏ တန က်ကွယ်တင
ွ ် အဘယ်တကက င့်် သူက
့်
ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးဝသ
ွ ်
့် နည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးအရ မျ ိုးသည် သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးတင
ပါဝင်သည်အ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူတွင ် သင်တ၏
့်
့် ခရစ်တတ ်၌ မယကကည်မှု အရပ်လကခဏ မျ ိုး
ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ သင်တ လ
် ရ အ ိုးလိုး၏ ကကရွ ယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ပ်တဆ င်သည့်အ
ရည်မန
ှ ိုး် မျ ိုးသည် မယကကည်မပှု ြင ့်် ပပည့်န္
် က
ှ ်တနသည်။ သင်တ အကကည်
၏
့် ဝတသသလကခဏ သည်ပင်
့်
ခရစ်တတ ်က မယကကည်မှု ပါဝင်တနသည်။ မနစ်တင်ိုးတင
ွ ် သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ သည် မယကကည်မှု
့်
အရပ်လကခဏ မျ ိုး သထ ိုးကကသည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် ခန္ဓ ကယ်က
ပြတ်သန်ိုးစီိုးဆင်ိုးသည့်် တသွိုးမျ ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်မပှု ြင ့််
စမ်ထ ိုးလျက်ရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ အခက်အတနတ
် ့် င်ိုးတွင ် သင်တသည်
ခရစ်တတ ်အ ိုး
့်
သစစ တြ က်သွ ိုးန္င်သည့်် အန္တရ ယ် ရှသည်က ဆလတပသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး တပေါ်တင
ွ ် သင်တ ချန်
စစ်မန
ှ မ
် ှု မရှဟ ငါတပပ ၏။ ဘရ ိုးသခင်၌
့် ထ ိုးတသ တပခရ တသည်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တ တလျှ
က်လှမ်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့်
့် တပခမျ ိုးက

တပမပပင်တပေါ် ခင်မ စွ ချမထ ိုးကကတချ- သင်တသည်
ဟန်တဆ င်လပ်ပပကကပခင်ိုးမျှ ပြစ်သည်။
့်
သင်တသည်
ခရစ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ အပပည်အ
့် ဝ မယကကည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ယင်ိုးတက
ွ ်ိုး မရှကကတချ။ ဤသည်မှ ခရစ်တတ ်၌ သင်တ ့်
့် ချက်ချင်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်စမ
ယကကည်ပခင်ိုး မရှကကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး
အပမဲရပခင်
ှ ိုးသည် သူက
့် သင်တ ယ
့် ကကည်မှု မရှပခင်ိုး၏ တန က်ထပ် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ခရစ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အစဉ် ယကကည်မှုကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး၊ ခရစ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
န ိုးမတထ င်ပခင်ိုး၊ ခရစ်တတ ်ပပြုတသ မည်သည့်အ
် မှုမဆန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး ရှပခင်ိုးန္ှင ့််
ဤအမှုက မှနက
် န်စွ န ိုးမလည်န္င်ပခင်ိုး၊ မည်သည့်် ရှငိုး် ပပချက်ကမဆ သင် ရရှသည်ပြစ်တစ သင်၏
အယူအဆမျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးရန် အပပင်ိုးအထန် ကကြုိုးပမ်ိုးရပခင်ိုး စသပြင-့်် ဤအရ မျ ိုးသည်
သင်တ၏န္ှ
ှု အရပ်လကခဏ မျ ိုး အ ိုးလိုး ပြစ်သည်။
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲ၌ တရ တန္ှ တနတသ မယကကည်မ၏
သင်တသည်
ခရစ်တတ ်၏ အမှုတန က်သလ
် ခါမျှ တန က်မကျန်ရစ်ြူိုးတသ ်လည်ိုး၊
့်
့် က်ပပီိုး၊ မည်သည့်အ
သင်တ၏န္ှ
ှု ျ ိုး အလွနမ
် ျ ိုးလှသည်။ ဤပန်ကန်မှုသည်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲ၌ တရ တန္ှ ထ ိုးသည့်် ပန်ကန်မမ
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်မထ
ှု က
ဲ အညစ်အတကကိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်တအတနန္ှ
င ့်် ဤအရ
့်
မှနသ
် ည်ဟ တတွိုးထင်တက င်ိုး တတွိုးထင်မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ အတွငိုး် မှ
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သတပပြုန္င်စမ
ွ ်ိုး သင်မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍
အယအကကည် ကင်ိုးမဲသ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ
့် မ
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မယကကည်ြူိုးဘဲလျက် သူတန
့် က် အင်တင်တင်ပြင ့်် လက်တသ သူအ ိုးလိုးက
မစလင်တစဘဲ၊ သူက
် ကယ် ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးကသ စလင်တစသည့်အ
် တွက်၊ သင်သည်
့် အမှနတ
ပျက်စီိုးသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပါဝင်ြ တသချ
တပသည်။
့်
လူအချြုျို့သည် တရ ိုးစီရင်မက
ှု မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သမမ တရ ိုး၌ပင် ဝမ်ိုးမတပမ က်ကကတပ။ ထအစ
ိုး
့်
၎င်ိုးတသည်
တန်ခိုးအ ဏ န္ှင ့်် ကကယ်ဝမှုမျ ိုးတွင ် ဝမ်ိုးတပမ က်ကကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက
့်
့်
တန်ခိုးအ ဏ ရှ တြွသမ
ူ ျ ိုးဟ တခေါ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တလ ကထဲက လမ်ိုးမိုးမရ
ှု တသ
ှ
့်
င်္ဏ်ိုးင်္ဏမျ ိုးကသ ရှ တြွကကပပီိုး၊ ကျမ်ိုးစ တကျ င်ိုးမျ ိုးမလ
ှ
တသ သင်ိုးအပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆရ မျ ိုးကသ
ရှ တြွကကသည်။ ၎င်ိုးတ သမမ
တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက လက်ခကကပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
တစ်ဝက်တစ်ပျက်သ ယကကည်တနကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
စတ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက တပိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတချ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသိုးခပခင်ိုးက
တပပ ဆကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတမျက်
လိုးမျ ိုးသည် ကကီိုးပမတ်သည့်် သင်ိုးအပ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ဆရ မျ ိုးအတပေါ်တင
ွ သ
်
အ ရစက်က ၊ ခရစ်တတ ်က အ ရမစက်ကကတပ။ သူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည်
တကျ ်ကက ိုးမှု၊ အခွငအ
့်် လမ်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်အသတရတအတပေါ်
သ အစွဲအလမ်ိုးကကီိုးတနသည်။ ထသတသ
့်
့်

တသိုးသမ်သည့်် လူတစ်ဦိုးသည် အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ သူတက
ွ ်ိုးရှမည်၊
့် သမ်ိုးပက်န္င်စမ
သပ်မထူိုးပခ ိုးတသ သူတစ်ဦိုးက လူသ ိုးက စလင်တစန္င်မည်ဆသည်တမှ့် မပြစ်န္င်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
တတွိုးထင်ကကသည်။ ြန်မန
ှု န္ှ
် ့် င ့်် န္ွ ိုးတချိုးပမျ ိုးထက
ဲ ဤအညတရမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက ခထ ိုးရတသ သူမျ ိုး မပြစ်န္င်ဟ ၎င်ိုးတ တတွ
ိုးထင်ကကတလသည်။ အကယ်၍
့်
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပါက၊
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုး တပပ င်ိုးပပန်လှနမ
် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူအ ိုးလိုး ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ ရယ်တမ ကကမည်ဟ
၎င်ိုးတ ယ
အညတရလူမျ ိုးက စလင်တစြ ့်
့် ကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
့်
တရွ ိုးချယ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ထကကီိုးပမတ်တသ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်် ျ ိုးသည် မယကကည်မပှု ြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးသည်။ မယကကည်ပခင်ိုးထက်၊
့် ရှု တထ ငမ
၎င်ိုးတသည်
ယတတမရှတသ သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုး သက်သက် ပြစ်ကကတပသည်။ အတကက င်ိုးမှ
့်
၎င်ိုးတသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုး၊ င်္ဏ်သကခ န္ှင ့်် တန်ခိုးအ ဏ တက
့်
့် သ တန်ြိုးထ ိုးကကပပီိုး၊
လူအပ်ကကီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏကကီိုးမျ ိုးကသ အထင်ကကီိုးကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ခရစ်တတ ်၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးက စိုးစဉ်ိုးမျှ အတလိုးမထ ိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ခရစ်တတ ်က၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်က တကျ ခင်ိုးတသ သစစ တြ က်မျ ိုး သက်သက်
ပြစ်ကကတပသည်။
သင် တလိုးစ ိုးအ ိုးကျသည်မှ ခရစ်တတ ်၏န္ှမ်ခ
့်် တန်ိုး ရှတသ
့် ျမှု မဟတ်ဘဲ ထင်ရှ ိုးသည့်် အဆငအ
သိုးထန်ိုးတယ င်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးက ပြစ်သည်။ သင်သည် ခရစ်တတ ်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမှု၊
သမဟ
ှု ွင ်
့် တ် ဉ ဏ်ပည က မကကည်ညြုဘဲ၊ ကမဘ တလ က၏ ဆိုးညစ်မတ
တမွျို့တလျ ်တနသည့်အ
် ကျငသ
့်် လ
ီ မဲသ
ူ ျ ိုးက ကကည်ညြုတပသည်။ တခါင်ိုးချရန် တနရ မရှတသ
့် မ
ခရစ်တတ ်၏ န ကျင်မတ
ှု ဝဒန က သင် တလှ င်တသွိုးသမ
ွ ်ိုးသည်၊ သတသ
် လှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုးက ရှ တြွပပီိုး၊
့်
တသ က်စ ိုးတပျ ်ပါိုးမှုတွင ် အသက်ရှငသ
် ည့်် အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးက သင် တလိုးစ ိုးအ ိုးကျ၏။
သင်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရန် လလ ိုးမတနဘဲ၊ သငက
့်် ဇ တပကတ၊
စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု က
ဲ့် သ အန္တခရစ်မျ ိုး၏ ရင်ခင
ွ ထ
် သ
ဲ ့်
့် သ တပိုးသည့်် အဆင်အပခင်မတ
ဝမ်ိုးပန်ိုးတသ တပခစပစ်ဝင်သည်။ ယခတွငပ
် င် သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် ၎င်ိုးတထ
့် ၊
၎င်ိုးတ၏င်္
့်် တန်ိုးထ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ိုးဆဲ
့် ဏ်သတင်ိုးထ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အဆငအ
့် လမ်ိုးမိုးမှုထသ လှ
့် ညထ
ပြစ်သည်။ သတ
့် င်တအ င် သင်သည် ခရစ်တတ ်၏အမှုက လက်ခရန် ခက်ခဲပပီိုး၊ ယင်ိုးက သင်
လက်ခလပခင်ိုး မရှသည့်် သတဘ ထ ိုး တစ်ခက ဆက်လက် စွဲကင်တလသည်။ ဤသည်မှ သင်သည်
ခရစ်တတ ်က အသအမှတ်ပပြုရန် ယကကည်ပခင်ိုး ကင်ိုးမဲသ
့် ည်ဟ ငါ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် ယတနထ
့် ခရစ်တတ ်တန က်သ လ
့် က်ရသည်အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သင်သည်

အပခ ိုးတရွ ိုးစရ မရှခဲတ
ပြစ်သည်။ ဟတ်ဟန်ကကီိုးတသ ပရပ်တသီတတန်ိုးသည်
့် သ တကက င်သ
့်
သင်န္
ှ ိုးသ ိုးတွင ် အစဉ်အပမဲ လမ်ိုးမိုးတနသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် လ
့် စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက သင်တ ့်
မတမတ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် လျ န္
့် င်ကကသကဲသ
့် ဩဇ တည င်ိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လက်ရ မျ ိုးက
သင်မတမန္
အစဉ်အပမဲ အပမငဆ
့်် ိုးန္ှင ့်် ထ ဝရ
့် င်တပ။ သင်တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
သူရဲတက င်ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သရ့် တွင ် ယတန၏
် ူ ထသမဟ
့် ခရစ်တတ ်အတွကမ
့် တ်တပ။ သူသည်
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် အစဉ်ထ ဝရ အတရိုးမပါသကဲသ
့် ၊ ့် အစဉ်ထ ဝရ ရတသတလိုးစ ိုးပခင်ိုး မခထက်တပ။
အတကက င်ိုးမှ သူသည် အလွနသ
် မန် ပြစ်လွနိုး် ပပီိုး၊ နည်ိုးပါိုးလွနိုး် သည့်် ဩဇ အရှန်အဝါရှက
ပမငပ့်် မတ်မမ
ှု ှ အလွန ် အလှမ်ိုးတဝိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။
မည်သပင်
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက
့် ဆတစ၊ သမမ တရ ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးသူ အ ိုးလိုးသည် မယကကည်သမ
သစစ တြ က်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ ငါတပပ ၏။ ထသတသ
သူမျ ိုးသည် ခရစ်တတ ်၏ လက်ခမှုက
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရကကမည် မဟတ်တပ။ သင်၏ အတွငိုး် တင
ွ ် မယကကည်မှု မည်မျှရပပီ
ှ ိုး ခရစ်တတ ်က
သစစ တြ က်မှု သင် မည်မျှရသည်
ှ
က ယခ သင် ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ပပီိုးပပီတလ ။ ထတကက
င ့်် သင်က
့်
့်
ငါတက်တွနိုး် သည်- သင်သည် သမမ တရ ိုးလမ်ိုးက တရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ မမကယ်ကယ်
စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် တပိုးအပ်ပမှြုပ်န္သင
ှ
သ
့်် ည်။ စတ်န္စ
ှ ်ခမ
ွ ပြစ်န္င
ှ ၊့်် သမဟ
မပြစ်န္င
ှ ။့််
့်
့် တ် စတ်မပါတပါ
ဘရ ိုးသခင်သည် တလ ကကကီိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်သကဲသ
့် မည်
သည့်် လူတစ်ဦိုးန္ှငမ
့်် ျှ မသက်ဆင်ဘ၊ဲ သူက
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် ယကကည်တသ သူအ ိုးလိုး၊ သူက
ူ ိုးလိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ်
့် ကိုးကွယ်သအ
သူထ
့် ည်။
့် ဆက်ကပ်ပပီိုး သစစ ရှတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်က သင် န ိုးလည်သင်သ
ယတနတွ
ငိုး် တင
ွ ် မယကကည်မမ
ှု ျ ိုးစွ ကျန်ရတနသည်
ှ
။ မမတက
့် င၊် သင်တအတွ
့်
့် ယ်ကယ်အတွငိုး် သ ့်
ကကြုိုးကကြုိုးစ ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ ၊့် ပပီိုးလျှင ် သင်တ၏အတပြက
သင်တ ဧကန်
မချ တတွျို့ ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
စစ်မှနတ
် သ အတပြက သင်တတွျို့ ရှတသ အခါတွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး
မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် သူက
ှ ့်် သူက
့် လှညပ့်် ြ ိုးသ၊ူ တစ ်က ိုးတပပ ဆသူ၊ သူက
့် သစစ တြ က်တသ သူန္င
့်
သစစ မတစ င်သ
့် တသ သူ ပြစ်သည်က သင် ဝန်ခလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထတန
့် က် ခရစ်တတ ်သည်
လူမဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးပြစ်သည်က သင် သတဘ တပါက်လမ်မ
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊
့် ည်။ ထတနရက်
့်
သင်သည် ခရစ်တတ ်က ကကည်ညြု၊ တကက က်ရွ ျို့က အမှနတ
် ကယ် ချစ်လမ်မ
ှ င်
့် ည်။ လက်ရတွ
သင်တန္ှ့် လိုးသ ိုး၏ သိုးဆယ်ရ ခင်န္န
ှု ိုး် သ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် သ ်လည်ိုး၊
အပခ ိုးခနစ်ဆယ်ရ ခင်န္န
ှု ိုး် သည် သသယန္ှင ့်် ပပည်တ
့် လသည်။ ခရစ်တတ ် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး
တပပ ဆခဲသ
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အပမင်မျ ိုး၊ သူ၌
့် မျှတင်ိုးသည် သင်တအ
့် ိုး သူန္င
သင်တ၏
ှု ှ အရင်ိုးခသည့်် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အပမင်မျ ိုးက တပိုးြွယရ
် တလသည်
ှ
။
့် လိုးဝ မယကကည်မမ

သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ မပမင်ရတသ ဘရ ိုးသခင်ကသ ကကည်ညြုပပီိုး တကက က်ရွ ျို့က ၊ တပမကကီိုးတပေါ်
အသက်ရင
ှ လ
် ျက်ရတသ
ှ
ခရစ်တတ ်က အတလိုးမထ ိုးတပ။ ဤအရ သည်လည်ိုး သင်တ၏
့်
မယကကည်မပှု ြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
အတတ်တင
ွ ် အမှုပပြုခဲတ
့် သ ဘရ ိုးသခင်ကသ
့်
တမ်ိုးတတသ ်လည်ိုး၊ ယတန၏
့် ခရစ်တတ ်က မရင်ဆင်ကကတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးတင
ွ ် အစဉ်အပမဲ တရ တန္ှ ထ ိုးသည့်၊် ယတန၏
့် ခရစ်တတ ်က မယကကည်တသ
“ယကကည်ပခင်ိုး” ပြစ်တပသည်။ သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် မယကကည်မှု မျ ိုးလွနိုး် သည့်အ
် တွက်၊ သင်တထဲ
ွ ်
့်
့် တင
မစင်ကကယ်သကဲသ
့် စ
် ရ အလွနမ
် ျ ိုးလှသည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် သင်တက
့် တ်ပြ ဆန်ိုးစစ် ရမည့်အ
့်
တလျှ တ
ွ တ
် နပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဤမစင်ကကယ်မမ
ှု ျ ိုးသည် သင်တ ယ
့် က
့် ကကည်ပခင်ိုး လိုးဝ မရှသည့််
အမှတ်လကခဏ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
ခရစ်တတ ်က သင်တ စွ
် ့် တ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
့် နလ
အမှတ်အသ ိုး ပြစ်ပပီိုး သင်တက
ူ ပြစ် တဆပ်ခတ်တလသည်။
့် ခရစ်တတ ်အ ိုး သစစ တြ က်သအ
ယင်ိုးတသည်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ သင်တ၏အသ
ပည က ြိုးက လျက်ရသည့်
ှ
်
့်
့်
အြိုးအက တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ခရစ်တတ ်၏ရယူပခင်ိုးက သင်တ ခ
ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်က ၊
့် ရပခင်ိုးအြ အတ
့်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သင်တ သဟဇ
တ ပြစ်ပခင်ိုးအြ အဟန
အ
် ့် တ ိုးတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ခရစ်တတ ်က သင်တက
့်
့်
့်
လက်မခသည့်် သက်တသ ပြစ်သည်။ ယခသည် သင်တအသက်
တ ၏ အစတ်အပင်ိုးအ ိုးလိုးက
့်
ဆန်ိုးစစ်ရမည့်် အချန် ပြစ်သည်။ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သင်တက
့် ဘက်တပါင်ိုးစပြင ့််
အကျြုိုးပပြုလမ်မ
့် ည်။

ြရစ်တတ ်သည် တရ ားစီရင်ခြင်ား အမှုကို သမမ တရ ားခ င ့်် တဆ င်ရွက်၏
အချန်သည် နီိုးကပ်လ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏တနရက်
် တွက်၊
့် သည် တရ က်လ ပပီပြစ်သည့်အ
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုသည် အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးရန်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်က အပပီိုးသတ်ရန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ူ ိုးလိုး- တကယ့်အ
် ဆိုးတင် သူက
့်် သူအ ိုးလိုးက
့် တရ က်သအ
့် သစစ တစ ငသ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ တခတ်ထသ
ဲ တဆ
င်ကကဉ်ိုး၏။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်
့်
့်
ကယ်တတ ်တင်၏တခတ် မတရ က်ရမီ
ှ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုး၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
တစ ငက့်် ကည့်တ
် လ့်လ ရန်၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ဘဝက စစမ်ိုးရန် မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး၏မန ခမှုက
တရ ိုးစီရင်ရန်ပြစ်၏၊ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ပလလင်တရှ ျို့သ လ
့် သူတင်ိုးက
သနစ
် ့် င်တပိုးမည် ပြစ်တသ တကက င်တ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်
့် ည်ိုး။ ဤတနအထ
့်
လက်တလျှ က်ခသ
ဲ့် ူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တရှ ျို့သ လ
့် ကကသူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြစ်
့် သပြင်၊့်

ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ယင်ိုး၏တန က်ဆိုးအဆငတ
့်် င
ွ ် လက်ခတသ လူ တစ်ဦိုးစီတင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးက ခရသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ
့်် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ယင်ိုး၏တန က်ဆိုးအဆငတ
့်် င
ွ ် လက်ခသူ အတယ က်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးပြစ်ကက၏။
ယခင်အချန်မျ ိုးကတပပ ခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်မှ အစပပြုသည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတွင၊်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲမှ “တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး” သည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် သူ၏ ပလလင်တရှ ျို့သ ့်
လ ကကတသ သူမျ ိုးအတပေါ် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်ချမှတ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်လ ပပီိုးချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ
စ ိုးပဲတ
ွ စ်လိုးက တည်တပလမ်မ
ွ င်ိုးကကီိုးက
့် ည်၊ ယင်ိုးအတပေါ်တွင ် အပြြူတရ င် စ ိုးပဲခ
ပြနခ
် ့် င်ိုးထ ိုးလမ်မ
ှ ့်် ကကီိုးပမတ်တသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က် လူအ ိုးလိုး တပမတပေါ် ဒူိုးတထ က်လျက်န္င
ပလလင်တပေါ်တွင ် ထင်ရင်ိုး၊ သူသည် လူအသီိုးသိုးီ ၏ အပပစ်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပက ၊ ထသပြင
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘသ တက်
ရမည်၊ သမဟ
် ့် ီိုးအင်ထသ
ဲ အပ
ခ့် ရမည်ဆသည်က ဆိုးပြတ်မည်
့်
့် တ် ကနမ
့်
ဟူသကဲသ
့် တသ
သဘ ဝလွန ် စတ်ကူိုးမျ ိုးက ယကကည်တသ သူမျ ိုး ရှတက င်ိုးရတပမည်
ှ
။ လူသ ိုးက
့်
မည်သည့်အ
် ရ က စတ်ကိုးူ သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အန္ှစ်သ ရက မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။
လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အတတွိုးမျ ိုးမှ ြန်တီိုးမမ
ှု ျ ိုးသ ပြစ်သည်။
ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ဦိုးတန္ှ က်မှ လ သည်၊ လူသ ိုး ပမင်ပပီိုးကက ိုးပပီိုးတသ အရ မျ ိုးမှ တပါင်ိုးရိုးက
့်
ဆက်စပ်ယူထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ငါတပပ မည်၊ စတ်ကိုးူ တပါက်သည့်် ပရပ်မျ ိုးက
့်
မည်မျှတတ က်ပသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးတသည်
သရပ်တြ ်ချက်မျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
့်
အစီအစဉ်က အစ ိုးထိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတချ။ အဆိုးတင
ွ ၊် လူသ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခရပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးက အဘယ်သ န့် ိုးလည်
့်
သတဘ တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက ဆန်ိုးပပ ိုးတသ
အရ တစ်ခအပြစ် ယူဆ၏။ သူက တရ ိုးစရ
ီ င်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်သည့်အ
် တွက် ဤအမှုသည် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတင်ိုးအတ
ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တသမျြုိုးမျ ိုးအြ န့် ိုးမလည်န္င်တသ အရ ပြစ်ရမည်ပြစ်က ၊ တက င်ိုးကင်
တစ်တလျှ က်လိုး ပဲတ
့် င်ထပ်ပပီိုး တပမကကီိုးက လှုပ်ခါတစရမည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုးဟ ယကကည်တလသည်။ သူသည် ဤသည်မှ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအမှုပပြုသည့်် အချန်တွင ် အထူိုးသပြင့််
ခည
ှ
သူတသည်
့် ိုးထည်ဝါပပီိုး ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးရမည်ပြစ်က ၊ တရ ိုးစီရင်ခရလျက်ရတသ
့်
မျက်ရည်မျ ိုးပြင ့်် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးတနပပီိုး၊ သန ိုးညှ တ မှုအတွက် ဒူိုးတထ က်၍

တတ င်ိုးခတနကကရမည်ဟ ယကကည်တလသည်။ ထသတသ
ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးသည် ဧကန်မချ
့်
ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးမည်ပြစ်က ၊ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး န္ိုးကက ိုးတက်ကကတစတပမည်။... ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုက အက့် သြွယပ် ြစ်ြ အတယ
က်တင်ိုး စတ်ကိုးူ ကက၏။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက လူသ ိုးအလယ် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက စတင်ပပီိုးသည်အ
့် ချန်တွင၊်
သင်သည် ထင်ိုးမင်
ှု ိုးတလိုးကန်တသ အပ်စက်ပခင်ိုးပြင ့်် ဝင်တကွိုးတနသည်က သင်သသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုသည် တရ ိုးဝင် စတင်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ သင်ထင်သည်အ
့် ချန်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက အသစ်တြန် ပပြုလပ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင၊်
သင်သည် ဘဝ၏အဓပပ ယ်က န ိုးလည်လ ပပီိုးပြစ်ရမျှသ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်တပမည်၊ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မငဲည
့်် ိုး န္ှစ်န္စ
ှ ်ပခြုက်ပခြုက်
့် ှ တသ ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးအမှုသည် သငအ
အပ်တမ ကျတနဆဲတွင ် ငရဲထသ
ဲ တခေါ်
့် ည်။ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တဆ င်သွ ိုး လမ်မ
စီရင်ပခင်ိုးအမှုသည် အဆိုးသတ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က သင် ရတ်တရက် န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်။
ငါတ၏
ဲ နက ၊ ဤစက်ဆပ်ပပီိုး မန်ိုးတိုးီ ြွယတ
် က င်ိုးတသ
့် အြိုးတန်တသ အချန်က မပြြုန်ိုးတိုးီ ဘတ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တန က်ထပ် မတပပ ဘဲတနကကစ။့် ထအစ ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတင
ွ ်
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပါရှသည်က တပပ ကကစ။့် “တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးလိုးက တြ ်ပပသည်န္င
ှ ၊့််
တနရ အ ိုးလိုးသ တယတဟ
ဝါ တပပ ဆခဲသ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တယရှု က ြ ရရှဲတက
့် ည့်် န္ှုတက
့်
့်
တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် ပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ ့်
စဉ်ိုးစ ိုးမတက င်ိုးစဉ်စ ိုးမန္င်သည်။ ၎င်ိုးတ၏ပပင်
ိုးထန်မမ
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးရှလငက
့်် စ ိုး၊
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မှု မဟတ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
့်
မတူညတ
ီ သ တန က်ခအတကက င်ိုးအရ မျ ိုး ပြစ်သည့်၊် မတူညတ
ီ သ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးအတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆထ ိုးခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ခရစ်တတ ်က လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်သည် န္ှငအ
့်် မျှ သူတပပ ဆထ ိုးတသ
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူတပ။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ခရစ်တတ ်သည် လူသ ိုးက သွနသ
် င်ရန်၊
လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရက တြ ်ထတ်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက
စတ်ပြ တလ့်လ ရန် အမျြုိုးမျြုိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြု၏။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
လူသ ိုး၏တ ဝန်၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သန့် ခသငပ
့်် ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
မည်သသစစ
ရှသငပ
့်် ၊ လူသ ိုးသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက မည်သ အသက်
ရင
ှ တ
် နထင်သင်ပ
့် အပပင်၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုး စသည်တကဲ
့် တသ
အမျြုိုးမျြုိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုး
့် သ
့်
ပါဝင်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် ဦိုးတည်ထ ိုး တပသည်။ အထူိုးသပြင၊့််

ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက မည်သ ပစ်
့် ပယ်သည်က တြ ်ထတ်ပပသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
လူသ ိုးသည် စ တန်၏ပပယင်္်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကဆနက
် ့် ျင်သည့်ရ
် န်သအ
ူ င်အ ိုး တစ်ခ
မည်သပြစ်
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ တပပ ဆထ ိုးတပသည်။ သူ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက
့် သည်န္င
တဆ င်ရွက်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏သဘ ဝက စက ိုးလိုးအနည်ိုးငယ်မျှပြင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးရမျှ
ရှငိုး် လင်ိုးတစသည် မဟတ်။ သူသည် တရရှညန္
် င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တြ ်ထတ်သည်၊ ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပပီိုး၊
ပပြုပပင်တလသည်။ ဤတြ ်ထတ်ပခင်ိုး၊ ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်တပိုးပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
သ မန်စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့်် အစ ိုးထိုး၍မရန္င်ဘ၊ဲ လူသ ိုးတင
ွ ် လိုးဝကင်ိုးမဲတ
့် နတသ သမမ တရ ိုးပြင ့််
အစ ိုးထိုးန္င်တပသည်။ ဤသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးကသ တရ ိုးစီရင်မဟ
ှု တခေါ်ဆန္င်သည်။
့်
ဤတရ ိုးစီရင်မမ
ှု ျြုိုးမှတစ်ဆငသ
့််
လူသ ိုးသည် ချြုိုးန္မ်
ှ ခရန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးအပြစ်သ လ
ွ ိုး် စည်ိုးရိုးခရန္င်သည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သမ်ိုးသင
ပတ်သက်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည က ရရှန္င်တပသည်။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
ပြစ်တပေါ်တစသည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ အစစ်အမှနန္
် င
ှ ့်် သူကယ်တင်၏
ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက လူသ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလ၊ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ရည်ရွယခ
် ျက်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး
န ိုးမလည်န္င်တသ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သည့်် မျ ိုးပပ ိုးလှတသ သန ိုးလည်မက
ှု လူသ ိုးအ ိုး
ရရှခွငတ
့်် ပိုးသည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက သတပပြုက သရှခွငတ
့်် ပိုးသည့်အ
် ပပင် လူသ ိုး၏
အကျည်ိုးတန်မက
ှု သရခွင ့်် တပိုးတလသည်။ ဤအကျြုိုးသက်တရ က်မအ
ှု ိုးလိုးတက
့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
အမှုက ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤအမှု၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးရှသူမျ ိုး အ ိုးလိုးထသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်တက
့်
အမှနတ
် ကယ် ြွငပ့်် ပတပိုးသည့်် အမှု ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်၏။ အကယ်၍ သင်သည် ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက
အတရိုးကကီိုးသကဲသ
့် မမှ
ူ ါက၊ ယင်ိုးတက
င်ရှ ိုးရမည်ကသ သမဟ
့် တ်ယပ
့် မည်သ တရှ
့်
့် တ် ထအရ မျ ိုး
မပါဝင်သည့်် အသစ်တသ ထွက်တပါက်တစ်ခက မည်သ ရှ
့် တြွရမည်ကသ သင် တတွိုးတတ ပါက၊
သင်သည် အလွနဆ
် ိုးရွ ိုးတသ အပပစ်သ ိုး တစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ၏။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မှု ရှတသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုး သမဟ
့် ၊ ့် သငက
့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မရှ တြွသကဲသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍ နီိုးကပ်တစသည့်် လမ်ိုးခရီိုးကလည်ိုး မန္ှစ်သက်ပါက၊ သင်သည် တရ ိုးစီရင်မှုက
တရှ င်တမ်ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသူ တစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ပြြူတသ ပလလင်ကကီိုးမှ ထွက်တပပိုးတနတသ
ရပ်တသိုးရပ်တစ်ရပ်န္င
ှ ့်် သစစ တြ က်တစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏

မျက်စတအ က်မှ လဲတရှ င်တသ ပန်ကန်သူ မည်သက
ူ ့် မျှ ချမ်ိုးသ တပိုးလမ့််မည် မဟတ်။
ထသတသ
လူတသည်
သ ၍ ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်ဒဏ်ကပင် ရရှကကလမ်မ
့် ည်။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရြ ့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
် ပပင် သနစ
် ့် င်ခရပပီိုးပြစ်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် သည့်အ
့်
န္င်ငတတ ်တွင ် အစဉ်အပမဲ အသက်ရင
ှ ရ
် လမ်မ
ှ ့်် သက်ဆင်တသ
့် ည်။ ဤသည်မှ အန င်္တ်န္င
အရ တစ်ခ ပြစ်သည်မှ မှနတ
် ပ၏။
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏အမှု ပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးအ ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် တဆ င်ရွက် ရမည်မှ ဟတ်တပသည်။ သူအစ
ိုး၊ လူသ ိုးက အစ ိုးထိုး၍
့်
တဆ င်ရွက် မတပိုးန္င်တပ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ြ သမမ
တရ ိုးက
့်
အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်အ
့် တွက၊် လူသ ိုးအလယ် ဤအမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တခ ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ဦိုးမည်မှ တမိုးစရ မလတချ။ ဆလသည်မှ
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ခရစ်တတ ်သည် ကမဘ တလ ကအန္ှရှ့် လူတက
် င်ရန် သမမ တရ ိုးက
့် သွနသ
အသိုးပပြုမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက သူတအ
့် ိုး သတစမည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုပြစ်၏။ လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ြ ့်
လူဇ့် တခယူသည်က ယကကည်ြ အခက်
တတွျို့ ကကသည့်အ
် တွက်၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မတက င်ိုးတသ ခစ ိုးချက်မျ ိုးရကကတလသည်
ှ
။
သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုး၏ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးထက် မကက ခဏ
့်
တကျ ်လွနတ
် တ်ပပီိုး လူသ ိုးစတ်က လက်ခရန် ခက်ခတ
ဲ တ်သည်က သငက
့်် ငါ တပပ ရမည်။ လူတသည်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က တလ က်တက င်မျ ိုးသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်မှ မူ စကကဝဠ က
ပပည့်တ
် စသည့်် အပမငဆ
့်် ိုးတသ သူပြစ်သည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏စတ်သည်
တလ က်တက င်မျ ိုးကသ တပါက်ပွ ိုးတစသည့်် ညစ်ညမ်ိုးတသ တရတွငိုး် တစ်ခကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးက ညန်ကက ိုးတသ အမှု၏ အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးမှ မူ ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည ၏ အကျြုိုးရလဒ် ပြစ်တပသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ြက်ပပြုင်ရန် အပမဲ
့်
ကကြုိုးစ ိုးတနကကသည်၊ ယင်ိုးတင
ွ ် တန က်ဆိုး၌ မည်သူ ဆိုးရှုိုးမည်မှ ပကတအတင်ိုး
ရှငိုး် တနပပီပြစ်သည်ဟ ငါတပပ တပသည်။ သင်တအတနပြင
့်် မမတက
့်
့် ယ်ကယ် တရထက် သ ၍
တန်ြိုးရသည်
ှ
ဟ မထင်မတ
ှ ြ
် သင်
တက
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် ငါ တက်တွနိုး် ၏။ အပခ ိုးသမ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခန္င်လျှင၊် သင်သည် အဘယ်တကက င ့်် လက်မခန္င်သနည်ိုး။ သင်သည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက် မည်မျှ သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးစွ ရပ်တည်သနည်ိုး။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးတရှ ျို့တွင ်
မမတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက ညတ်န္င်ကကပါက၊ သင်သည်လည်ိုး အဘယ်တကက င ့်် မလပ်န္င်ရသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ရပ်တနမ
် ့် ရန္င်တသ အရှန်အဟန်တစ်ခ ရှ၏။ သင် ပပြုလပ်ပပီိုးတသ

“တထ က်ပမ
့််
သူသည် တရ ိုးစီရင်သည့်် အမှုက ထပ်လပ်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည်
့် ှု” တကက ငသ
ထသတသ
အခွငတ
့်် က င်ိုးတစ်ခက လွဲတချ ်တစပခင်ိုးတကက င့်် တန င်တစတ်ပြင ့်် မန်ထသ
ူ ွ ိုးတပမည်။
့်
သင်သည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မယကကည်ပါက၊ မိုးတက င်ိုးကင်ရှ ထပြြူတသ ပလလင်ကကီိုးက
သငအ
့်် တပေါ် တရ ိုးစီရင်ချက်ချမည်ကသ တစ ငတ
့်် လ ။့် ဣသတရလလူ အ ိုးလိုးသည် တယရှု က
ပစ်ပယ်က ပငင်ိုးပယ်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ တယရှု ၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှနတ
် ရ ိုးသည်
စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမစွနိုး် မျ ိုးထတင် တိုးချဲျို့ဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က သင်တ သ
့် ရမည်။
ဤသည်မှ လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်မျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
့် ည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သင်သည် တယရှု က သငက
့်် တက င်ိုးကင်သ တဆ
င်ယူမည်က
့်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနဆဲပြစ်ပါက၊ သင်သည် တခါင်ိုးမ တသ သစ်တပခ က်တစ်ခက ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ သည်။
သမမ တရ ိုးက သစစ တစ ငသ
့်် မှုမရှသကဲသ
့် ၊ ့် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးကသ ရှ တြွသည့်် သင်ကသ
ဲ့် တသ
့်
အတယ င်တဆ င် ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးက တယရှု သည် အသအမှတပ် ပြုလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဆနက
် ့် ျင်ြက်အတနပြင၊့်် သူသည် န္ှစ်တထ င်တသ င်ိုးချီ တလ င်ကျွမ်ိုးြ မီ
ဲ သင
က
့်် ချပစ်ရ တွင ်
့် ိုးအင်ထသ
့်
သန ိုးညှ တ မှု ပပမည်မဟတ်တပ။
မည်သည့်အ
် ရ က တရ ိုးစီရင်မှု ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ က သမမ တရ ိုး ပြစ်သည်က ယခ
သင်န ိုးလည်သတလ ။ သင်န ိုးလည်ပါက၊ တရ ိုးစီရင်ခရပခင်ိုးအပြစ်က ကျြုိုးန္စွ
ွ န ခြ သင
က
့်် ငါ
့်
တက်တွနိုး် ၏၊ သမဟ
့် တ်ပါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးခရမည့်် သမဟ
့် တ်
သူ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ သူ
့်် တရိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ရလမ်မ
့် ည်
့် ၏ တခေါ်တဆ င်ပခင်ိုးက ခရမည့်် အခွငအ
မဟတ်တပ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးကသ လက်ခတသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်အ
် ခါမျှ သနစ
် ့် င်မခရန္င်တသ
သူတသည်
၊ ဆလသည်မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု အလယ်၌ ထွက်တပပိုးတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စက်ဆပ်မန္
ှု င
ှ ့်် ပငင်ိုးပယ်မှုက ထ ဝရ ခကကရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သစစ တြ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က ပန်ကန်ခကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်မျ ိုးသည်
ြ ရရှဲတ၏ပပစ်
မျ ိုးထက် သ လွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးက ၊ သ ၍ ဆိုးရွ ိုးတလသည်။ အတစခပခင်ိုးက
့်
လပ်တဆ င်ရန်ပင် မထက်တန်သည့်် ထသတသ
လူမျ ိုးသည် သ ၍ ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်ဒဏ်၊
့်
ထအပပင်
ထ ဝရတည်တသ
့် ည့်် အပပစ်ဒဏ်တစ်ခက ရရှမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
့်
တစ်ချန်က စက ိုးပြင ့်် သစစ တစ င်သ
့် မှု ပပခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ထတန
့် က် သစစ တြ က်သွ ိုးတသ
မည်သည်သ
့် စစ တြ က်ကမျှ ချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
့် တသ
လူတသည်
စတ်၊
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့်
့်
ဝည ဉ်န္ှင ့်် ကယ်ခန္ဓ တ၏
ှု ရရှကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဒဏ်ခတ်မက
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုး၏ တကျစွ ြွငပ့်် ပပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးတတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏

ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးစီရင်ရ
အချန်က လအတတ အတွငိုး် တင
ွ ် ဆိုးယတ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျြုိုးစက တဆ င်ရွက်သအ
ူ ိုးလိုးက
ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး တသ င်ိုးကျန်ိုးသည့်် တနရ တစ်ခဆီသ လ
့် ဲအပ်ပပီိုး၊ ဤဆိုးယတ်တသ
ဝည ဉ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အတသွိုးအသ ိုးခန္ဓ အ ိုး စတ်ကကြုက်ြျက်ဆိုးီ ခွင ့်် တပိုးက ၊ ထလူတ၏
့်
ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးသည် အတလ င်ိုးတက င်အပပ်န ထ
့်် တ ်တသ
့် တ်လတ်တလသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် သငတ
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သစစ မရှတသ အတယ င်တဆ င်ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၊
အတယ င်တဆ င် တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အတယ င်တဆ င် အမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုး အတယ က်စီ၏ အပပစ်မျ ိုး
တစ်ခစီတင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် တရိုးမတ
ှ ်၏။ ထတန
့် မှတ်တမ်ိုးစ အပ်မျ ိုးထတ
့် က်
အချန်ကျတသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လူမဝင်စ ိုးန္င်ြန္ှ့် င ့််
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အလင်ိုးက တစ်ြန် မပမင်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ သူသည် ညစ်ညမ်ိုးတသ
့်
ဝည ဉ်မျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ခန္ဓ တစ်ခလိုးက စတ်ကကြုက် ြျက်ဆိုးီ ရမ်ိုးက ိုးတစခွင ့်် ပပြုလျက်၊ ၎င်ိုးတက
့်
ဤညစ်ညမ်ိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုးအလယ်သ ပစ်
ယတ်မ သူတ၏
့် လက်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တက်တွနိုး် ပခင်ိုးသ လ
့် က်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ြရြရဲ ပြစ်တနတသ ဝရန်ိုးသန်ိုးက ိုး လူအပ်တွင ်
ပါဝင်ြအလ
ငှ့် ၊ အချန်တစ်ခကက အတစခပခင်ိုး ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ အဆိုးတင် သစစ တစ ငသ
့်် တနန္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
မရှကကသည့်် သူတတ ်တက င်ိုးအတယ င်တဆ င်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် ယတ်မ သူတ အထဲ
တွင ်
့်
ထည့်တ
် ွက်၏။ တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ည်။ ခရစ်တတ ်က
့် အပမစ်ပြတ် တချမှုနိုး် လမ်မ
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ သစစ မတစ ငသ
့်် ခဲသ
် ိုးပြင့်် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ
့် ည့်် သမဟ
့် တ် မမတ၏ခွ
့် နအ
ကူညပ
ီ ပ
့် ိုးပခင်ိုးမရှတသ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ြယ်ထတ်၍ င်္ရပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ၊
တခတ်အတပပ င်ိုးအလဲတွင ် ၎င်ိုးတအ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ိုးလိုးက အပမစ်ပြတ် တချမှုနိုး် လမ်မ
့်
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
် င် တည်ရတတ
ှ
မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် ရ လမ်ိုးကရရှရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ကမဘ တပမတပေါ်တွငပ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ စတ်ရင်ိုးမမှနခ
် ကဲ့် ကဘဲ၊ သူက
့် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ဆက်ဆရန်
အတပခအတနပြင့်် တွနိုး် အ ိုးတပိုးပခင်ိုးခရသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏လူတအတွ
က်
့်
့်
အတစခတသ သူတအထဲ
တင
ွ ် ထည့်တ
် ွကပ် ခင်ိုးခရကက၏။ ထသတသ
လူမျ ိုးထဲမှ အတရအတွက်
့်
့်
အနည်ိုးငယ်သ ရှငက
် ျန်ရစ်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အမျ ိုးစသည် အတစခပခင်ိုးက လပ်တဆ င်ရန်ပင်
အရည်အချင်ိုး မပပည်မ
့် ီကကတသ သူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ပျက်စီိုးကကရလမ့််မည်။ တန က်ဆိုးတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
စတ်သတဘ တူညသ
ီ မ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးန္ှငသ
့်် ိုးမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအပြစ်
ဘရ ိုးသခင်က ကကြုတင်ခွဲခန ် မှ
့် တ်သ ိုးထ ိုးတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ တဆ
င်ကကဉ်ိုးလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ အကျြုိုးရလဒ်
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ထ ိုးတသ အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခတစ်တလထဲတွင ် သတ်မှတပ် ခင်ိုး

မခရန္င်တသ သူမျ ိုးကမူ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအထဲတွင ် ထည့်တ
် ွက်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်- ပပီိုးလျှင ်
၎င်ိုးတ၏ရလဒ်
အဘယ်အရ ပြစ်မည်က သင်တအတနပြင်
် င်သည်။
့် ဧကန်မချ စတ်ကိုးူ ကကည့်န္
့်
့်
ငါတပပ သငသ
့်် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တတရွ
့် ိုးချယ်တသ လမ်ိုးမှ
သင်တ၏
့်် ည်အ
့် ရ မှ ဤသပြစ်
့် တရွ ိုးချယ်မှု ချည်ိုးသက်သက်သ ပြစ်သည်။ သင်တန့် ိုးလည်သငသ
့် ၏ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် သူက
ူ ဆက လိုးဝ မတစ ငဆ
့်် င်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့် မီတအ င် မလက်န္င်တသ သူ မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မည်သည့်် လူသ ိုးကမျှ သန ိုးညှ တ မှု
မပပတပ။
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ သစ်တပခ က်တစ်ခ- “ကူည၍
ီ မရန္င်တတ တ
့် သ ” ဟ ဆလသည့်် တရတ်ဥပစ စက ိုးတစ်ရပ်။

သင်သြ
ိ သ
့် တလ ဘုရ ားသြင်သည် လူသ ားမျ ားကက ား၌
ကကီားမ ားတသ အမှုကို ခပ ြပ့် ပီ ားပပီ
တခတ်တဟ င်ိုးကန်လွနသ
် ွ ိုး၍ တခတ်သစ်က တရ က်ရလ
ှ
ခဲပ့် ပီ။ တစ်န္စ
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ်၊ တစ်တနပပီ
့် ိုးတစ်တန ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုမျ ိုးစွ က ပပြုခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ သူသည် ကမဘ ကကီိုးထသ
ဲ ့်
တရ က်လ ခဲပ့် ပီိုးသည်တ
့် န က် ပပန်ထက
ွ ်သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤသသရ မှ မျြုိုးဆက်မျ ိုးတစ်တလျှ က်
မမဘ သ ထပ်တလဲလဲတပေါ်တပါက်ခပဲ့် ပီ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် ယတနတ
့် င်တအ င် အန ိုးယူြ ့်
လတသိုးသည်အ
့် တွက် သူသည် ယခင်ကကဲသ
့် သူ
့် မှု၊ အပပီိုးသတ်ရဦိုးမည်အ
့် မှုက
့် ပပြုရမည်အ
ဆက်ပပီိုးလပ်တဆ င်တနသည်။ ြန်ဆင်ိုးမှုက လမှတန၍ ယတနထက်
ထ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုမျ ိုးစွ က
့်
ပပြုခဲပ့် ပီိုးပပီပြစ်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က ယတနတွ
့် င ် ယခင်ကထက် ပမျ ိုးတသ အမှုက ပပြုတနပပီိုး
့်
သူအမှု
့် တလ ။ သပြစ်
့် ၏ အတင်ိုးအတ မှ ယခင်ကထက် မျ ိုးစွ ပ၍ကကီိုးမ ိုးသည်က သင်သခဲသ
့် ၍
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုး၌ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက ပပြုခဲပ့် ပီပြစ်သည်ဟ
ငါတပပ ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ
့် တွက်
့် မှု၏ အချက်တင်ိုးက လူသ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်တနသည်အ
သူ၏အမှုအ ိုးလိုးတသည်
လူသ ိုးအတွက် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်ပြစ်တစ
့်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကမဘ ကကီိုးအတနန္ှင ့်် ပမင်တတွျို့ န္င်ရန်တဝိုးစ၊ွ ပမင်လည်ိုးမပမင်န္င်၊ သတဘ လည်ိုး
မတပါက်န္င်သည်အ
့် တွက် ၎င်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ အရ တစ်ခခ အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်သနည်ိုး။ မည်သည့််
အရ မျြုိုးကမှ ကကီိုးမ ိုးသည်ဟ ယူဆရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် မှုက ပပြုသည်ပြစ်တစ

ယင်ိုးက ကကီိုးမ ိုးကကသည်ဟ မှတ်ယန္
ူ င်တကက င်ိုး မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်သည်မှ တသချ တသ ်လည်ိုး၊ ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုက အဘယ်တကက င့်် ဤသ ငါတပပ
ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက ပပြုခဲပ့် ပီဟ ငါတပပ ဆရ တွင ် ဤအရ ၌ လူသ ိုးအတနန္ှင ့်် န ိုးလည်ြလ
့် တသိုးသည့််
မျ ိုးစွ တသ နက်နရ
ဲ မျ ိုး ပါဝင်သည်မှ ဧကန်မချပြစ်သည်။ ယင်ိုးတက
့် ယခတပပ ကကစ။့်
တယရှု သည် သူ၏တည်ရမှု
ှ က လက်သင်မ
ဲ့် ည့်် တခတ်တစ်တခတ်၌ န္ွ ိုးစ ိုးခက
ွ ်ထဲ
့် ခန္င်ခသ
တမွိုးြွ ိုးခဲတ
ဲ့် ၊ဲ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်မမှုပြင ့််
့် စက မူ ကမဘ ကကီိုးက သူအ
့် ိုး မတ ိုးဆီိုးန္င်ခဘ
လူတကက
် ိုးန္ှစ်ကက တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ သက်ရင
ှ တ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည့်် ဤန္ှစ်မျ ိုးစွ တွင ် သူသည်
့် ိုး၌ သိုးဆယ့်သ
တလ ကကကီိုး၏ ခါိုးသိုးီ မှုက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
့် က
ှ တ
် သ ဘဝက
့် ပပီိုး ကမဘ တပေါ်က ဒကခတဝဒန န္ှငပ့်် ပည်န္
ပမည်ိုးစမ်ိုးခဲရ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ်ရန်အလငှ့် သူသည် က ိုးစင်တင်၍
့် သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အဆိုးစီရင်ခခဲရ
့် န်က ထမ်ိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် စ တန်၏
့် ပခင်ိုးဟူတသ ကကီိုးမ ိုးသည်ဝ
အပ်စိုးမတ
ှု အ က်၌ တနထင်ခကဲ့် ကရသည့်် အပပစ်သ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် သူ၏
ထတပမ က်သည့်် ခန္ဓ ကယ်မှ သူ၏ကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်သ ပပန်
့် ည်။ ယခတွင ်
့် သွ ိုးခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသစ်က အစပပြုပပီပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက တခတ်သစ်၏ အစကနဦိုးလည်ိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုသစ်က အစပပြုရန် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးခရပပီိုးတသ သူတက
့် မမအမ်သ ့်
တခေါ်တဆ င်သည်။ ဤတစ်ကကမ်တင
ွ ် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက လွနတ
် လပပီိုးတသ က လမျ ိုးထက်
ပ၍တစစ
၌ အမှုပပြုတနသည်မှ
့် ပ်သည်။ လူသ ိုးက မမြ သ တပပ င်ိုးလဲတစရန် သူအထဲ
့်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုး၌ ဤအမှုကပပြုရန်
တပေါ်ထက
ွ ်လ သည်မှ လည်ိုး တယရှု ၏ခန္ဓ ကယ် ပြစ်မည်မဟတ်ဘ၊ဲ ဤအမှုက
အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပပြုရန်မှ အလ ိုးအလ မရှဆိုး ပြစ်သည်။ ထထက်
အမှုကပပြုပပီိုး
့်
စီမညန်ကက ိုးသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သူသည် ယင်ိုးက
လူသ ိုးအ ိုး အမှုသစ်ထသ
ဲ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးရန်အလငှ့် ဤနည်ိုးအတင်ိုး လပ်တဆ င်တလသည်။
ဤသည်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှု မဟတ်တပတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက လူအချြုျို့ မှတစ်ဆင ့််
သမဟ
ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးက
့် တ် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် လပ်တဆ င်သည်မဟတ်။ ထထက်
့်
ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့တက
့် ဤသည်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှု
မဟတ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးက လူသ ိုးက စတ်ဓ တ်တက်ကကပခင်ိုး မယူတဆ င်တပိုးန္င်ပါဟ ဆတက င်ိုး
ဆန္င်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ဤအရ သက်သက် မဟတ်ဘ၊ဲ ပကကီိုးမ ိုးပပီိုး
့်
ပမျ ိုးပပ ိုးသည်ဟ သငက
့်် ငါ တပပ ရလမ်မ
့် ည်။
ယခတစ်ကကမ်တင
ွ မ
် ူ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဏခန္ဓ ကယ်အ ိုးပြင့်် မဟတ်ဘဲ အလွနသ
် မညကျတသ

ခန္ဓ ကယ်အ ိုးပြင့်် အမှုပပြုရန် ကကလ သည်။ ထပပင်
့် ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ်
လူဇ့် တခယူသည့်် ခန္ဓ ကယ်ပြစ်ရသ မက၊ ဇ တအတသွိုးအသ ိုးသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်ပပန်ကကလ သည့််
ခန္ဓ ကယ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အလွနသ
် မညကျတသ ဇ တခန္ဓ ပြစ်သည်။ သူအ
့် ိုး
အပခ ိုးသူတအနက်
တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတစသည့်် အရ တစ်ခကမျှ သင်မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယခင်က
့်
မကက ိုးသခဲရ
့် သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက သူထ
့် မှ သင်ရရှန္င်သည်။ ဤအတရိုးမပါတသ ဇ တခန္ဓ သည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ သမမ တရ ိုး၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက သရပ်ထင်တစသည်အ
့် ရ ၊
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ထမ်ိုးတဆ င်တသ အရ န္ှင၊့်် လူသ ိုးက
န ိုးလည်ရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ရပ်လိုးက တြ ်ပပတသ အရ လည်ိုး
ပြစ်သည်။ သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်ကပမင်ရြ ဆန္ဒ
ကကီိုးစွ မရှသတလ ။ သင်သည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က သန ိုးလည်ြ ဆန္ဒ
ကကီိုးစွ မရှသတလ ။ သင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်က ပမင်ရြ ဆန္ဒ
ကကီိုးစွ မရှသတလ ။ သူသည် မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ သင်က
့်
့်
တပပ ပပန္င်စွမ်ိုးမရှခဲသ
် ျက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက သင်အ
့် ည့်် ဤလျှြုျို့ ဝှကခ
့် ိုးတပပ ပပမည်ပြစ်ပပီိုး၊
သင်န ိုးမလည်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး သင်အ
့် ိုး သူတပပ မည်ပြစ်သည်။ သူသည်
န္င်ငတတ ်အတွငိုး် ဝင်တရ က်ရ သင်၏ တခါိုးဝပြစ်ပပီိုး တခတ်သစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရ
သင်၏လမ်ိုးပပရှငပ် ြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
သ မန်ဇ တခန္ဓ သည် ဉ ဏ်မမီန္င်သည့်် မျ ိုးစွ တသ
့်
နက်နရ
ဲ မျ ိုးက ဆပ်ကင်ထ ိုးသည်။ သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ သင်အ
့် တွက် န ိုးမလည်န္င်စရ
ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏ ပန်ိုးတင်တစ်ခလိုးမှ သူသည် လူတယ
့် ့်
့် ကကည်သကဲသ
ရိုးရိုးဇ တခန္ဓ မဟတ်သည်က သင်အ
ွ တ
့်် ပိုးရန်အတွက် လတလ က်သည်။ အတကက င်ိုးမှ
့် ိုး ပမင်ခင
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ
ဘရ ိုးသခင်ပပသသည့်် င်္ရစက်မှုက ကယ်စ ိုးပပြုတလသည်။ သင်သည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက
တန်လှုပ်တစပရသည့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မကက ိုးန္င် သမဟ
့် တ် ဟန်ိုးဟန်ိုးတတ က်တနတသ
မီိုးလျှမျ ိုးန္ှငတ
့်် သ
ူ ည့်် သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးက မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ထပပင်
့် သင်သည် သူ၏သလှတ၏
ဆိုးမပဲပ့် ပင်မှုက မခစ ိုးရန္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ န၍
ဘရ ိုးသခင်သည် အမျက်တဒါသ ထွက်သည်က ကက ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတအတပေါ်
့်
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ က ပပတနတကက င်ိုး သန္င်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ဉ ဏ်ပည က ပမင်တတွျို့ န္င်သည်အ
့် ပပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် တစ်ရပ်လိုး အတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ အတရိုးတယူရမှု
ှ က န ိုးလည်သတဘ တပါက် န္င်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုးတင
ွ ် တနထင်လျက်ရတသ
ှ
တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအ ိုး ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးရန်၊ ထပပင်
့် လူသ ိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သရှရန်၊

န ခရန်၊ တကက က်ရွ ျို့ရန်န္င
ှ ့်် ချစ်ရန်အတွက် တထ က်ကတ
ူ ပိုးြပြစ်
့် သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် သူသည်
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တက ခယူရန် ပပန်ကကဆင်ိုးလ ခဲပ့် ခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ သည်ကတနတွ
့် င ် လူသ ိုးက
ပမင်ရသည်မှ လူသ ိုးန္ှငတ
့်် ည
ူ တ
ီ သ ဘရ ိုးသခင်၊ န္ှ တခါင်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် မျက်လိုးန္စ
ှ ်လိုးပါသည့််
ဘရ ိုးသခင်၊ ထပပင်
ှု ရှတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဤလူသ ိုးသ
့် ထူိုးပခ ိုးမမ
မတည်ရခဲ
ှ လ
ှ ့်် တပမကကီိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ အတပပ င်ိုးအလဲက ကကြုရမည်ပြစ်တကက င်ိုး၊
့် ျှင ် တက င်ိုးကင်န္င
ဤလူသ ိုးသ မတည်ရှခဲလ
့် ျှင ် တက င်ိုးကင်သည် တမှ င်မည်ိုးလ က ၊ တပမကကီိုးသည် ပရမ်ိုးပတ
အတပခအတနထဲ ကျတရ က်သွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် မွတ်သပ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကပ်ဆိုးမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် တနထင်ရမည်ပြစ်တကက င်ိုး ဘရ ိုးသခင်က သင်တက
့် ပပသမည်ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့် ကယ်တင်ရန်
ကကမလ ခဲလ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်ကပင် ငရဲပပည်၌
့် ျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး သင်တက
ှ လ
့် ျှင၊်
့် သူပပသမည်ပြစ်သည်။ ဤဇ တခန္ဓ သ မတည်ရခဲ
သင်တသည်
အဓကအပပစ်သ ိုးမျ ိုး အစဉ်အပမဲ ပြစ်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး အပမဲတမ်ိုး
့်
ပြစ်ကကမည်ပြစ်သည်။ ဤဇ တခန္ဓ သ မတည်ရှခဲလ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည်
့် ျှင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မတရှ င်လဲန္င်တသ တဘိုးဒကခက ရင်ဆင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင် စီရင်ချမှတ်မည့်် ပ၍ပင် ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးမှ
လွတတ
် ပမ က်ရန် မပြစ်န္င်တကက င်ိုး တတွျို့ ရှရမည်က သင်တသ
့် ည်။ ဤသ မန်ဇ တခန္ဓ သ
့် သင်သ
မတမွိုးြွ ိုးခဲပ
် င်ဘဲ ရှငပ် ခင်ိုးအတွက် တတ င်ိုးဆပပီိုး၊
့် ါက၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အသက်မရှငန္
အသက်မတသန္င်ဘဲ တသပခင်ိုးအတွက် ဆတတ င်ိုးရမည့်် အတပခအတနတစ်ခ၌ တရ က်ရကကမည်
ှ
ပြစ်သည်။
ဤဇ တခန္ဓ သ မတည်ရလျှ
ှ င ် သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ် သမမ တရ ိုးက ရယူန္င်ကကမည်
့်
မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တတ ်တရှ ျို့ တရ က်လ န္င်ကကမည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
့်
သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် ကကီိုးတလိုးတသ အပပစ်မျ ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက
ခကကရမည်။ သင်တသ
့် ါ၏တလ ၊ ယင်ိုးမှ ဇ တခန္ဓ သ ဘ
့် ျှင၊်
့် ခဲပ
့် ရ ိုးသခင်၏ပပန်လ ပခင်ိုး မရှခဲလ
မည်သ၌
ူ မျှ ကယ်တင်ပခင်ိုး၌ မည်သမ
ူ ျှ အခွငအ
့်် လမ်ိုး ရှခဲမ
့် ည်မဟတ်တပ၊ ထပပင်
့် ဤဇ တခန္ဓ ၏
ကကလ ပခင်ိုး မရှခဲလ
် တ
ဲ့် သ အချန်ကပင် အဆိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုး
့် ျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်တဟ င်ိုးက လွနခ
ပြစ်လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက
့် ည်။ သပြစ်
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
ပငင်ိုးပယ်န္င်တသိုးသတလ ။ သင်တသည်
ဤသ မညလူသ ိုးထမှ အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးတသ
့်
အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုးက ရရှန္င်သည်ပြစ်ရ သင်တသည်
သူက
့်
့် အဘယ်တကက င့်် ဝမ်ိုးပန်ိုးတသ
လက်မခကကသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ သင်သတဘ မတပါက်န္င်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်

သင်၏တရွ ိုးချယ်မှု မှနမ
် မှနက
် အပပည်အ
့် ဝ န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
တအ င်ပမင်န္င်မည် မတအ င်ပမင် န္င်မည်က မသန္င်ပါက၊ သင်၏ကတရ ိုးက စမ်ိုးသပ်ပပီိုး ဤသ မည
လူသ ိုးက သငအ
့်် တွက် ကကီိုးမ ိုးတသ အကူအညီ ပြစ်န္င်မပြစ်န္င်မည်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက အမှနပ
် င် လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီတလ ဟူသည်က အဘယ်တကက င့်် မစမ်ိုးသပ်သနည်ိုး။
သတသ
်လည်ိုး တန ဧတခတ်တန်ိုးက လူမျ ိုးသည် တသ က်စ ိုးတနခဲက့် ကပပီိုး လက်ထပ်ကကလျက်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်အတနန္ှင ့်် ပမင်တတွျို့ရန် မခမရပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အတင်ိုးအတ ထ အမ်တထ င်ပပြုခဲက့် ကတသ တကက င့််
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြျက်ဆိုးီ ရန် ကကီိုးစွ တသ တရလမ်ိုးမိုးမက
ှု တစလတ်လျက် လူရစ
ှ ်ဦိုးရသည်
ှ
့်
တန ဧမသ ိုးစ၊ ငှကမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲမျြုိုးစတက
့် ည်က သင်အ
့် ိုး ငါတပပ ပပရမည်။
့် သ ချမ်ိုးသ တပိုးခဲသ
သတသ
်လည်ိုး တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင် ချမ်ိုးသ တပိုးခဲသ
ူ ိုးလိုးတမှ့် သူအတပေါ်
့် အ
့်
့်
အဆိုးထ သစစ ရှတနခဲတ
ှ ်တခတ်စလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတနန္ှင ့််
့် သ သူတပင်
့် ပြစ်သည်။ တခတ်န္စ
ပမင်တတွျို့ရန် မခမရပ်န္င်သည့်် အကကီိုးအကျယ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး က လမျ ိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး
န္ှစ်တခတ်စလိုးတင
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်သည် သူတ၏သခင်
ပြစ်သည်က
့်
ပငင်ိုးဆခဲသ
့် ည်အထပင် အလွန ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
တန ဧတခတ်တန်ိုးက လူတက
ှ ်တခတ်စလိုးတင
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် လသည်။ တခတ်န္စ
့် သ ြျက်ဆိုးီ ခဲတ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကကီိုးစွ တသ ထခက်န ကျင်မှု တပိုးခဲတ
့် စက မူ ဘရ ိုးသခင်သည် ယခထ
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ရှတသ လူမျ ိုးက ဆက်လက်၍ သည်ိုးခခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်တ
့် ကက င်န
အဘယ်တကက င်န
့် ခါမျှ
့် ည်ိုး။ သင်တသည်
့် ည်ိုးဟူသည်က မည်သည်အ
့်
မစဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသတလ ။ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် မသပါက၊ သင်တက
့်
့် ငါတပပ ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်က
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူတက
့် တကျိုးဇူိုးတတ ် တပိုးအပ်န္င်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးက သူတသည်
့်
တန ဧတခတ်ကလူတထက်
တလျ ၍
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ တကက င်၊့် သမဟ
့်
့် တ်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ စက်မန
ှု ည်ိုးပည သည် လွနစ
် ွ တိုးတက်တနသပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က သူတက
့်
ြျက်ဆိုးီ ရန် ကယ်က
့် ကယ် မတစခင်ိုးန္င်ပခင်ိုးမျြုိုး ပြစ်ြတဝိုးစွ
၊ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
့်
တန င်တရပခင်ိုးက ပပခဲက့် ကပပီိုးတသ တကက င်လ
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်ိုး မဟတ်ပါ။ ထထက်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူအပ်စတစ်စထဲ၌ အမှုပပြုရန် ရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤအမှုက မမကယ်တင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် လပ်တဆ င်လတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထမျှမက
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအပ်စထဲကတစ်ချြုျို့က သူကယ်
တင်ပခင်ိုးအတွက် ရည်စိုးူ ထ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့််
့်
သူစီ့် မခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်၏ အသီိုးအပွငပ့်် ြစ်လ ရန် တရွ ိုးချယ်ပပီိုးလျှင ် ဤလူတက
ဲ ့်
့် တန က်တစ်တခတ်ထသ
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးလသည်။ သပြစ်
ဲ့် ည့်် ဤတန်ြိုးသည်
့် ၍ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်တပိုးဆပ်ခသ
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ သူ၏ လူဇ တခယူထ ိုးတသ ဇ တခန္ဓ က ပပြုလပ်မည်အ
့် မှုအ ိုး

ပပင်ဆင်ရန်အတွက်ချည်ိုးသ ပြစ်တနခဲသ
တတရ
ှ
ခဲသ
့် ည်။ ယတန သင်
့်
့် ည် အပြစ်မှ
့် က်ရလ
ဤဇ တခန္ဓ တကက ငပ
့်် င် ပြစ်သည်။ သင်တ၌့် အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးရှပခင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဇ တခန္ဓ ၌ ရှတနတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤကတက င်ိုးပခင်ိုးအလိုးစက
ဤသ မညလူသ ိုးအတွကတ
် ကက င ့်် ရရှခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ သ မက အဆိုးတင
ွ ် လူမျြုိုးတင်ိုးသည်
ဤသ မညလူသ ိုးက ဝတ်ပပြုကိုးကွယက် ကမည် ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤမထင်ရှ ိုးတသ လူသ ိုးက
တကျိုးဇူိုးတင်ပပီိုး န ခကကမည်ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်တစ်ရပ်လိုးက ကယ်တင်ပပီိုးပပီပြစ်သည့်် သူယတ
ူ ဆ င်ခတ
ဲ့် သ သမမ တရ ိုး၊ အသက်န္င
ှ ့််
လမ်ိုးခရီိုးတပင်
သူတကက
့်
့် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက ပဋပကခက တပပလည်တစခဲက
့် ိုးက
အကွ အတဝိုးက တတစပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးမျ ိုးကက ိုး၌
ဆက်သယ
ွ ်ချက်တစ်ခက လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သ ၍ပင်ကကီိုးမ ိုးတသ
ဘန်ိုးအသတရက ရယူပပီိုးခဲသ
ူ ှ လည်ိုး သူပင်ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
သ မညလူသ ိုးသည်
့် မ
့်
သင်၏ယကကည်စတ်ချမှုန္င
ှ ့်် ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးမှုတန္ှ့် င ့်် မထက်တန်သတလ ။ ထကဲသ
့် တသ
့်
သ မညဇ တခန္ဓ သည် ခရစ်တတ ်ဟ တခေါ်ဆပခင်ိုးခရရန် မသင်တ
့် တသ
့် တ ်သတလ ။ ထကဲသ
့်
သ မညလူသ ိုးသည် လူမျ ိုးကက ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ထတ်တြ ်ချက် ပြစ်မလ န္င်သတလ ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တဘိုးဒကခမှ ချမ်ိုးသ တပိုးခဲသ
့် ည့်် ထလူသ ိုးသည် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
သူအ
ွ ထ
်
ိုးရန် သင်၏ဆန္ဒတန္ှ့် င ့်် မထက်တန်သတလ ။ သင်တသည်
သူ၏န္ှုတ်မှ
့် ိုးြက်တယ
့်
တြ ်ပပခဲသ
၌ သူ၏တည်ရမှု
ှ က စက်ဆပ်ပါက၊
့် ည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်က ၊ သင်တအလယ်
့်
အဆိုး၌ သင်တ ဘ
့် ပြစ်သွ ိုးမည်နည်ိုး။
တန က်ဆိုးတသ က လရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက ဤသ မညလူသ ိုးအ ိုးပြင့််
လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
။ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက သငအ
့်် တပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
ပ၍
့်
သင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အရ ခပ်သမ်ိုးက သူက ဆိုးပြတ်န္င်မည်ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူသ ိုးသည်
့်
ထတ်တြ ်ရန် မထက်တန်တလ က်တအ င် အလွနရ
် ိုးစင်ိုးသည့်် လူသ ိုးပြစ်သည်ဟ သင်တသူ
့် က
့်
ယကကည်သည်အ
့် တင်ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ သူ၏သမမ တရ ိုးက သင်တက
့် အကကင်ိုးမဲ့်
လက်ခယကကည်တစြအတွ
က် မလတလ က်သတလ ။ သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့်
မျက်ပမင်တတွျို့ရပခင်ိုးက သငတ
့်် က
တလ က်သတလ ။ သမဟ
့် အကကင်ိုးမဲ့် လက်ခယကကည်တစြ မလ
့်
့် တ်
သင်တက
င ့်် လက်တလျှ က်ရန်
့် သူတခေါ်တဆ င်သွ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တအတနန္ှ
့်
မထက်တန်သတလ ။ အဆိုးစွနအ
် တနပြင့်် သင်တအ
့် ိုး သူက
့် စက်ဆပ်ရွမန်ိုးပပီိုး သူက
့် ြယ်ထတ်က
တရှ င်ြယ်တစသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ နည်ိုး။ သမမ တရ ိုးက တြ ်ပပသည်မှ ဤသူပင်ပြစ်သည်၊
သမမ တရ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးသည်မှ ဤသူပင်ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် သင်တလ
့် က်တလျှ က်ရန်

လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ တပိုးသည်မှ ဤသူပင် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးထဲ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်အ
် မျ ိုးက ရှ မတတွျို့ န္င်တသိုးသည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။ တယရှု ၏အမှု
့် မှု၏ သဲလွနစ
မပါရှလျှင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ ဆင်ိုးလ န္င်ခမ
ဲ့် ည်မဟတ်၊ မည်သဆ
့် တစ
မျက်တမှ က်က လ၏ လူဇ့် တခယူမှု မရှလျှငလ
် ည်ိုး၊ လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ ဆင်ိုးလ သူတက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ကျန္ှစ်သက်မက
ှု မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရရှန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
တခတ်သစ်ထသ
ဲ လည်
ိုး ဝင်တရ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဤသ မညလူသ ိုး၏ ကကဆင်ိုးလ ပခင်ိုး မရှလျှင၊်
့်
သင်တတွ
် ပမင်တတွျို့ရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ တတ ်အစစ်အမှနက
အခွငအ
့်် လမ်ိုးရရှမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပမင်တတွျို့ ြလည်
ိုး အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
့် ီမည် မဟတ်တပ၊
့်
အတကက င်ိုးမှ သင်တအ
် တ
ဲ့် သ အချန်ကပင် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခသင်ခ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးပင်
့် သ
့် ိုးလိုးသည် လွနခ
ပြစ်ကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူမ၏
ှု ကကလ ပခင်ိုးတကက ငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့်် တ်ခပဲ့် ပီပြစ်က သန ိုးကရဏ က ပပသခဲပ့် ပီပြစ်သည်။
့် ခွငလ
မည်သပင်
့် ပြစ်တစ အဆိုး၌ သင်တအ
့် ိုး ငါချန်ထ ိုး တပိုးရမည့်် စက ိုးမှ ဤအရ သ လျှငပ် ြစ်သည်လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်် ဤသ မညလူသ ိုးမှ သင်တအတွ
က် မရှမပြစ်
့်
အတရိုးပါသူပင် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် ပပြုခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့််
ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုပင် ပြစ်တပ၏။

တန က်ဆားု တသ က လ၏ ြရစ်တတ ်သည်သ လူသ ားအ ား
ဝရအသက်၏ လမ်ားြရီ ားကို တပားနိင
ု သ
် ည်
အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးသည် မည်သမ
ူ ဆ ပင်ဆင်န္င်သည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ဆ
အလွယ်တကူ ရယူန္င်တသ အရ တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
အသက်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှသ လ န္င်တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်သည်သ အသက်၏အန္ှစ်သ ရက ပင်ဆင်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သ အသက်၏
လမ်ိုးခရီိုး ရှတလသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သ လျှင ် အသက်၏အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
အစဉ်စီိုးဆင်ိုးတနတသ ရှငသ
် န်သည့်် အသက်စမ်ိုးတရပြစ်၏။ ကမဘ တလ ကက
သူြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်ကတည်ိုးမှစ၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်၏ စွမ်ိုးအ ိုးပါဝင်သည့်် အမှုမျ ိုးစွ က
လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးထ အသက် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသည့်် အမှုမျ ိုးစွ က
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတနပြင့်် အသက်ရရှတစန္င်ရန် အလငှ့် ကကီိုးမ ိုးတသ
အြိုးအခတစ်ခက တပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်

ကယ်တတ ်တင်သည် ထ ဝရအသက်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည် လူသ ိုးက
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တစသည့်် လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးမှ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအလယ်တင
ွ ် တစ်ချန်လိုး အသက်ရင
ှ တ
် နတပသည်။
သူသည် လူသ ိုး အသက်ရင
ှ မ
် ၏
ှု လမ်ိုးမိုးတစတ
ှု အရင်ိုးအပမစ်န္င
ှ ့််
့် ဆ ်မ၊ှု လူသ ိုးပြစ်တည်မ၏
တမွိုးြွ ိုးပပီိုးတန က် လူ၏ ပြစ်တည်မအ
ှု တွက် ကကယ်ဝတသ သက် ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးက
ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးြ ပြစ်
့် တစပပီိုး၊ ၎င်ိုးက ၎င်ိုး၏အခန်ိုးကဏ္ဍတင်ိုးက ဇွဲနပဲကကီိုးစွ
ှ ိုးသတ်၍မရတသ အသက် အင်အ ိုးတကက င့််
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်တစ၏။ သူ၏တန်ခိုးန္ှင ့်် သူ၏ပငမ်
လူသ ိုးသည် မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက လတစ်တလျှ က်လိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်တန်ခိုးသည် လူသ ိုး တည်ရမှု
ှ ၏ အဓကပပ
့် ိုးမှုပြစ်က ၊ ယင်ိုးအတွက်
မည်သည်သ
့် မန်လူသ ိုးကမျှ တပိုးဆပ်ြူိုးပခင်ိုးမရှတသ အြိုးအခက ဘရ ိုးသခင် တပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်အင်အ ိုးသည် မည်သည်တ
့် န်ခိုးကမဆ တအ င်န္င်၏။ ထအပပင်
့်
မည်သည်တ
့် န်ခိုးထက်မဆ သ လွန၏
် ။ သူ၏အသက်သည် ထ ဝရပြစ်၏၊ သူ၏တန်ခိုးသည်
ထူိုးကသ
ဲ လွနက
် ၊ သူ၏ အသက်အင်အ ိုးက မည်သည့်် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ၊ သမဟ
့် တ် မည်သည့််
ရန်သအ
ူ င်အ ိုးကမျှ မလမ်ိုးမိုးန္င်တပ။ အချန်၊ သမဟ
့် တ် တနရ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
အသက်အင်အ ိုးသည် တည်ရ၍
ှ ၎င်ိုး၏တတ က်ပတသ တရ င်ပခည်က ထွနိုး် လင်ိုး၏။ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက ကကြုတက င်ိုးကကြုရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အသက်မှ မူ ထ ဝရ မတပပ င်ိုးလဲတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုး
အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတတည်
ရပခင်
ှ ိုး၏ တရတသ က်ပမစ် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အရ ခပ်သမ်ိုး
့်
မတည်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်သည် ဆက်လက်တည်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်။ လူသ ိုး၏အသက်သည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ အစပပြု၏။ တက င်ိုးကင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊
ကမဘ တပမကကီိုး တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်တန်ခိုးတကက င်ပ့် ြစ်၏။ အသက်၏
စွမ်ိုးအ ိုးရသည့်
ှ
် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က တကျ ်လွနန္
် င်ပခင်ိုး
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးမ န်ရသည့်
ှ
် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ပင်နက်မှ
မလွတတ
် ပမ က်န္င်တပ။ ဤနည်ိုးပြင့်် မည်သပ
ူ င်ပြစ်တစ အတယ က်တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်
န ခရမည်၊ အတယ က်တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကွပ်ကဲမှုတအ က်တွင ် အသက်ရင
ှ ရ
် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ
သူ၏လက်မှ မလွတတ
် ပမ က်န္င်တပ။
ယခ သင် ဆန္ဒရသည်
ှ
မှ အသက်ကရရှြ ပြစ်
့် တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သမဟ
့် တ် သင်သည် သမမ တရ ိုးက
ရရှြ ဆန္ဒ
ရတက
ှ
င်ိုးရမည်
ှ
။ မည်သပင်
့်
့် ပြစ်တစ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တတွျို့ရန်၊ သင် မှီခန္င်ပပီိုး
သင်က
ှ
။ သင်သည်
့် ထ ဝရအသက်တပိုးန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ရှ တတွျို့ရန် ဆန္ဒရသည်

ထ ဝရအသက်က ရရှလပါက၊ ထ ဝရအသက်၏ အရင်ိုးအပမစ်က ပထမဦိုးစွ
သင်န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည်က ပထမဦိုးစွ သရမည်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သ လျှင ် မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ အသက်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သ လျှင ် အသက်၏
လမ်ိုးခရီိုးက ပင်ဆင်တကက င်ိုး ငါတပပ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏အသက်သည် မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်အ
် တွက်၊
ထ ဝရပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သ လျှင ် အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ ်တင်သည် ထ ဝရအသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးပြစ်၏။ ထသပြင
့် ၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်
မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဤထ ဝရအသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးအ ိုး မည်သရရှ
့် ရမည်က
ပထမဦိုးစွ န ိုးလည်သငတ
့်် ပသည်။ ယခ ဤကစစန္စ
ှ ်ရပ်အ ိုး သီိုးပခ ိုးစီ တဆွိုးတန္ွိုးကကပါစ။့်
ထ ဝရအသက် လမ်ိုးခရီိုးက သင်အမှနတ
် ကယ် ရရှလပပီိုး၊ ယင်ိုးက ရှ တြွရ တွင ် သင်သည်
စတ်ပပင်ိုးပပပါက၊ ပထမဦိုးစွ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က တပြဆတလ ။့် ယတနတွ
့် နရ တွင ်
့် င ် ဘရ ိုးသခင် မည်သည်တ
ရှသနည်ိုး။ “ဘရ ိုးသခင် တက င်ိုးကင်တွင ် တနသည် ဟတ်တပသည်- သူသည် သင်အ
ွ ်
့် မ်တင
တနလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ဟတ်ပါသလ ိုး။” ဟ သင် တပြတက င်ိုးတပြမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တင
ွ ် သသ ထင်ရှ ိုးစွ တန၏ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူအသီိုးသိုးီ ၏
န္ှလိုးသ ိုးတွငတ
် န၏။ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တလ ကတွင ် ရှသည်ဟ
သင်ဆတက င်ိုးဆတပမည်။ ဤအရ ထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါမပငင်ိုးဆတပ၊ သတသ
် ကစစရပ်က
့်
ငါရှငိုး် လင်ိုးတစရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် တနသည်ဟဆပခင်ိုးမှ လိုးဝ
မှနက
် န်သည် မဟတ်၊ သတသ
် လိုးဝ မှ ိုးသည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
ူ အလယ်
တင
ွ ် မမတ၏
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မမတ၏ယ
ကကည်မှု
့်
့် ယကကည်မှု စစ်မန
့်
မှ ိုးယင
ွ ိုး် တသ သူမျ ိုး ရှ၏၊ ဘရ ိုးသခင် လက်ခတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် လက်မခတသ သူမျ ိုး ရှပပီိုး၊ သူက
့်
စတ်တကျနပ်တစသူမျ ိုးန္ှင ့်် သူစက်ဆပ်ရွရှ သူမျ ိုး ရှက သူ စလင်တစတသ သူမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး သူ
ြယ်ရှ ိုးတသ သူမျ ိုး ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူအနည်ိုးငယ်၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွငသ
်
တနပပီိုး၊ ဤလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
ှ စ
် ွ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
လက်ခသူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစသူမျ ိုးန္ှင ့်် သူ စလင်တစသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး အတသအချ
ပြစ်သည်ဟ ငါဆရတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရသူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရသည်အ
့် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
ထ ဝရအသက် လမ်ိုးခရီိုးက ကက ိုးက ပမင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
ယကကည်မှု မှ ိုးယင
ွ ိုး် တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လက်မခတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
စက်ဆပ်တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက ခရမည်မှ တသချ ပပီိုး အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးမရှဘဲ တနရြ တသချ
က ၊ ဘရ ိုးသခင်
့်

မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည်က မသဘဲတနရြ တသချ
တပသည်။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် အသက်ရှငသ
် ည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးမှ မူ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည်က
သကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ထ ဝရအသက် လမ်ိုးခရီိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်် လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင် တန က်သ လ
့် နရ တွင ် ရှသည်က ယခ
့် က်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်တ
သင် သပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ရှသကဲသ
့် လူ
ွ လ
် ည်ိုး
့် သ ိုး၏ နတဘိုးတင
ရှ၏။ သူသည် ဝည ဉ်တလ ကန္ှင ့်် ခပ်သမ်ိုးတသ အမှုအရ အထက်တွင ် ရှသည်သ မက၊
လူသ ိုးတည်ရတသ
ှ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွငလ
် ည်ိုး သ ၍ ရှတပသည်။ ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတသ က လ
့်
တရ က်ရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်မ
ဲ ့်
့် ျ ိုးက အသစ်တသ နယ်တပမပင်နက်ထသ
ယူတဆ င်သွ ိုးပပီပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ
ကင်စဲထ
ွ
ိုးပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးတွင ် လူသ ိုး၏ အဓက အစတ်အပင်ိုး ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊
လူသ ိုးအလယ်တွင ် ရှတလသည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
ွ ်ထ အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက
့် ၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တဆ င်ကကဉ်ိုး တပိုးန္င်ပပီိုး၊ အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးထဲသ လူ
့် သ ိုးက တခေါ်တဆ င်န္င်၏။ လူသ ိုးသည်
အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက ရရှရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတနပြင ့်် တည်ရှန္င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကလ
ပပီပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအလယ်တွင ် အသက်ရှငတ
် လသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ၊်
့်
လူသ ိုးအလယ် သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ အ
့်် တူ ၎င်ိုးတ ပူ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်န္င်ြအလ
့်
စကကဝဠ ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးကလည်ိုး ကွပ်ကဲတလသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
့်
လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှသည်ဟူတသ အယူဝါဒကသ သင်အသအမှတ်ပပြုတသ ်လည်ိုး၊
လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုး သမမ တရ ိုးက အသအမှတ်မပပြုပါက၊ သင်သည်
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ အသက်က ရရှလမ်မ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက
့် ည် မဟတ်သကဲသ
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည် အသက်ပြစ်သည်၊ သမမ တရ ိုးလည်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏အသက်န္င
ှ ့််
သမမ တရ ိုးသည် အတူယှဉ်တွဲ တည်ရကက၏။
ှ
သမမ တရ ိုးက ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသူမျ ိုးသည်
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ အသက်က ရရှလမ်မ
ှ ့််
့် ည် မဟတ်။ သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးပပမှု၊ ပပ
့် ိုးမှုန္င
တထ က်ပမ
ှု ရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သင်သည် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုး၊ အယူဝါဒမျ ိုးန္ှင ့်် အ ိုးလိုးထက်
့် မ
တသပခင်ိုးကသ ရရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်သည် အစဉ်ရှတနပပီိုး၊
သူ၏သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်တသည်
အတူယှဉ်တွတ
ဲ ည်ရ၏။
ှ
သင်သည် သမမ တရ ိုး၏
့်
အရင်ိုးအပမစ်က ရှ မတတွျို့ န္င်ပါက၊ အသက်၏အ ဟ ရက ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည်
အသက်၏ တထ က်ပမ
င ့််
့် ှုက မရရှန္င်ပါက၊ ဧကန်မချ သမမ တရ ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်၊ ထတကက
့်
စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးမအ
ှ ပ၊ သင်၏ခန္ဓ ကယ် တစ်ခလိုးသည် အတသွိုးအသ ိုး၊

သင်၏ နတစ ်တသ အတသွိုးအသ ိုးကလွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ မျှ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ စ အပ်တ၏
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် အသက်ဟ မယူဆသည်က သတလ ၊့် သမင်ိုးမှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက သမမ တရ ိုးအပြစ်
င်္ဏ်ပပြု၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အတတ်၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယခတပပ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခအပြစ် အသိုးမခန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပပီိုး၊
့်
လူသ ိုးအလယ် တနထင်ချန်တွင ် တြ ်ပပတသ အရ သည်သ သမမ တရ ိုး၊ အသက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အလန္ှင ့်် သူ၏လက်ရှ အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်၏။ အတတ်တခတ်မျ ိုးမှ ယတနထ
့် အတတ အတွငိုး် ၊
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက သင် အသိုးချပါက၊ ယင်ိုးက
သင်က
့် တရှိုးတဟ င်ိုးသတတသီတစ်ဦိုးပြစ်တစပပီိုး၊ သင်က
့် တြ ်ပပရမည့်် အတက င်ိုးဆိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ
သမင်ိုးဆင်ရ အတမွအန္ှစ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ကျွမ်ိုးကျင်သတ
ူ စ်ဦိုးဟူ၍ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် သင်သည် အတတ် အချန်က လမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် မှု၏ အရပ်အတယ င်မျ ိုးက အပမဲ ယကကည်တသ တကက င်၊့် ယခင်က
လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုခဲခ
ွ ် ကျန်ရစ်ခသ
ဲ့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အရပ်ကသ သင်
့် ျန်တင
ယကကည်ပပီိုး၊ ယခင်အချန်မျ ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ တန က်လက်မျ ိုးက တပိုးခဲသ
့် ည့််
လမ်ိုးခရီိုးကသ ယကကည်တသ တကက င့်် ပြစ်တပသည်။ သင်သည် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် အမှု၏
ဦိုးတည်ရ က မယကကည်တပ၊ ယတန ဘ
့် ၊ ့်
့် ရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတသ မျက်န္ ှ က မယကကည်သကဲသ
ယခ ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည့်် သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက မယကကည်တပ။ ထတကက
င့်် သင်သည်
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ ကင်ိုးကွ သည့်် စတ်ကိုးူ ယဉ်သမ ိုး တစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်မှ
ပငင်ိုးမရန္င်တအ င် ပြစ်သည်။ ယခ သင်သည် လူသ ိုးက အသက် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးရသည့်
ှ
်
စက ိုးမျ ိုးက ြက်တွယ်တနဆဲပြစ်ပါက၊ သင်သည် တရှိုးရိုးစဲဆ
ွ န်လွနိုး် သည့်အ
် တွက်၊ တပကပ်ကပ်
န္င်လွနိုး် သည့်အ
် တွက်၊ ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်၍ မရသည့်အ
် တွက်၊ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မရှတသ
သစ်တပခ က်တစ်ခက ပြစ်တပသည်။
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်က ခရစ်တတ ်ဟတခေါ်သည်၊ ထတကက
င့်် လူတက
့်
့် သမမ တရ ိုး
တပိုးန္င်တသ ခရစ်တတ ်က ဘရ ိုးသခင်ဟ တခေါ်၏။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ ပင်ဆင်ပပီိုး၊
သူ၏ အမှုတွင ် လူသ ိုးက မရရှန္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တ ့်
ပင်ဆင်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လွနက
် ဲတသ အရ တစ်ခမျှ မရှတပ။ မမတက
့် ယ်ကယ်
ခရစ်တတ ်ဟ တခေါ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မလပ်တဆ င်န္င်တသ သူတသည်
လူလမ်မျ ိုး
့်
ပြစ်၏။ ခရစ်တတ ်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ သရပ်သကန်ပြစ်ရသ မက၊
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအလယ် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ပပည့်စ
် တစသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူခယူတသ
အထူိုးလူဇ့် တလည်ိုး ပြစ်၏။ ဤဇ တခန္ဓ က မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမဆက အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်ဘ၊ဲ

ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ပပည့်စ
် လတလ က်စွ တ ဝန်ယူ ထမ်ိုးတဆ င်န္င်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပန္င်က ၊ ဘရ ိုးသခင်က တက င်ိုးစွ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးက အသက်ပြင ့်် တထ က်ပတ
့် ပိုးန္င်တသ ဇ တခန္ဓ တစ်ခပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ခရစ်တတ ်ပြစ်သည်ဟ အခင်အမ ဆကကတသ ်လည်ိုး၊ ခရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မပင်ဆင်ကကသည့်အ
် တွက်၊ အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန်၊ ခရစ်တတ ်၏ အတယ င်ကတဆ င်တသ
သူအ ိုးလိုးတသည်
ကျရှု ိုးကကလမ်မ
င့်် ခရစ်တတ ်၏ စစ်မှနမ
် ှုက လူသ ိုးက သတ်မတ
ှ ်၍
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
မရန္င်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က တ ဝန်ယူက ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ရတပသည်။
ဤပစပြင့်် သင်သည် အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွလပါက၊ လူသ ိုးက သူ အသက်၏
လမ်ိုးခရီိုး အပ်န္င
ှ ိုး် သည်မှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ကကလ
ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်က ပထမဦိုးစွ သင်
့်
အသအမှတ် ပပြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုး အပ်န္င
ှ ိုး် ရန် ကမဘ တပမသ သူ
့်
ကကလ သည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တင
ွ ် ပြစ်သည်က သင် အသအမှတ် ပပြုရမည်ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ အတတ်တင
ွ ် မဟတ်။ ယတန ပြစ်
့် ပျက်တနပခင်ိုး ပြစ်၏။
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ခရစ်တတ ်သည် အသက် ယူတဆ င်လ ပပီိုး၊ အဓွနရှ
် ့် ညစ
် ွ တည်တက
့်
ထ ဝရတည်ရတသ
ှ
သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက ယူတဆ င်လ ၏။ ဤသမမ တရ ိုးသည် လူသ ိုးက
အသက်ရရှသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သမည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးခရမည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်၏။
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ခရစ်တတ ်တပိုးသည့်် အသက်၏လမ်ိုးခရီိုးက သင်မရှ တြွပါက၊ သင်သည်
သမင်ိုး၏ ရပ်တသိုးရပ်တရ အကျဉ်ိုးသ ိုးပါ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ တယရှု ၏ လက်ခမှုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
သင် ရရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ တခါိုးကဝင်ရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
အရည်အချင်ိုးမီမည် မဟတ်တပ။ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး၊ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုး၏
ထန်ိုးချြုပ်မခ
ှု ရပပီိုး၊ သမင်ိုး၏ ချြုပ်တန္ှ င်မခ
ှု ရသူမျ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ အသက်က
ရရှန္င်လမ်မ
့် ၊ ့် အသက်၏ ထ ဝရလမ်ိုးခရီိုးက ရရှန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
အဘယ်တကက င်ဆ
့် စ ိုး
့် တသ ် ထသူတအ
့် ိုးလိုးသည် ပလလင်မှ စီိုးဆင်ိုးသည့်် အသက်တရ ပြစ်မည်အ
န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်တနရ တည်ိုးတွင ် ရှတနတသ တန က်ကျသည့်် တရမျ ိုး
ပြစ်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်၏။ အသက်တရပြင ့်် တထ က်ပမ
လူတသတက င်မျ ိုး၊
့် ှု မခရတသ သူတသည်
့်
စ တန်၏ ကစ ိုးစရ မျ ိုးန္ှင ့်် ငရဲ၏သ ိုးမျ ိုးအပြစ် ထ ဝရရှတနကကလမ်မ
့် ည်။ သပြစ်
့် ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ရှု့် ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် အတတ်က ြက်တွယ်ရန်သ ကကြုိုးစ ိုးပါက၊
တည်ပငမ်စွ ရပ်တနပခင်ိုးပြင့်် အမှုအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတရှ့် တနသည့်အ
် တင်ိုး ထန်ိုးသမ်ိုးရန်သ ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး၊
ပတနပမဲ ကျ ိုးတနပမဲ အတပခအတနက တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
ှ ့်် သမင်ိုးက စွနပစ်
် ့် ရန် မကကြုိုးစ ိုးပါက၊ သင်သည်

ဘရ ိုးသခင်က အပမဲဆန်ကျင်
တနမည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အဆင်မ
့်
့် ျ ိုးသည်တလပ်လပ်တက်တနတသ လှုင်ိုးတပိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပမည်ဟည်ိုးတနတသ မိုးချြုန်ိုးသကဲသ
့် -့်
ကကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနက
် ့် တန်ခိုးကကီိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ပျက်စီိုးပခင်ိုးက မလှုပ်မယှက် တစ ငဆ
့်် င်ိုးရင်ိုး၊
သင်၏မက်မဲမက
ှု ြက်တွယရ
် င်ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မလပ်တဆ င်ဘတ
ဲ နရင်ိုး ထင်တနသည်။
ဤနည်ိုးပြင်၊့် သိုးသငယ်၏ တပခလှမ်ိုးတန က် လက်သတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် သင်က
့်
မည်သယူ
ွ ်ထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အသစ်ပြစ်က ၊
့် ဆ၍ရန္င်မည်နည်ိုး။ သင် ြက်တယ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သင် မည်သ ့်
မှနက
် န်တကက င်ိုးပပန္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏ အဝါတရ င် သန်ိုးတနတသ စ အပ်မျ ိုး၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးသည်
သငက
့်် တခတ်သစ်တစ်တလျှ က် မည်သ သယ်
တဆ င်သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
့်
အဆင်မ
သင်က
င်န္င်မည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့် ျ ိုးက ရှ တြွရန် ယင်ိုးတသည်
့် မည်သဦိုးတဆ
့်
့်
့်
သင်က
သတခေါ်
ဲ ွင ်
့် တက င်ိုးကင်သ မည်
့်
့် တဆ င်သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏ လက်ထတ
သင်ကင်စဲသ
ွ ည်အ
့် ရ မှ သင်က
့် ယ ယီတပြသမ်မ
့် ှုသ တပိုးန္င်သည့််
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်၊ အသက် တပိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးရသည်
ှ
့် သမမ တရ ိုးမျ ိုး မဟတ်တပ။
သင်ြတ်သည့်် သမမ ကျမ်ိုးမျ ိုးမှ သင်၏န္ှုတ်ကသ ကကယ်ဝတစန္င်ပပီိုး၊ သင်က
့် စလင်တစပခင်ိုးဆီသ ့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတပိုးန္င်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးပြစ်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် လူအသက်
တ က သရှရန် သငက
့််
့်
့်
ကူညန္
ီ င်သည့်် ဉ ဏ်ပည န္ှငဆ
့်် င်တသ စက ိုးမျ ိုးပင် မဟတ်တပ။ ဤကွ ဟချက်သည် သင်က
့်
ပပန်လည်သိုးသပ်ရန် အတကက င်ိုးတရ ိုး မတပိုးပါသတလ ။ ယင်ိုးသည် အတွငိုး် တွင ် ပါရှသည့််
နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက သင်အ
့်် သ တတွျို့ဆရန်
့် ိုး န ိုးလည်တစပါသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သငဘ
မမကယ်ကယ် တက င်ိုးကင်ဘသ ပ
င်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကလ ပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သင်သည်
့် တဆ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မသ ိုးစတပျ ်ရင်မှုက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန် သင်က
့် ယ်သင် တက င်ိုးကင်ဘထဲသ ့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးန္င်သတလ ။ သင်သည် ယခ စတ်ကိုးူ ယဉ် တနတသိုးသတလ ။ သဆ
့် ပါက
စတ်ကူိုးယဉ်ပခင်ိုးက ရပ်တန်ပပီ
ူ မှုပပြုတနသည်က ကကည်ရ
့် န်- တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
့် ိုး၊ ယခ မည်သအ
လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုအ ိုး ယခ မည်သူ တဆ င်ရွက်တနသည်က ပမင်ရန် ကကည့်ြ
် -့် ငါအကကပပြု၏။
သင် ထသမလ
့် ခါတွငမ
် ျှ သင် ရရှလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့် ပ်တဆ င်ပါက၊ သမမ တရ ိုးက မည်သည်အ
အသက်က မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ခရစ်တတ ်တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် သမမ တရ ိုးက အ ိုးကိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အသက်ရရှလသူတသည်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အဓပပ ယ်မရှဆိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ခရစ်တတ ်ယတ
ူ ဆ င်လ သည့််
အသက်၏လမ်ိုးခရီိုးက လက်မခတသ သူတသည်
စတ်ကူိုးယဉ်အပ်မက်ထတ
ဲ ွင ် တပျ က်ဆိုးကကတပသည်။
့်
ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတသ က လ ခရစ်တတ ်က လက်မခသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်

စက်ဆပ်ရွရှ မှုက ထ ဝရခရမည်ပြစ်သည်ဟ ငါဆ၏။ ခရစ်တတ ်သည် တန က်ဆိုးတသ
က လအတွငိုး် တင
ွ ် န္င်ငတတ ်သ လူ
့် သ ိုးဝင်တရ က်ရန် တခါိုးတပါက်ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
့်
တရှ င်ကွငိုး် သွ ိုးန္င်သူ မည်သမ
ူ ျှမရှတပ။ ခရစ်တတ ်က အမှီမပပြုလျှင ် မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးက မခရန္င်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ တကက င၊့််
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏လမ်ိုးခရီိုးက န ခရမည်ပြစ်သည်။
သမမ တရ ိုးက လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ့်် အသက်၏တထ က်ပမ
ွ ်ိုးမရှဘဲ၊
့် ှုက လက်ခန္င်စမ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ရရှတရိုးကသ သင် စဉ်ိုးစ ိုး၍မရတပ။ သူက
ှ စ
် ွ ယကကည်သအ
ူ ိုးလိုးသည်
့် စစ်မန
အသက်ပြင ့်် တထ က်ပခ
ငှ့် ၊ ခရစ်တတ ်သည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ကကလ ပခင်ိုး
့် ရြအလ
့်
ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုသည် တခတ်အတဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တခတ်သစ်တစ်ခထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အမှုသည် တခတ်အသစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် အ
ူ ိုးလိုး
့် တရ က်မည်သ
တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်၏။ သင်သည် သူက
ွ ်ိုး မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူက
့် အသအမှတ်ပပြုန္င်စမ
့်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချပါက၊ ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပါက၊ သမဟ
့် တ် ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးပင် ပပြုပါက၊ သင်သည်
ထ ဝရတလ င်ကျွမ်ိုးခရြ တသချ
ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ
့်
့်
ဝင်တရ က်ရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ ဤခရစ်တတ ်ကယ်တတ ်တင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တြ ်ပပချက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပချက်၊ ဘရ ိုးသခင်က ကမဘ တပမကကီိုးတွင ်
သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးထ ိုးသူ ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ ခရစ်တတ ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက သင်လက်မခန္င်ပါက၊
သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးသည်ဟ ငါတပပ ရတပသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးသူတ ခ
အတင်ိုး
့် ရမည့်် ပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးမှ အ ိုးလိုးအြ ပကတ
့်
ရှငိုး် တနပပီိုးပြစ်သည်။ သင်သည် တန က်ဆိုးတသ က လ ခရစ်တတ ်က ဆန်ကျင်
ပါက၊ တန က်ဆိုးတသ
့်
က လ ခရစ်တတ ်က သင် ပစ်ပယ်ပါက၊ သင်၏ ကယ်စ ိုး အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက ခစ ိုးတပိုးမည့်သ
် ူ
တစ်ဦိုးမျှရှလမ်မ
ယတနမှ့် စ၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်မဟတ်ဟလည်ိုး ငါသင်က
့် တပပ ၏။ ထအပပင်
့်
လက်ခမှုကရရှရန် တန က်ထပ်အခွငအ
့်် တရိုး ရှမည် မဟတ်တပ။ သင်သည် မမကယ်ကယ် တရွ ိုးန္တ်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးလျှငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် ပမင်ရလမ်မ
့် ည် မဟတ်။
အဘယ်တကက င်ဆ
သည်မှ လူသ ိုးတစ်ဦိုးမဟတ်၊ သင် ပစ်ပယ်သည်မှ
့် တသ ် သင်ဆန်ကျင်
့်
မဆစတလ က်သတတဝါတစ်ဦိုးဦိုး မဟတ်ဘဲ ခရစ်တတ ်ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်၏။ ဤအရ ၏
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် မည်သည်တ ပြစ်
့် ည်က သင်သပါသတလ ။ သင်သည် တသိုးငယ်သည့််
့် လမ်မ
အမှ ိုးတစ်ခ ပပြုမပပီိုးပြစ်လမ်မ
် က်ဆပ်ရွရှ ြွယတ
် က င်ိုးတသ ပပစ်မတ
ှု စ်ရပ်
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ အလွနစ
ကျြူိုးလွနမ
် ပပီိုး ပြစ်တပလမ်မ
င့်် သမမ တရ ိုးသည်သ သင်က
့် ည်။ ထတကက
့် အသက်
့်

တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးမှလွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သင်က
့်
ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးမတပိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ က တစ်ြန် ရှု ပမင်ခင
ွ ့်် မတပိုးန္င်သည့်အ
် တွက်၊
သမမ တရ ိုး တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ကကမ်ိုးကကြုတ်သည့်် တနပ် ပန်
ှု ျ ိုးမပပြုရန် သမဟ
့် မမ
့် တ် အတရိုးမထ ိုးသည့််
တဝြန်မမ
ှု ျ ိုး မလပ်ရန် အတယ က်တင်ိုးက ငါအကကပပြု၏။
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ သစ်တပခ က်တစ်ခ- “ကူည၍
ီ မရန္င်တတ တ
့် သ ” ဟ ဆလသည့်် တရတ်ဥပစ စက ိုးတစ်ရပ်။

သင်၏ ပန်ားတိင
ု အ
် တွက် လတ
ု လ က်တသ တက င်ားမှုမျ ားကို
ခပင်ဆင်တလ ့်
ငါသည် သင်တအကက
ိုးတွင ် အလပ်မျ ိုးစွ က ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၍ မနမ် မက်
ချက်အချြုျို့ကလည်ိုး
့်
့်
မမက်ကက ိုးခဲပ့် ပီိုးသည်မှ မှနတ
် ပ၏။ သတသ
် ငါ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အလပ်တသည်
့်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ ငါအမှု
့် ည်ိုးခဲပ့် ပီိုးပခင်ိုး မရှဟ
့် ၏ ရည်ရွယ်ချက်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြည်ဆ
ငါမထင်ဘဲ မတနန္င်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါ၏အမှုသည် လူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ်
လူအချြုျို့အတွက် မဟတ်ဘဲ ငါ၏ပင်က စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပပသရန်အတွက် ပြစ်တသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် အချန်ရှ ိုးပါိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဗျ မျ ိုးတသ အလပ်အချန်ဇယ ိုးတ ပြစ်
့် န္င်သည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး အသတခဂျတကက င့်် လူတသည်
ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ငါအတကက
င်ိုး တစ်စတစ်ရ ကမျှ
့်
့်
သရှခဲပ့် ပီိုးပခင်ိုးမရှ။ သပြစ်
ှ တကက င ့်် ငါက
ူ ပ်သမ်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ရင်
ဘတ်က
့် တတွျို့သခ
့် ၍ ငါ၏ တည်ရမှု
့်
ထ၍ မရပ်မန ိုး ငတစရန်အလငှ့် ငါသည် ငါ၏အစီအစဉ်သစ်န္င
ှ ့်် ငါ၏တန က်ဆိုးအလပ်က စတင်က
ငါ၏အလပ် အသစ်စတင်သည်။ ဤသည်မှ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အဆိုးက တလ ကသ ့်
ယူတဆ င်လ က ဤအချန်မှ စ၍ ငါသည် အမှနတ
် ကယ်ပင် လူတလ
ကသ လ
့်
့် ခဲပ့် ပီပြစ်တကက င်ိုး၊
အရ ခပ်သမ်ိုး တိုးပွ ိုးသည်တ
့် နရ ပြစ်တသ ကမဘ တပမတပေါ်သ လ
့် ကက င်ိုး ငါက
့် သသူခပ်သမ်ိုးန္ှင ့််
့် ခဲတ
မသသူမျ ိုးအ ိုးလိုး မျက်စအရသ ခစ ိုးန္င်ရန် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်တရှ ျို့တွင ် ငါ၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုးက ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ငါြန်ဆင်ိုးသည်အ
့် ချန်ကတည်ိုးက ငါ၏အစီအစဉ်န္ှင ့်် ငါ၏တစ်ခတည်ိုးတသ “ဝန်ခချက်” ပြစ်၏။
ငါ၏လှတတတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အနီိုး၊ ငါက
သူ အ ိုးလိုးအနီိုးထသ တစ်
ြန်ပပန်၍
့် ဆန်ကျင်
့်
့်
ချဉ်ိုးကပ်လ သည်ပြစ်ရ သင်တသည်
ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးက မမှတ်မသန် အ ရစက်န္င်ကကပါတစ။
့်
ငါလပ်တဆ င်ရမည်အ
့် မှုက တက င်ိုးကင်န္င
ှ အ
့်် တူ ငါစတင်တဆ င်ရွက်သည်။ သပြစ်
့် ၍

တရွ ျို့လျ ိုးသွ ိုးလ တနတသ လူတသီတတန်ိုးအကက ိုး ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမမ
ှု ျ ိုး သမဟ
့် တ်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ သတမမူဘ၊ဲ ငါသည်
သတပြင်သ
ှ ့်် တပမကကီိုးအကက ိုး လှုပ်ရှ ိုးသွ ိုးလ ၏။ ထတကက
င့်် ငါ၏အစီအစဉ်သည်
့် ွ ိုးပပီိုး တက င်ိုးကင်န္င
့်
တချ တမွျို့ စွ ဆက်လက် တိုးတက်တနသည်။ သင်တ၏
့် အ ရအ ိုးလိုးသည် ထလ လွနိုး် သပြင့််
ငါအမှု
် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
့် ၏အဆင်မ
့် ျ ိုးက သတမမူမပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ သတသ
့်
သင်တသ
့် န အတသအချ
ပင် တရ က်လ မည် ပြစ်သည်။ ယတန ငါသည်
သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူတန၍
့်
့်
့် လ မည်တ
သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ဒကခခ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ငါအတပေါ်
ရှသည့်် သတဘ ထ ိုးက ငါန ိုးလည်လ ခဲသ
့်
့် ည်မှ
ကက ပပီပြစ်သည်။ ဤအရ က ဒီထက်ပ၍ ငါတပပ လသည့်် ဆန္ဒမရှတပ။ ဤန ကျင်ြွယတ
် က င်ိုးသည့််
အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် တန က်ထပ် ဥပမ မျ ိုးတပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်တက
့်
အရှက်ရတစပခင်ိုးင ှ သ ၍ပင်မပပြုလပါ။ ငါတ ပပန်
့် နတွ
စဉ်မျ ိုးက န္ှုင်ိုးယဉ်
ှ န္င်ရန်
့် င ် ငါတ၏ပြစ်
့် ဆသည်တ
့်
သင်တ လ
ဲ့် မျှအရ ခပ်သမ်ိုးက သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် မှတ်မရန်သ ငါတမျှ ်လင၏
့်် ။ ငါသည်
့် ပ်ခသ
့် စတ်န္လ
မှနမ
် န
ှ က
် န်ကန်၊ မျှတစွ န္ှင ့်် င်္ဏ်သကခ ရှစွ အစဉ်ပပြုမူခသ
ဲ့် ပြင့်် သင်တအကက
ိုးရှ မည်သက
ူ ့် မျှ
့်
မှ ိုးယင
ွ ိုး် စွ ငါမစွပ်စဲလ
ွ ။ သင်တသည်
ရိုးသ ိုးတည်ကကည်န္င်က တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး သမဟ
့်
့် တ်
သင်ကယ်တင်၏အသတရ ိုးက ဆန်ကျင်
သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မပပြုရန် ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်မှ လည်ိုး
့်
ဟတ်၏။ ဤသည်မှ သင်တထ
့် မှ ငါတတ င်ိုးဆသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။
လူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် ဆိုးရွ ိုးလွနိုး် တသ အမှ ိုးမျ ိုးက ကျြူိုးလွနမ
် ခဲ၍
့် င်္န မပငမ်ပြစ်ပပီိုး
စတ်ကသကတအ က် ပြစ်ကကသည်။ ထအပပင်
အမျ ိုးအပပ ိုးသည် တက င်ိုးမှုတစ်ခမျှ မပပြုခဲြ
့် ူိုးသပြင့််
့်
သူတက
ူ ရှ
် ၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးတကက င့်် သကခ ကျသည်ဟ ခစ ိုးရန် တဝိုးစ၊ွ
့် ယ်သတ
့် က်ကက၏။ သတသ
့်
့်
ဆိုးသည်ထက် ပဆိုးသွ ိုးပပီိုး အပပည်အ
့် ဝ ထတ်တြ ်မပပရတသိုးသည့်် သူတ၏
့် အကျည်ိုးတန်
ရပ်အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးက ြိုးထ ိုးသည့်် မျက်န္ ှ ြိုးအ ိုး လိုးဝချွတက
်
ငါ၏စတ်သတဘ က
စမ်ိုးလသူမျ ိုးလည်ိုး အမျ ိုးအပပ ိုး ရှတပသည်။ ငါသည် မည်သူ တစ်စတစ်တယ က်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးကမှ င်္ရမပပြုသလ အတရိုးလည်ိုးမစက်တပ။ ထသ ပပြုမည်
အ
့် စ ိုး ငါသည်
့်
သတင်ိုးအချက်အလက် စတဆ င်ိုးပခင်ိုးပြစ်တစ၊ တပမကကီိုးတပေါ် လှညပ
့်် တ်သွ ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ငါ
စတ်ဝင်စ ိုးရ တအနက်
တစ်စတစ်ရ က လပ်သည် ပြစ်တစ ငါလပ်သင်သ
့် လပ်က လပ်သည်။
့် ည်အ
့်
အဓကကျသည့်် အချန်မျ ိုးတင
ွ ် ငါသည် မူလက ကကရွ ယ်ထ ိုးသည်အ
့် တင်ိုး တစ်စကကန်မျှ
့်
တန က်ကျလွနိုး် ပခင်ိုး၊ တစ လွနိုး် ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ငါ၏အမှုက လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင ် သက်တသ င်သ
့် က်သ
ရှစွ န္ှင ့်် အလျင်အပမန် ထတရ က်စွ တရှ ျို့ဆက်တဆ င်ရွက်သည်။ သရ့် တွင ် လူအချြုျို့၏ တပမှ က်ပင်ပ့် ခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဟန်တဆ င်၍ ခယဝယလပ်ပခင်ိုးမျ ိုးက ငါစက်ဆပ်သည့်အ
် တွက် ငါအမှု
့် ၏
အဆင်တ
့် င်ိုး၌ ထသူမျ ိုးက တဘိုးသြယ်
့် ရှ ိုးသည်။ ငါစက်ဆပ်ရွရှ သူမျ ိုးသည် တမင်ရည်ရွယ်၍

ပြစ်တစ၊ မတတ ်တဆပြစ်တစ တသချ တပါက် စွနပစ်
် ့် ခရလမ်မ
့် ည်။ တတတပပ ရလျှင ် ငါစက်ဆပ်ရွရှ သူ
ခပ်သမ်ိုးက ငါန္ှငတ
့်် ဝိုးရ တွင ် ရှတနတစချင်သည်။ ငါ၏အမ်တတ ်တွင ် ကျန်ရတနသည်
ှ
့် တက က်ကျစ်
စဉ်ိုးလဲသမ
ူ ျ ိုးက ငါချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်သည်မှ တပပ စရ မလတပ။
လူသ ိုးအပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးခရမည့်် တနသည်
နီိုးကပ်ပပီပြစ်၍ စက်ဆပ်ြွယတ
် သ
့်
ဤဝည ဉ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါအ
့် မ်တတ ်မှ အတင်ိုးတမ င်ိုး ထတ်ရန် ငါအလျင်မလတပ၊ အတကက င်ိုးမှ
ငါတွ
့် င ် ငါက
့် ယ်ပင် အစီအစဉ်ရှ၍ ပြစ်သည်။
ယခအချန်သည် လူတစ်ဦိုးစီအတွက် အဆိုးသတ်ပခင်ိုးက ငါဆိုးပြတ်သည့်အ
် ချန်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက ငါ
စတင် အမှုပပြုသည့်် အဆင့်် မဟတ်တပ။ လူတစ်ဦိုးစီ၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ ငါတန
့် က်သ ့်
လက်ရ တွင ် ထသူတ၏လမ်
ိုးတကက င်ိုးမျ ိုး၊ အရင်ိုးခ ထူိုးပခ ိုးတသ လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
သူတတန
က့်် ကပပြုမူသည် ဆသည်တက
ဲ ွင ်
့် က်ဆိုးတွင ် မည်သကျင
့်
့် ငါ၏မှတ်တမ်ိုးစ အပ်ထတ
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ငါချတရိုးသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ထသူတသည်
မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်တနပါတစ၊
့်
့်
မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏လက်မှ မလွတတ
် ပမ က်န္င်။ ထအပပင်
ခပ်သမ်ိုးတသ လူတသည်
့်
့်
ငါချမှတ်တပိုးသည့်အ
် တင်ိုး ၎င်ိုးကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရှတနရမည်။ ငါသည် လူတစ်ဦိုးစီ၏ ပန်ိုးတင်က
့်
အသက်၊ ဝါ၊ ဒကခခရသည်ပ
့် မ ဏန္ှင ့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် ၎င်ိုးအတပေါ် သန ိုးစတ်တပေါ်တစသည့််
အတင်ိုးအတ တက
့် အတပခပပြု၍ ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ ပ
့် င်ဆင်ပခင်ိုး
ရှမရှအတပေါ်တွင ် မူတည်၍ ဆိုးပြတ်ပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤအရ မှတစ်ပါိုး တပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က မလက်သအ
ူ ိုးလိုး အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ခရမည်က သင်တ ့်
သတဘ တပါက်ရမည်။ ဤသည်မှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ အချက်ပြစ်၏။ ထတကက
င့််
့်
အပပစ်တပိုးခရသူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တ်တတ ်မပူ ခင်ိုးတကက ငလ
့်
မျ ိုးလှစွ တသ ဆိုးယတ်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးတကက င ့်် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး အပြစ်လည်ိုးတက င်ိုး ဤသ ့်
အပပစ်တပိုးခရပခင်ိုး ပြစ်၏။ ငါအစီ
့် အစဉ်၏ ကနဦိုးအစကတည်ိုးက ငါသည် ယင်ိုးက အတပပ င်ိုးအလဲ
တစ်ခမျှ မလပ်ရတသိုးတပ။ လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်လျှင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ငါဦိုးတည်ချက်ထ ိုးသူ
ဦိုးတရ နည်ိုးပါိုးလ ပရသကဲသ
့် ၊ ့် ငါအမှနတ
် ကယ် လက်ခသူ ဦိုးတရသည်လည်ိုး နည်ိုးပါိုးလ ပရတန၍သ
ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ငါ၏အစီအစဉ်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲခဟ
ဲ့် ငါခယူသည်။
အကယ်ဆရလျှင ် လူတစ်ဦိုးစီသည် ငါက
့် မျက်န္ ှ လမျက်န္ ှ ရ လပ်ရ မှ ငါအတပေါ်
့်
တအိုးတတအိုးစက်ပြစ်ပပီိုး ငါက
် ့် ရန်ပင် ပြစ်န္င်သည်အထ အပမဲတပပ င်ိုးလဲ၊
့် စွနပစ်
အပမဲတလျ န
့် ည်ိုးလ သည်မှ လူသ ိုး၏ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုး တမတတ သ လျှင ် ပြစ်တပသည်။
ငါသည် ရွ ရှ ၍ စက်ဆပ်စတ်တပေါ်က အဆိုးတင
ွ ် အပပစ်ဒဏ်တပိုးသည့်တ
် င်တအ င် သင်တအတပေါ်
ငါ၏
့်
သတဘ ထ ိုးမှ ပူပခင်ိုး၊ တအိုးပခင်ိုးမရှတပ။ သရ့် တွင ် သင်တက
့် င ် ငါသည်
့် အပပစ်တပိုးတသ တနတွ

သင်တက
ငါက
့် ပမင်န္င်တတ မ
့် ည် မဟတ်တချ။
့် တတွျို့ ဦိုးမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
သင်တအကက
ိုး တနရသည်ဘ
့် ဝမှ ပငီိုးတငွျို့ ြွယ၊် ပျင်ိုးစြွယတ
် က င်ိုးလ ပပီ ပြစ်သပြင်၊့် သင်တ၏
့်
့်
မလမန်ိုးထ ိုး စက ိုးမျ ိုး၏ န ကျင်တစမှုက တရှ င်ရှ ိုးရန်န္င
ှ ့်် မခမရပ်န္င်တလ က်တအ င် ယတ်ညသ
့် ည့််
အပပြုအမူမှ တဝိုးရ သသွ
ငါက
့်် ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတတ သ
့် ၊ ့်
့် ဆက်၍လှညစ
့် ကဲသ
့် ိုးရန်၊ သင်တသည်
့်
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ဆက်ဆ၍ မရတတ ရ
့် န် ငါသည် အပခ ိုးတနစရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက
တရွ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်မှ အအ
့် ိုးသငစ
့်် ရ မဟတ်တပ။ သင်တထ
့် မှ ငါထွက်ခွ မသွ ိုးမီ သင်တအ
့် ိုး
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် အရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ တရှ င်ရှ ိုးရန် ငါအတလိုးအနက်
တက်တွနိုး် ရဦိုးမည်။ အကယ်စင်စစ် လူခပ်သမ်ိုးအ ိုး စတ်တကျနပ်တစမည်အ
့် ရ ၊ လူခပ်သမ်ိုးအတွက်
အကျြုိုးရှမည်အ
့် ရ န္ှင ့်် သင်ကယ်တင်၏ပန်ိုးတင်အတွက် အကျြုိုးရှမည်အ
့် ရ က သင် လပ်သင်သ
့် ည်။
သမဟ
့် မ
ူ ှ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ မဟတ်ဘဲ သင်သ လျှင ်
့် တ်ပါက ကပ်တဘိုးအလယ်တွင ် ဒကခခစ ိုးရမည်သ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ငါက
ူ အ
်လည်ိုး
့် ချစ်ပပီိုး မမကယ်က ပငင်ိုးပယ်သတ
့် ိုး ငါ၏သန ိုးကရဏ က တြ ်ပပ၏။ သတသ
့်
တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲသတ
ူ အတပေါ်
ကျတရ က်သည့်် အပပစ်ဒဏ်မှ ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး၏ သက်တသအတအကျပြစ်ပပီိုး ငါအမျက်
တဒါသအ ိုး သက်တသခချက် သ ၍ပင်
့်
ပြစ်၏။ တဘိုးဒကခ တရ က်လ သည်အ
့် ခါ ငါက
သူ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အငတ်တဘိုးန္ှင ့််
့် ဆန်ကျင်
့်
့်
ကပ်ဆိုးကျတရ က်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ငတကကိုးကကလမ်မ
ှု မျြုိုးမျြုိုး
့် ည်။ တက က်ကျစ် စဉ်ိုးလဲမအ
ကျြူိုးလွနခ
် တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ငါတန
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးသည် မမတ၏အပပစ်
မျ ိုးအတွက်
့် က်သ န္ှ
့် စ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လက်ခသ
့်
တပိုးဆပ်ရပခင်ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်လမ်မ
လည်ိုး န္ှစ်သန်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့် ည် မဟတ်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တစ်တလျှ က်လိုး ပမင်တတွျို့ရခဲတသ တဘိုးဒကခမျြုိုးထဲသ ထ
် ့် န်လှုပ်၊
့် ိုးဆင်ိုး၍ စဉ်ဆက်မပပတ် ထတ်လနတ
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၌ အသက်ရင
ှ ရ
် လမ်မ
ငါအတပေါ်
၌ သစစ တစ င်သ
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့် မှုက ပပသပပီိုးပြစ်တသ
့်
ငါ၏တန က်လက်မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်၍ ငါ၏အစွမ်ိုးသတတက ချီိုးမွမ်ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ သူတသည်
့်
တပပ မပပန္င်တလ က်တသ တရ ငရ
့်် ဲတင်ိုးတမ်မက
ှု ကကြုတတွျို့ရပပီိုး ယခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
ငါမန္ှငိုး် အပ်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးအလယ် အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါသည်
လူသ ိုး၏ တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တန်ြိုးထ ိုး၍ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးယတ်တသ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက စက်ဆပ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
စတင်ဦိုးတဆ င်ခစ
ဲ့် ဉ်မှစ၍ ငါ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တညီတညွတ်တည်ိုးပြစ်တသ လူတစ်စကရရှရန်
စတ်အ ိုးထက်သန်စွ ပြင့်် တမျှ ်လင်တ
်လည်ိုး ငါ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တညီတညွတ်တည်ိုး
့် နခဲသ
့် ည်။ သတသ
့်
မရှတသ သူတက
့် ခါမျှ တမတ
အပပစ်ဒဏ်ခတ်ရန်
့် လျ ပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ထသူတအတပေါ်
့် မူ ငါသည် မည်သည်အ
့်
အခွငအ
့်် တရိုးက ပမင်တတွျို့ရလျှင ် ငါသည် သတဘ တတွျို့မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအခွငအ
့်် တရိုးကသ

တစ င်စ
ွ ် သူတက
့် ိုးလျက် ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲတင
့် သည်
့် ငါအပမဲတတစ စက်ဆပ်ရွရှ ၏။ ယခ ငါ၏တနရက်
တန က်ဆိုးတွင ် တရ က်လ ပပီပြစ်ပပီိုး ငါသည် ဆက်လက် တစ င်ဆ
့် င်ိုးရန် မလတတ တ
့် ပ။
ငါ၏တန က်ဆိုးအလပ်သည် လူသ ိုးက အပပစ်တပိုးရန်အတွက်သ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး၏ ပန်ိုးတင်က
စီစဉ်ရန် အတွကလ
် ည်ိုးပြစ်၏။ ထထက်မက ယင်ိုးသည် ငါ၏ ပပြုမူလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက လူအ ိုးလိုး
အသအမှတပ် ပြုရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ငါပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအရ အ ိုးလိုးသည် မှနက
် န်တကက င်ိုးန္ှင ့််
ငါပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး
လူခပ်သမ်ိုးတအ
ွ ်က တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ရ သည်
့် ည်အ
့် ိုး ငါသတစလ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူသ ိုး၏လပ်တဆ င်ချက် မဟတ်၊ သဘ ဝတကက င့်် သ ၍ပင်မဟတ်ဘဲ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတင
ွ ်
သက်ရအရ
ှ
တင်ိုးက အ ဟ ရတပိုးသည်မှ ငါ ပြစ်သည်။ ငါမရှလျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ပျက်စီိုးပခင်ိုးသသ
့် နန္ှငလ
့််
့် ည်။ လှပသည်တ
့် တရ က်ပပီိုး ကပ်တဘိုးမျ ိုးစွ ၏ဒကခက ခစ ိုးရလမ်မ
သမဟ
့် ူသ ိုးမျှ တန က်ထပ် ပမင်တတွျို့ရလမ်မ
့် ည်
့် တ် စမ်ိုးလန်ိုးစတပပသည့်် ကမဘ တပမက မည်သည်လ
မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အလွနတ
် အိုးစက်တသ ညမျ ိုးန္ှင ့်် တရှ င်လဲမရသည့််
တသမင်ိုး၏အရပ်လမ်ိုးမိုးတသ ချြုင်ဝ
့််
ကကြုတတွျို့ရလမ်မ
ွ ်၏
့် ှမ်ိုးန္ှငသ
့် ည်။ ငါသ လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်ခတည်ိုးတသ ကယ်တင်ရ ပြစ်၏။ ငါသ လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ တမျှ ်လင်ရ
့်
ပြစ်သည်သ မက၊ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးအတွက် တည်မီရ
ှ ပြစ်သည်။
ငါမရှလျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ချက်ချင်ိုး လိုးဝဥဿရပ်တန်သွ
ူ ျှ
့် ိုးမည်။ ငါက
့် မည်သမ
အတလိုးမစက်တသ ်လည်ိုး၊ ငါမရှလျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် ရတ်တရက် ပြစ်ပွ ိုးသည့််
ကပ်တဘိုးဒဏ်ခရပပီိုး တတစဆအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
ူ ျှ
့် ည်။ အပခ ိုးမည်သမ
့် ြဝါိုးတအ က် နင်ိုးတချပခင်ိုးခရလမ်မ
မပပြုန္င်သည်အ
့် မှုက ငါပပြုခဲပ့် ပီပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးသည် ငါက
့် အချြုျို့တသ တက င်ိုးမှုမျ ိုးပြင့််
တကျိုးဇူိုးပပန်ဆပ်ရန်သ ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ငါက
ူ မှ့် အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ ်လည်ိုး၊
့် တကျိုးဇူိုးဆပ်န္င်သတ
ငါသည် ဤလူတလ
ကတွင ် ငါ၏ခရီိုးက အဆိုးသတ်ပပီိုး ငါ၏ြွငလ
့်် ှစ်ပပပခင်ိုးအမှု၏ တန က်တစ်ဆင်က
့်
့်
စတင်ဦိုးမည် ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမူက ိုး ဤန္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လူသ ိုးအကက ိုး ငါ၏တခါက်တတခါက်
ပပန်
့်
အပူတပပင်ိုး လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်၍ ငါသည် အလွနတ
် ကျနပ်၏။
ငါအတရိုးစက်သည်မှ လူအတရအတွက် မဟတ်ဘ၊ဲ သူတ၏
ှု ျ ိုးသ ပြစ်၏။
့် တက င်ိုးမမ
မည်သပင်
ှု ျ ိုးအလအတလ က်
့် ပြစ်တစက မူ သင်တက
့် ယ်တင်၏ ပန်ိုးတင်အတွက် တက င်ိုးမမ
သင်တပပင်
့် ။ ထအခါ ငါတကျနပ်လမ်မ
့် ည်။ သမဟ
့် ဆင်မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်၏
့် တ်ပါက သင်တ ့်
အတပေါ်ကျတရ က်လ မည့်် တဘိုးအန္တရ ယ်က သင်တတစ်
့် ဦိုးမျှ တရှ င်န္င်မည် မဟတ်။ ဤတဘိုးဒကခသည်
ငါထ
် ပသည်။ ငါ၏အပမင်၌ သင်တသည်
တက င်ိုးမန
ွ ပ
်
့် မှစတင်၍ ငါစီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်မှ မှနတ
့်
မတပါက်လျှင ် သင်တသည်
တဘိုးဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်

သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတသည်
အန္ှစ်သ ရ မရှပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး သင်တသည်
့်
့်
့်
တွနဆ
် ့် တ်တတ်သမ
ူ ျ ိုး သမဟ
့် တ် ခက်ထန်တသ သူမျ ိုး အပြစ်သ မမကယ်ကယ်
ပပသခဲက့် ကတသ တကက င်၊့် ကကီိုးစွ တသ ဆင်ိုးရဲဒကခအကက ိုးတင
ွ ် သင်တ၏
့် ပပြုမူလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သင်တ
့်် တ်သက်၍ တက င်ိုး၏၊
့် လျ ်သည်ဟ ယူဆပခင်ိုး မခခဲရ
့် တပ။ ဤအရ န္ှငပ
ဆိုး၏ကသ တရ ိုးစီရင်မှုတစ်ခ ငါပပြုမည်။ သင်တတစ်
့် ဦိုးစီ ပပြုမူပန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် တြ ်ပပပသ
ငါ၏အမှုထ ိုးစရ ကစစ ပြစ်ပမဲပြစ်တနပပီိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
အတပခခ၍ သင်တ၏န
့်
့် င်္ိုးက ငါဆိုးပြတ်အ။့်
သရ့် တွင ် ဆင်ိုးရဲဒကခကကီိုးစွ ခစ ိုးရချန်မျ ိုးတင
ွ ် ငါအတပေါ်
စိုးစဉ်ိုးမျှ သစစ တစ င်သ
့်
့် မှု
မပပသခဲသ
ူ ျ ိုးအ ိုး ငါသည် တန က်ထပ် သန ိုးကကင်န တတ မ
့် မ
့် ည် မဟတ်ဘဲ ငါ၏ကရဏ သည်
အကန်အသတ်
ရတကက
ှ
င်ိုးက ငါရှငိုး် လင်ိုးတစရမည်။ ထပပင်
ဲ့် ူ
့်
့် သစစ တြ က်ခသ
့် တစ်ချန်က ငါက
မည်သက
ူ ့် မျှ ငါန္ှစ်သက်ပခင်ိုးမရှ၊ ၎င်ိုးတ၏မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့် တ်တဆွမျ ိုး၏ အကျြုိုးအတပေါ် သစစ တြ က်သမ
ငါသည် သ ၍ပင် ပတ်သက်ဆက်န္ယ်လပခင်ိုး မရှ။ ထသူသည် မည်သပ
ူ င်ပြစ်တစ ဤသည်မှ
ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏န္ှလိုးက တကကကွတ
ဲ စသူ မည်သမ
ူ ဆ ငါထ
့် မှ ဒတယအကကမ်
သက်ညှ မှု ရလမ်မ
သစစ ရှတနခဲတ
ူ ဆ ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ်
့် ည် မဟတ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ငါအတပေါ်
့်
့် သ သူ မည်သမ
ထ ဝရ တည်ရတနမည်
ှ
ပြစ်တကက င်ိုး သင်တက
့် ငါတပပ ကက ိုးရမည်။

သင်မည်သကိ
ူ ့် ု သစစ တစ င်သ
ိ နည်ား
့် သ
သင်တ လက်
ရပြတ်
ှ
သန်ိုးတနရတသ တနရက်
ှ ့််
့် တင်ိုးသည် အတရိုးပါလှပပီိုး၊ သင်တ၏
့်
့် ပန်ိုးတင်န္င
ကကကမမ အတွက် အခရ အကျဆိုးပြစ်သည်ပြစ်၍ ယတန သင်
တ၌ရှ
့်
့် တသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ကန်ဆိုးသွ ိုးတသ မနစ်တင်ိုးက သင်တတန်
ဤဘဝက အချည်ိုးန္ိုးီှ
့် ြိုးထ ိုးရမည်။ သင်တသည်
့်
အသက်မရှငသ
် ွ ိုးရန်အလငှ့် သင်တက
ိုးမ ိုးဆိုးတသ အကျြုိုးမျ ိုးတပိုးန္င်ရန်
့် ယ်သင်တ အကကီ
့်
သင်တ၏အချ
န်က ပြစ်န္င်သမျှ အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် တအ င် တဆ င်ရွက်ရမည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
အဘယ်တကက င့်် ငါတပပ တနပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်တတခါင်
ိုးရှု ပ်တက င်ိုး တခါင်ိုးရှုပ်န္င်သည်။
့်
ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုးတပပ ပါက သင်တအ
့် ိုးလိုး၏ ပပြုမူ လပ်တဆ င်ပမျ ိုးက ငါအ ိုးမရ မတကျနပ်။
အတကက င်ိုးမှ သင်တအတွ
ကထ
်
ိုးရှတသ ငါ၏တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးသည် သင်တ ့်
့်
ယခပြစ်တနတသ အရ မျှသ မဟတ်၍ပြစ်၏။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ငါဤသတပပ
န္င်၏၊ သင်တ ့်
့်
အတယ က်ချင်ိုးစီတင်ိုးသည် အန္တရ ယ်န္င
ှ ့်် လက်တစ်ကမ်ိုးအလ၌ တရ က်တနကက၏။
အကူအညီရရန်အတွက် သင်တ ယခင်
က ဟစ်တကက ်ခပဲ့် ခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက တလ့်လ လက်စ ိုးရန်၊
့်
အလင်ိုးက ရှ တြွရန်တအတွ
က် သင်တ၏
့် ည်။
့်
့် အလျင်က ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုးသည် နင်္ိုးချြုပ်တတ မ

ဤသည်မှ သင်တငါ
့် ခါမျှ
့် တန က်ဆိုးတကျိုးဇူိုးဆပ်ပပြစ်ပပီိုး ထအရ က မည်သည်အ
့် က
ငါမတမျှ ်လင်ခ
ဲ့် ပ။ သင်တတကက
င့်် ငါအင်မတန် စတ်ပျက်ခရ
ဲ့် သည်အ
့် တွက် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် တ
့်
ဆန်ကျင်
၍ တပပ ရန် ငါအလမရှ။ သင်တသည်
ဤကစစက ငခ့် ရန် အလမရှ၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
့်
့်
ရင်မဆင်ရဲတသ ်လည်ိုး ငါသည် သင်တအ
ွ ိုး် က တလိုးတလိုးနက်နက် တမိုးရလမ်မ
့် ည်၊
့် ိုး ဤတမိုးခန
ဤန္ှစ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် သင်တ၏
့် နခဲသ
့် နည်ိုး။
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထဲ၌ အဘယ်အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
မည်သက
ူ ့် သင်တ န္ှ
ွ ိုး် မျ ိုးသည် အလွနအ
် မင်ိုး
့် သနည်ိုး။ ဤတမိုးခန
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက သစစ တစ င်သ
ရတ်ပခည်ိုးပြစ်လှသည်ဟ မတပပ န္ှင၊့်် ထပပင်
့် တသ
အရ မျ ိုးက အဘယ်တကက င့််
့် ထကဲသ
့်
ငါတမိုးသနည်ိုးဟ မတမိုးပမန်ိုးန္ှင။့်် ဤအချက်က သထ ိုးတလ -့် သင်တ အတကက
င်ိုးက ငါင်္ဃနဏသပပီိုး
့်
သင်တက
့် ရ ၌ ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးက
့် ငါအင်မတန် င်္ရစက်က သင်တလ
့် ပ်သည်အ
မျ ိုးစွ တပိုးအပ်ပမှြုပ်န္ထ
ှ ိုးသည်အ
့် တွက် သင်တက
့် မပပီိုးန္င် မဆိုးန္င် တပြရှငိုး် ခင်ိုးက ခါိုးသီိုးလှတသ
အခက်အခဲက ငါသည်ိုးခခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်တသည်
အတရိုးမစက်မန္
ှု င
ှ ့််
့်
့်
မခမရပ်န္င်တလ က်တသ တကျ ခင်ိုးသွ ိုးပခင်ိုး တန္ှ့် ငသ
့််
ငါက
့် ပပန်တပိုးဆပ်ကကသည်။ သင်တသည်
့်
ငါအတပေါ်
အလွနတ
် မတ
့်
့် လျ တ
့် ပါဆန္
့် င်လွနိုး် သည်၊ ထအရ က မည်သလျှ
့် င ် ငါလိုးဝမသဘဲ ရှမည်နည်ိုး။
ဤအရ ပြစ်န္င်သည်ဟ သင်တယ
ငါအတပေါ်
ကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဧကန်အမှန ်
့်
့် ကကည်ပါက သင်တသည်
့်
မဆက်ဆတကက င်ိုးက ထအချက်က တိုး၍ သက်တသပပသည်။ သအတွ
ကတ
် ကက င့်် သင်တသည်
့်
့်
မျက်စမှတ် န ိုးပတ်ပပီိုး မသချင်တယ င်တဆ င်တနကကသည်ဟ ငါတပပ သည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
အလွနတ
် တ ်တတ်တနကကရက ိုး သင်တ အဘယ်
အရ လပ်တနသနည်ိုးဆသည်ကပင် သင်တမသ
့်
့် ကက၊
ထသဆ
ငါက
့် ရှငိုး် ပပြရန်
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
့် အဘယ်အရ က အသိုးပပြုကကမည်နည်ိုး။
ငါအတွ
က် အတလိုးအထ ိုးရဆိုးတမိုးခန
ွ ိုး် မှ သင်တ၏
ူ ့်
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် မည်သက
သစစ တစ င်သ
က်ချင်ိုးစီတင်ိုးသည်
့် သနည်ိုး ဟူသည်ပင် ပြစ်သည်။ သင်တအတယ
့်
မမတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးက စစည်ိုးလျက် မည်သက
ူ ့် မမတသစစ
တစ င်သ
ူ ့်
က်
့် သနည်ိုး၊ မည်သအတွ
့်
့်
မမတအသက်
ရင
ှ တ
် န သနည်ိုးဆသည်က မမတက
ိုး ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။
့်
့် ယ်မမ တမိုးကကည်က့် ကြလည်
့်
သင်တအတနပြင်
ွ ိုး် မျ ိုးက တစ်ခါမျှ င်္ရတစက် မစဉ်ိုးစ ိုးမဆင်ပခင်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုးမျြုိုး
့် ဤတမိုးခန
့်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င် သပြင့်် ဤအတပြမျ ိုးက သင်တအတွ
က် ငါတြ ်ပပတပိုးမည် ဆလျှင ်
့်
မည်သသတဘ
ရသနည်ိုး။
့်
လူသ ိုးသည် မမအတွက်သ ရပ်တည်တနထင်၍ မမကယ်ကသ သစစ တစ င်သ
့် သည်
ဟူတသ အချက်က မှတ်ဉ ဏ်ရသူ
ှ တင်ိုး လက်ခကကလမ်မ
မမတ၏
့် ည်။ သင်တသည်
့်
့် သက်ဆင်ရ
ဘဝမျ ိုးထ၌
ဲ ရှငသ
် န်ရပ်တည်တနကကပပီိုး အသီိုးသိုးီ သည် ကယ်ဒ
့် ကခန္င
ှ က
့်် ယ် ရန်ိုးကန်တနကကရက ိုး

သင်တ၏အတပြမျ
ိုးသည် ရ န္ှုနိုး် ပပည်မ
့် န
ှ က
် န်မည်ဟ ငါမယကကည်။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
့်
့်
့်
သင်တချစ်
့် ကကပပီိုး
့် တသ သူမျ ိုး၊ သင်တက
့် စတ်တကျနပ်တစတသ အရ မျ ိုးက သစစ တစ င်သ
သင်တက
့် ကကတချ။ သင်တန္ှ့် င ့်် နီိုးစပ်ရ လူမျ ိုး၊
့် ယ်သင်တမူ့် ရ န္ှုနိုး် ပပည့်် သစစ မတစ င်သ
အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက သင်တ တစ်
တယ က်ချင်ိုးစီက လမ်ိုးမိုးထ ိုးတသ တကက င့််
့်
သင်တက
အ
့် ဝ သစစ မတစ င်သ
့် န္င်ကကပခင်ိုးပြစ်၏။ သင်တအတနပြင်
့် မမတက
့် ယ် သင်တ အပပည်
့်
့်
့် ယ်က
သစစ ရှပခင်ိုးအ ိုး ငါတထ က်ခရန် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတပပ တနပခင်ိုးမဟတ်ဘဲ တစ်ခခအတပေါ်
သင်တ၏
့် မှုက တြ ်ထတ်ြရန်
့် သစစ တစ င်သ
့် တပပ ပခင်ိုးပြစ်၏၊ အတကက င်ိုးမှ
န္ှစ်တပါင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ တစ်တလျှ က်တင
ွ ် သင်တတစ်
့် မှုက
့် ဦိုးတတလထမှ သစစ တစ င်သ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါမရရှခဲတ
ဤန္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်တလျှ က်လိုးတင
ွ ်
့် သ တကက င်ပ့် ြစ်၏။ သင်တသည်
့်
ငါတန
၌ ပမြူမှုနမ
် ျှပင် သစစ မတစ င်သ
့် က်သ လ
့်
့် ခဲက့် က။
့် က်တလျှ က်တနခဲ့် ကကတသ ်လည်ိုး ငါအတပေါ်
ယင်ိုးအစ ိုး သင်တသည်
သင်တချစ်
့်
့် တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် သင်တက
့် စတ်တကျနပ်တစတသ အရ မျ ိုးကသ
အပမဲတမ်ိုး ဗဟပပြုကက လွနိုး် သည်အ
့် တွက် သင်တသွ
့် ိုးတလရ ရ ၌ ထအရ မျ ိုးက
သင်တပမတ်
န္ိုးတန်ြိုးထ ိုးကကပပီိုး လိုးဝမစွနလ
် ့် တ်ကကတပ။ သင်တသည်
ငါတန
့် က်သ လ
့်
့်
့် က်တလျှ က်သည့််
အချန်အတတ အတွငိုး် ပြစ်တတ်သည့်် မမတချစ်
့် ပမတ်န္ိုးတသ အရ တစ်ခန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
စတ်ထက်သန်လ ချန်၊ သတည်
ိုးမဟတ် သဲကကီိုးမဲကကီိုး ပြစ်လ တသ အချန်၊ သမဟ
့်
့် တ် သင်တသည်
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးတထ င်တနချန်၌ပင်လျှင ် ထသပြစ်
င့်် သင်တက
့် တတ်ကကသည်။ ထတကက
့်
့်
ငါတတ င်ိုးဆ သည်အ
့် တင်ိုး ငါက
့် စ ိုး သင်တသည်
မမတ၏
့် သစစ တစ င်သ
့် ရမည်အ
့်
့် “အချစ်တတ ်မျ ိုး”
ကသ သစစ တစ င်သ
က် တစ်ခ၊ န္ှစ်ခမျှ သင်တ ့်
့် ပပီိုး ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးကကသည်ဟ ငါတပပ မည်။ ငါအတွ
့်
စွနလ
် ့် တ်န္င်တက င်ိုး စွနလ
် ့် တ်န္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး ထအရ သည် သင်တ၏
့် အရ အ ိုးလိုးက
ကယ်စ ိုးမပပြု၊ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် သစစ တစ င်သ
့် သူမှ ငါပြစ်သည်ဆပခင်ိုးကလည်ိုး မပပသတပ။
့်
သင်တသည်
သင်တအရူ
့််
့်
့် ိုးအမူိုးပြစ်တသ အရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှငသ
ဆက်စပ်ပတ်သက်ချင်ကက၏- အချြုျို့က သ ိုးန္ှငသ
့်် မီိုးမျ ိုးအတပေါ် သစစ တစ င်သ
့် ကကသည်၊ အချြုျို့ မှ မူ
လင်တယ က်ျ ိုး၊ ဇနီိုးမယ ိုး၊ စည်ိုးစမ်ဥစစ ၊ အလပ်အကင်၊ အထက်လူကကီိုး၊ င်္ဏ်အရှန်အဝါ၊ သမဟ
့် တ်
မန်ိုးမမျ ိုးအတပေါ် သစစ တစ င်သ
တစ င်သ
့် ကကသည်။ သင်တ သစစ
့် တသ အရ မျ ိုးအတွက် သင်တသည်
့်
့်
စတ်ပင်ပန်ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် ခါမျှ မရှကကတပ၊ ထအစ ိုး
့် ယှကပ် ြစ်ပခင်ိုးမျြုိုး မည်သည်အ
့် တ် စတ်အတန္ှ င်အ
သင်တသည်
သင်တသစစ
တစ င်သ
့် ရ မျ ိုးက သ ၍ပမင်မ
့် သည်အ
့် ိုးတသ အရည်အတသွိုးန္ှင ့််
့်
့်
သ ၍မျ ိုးတသ အတရအတွကပ
် ါ ပင်ဆင်ြရန်
့် ခါမျှ စတ်ပျက်
့် ကကပပီိုး မည်သည်အ
့် တိုး၍ တတ င်တ
အ ိုးတလျ ပ့် ခင်ိုး မရှတချ။ ငါကယ်တင်န္င
ှ ့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ ့်
အရူ ိုးအမူိုးပြစ်တနတသ အရ မျ ိုး၏တန က်ဆိုးက အပမဲတန
ွ ိုး် ပခ့် တနရသည်။ ထအရ မျ ိုးက တန က်ဆိုး၌

တနရ ချရန်မှလွဲ၍ သင်တမှ့် အပခ ိုးတရွ ိုးစရ မရှ။ မမတ ယခ
တင် ရှ မတတွျို့တသိုးတသ
့်
သစစ တစ င်သ
့် ရ အတွက် ထတန က်ဆိုးတနရ ကပင် ကွကလ
် ပ်ချန်ထ ိုးကကတသ သူမျ ိုးပင်
့် ရမည်အ
ရှကကတသိုး၏။ ထသူတ၏
့် ြူိုး။
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထဲ၌ ငါဟူသည်မှ အရပ်အတယ င်မျှပင် တစ်ခါမျှ မရှခဲစ
သင်တက
့် ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ မျ ိုး မျ ိုးလွနိုး် တန၏၊ သမဟ
့် တ် ငါသည် သင်တက
့်
အမှ ိုးမှ ိုးအယွငိုး် ယင
ွ ိုး် စွပ်စဲတ
ွ နသည်ဟ သင်တ ထင်
တက င်ိုးထင်လမ်မ
်
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
သင်တမ့် သ ိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်စွ အချန်ပြြုန်ိုးတနသည်အ
့် ချန်၌ သင်တသည်
ငါက
့် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
့်
သစစ မတစ င်သ
့် ချက်က သင်တစဉ်ိုးစ
ိုးမကက၏တလ ။ ဤကဲသ
့် တသ
အချန်မျ ိုး၌ သင်တ ့်
့် ခဲ့် ဆသည်အ
့်
့်
မန ကျင်ကကသတလ ။ သင်တ၏
့် က
ှ ်တနတသ အခါ၊
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
သင်တ၏
မမတက
့် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးအတွက် ဆချခရတသ အခါ သင်တသည်
့်
့် ယ်မမ လတလ က်တသ
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးမထ ိုးသည်က အ ိုးမငယ်သတလ ။ ငါ၏ တထ က်ခချက် မရသပြင့််
သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ချန်က ငတကကိုးခဲက့် ကြူိုးသနည်ိုး။ သင်တ၏
့်
့် သ ိုးမျ ိုး၊ သမီိုးမျ ိုးအတွက်
သင်တသည်
ဦိုးတန္ှ က်အတပခ က်ခ၊ ဒကခအကကီိုးအကျယ်ခ တနတသ ်လည်ိုး သင်တသည်
့်
့်
အ ိုးမရန္င်တသိုး၊ သူတအတွ
က် သင်တ၏ကက
ြုိုးစ ိုးမှုက မလတလ က်တသိုး၊ သူတအတွ
က်
့်
့်
့်
သင်တ၏လ
လအ
ိုးလိုးက မတပိုးအပ် မပမှြုပ်န္ရတသိုးဟ
ှ
သင်တ ယ
် ငါက
့် မူ
့်
့်
့် ကကည်တနကက၏။ သတသ
့်
သင်တသည်
အပမဲတမ်ိုး တမတ
င်္ရမစက်ဘဲ တနကကသည်၊ ငါက
့် လျ တ
့် ပါဆ၍
့်
့် သင်တ၏
့်
့်
မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးထ၌
ဲ သ ထ ိုးပပီိုး သင်တ၏
ဲ က ိုး ငါက
့် ကက ရှည် တည်တနတစပခင်ိုးမရှ။
့် န္ှလိုးသ ိုးထ၌
သင်တအတပေါ်
ထ ိုးတသ ငါ၏တပိုးအပ်ပမှြုပ်န္မှု
ှ န္င
ှ ့်် လလမျ
ိုးက သင်တသည်
အပမဲတမ်ိုး မခစ ိုးကကဘဲ
့်
့်
့်
န ိုးလည်အသအမှတ်ပပြုမှုလည်ိုး သင်တ၌့် တစ်စက်မျှ မရှခဲက့် က။ သင်တသည်
အတချြုိုးသ
့်
န္ှုင်ိုးဆဆင်ပခင်ကကပပီိုး ထအရ မှ လတလ က်ပပီဟ ယကကည်ကကသည်။ ဤသတသ
“သစစ တစ င်သ
့် မှု”
့်
မျြုိုးမှ ကက ပမင်စ
့် ွ ငါတတ င်တ
့် ခဲတ
့် သ အရ မဟတ်ဘဲ ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက
ငါစက်ဆပ်တသ အရ ပြစ်သည်။ သတသ
် ငါအဘယ်အရ က တပပ သည်ပြစ်တစ သင်တသည်
တစ်ခ၊
့်
့်
န္ှစ်ခကသ ဆက်လက်ဝန်ခတနကကပပီိုး အပပည်အ
့် ဝ လက်ခရန်မူ မတတ်န္င်ကက၊ အတကက င်ိုးမှ
သင်တအ
န ် “ယကကည်စတ်ချ” တနကကပပီိုး ငါတပပ တသ
့် ိုးလိုးသည် သင်တက
့် ယ်သင်တ အလွ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အဘယ်အရ အ ိုး လက်ခရမည်က သင်တသည်
အပမဲတမ်ိုး တရွ ိုးချယ်
့်
တက က်ယကူ က၏။ အကယ်၍ သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ် ဤအတင်ိုး ရှတနတသိုးပါက သင်တ၏
့်
့်
မမတက
ငါ၏
့် ယ်မမ ယကကည်တနမှုက တပပန်
့် ြနည်
့် ိုးလမ်ိုးအချြုျို့ ငါ၌ရှသည်။ ထအပပင်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးသည် မှနက
် န်တကက င်ိုးန္ှင ့်် အချက်အလက်က လရ ဆွ၍
ဲ
မမှနမ
် ကန်တပပ ဆပခင်ိုး မဟတ်တကက င်ိုး သင်တလက်
ခလ တအ င် ငါပပြုမည်။
့်
အကယ်၍ ယခတွင ် ငါသည် သင်တတရှ
် ပ်စွ
့် ျို့၌ တငွတကကိုးအချြုျို့က ပတပိုးပပီိုး လွတလ

တရွ ိုးချယ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပါက၊ ထပပင်
ှု တွက် သင်တက
့် ငါသည် သင်တ၏
့် တရွ ိုးချယ်မအ
့် ပပစ်တင်ရှုတ်ချမည်
မဟတ်ပါက အမျ ိုးစသည် တငွတကကိုးကသ တရွ ိုးပပီိုး သမမ တရ ိုးက ပစ်ပယ်ကကတပလမ်မ
့် ည်။
သင်တထဲ
ှ ့််
့် က ပတက င်ိုးတသ လူမျ ိုးသည် တငွတကကိုးက မယူဘဲ သမမ တရ ိုးက အင်တင်တင်န္င
တရွ ိုးချယ်ကကလမ်မ
ှ ့်် တငွတကကိုးက ြမ်ိုးကင်လျက်
့် ည်၊ ထန္ှစ်မျြုိုးကက ိုးထဲမှ လူမျ ိုးမှ မူ လက်တစ်ြက်န္င
ကျန်လက်တစ်ြက်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက ြမ်ိုးကင်ကကလမ်မ
့်် ပါက သင်တ၏
့် ည်။ ဤနည်ိုးန္ှငဆ
့်
ဗီဇရပ်မျ ိုးသည် ပကတအတင်ိုး ရှငိုး် သွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
သင်တသစစ
တစ င်သ
့် တသ
့် တသ အရ တစ်ခခက တရွ ိုးကကစတမ်ိုး ဆပါက သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည် ထကဲသ
့်
တရွ ိုးချယ်မမ
ှု ျြုိုးကသ ပပြုကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်တ၏
့် သတဘ ထ ိုးသည် တစ်ပစတည်ိုး
ရှတနရစ်မည်ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ ။ သင်တထဲ
့် ၌ အမှ ိုးန္ှင ့်် အမှနက် က ိုး
ဗျ မျ ိုးတနတသ သူမျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည် မဟတ်တလ ။ အပပြုသတဘ န္ှင ့်် အန္တ်သတဘ ၊ အပြြူန္ှင ့််
အမည်ိုးကက ိုးရှ ယှဉ်ပပြုင်ပဲမ
ွ ျ ိုး၌ သင်တသည်
မသ ိုးစန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုး၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်ကက ိုး၊ ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုကွဲပျက်စီိုးပခင်ိုးကက ိုး၊ ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်ိုးရဲပခင်ိုးကက ိုး၊
င်္ဏ်ပဒပ်ရပခင်
ှ ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်မပဲ့် ခင်ိုးကက ိုး၊ တထ က်ခမှုခရပခင်ိုးန္ှင ့်် တဘိုးြယ်ထ ိုးမှုခရပခင်ိုး
အစရှသည်တအကက
ိုး၌ သင်တပပြုခဲ
ှု ျ ိုးက သင်တ အတသအချ
သသည်။
့် သ တရွ ိုးချယ်မမ
့်
့် တ
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ မသ ိုးစန္ှင ့်် အမ်တထ င်ကွဲ မသ ိုးစအကက ိုးဆလျှင ် သင်တသည်
တဆ
့်
့် င်ိုးမတနဘဲ
ပထမတစ်ခက တရွ ိုးကကသည်၊ စည်ိုးစမ်ဥစစ န္ှင ့်် တ ဝန်ဝတတရ ိုး ဆလျှငလ
် ည်ိုး ကမ်ိုးတပခသ ပပန်
့် ဆက်က
လစတ်ပင် မရှဘဲ ပထမတစ်ခကသ ထပ်တရွ ိုးကကသည်၊ စည်ိုးစမ်ရပခင်
ှ ိုးန္ှင ့််
ဆင်ိုးရဲမအ
ှု ကက ိုးဆလျှငလ
် ည်ိုး ပထမတစ်ခကသ တရွ ိုးကကသည်၊ သမီိုး၊ သ ိုး၊ ဇနီိုး၊ တယ က်ျ ိုးန္င
ှ ့််
ငါ၏အကက ိုးဆလျှငလ
် ည်ိုး ပထမတစ်ခကသ တရွ ိုးကကသည်၊ အယူအဆန္ှင ့်် သမမ တရ ိုး ဆလျှငလ
် ည်ိုး
ပထမတစ်ခကသ တရွ ိုးကကသည်။ သင်တ၏
့် ဒစရက်လပ်ရပ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ရင်ဆင်ရပပီိုးတသ တန က်
သင်တအတပေါ်
ထ ိုးတသ ငါ၏ယကကည်မမ
ှု ှ လိုးဝပင် တပျ က်ဆိုးသွ ိုး၏။ သင်တ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးသည်
့်
့် တ်န္လ
တပျ တ
ိုးခန္င်လွနိုး် ကကသည်က ငါအလွနအ
် က့် သမသည်။ ကကည်ရ
့် သတရွ ျို့
့် ပျ င်ိုးြ တင်
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တင်တအ င် တပိုးအပ်ပမှြုပ်န္မှု
ှ န္င
ှ ့်် လလထ
တ်မသ
ှု ည် တကျ ခင်ိုးမှုန္င
ှ ့်် သင်တ၏
့်
့် စတ်ပျက်
အ ိုးတလျ ပ့် ခင်ိုးတက
် တစ်တယ က်ချင်ိုးစီ၏တရှ ျို့၌
့် ယူတဆ င်လ တပိုးခဲသ
့် ည်။ သတသ
့် သ ငါထ
့်
ငါ၏တနရက်
့် တွက် သင်တအတပေါ်
ထ ိုးတသ
့် က အလိုးစချခင်ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်အ
့်
ငါ၏တမျှ ်လင်ခ
်လည်ိုး သင်တသည်
့် ျက်မျ ိုးမှ တစ်တနပပီ
့် ိုးတစ်တန ပ
့် ကကီိုးထွ ိုးလ ၏။ သတသ
့်
့်
အတမှ င်ထအပပင် မတက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အရ မျ ိုးက မတလျှ တ
့် မ်ိုး ရှ တြွတနကကပပီိုး ၎င်ိုးတက
့်
စွနလ
် ့် တ်ြ ပငင်
့် ိုးဆန်ကကသည်။ ထသဆ
့် လျှင ် သင်တ၏
့် ရလဒ်က ိုး အဘယ်အရ ပြစ်မည်နည်ိုး။
ဤအတကက င်ိုးက သင်တ တသတသချ
ချ တတွိုးကကည်ြ
့် ူိုးသတလ ။ အကယ်၍ သင်တက
့်
့်

ထပ်တရွ ိုးခင်ိုးပါက သင်တ၏ရပ်
တည်ချက်သည် မည်သပြစ်
့် ည်နည်ိုး။ ယခင်အတင်ိုးပင်
့်
့် လမ်မ
ပြစ်ကကဦိုးမည်တလ ။ သင်တက
ှု င
ှ ့်် စတ်ချ ချ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုတက
့် စတ်ပျက်မန္
့် ငါက
့် ထပ်တပိုးဦိုးမည်တလ ။
သင်တ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် တငွျို့တငွျို့တလိုးသ တန္ွိုးတနဦိုးမည်တလ ။ ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက
န္ှစ်သမ်တ
ဘဲတနဦိုးမည်တလ ။
့် စြရန်
့် အတွက် အဘယ်အရ လပ်ရမည်က သင်တ မသ
့်
ယခအခက်အတန်၌့် သင်တသည်
အဘယ်အရ က တရွ ိုးချယ်မည်နည်ိုး။ သင်တအတနပြင်
့်
့်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခမည်တလ ၊ ပငီိုးတငွျို့မည်တလ ။ ငါ၏တနရက်
့် က သင်တ၏
့် တရှ ျို့တမှ က်၌
ချခင်ိုးထ ိုးပပီိုးပပီပြစ်က သင်တရင်
ှ ့်် အစပပြုမှတအ
် သစ် ပြစ်သည်။
့် ဆင်ရတသ အရ မှ ဘဝသစ်န္င
သတသ
် ဤအစပပြုမှတ်အသစ်ဆသည်မှ အတတ်က အလပ်သစ်တစ်ခ၏ အစမဟတ်ဘဲ
့်
အလပ်တဟ င်ိုး၏ အဆိုးသတ်ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဤသည်မှ တန က်ဆိုးအလပ်ပြစ်၏။
ဤအစပပြုမှတန္
် င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အဘယ် အရ က တစ်မထ
ူ ိုးူ ပခ ိုးသည်က သင်တအ
့် ိုးလိုး န ိုးလည်ကက
မည်ဟ ငါယကကည်၏။ သတသ
် မကက မီတစ်တနတွ
ဤအစပပြုမှတ်၏ စစ်မှနတ
် သ
့် င ် သင်တသည်
့်
့်
အဓပပ ယ်က န ိုးလည်လ မည် ပြစ်သည်အ
့် တွက် ၎င်ိုးက အတူတကွ ပြတ်တကျ ်ပပီိုး
လ မည်ဇ
့် တ်သမ်ိုးပင်ိုးက ကကြုဆကကစ။့် သတသ
် ငါစတ်မသက်မသ ပြစ်တနဆဲ အတကက င်ိုးမှ အဓမမန္င
ှ ့််
့်
ဓမမက ရင်ဆင်ရတသ အခါ သင်တသည်
အဓမမက အပမဲ တရွ ိုးချယ်တနကကဆဲ ပြစ်သည်အ
့် တကက င်ိုးပင်။
့်
သတသ
် ထအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တအတ
တ်ကပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်
့်
့် အတတ်က အရ အ ိုးလိုးက
ငါသည်လည်ိုး တမပ
် ဤအရ ပပြုလပ်ရန်မှ ခက်က ိုးခက်လှ၏။ သပြစ်
့် စ်ချင်၏၊ သတသ
့်
့် တစက မူ
ဤသည်က လပ်န္င်မည့်် အလွန ် တက င်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ငါ၌ရှ၏။ အန င်္တ်သည် အတတ်က
အစ ိုးထိုးပါတစ၊ သင်တ၏
ပ်မန
ှ အ
် တွက် အတတ်က အရပ်မျ ိုးက
့်
့် ယတန သရ
လွငပ့်် ပယ်သွ ိုးခွငတ
့်် ပိုးတလ ။့် ထတကက
င့်် တန က်ထပ်တစ်ခါ တရွ ိုးချယ်မပှု ပြုရန် ငါသည် သင်တက
့်
့်
ဒကခတပိုးရတပဦိုးမည်- သင်တအတနပြင်
ူ ့် အတအကျ သစစ တစ င်သ
့် မည်သက
့် ကကသနည်ိုး။
့်
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ ကမ်ိုးတပခသ ပပန်
့် ဆက်- ဤသည်မှ တရတ်ဓတလ့်သိုးစက ိုးပြစ်ပပီိုး “ဒစရက်လမ်ိုးမျ ိုးက တကျ ခင်ိုးသည်” ဟ အဓပပ ယ်ရ၏။

ြရီ ားပန်ားတိင
ု န
် င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
ခရီိုးပန်ိုးတင်က တြ ်ပပသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် သင်တသည်
ယင်ိုးက အထူိုးတလိုးနက်စွ
့်
သတဘ ထ ိုးကကသည်။ ထအပပင်
၊ ယင်ိုးသည် အထူိုးသပြင ့်် သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး ဆတ်ဆတ်ထမခတသ
အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးသည် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ ရရှြအလ
ငှ့်
့်

ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ဒူိုးတထ က်ဦိုးချရင်ိုး၊ မရမက လပ်တဆ င်ြ မတစ
ငန္
့်် င်တအ င် ပြစ်ကကတလသည်။
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့်် တြ ်ပပြ မလ
အပ်သည့်် သင်တ၏
့်
့် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုက ငါ တန်ိုးတူ ခစ ိုးန္င်သည်။
ယင်ိုးသည် သင်တအတနပြင
့်် အန င်္တ်တင
ွ ် ထ ဝရ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးထဲသ သက်
ဆင်ိုးရန်
့်
့်
ဆန္ဒရြ
ှ မဆ
က်တစလသည်ထက် မပတပ။
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သင်တ၏
့် ခန္ဓ က ကပ်တဘိုးထဲသ မကျတရ
့်
သင်တသည်
မမတက
် ပ်စွ ၊ အနည်ိုးငယ် သ ၍ လွယ်ကူစွ
့်
့် ယ်ကယ် အနည်ိုးငယ် သ ၍ လွတလ
အသက်ရင
ှ ခ
် ွငတ
့်် ပိုးရန်သ တမျှ ်လငက့်် ကသည်။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
လလတလ က်တလ က်
့်
့်
အ ရမစက်မပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်တ ပ
့်် က်တန်သည့််
့် န်ကန်ပပစ်မှ ိုးမန္င်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် သင်တန္ှ့် ငထ
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး ခရမည်က အလွနစ
် ိုးရွ ျို့လျက်၊ ခရီိုးပန်ိုးတင်က တြ ်ပပသည့်အ
် ခါတင်ိုး သင်တသည်
့်
အထူိုးသပြင ့်် စတ်လှုပ်ရှ ိုးကကတလသည်။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် အတပိုးအယူမျ ိုး
ပပြုလပ်ရန် မတွနဆ
် ့် တ်ကက သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တထဲ
့် တပါ
့် တန်
့် တန်
့် မှ တစ်ချန်က မရိုးသ ိုးသကဲသ
့် တပါ
ရှခဲက့် ကသူမျ ိုးစွ သည်ပင် ရတ်တရက် ထူိုးထိုးူ ပခ ိုးပခ ိုး န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့ ပပီိုး ရိုးသ ိုးစစ်မှန ်
လ ကကတလသည်။ သင်တ၏
် ိုးသ ိုးမှု သွငပ် ပင်က လူတက
ီ
့် စစ်မှနရ
့် ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆထ
တအိုးစမ်သ
်၊ သင်တအ
ှ ိုးမျ ိုး ပင်ဆင်ကကပပီိုး၊
့် ွ ိုးတစသည်။ သတသ
့်
့် ိုးလိုးသည် “ရိုးသ ိုးတသ ” စတ်န္လ
န ကကည်ိုးချက်ပြစ်တစ၊ လှညပ့်် ြ ိုးမှု သမဟ
် ရ ကမျှ
့် တ် ဆက်ကပ်မပှု ြစ်တစ၊ မည်သည့်အ
ထန်ချန်မထ ိုးဘဲ၊ သင်တ စ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက ငါထ
့် တစ်သမတ်တည်ိုး
့် တ်န္လ
ြွငဟ
့်် ခဲက့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။ ပခြုကကည့်တ
် သ ်၊ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် ပြစ်တည်မှု အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ
တနရ မျ ိုးအတွငိုး် တည်ရသည့်
ှ
် တပခတပခပမစ်ပမစ်ရတသ
ှ
အရ မျ ိုးက ငါထ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့် အလွန ် ပွငပ
“ဝန်ခ” ခဲက့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ ငါအတွ
က် ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လွနစ
် ွ
့်
အကျွမ်ိုးဝင်လ ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မတရှ င်လဲ
့်
ခဲြ
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက ရရှြ ဆ
့် ူိုးတပ။ သင်တသည်
့်
့် ချည်တစ်မျှင ် ဆိုးရှု ိုးရသည်ထက် သင်တ၏
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် မီိုးပင်လယ်ထသ
ဲ ဝင်
့်် တ်သက်၍
့် တရ က်လကကသည်။ ယင်ိုးမှ ငါသည် သင်တန္ှ့် ငပ
တစ်ယူသန်ပြစ်လွနိုး် ပခင်ိုး မဟတ်။ သင်တသည်
ငါပပြုသည့်် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လ ြရန်
့်
့်
ဆက်ကပ်မှုရတသ
ှ
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ကင်ိုးမဲလ
် ရ က သင်တ ့်
့် ွနိုး် ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ငါ ခတင် တပပ သည့်အ
န ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်မည်မဟတ်၊ ထတကက
င ့်် ရိုးရိုးတပြ ငတ
့်် ပြ င ့်် ရှငိုး် ပပချက်တစ်ခ ငါတပိုးမည့််
သင်တ လ
် ရ သည် ငါ၏ အပတ်တကတ် ကကြုိုးစ ိုး အ ိုးထတ်သည့်် အလပ်
့် အပ်သည့်အ
ပြစ်ြမဆ
့် ၊ ့် မည်သပပြုမူ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက် မဟတ်သကဲသ
့် တနထင်ရမည်ဟူတသ
ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုးမျ ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ သင်တ လ
့် အပ်တသ အရ မှ ဇ တပကတ၌
သင်တ ပ
့်် တန်ိုး၊ မသ ိုးစ၊ အမ်တထ င်တရိုး၊
့် င်ဆင်သမျှ အရ ရ ပြစ်သည့်-် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှု၊ အဆငအ
စသည်တ ပြစ်
ငါ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အမှုက လိုးဝ အထင်အပမင်
့် သည်။ သင်တသည်
့်

တသိုးကကသည်။ ထတကက
င ့်် သင်တ၏
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးက ဝတ်ကျတမ်ိုးတကျ ဟူတသ စက ိုးတစ်လိုးပြင ့််
အကျဉ်ိုးချြုိုးန္င်သည်။ သင်တသည်
သင်တ လ
့်
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ဆက်ကပ်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုးက
ရရှြရန်
် တင်ိုးအတ ထမဆ လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့် မည်သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည့်် ကစစမျ ိုးအတွက် အလ ိုးတူ လပ်တဆ င်ကကမည်
မဟတ်သည်က ငါ သရှပပီိုး ပြစ်သည်။ အတအကျဆရပါက၊ သင်တသည်
အတတ ်အသငသ
့််
့်
သစစ ရှပပီိုး အတတ ်အသငသ
့််
တလိုးတလိုးနက်နက်ရကကသည်
ှ
။ ယင်ိုးမှ အဆိုးစန
ွ ် ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ မ
် ရ
ှု သည့်
ှ
်
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ကင်ိုးမဲတ
ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
ွ ် ရှု ိုးနမ်တ
့် သ သူတသည်
့် သ သူမျ ိုး
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးတင
ပြစ်ကကသည်ဟ ငါ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်တပသည်။ တသချ စွ စဉ်ိုးစ ိုးတလ -့်
သင်တအထဲ
တင
ွ ် ရှု ိုးနမ်သ
ူ ျ ိုးစွ ရှသတလ ။
့် မ
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုတွင ် တအ င်ပမင်မက
ှု လူတက
့် ယ်တင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခအပြစ်
ရရှသည်က သင်တ သ
့်် ည်။ လူတသည်
မတအ င်ပမင်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး ကျရှု ိုးသည့်အ
် ခါ၊
့် သငသ
့်
ယင်ိုးသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
် တကက င်ိုးရင်ိုး၏
့် ယ်တင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သည့်အ
စိုးမိုးမှုတစ်ခတကက ငမ
့်် ျှ မဟတ်တပ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးထက် သ ၍ ခက်ခဲပပီိုး
့်
သ ၍ ဆင်ိုးရဲဒကခ ပြစ်တပေါ်တစသည့်် အရ တစ်ခက ရရှြ လ
် ရ ဟူသမျှ
့် အပ်သည့်အ
လပ်တဆ င်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက အလွနတ
် လိုးနက်စွ သင်တ သတဘ
ထ ိုးမည်မှ သင်တအတနပြင
့််
့်
့်
မည်သည့်အ
် မှ ိုးကမျှ သည်ိုးမခလသည်အထ ပြစ်မည်ဆသည်က ငါ ယကကည်သည်။ ဤသည်တမှ့်
သင်တ၏
ွ ် သင်တအ
ှ
် မန ိုးမတန အ ိုးထတ်မှုမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
့် အသက်တ မျ ိုးတင
့် ိုးလိုး ထ ိုးရသည့်
သင်တသည်
သင်တက
့်
့် ယ်တင်၏ မသ ိုးစဝင်တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ လှညပ့်် ြ ိုးမည် မဟတ်သည့််
အတပခအတနမျြုိုးတင
ွ ပ
် င် ငါ၏ လူဇ့် တက လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးင ှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ
သင်တ၏
ှ ့်် သင်တ အသက်
ရင
ှ သ
် ည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး
့် တစ်သမတ်တည်ိုးပြစ်တသ အပပြုအမူန္င
့်
ပြစ်သည်။ သင်တ၏
ရသမျှ
ှ
အ ိုးလိုး ပြစ်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် လိုးဝ လှပပပီိုး သင်တ ဆန္ဒ
့်
့်
သင်တသည်
သင်တ၏
င်တဆ င်တသ
့် လှညပ့်် ြ ိုးြ အတယ
့်
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် ငါက
့်
အပပင်ပန်ိုးသင
ွ ပ် ပင်တစ်ခက ပပသတနကကဆဲ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
ှု ည်
့် ဆက်ကပ်မသ
သင်တ၏
ှ ရ
် ိုးသ ိုးမှုကသ
ဲ့် ၊ ့် ခဏတ မျှသ ပြစ်သည်က ငါ သ၏။ သင်တ၏
ှ ့််
့် စစ်မန
့် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်န္င
သင်တ တပိုး
ှ
က်အတနအ
် ့် တွကသ
်
့် တသ အြိုးအခသည် အန င်္တ်အတွက် မဟတ်၊ လက်ရအခ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
အလဲအလှယ်တစ်ခ ပပြုလပ်ပခင်ိုးဟူတသ တစ်ခတည်ိုးတသ
့်
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပြင၊့်် လှပသည့်် ပန်ိုးတင်တစ်ခက ရယူြ ကက
့် ြုိုးပမ်ိုးရန် တန က်ဆိုးတစ်ကကမ်သ
အ ိုးထတ်လကကတလသည်။ သင်တသည်
ငါတပိုးပပီိုးသည့်် အြိုးအခအတွက် ငါက
့် ပပန်တပိုးဆပ်ြ ့်
့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သမမ တရ ိုးက တကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်ရလ
ှ
ပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးရန် ဤအ ိုးထတ်မှုက

လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ တတတပပ ရလျှင၊် သင်တသည်
သင်တ လ
် ရ က ရရှြ ့်
့်
့် ချင်သည့်အ
ပါိုးနပ်တသ ပရယ ယ်က အသိုးပပြုရန်သ လလ ိုးတနကကတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးအတွက် ပွငလ
့်် င်ိုးတသ
တက်ပဲက
ွ မတက်လကကတပ။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် အူလှုက်သည်ိုးလှုက်ပြစ်တသ စတ်ဆန္ဒပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
မမတက
့် ၊ ့် သင်တ မစ
ိုးန္င်၊
့်
့် ယ်ကယ် ရပ်ြျက်ရမည် မဟတ်သကဲသ
့်
မအပ်န္င်ပြစ်ကကသည့်အ
် တပခအတနထ သင်တ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတပေါ် ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င်
မစဉ်ိုးစ ိုးရ။ တန က်ဆိုးတွင ် သင်တ၏
် ည်
့် ည်မှ မှနသ
့် နင်္ိုးက ဆိုးပြတ်ထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ပွငလ
့်် င်ိုးပပီိုး ရိုးသ ိုးတသ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးပြင ့်် သင်တ၏တ
ဝန်က အစွမ်ိုးကန်
့်
့်
အသီိုးသိုးီ လပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး၊ လအပ်သည့်် မည်သည့်အ
် ြိုးအခကမဆ တပိုးရန် လလ ိုးလျက်
ရှတနသငတ
့်် ပသည်။ သင်တ တပပ
ကကပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး၊ တနရက်
် ခါ၊
့် အချန် ကျတရ က်လ သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူအတွ
က် ဆင်ိုးရဲဒကခခခဲသ
ဲ့် ူ
့် ူ သမဟ
့်
့် တ် အြိုးအခတစ်ခ တပိုးဆပ်ခသ
မည်သမ
ူ ဆအတပေါ် တ ဝန်တပါတလျ
မ
ခယူချက်မျြုိုးသည်
့်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသတသ
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးထက်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက သင်တ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ မတမသ
့်် ည်မှ မှနတ
် ပသည်။
့် ငသ
့်
ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ငါသည် သင်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ငါ၏ စတ်က သက်သ တစန္င်တပသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊
သင်တသည်
ငါ၏ စတ်က သက်သ တစန္င်မည် မဟတ်သည့်် လူမျ ိုး ထ ဝရ ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
သင်တသည်
ငါ၏ စက်ဆပ်ပခင်ိုးက ခကကရသူမျ ိုး ထ ဝရ ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ သင်တ အ
့်
့် ိုးလိုးသည်
ငါ၏အမှုအတွက် မည်သည့်အ
် ိုးထတ်မမ
ှု ျှ မချန်ဘလ
ဲ ျက်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါ၏ ဧဝတင်္လအမှုအြ ့်
တစ်သက်တ အ ိုးအင်က ဆက်ကပ်ရင်ိုး၊ သင်တ၏
က် သင်တ၏
့်
့် အသစတ်က လက်န န္င်ပပီိုး ငါအတွ
့်
အရ အ ိုးလိုးက တပိုးန္င်ပါက၊ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သင်တအတွ
ကတ
် ကက င ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြင ့််
့်
မကက ခဏ ခန်တပါက် လမ်မ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ ငါ၏ စတ်က
့် ည် မဟတ်တလ ။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် ငါသည် သင်တန္ှ့် ငစ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သက်သ တစန္င်မည်၊ မဟတ်တလ ။ သင်တ လ
် ရ သည်
့် ပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
ငါတမျှ ်လငထ
့်် ိုးသည့်အ
် ရ ၏ အလွနတ
် ရ တသိုးန္ပ်သည့်် အစတ်အပင်ိုးတလိုးတစ်ခသ ပြစ်သည်မှ
စတ်ပျက်ြွယ် ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
့် တွက၊် သင်တသည်
သင်တ တမျှ
်လငသ
့်် ည့်အ
် ရ က ငါထ
့် မှ
့် သည်အ
့်
့်
အဘယ်သ တတ
င်ိုးခရဲရသနည်ိုး။
့်
သင်တ၏ခရီ
ိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ကကကမမ သည် သင်တအြ
အလွ
န ် အတရိုးကကီိုး၏- ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
့်
အတရိုးကကီိုးသည့်် အမှုထ ိုးစရ ကစစ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
အမှုအရ မျ ိုးက အလွနင်္
် ရတစက်
့်
မလပ်တဆ င်ပါက၊ ယင်ိုးသည် သင်တအတနပြင
့်် ခရီိုးပန်ိုးတင် မရှတတ ပ့် ခင်ိုး၊
့်
သင်တက
ဆိုးီ လက်ပခင်ိုးဟ ဆလလမ်မ
့် ည်ဟ သင်တ ့်
့် ယ်တင်၏ကကကမမ က သင်တ ြျက်
့်
ယကကည်ကကတလသည်။ သတသ
်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခတည်ိုးအတွက် အ ိုးထတ်မှုက
အသိုးပပြုတသ သူတသည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ကကြုိုးပမ်ိုးတနကကသည်ဟ သင်တ အတတွ
ိုးတပေါ်လ ြူိုးသတလ ။
့်
့်

ထသတသ
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုသည် မစစ်မန
ှ တ
် ပ- ၎င်ိုးတသည်
အတအတယ င်န္င
ှ ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမှု
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
့် ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ မမ၏ယကကည်မှုတွင ် ကျရှု ိုးပခင်ိုးသည် လှညပ့်် ြ ိုးမှုတကက င့််
ပြစ်သည့်အ
် တွက၊် မမတ၏
၎င်ိုးတ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင် အတွက်သ အလပ်လပ်တသ သူတသည်
့်
့်
တန က်ဆိုး ရှု ိုးနမ်မ
ှု လက်တစ်ကမ်ိုးတွင ် ရှကကတပသည်။ ငါသည် တပမှ က်ပငခ
့်် ရြ၊ ့် သမဟ
့် ၏
့် တ်
မျက်န္ ှ လမျက်န္ ှ ရလပ်ခရြ သ
့် မဟ
့် တ် စတ်အ ိုးထက်သန်မပှု ြင ့်် ဆက်ဆခရြ မန္ှ
့် စ်သက်သည်က
ယခင်က ငါ တပပ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ရိုးသ ိုးတသ လူတက
့် ငါ၏ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်တက
ပင်ပ၍၊ လူတသည်
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွက်
့် ရင်ဆင်ကကတစလသည်။ ထထက်
့်
့်
အဆိုးစန
ွ ် င်္ရစက်မန္
ှု င
ှ ့်် အတရိုးထ ိုးမှုတက
် ခါ၊ ပပီိုးလျှင ် ငါအတွ
က် အရ ရ ကပင်
့်
့် ပပသန္င်သည့်အ
စွနလ
် ့် တ်န္င်စွမ်ိုးရှကကသည့်အ
် ခါတွင ် ငါန္ှစ်သက်သည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး
န္ှစ်သမ်ခ
် ရ မည်မျှရပါသနည်
ှ
ိုး။
့် ရန္င်တပသည်။ ယခ၊ သင်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ ငါမန္ှစ်သက်သည့်အ
သင်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ ငါန္ှစ်သက်သည့်အ
် ရ မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ သင်တ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် သင်တ ့်
ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်သည့်် အကျည်ိုးတန်မ၏
ှု သရပ်သကန်မျြုိုးစက သင်တထဲ
ူ ျှ
့် မှ မည်သမ
န ိုးမလည်တသိုးသည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင၊် မမ၏ တ ဝန်က သစစ ရှစွ လပ်တဆ င်တနသူ မည်သမ
ူ ဆ၏ အ ိုးအင်က
တလျ တ
် န္ဒ ရှြမဆ
် ျက်ပမင်မ
့် စလသည့်ဆ
့် ိုးတသ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် အပပြုသတဘ တဆ င်ပပီိုး ရည်ရွယခ
မည်သည်စ
့် တ်န္လ
ှ ိုးကမဆ ထခက်န ကျင်တစလတသ ဆန္ဒ မရှတပ။ မည်သပင်
့် ဆတစက မူ၊ သင်တ၏
့်
မစလင်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ စ
ှ ိုးမျ ိုး၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ တနရ မျ ိုးတွင ် တည်ရသည့်
ှ
်
့် တ်န္လ
ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သင်တအသီ
ိုးသီိုးက ငါ သတတပိုးရတပမည်။ ငါ
့်
အမန်ိုးတိုးီ ဆိုးတသ အရ မှ ငါအတပေါ်
လူတ၏
့်
့် လှညပ့်် ြ ိုးမှုပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါ၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လ ရ တွင ် သင်တ၏
ှ တ
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးက သင်တ ့်
့် စစ်မန
ပူတဇ ်တပိုးအပ်န္င်ကကလမ်မ
့်် ျက်ပြင ့်် ငါသည် ထသ လ
့် ည်ဟူတသ တမျှ ်လငခ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ငါ၏ အမှု တန က်ဆိုးအဆငတ
့်် င
ွ ၊် သင်တသည်
သင်တ၏
ှု
့်
့် အတပပ င်တပမ က်ဆိုးတသ စွမ်ိုးတဆ င်မက
တပိုးန္င်လမ်မ
မပြစ်တတ ဘ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ စတ်မပါတပါ
့်
့် ၊ဲ မမတက
့် ယ်ကယ် စတ်ပါလက်ပါ
ဆက်ကပ်ကကလမ်မ
့်် ။ ဟတ်တပ၏၊ သင်တ အ
ွ တ
် သ
့် ည်ဟသ ငါ တမျှ ်လင၏
့် ိုးလိုး တက င်ိုးမန
ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ ရှကကြလည်
ိုး ငါ တမျှ ်လင်တ
်လည်ိုး၊ ငါ၌ ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်
့် ပသည်။ သတသ
့်
့်
ရှဆဲပြစ်၏၊ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
ှု ငါအ
့် ိုး
့် တစ်ခတည်ိုးန္ှင ့်် တန က်ဆိုးပြစ်တသ ဆက်ကပ်မက
တပိုးအပ်ရ တွင ် အတက င်ိုးဆိုး ဆိုးပြတ်ချက်က သင်တ ပပြုလ
ပ်ြ ပြစ်
့်
့် သည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
ထတစ်ခတည်ိုးတသ ဆက်ကပ်မမ
ှု ရှပါက၊ သူသည် ဧကန်မချ စ တန်၏ တန်ြိုးထ ိုးရတသ
ပင်ဆင်မတ
ှု စ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် သူက
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏မဘမျ ိုး၏
့် ဆက်လက်အသိုးပပြုတတ မ

ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်မက
ှု ခရြ သူ
့် က
့် အမ်သ ပ
့် မည်
့် ပြစ်သည်။ ငါ၏ အမှုသည် သင်တအြ
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အတထ က်အကူတစ်ခ ပြစ်၏။ သင်တထ
်လငသ
့်် ည့်အ
် ရ မှ ရိုးသ ိုးပပီိုး
့် မှ ငါရြ တမျှ
့်
ရည်ရွယခ
် ျက်ပမင်မ
့် ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယခထ ငါသည် လက်ချည်ိုးဗလ
ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စဉ်ိုးစ ိုးကကတလ -့် တစ်တနတွ
့် င ် ငါသည် တပပ ြ ့်
စက ိုးလိုးမျ ိုး၏ အတင်ိုးအတ တကျ ်လွနသ
် ည်အထ၊ အလွနစ
် တ်ထခက်ရဆဲပြစ်ပါက၊ သင်တအတပေါ်
့်
ငါ၏ သတဘ ထ ိုးသည် အဘယ်အရ ပြစ်လမ်မ
့် သင်
တက
့် ည်နည်ိုး။ ထအခါ ငါသည် ယခကဲသ
့်
့်
တြ ်တရွ မည်တလ ။ ထအခါတွင ် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ယခကဲသ
့် တည်
ပငမ်တအိုးချမ်ိုးမည်တလ ။
့်
ဒကခသခခ၍ စက်ကင
ွ ိုး် က ထွနယ
် က်လျက်၊ င်္ျြုစပါိုးတစ်တစက
့် မျှ မရတ်သမ်ိုးရတသိုးသည့်် လူတစ်ဦိုး၏
ခစ ိုးချက်မျ ိုးက သင်တ န့် ိုးလည်သတလ ။ အလွန ် ထိုးကကတ်ခရပပီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် လူတစ်ဦိုး၏
န္ှလိုးသ ိုးသည် မည်မျှကကီိုးမ ိုးစွ အန တရပြစ်သည်က သင်တ န့် ိုးလည်သတလ ။ တစ်ချန်က
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် အလွနပ် ပည့်ခ
် လ
ဲ့် ျက်၊ မသငပ့်် မတ်၍ ခွခ
ဲ ွ ခဲရ
့် ပပီိုးသည့်် လူတစ်ဦိုး၏ ခါိုးသိုးီ မှုက သင်တ ့်
ပမည်ိုးစမ်ိုးန္င်သတလ ။ ရန်စခခဲရ
့် တသ လူတစ်ဦိုးထမှ ထွက်သည့်် အမျက်တဒါသက သင်တ ့်
ပမင်ြူိုးသတလ ။ မလမန်ိုးထ ိုးစတ်န္င
ှ ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမှုတပြင
့် ့်် ဆက်ဆခရပပီိုးတသ လူတစ်ဦိုး၏
လက်စ ိုးတချြအတွ
က် စတ်ထက်သန်မက
ှု သင်တ သ
့်
့် န္င်သတလ ။ ဤလူတ၏
့် စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
သင်တ န့် ိုးလည်ပါက၊ သူ၏ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး အချန်က လတွင ် ဘရ ိုးသခင် ထ ိုးရမည့်
ှ
် သတဘ ထ ိုးက
တတွိုးကကည့်ြ
် သင်
တအတွ
က် မခက်ခဲသငဟ
့်် ငါ ထင်သည်။ တန က်ဆိုးအတနပြင၊့်် သင်တ၏
့်
့်
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးတင
ွ ် လှညပ့်် ြ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးမပပြုသည်က သ ၍
တက င်ိုးမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် တလိုးနက်တသ အ ိုးထတ်မှုက
သင်တအ
ှ
ဟ ငါ တမျှ ်လင၏
့်် ၊ သမဟ
ှ ိုးထ၌
ဲ သင်တက
့် ိုးလိုး ထ ိုးရမည်
့် တ်ပါက၊ ငါ၏စတ်န္လ
့်
ဆက်လက် စတ်ပျက်တနမလမ်မ
စတ်ပျက်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ သ ့်
့် ည်ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
ဦိုးတည်သနည်ိုး။ သင်တသည်
မမတက
့်် ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ မမတ၏
့်
့် ယ်ကယ် လှညစ
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်က ဆင်ပခင်တတွိုးတတ မှုပပြုတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက ြျက်ဆိုးီ တသ သူမျ ိုးသည် ကယ်တင်ခရြ ့်
အနည်ိုးဆိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်သည်။ သူသည် စတ်တလ ပပီိုး တဒါသထွက်လ လျှငပ
် င်၊ အဘယ်သသ
ူ ည်
ထသတသ
လူတစ်ဦိုးအတပေါ် သန ိုးမည်နည်ိုး။ အ ိုးလိုး ပခြုကကည့်တ
် သ ်၊ သငတ
့်် လျ ်က တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခရှြ သင်
တအတွ
က် ငါ ဆန္ဒရဆဲ
ှ ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထထက်
ပင်ပ၍၊ သင်တထဲ
ူ ျှ
့်
့်
့်
့် မှ မည်သမ
ကပ်တဘိုးထဲသ ကျတရ
က်လမ်မ
့်် ည်။
့် ည်မဟတ်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
့်

သတိတပားြျက် သားု ြျက်

ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးအတနပြင ့်် အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးထက် ဘရ ိုးသခင်ကသ
သစစ တစ ငသ
့်် က အရ အ ိုးလိုးတင
ွ ် သူ၏ အလတတ ်ကလက်န သငတ
့်် ပသည်။ သရ့် တွင ်
ဤအဆအမနက
် ့် လူတင်ိုးန ိုးလည်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ
အခက်အခဲမျ ိုးပြစ်သည့်် မသန ိုးမလည်မ၊ှု ရယ်ြွယ်တက င်ိုးမှု၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုတတကက
င ့််
့်
ဥပမ အ ိုးပြင-့်် အတပေါ်လွငဆ
် ိုးန္ှင ့်် အတပခခအကျဆိုး ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက သူထ
် စွ
့် တွင ် ပပည့်စ
ပမင်ရန္င်မည်မဟတ်တပ၊ ထတကက
င ့်် သင်တ၏
ခလ
ဲ
မီ
့်
့် အဆိုးသတ်သည် တပပ င်ိုးလဲြ မခက်
့်
သင်တအတွ
က် အတရိုးအကကီိုးဆိုးပြစ်မည့်အ
် ရ အနည်ိုးငယ်က ပထမဦိုးစွ ငါ တပပ မည်။
့်
ငါတရှ ျို့ဆက်မတပပ မီ သင်တ ဦိုး
့် စွ န ိုးလည်ထ ိုးရမည်မှ - ငါတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးက တက်ရက်ရည်ရွယ်တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က် သမဟ
့် တ်
လူအမျြုိုးအစ ိုး တစ်မျြုိုးတည်ိုး အတွက်သ ရည်ရွယ်တပပ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် သမမ တရ ိုး၏
့်
ရှု တထ ငမ
့်် ှ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုး အ ရစက်သငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့်
မမှတ်မသန်အ ရစက်တသ သတဘ ထ ိုးတစ်ရပ် န္ှင ့်် ရိုးသ ိုးမှု ရှသငသ
့်် ည်။
ငါတပပ သည့်န္
် တ
ှု ်ကပတ်တတ ် သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက တစ်လိုးတစ်ပါဒမှ လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုး
မပပြုရသည်အ
့် ပပင် ငါ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးလိုးက မထီမပဲ့် မင် မပပြုရ။ သင်တဘဝမျ
ိုး၌
့်
သင်တပပြုတသ
အရ မျ ိုးစွ သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဆီတလျ ်မမ
ှု ရှသည်က ငါတတွျို့တသ တကက င၊့်် ငါသည်
့်
သင်တအ
ှု င
ှ ့််
့် ိုး သမမ တရ ိုး၏ အတစခသူမျ ိုး ပြစ်လ တစြ၊ ့် စဉ်ိုးလဲမန္
အကျည်ိုးတန်မတ
ှု ၏တကျိုးကျွ
နအ
် ပြစ်မှ လွတတ
် ပမ က်တစြ၊ ့် သမမ တရ ိုးက မနင်ိုးတချြ သ
့်
့် မဟ
့် တ်
ဘရ ိုးအမ်တတ ်၏ တနရ တစ်ခတစ်တလကမျှ ြျက်ဆိုးီ ရမ်ိုးက ိုးပခင်ိုး မရှြ သင်
တက
့်
့် အထူိုးတလည်
တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအချက်သည် သင်တအ
့် ိုး ငါ၏သတတပိုးချက် ပြစ်သည်။ ယခ
လက်ရအတကက
ှ
င်ိုးအရ အ ိုး ငါစတင်တပပ မည်။
ပထမဦိုးစွ သင်တ၏
့်် မှုက သင်တရှ့် တြွသငသ
့်် ည်။
့် ကကကမမ အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်သငခ
ဆလသည်မှ သင်တသည်
ဘရ ိုးအမ်တတ ်၏ အမ်တတ ်သ ိုးတစ်တယ က်ပြစ်သည်က အသအမှတ်
့်
ပပြုသပြင၊့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်ထသ စ
ှ ိုး တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုးပခင်ိုးက ယူတဆ င် လ သငပ့်် ပီိုး
့်
့် တ်န္လ
အရ ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစသငသ
့်် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး၌
ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး တက င်ိုးက ၊ ထလပ်ရပ်မျ ိုးတွင ် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် လက်တလျ ညီတထွ တနသငသ
့်် ည်။
အကယ်၍ ဤသည်မှ သင်၏ လပ်တဆ င် န္င်စွမ်ိုးထက်တကျ ်လွနပ
် ါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရွ မန်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက ခရက လူတင်ိုး၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ့်
့် ည်။ ထကဲသ
အကျပ်အတည်ိုးန္ှင ့်် သင် ရင်ဆင်တတွျို့ပါက၊ သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်ထတ
ဲ ွင ်
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုး၍ မရန္င်တတ တ
့်် မှုက မရရှပခင်ိုး၏
့် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်သငခ

အဓပပ ယ် အတအကျပြစ်တလသည်။
ဒတယအချက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ရိုးသ ိုးသူက န္ှစ်သက်မန
ှ ိုး် သင်တသ
့်် ည်။
့် ထ ိုးသငသ
ဘရ ိုးသခင်၌ သစစ ရှပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရ ရှသပြင့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပမဲ
ယကကည်စတ်ချန္င်သည်။ ထအပပင်
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အမှ ိုးကင်ိုးပပီိုး သသယ ရှရန်မလတပ၊
့်
ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် သူအတပေါ်
ပကတ ရိုးသ ိုးတပြ ငမ
့်် တ်သမ
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်သက်ပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ရိုးသ ိုးတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ထ သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက တပိုးအပ်ပခင်ိုး၊
အရ ခပ်သမ်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က သတဘ ရိုးအတင်ိုး ဆက်ဆပခင်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပွငလ
့်် င်ိုးမှုရပခင်
ှ ိုး၊ အမှနတ
် ရ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ ကွယဝ
် ှက်မထ ိုးပခင်ိုး၊ မမအထက်မှ လူမျ ိုးန္ှင ့််
တအ က်မလ
ှ ူမျ ိုးက လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပပြုပခင်ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
မျက်န္ ှ လမျက်န္ ှ ရ မပပြုပခင်ိုးတပင်
့်် တ်မှုရပခင်
ှ ိုး
့် ပြစ်သည်။ အတချြုိုး၍ဆရလျှင ် ရိုးသ ိုးတပြ ငမ
ဆသည်မှ သင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးမျ ိုးတင
ွ ် စင်ကကယ်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ပြစ်တစ၊
လူသ ိုးကပြစ်တစ မလှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ အရ မှ အလွန ် ရိုးရင
ှ ိုး် တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
သင်တအတွ
က် န္ှစ်ဆ ခက်ခတ
ဲ နတပလမ်မ
့် ည်။ အမျ ိုးစမှ ရိုးသ ိုးစွ တပပ ဆပပြုမူပခင်ိုးထက် ငရဲသ ့်
့်
စီရင်ပခင်ိုးကသ ခလကကသည်။ မရိုးတပြ ငတ
့်် သ သူမျ ိုး အတွက် ငါ၌ ကစ ိုးမှု အပခ ိုးတစ်ခ
ရှတသိုးသည်မှ အက့် သြွယမ
် တက င်ိုးတပ။ သင်တသည်
ရိုးသ ိုးြ မည်
မျှ ခက်ခဲသည်က ငါတက င်ိုးစွ
့်
့်
သသည်မှ မှနတ
် ပ၏။ သင်တအ
ပ်တသ
့် ိုးလိုးသည် အလွန ် လမမ ပါိုးနပ်က ၊ သင်တ၏တသိုးန္
့်
စတပတတလိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုးက တင်ိုးတ ရ တွင ် အလွန ် ကျွမ်ိုးကျင်လှတသ တကက င ့်် ငါအမှု
့် သည် သ ၍
ရိုးရင
ှ ိုး် သွ ိုးသည်။ ထအပပင်
သင်တတစ်
ခင
ွ ၌
်
့်
့် ဦိုးစီသည် သင်တ၏
့် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက သင်တ၏ရင်
့်
ပက်တထွိုးထ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ သဆ
ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုးက မီိုးပြင ့်် “သင်ယြ
ူ ရန်
့် လျှင ် သင်တ တစ်
့်
့် ”
ဒကခဆင်ိုးရဲထသ
ဲ တစလ
တ်မည်၊ သမှ့် သ ယင်ိုးတန က်တွင ် သင်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
့်
အကကင်ိုးမဲ့် ယကကည် လ န္င်မည်ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုး၌ “ဘရ ိုးသခင်သည် သစစ တစ ငသ
့်် တသ
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး” ဆသည့်် စက ိုးမျ ိုးက သင်တ၏
ဲ တ်ယူမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သပြစ်
့် န္ှုတ်မှ ငါ ဆွန္
့် ၍
သင်တသည်
ရင်ဘတ်စည်တီိုး၍ “လှညြ
့်် ျ ိုးတတ်သည်မှ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးပြစ်သည်။” ဟ
့်
ငချင်ိုးချလမ်မ
့် ည်။ ဤအချန်တွင ် သင်တ စ
့် တ်အတပခအတနမှ အဘယ်သ ရှ
့် မည်နည်ိုး။ သင်သည်
ယခကဲသ
့် တအ
င်ပမင်၍ တက်ကကတပျ ်ပမြူိုးအ ိုးရတနလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဟ ငါထင်သည်။ ထအပပင်
့်
့်
သင်သည် ယခကဲသ
့် “သ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
့် မ်တမွျို့ ပပီိုးနက်န”ဲ ရန်မှ သ ၍ နည်ိုးတပမည်။ တချြုျို့သမ
တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အလွန ် မှနက
် န်စွ ပပြုမူ၍ “အပပြုအမူတက င်ိုးမျ ိုး” ရှရန် အလွန ် ကကြုိုးစ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ဝည ဉ်တတ ် တရှ ျို့တမှ က်တွငမ
် ူ ပခမ်ိုးတပခ က်သည့်် ဟန်ပန်မျ ိုး လှပ်ပပတလသည်။ ရိုးသ ိုးပခင်ိုး
အဆငမ
့်် ျ ိုးထဲတင
ွ ် ထကဲသ
့် တသ
လူသ ိုးက သင်တ ထည့်
တ
် ွကမ
် ည်လ ိုး။ အကယ်၍ သင်သည်
့်
့်

တကက င်သတ
ူ တ ် တစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး “အပပန်အလှန ် ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး” အထူိုးကျွမ်ိုးကျင်ပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မထီမပဲ့် မင်ပပြုသူ ပြစ်သည်မှ တသချ သည်ဟ ငါဆသည်။ အကယ်၍
သငစ
့်် က ိုးမျ ိုးက ဆင်တပခမျ ိုး၊ အြိုးမတန်တသ ကျြုိုးတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်တနမည် ဆပါက၊
သင်သည် သမမ တရ ိုး လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုး ရမည်က အလွနတ
် ရ က စက်ဆပ်တသ သူတစ်ဦိုး
သ ပြစ်သည်ဟ ငါဆ၏။ အကယ်၍ သင်ထတွင ် လျှြုျို့ ဝှက်ကစစမျ ိုးစွ ရှသပြင ့်် သင်သည် တဝမျှရန်
ဝန်တလိုးတနပါက၊ သင်သည် အလင်ိုး၏ လမ်ိုးက ရှ တြွြ အပခ
ိုးသမ
ူ ျ ိုးတရှ ျို့တွင ် သင်၏
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက- သင်၏ အခက်အခဲမျ ိုးက- ချခင်ိုးပပရန် အပပင်ိုးအထန် ပငင်ိုးဆန်တနပါကသင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုးက အလွယ်တကူ မရရှန္င်တသ သူ၊ အတမှ င်ထထဲမှ လွယက
် ူစွ မထွက်န္င်သူ
ပြစ်သည်ဟငါဆ၏။ သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးကရှ တြွပခင်ိုးသည် သငက
့်် တက င်ိုးစွ သတဘ ကျ
တကျနပ်တစသည်ဆပါက၊ သင်သည် အလင်ိုးထ၌
ဲ အစဉ်အပမဲ တနထင်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်၌ မထင်မရှ ိုးတနပပီိုး ကကြုိုးကကြုိုးစ ိုးစ ိုးန္ှင ့်် တ ဝန်သသ
အသဉ ဏ်ရရှ
ှ အလပ်လပ်လျက်၊ အပမဲတမ်ိုးတပိုးကမ်ိုး၍ မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရယူပခင်ိုးမရှတသ
အတစခသူတစ်ဦိုး ပြစ်ရသည်က အလွန ် ဝမ်ိုးတပမ က်ပါက၊ သင်သည် သစစ ရှတသ သန်ရှ့် ငိုး် သူ
တစ်တယ က် ပြစ်သည်ဟ ငါဆသည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်သည် ဆလ ဘ်က မတမျှ ်ကိုးဘ၊ဲ
ပကတ ရိုးသ ိုးသတ
ူ စ်တယ က်သ ပြစ်တသ တကက ငတ
့်် ည်ိုး။ သင်သည် ပွငလ
့်် င်ိုးရန် လလလ ိုးလ ိုး
ရှလျှင၊် သင်သည် သင်၏အလိုးစက အသိုးခရန် လလလ ိုးလ ိုးရလျှ
ှ င၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သငဘ
့်် ဝကစတတိုးန္င်က သက်တသရပ်တည် န္င်လျှင၊် သင်သည် မမအတွက် မစဉ်ိုးစ ိုးဘဲ သမဟ
့် တ်
မမကယ်ကျြုိုးမပါဘဲ ဘရ ိုးသခင် တကျနပ်သတဘ ကျရန်ကသ သတသ အဆငအ
့်် ထ
ရိုးသ ိုးသည်ဆပါက၊ ဤလူတသည်
အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အ ိုးပြည်တ
့် ပိုးပခင်ိုးခရက န္င်ငတတ ်တွင ် ထ ဝရ
့်
အသက်ရင
ှ မ
် ည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ငါဆသည်။ သငအ
့်် ထဲ၌ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ
သစစ တစ ငသ
့်် မှု ရှ မရှ၊ သငထ
့်် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခခမှု မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ ရှ မရှန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်ထ၌ သင် အပပည့်အ
် ဝ ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှ စသည်တက
့်် ည်။ သင်သည်
့် သင်သသငသ
ဤအရ မျ ိုး မရှပါက၊ သငအ
့်် တွငိုး် ၌ မန ခမှု၊ လှညပ့်် ြ ိုးမ၊ှု တလ ဘန္ှင ့်် မတကျနပ်မမ
ှု ျ ိုးသ
ကျန်ရစ်လမ်မ
ှ အ
့်် လှမ်ိုး ကွ တဝိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည်
့် ည်။ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးသည် ရိုးသ ိုးမှုန္င
ဘရ ိုးသခင်ထမှ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အသအမှတ်ပပြုမှုကလည်ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရရှဘဲ၊
အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတနခဲရ
့် ြူိုးတပ။ လူတစ်တယ က်၏ကကကမမ သည် အဆိုး၌
မည်သပြစ်
ှ ့်် တသွိုးသနီ့် တသ န္ှလိုးသ ိုးရှ မရှအတပေါ်န္င
ှ ့်် သူထ
့် မည်ဆသည်မှ သူထ
့် ၌ ရိုးသ ိုးမှုန္င
့် ၌
စင်ကကယ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုး ရှ မရှတအတပေါ်
တင
ွ ် မူတည်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်
့်
အလွနမ
် ရိုးတပြ ငတ
့်် သ သူတစ်ဦိုး၊ မလတမ စတ်ရှသူတစ်ဦိုး၊ မစင်ကကယ်တသ စတ်ဝည ဉ်ရှသူတစ်ဦိုး

ပြစ်တနပါက၊ သင်၏ ကကကမမ မှတတ
် မ်ိုးတွင ် တရိုးသ ိုးသကဲသ
့် လူ
တပိုး ခရသည့်် တနရ တွင ်
့် တ အပပစ်
့်
သင် အဆိုးသတ်မည်မှ တသချ ၏။ အကယ်၍ သင်သည် အလွနတ
် ရ ရိုးသ ိုးသည်ဟဆတသ ်လည်ိုး၊
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်စွ ပပြုမူပခင်ိုး၊ အမှနတ
် ရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စက ိုးတစ်ခွနိုး် ကမျှ တပပ ဆပခင်ိုးတက
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပပြုြူိုးပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် ိုး ဆချတပိုးတစရန်
တစ ငတ
့်် မျှ ်တနဆဲတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် သူ၏ အချစ်ပမတ်န္ိုးဆိုးသအ
ူ ပြစ် သတ်မတ
ှ ်ရန်
တစ ငတ
့်် မျှ ်တနတသိုးသတလ ။ ယင်ိုးသည် ရယ်ြွယ်တက င်ိုးတသ တတွိုးနည်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည်
အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်က လှညစ
့်် ိုးသည်၊ ထတကက
င ့်် သင်ကသ
ဲ့် တသ
လက်မသန်ရှ့် ငိုး် သူ
့်
့်
တစ်တယ က်က ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်၌ မည်ကသ
ဲ့် တနရ
တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။
့်
တတယအချက်အတနပြငတ
့်် ပပ လသည်မှ - လူတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မပှု ြင ့််
အသက်ရင
ှ တ
် နထင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ တစ်တလျှ က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ခခပပီိုး
လှညစ
့်် ိုးသည့်် အရ မျ ိုး ပပြုပပီိုးပြစ်ကကသည်။ အချြုျို့တသ မတက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုးအ ိုး ပပစ်မအ
ှု ပြစ် မှတ်သ ိုးရန်
မလတသ ်လည်ိုး၊ အချြုျို့အရ မျ ိုးသည် ခွငလ
့်် တ်န္င်စရ မဟတ်တပ။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက တြ က်ြျက်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တစ ်က ိုးရ တရ က်တသ လပ်ရပ်မျ ိုးစွ ရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ မမ၏ကကကမမ အတွက် စိုးရမ်သူ
အမျ ိုးအပပ ိုးက ဤလပ်ရပ်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုးဟ တမိုးပမန်ိုးန္င် ကကသည်။ သင်တသည်
့်
သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် မ နကကီိုးပပီိုး တမ က်မ က အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက န ခရန် လလလ ိုးလ ိုး မရှသည်က
သသငသ
့်် ည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် သငက
့်် ယ်သင် ပပန်လည်သိုးသပ် ပပီိုးသည့်တ
် န က်
နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး ငါတပပ ပပမည်။ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးထဲမှ ပါဝင်သည့်် အတကက င်ိုးအရ က
သင်တ ပ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ သ
့် မ န ိုးလည်လ ကကတစရန်န္င
့် ရှတအ င်
အ ိုးထတ်ရန် ငါ တက်တန
ွ ိုး် သည်။ သမဟ
န္
့်် တ
ှု မ
် ျ ိုးက ပတ်ထ ိုးရန်န္င
ှ ့််
့် တ်လျှင ် သင်တအတနပြင
့်
လျှ အရိုးမရှတင်ိုး ဟတ်ဟန်ထွ ိုးတသ စက ိုးမျ ိုး လွနစ
် ွ တပပ ပခင်ိုးကတ ိုးပမစ်ရန် ခက်ခဲပပီိုး၊
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် အလင်ိုး၏ မျက်တမှ က်က ဆိုးရှုိုးရလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက အမှုမအ
ဲ့် မှတမ
် ဲ့် ပပစ်မှ ိုးမက အတမှ င်ထသ
ဲ ကျဆင်
ိုးရလမ်မ
့် ည်။ သင်တသည်
့်
့်
သင်တ၏
့်် ရ ိုး မတက င်ိုးတသ တကက င၊့်် မတပပ သင ့်် မလပ်သငသ
့်် ည့််
့် အပပြုအမူမျ ိုး၌ ကယ်ကျငတ
အရ မျ ိုးက သင်တပပ မလပ်မတသ တကက င၊့်် ထက်သငတ
့်် သ ဒဏ်ခတ်မက
ှု သင်ခရလမ်မ
့် ည်။
သင်သသငသ
့်် ည့်် အချက်မှ သင်သည် အတပပ န္ှငအ
့်် လပ်၌ သကခ မဲတ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ထကစစရပ်န္စ
ှ ်ခစလိုး၌ လွနစ
် ွ သကခ ရှသူပြစ်သည်။ သငက
့်် ဒဏ်ခတ်ရပခင်ိုး အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လည်ိုး
သင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးက တစ ်က ိုးမခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်၊ ဘရ ိုးသခင်က တစ ်က ိုးမခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့််
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သငဘ
့်် ဝ၌ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး

ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုးက မျ ိုးစွ ကျြူိုးလွနမ
် လျှင၊် ငရဲသ ိုးပြစ်ရန် တသချ သည်။ လူသ ိုးအတွက်
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် လပ်တဆ င်ချက် အနည်ိုးငယ်ကသ ကျြူိုးလွနမ
် ပပီိုး သည်ထက်မပပ
ရန္င်သည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်၌ သင်သည် သင်အ
့် တွက် အပပစ်တပြရ ယဇ်
မရှတတ တ
ှ ပ့်် ပီိုးသည်က သတပပြုမသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သ သူတစ်ဦိုး ပြစ်န္င
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက တစ်ကကမ်ထက်ပ တြ က်ြျက်ပပီိုးသည့်အ
် ပပင် တန င်တရသည့််
အရပ်လကခဏ မပပခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအ ိုး အပပစ်တပိုးသည့်င
် ရဲသ သင်
့်
ကျဆင်ိုးသွ ိုးရမည်မှ မလွဲဧကန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်သလ
့် က်စဉ် လူနည်ိုးစတစ်စက
ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး တြ က်ြျက်သည့်် လပ်ရပ်အချြုျို့က ကျြူိုးလွနမ
် ကကသည်၊ သရ့် တွင ်
ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ပပီိုး၊ လမ်ိုးပပပခင်ိုး ခရပပီိုးသည့်တ
် န က်တင
ွ ၎
် င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှု
့်
့် စ ရတတပျက်စီိုးမက
တပြည်ိုးပြည်ိုး သပမင်လ ကကပပီိုးတန က် စစ်မှနမ
် ှု လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ ပပန်
ှ
က
့် လည် တရ က်ရလ
ယတနအထ
တက င်ိုးတက င်ိုး အသတရ ိုးရစွ
ှ ဆက်လက် တနထင်သွ ိုးကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
့်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် အဆိုး၌ ကျန်ရတနမည့်
ှ
် သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သတသ
် ငါရှ တြွတနသည်မှ
့်
ရိုးသ ိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည် ရိုးသ ိုးသူ တစ်တယ က်ပြစ်ပပီိုး
အတပခခသတဘ တရ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူသပူ ြစ်လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူယတတ ် တစ်တယ က်
ပြစ်န္င်သည်။ သင်၏ပပြုမူချက်မျ ိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
မပပစ်မှ ိုးမဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ရှ တြွက ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ညြုသည့်န္
် လ
ှ ိုးသ ိုး
ရှသူပြစ်လျှင ် သင်၏သက်ဝင်ယကကည်မသ
ှု ည် စချန်မီသည်။ ဘရ ိုးသခင်က မကကည်ညြုဘဲ၊
တကက က်ရွ ျို့တန်လှုပ်သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးမရှသူ မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုးက အလွယ်တကူ ချြုိုးတြ က်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ လူအမျ ိုးအပပ ိုးက ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်အ ိုးထက်သန်မှု
အင်အ ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်ထတွင ် အတစခကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုးက န ိုးမလည်ကကဘဲ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သွယ်ဝက်တပပ ဆမှုက အရပ်အမမက်မျှ
သန ိုးလည်ြ သ
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ၍ နည်ိုးပါိုးတနတသိုးသည်။ ထတကက
့်
့် ရည်ရွယ်ချက်တက င်ိုးမျ ိုးပြင ့််
အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ က
ှု မကက ခဏ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်တတ်သည့််
အရ မျ ိုးလပ်တဆ င်ကကတပသည်။ ပပင်ိုးထန်ဆိုးရွ ိုးတသ ကစစမျ ိုး၌ ထသူတက
့် ြယ်ရှ ိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏တန က်သထပ်
့်် ပပြုတတ ဘ
ှ ့််
့် ၊ဲ အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်န္င
့် မ လက်ပါ ခွငမ
ဆက်န္ယ်မှု အ ိုးလိုးတက
့် ပြတ်တတ က်က ငရဲသပစ်
့် ချခရသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမ်တတ ်၌ ၎င်ိုးတ၏
် ိုးပြင ့်် လပ်ကင်ကကပပီိုး
့် မသန ိုးမလည်တသ ရည်ရွယ်ချက်တက င်ိုးမျ ိုး၏ ခွနအ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တဒါသပြစ်တစပခင်ိုးပြင ့်် အဆိုးသတ်ကက၏။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်သ ၎င်
ိုးအကဲမျ ိုးန္ှင ့်် သခင်မျ ိုးက အလပ်အတကျွိုး ပပြုပမျ ိုး
့် ိုးတ၏အကကီ
့်

ယူတဆ င်လ ပပီိုး၊ ဤတနရ ၌ ၎င်ိုးတက
့်် က်သ အလွယက
် တလိုးန္ှင ့်် အသိုးချန္င်မည်ဟ
့် သက်တသ ငသ
အချည်ိုးန္ိုးီှ တတွိုးထင်ကကက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် လပ်တဆ င်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်ထတွင ် သိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုးမရှဘဲ၊ ပခတသဂ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးသ ရှသည်က ထသူတ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ
့်
မတတွိုးမခဲက့် ကတပ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပထမဦိုးဆိုး ပတ်သက်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
ဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆ၍ မရန္င်တပ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည်
လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် မတူတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သမမ တရ ိုး မျ ိုးစွ က သင်န ိုးလည်ပပီိုးသည့််
တန က်မှသ ဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုးက သင် အဆက်မပပတ် သန္င်လ လမ်မ
့် ည်။ ဤအသသည် စက ိုး
အသိုးအန္ှုနိုး် မျ ိုး၊ အယူဝါဒမျ ိုးတပြင
့််
့် ့်် ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က သငက
တကျနပ်ပီတပြစ်သည့်် သက်တသ အပြစ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ထပါိုးသ ယ
ှု ရှ
ှ
့် ကကည်မရ
ဝင်တရ က်န္င်ပခင်ိုးအတွက် ရတန တစ်ပါိုး အတနပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး အသိုးပပြုန္င်သည်။ သငထ
့်် တွင ်
လက်တတွျို့ကျတသ အသမရှ၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ပပည်စ
့် ပခင်ိုးလည်ိုး မရှပါက၊ သင်၏ ပပင်ိုးပပတသ
အတစခမှုသည် သငထ
့်် သ ဘ
ှု င
ှ ့်် ရွ ရှ မှုတသ
့် ရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်မန္
့် ယူတဆ င်လ တပိုးန္င်သည်။
ယခဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဓမမပည က တလ့်လ ပခင်ိုးသက်သက် မဟတ်တကက င်ိုး
က သင် သရှပပီိုးတလ က်ပပီ ပြစ်သည်။
သင်တအ
့် ိုး ငါသတတပိုးဆိုးမသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ငါတြ ်ပပခဲသ
့် ည်အ ိုးလိုးမှ သင်တထ
့် ိုး အရ မျ ိုးပင်ပြစ်သည်။ ယခငါတပပ တနတသ
့် ၌ အကင်ိုးမဲဆ
အရ သည် လူသ ိုးတအကက
ိုး ငါ၏ တန က်ဆိုးအလပ်အတွက် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ ဆိုးခန်ိုးက
့်
ငါဆိုးပြတ်တပိုးရန် ပြစ်သည်က သင်တ သ
့်် ည်။ အသိုးမကျတသ အမှုက
့် သငသ
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရန် ငါအလမရှသကဲသ
့် ၊ ့် တဆွိုးတပမ့်တနတသ သစ်ကသ
ဲ့် တမျှ
်လငခ
့်် ျက်
့်
ကင်ိုးမဲသ
ူ အ
့် တ
့် ၊ဲ မတက င်ိုးတသ
့် ိုး ဆက်လက်လမ်ိုးပပပခင်ိုးတက
့် ငါ မလပ်လတတ ဘ
အကကအစည်မျ ိုးက လျှြုျို့ ဝှက်စွ အပငြုိုးထ ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆက်လက်၍ ဦိုးတဆ င်ရန် သ ၍ပင်
မလလ ိုးတပ။ တစ်တနတွ
် ှ အလွန ် စတ်ထက်သန်တသ
့် င ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တန က်ကွယမ
ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ငါပပြုခဲတ
ှု ျ ိုးက သင်တန့် ိုးလည်တက င်ိုး
့် သ တထ က်ပမ
့် မ
န ိုးလည်န္င်လမ်မ
သငက
့်် ယ်ပင် အဆိုးသတ်အတွက် သင် ဆိုးပြတ်ချက် ချန္င်တစမည့််
့် ည်။ တစ်တနသ၌
့်
အဆအမနတ
် ့် စ်ခက သင် န ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်လမ်မ
့် ည်။

လွန်ကျြူားခြင်ားအခပစ်မျ ားက လူသ ားကိင
ု ရသို ဦားတဆ
င်လမ်ားခပလိမ့််မည်
့်
ငါသည် သင်တက
့် ၊ ့် သင်တက
့် မျ ိုးစွ တသ သတတပိုးချက်မျ ိုး တပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် သမ်ိုးပက်ြ ့်

ရည်ရွယ်လျက် မျ ိုးစွ တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက သင်တအတပေါ်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင၊်
့်
သင်တအ
့် ည်ထက် သသသ သ သ ၍ ကကယ်ဝသည်ဟ
့် ိုးလိုးသည် အတတ်က ကကယ်ဝခဲသ
ခစ ိုးရသည်၊ လူတစ်ဦိုး မည်သပြစ်
့်် ည်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးစွ
့် သငသ
န ိုးလည်လ ကကပပီိုးပြစ်က သစစ ရှတသ သူတ ရှ
့် ည့်် သ မန်အသစတ် မျ ိုးစွ က
့် သင်သ
ပင်ဆင်လ ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်တလျှ က် သင်တ ့်
ရတ်သမ်ိုးလ ခဲသ
င်ပမင်မမ
ှု ျ ိုးက မပငင်ိုးတသ ်လည်ိုး၊
့် ည့်် အကျြုိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တ၏တအ
့်
သင်တထဲ
် ့် င
ှ ိုး် သူ တစ်ဦိုးမျှ မရှသည့်အ
် တွက်၊ ဤန္ှစ်မျ ိုးစွ အတွငိုး် သင်တအတနပြင
့်် ငါအတပေါ်
့်
့် တွင ် သနရ
့်
သင်တ၏တပမ
က်ပမ ိုးလှသည့်် မန ခပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးမျ ိုး တက
့်
့် လည်ိုး ငါ မပငင်ိုးဟ
တကယ်ကပွငလ
့်် င်ိုးစွ ငါတပပ ရတပမည်။ သင်တသည်
မခင်ိုးချက်မရှ၊ စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
့်
ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ခရစ်တတ ်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ယတနထ
့် ၊
့်
သင်တ၏
် ျြူိုးပခင်ိုးအပပစ်မျ ိုးန္ှင ့်် မန ခမှုမျ ိုးသည် တရတွကြ
် မျ
င ့််
့် လွနက
့် ိုးပပ ိုးလွနိုး် လှ၏၊ ထတကက
့်
ငါသည် သင်တအ
့် ိုး မမဘ သ စဉ်ဆက်မပပတ် အြန်ြန်ထပ်တပပ တနသည်က ထူိုးဆန်ိုးသည်ဟ
မယူဆန္င်တပ။ ငါသည် ဤပစပြင့်် သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ အတူတည်ရရန်
ှ ဆန္ဒမရှတပ- သတသ
် သင်တ၏
့်
့်
အန င်္တ်မျ ိုးအတွက်၊ သင်တ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးအတွက၊် ယခ ဤတနရ တွင ်
ငါတပပ န္ှငပ့်် ပီိုးသည်အ
့် ရ က တန က်တစ်ြန် ငါထပ်တပပ မည်။ သင်တသည်
ငါက
့်
့်
ခွငလ
့်် တ်န ိုးလည်သည့်အ
် ပပင်၊ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်တင်ိုးက ယကကည်န္င်ပပီိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
နက်ရှုင်ိုးတသ သွယ်ဝက်သည့်် အနက်အဓပပ ယ်မျ ိုးက တက က်ချက် ချန္င်မည်ဟ တမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ဆန္ဒရသည်
ှ
အတင်ိုး တရွ ိုးချယ်ပပီိုး သတဘ ရှ တဘိုးသပစ်
့် လက်ြ ့်
တနတနသ သ ၊ ငါတပပ သည်အ
့် ရ က သသယမရှန္ှင။့်် ဤသည်မှ ငါ သည်ိုးမခန္င်စရ ပြစ်သည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတဝြန်န္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍ပင် တပါတပါ
့် တန်
့် တန်
သတဘ မထ ိုးန္ှင၊့်် သမဟ
့် တ် ငါသည်သင်တအ
့် ိုး အစဉ် တသွိုးတဆ င်တနသည်ဟ မတပပ န္ှင၊့်် သမဟ
့် တ်
သ ၍ဆိုးသည်မှ သင်တအ
် န်မှု မရှဟ မတပပ န္ှင။့််
့် ိုး ငါတပပ ပပီိုးတသ အရ သည် တကျမှနက
ဤအရ မျ ိုးသည်လည်ိုး ငါသည်ိုးမခန္င်စရ ပြစ်၏။ သင်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ လက်သငမ
့်် ခသကဲသ
့် ငါ
့် လျစ်လျြူရှု ရင်ိုး၊ ငါန္ှင ့်် ငါတပပ တသ အရ က
့် က
အလွနအလွ
် ့်
န ် သသယပြင့်် ဆက်ဆတသ တကက င၊့်် သင်တအသီ
ိုးသီိုးက လိုးဝ တလိုးနက်မပှု ြင ့်် ငါ
့်
တပပ သည်မှ - ငါတပပ တသ အရ က အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် မချတ်ဆက်န္င
ှ ၊့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ဆရ တယ င်တ၏
ှ ။့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် အလမ်အည မျ ိုးန္ှင ့်် မချတ်ဆက်န္င
အထင်တသိုးပခင်ိုးပြင ့်် သ ၍ပင် မတပပန်
် ရ တပပ တနသည်က
့် ပ။ သင်တက
့် သင်တ
့် ငါ မည်သည့်အ
အန င်္တ်တွင ် မည်သမ
ူ ျှ သင်တက
့် တပပ ပပတက င်ိုး တပပ ပပန္င်မည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် သင်တက
့်

အလွနည
် ှ တ စတ်ရစွ
ှ တပပ ဆမည်မဟတ် သမဟ
မက သ ၍ပင် စတ်ရှညစ
် ွ န္ှင ့််
့် တ် ထထက်
့်
သင်တက
လ မည်တ
့် နရက်
့် မျ ိုး၌
့် ဤအချက်မျ ိုးတစ်ခပပီိုးတစ်ခ ရှငိုး် ပပမည်မဟတ်။ သင်တသည်
့်
အချန်အခါတက င်ိုးမျ ိုးက ပပန်လည်အမှတ်ရရင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ကျယ်တလ င်စွ ရှု က်ငရင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
န ကျင်မပှု ြင ့်် ညည်ိုးတွ ိုးရင်ိုး ကန်ဆိုးရလမ်မ
သမမ တရ ိုး သမဟ
့် ည်၊ သမဟ
့် တ် သင်တသည်
့်
့် တ်
အသက်၏ တထ က်ပမ
် နရလမ်မ
့် ှု စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှဘဲ အတမှ င်ညမျ ိုးတစ်တလျှ က် အသက်ရှငတ
့် ည်
သမဟ
ဲ့် ွ တစ ငဆ
့်် င်ိုးရ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနရလမ်မ
့် ျက်မစ
့် ည် သမဟ
့် တ် သင်သည် တမျှ ်လင်ခ
့် တ် သင်တ ့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးအ ိုးလိုး ဆိုးရှုိုးသည်ထ အင်မတန် ခါိုးသိုးီ တသ တန င်တပြင ့်် တနထင်တနရလမ်မ
့် ည်...။
သင်တထဲ
ူ ျှနိုးီ ပါိုး ဤပြစ်န္င်တချမျ ိုးက မလွတတ
် ပမ က်န္င်ကကတချ။ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
့် မှ မည်သမ
သင်တထဲ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်က သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် ကိုးကွယသ
် ည့်် ရပ်ပမြုက တနရ မယူကကဘဲ၊
့် မှ မည်သမ
့်
အသက်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးတန္ှ့် င ့်် မည်သမျှ
် ွင ် ယင်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့််
့် မသက်ဆင်သည့်် အရ မျ ိုးစွ န္ှင ့်် အမှနတ
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်သည့်် အရ မျ ိုးက သင်တ၏
့် ယကကည်ချက်မျ ိုးထဲသ၊ ့် စတ်မျ ိုးထဲသ၊ ့်
ဝည ဉ်မျ ိုးထဲသ၊ ့် ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးထဲသ တရ
တထွိုးမရင်ိုး၊ လင်ကစစတင
ွ ် ကယ်ကျငသ
့်် ကခ မဲမ
ှု င
ှ ့််
့် န္
့်
မတက င်ိုးမှု တလ ကထဲတွင ် မမတက
ှ
။ ထတကက
င့်် သင်တအတွ
က်
့် ယ်ကယ် ပမှြုပ်န္ကကတလသည်
့်
့်
ငါတမျှ ်လင်သ
အလင်ိုး၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးသ တဆ
င်ယပူ ခင်ိုးခရန္င်ြ ပြစ်
့် ည့်် အရ မှ သင်တသည်
့်
့်
့် သည်။
ငါ၏ တစ်ခတည်ိုးတသ တမျှ ်လင်ခ
မမတက
ွ ်ိုးရှလ ြ၊ ့်
့် ျက်မှ သင်တသည်
့် ရှ က်န္င်စမ
့်
့် ယ်ကယ် တစ င်တ
မမတက
ွ ်ိုးရှလ ြန္ှ့် င၊့်် သင်တ၏
ှ ့်် ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက
့် ယ်ကယ် င်္ရစက်န္င်စမ
့် အပပြုအမူန္င
စတ်မဝင်စ ိုးပခင်ိုးပြင့်် ကကည်ရ
့် ှု စဉ်၊ သင်တ၏
် ရ အတလိုးအနက် ထ ိုးပခင်ိုး
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတပေါ် အလွနတ
မရှရန် ပြစ်သည်။
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ၊ ဘရ ိုးသခင်၌ယကကည်သည့်် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လှပသည့််
ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်တစ်ခအတွက် တလိုးနက်စွ တမျှ ်လင်တ
့် နခဲက့် ကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ယကကည်သအ
ူ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည့်် ကသည် ရတ်တရက် တရ က်လ လမ်မ
့် ည်က
့်
တမျှ ်လင့်် ကကသည်။ ၎င်ိုးတ မသ
လက်ခင်တွင၊် တက င်ိုးကင်ဘ၌ တစ်တနရ သမဟ
့်
့် တ်
တန က်တစ်တနရ တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ ထင်လျက်သ ိုး မမတက
့် ည်ဟ
့် ယ်ကယ် တတွျို့ ရှရလမ်မ
၎င်ိုးတအ
် မမတ၏
့်် တူ
့် ိုးလိုး တမျှ ်လငက့်် ကတလသည်။ သတသ
့်
့် န္ှစ်သက်ြွယ် အတတွိုးမျ ိုးန္ှငအ
ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် တက င်ိုးကင်ဘမှ ကျဆင်ိုးလ သည့်် ထသတသ
တက င်ိုးမွနသ
် ည့််
့်
့်
အခွငအ
့်် လမ်ိုးက ရရှြ သ
့် ီပခင်ိုး ရှ၊
့် မဟ
့် တ် ထတနရ ရှ ထင်ခတစ်ခတပေါ် ထင်ြပင်
့် အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
မရှက ဘယ်တသ အခါမျှ မသကကတလပပီဟ ငါတပပ ၏။ လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် သင်တသည်
့်
မမတက
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ အသပည ရှတသ ်လည်ိုး၊
့် ယ်တင်န္င
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ကပ်တဘိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးသွမ်ိုးသူတအ
ှ ် ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုး အနန္တတန်ခိုးရင

အပပစ်တပိုးသည့်် အချန်တွင ် သူ၏ လက်မှ လွတတ
် ပမ က်ြ သင်
တ တမျှ
်လင်ဆ
့် ဲ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
့်
့်
ချြုပမန်တသ အပ်မက်မျ ိုးရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ န္ှ
့် စ်သက်သည်အတင်ိုးသ အရ ရ က လချင်ပခင်ိုးသည်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်တသ လူအ ိုးလိုးတ၏
့် ဘအင်္ဂ ါရပ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊
တစ်ကယ်တည်ိုးပြစ်သည့်် မည်သည့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ၏ ထူိုးထူိုးကက
ဲ ဲ လက်ြျ ိုးခါတလ က်တသ
စတ်ကူိုးတစ်ချြုျို့ မဟတ်ပရတပသည်။ ထသပြစ်
် ဲတသ
့် လျက်ပင်၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တ၏
့် ဤလွနက
စတ်ဆန္ဒမျ ိုးအပပင် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှရန် သင်တ၏
ှု ငါသည်
့် စတ်ထက်သန်မက
အဆိုးသတ်တပိုးရန် ဆန္ဒရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက အတတ ်မျ ိုးပပ ိုးပပီိုး၊
သင်တ၏
် ချက်က တထ က်ဆလျှင၊် ဤအရ မျ ိုးသည်
့် မန ခမှုက အစဉ်ကကီိုးထွ ိုးတနသည့်အ
အန င်္တ်အတွက် သင်တ၏
တ
့်် တ ်န္င်မည်နည်ိုး။
့် န္ှစ်သက်ြွယပ် ြစ်တသ စီမချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သ သင
့်
သင်တက
် ရ ကမျှ ထန်ိုးမထ ိုးဘဲ အမှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဆက်ရတနရင်
ှ
ိုး၊ သင်န္စ
ှ ်သက်သည့်အ
် တင်ိုး
့် မည်သည့်အ
ဆက်လက်လပ်တဆ င်လတသ ်လည်ိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ် သင်၏အပ်မက်မျ ိုး အမှနတ
် ကယ်ပြစ်လ ြ ့်
သင် လချင်တနဆဲပြစ်ပါက၊ သင်၏ မန်ိုးတမ ပခင်ိုးတင
ွ ် ဆက်ရပပီ
ှ ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ မန္ိုးထရန် သင်အ
့် ိုး
ငါတက်တွနိုး် သည်- အတကက င်ိုးမှ သင်၏ အပ်မက်သည် အန္ှစ်မတ
ဲ့် သ အပ်မက်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊
တပြ င်မ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တွင၊် သူသည် သင်က
့် မခင်ိုးချက်တစ်ခ
ပြစ်တစမည်မဟတ်တပ။ သင်သည် သင်၏ အပ်မက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ ြ သက်
သက်
့်
လချင်ပါက၊ ဘယ်တသ အခါမျှ အပ်မက်မမက်န္င
ှ ။့်် ယင်ိုးထက်၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက
ထ ဝစဉ် ရင်ဆင်တလ ။့် ဤသည်မှ သင် ကယ်တင်ခရြ တစ်
ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ခင်လတသ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအရ၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုး၏ အဆင်မ
် ရ မျ ိုး
့် ျ ိုးသည် မည်သည့်အ
ပြစ်ပါသနည်ိုး။
ပထမဦိုးစွ ၊ သင်၏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ကကည့်ရ
် ှု ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ
သင်၌ရှသည့်် မည်သည့်် အပပြုအမူန္င
ှ ့်် အတတွိုးမျ ိုးကမဆ ဆန်ိုးစစ်တလ ။့်
ဤသည်မှ သင်တ အလွ
ယ်တကူ လပ်တဆ င်န္င်သည့်် အရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ဉ ဏ်စမ
ွ ်ိုးဉ ဏ်စရှသည့််
့်
လူအ ိုးလိုးက ဤအရ က လပ်တဆ င်န္င်သည်ဟ ငါယကကည်သည်။ သတသ
်၊ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
သမမ တရ ိုးဆသည်မှ မည်သည့်အ
် ရ အ ိုး ဆလသည်က လိုးဝ မသရှသည့်် ထလူမျ ိုးသည်
မခင်ိုးချက်ပြစ်သည်၊ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် အတပခခကျတသ အဆငအ
့်် ရ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဉ ဏ်စမ
ွ ်ိုးဉ ဏ်စရှသူမျ ိုး မဟတ်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးခရပပီိုးတသ
လူမျ ိုး၊ ရိုးသ ိုးတသ သူမျ ိုး၊ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ပပင်ိုးထန်စွ ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုး မရှတသ
လူမျ ိုးန္ှင ့်် မမတ၏
့် ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက အလွယ်တကူ သပမင်န္င်သည့်် လူမျ ိုးက

ငါတပပ တနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်၍ ငါတတ င်ိုးဆသည့်် အရ တစ်ခန္ှင ့််
သင်တအတွ
က် ပပီိုးတပမ က်ရန် လွယ်ကူတသ အရ တစ်ခ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် သင်တန္ှ့် င ့််
့်
ပတ်သက်၍ ငါ တတ င်ိုးဆသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မဟတ်တပ။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ သင်တသည်
့်
ဤသတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးအ ိုး သီိုးသန ် ရယ်
သမ
ွ ်ိုးတသွိုးကကလမ်မ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင ့််
့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ယင်ိုးအတပေါ် အထင်တသိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ် သမဟ
့် တန်
့် တန် သတဘ ထ ိုးမည်မဟတ်ဟ
့် တ် တပါတပါ
ငါတမျှ ်လင်သ
၊့်် ယင်ိုးက တလိုးနက်စွ သတဘ ထ ိုးပပီိုး မလွဲတချ ်သငတ
့်် ပ။
့် ည်။ သင်တအတနပြင
့်
ဒတယအတနပြင်၊့် သင်၏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးန္ှင ့်် မန ခပခင်ိုး အသီိုးသိုးီ အတွက်၊ လက်တလျ ညီတထွတသ
သမမ တရ ိုးက သင်တ ရှ
တရ ိုးမျ ိုးက
့် တြွသငပ့်် ပီိုး၊ ထတန
့် က် ထပပဿန မျ ိုးက တပြရှငိုး် ြ ဤသမမ
့်
အသိုးပပြုသငတ
့်် ပသည်။ ယင်ိုးတန က်တွင၊် သင်၏ ဒစရက်လွနက
် ျြူိုးတသ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် မန ခတသ
အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် အစ ိုးထိုးတလ ။့်
တတယအတနပြင်၊့် သင်တသည်
အပမဲ လမမ ပါိုးနပ်ပပီိုး စဉ်ဆက်မပပတ် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ သူ
့်
မဟတ်ဘ၊ဲ ရိုးသ ိုးတသ သူတစ်တယ က် ပြစ်သငသ
့်် ည်။ (ဤတွင ် ငါသည် သင်တ
့် အ
့် ိုး ရိုးသ ိုးတသ သူ
တစ်တယ က်ပြစ်ရန် တစ်ြန် တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။)
သင်သည် ဤအရ သိုးခလိုးက ပပီိုးတပမ က်န္င်ပါက၊ သင်သည် ကတက င်ိုးတထ က်မတသ သူမျ ိုးထဲမှ
တစ်ဦိုး- မမ၏ အပ်မက်မျ ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ ပပီိုး တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုးက ရရှသည့််
လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
စတ်မပါတသ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးက တလိုးတလိုးနက်နက်
့်
သတဘ ထ ိုးတက င်ိုး သတဘ ထ ိုးမည် သမဟ
့် တ် ယင်ိုးတက
့် တ ဝန်မဲ့်စွ သတဘ ထ ိုးတက င်ိုး
သတဘ ထ ိုးတပမည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် သင်တ၏
့် အပ်မက်မျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ စမျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တစရန်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တက
့် တလှ င်ြ ့်
သမဟ
တ်တပ။
့် တ် သင်တက
့် အရူ ိုးလပ်ြ မဟ
့်
ငါ၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည် ရိုးရှငိုး် တက င်ိုး ရိုးရှငိုး် န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တက
့်
ငါတပပ တနသည်အ
့် ရ သည် တစ် အတပါင်ိုး တစ်သည် န္ှစပ် ြစ်သည်ဆသကဲသ
့် သ
ှ ိုး် တပ။ သင်တ ့်
့် ပ်မရိုးရင
လပ်တဆ င်သမျှ အ ိုးလိုးသည် ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သ မန်က လျှက တပပ ဆြ သ
့် မဟ
့် တ်
အန္ှစ်မ၊ဲ့် ကကီိုးကျယ်သည့်် တပပ ဆချက်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စက ိုးအူတပါက်တပပ ြ ပြစ်
့် ပါက၊ သင်တ၏
့်
စီမချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏ဆန္ဒ
မျ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ ဗလ စ ရွ က်တစ်ရွက်သ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်တအထဲ
မှ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ဆင်ိုးရဲဒကခခပပီိုး အလွနက် ကြုိုးစ ိုး အလပ်လပ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးအတွက်
့်
ပပသစရ မည်သည်အ
့် ရ မျှ မရှသူမျ ိုးအတွက် ငါသည် သန ိုးတသ စတ် ရှမည်မဟတ်။ ဆနက
် ့် ျင်ြက်

အတနပြင၊့်် ငါ၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးမတပိုးတလတသ သူမျ ိုးက
စ န သန ိုးပခင်ိုးတစ်ခတစ်တလပြင ့်် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဆလ ဘ်မျ ိုးမရှဘဲ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးပြင ့်် ငါ
ဆက်ဆမည်ပြစ်သည်။ သင်တအတနပြင
့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးလှစွ တန က်လက်တစ်ဦိုးပြစ်ရင်ိုး၊ သင်တသည်
့်
့်
မည်သပင်
့် ပြစ်တစ အလပ်ကကြုိုးစ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ အတစခသူတစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးမျှ အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
အမ်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ထမင်ိုး တစ်ပန်ိုးကန် ရရှသငသ
့်် ည်ဟ တတွိုးတက င်ိုး တတွိုးကကတပမည်။ သင်တသည်
့်
အမှုအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သ အခွ
ငအ
့်် တရိုးယူရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် မည်သ ့်
့်
အခွငအ
့်် တရိုးယူမခရတအ င်ပပြုရမည်ဆသည်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အတပခခ သတဘ တရ ိုးက အပမဲ
လက်စ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည့််အတွက်၊ သင်တထဲ
ိုးကကသည်ဟ ငါတပပ မည်။
့် မှ အမျ ိုးစသည် ထသ တတွ
့်
ထတကက
င့်် ယခတွင ် ငါသည် သင်တက
ှု လိုးစပြင ့်် တပပ မည်- သင်၏ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်မှု
့်
့် တလိုးနက်မအ
မည်မျှပင် ချီိုးမွမ်ိုးထက်သည်၊ သင်၏ အရည်အချင်ိုးမျ ိုး မည်မျှ အထင်ကကီိုးစရ ပြစ်သည်၊ သင်သည်
ငါတန
မျှ နီိုးကပ်စွ လက်သည်၊ သင်သည် မည်မျှ တကျ ်ကက ိုးသည်၊ သမဟ
့် က်သ မည်
့်
့် တ် သင်၏
သတဘ ထ ိုးက သင် မည်မျှတိုးတက်တစပပီိုးပြစ်သည်တက
့် ငါင်္ရမစက်တပ။ သင်သည်
ငါ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက မပြည့်ဆ
် ည်ိုး တသိုးသတရွ ျို့၊ ငါ၏ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက သင် လိုးဝ ရရှန္င်မည်
မဟတ်။ သင်တ၏
် ျက်မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက အပမန်ဆိုး ပယ်ြျက်ပပီိုး ငါ၏
့် ထစတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့်် တွကခ
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက တလိုးတလိုးနက်နက် စတင် သတဘ ထ ိုးတလ ။့် သမဟ
့် တ်လျှင၊် ငါ၏အမှုက
အဆိုးသတ်သ တရ
က်တစရန်အလငှ့် အတယ က်တင်ိုးက ပပ အပြစ်သ ငါတပပ
င်ိုးလဲပစ်မည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ငါ၏
ရန်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်မှု အနထွ
်
စ တန်၏ သွငပ် ပင်ရတသ
ှ
လူတက
့် ကက
့်
့်
ငါ မတခေါ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် တွက် သမဟ
ဲ ့်
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် တန က်တစ်တခတ်ထသ
တခေါ်တဆ င်မသွ ိုးန္င်သည့်အ
် တွက်၊ အညှ တ ဆိုး ဆရလျှင ် ငါ၏န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့််
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးပခင်ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲပစ်မည် ပြစ်သည်။
့်
ငါသည် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးစွ ရှ၏။ သင်တသည်
မမတက
် န်ပပီိုး လမမ တသ ပစပြင ့််
့်
့် ယ်ကယ် မှနက
ပပြုမူတနထင်န္င်ြ၊ ့် သင်တ၏တ
ဝန်က သစစ ရှစွ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ြ၊ ့် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် လူသဘ
ဝက
့်
့်
ပင်ဆင်န္င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတ ရှ
် ့် တ်န္င်သည့််
့် သမျှတင်ိုးန္ှင ့်် မမတ၏
့် အသက်မျ ိုးကပင် စွနလ
လူမျ ိုးပြစ်န္င်ကကြ၊ ့် စသည်တက
့်် ည်။ ဤတမျှ ်လင်ခ
့် ျက် အ ိုးလိုးသည်
့် ငါ တမျှ ်လငသ
သင်တ၏မပပည်
စ
့် ပခင်ိုးမျ ိုး၊ သင်တ၏
့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မန ခပခင်ိုးတမှ့် အရင်ိုးခ၏။ ငါသည်
သင်တန္ှ့် င ့်် ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးတစ်ခမျှ သင်တ၏
ဲ ဆ င်ြ ့်
့် အ ရက ဆွတ
မလတလ က်ပါက၊ ယခ ငါလပ်န္င်သမျှအ ိုးလိုးမှ တန က်ထပ်ဘ မျှ မတပပ ြသ
ှ
။
့် ပြစ်န္င်ြွယ်ရသည်
သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး၊ ယင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်က သင်တ န့် ိုးလည်ကကတပသည်။
့်
ငါသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အန ိုးယပူ ခင်ိုးမရှ၊ ထတကက
င ့်် အကယ်၍ ငါစက ိုးမတပပ ပါက၊
့်

လူတကကည်
စ
့် ရ တစ်စတစ်ခက ငါလပ်တဆ င်မည် ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ဦိုး၏ လျှ က ငါ
့်
ပပ်တစန္င်သည် သမဟ
့် တ် တစ်စတစ်ဦိုးက အစတ်စတ်အပင်ိုးပင်ိုးပြတ်ခရလျက် တသဆိုးတစန္င်သည်၊
သမဟ
် ှုမျ ိုး ပြစ်တစန္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် တ် လူမျ ိုးက အ ရက မူမမှနမ
့် ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ပြင့််
အကျည်ိုးတန်ပတပါက်တစန္င်သည်။ ထတန
က် အထူိုးသပြင ့်် ငါစီစဉ်ထ ိုးသည့််
့် က် တစ်ြန်၊ ၎င်ိုးတအတွ
့်
ညှဉ်ိုးပန်ိုးမှုမျ ိုးက လူတအ
့် ိုး ငါ သည်ိုးခတစန္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
ခစ ိုးရမည်၊ အလွန ် တပျ ်ရင်မည်ပြစ်ပပီိုး အလွန ် တကျနပ်အ ိုးရတပမည်။ “တက င်ိုးတသ အရ က
တက င်ိုးတသ အရ ပြင့်် လည်ိုးတက င်ိုး၊ မတက င်ိုးမှုက မတက င်ိုးမှုအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး ပပန်လည်
ဆပ်တပိုးခရသည်” ဟူ၍ အပမဲဆထ ိုးတပသည်၊ ထသဆ
သနည်ိုး။
့် လျှင ် ယခ အဘယ်တကက င ့်် ထသမပြစ်
့်
သင်သည် ငါအ
ရန်န္င
ှ ့်် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တဝြန်အကဲပြတ်မအ
ှု ချြုျို့ ပပြုလပ်ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
့် ိုး ဆန်ကျင်
့်
ငါသည် သင်၏န္ှုတ်က ပပ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ က ငါက
ှ ်သမ်တ
့် အဆိုးမရှ တကျနပ်န္စ
့် စမည်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
ွ ၊် သင်လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ သည်
့် တသ ် တန က်ဆိုးတင
အသက်န္င
ှ ့်် တစ်ခတစ်တလ သက်ဆင်ြ မတပပ
န္ှင၊့်် သမမ တရ ိုးပင် မဟတ်ဘ၊ဲ ငါပပြုသမျှ
့်
အရ ရ တင်ိုးမှ မူ သမမ တရ ိုး ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ငါ၏ လပ်ရပ်အ ိုးလိုးသည် ငါအမှု
့် ၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါထတ်တြ ်တကကပင တသ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးန္ှင ့််
ဆက်စပ်တပသည်။ ထတကက
င်၊့် စင်ကကယ်တသ အကျငသ
့်် လ
ီ အချြုျို့က စတဆ င်ိုးြ၊ ့် အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ
့်
မတက င်ိုးမှုက ကျြုိုးလွနပ် ခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနြ
် ့် န္ှ့် င ့်် သင်၏ အ ိုးလပ်ချန်တွင ် ငါ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက
အတရိုးစက်ြ သင်
တ အသီ
ိုးသိုးီ က ငါတက်တန
ွ ိုး် ၏။ ထအခါ ငါသည် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်။
့်
့်
သင်တသည်
ဇ တပကတထဲသ သင်
တထ
ှ
် ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှု၏ တစ်တထ င်ပ တစ်ပမျှက
့်
့်
့် ိုးရသည့်
သမမ တရ ိုးအြ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးမည် (သမဟ
့်
့် တ် တပိုးလှူမည်) ဆပါက၊ သင်သည် မကက ခဏ
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက ပပြုမမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပပ်တနသည့်် န္ှုတ်တ ရှ
့် မည်မဟတ်ဟ ငါတပပ မည်။
ဤသည်မှ သသ ထင်ရှ ိုးသည် မဟတ်တလ ။
သ ၍မျ ိုးတသ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုး သင် ကျြူိုးလွနတ
် လ၊ တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရရှြ ့်
အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုး သင် သ ၍နည်ိုးပါိုးတလတလ ပြစ်မည်။ အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင်၊့် သ ၍ နည်ိုးပါိုးတသ
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုး သင်ပပြုတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက ခလ ရြ အခွ
ငအ
့်် လမ်ိုး သ ၍
့်
တက င်ိုးတလတလပင် ပြစ်သည်။ သင်က
့်် တ်ရန် ငါအတွ
က် မပြစ်န္င်သည်အ
့် တပခအတနထ၊ သင်၏
့် ခွငလ
့်
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုး တိုးပွ ိုးပါက၊ သင်သည် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခရမည့်် သင်၏ အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးက လိုးဝ
ပြြုန်ိုးတိုးီ မပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထသပြင
့် ၊့်် သင်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် အထက်အရပ် မဟတ်ဘဲ
တအ က်အရပ် ပြစ်တပလမ်မ
အမှ ိုးက လပ်တဆ င်တလ ၊့်
့် ည်။ သင်သည် ငါက
့် မယကကည်ပါက၊ ရဲရင်က
့်
ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးက သင်အ
့် လ ။့် သင်သည် သမမ တရ ိုးက
့် ိုး အဘယ်အရ တပိုးသည်က ကကည်တ

လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ စတ်ထက်သန်သည့်် လူတစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ သင်၏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးအတွက်
ခွငလ
့်် တ်ခရြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးတစ်ခ ဧကန်မချ သင် ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ န မခတတ်မှုသည်
့်
မကက မကက နည်ိုးသထက် နည်ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှတသ လူတစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့၌ သင်၏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးသည်
ဧကန်မချ အတရအတွက် တိုးပွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ လိုးဝဉဿ ပျက်စီိုးပခင်ိုး အချန်က လပြစ်မည့််
အကနအ
် ့် သတ်သ သင်
တရ က်ရသည်
ှ
အထ၊ သင်သည် မကက ခဏ သ ၍ သ ၍ မန ခတတ်တလတလ
့်
ပြစ်လမ်မ
့်် င်သည့်် ကကည်န္ိုးူ ြွယအ
် ပ်မက်
့် ည်။ ဤသည်မှ သင်၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး ရရှပခင်ိုးန္ှငဆ
ပျက်စီိုးသွ ိုးမည့်် အချန်ပြစ်သည်။ သင်၏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက မရငက
့်် ျက်သတ
ူ စ်ဦိုး သမဟ
့် တ်
မက်မဲတသ သူတစ်ဦိုး၏ အမှ ိုးတစ်ခမျှအပြစ် မမှတယ
် န္
ူ င
ှ ။့်် သင်၏ ညြ
့် ျင်ိုးတသ အရည်အချင်ိုးက
ထသလ
န္င်တစ တသ တကက င၊့်် သမမ တရ ိုးက သင် လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး
့် ပ်တဆ င်ြ မပြစ်
့်
ပြစ်သည်ဟူတသ ဆင်တပခက အသိုးမပပြုန္ှင။့်် ထအပပင်
၊ သင် ကျြူိုးလွနပ် ပီိုးပြစ်သည့််
့်
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သ ၍ တက င်ိုးတက င်ိုးမသခဲတ
့် သ တစ်စတစ်ဦိုး၏
လပ်ရပ်မျ ိုးအပြစ် အလွယ်တကူ မမှတယ
် န္
ူ င
ှ ။့်် သင်သည် မမကယ်ကယ် ခွငလ
့်် တ်ရ တွင ် တတ ်ပပီိုး၊
မမကယ်ကယ် ရက်တရ မှုပြင ့်် ဆက်ဆရ တွင ် တတ ်ပါက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ရရှမည်မဟတ်သည့်် သူရဲတဘ တကက င်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ ဒစရက် အပပစ်မျ ိုးသည်
သင်က
် ့် ိုးအ ိုး မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ရပ်တနလ
် ့် မ်မ
့်် ငါ တပပ ၏။
့် တပခ က်လှနပခင်
့် ည် မဟတ်ဟ သငက
၎င်ိုးတသည်
သင်အ
် ည်ိုးပခင်ိုးမှ ထန်ိုးထ ိုးလမ်မ
့် ိုး သမမ တရ ိုး၏ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက ပြည့်ဆ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
စ တန်၏ သစစ ရှတသ အတပါင်ိုးအတြ ်အပြစ် သင်အ
ှ
ပြစ်သည်။ သင်အ
့် ိုး ထ ဝရဆက်ရတစမည်
့် ြ ့်
ငါ၏အကကတပိုးချက်မှ ဤသပြစ်
် က
ှ ်ထ ိုးတသ အပပစ်ဒစရက်မျ ိုးက
့် တနဆဲပြစ်သည်- သင်၏ ကွယဝ
သတမပပြုမဘဲလျက် ရှစဉ်တွင၊် သင်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင် တစ်ခတည်ိုးကသ အ ရမစက်န္င
ှ ။့််
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက အတလိုးအနက် သတဘ ထ ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် သင်၏ခရီိုးပန်ိုးတင်က
စတ်ပပ
ူ န်မတ
ှု ကက င ့်် ၎င်ိုးတထဲ
် ရ ကမျှ လျစ်လျြူမရှု မတစန္ှင။့််
့် မှ မည်သည့်အ

ဘုရ ားသြင်၏ စိတတ
် နသတဘ
ားကို န ားလည်ရန်မှ
အလွန်အတရားကကီားတပ၏
သင်တစွ့် မ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ငါတမျှ ်လင်ထ
့် ရ မျ ိုး တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှ၏၊ သတသ
်လည်ိုး
့် ိုးသည်အ
့်
သင်တ၏လ
ပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သင်တ၏အသက်
တ န္ှငဆ
့်် င်တသ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်သည်က ိုး မဟတ်တချ၊ ထတကက
င့်် ငါအတနပြင်
့်
့်
့်

လရင်ိုးက တဲတ
့် ိုးတပပ ရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏အလက သင်တအ
့် ည်။ သင်တ၏
့် ိုး ရှငိုး် ပပရန်သ ရှတတ သ
့်
ချင်ခ
ွ ်ိုးသည် န္ချ ပပီိုး သင်တ၏
ူ င် န္ချ သည်က
့် ျန်န္င်စမ
့် သတဘ တပါက်မှုသည်လည်ိုး အလ ိုးတပ
တထ က်ရှုတသ ် သင်တအတနပြင်
င်ိုးက လိုးဝနီိုးပါိုး
့် ငါ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတအတကက
့်
့်
မသဘဲလျက် ရှတနကကတသ တကက င့်် ၎င်ိုးတအတကက
င်ိုးက သင်တအ
့်
့် ိုး ငါအသတပိုးရန်မှ
အတလ သိုးဆယ်ကစစတစ်ရပ်ပင် ပြစ်တတ ၏
့် ။ သင်အ
့် တနပြင့်် ယခင်က မည်မျှပင်
န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ ဤကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးလည်ရန် သင်၌ ဆန္ဒရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ
၎င်ိုးတအတကက
င်ိုးက သင်တအ
့်
့် ိုး ငါသည် အတသိုးစတ် ရှငိုး် ပပရတပဦိုးမည်။ ဤကစစရပ်မျ ိုးသည်
သင်တအတွ
က် လိုးဝအစမ်ိုးသက်သက် ပြစ်တနသည်က ိုး မဟတ်တချ၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ်
့်
့်
့်
ပါဝင်တသ အဓပပ ယ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍မူ သင်တ၌့် န ိုးလည်မမ
ှု ျ ိုးစွ ၊ အကျွမ်ိုးဝင်ပခင်ိုး မျ ိုးစွ
ကင်ိုးမဲတ
ှု ချြုျို့သ ရှကကပပီိုး
့် နသည်။ သင်တထဲ
့် မှ လူအတတ ်မျ ိုးမျ ိုး၌ တရိုးတရိုး န ိုးလည်မအ
ထန ိုးလည်မမ
ှု ှ လည်ိုး တစ်ဝက်တစ်ပျက် ပြစ်က မစလင်တပ။ သင်တအတနပြင်
့် သမမ တရ ိုးက
့်
ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ လက်တတွျို့ကျင်သ
ွ စ
် ွ
့် ိုးန္င်ရန်၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမတက င်ိုးမန
လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးန္င်ရန် အကူအညီပြစ်စမ်တ
့် သ ငှ ပထမဦိုးဆိုး ဤကစစရပ်မျ ိုးက
သင်တသ
့် မှပြစ်မည်ဟ ငါထင်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် မတရမရ ၊
အတယ င်တဆ င်အပြစ် ရှတနဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ဘ သ တရ ိုး၏ အတဆ င်တယ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နဦိုး
မည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးမလည်ပါက
သူအတွ
က် သင်လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည့်် အလပ်က လပ်ရန်မှ သင်အ
့် တွက် ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သင်မသပါက သူအတပေါ်
ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတ ့်
့်
သင်၌ရှရန်မှ ပြစ်န္င်လမ့််မည် မဟတ်တပ၊ ထအရ မျ ိုးအစ ိုး အတလိုးမထ ိုးတသ
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျပပြုမူမှုန္င
ှ ့်် မလမ်တ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် ပတ် ပပြုမူမှုတသ
့် ရှမည်ပြစ်သည်အ
ပပြုပပင်၍မရတသ တစ ်က ိုးမှုသ ရှတပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
န ိုးလည်ပခင်ိုးမှ အကယ်ပင် အတရိုးကကီိုးတသ ်လည်ိုး၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သပခင်ိုးအ ိုး
လျစ်လျြူရှု ၍ မရတသ ်လည်ိုး ဤကစစရပ်မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် မဆန်ိုးစစ်ြူိုးကက၊ သမဟ
့် တ်
န္ှုက်န္က်
ှု ချွတ်ချွတ် မစူိုးစမ်ိုးြူိုးကကတပ။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါထတ်ပပန်ထ ိုးတသ
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ထတ်ြယ်ခကဲ့် ကပပီိုး ပြစ်သည်က ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုးပမင်ရသည်။
အကယ်၍ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးမလည်ကကပါက သင်တအတနပြင်
့်
့်
့်
သူ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမကကရန် အလ ိုးအလ အလွနမ
် ျ ိုးလမ်မ
့် ည်။
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန် ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အမျက်က
သွ ိုးဆသ
ွ ည့်် သတဘ သက်တရ က်ပပီိုး ထသပြစ်
့်် ည်
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏ တန က်ဆိုးအသီိုး အပွငသ
့် လျှင ် သင်လ

စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုးပြစ် လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက
သင်သပါက သူ၏စတ်တန သတဘ ထ ိုးက သင်န ိုးလည်န္င်တကက င်ိုးကလည်ိုး ယခတွင ်
သင်သတဘ တပါက်တလ က်တပပပီ၊ သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးက သင်န ိုးလည်တသ အခါ
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးကလည်ိုး သင်န ိုးလည်ပပီိုးသ ိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးထဲ၌ ပါဝင်တသ အရ အမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုးအတကက င်ိုး အချြုပ်အ ိုးပြင့်် တပပ ပပသည်က တပပ စရ ပင်မလတပ၊ သတသ
်လည်ိုး
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ွ ် သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး အလိုးစက တြ ်ပပထ ိုးပခင်ိုးက ိုး
့် ိုးထဲတင
မဟတ်တချ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးအတပေါ် သင်၏န ိုးလည်ပခင်ိုးက
့်
တိုးတက်တစပခင်ိုး အရ ၌ ဤသည်ထက်ပ၍ လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။
ယတန ငါသည်
သ မန်စက ိုးစပမည်တပပ ပခင်ိုးအပြစ် သင်တန္ှ့် င ့်် တပပ ဆတနပခင်ိုး မဟတ်တပ၊ ထတကက
င့််
့်
့်
သင်တအတနပြင်
့် ပပင် အတလိုးအနက်
့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက င်္ရတစက် ချဉ်ိုးကပ်ထက်သည်အ
့်
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ထက်တပသည်။ ဤသတပပ
ရ ၌ သင်တသည်
ငါတပပ ထ ိုးတသ
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် မပြစ်စတလ က် နည်ိုးပါိုးလှတသ လလက
သ စက်ထတ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက
့်
ငါဆလသည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ချင်ခ
့် ျန်တတွိုးဆရန် ပ၍ပင်
့်
မလလ ိုးတပ၊ ထကစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ လလစ
့် ူ ရှခဲလှသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့််
့် က်ထတ်သည်သ
သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် စက ိုးကကီိုးစက ိုးကျယ်ထက် ဘ မျှမပဟ ငါတပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ယခတွငပ
် င်လျှင ် သင်တထဲ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ သင်တ၏
့် မှ မည်သတ
့် ပဓ နအကျဆိုးတသ
အ ိုးနည်ိုးချက်အတပေါ် တလိုးနက်သည့်် လလစ
ှု မန္ှစ်ပမှြုပ်ထ ိုးကကတသိုးတပ။ သင်တအတွ
က်
့် က်ထတ်မက
့်
အပတ်တကတ် ငါကကြုိုးပမ်ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်တင
ွ ် သင်တသည်
ငါက
့် စတ်ပျက်တစကကတလပပီ။ သင်တထ
့်
့် ၌
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတလိုးထ ိုးမှု မရှဘဲ သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးသည်လည်ိုး သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
ကင်ိုးမဲတ
့် တသ
လူမျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် လျှ
့် နကကသည်မှ အက့် သစရ မရှတပ။ ထကဲသ
့်
့် င ် သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးဟ
မှတ်ယ၍
ူ ရန္င်မည်နည်ိုး။ မိုးတက င်ိုးကင်တရ ိုးသည် ထသတသ
ကစစက သည်ိုးခလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
ဤအတကက င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ၌့် န ိုးလည်မှု မပြစ်စတလ က် တလိုးသ ရှကကတသ တကက င့််
ငါအတနပြင်
့်
့် ပ၍တလကန်ခရန်သ ရှတတ သ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးဟူသည်မှ လူတင်ိုးအတွက် အလွနအ
် မင်ိုး
စတ်ကူိုးယဉ်ဆန်သည်ဟထင်ရသည့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ရပ်ပြစ်သည်အ
့် ပပင် လက်ခရန်မှ လည်ိုး
လူတင်ိုးအတွက် လွယက
် ူလှသည်အ
့် ရ မဟတ်တပ၊ အတကက င်ိုးမှ သူ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည်
လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ပင်ကစရက်န္င
ှ ့်် မတူတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌လည်ိုး ဝမ်ိုးသ ပခင်ိုး၊

တဒါသထွက်ပခင်ိုး၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တပျ ်ရင်မဟ
ှု ူသည့်် သူက
ှု ျ ိုး ရှသည်၊ သတသ
်လည်ိုး
့် ယ်ပင် စတ်ခစ ိုးမမ
့်
ဤစတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးအတင်ိုး သူပြစ်ပပီိုး သူ၏ရှပခင်ိုးအတင်ိုး သူရတပသည်
ှ
။ သူတြ ်ပပသမျှန္င
ှ ့််
ထတ်တြ ်သမျှတသည်
သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏ကယ်ပင်လကခဏ တ၏
့်
့်
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးအပါအဝင် သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
ကယ်ပင်လကခဏ တသည်
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ အစ ိုးထိုး၍မရန္င်တသ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။
့်
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတွက် သူ၏ချစ်ပခင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က န္ှစ်သမ်တ
့် ပိုးမှု၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် မန်ိုးတိုးီ မ၊ှု ထမျှမက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် အစအတစ့် န ိုးလည်မှုတ ့်
အကျြုိုးဝင်သည်။ သတသ
်လည်ိုး လူသ ိုး၏ပင်ကစရက်မှ မူ အတက င်ိုးပမင်ပခင်ိုး၊ ထကကလလရှ
့်
့် ပခင်ိုး၊
သမဟ
့် တ် စ န စတ်မရှပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးမှ
သက်ရှသက်မဲ့် အရ အ ိုးလိုးတက
ှ ့်် သက်ဆင်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခပ်သမ်ိုး၏ သခင်န္င
ှ ့််
့် အပ်စိုးတသ သူန္င
သက်ဆင်သည်။ သူ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုး၊ တန်ခိုး၊ ပမင်ပ့် မတ်ပခင်ိုး၊ ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး အတရိုးကကီိုးဆိုးမှ သ လွနက် ကီိုးစိုးပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် ကသဇ အ ဏ ၏ သတကဂတပြစ်ပပီိုး တပြ င်မ
့် တ်တသ အရ အ ိုးလိုး၏
သတကဂတပြစ်က လှပ၍ တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည်အ
့် ရ အ ိုးလိုး၏ သတကဂတလည်ိုး ပြစ်တပသည်။
ထထက်မက ထစတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် အတမှ င်ထန္ှင ့်် မည်သည့်် ရန်သအ
ူ င်အ ိုးကမျှ
အန္င်ယူ၍မရန္င်တသ က၊ သမဟ
့် န်ဆင်ိုးခ
့် တ် ထပါိုး၍ မရန္င်တသ သူ၏ သတကဂတပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်ြ
သတတဝါကမျှ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရန္င်တသ (ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးကလည်ိုး သူသည်ိုးခမည် မဟတ်တပ)ခ
သူ၏ သတကဂတလည်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် အပမင်ဆ
့် ိုးတသ တန်ခိုး၏
သတကဂတပြစ်၏။ မည်သည်လ
့် ူကမျှ၊ သမဟ
့် ူအမျ ိုးကမျှ သူ၏အမှု၊ သတည်
ိုးမဟတ်
့် တ် မည်သည်လ
့်
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးက မတန္ှ င်ယ
ှ န္
် င်တပ၊ သမဟ
် င
ွ ရ
့်် မည်
ှ
လည်ိုး မဟတ်တပ။
့် က
့် ှကခ
့် တ် တန္ှ င်ယ
သတသ
် လူသ ိုး၏ ပင်ကစရက်မှ မူ သ ိုးရဲတရ စဆ န်ထက် လူသ ိုးက အနည်ိုးငယ် သ လွနမ
် ၏
ှု
့်
သတကဂတမျှသ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူကယ်၌က မည်သည်က့် သဇ အ ဏ မျှမရှ၊
မည်သည်လ
့် ပ်ပင်ခင
ွ မ
့်် ျှမရှ၊ ထပပင်
် င်စမ
ွ ်ိုးလည်ိုး မရှတပ၊ သတသ
်လည်ိုး
့် မမကယ်က တကျ ်လွနန္
့်
သူ၏အန္ှစ်သ ရ၌မူ သူသည် လူအမျြုိုးမျြုိုး၊ ပြစ်ရပ်အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် အတပခအတနအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
့် ပပြုသမျှ
န္ရမည့်် တကက က်ဒိုးူ တန်တနသူပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝမ်ိုးသ ပခင်ိုးသည် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အလင်ိုးတ၏
ှ န္င
ှ ့်် ထွကတ
် ပေါ်လ မှုတတကက
င်ပ့် ြစ်သည်၊ အတမှ င်ထန္ှင ့်် ဆိုးယတ်မှုတ၏
့် တည်ရမှု
့်
့်
ပျက်စီိုးမှုတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အလင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ အသက်တ က
ယူတဆ င်လ တပိုးပခင်ိုးအတပေါ် သူဝမ်ိုးတပမ က်သည်၊ သူ၏ဝမ်ိုးသ ပခင်ိုးသည် တပြ င်မ
ှ တ
် သ
့် န

ဝမ်ိုးသ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ အ ိုးလိုးတ တည်
ရမှု
ှ ၏ သတကဂတပြစ်က
့်
ထမျှမက မင်္ဂလ ရှပခင်ိုး၏ သတကဂတလည်ိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တဒါသမှ မတရ ိုးမ၏
ှု
တည်ရပခင်
ှ ိုးန္ှင ့်် တန္ှ င်ယ
ွ ်အတပေါ် သင်တ
့် ှကပ် ခင်ိုးတက
့် ရ က်တစတသ အန္တရ ယ်တကက င့််
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်သည်၊ ဆိုးယတ်မန္
ှု င
ှ ့်် အတမှ င်ထတ၏
် တ်တသ
့် တည်ရှမှုတကက င်ပ့် ြစ်သည်၊ သမမ တရ ိုးက န္ှငထ
အမှုအရ မျ ိုး၏ တည်ရမှု
ှ တကက င်ပ့် ြစ်သည်၊ ထမျှမက တက င်ိုးမွနပ် ပီိုး လှပတသ အရ မျ ိုးက
ဆန်ကျင်
သည့်် အမှုအရ မျ ိုး၏ တည်ရမှု
ှ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူ၏တဒါသသည်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး မတည်ရတတ
ှ
ပ့် ခင်ိုး၏ သတကဂတပြစ်ပပီိုး ထထက်ပ၍
သူသန်
ှု ှ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုး
့် ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး၏ သတကဂတပင်ပြစ်သည်။ သူ၏ဝမ်ိုးနည်ိုးမမ
သူထ ိုးခဲတ
ိုးသွ ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး အတမှ င်ထထဲသ ကျဆင်
့်
လူသ ိုးအတပေါ် သူပပြုတသ အမှုမှ သူ၏တမျှ ်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးအတင်ိုး ပြစ်မလ တသ တကက င်ပ့် ြစ်က
သူချစ်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မှ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အ ိုးလိုးမတနန္င်ကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
အပပစ်ကင်ိုးမဲတ
ွ ်အတွက်၊ ရိုးသ ိုးတသ ်လည်ိုး ပည မဲတ
့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် သ လူသ ိုးအတွက်၊ ထပပင်
့်
လူတက င်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး မမကယ်ပင်အပမင်မျ ိုး ကင်ိုးမဲတ
့် နတသ လူသ ိုးအတွက် သူဝမ်ိုးနည်ိုးရသည်။
သူ၏ဝမ်ိုးနည်ိုးမမ
ှု ှ သူ၏တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူကရ
့် ဏ တ၏
့် သတကဂတပြစ်ပပီိုး လှပပခင်ိုးန္ှင ့််
ကကင်န ပခင်ိုးတ၏
ှု ည် သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးက အန္င်ရပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သတကဂတပြစ်သည်။ သူ၏တပျ ်ရင်မသ
လူသ ိုး၏ စတ်ရင်ိုးတက င်ိုးက ရရှပခင်ိုးတမှ့် လ သည်မှ မှနတ
် ပ၏။ ထမျှမက ထတပျ ်ရင်မသ
ှု ည်
ရန်သအင်
ူ ့် အ ိုး အ ိုးလိုးတ၏
် တ်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ပျက်စီိုးပခင်ိုးတမှ့် တပေါ်တပါက်လ ပပီိုး တက င်ိုးမန
ွ ပ် ပီိုး
့် န္ှငထ
ပငမ်ိုးတအိုးတသ အသက်တ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ရရှ
့် ပခင်ိုးတကက င့်် တပေါ်တပါက်လ သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တပျ ်ရင်မှုသည် လူသ ိုး၏ ဝမ်ိုးသ မှုန္င
ှ ့်် မတူတပ၊ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ထတပျ ်ရင်မှုသည်
အသီိုးအပွငတ
့်် က င်ိုးမျ ိုးက စတဆ င်ိုးရပခင်ိုး၏ ခစ ိုးချက်ပြစ်ပပီိုး ဝမ်ိုးသ မှုထက် ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ
စတ်ခစ ိုးချက် ပြစ်သည်။ သူ၏တပျ ်ရင်မသ
ှု ည် ဤအချန်မစ
ှ ၍ တရှ ျို့တလျှ က်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ့်
ဆင်ိုးရဲဒကခမှ လွတတ
် ပမ က်ပခင်ိုး၏ သတကဂတပြစ်ပပီိုး အလင်ိုးတလ ကသ ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ဝင်တရ က်ပခင်ိုး၏ သတကဂတလည်ိုး ပြစ်၏။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
စတ်ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးမှ မူ သူ၏ကယ်ပင်အကျြုိုးအလငှ့် သ ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး တပြ င်ပ့် မတ်ပခင်ိုး၊
အလင်ိုး၊ သမဟ
့် ယ
ွ ဆိုး
့် တ် လှပတသ အရ အလငှ့် ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် တ်စအ
တက င်ိုးကင်ဘက ချတပိုးသန ိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်အလငှ့် ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စတ်ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးမှ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်ပပီိုး အတမှ င်တလ ကန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်အလငှ့် တည်ရြ
ှ တဝိုးစွ
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အတွက်ပင်
့်
့်
မတည်ရတပ၊
ှ
ထတကက
င့်် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ် အတူတပပ ၍ မရန္င်တချ။
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ အထွတ်အထပ်ပြစ်၍ အပမဲင်္ဏ်သတရရှသည်၊ လူသ ိုးမှ မူ အစဉ်အပမဲ
ယတ်ည၍
့် အစဉ်အပမဲ သိုးမရတပ။ ဤသပြစ်
ွ ်အတွက်
့် ရပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စွနလ
် ့် တ်မမ
ှု ျ ိုး အပမဲပပြုတပိုးက သူက
ှ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး
့် ယ်သူ တပိုးအပ်ပမှြုပ်န္ထ
့်
လူသ ိုးမှ မူ အစဉ်အပမဲ မမအတွက်သ လျှင ် ရယူပပီိုး ကကြုိုးပမ်ိုးတလ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် အစဉ်အပမဲ အပတ်တကတ် ကကြုိုးပမ်ိုးတနတသ ်လည်ိုး လူသ ိုးကမူ
အလင်ိုးအတွက်၊ သမဟ
့် ရ ကမျှ လိုးဝမတထ က်ကူတပိုးတပ။
့် တ်ပခင်ိုးအတွက် မည်သည်အ
့် တ် တပြ င်မ
လူသ ိုးအတနပြင့်် တစ်ခဏတ မျှ လလစ
် င် ထလလမှ
အ ိုးနည်ိုးလွနိုး် လှတသ တကက င့််
့် က်ထတ်လျှငပ
့်
ထိုးန္က
ှ ်ချက် တစ်ခကမျှပင် ခန္င်မည်မဟတ်တပ၊ အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုး၏လလသည်
့်
သူက
်
အစဉ်အပမဲ ပြစ်တနပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် မဟတ်တသ တကက င်ပ
့် င်
့် ယ်ပင်အကျြုိုးအတွကသ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်၏၊ ဘရ ိုးသခင်ကမူ အစဉ်အပမဲ
ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးမျှတတသ အရ ၊ တက င်ိုးတသ အရ န္ှင ့််
လှပတသ အရ အ ိုးလိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမှ မူ အကျည်ိုးတန်ပပီိုး ဆိုးယတ်တသ
အရ အ ိုးလိုးက ဆက်ခက ထင်ရှ ိုးတအ င် ပပြုလပ်သပူ ြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး
လှပသည့်် အန္ှစ်သ ရက မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်တပ၊ သတသ
် လူသ ိုးကမူ
့်
အချန်မတရွ ိုး၊ အတပခအတနမတရွ ိုး၌ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက သစစ တြ က်က ဘရ ိုးသခင်ထမှ
လမ်ိုးလွဲသွ ိုးကကရန် တက င်ိုးတက င်ိုးတတ်န္င်၏။
ငါတပပ ထ ိုးတသ ဝါကျတင်ိုးသည် အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုး ပါဝင်၏။
သင်တသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက င်္ရတစက် ဆင်ပခင်တတွိုးဆသင်သ
င်
့် ည်၊ ထသပပြုလျှ
့်
့်
ထအရ မျ ိုးထမှ ဧကန်မချပင် ကကီိုးစွ အကျြုိုးခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန်မှ အလွနခ
် က်လှသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်တနသတဘ ထ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တအ
့် ိုးလိုး၌ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် န ိုးလည်မှုတစ်ခခ
ရှကကပပီဟ ငါယသည်။ ထသပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး မပပြုတသ အရ မျ ိုးက ပမလပ်တဆ င်ကက၍ ငါအ
့် ိုး ပမပပသကကမည်ဟ
ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ထသဆ
့် ည်။ ဥပမ အ ိုးပြင့််
့် လျှင ် ငါသည် စတ်ချလက်ချရှတပလမ်မ
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က အချန်တင်ိုး သမ်ိုးထ ိုးတလ ။့် သင်ပပြုမူသည်အ
့် ခါ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူတလ ။့် အရ ရ ၌ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက တြွရှ ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်က အရအတသတန်တစက အရှက်ရတစတသ အရ မျ ိုးအ ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက
တရှ င်ကကဉ်တလ ။့် သင်န္
ှ ိုးသ ိုးထဲရှ အန င်္တ် လစ်ဟ တနပခင်ိုးက ပြည်ရ
့် န် ဘရ ိုးသခင်က
့် လ
သင်၏အတတွိုးထ၌
ဲ တန က်သပ့် ထ
့်် ပ။ သင်အ
့် တနပြင ့််
့် ိုးပခင်ိုးမျြုိုး သ ၍ပင် မပပြုသငတ

ဤသပပြုမည်
ဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
့်
ထအတူ
အကယ်၍ သင်သည် သင်ဘ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တစ ်က ိုးတသ
့် ဝတစ်တလျှ က်တင
့်
မှတ်ချက်မျ ိုး၊ သမဟ
အကယ်၍ သင်သည်
့် တ် မတကျမနပ်တပပ ဆချက်မျ ိုး လိုးဝမပပြုပါက၊ ထအတူ
့်
သင်ဘ
ွ ် သင်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက တက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ
့် ဝတစ်တလျှ က်တင
့် တပေါ် သူတ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးထ ိုးသည်အ
တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးက ကျြုိုးန္နွ ခန္င်သည် ဆပါက သင်သည်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက တြ က်ြျက်ပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဥပမ အ ိုးပြင့််
“ကယ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏ဟ ကျွန္ပ်
် အဘယ်တကက င့်် မထင်ရသနည်ိုး”၊
“ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ိုးတစမှုတစ်ခခထက်
ဘ မျှမပဟ ကျွန္ပ်
် ထင်သည်”၊ “ကျွန္ပ်
် ၏အပမင်ကတပပ ရလျှင ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုသမျှမှ
မှနလ
် ှသည်လည်ိုး မဟတ်ပါ”၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝသည် ကျွန္ပ်
် ထက် သ လွနတ
် နသည်က ိုး
့်
မဟတ်ပါ”၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယကကည်လက်ခချင်စရ က မတက င်ိုးပါ”၊
သတည်
ိုးမဟတ် ထသတသ
တဝြန်သည့်် အပခ ိုးမှတ်ချက်မျ ိုးက သင်အ
့် တနပြင့်် တပပ ခဲြ
့် ူိုးပါလျှင ်
့်
့်
သင်၏အပပစ်မျ ိုးက တိုး၍ဝန်ခပပီိုး တိုး၍တန င်တရရန် ငါအတလိုးအနက်တက်တန
ွ ိုး် ၏။
ထသမဟ
့်် တ်ပခင်ိုးခရရန် အခွငအ
့်် တရိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရှမည်မဟတ်တပ၊
့် တ်လျှင ် သင်၌ ခွငလ
အတကက င်ိုးမှ သင်သည် လူသ ိုးတစ်တယ က်က မဟတ်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် လူသ ိုးတစ်တယ က်က တဝြန်တနသည်ဟ
ထင်တက င်ိုး ထင်တနလမ်မ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ကမူ ထသမမှ
် တ
ူ ပ။
့် ည်၊ သတသ
့်
့် တယ
သူ၏ဇ တခန္ဓ က သင်၏မတလိုးမစ ိုးပပြုမူပခင်ိုးသည် သူက
ီ ည်။
့် မတလိုးမစ ိုးပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် တန်ိုးတူညသ
ထသပြစ်
့် လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမပပီ မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ပပြုခဲသ
့် မျှတသ အရ အ ိုးလိုးသည် လူဇ့် တထဲရှ သူ၏အမှုက
က ကွယရ
် န်အလငှ့် ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤအမှုက တက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့်
ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤအရ က လျစ်လျြူရှု ပါလျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုးအရ ၌ လိုးဝတအ င်ပမင်မည်မဟတ်တသ သူ တစ်တယ က် ပြစ်သည်ဟ ငါဆ၏။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက သွ ိုးဆွခတ
ဲ့် သ တကက င့်် သင်က
့် သင်ခန်ိုးစ တပိုးရန်အတွက်
ထက်တန်တသ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက သူအသိုးပပြုတပလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုးအရ သည် မတပပ ပတလ က်တသ ကစစရပ် မဟတ်တပ။
သင်အ
့် တနပြင့်် သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ရတပမည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်သည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး အမှုမအ
ဲ့် မှတမ
် န္
ဲ့် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သကျွမ်ိုးလ လမ်မ
့် ည်။
ဤအသတရ ိုးက သင်ရရှပပီိုးသည်အ
့် ခါ ပ၍ ပမင်မ
့် ိုးပပီိုး ပ၍လှပတသ အတပခအတနထဲသ ့်

သင်ဝင်တရ က်တနသည်က တတွျို့ရလမ်မ
ွ ် သင်သည် သင်၏အကျည်ိုးတန်တသ စတ်က
့် ည်။ အဆိုးတင
ရှက်လ မည်ပြစ်သည်အ
့် ပပင် သင်၏အရှက်ရပခင်ိုးမှ ပန်ိုးကယ
ွ ်ရန်တနရ မရှဟ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။
ထအချန်တွင ် သင်၏အပပြုအမူ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ အရ
ပ၍ပ၍ နည်ိုးလ မည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏န္ှလိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် တိုး၍တိုး၍
နီိုးကပ်လ မည်ပြစ်က သူက
့် ချစ်ပခင်ိုးသည် သင်၏န္ှလိုးသ ိုး ထဲတွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး
ကကီိုးထွ ိုးလ လမ်မ
ွ ် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး၏
့် ည်။ ဤသည်မှ လှပတသ အတပခအတနထဲသ လူ
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
သတကဂတပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ယခတင် သင်တသည်
ဤအရ က မရရှကကတသိုးတပ။
့်
့်
သင်တအ
ကကမမ အတွက် တပပိုးလ ိုးလပ်ကင် ကကသည်အ
့် ိုးတလျ ်စွ
့် ိုးလိုးသည် သင်တ၏က
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သကျွမ်ိုးရန်အတွက် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးအရ ၌ စတ်ဝင်စ ိုးတသ သူ
မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ ဤသဆက်
ပြစ် တနပါလျှင ် သင်တသည်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက
့်
့်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် ချြုိုးတြ က်မကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်၊ အတကက င်ိုးမှ သင်တသည်
့်
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက မပြစ်စတလ က်မျှသ န ိုးလည်ကက တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်တ ့်
့်
ယခပပြုကကသည်အ
့် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၏
အတပခခအတ်ပမစ်က ချတနကကပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
န ိုးလည်ရန် သင်တက
ှ ့်် ဆန်ကျင်
ကလ
ွဲ ွဲပခင်ိုး မရှတပ။ အတကက င်ိုးမှ
့်
့် ငါတတ င်ိုးဆပခင်ိုးသည် ငါ၏အမှုန္င
သင်တသည်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
မှ
့် ိုးက မကက မကက ချြုိုးတြ က်တနပါက သင်တအထဲ
့်
့်
မည်သက
ူ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ထသဆ
့် ပါက ငါ၏အမှုသည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ သက်သက် ပြစ်တနခဲလ
င့်် သင်တ၏
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
့်
့် ကယ်ပင်အပပြုအမူက
တစတ
့် ှု စစ်တဆိုးကကရန်အပပင် သင်တလှ
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည်ရ
့် မ်ိုးတသ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးကပါ သတထ ိုးကကရန်
ယခတင် ငါတတ င်ိုးဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တအတပေါ်
ငါပပြုသည့်် ပ၍ပမင်မ
့် ိုးတသ
့်
တတ င်ိုးဆချက်ပြစ်ပပီိုး သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ထအရ က င်္ရတစက် ဆင်ပခင်သိုးသပ်ကကက
အလွနထ
် က်သန်တသ အတလိုးထ ိုးမှု ပပြုကကလမ်မ
ပ်ရပ်မျ ိုးသည်
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ သင်တ၏လ
့်
ငါက
့် န တရ
က်လ ပါက အကျြုိုးဆက်မျ ိုးမှ
့် ရှြူိုးရှြူိုးရှ ိုးရှ ိုး တဒါသပြစ်တစသည်အထ စတ်လ ဆွသည်တ
့်
သင်တ အတွ
က်သ လျှင ် သိုးသပ်ဆင်ပခင်စရ ပြစ်လမ်မ
သင်တက
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
့်
့် ယ်စ ိုး
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ခတပိုးမည့်် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “အန္င်ယပူ ခင်ိုး မခရန္င်တသ သတကဂတ”။
ခ။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးက မခရန္င်တသ (ထပပင်
့် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးခရပခင်ိုးက သည်ိုးမခတသ ) သတကဂတ”။

တခမကကီားတပေါ် ရှိ ဘုရ ားသြင်ကို သိရိှနင
ို ပ
် ု
သင်တအ
့် လကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးက
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ ဆချီိုးပမှင်ခ
ခလကကသည်၊ လူတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စတင်ယကကည်တသ အခါ ထသတသ
အရ မျ ိုးက
့်
တမျှ ်လင်က့် ကသည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတင်ိုးသည် သ ၍ပမင်မ
့် ိုးတသ အရ မျ ိုးတန က်
တက က်တက က်ပါတအ င် လက်ပခင်ိုးတင
ွ ် အ ရမျ ိုးတနပပီိုး မည်သက
ူ မျှ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏တန က်တင
ွ ်
မကျန်ခလ
ဲ့် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူတသည်
ထအတင်ိုးပင် ပြစ်ကကသည်။
့်
ထအတကက င်ိုးအတအကျတကက ငပ
့်် င် သင်တအထဲ
မှ လူတတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မျက်န္ ှ လ မျက်န္ ှ ရလပ်ရန် စဉ်ဆက်မပပတ် ကကြုိုးစ ိုးတနကကပခင်ိုးပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ထ ိုးတသ သင်တ၏
ှ ့်် ရိုးသ ိုးပွငလ
့်် င်ိုးမှုသည်
့် မှုန္င
့် သစစ တစ င်သ
သင်တ၏
့် ယ်ကယ် အတပေါ်ထ ိုးတသ သစစ တစ င်သ
့်် င်ိုးမှုတန္ှ့် ငယ
့်် ှဉ်လျှင ်
့် မှု၊ ရိုးသ ိုးပွငလ
့် ကယ်က
အလွနပ
် င် နည်ိုးလှသည်။ ငါအဘယ်တကက င ့်် ဤသတပပ
သနည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ထ ိုးရတသ
ှ
သင်တ၏
့် မှုက
့် သစစ တစ င်သ
ငါလိုးဝအသအမှတမ
် ပပြုတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်အ
့် ပပင် သင်တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးအထဲ၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရမှု
ှ က ငါလက်မခ တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် ရလျှင ်
သင်တက
် သ ဘရ ိုးသခင်၊ သင်တပမတ်
န္ိုးတသ မတရရ သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးကွယတ
့်
လိုး၀မတည်ရ။ှ ဤကဲသ
့် ငါတပ်
အပ်တပပ န္င်သည်မှ သင်တသည်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
့်
အလွနတ
် ဝိုးကွ တနတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်တ၏သစစ
တစ င်သ
့် မှုသည်
့်
သင်တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးအထဲ၌ရှတသ ရပ်တဆင်ိုးတတကက ငပ့်် ြစ်သည်၊ ထအချန်အတတ အတွငိုး် ကကီိုးလည်ိုး
မကကီိုးပမတ်၊ တသိုးလည်ိုးမတသိုးငယ်ဟူ၍ သင်တမှ့် တယ
် ကူ ကတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်် ငါက
့် မူ
သင်တသည်
စက ိုးလိုးမျ ိုးပြငသ
့််
အသအမှတ်ပပြုကကသည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
့်
တဝိုးကွ တနသည်ဟ ငါတပပ တသ အခါ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်တကွ
့် စ ိုး
့် လှမ်ိုးတနလင်က
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်ကမူ အနီိုးအပါိုးတွင ် ရှတနသည်ပ
့် ရသည်ဟ ငါဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။
“မကကီိုးပမတ်” ဟူသည့်် စက ိုးက ငါတပပ တသ အခါ သင်တယတန
ယ
့် ကကည်တသ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ကကီိုးကကီိုးမ ိုးမ ိုး အစွမ်ိုးအစမျ ိုးမရှတသ လူတစ်တယ က်မျှသ ၊ သပ်မပမငပ့်် မတ်တသ
လူတစ်တယ က်မျှသ ပြစ်သည်ဟ ထင်ရသည်ပ
့် က ရည်ညန်ိုး၍ တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ “မတသိုးငယ်”
ဟူသည့်စ
် က ိုးက ငါတပပ တသ အခါ ဤလူသည် တလလ တအ င် မဆင်တ
့် ခေါ် န္င်၊ မိုးရွ တအ င်
အမနမ
် ့် တပိုးန္င်တသ ်လည်ိုး မည်သပင်
့် ဆတစက မူ လူတအ
့် ိုး လိုးဝမန်ိုးတမ တတွတဝသွ ိုးတစလျက်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက တန်လှုပ်တစသည့်် အမှုကပပြုရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က

သူတခေါ်ဆန္င်သည်ဟ ဆလသည်။ အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ခရစ်တတ ်က
အလွနန
် ခကကသည်ဟ ထင်ရတသ ်လည်ိုး စင်စစ်အ ိုးပြင့်် သင်တ၌့် ခရစ်တတ ်က ယကကည်ပခင်ိုး
မရှကကသကဲသ
့် သူ
အမှန ် ယကကည်တသ သူသည်
့် က
့် ချစ်လည်ိုးမချစ်ကကတပ။ ဆလသည်မှ သင်တ ဧကန်
့်
သင်တ၏ခ
့်် င်သည့်် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်ပပီိုး
့် စ ိုးချက်မျ ိုးန္ှငဆ
သင်တဧကန်
အမှနခ
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့် မ
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သင်တတတ
ငတ
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့်
့်
့်
မည်သည်အ
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့်
ယကကည်ပခင်ိုးမှ မူ စိုးစဉ်ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး သူအတပေါ်
သင်တ၏
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးမှ လည်ိုး ဘ မျှမဟတ်တပ။
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ခွခ
ဲ ွ ပခင်ိုးမရှသည့်် ကကည်ညြုပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ န္ှစ်တထ င်ိုးအ ိုးရ သတဘ ကျပခင်ိုးက ဆလသည်။
သတ
ှ
သင်တ၏
့် လ၏ ခရစ်တတ ်အတပေါ်၌ထ ိုးရတသ
့် င် ယတနက
့် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးသည်
ထအရ ကမီရန် မျ ိုးစွ လအပ်တန၏။ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တအတနပြင်
့် သူက
့်
့်
မည်သယ
့်် တ်သက်၍ သင်တအတနပြင်
့် သူက
့် ကကည်သနည်ိုး။ ချစ်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်
့် မည်သချစ်
့် သနည်ိုး။
သင်တသည်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ န ိုးမလည်ကက၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရက သ ၍ပင် မသကက၊
့်
ထသပြစ်
သူက
့် တသ တကက င့်် သင်တသည်
့်
့် မည်သယ
့် ကကည်ကကသနည်ိုး။ သူအတပေါ်
့်
သင်တယ
ှ မ
် သ
ှု ည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တအတနပြင်
့် သူက
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ စစ်မန
့်
့် မည်သချစ်
့် သနည်ိုး။
သူက
် သ
ှု ည် အဘယ်မှ နည်ိုး။
့် သင်တချစ်
့် ပခင်ိုး၏ စစ်မှနမ
လူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် ယတနထက်
ထတင် ငါတန
င်ိုးမတွ လက်ခကဲ့် ကသည်။ ထတကက
င့််
့်
့် က်သ မဆ
့်
့်
ယခင်န္စ
ှ ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်၌ သင်တသည်
အလွနပ
် င်ပန်ိုးန္မ
ွ ်ိုးလျမှုကလည်ိုး ခစ ိုးခဲက့် ကရ၏။ ငါသည်
့်
သင်တ အတယ
က်စီတင်ိုး၏ ပင်ကစရက်န္င
ှ ့်် အတလ့်အထမျ ိုးက တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်သည်၊
့်
သင်တတစ်
် ့် လွနပ
် င် ခဲယဉ်ိုးလှသည်။
့် တယ က်စီတင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်ဆရသည်မှ အလွနအ
ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ တက င်ိုးသည်မှ ငါသည် သင်တအတကက
င်ိုး မျ ိုးစွ သထ ိုးတသ ်လည်ိုး သင်တသည်
့်
့်
ငါအတကက
င်ိုးက နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှပင် န ိုးမလည်ကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးတနသည့်အ
် ချန်၌ သင်တသည်
န္ှပ်ချပခင်ိုးကခလက်ရသည်ဟ လူတက
့်
့် တပပ ကကသည်မှ
အက့် သြွယရ
် မဟတ်တပ။ စင်စစ် သင်တသည်
ငါ၏စတ်ထ၌
ဲ ရှသည်အ
့် ရ က န ိုးလည်ရန်တဝိုးစ၊ွ
့်
ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးကပင် လိုးဝန ိုးမလည်ကကတချ။ ယခတခတ်တွင ် သင်တ၌ရှ
့် သည့််
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်တသ လွဲမှ ိုးသည့်် အပမင်မျ ိုးသည် တစ်မဟတ်ချင်ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ တနပပီိုး
ငါအတပေါ်
၌ထ ိုးတသ သင်တ၏
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး ဇတဝဇဝါပြစ်တနတသ
ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်တနတသိုးသည်။ သင်တသည်
ငါက
့် ယကကည်ကကသည်ဟ တပပ သည်ထက် သင်တသည်
့်
့်
ငါက
့် မျက်န္ ှ လ မျက်န္ ှ ရလပ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးတနကကပပီိုး ငါက
့် ကကြုိုးစ ိုးြ ိုးတနကကသည်ဟ တပပ ပခင်ိုးက

ပ၍သငတ
့်် တ ်လမ်မ
ူ ဆ၏တန က်သ ငါလ
က်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်။ ငါအ
့် ိုး ဆချန္င်သူ မည်သမ
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တစ၊ မည်သည်ဘ
့် ရ ိုးတစ်ပါိုးပါိုးပြစ်တစ ငါအ
့် ိုး ကကီိုးစွ တသ တဘိုးအန္တရ ယ်ဆိုးမျ ိုးမှ
လွတတ
် ပမ က်တစန္င်သက
ူ ငါယကကည်မည်ဟူတသ သင်တ၏
် င်
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် အလွနပ
ရိုးရင
ှ ိုး် လှသည်။ ယင်ိုးတတွ
တွင ်
့် င ် ငါအမှုထ ိုးစရ ကစစ တစ်ခမျှမရှတပ။ သင်တအထဲ
့်
ထသတသ
သူမျ ိုးစွ ရှက ဤအတပခအတနသည် အလွနစ
် ိုးရမ်ြွယတ
် က င်ိုး၏။ အကယ်၍ တစ်တနတွ
့် င ်
့်
သင်တအထဲ
မှ မည်တရွ ျို့မည်မျှတသည်
ခရစ်တတ ်၏အန္ှစ်သ ရက ထိုးထင
ွ ိုး် ပမင် တသ တကက င့််
့်
့်
ခရစ်တတ ်က ယကကည်ကကသည်က သရန် စမ်ိုးသပ်မှု တစ်ရပ်ပပြုမည်ဆပါက သင်တအထဲ
မှ
့်
တစ်တယ က်တတလကမျှ ငါအတွ
က် စတ်တကျနပ်ြွယ်မပြစ်မည်က ငါစိုးရမ်သည်။ သပြစ်
့်
့် ၍ သင်တ ့်
ယကကည်တသ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါန္ှင ့်် မျ ိုးစွ ကွ ပခ ိုးသည်၊ ထသပြစ်
့် တသ တကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ထ ိုးတသ သင်တ ယ
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ိုးဟူသည့််
တမိုးခန
ွ ိုး် က သင်တအတယ
က်စီတင်ိုး သိုးသပ်ဆင်ပခင်ကကည်ပ
့် ါက အကျြုိုးယတ်မည် မဟတ်တပ။
့်
သင်တ၏
ငါန္ှငတ
့်် ဝိုးရ သ ့်
့် ဘရ ိုးသခင်ဟဆတသ အရ က သင်တ ယ
့် ကကည်တလတလ၊ သင်တသည်
့်
လမ်ိုးလွဲတလတလပြစ်သည်။ သပြစ်
့် လျှင ် ဤပပဿန ၏ အဓကအချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျြုိုးက သင်တအတနပြင်
် ဤတမိုးခွနိုး် ၏
့် မသိုးသပ်မဆင်ပခင်ြူိုးသည်မှ တသချ သည်၊ သတသ
့်
့်
တလိုးနက်မက
ှု သင်တ စဉ်ိုး
့် စ ိုးမြူိုးသတလ ။ ဤပစမျြုိုးန္ှင ့်် ဆက်လက်ယကကည်တနပခင်ိုး၏
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက သင်တစဉ်ိုးစ
ိုးြူိုးသတလ ။
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ွ ် သင်တသည်
အတရိုးကစစမျ ိုးစွ က ရင်ဆင်တနရ၏၊ ထအပပင်
သင်တအထဲ
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ဆက်ပြစ်တနမည်ဆပါက ဆိုးရှုိုးရန်အလ ိုးအလ ရှသူမျ ိုးမှ သင်တက
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့်် တသ ် ငါ၏အပမင်၌ သူတသည်
ရိုးသ ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။
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တည်ထ ိုးသည့်် ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်တနလမ်မ
ယကကည်ပခင်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် ည်။ ထသတသ
့်
ငါအသအမှတ်ပပြုန္င်မည် မဟတ်တပ။ စစ်မှနတ
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ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သ ၍ပင် ကင်ိုးမဲတ
့် နသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
သသယဝင်တတ်သည့်အ
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အ
် တင်ိုး သူအတကက
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သင်သည် လူတထဲ
ွ ် အလမ်လည် အလှညြ
့်် ျ ိုးတတ်ဆိုးသပူ ြစ်သည်မှ သသယပြစ်စရ မလတပ။
့် တင
ခွငမ
့်် လတ်န္င်တသ အပပစ်မျ ိုးပြင့်် ပပည်တ
့် နတသ ၊ တသိုးသမ်သည့်် စရက်လကခဏ ရှတသ ၊
တရ ိုးမျှတမှုန္င
ှ ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုး ကင်ိုးမဲတ
့် သ ၊ တရ ိုးမျှတတသ သတဘ ကင်ိုးမဲတ
့် သ ၊ ရက်စက်သည့််
နည်ိုးပရယ ယ်မျ ိုး ပပြုတတ်တသ ၊ တြ က်ပပန်ပပီိုး တက က်ကျစ်တသ ၊ ဆိုးယတ်မန္
ှု င
ှ ့်် အတမှ င်ထက
န္ှစ်သက်တသ စသည့်စ
် ရက်လကခဏ မျ ိုးရသူ
ှ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တူန္င်မတူန္င်က
သင်မန
ှ ိုး် ဆသည်။ လူတ၌့် ဘရ ိုးသခင်န္င
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့်် တ်သက်သည့်် အသပည စိုးစဉ်ိုးမျှပင် မရှတသ တကက င့််
၎င်ိုးတတွ
အတတွိုးမျ ိုးရှပခင်ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးသည်
့် င ် ထသတသ
့်
့်
အပပစ်န္င
ှ ဘ
့်် မျှမထူိုး။ ထအပပင်
ငါန္ှစ်သက်တသ သူမျ ိုးသည် ခယဝယလပ်က ြ ိုးတတ်တသ သူမျ ိုး
့်
အတအကျပင်ပြစ်တကက င်ိုး၊ ထသမလ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်တွင ်
့် ပ်တတ်သမ
ကကြုဆပခင်ိုးခရမည်မဟတ်ဘဲ သူတသည်
ထအမ်တတ ်ရှ မမတ၏တနရ
က ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုး
့်
့်
ယကကည်ကကသူအချြုျို့ပင် ရှသည်။ ဤန္ှစ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် သင်တဆည်
ိုးပူိုးထ ိုးသည်မှ
့်
ဤအသပည တစ်ခသ တလ ။ ဤသည်မှ သင်တရရှ
့်် တ်သက်တသ
့် သ အရ တလ ။ ထပပင်
့် ခဲတ
့် ငါန္ှငပ
သင်တ၏အသ
အပမင်သည် ထသတသ
အထင်အပမင်မှ ိုးမျ ိုးသ မကတပ၊ သ ၍ဆိုးသည်မှ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က သင်တ၏
့် တစ ်က ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘက
ရှု တခ
် ျတပပ ဆပခင်ိုးတပြစ်
င ့်် သင်တ၏
ယကကည်ပခင်ိုးသည် ငါန္ှငတ
့်် ဝိုးရ သ ့်
့် သည်။ ထတကက
့်
့် ထသတသ
့်
သင်တက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်တစမည်သ
့် ပပပီိုးဆနက
့် လမ်ိုးလွဲသွ ိုးတစ မည်သ ပြစ်ပပီိုး သင်တအ
့် ိုး ငါက
ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည့်် က လအတွငိုး် တင
ွ ် သင်တသည်
့်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် ငါ၏န ိုးက မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ကက ိုးခဲသ
့် ည်က
့်
သင်တသ
မှ လူမည်မျှသည် သမမ တရ ိုးက လက်ခရန် လလ ိုးကကသနည်ိုး။
့် သတလ ။ သင်တအထဲ
့်
သမမ တရ ိုးအတွက် အြိုးအခကတပိုးရန် သင်တလ
့် လလ ိုးလ ိုး ရှသည်ဟ
သင်တအ
် သင်တထဲ
့် ိုးလိုးယကကည်ကကသည်၊ သတသ
့်
့် မှ လူမည်မျှသည် သမမ တရ ိုးအတွက်
အမှနတ
် ကယ် ဒကခခခဲြ
ဲ မတပြ င်မ
ှု ျ ိုးသ ရှတသ တကက င ့််
့် ူိုးသနည်ိုး။ သင်တ၏
့် တ်မမ
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
မည်သပ
ူ င်ပြစ်ပါတစ လူတင်ိုးသည် ညီတူညမ
ီ ျှပင် လမ်လည်လည
ှ ြ
့်် ျ ိုးတတ်ပပီိုး တက က်ကျစ်ကကသည်ဟ
သင်တယ
့် ပင်
့် ကကည်ကက သည်မှ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သ မန်လူတစ်တယ က် ကဲသ
့်
ကကင်န တတ်တသ န္ှလိုးသ ိုး၊ သမဟ
့် တ် တစတန တမတတ မရှသူဟပင် ယကကည်ကကသည်အထ
ပြစ်တတ ၏
ှ ့်် သန ိုးကကင်န တတ်က တက င်ိုးပမတ်တသ
့် ။ ထမျှမကတသိုး ပမငပ့်် မတ်တသ စရက်န္င
သဘ ဝသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၌သ လျှင ် ရှသည်ဟ သင်တယ
့် ကကည်ကကသည်။ ထသတသ
့်

သန်ရှ့် ငိုး် သူမျြုိုးမရှတကက င်ိုး၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အတမှ င်ထန္ှင ့်် ဆိုးယတ်မှုကသ အပ်စိုးတကက င်ိုး
သင်တယ
့် ကကည်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ဆသည်မှ မူ တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုး န္ှင ့်် လှပတသ အရ မျ ိုးက
တတ ငတ
့်် တသ လူ၏ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးမည့်သ
် ၊ူ လူတက
့် လပ်ကကြန်တီိုးထ ိုးတသ ဒဏ္ဍ ရီလ
ပင်္္ြုလ်ပြစ်သည်ဟ သင်တယ
ဲ င
ွ ် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့် ကကည်ကကသည်။ သင်တ၏စ
့် တ်ထတ
ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနတ
် တ ်မန
ှ ၍
် တပြ ငမ
့်် တ်က ကကီိုးပမတ်ပပီိုး ကိုးကွယပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
န္ှစ်သက်တလိုးစ ိုးပခင်ိုးက ခထက်သည်ဟ ပမင်ကကပပီိုး တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဤဘရ ိုးသခင်မှ မူ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က အစ ိုးထိုးထ ိုးသပူ ြစ်ပပီိုး တန်ဆ ပလ တစ်ခမျှသ
ပြစ်သည်ဟ ပမင်ကကသည်။ ဤဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မတူညန္
ီ င်၊
တစ်တန်ိုးတည်ိုးထ ိုး၍ တြ ်ပပြဆ
့် သည်မှ သ ၍မပြစ်န္င်ဟ သင်တယ
့် ကကည်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်မ၊ှု င်္ဏ်အသတရ န္ှငပ
့်် တ်သက်လ ပါက ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ်လည်ိုး လူတ၏သဘ
ဝ၊ တြ က်ပပန်မှု န္ှငပ
့်် တ်သက်၍မူ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆင်သည့်် င်္ဏ်သတတမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်တယ
့် ကကည်ကကသည်။
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ထ ဝစဉ်ပမငပ့်် မတ်တသ ်လည်ိုး တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်မှ မူ အစဉ်သပြင ့်် အတရိုးမပါဘဲ အ ိုးနည်ိုးက အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီဟ
သင်တယ
့် ကကည်ကကသည်။ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ခစ ိုးမှုအတင်ိုးမလပ်တတ်၊
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး တပမကကီိုးတပေါ်တွငရ
် တသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်၌မူ
တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသ ရှပပီိုး မည်သည်တ
့် ရ ိုးမျှတမှု၊ သမဟ
့် တ်
မည်သည်ဆ
့် င်ပခင်တတရ ိုးမျှ မရှဟ သင်တယ
့် ကကည်ကကသည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၌
တက က်ကျစ်မှု အနည်ိုးငယ်မျှ မရှ၊ သူသည် အစဉ်အပမဲ သစစ ရှတသ ်လည်ိုး တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
ဘရ ိုးသခင်၌မူ မရိုးသ ိုးတသ သတဘ ထ ိုး အစဉ်အပမဲရသည်
ှ
ဟ သင်တယ
့် ကကည်ကကသည်။
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ပမတ်ပမတ်န္ိုးန္ိုး ချစ်တသ ်လည်ိုး
တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်မှ မူ လူသ ိုးက တက င်ိုးတက င်ိုး င်္ရမစက်၊
လိုးဝလျစ်လျြူရှု ထ ိုးပခင်ိုးပင် ပပြုသည်ဟ သင်တယ
် သက
့် ကကည် ကကသည်။ ဤမှ ိုးယွငိုး် သည့်အ
သင်တ၏န္ှ
ွ လ
် ည်ိုး အလ ိုးတူ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲ၌ သထ ိုးသည်မှ အချန်ကက ပပီပြစ်ပပီိုး အန င်္တ်တင
ဆက်ပြစ်တနန္င်သည်။ ခရစ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးက သင်တသည်
့်
မတပြ ငမ
့်် တ်တသ သူတ၏
့် ရှု တထ ငပ့်် ြင ့်် ကကည့်က် ကက ခရစ်တတ ်၏အလပ်အပပင် ခရစ်တတ ်၏
ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
တက က်ကျစ်သတ
ူ ၏
့်် ှ
့် လည်ိုး သင်တသည်
့်
့် ရှု တထ ငမ
သိုးသပ်ကကသည်။ သင်တတရှ
့် ခါကမျှ မလပ်ြူိုးသည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှ ိုးတစ်ခက
့် ျို့ မှလူမျ ိုး မည်သည်အ
သင်တ ကျြူိုးလွ
နခ
် ကဲ့် ကပပီ။ တစ်နည်ိုးဆတသ ် ဦိုးတခါင်ိုး၌ သရြူတဆ င်ိုးထ ိုးသည့်် တက င်ိုးကင်ဘရှ
့်

ပမငပ့်် မတ်တသ ဘရ ိုးသခင်ကသ သင်တအတစခ
ကကပပီိုး အလွနအ
် တရိုးမပါလွနိုး် သပြင့်် သင်တအတွ
က်
့်
့်
ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှဟ မှတ်ယူသည့်် ဘရ ိုးသခင်ကမူ မည်သည်အ
့် ခါကမျှ သင်တအတစမခ
တပ။ ဤသည်မှ
့်
သင်တ၏အပပစ်
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တတစ
့်
့် ်က ိုးမှု၏
ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ်နမူန တစ်ခ မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကိုးကယ
ွ ်ကကသည်။ ပမငမ
့်် ိုးတသ ရပ်တမျ ိုးက ပမတ်န္ိုးကကပပီိုး န္ှုတတ
် ရိုးကကယ်ပခင်ိုးတကက င့််
တကျ ်ကက ိုးသူမျ ိုးက အထင်ကကီိုးကကသည်။ သင်၏လက်ထသ
ဲ ကကယ်
ဝချမ်ိုးသ မှုမျ ိုး ပြည်တ
့် ပိုးတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်တပိုးပခင်
ိုးက သင်ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ခယူ၍ သင်၏အလဆန္ဒမန
ှ သ
် မျှက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုး
့်
န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က အလွနတ
် မ်ိုးတသည်။ သင်မကိုးကယ
ွ ်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူမှ
မပမင်ပ့် မတ်တသ ဤဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်၊ သင်မန်ိုးသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ
မည်သည်လ
့် ူကမျှ အထင်မကကီိုးန္င်သည့်် ဤဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။
သင်မလပ်လသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ သငက
့်် အသပပ တစ်ပပ ိုးမျှ မတပိုးြူိုးသည့််
ဤဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်၊ သူက
့်် လ တအ င် မလပ်န္င်သည့််
့် သင်တတ ငတ
တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူမှ ချစ်ြွယ်မတက င်ိုးတသ ဤဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်မျြုိုးသည် သင်၏ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးြရန်
့် မဆထ ိုးန္ှင ့်် သင်၏အပမင်ကျယ်လ တအ င်၊
ရတန တစ်ခကတတွျို့သကဲသ
့် သင်
ခစ ိုးရတအ င် မလပ်တပိုးန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သပြစ်
့်
့် လျှင ်
သင်သည် အဘယ်တကက င့်် သူတန
တမိုးခွနိုး် မျြုိုးက သင်တတွိုးတတ ခဲ့်
့် က်က လက်သနည်ိုး။ ဤသတသ
့်
ြူိုးသတလ ။ သင်ပပြုတသ အရ သည် ခရစ်တတ ်က တစ ်က ိုးသည်သ မဟတ်တပ၊
သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ ထအရ သည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး
တစ ်က ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က သင်တယ
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ထသတစ
့် ်က ိုးြ ့်
မဟတ်ဟ ငါထင်သည်။
သင်တက
င်တ
် သင်တသည်
့် ကကသည်၊ သတသ
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးရန္ှစ်သက်ရန် သင်တတတ
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တဝိုးကွ လျက်ရ၏။
ှ
ထသဆ
့် လျှင ် ပပဿန မှ အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ လက်ခကကပပီိုး သူ၏အစီအစဉ်တင်ိုးက လက်ခန္င်ရန်၊ သူက
့်
အပပည်အ
့် ဝယကကည်န္င်ရန်တဝိုးစ၊ွ သူ၏ကင်တွယ် တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးကပင် လက်မခကကတပ။
ထသဆ
့် ျှင ် သင်တ၏
့် လျှင ် ပပဿန မှ အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ တန က်ဆိုးဆန်ိုးစစ်ကကည်လ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည် အတက င်လိုးဝမတပါက်န္င်တသ ဗလ ဥခွပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ သင်တ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည် သင်တထ
တရ ိုး မယူတဆ င်လ တပိုး၊ သမဟ
့် သ သမမ
့်
့် တ် အသက်က မတပိုးဘဲ
ထအစ ိုး ဆက်လက်အသက်ရင
ှ န္
် င်သည်ဟူသည့်် လွဲမှ ိုးတသ ခစ ိုးချက်န္င
ှ ့်် တမျှ ်လငပ့်် ခင်ိုးကသ
တပိုးခဲသ
လွဲမှ ိုးသည့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်တယ
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ထသတသ
့်

ခစ ိုးချက်န္င
ှ ့်် တမျှ ်လငပ့်် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်တ မဟ
တ်တပ။ ထအတွ
ကတ
် ကက င ့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သင်တယ
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ ပြစ်စဉ်သည် ခယဝယလပ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အရှကအ
် တကက က်မပဲ့် ခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်က မျက်န္ ှ လ မျက်န္ ှ ရလပ်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသက်သက်ပြစ်၍ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးအပြစ် မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ မသတ်မတ
ှ ်န္င်ဟ
ငါတပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးမှ မည်သလျှ
့်
့် င ် အတက င်တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဤသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ က အထတပမ က်တစန္င်သနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်က သင်တယ
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးက
့် ကကည်ကကပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သင်တ၏
့် ကယ်ပင်ရည်မန
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် သူက
့် အသိုးချြပြစ်
့် ၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
သင်တတစ
့် ်က ိုးပခင်ိုး အတကက င်ိုး တန က်ထပ်အချက်အလက်တစ်ခပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
သင်တသည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က ယတသ ်လည်ိုး တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ ကမူ ပငင်ိုးပယ်ကက၏၊ သရ့် တွင ် သင်တ၏အပမင်
မျ ိုးက ငါအသအမှတ်မပပြု၊
့်
လက်တတွျို့ကျက တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ သူမျ ိုးကသ ငါချီိုးကျြူိုးပပီိုး
တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ခရစ်တတ ်က တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ အသအမှတ် မပပြုသူမျ ိုးကမူ
ငါလိုးဝမချီိုးကျြူိုးတပ။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က ထသတသ
သူမျ ိုးက မည်မျှပင်
့်
သစစ တစ င်သ
တက က်ကျစ်တသ သူမျ ိုးက အပပစ်တပိုးသည့်် ငါလက်
မှ
့် သည်ပြစ်တစ အဆိုး၌ သူတသည်
့်
့်
လွတတ
် ပမ က်မည်မဟတ်။ ထသူတသည်
တက က်ကျစ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ခရစ်တတ ်က မည်သည်အ
့် ခါကမျှ ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ မန ခြူိုးတသ ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ မှနတ
် ပ၏၊ ထသူတအထဲ
တင
ွ ် ခရစ်တတ ်က မသတသ သူမျ ိုး၊ ထအပပင်
ခရစ်တတ ်က
့်
့်
အသအမှတ်မပပြုတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုး ပါဝင်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သစစ တစ င်သ
့် တနသတရွ ျို့ ခရစ်တတ ်က မမစတ်ကကြုက် ဆက်ဆန္င်သည်ဟ သင်ယကကည်သတလ ။
မှ ိုးတလစွ။ ခရစ်တတ ်က သင်မသပခင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က မသပခင်ိုးပင်
ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က မည်မျှပင် သင်သစစ တစ ငသ
့်် သည်ပြစ်တစ ယင်ိုးမှ
အချည်ိုးန္ှိုးီ စက ိုးန္ှင ့်် ဟန်တဆ င်မမ
ှု ျှသ ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက င ့်် ဆတသ ် တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သ ၍နက်နတ
ဲ သ အသဉ ဏ်က လူတလက်
ခရရှရ တွင ်
့်
အခရ ကျသည် သ မကဘဲ လူက တဝြန်ရှုတခ
် ျပခင်ိုးန္ှင ့်် ထအရ ပပီိုးတန က် တက က်ကျစ်တသ သူမျ ိုးက
အပပစ်ဒဏ်တပိုးရန် အချက်အလက်မျ ိုး ရယူရ တွငလ
် ည်ိုး အခရ ကျတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။
တက င်ိုးသည့်် ရလဒ်မျ ိုး န္ှင ့်် ဆိုးသည့်ရ
် လဒ်မျ ိုးက သင်န ိုးလည်ပပီတလ ။ ထရလဒ်မျ ိုးက
သင်ခစ ိုးြူိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က သြအတွ
က် သင်တသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
သရမည်သ မက သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က သရမည်ဟူသည့််

သမမ တရ ိုးက သင်တတစ်
ရှသည်။ မည်သည့်အ
် ရ က
့် တနန့် ိုးလည်လ ြ ငါအလ
့်
ဦိုးစ ိုးတပိုးသငတ
့်် ကက င်ိုးက ဇတဝဇဝါမပြစ်န္င
ှ ၊့်် သမဟ
့် တ် အဓကမဟတ်သည့်် အရ က အဓကန္ှင ့််
အစ ိုးမထိုးန္ှင။့်် သမှ့် သ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးမွနတ
် သ ဆက်ဆတရိုးက အမှနတ
် ကယ်
သင်တည်တဆ က်န္င်မည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ပရင်ိုးန္ိုးီှ န္င်မည်၊ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပနီိုးတအ င် အမှနတ
် ကယ် လပ်တဆ င်န္င်မည် ပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့််
ယကကည်လ သည်မှ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တနပပီိုး ငါန္ှငတ
့်် ပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆ လ ခဲသ
့် ည်မှ
က လကက ပမင်တ
့် နပပီပြစ်တသ ်လည်ိုး ငါန္ှင ့်် တဝိုးကွ တနတသိုးလျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက မကက ခဏ တစ ်က ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏အဆိုးကလည်ိုး
ခနမ
် ့် န
ှ ိုး် ြ အလွ
နခ
် က်တပလမ်မ
့် ည်ဟ ငါတပပ ၏။ ငါန္ှင ့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တအ င်
့်
တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆခဲပ့် ခင်ိုးက သငက
့်် လူသဘ
ဝရှတသ သူ၊ သမမ တရ ိုးရတသ
ှ
သူအပြစ်
့်
တပပ င်ိုးလဲတအ င် တဆ င်ရွက်န္င်ပခင်ိုး မရှသည်သ မက သင်၏ဆိုးယတ်တသ စရက်မျ ိုးက
သင်၏သဘ ဝထဲတွင ် အရိုးစဲသ
ွ ွ ိုးတအ င်ပပြုပါက၊ ထအပပင်
သင်သည် ယခင်ကထက် န္ှစ်ဆန္ှစ်ပပန်
့်
မ နတထ င်လ ိုးလ သည်သ မကဘဲ ငါအတပေါ်
သင်၏အထင်အပမင်လွဲပခင်ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး
့်
တိုးပွ ိုးလ လက် သည်မှ ငါက
့် ပင် သင်၏လက်တထ က်တလိုးတစ်ဦိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုး
လ သည်အထ ပြစ်လ ပါက သင်၏တရ င်္ါသည် အတရပပ ိုး၌သ မက အရိုးထတင်တအ င် စွဲတနပပီဟ
ငါတပပ ၏။ သင်လပ်ရန်မှ သငအ
့်် တွက် အသဘအစီအစဉ် လပ်တပိုးသည်က တစ ငရ
့်် န်သ
ကျန်တတ ၏
င ် သင်သည် ငါက
တတ တ
့် ။ သပပြုလျှ
့် သင်၏ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တပိုးပါရန် အသန ိုးခြ မလ
့် ပ၊
့်
့်
အတကက င်ိုးမှ သင်သည် ခွငမ
့်် လတ်န္င်တသ အပပစ်၊ တသဒဏ်တပိုးထက်တသ အပပစ်က
ကျြူိုးလွနထ
် ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါသည် သငက
့်် ကရဏ ထ ိုးန္င်တသ ်မှ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်က သင်၏အသက်က န္တ်ယြ
ူ အပပင်
ိုးအထန် တတ င်ိုးဆမည်ပြစ်သည်၊
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်၏တစ ်က ိုးပခင်ိုးသည်
သ မန်ပပဿန တစ်ခ မဟတ်ဘဲ အလွနက် ကီိုးတလိုးသည်သ
့် ဘ ဝရှတသ ပပဿန တစ်ခ
ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ အချန်တန်လျှင ် သငက
့်် ကကြုတင်၍ သတမတပိုးဟ ငါက
ှ ။့််
့် အပပစ်မတင်န္င
အစပပန်တက က်ရမည်ဆလျှင-် သင်သည် တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သူ ခရစ်တတ ်က
သ မန်လူတစ်ဦိုးအပြစ်သ သတ်မတ
ှ ်ဆက်ဆလျှင၊် တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဤဘရ ိုးသခင်သည်
သ မန်လူတစ်တယ က်ထက်မပဟ ယကကည်လျှင ် သင်ပျက်စီိုးရတပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
သင်တအ
့် ိုးလိုးအတွက် ငါ၏တစ်ခတည်ိုးတသ သတတပိုးချက်ပင်တည်ိုး။

အလွန်ကကီားတလားတသ ခပဿန တစ်ြု- သစစ တ

က်ခြင်ား (၁)

မျ ိုးမကက မီ ငါ၏အမှု ပပီိုးစီိုးမည်ပြစ်က အတူပြတ်သန်ိုးတသ န္ှစတ
် ပါင်ိုးစွ သည် မခရပ်န္င်တသ
မှတ်ဉ ဏ်တစ်ခ ပြစ်လ တလပပီ။ ငါသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် မရပ်မန ိုး ထပ်တလဲလဲ
တပပ ဆက ငါ၏ အမှုသစ်က စဉ်ဆက်မပပတ် တဆ င်ရွက်တလပပီ။ ဟတ်တပ၏၊ ငါ၏
အကကပပြုချက်သည် ငါလပ်တဆ င်တသ အမှု အပင်ိုးအစ အသီိုးသိုးီ ၏ မရှမပြစ် လအပ်တသ
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါ၏ အကကဉ ဏ်မပါဘဲန္င
ှ ၊့်် သင်တအ
ွဲ ွ ိုးမည်
့် ိုးလိုး လမ်ိုးလသ
ပြစ်သည့်အ
် ပပင် လိုးဝ ဘ လပ်ရ၊ ဘ တပပ ရမှနိုး် မသပင် ပြစ်တနကကတကက င်ိုး သင်တက
့် ယ်သင်တ ့်
တတွျို့လမ်မ
့်် င
ွ ် ရှ၏။
့် ည်။ ငါ၏အမှုသည် ယခ ပပီိုးစီိုးတတ မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုး၏ တန က်ဆိုးအဆငတ
အကကဉ ဏ် တပိုးပခင်ိုးအမှုက ငါ လပ်တဆ င်ြ ဆန္ဒ
ရတသိုး
ှ
၏၊ ဆလသည်မှ သင်တ ကက
ိုးြ ့်
့်
့်
အကကပပြုစက ိုးမျ ိုး တပိုးရန်ပြစ်သည်။ ငါတမျှ ်လင်သ
့်် ငါ ခစ ိုးပပီိုးပြစ်သည့််
့် ည်မှ သင်တအတနပြင
့်
န ကျင်မမ
ှု ျ ိုးက အလဟဿပြစ်ခင
ွ ့်် တပိုးန္င်ကကမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထထက်
့်
ငါလပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် စဉ်ိုးစဉ်ိုးစ ိုးစ ိုး တစ င်တ
့် ရှ က်မှုက သင်တ န့် ိုးလည်န္င်က ၊
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် သင်တ ပပြုမူ
ပ၏ အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ်
့်
သတဘ ထ ိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည်ဟသ ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ ့်
န ိုးတထ င်လသည့်် စက ိုးမျြုိုး ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ မပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လက်ခရပခင်ိုး၌ သင်တ ့်
တမွျို့တလျ ်သည်ပြစ်တစ မတမွျို့တလျ ်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့််
၎င်ိုးတက
့် တ် ကသကတအ က်ပြစ်ပခင်ိုးပြငသ
့်
သင်တ လက်
ခန္င်သည်ပြစ်တစ၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
အနက် သတဘ ထ ိုးရမည်။
့်
့် သင်တ အတလိုး
့်
သမဟ
့် တ်ပါက သင်တ၏
့် သ မန်က လျှက ပြစ်ပပီိုး အတရိုးမစက်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တပပ ဆပပြုမူပတသည်
ငါက
့် အပပင်ိုးအထန် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်ပြစ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဧကန်အမှန ် ငါက
့်
့်
စက်ဆပ်ရွရှ တစလမ်မ
့် ည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အြန်တလဲလဲအကကမ်တထ င်ချီ- ြတ်ရှုန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
် ွ
့် အလွတ်ကျက်မှတ်၍ပင် သရှလ န္င်မည်ဟ ငါလွနစ
တမျှ ်လင်သ
သင်တသည်
သင်တန္ှ့် ငဆ
့်် င်တသ ငါ၏တမျှ ်လင်ခ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
့်
့် ျက်မျ ိုးက
့်
ပျက်ကွကန္
် င်မည် မဟတ်တချ။ သရ့် တွင ် ယခအခါ သင်တ တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ဤသ ့်
့်
အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုး မရှကကတပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် သင်တအ
့်် ရ ိုးပျက်တသ
့် ိုးလိုးသည် ကယ်ကျငတ
ဘဝတစ်ခ၊ သင်တ အ
့် ိုးရတကျနပ်သည်အထ စ ိုးတသ က်သည့်် ဘဝတစ်ခတွင ် နစ်ပမြုပ်ကကပပီိုး၊
သင်တထဲ
ူ ျှ သင်တ၏
ှ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်က ကကယ်ဝချမ်ိုးသ တစြ ့်
့် မှ မည်သမ
့် စတ်န္လ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးမပပြုကကတပ။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စစ်မှနတ
် သ
စရက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တက က်ချက်တစ်ခ ချလက်ပပီပြစ်သည်- လူသ ိုးသည် ငါက
့် အချန်မတရွ ိုး
သစစ တြ က်န္င်ပပီိုး မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အကကင်ိုးမဲ့် သစစ မရှန္င်တပ။
“လူသ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက အလွနခ
် ရပပီိုးပြစ်သည်မှ လူအသွ
ငသ
် ဏ္ဌ န်
့်

မရှတတ တ
့် ချ။” လူအမျ ိုးစက ဤစက ိုးရပ်က အတင်ိုးအတ တစ်ခထ ယခ သတပပြုမကကသည်။
ငါရည်ညန်ိုးသည့်် “သတပပြုမပခင်ိုး” သည် စစ်မှနတ
် သ အသပည န္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်တသ အတပေါ်ယ
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးမျှသ ပြစ်တသ တကက င ့်် ဤအရ က ငါတပပ ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တတွ
ူ ျှ
့် င ် မည်သမ
မမကယ်ကယ် တတကျကျ အကဲပြတ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ပ်စွ စစစ်န္င်ပခင်ိုး မရှသပြင်၊့် သင်တသည်
့် တ် တစစ
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မတရမရ ပြစ်ပမဲပြစ်ကကတလသည်။ သတသ
်
့်
ယခတစ်ကကမ်တင
ွ ် ငါသည် သင်တအတွ
ငိုး် ၌ တည်ရတသ
ှ
အဆိုးရွ ိုးဆိုး ပပဿန က ရှငိုး် ပပြ ့်
့်
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက ငါအသိုးပပြုလျက် ရှသည်။ ထပပဿန သည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်တအ
့် တသ ်
့် ိုးလိုးသည် “သစစ တြ က်ပခင်ိုး” ဟူသည့်် စက ိုးန္ှင ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ ကက၏၊ အဘယ်တကက င်ဆ
လူအမျ ိုးစသည် လင်တယ က်ျ ိုးက မမမယ ိုးက သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ မယ ိုးက မမလင်သ ိုးက
သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ သ ိုးပြစ်သက
ူ ြခင်က သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ သမီိုးပြစ်သက
ူ သူမ၏မခင်က
သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ ကျွနပ် ြစ်သက
ူ သူ၏သခင်က သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ မတ်တဆွအချင်ိုးချင်ိုး
သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုး အချင်ိုးချင်ိုးသစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ ကန်တရ င်ိုးသူမျ ိုးက ဝယ်သတ
ူ က
့်
သစစ တြ က်ပခင်ိုး စသည်တကဲ
့် တသ
သူတစ်ပါိုးက သစစ တြ က်သည့်် အရ တစ်ခခ လပ်မကကပပီိုး
့် သ
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤသ ဓကမျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ် သစစ တြ က်ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရ ပါရှ၏။
အတချြုပ်အ ိုးပြင်၊့် သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် ကတတစ်ခက ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုး၊ ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုး
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုး၊ သမဟ
် ့် ျင်လျက် ပပြုမူပခင်ိုး၊
့် တ်မျ ိုးက ဆနက
့် တ် လူမှု ကျင်ဝ
လူသ ိုးသဘ ဝ ဆိုးရှုိုးမှု ပပသပခင်ိုး ပစတစ်ခ ပြစ်သည်။ တယဘယျအ ိုးပြင ့်် တပပ ရလျှင၊်
ဤတလ ကထဲသ တမွ
့် ည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင်၊့် အပခ ိုးလူသ ိုး တစ်ဦိုးအတပေါ်
့် ိုးြွ ိုးခဲသ
သစစ တြ က်သည့်် တစ်ခခ လပ်ြူိုးသည်က သတရသည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် ယခင်က အပခ ိုးသူမျ ိုးက
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ သစစ တြ က်ြူိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင်တသည်
သမမ တရ ိုးက
့်
သစစ တြ က်ပခင်ိုးန္ှငည
့်် မ
ီ ျှသည့်် အရ တစ်ခက ကျြူိုးလွနပ် ပီိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ သင်၏မဘမျ ိုး သမဟ
့် တ်
မတ်တဆွမျ ိုးက သင် သစစ တြ က်န္င်စွမ်ိုး ရှသပြင်၊့် သင်သည် တစ်ပါိုးသမ
ူ ျ ိုးက
သစစ တြ က်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှပပီိုး၊ ထအပပင်
ငါက
ွ ်ိုး ရှက ငါစက်ဆပ်တသ အရ မျ ိုးက
့် သစစ တြ က်န္င်စမ
့်
လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရတပသည်
ှ
။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငတ
့်် ပပ ရလျှင၊် သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် အတပေါ်ယ
အကျငပ
့်် ျက်တသ အပပြုအမူတစ်ခမျှသ မဟတ်ဘ၊ဲ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါအတပေါ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခခပခင်ိုးန္ှင ့်် မန ခပခင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ် အတအကျ
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တအ က်ပါ ထွကဆ
် ချက်ပြင ့်် ငါ အကျဉ်ိုးချြုပ်ရပခင်ိုး ပြစ်သည့််
သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် လူသဘ
ဝ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသဘ ဝသည် ငါန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့်် လူအသီိုးသိုးီ ၏
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ရန်သူ ပြစ်သည်။

ငါက
့် အကကင်ိုးမဲ့် မန ခန္င်တသ အပပြုအမူသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ ငါအတပေါ်
့်
သစစ မတစ ငသ
့်် န္င်သည့်် အပပြုအမူသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါက
့် လမ်လည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါက
့်
လှညစ
့်် ိုးရန် မသ ိုးမျ ိုးက သိုးပခင်ိုးသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အယူအဆမျ ိုးစွ က
သထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထအယူအဆမျ ိုးက တနရ အန္ှတွ
့် ိုးသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ ငါ၏
့် င ် ပြန်ပခင်
သက်တသခချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးက မထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ငါန္ှင ့်် တဝိုးကွ ချန်တွင ် ဟန်တဆ င်အပပြုိုးမျ ိုး ပပြုိုးပပပခင်ိုးသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်၏။
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သင်တ အပမဲ
လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှခဲသ
့် ည့်် သစစ တြ က်ပခင်ိုး လပ်ရပ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
၎င်ိုးတသည်
သင်တကက
ူ ျှက ဤအရ က
့် ပ။ သင်တထဲ
့်
့် ိုးတွင ် မဆန်ိုးတတ တ
့် မှ မည်သမ
ပပဿန တစ်ခအပြစ် ထင်ကကမည် မဟတ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ တတွိုးထင်သည်မှ ဤသမဟ
့် တ်တပ။
ငါသည် ငါအတပေါ်
လူတစ်ဦိုး၏ သစစ တြ က်ပခင်ိုးအ ိုး အတရိုးမကကီိုးတသ ကစစတစ်ခအပြစ်
့်
သတဘ မထ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ထအရ က ဧကန်မချ ငါ လျစ်လျြူမရှု န္င်။ ယခတွင ် ငါသည် သင်တအလယ်
့်
အလပ်လပ်သည့်အ
် ချန်တွင၊် သင်တသည်
ဤနည်ိုးပြင ့်် ပပြုမူကက၏- သင်တက
့်် ရှ က်မည့်သ
် ူ
့်
့် တစ ငတ
တစ်ဦိုးမျှမရှသည့်် တနတရ
မမတက
် ရင်မျ ိုးအပြစ်
့် က်လ ပါက၊ သင်တသည်
့်
့် ယ်ကယ် ရှငဘ
တကကိုးတကက ခ
် ကဲ့် ကသည့်် ဓ ိုးပပမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ည် မဟတ်တလ ။ ထသ ပြစ်
့် ကကလမ်မ
့် ပျက်ပပီိုး
ကပ်တဘိုးတစ်ခက သင်တ ပြစ်
် ခါ၊ သငတ
့်် န က်တင
ွ ် ရှငိုး် လင်ိုးြ မည်
သူ ရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
့် တစသည့်အ
့်
အချြုျို့တသ သစစ တြ က်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့် ထပ်တလဲလဲ ပြစ်တသ အပပြုအမူမဟတ်ဘ၊ဲ
ရြန်ရခါပြစ်တတ်တသ ပြစ်ရပ်မျ ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ထသ ့်
့် မ နက ထခက်သည့်န
ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် တဆွိုးတန္ွိုးြ မထ
က်တန်ဟ သင်တ ထင်
ကကသည်။ သင်တသည်
ထသအမှ
် ကယ်
့်
့်
့်
့် နတ
တတွိုးထင်ပါက၊ သင်တသည်
အသစတ်မကဲ့် ကတပသည်။ ထသတတွ
့်
့် ိုးပခင်ိုးသည် ပန်ကန်မှု၏ နမူန န္ှင ့််
ပစတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ သဘ ဝသည် သူ၏အသက် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ ရှငသ
် န်ြ ့်
အ ိုးထ ိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက သူ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ သစစ တြ က်ပခင်ိုး၏
သတဘ သဘ ဝသည်လည်ိုး ထနည်ိုးတပူ ြစ်၏- သင်သည် တဆွမျြုိုး သမဟ
့် တ် မတ်တဆွတစ်ဦိုးက
သစစ တြ က်ြ တစ်
စတစ်ခက လပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးသည် သငဘ
့်် ဝ၏ အစတ်အပင်ိုးပြစ်ပပီိုး
့်
တမွိုးရ ပါ သဘ ဝ ပြစ်သည်က သက်တသပပတပသည်။ ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်သည့်် အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ဥပမ အတနပြင၊့်် လူတစ်ဦိုးသည် သူတစ်ပါိုးထမှ ခိုးယူပခင်ိုးက တမွျို့တလျ ်ပါက၊
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် တစ်ခါတစ်ရ ခိုးယန္
ူ င်ပပီိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ မခိုးယန္
ူ င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤ ''ခိုးယပူ ခင်ိုးက
့်
တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုး'' သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝအစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ခ
့် ိုးသည်ပြစ်တစ၊
မခိုးသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ခိုးယပူ ခင်ိုးသည် အမူအကျင့်် တစ်မျြုိုးမျှသ ပြစ်သည်ဟ
သက်တသမပပန္င်တပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတ၏
အစတ်အပင်ိုးပြစ်သည်က
့် ခိုးယပူ ခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတဘဝ၏
့်

သက်တသပပတပသည်- ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်- ခိုးယပူ ခင်ိုးသည်
့် သဘ ဝပြစ်၏။ အချြုျို့က တမိုးလမ်မ
၎င်ိုးတ၏
် တွက်၊ ပစစညိုး် တက င်ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ပမင်
် ခါ၊ တစ်ခါတစ်ရ
့် သဘ ဝပြစ်သည့်အ
့် သည့်အ
အဘယ်တကက င့်် မခိုးကကသနည်ိုး။ အတပြမှ အလွနရ
် ိုးရင
ှ ိုး် ၏။ ၎င်ိုးတ မခ
့် ိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
မျ ိုးစွ ရှ၏။ တစ ငက့်် ကည့်တ
် နတသ မျက်စမျ ိုးတအ က်မှ အလစ်သတ်ြ ထ
့် အရ က
ကကီိုးလွနိုး် တသ တကက င ့်် သမဟ
တပပသည့်အ
် ချန် မရှတသ တကက င၊့်် သမဟ
့် တ် လပ်ြ အဆင်
့်
့် တ်
အရ တစ်ခသည် တစျိုးကကီိုးလွနိုး် ပပီိုး အလွနတ
် င်ိုးကျပ်စွ တစ ငက့်် ကပ်ထ ိုးတသ တကက င၊့်် သမဟ
့် တ်
ထအရ က ၎င်ိုးတ အထူ
ိုး စတ်ဝင်စ ိုးမှု မရှကက၍ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သမဟ
ထ
့်
့် တ် သူတအြ
့်
့် အရ က
မည်သ အသ
ိုးဝင်မည်က မသန္င်ကကတသ တကက င ့်် စသည်ပြင ့်် တစ်စတစ်ရ က ၎င်ိုးတ မခ
့်
့် ိုးယူပခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်တပ။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ပြစ်န္င်၏။ သတသ
်
့်
မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ၊ အရ တစ်ခက ၎င်ိုးတ ခ
့် ိုးသည် ပြစ်တစ၊ မခိုးသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက
ဤအတတွိုးသည် တစ်ခဏ လျှပ်တစ်ပပက်သ တည်ရသည်
ှ
ဟ သက်တသမပပန္င်တပ။
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် ယင်ိုးသည် သ ၍ တက င်ိုးြအတွ
က် တပပ င်ိုးလဲရန် ခက်ခဲသည့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်
သဘ ဝ၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် တစ်ကကမ်မျှ ခိုးယူပခင်ိုးပြင ့််
့်
မတကျနပ်တပ။ အပခ ိုးသူတ၏
ှု ျ ိုးက မမတ၏
့် ပင်ဆင်မမ
့် ကယ်ပင်အပြစ် ယူသည့်် ထသတသ
့်
အတတွိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးတသ အရ တစ်ခခ သမဟ
့်် တ ်သည့်် အတပခအတနတစ်ခန္ှင ့််
့် တ် သငတ
ကကြုသည့်အ
် ချန်တင်ိုး ပြစ်တပေါ်တလသည်။ ထတကက
င့်် ဤအတတွိုး၏ ဇ စ်ပမစ်သည် တစ်ခါတစ်ရ
့်
ကကြုခက်ဆခက် မရည်ရွယ်ဘဲ ပပြုလပ်သည့်် အရ တစ်ခမျှသ မဟတ်ဘ၊ဲ ဤလူ၏ ကယ်ပင်
သဘ ဝထဲတွင ် ရှသည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ငါ တပပ ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။
မည်သမ
ူ ဆ မမတ၏
ှ တ
် သ သွငပ် ပင်က ကယ်စ ိုးပပြုြ မ
့် စစ်မန
့် မတ၏
့် ကယ်ပင် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်ရပ်မျ ိုးက အသိုးပပြုန္င်၏။ ဟတ်တပ၏၊ ဤစစ်မန
ှ တ
် သ သွငပ် ပင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝ
ပြစ်သည်။ သင်သည် တဝလ
့် ည်တကက င်ပတ် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် စက ိုးတပပ သူ ပြစ်ပါက၊ သင်သည်
တကွျို့တက က်တသ သဘ ဝ ရှ၏။ သင်၏သဘ ဝသည် တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲပါက၊ သင်သည်
လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ပပြုမူပပီိုး အပခ ိုးသူမျ ိုးအတနပြင့်် သင်၏ လှညပ့်် ြ ိုးမှုက ခရြ အလွ
န်
့်
လွယက
် ူတစသည်။ သင်၏ သဘ ဝသည် အလွနယ
် တ်မ ပါက၊ သင်၏စက ိုးမျ ိုးသည်
န ိုးဝင်ချြုလမ်မ
့်် ွက်မျ ိုးက
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်အ
့် ပပြုအမူမျ ိုးသည် သင်၏ ယတ်မ တသ လှညက
မြိုးကယ
ွ ်န္င်တပ။ သင်၏သဘ ဝသည် ပျင်ိုးရပါက၊ သင် တပပ သမျှအ ိုးလိုးသည် သင်၏
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပျင်ိုးရမှုအတွက် တ ဝန်ယူမှုက တခါင်ိုးတရှ င်ရန်သ ရည်ရွယ်သည်။
ပပီိုးလျှင ် သင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးသည် တန္ှိုးတကွိုးက ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
သမမ တရ ိုးက ြိုးကယ
ွ ်ရ တွင ် အတတ ်အတန် ကျွမ်ိုးကျင်လမ်မ
့် ည်။ သင်၏သဘ ဝသည်

စ န တတ်ပါက၊ သင်တပပ တသ စက ိုးသည် အကျြုိုးသင့်် အတကက င်ိုးသင့်် ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးစွ ကက်ညလ
ီ မ်မ
့် ည်။ သင်၏သဘ ဝသည်
သစစ ရှပါက၊ သင်၏စက ိုးမျ ိုးသည် ဧကန်မချ ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ ပ် ပီိုး သင် လပ်တဆ င်ပသည် သင်၏
သခင်က မသက်မသ ပြစ်တစန္င်မည့်် မည်သည့်အ
် ရ မဆန္ှင ့်် ကင်ိုးရင
ှ ိုး် လျက် အတပခခင်တပသည်။
သင်၏သဘ ဝသည် ရ င်္စတ်ပပင်ိုးထန်ပါက သမဟ
ှ
့် တ် တငွက တပ်မက်ပခင်ိုးရပါက၊
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဤအရ မျ ိုးပြင ့်် မကက ခဏ ပပည်န္
့် က
ှ တ
် နလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ သင်သည် လူတ ့်
တပါတပါ
့် ၊ ့် လူတက
့် တန်
့် တန် တမတ
့် ပျ က်မည် မဟတ်သကဲသ
့် စက်ဆပ်ရွရှ တစမည့်် စတသွပပီိုး
အကျငပ
့်် ျက်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အမှတ်တမဲ့် ကျြူိုးလွနမ
် လမ်မ
် တင်ိုးပင်၊
့် ည်။ ငါတပပ ခဲသ
့် ည့်အ
သင်သည် သစစ တြ က်တတ်တသ သဘ ဝရှပါက၊ ထသဘ ဝမှ သငက
့်် ယ်သင် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မလွတတ
် ပမ က်တစန္င်တပ။ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အမှ ိုးမကျြူိုးလွနြ
် ူိုးပါက၊ သင်၌
သစစ တြ က်တတ်တသ သဘ ဝ မရှဟူ၍ ကက မကိုးစ ိုးန္ှင။့်် သင်ဤသတတွ
့် ိုးထင်ပါက၊ သင်သည်
အကယ်ပင် ရွ စရ တက င်ိုးတပသည်။ ငါတပပ သည့်် အကကမ်တင်ိုး၊ ငါ၏စက ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
လူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် လူတစ်မျြုိုးကသ မရည်ရွယ်ဘ၊ဲ လူအ ိုးလိုးက ရည်ရွယ်တပသည်။ ကစစတစ်ခ၌
ငါက
အပခ ိုးကစစတင
ွ ် ငါက
့် သင် သစစ မတြ က်ပခင်ိုးတကက င်သ
့်
့် သင် သစစ မတြ က်န္င်ဟ
သက်တသမပပတပ။ သမမ တရ ိုးက ရှ တြွရ တွင၊် လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ၏
ဲ
့် အမ်တထ င်တရိုးထက
ဆတ်ဆင်ိုးမမ
ှု ျ ိုး အတတ အတွငိုး် တင
ွ ် ၎င်ိုးတ၏
ှု တ်ချမှု တပျ က်ဆိုးကကသည်။ လူအချြုျို့သည်
့် ယကကည်မစ
မသ ိုးစ ပပြုကွဲသည့်် အတတ အတွငိုး် တွင ် ငါက
် ့် တ်ကကသည်။
့် သစစ ရှြ ၎င်
့် ိုးတ၏
့် တ ဝန်က စွနလ
လူအချြုျို့သည် တဒင်္ဂ တပျ ်ရင်မန္
ှု င
ှ ့်် စတ်လှုပ်ရှ ိုးမှုက ရှ ရန် ငါက
် ့် ကကသည်။ လူအချြုျို့ မှ
့် စွနပစ်
အလင်ိုးတင
ွ ် အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၌ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးက ရရှသည်ထက်
တမှ င်မက်တသ လျှြုထဲ ကျဆင်ိုးလကကသည်။ လူအချြုျို့သည် မမတ၏
့် ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုက
တပ်မက်တမ ပခင်ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြအတွ
က် မတ်တဆွမျ ိုး၏ အကကပပြုချက်က လျစ်လျြူရှု ကကပပီိုး၊
့်
ယခပင်လျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် အမှ ိုးမျ ိုးက ဝန်မခန္င်ကကသကဲသ
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
မတပပ င်ိုးလဲန္င်ကကတပ။ လူအချြုျို့သည် ငါ၏ကွယ်က မှုက ရရှရန်အလငှ့် ငါန့် မတအ က်တင
ွ ်
ခဏတစ်ပြြုတ် အသက်ရှငက် ကစဉ်တွင၊် အပခ ိုးသူတမှ့် အသက်က ြက်တွယ်ပပီိုး တသပခင်ိုးက
တကက က်ရွ ျို့ ကကတသ တကက င ့်် မတတ်သ ၍ ငါထ
ှ
။
့် အနည်ိုးငယ်မျှသ ဆက်ကပ် အပ်န္ကကတလသည်
ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးတသ အကျင်ပ
့် ပပင် သကခ မဲတ
့် ျက်သည်အ
့် သ လပ်ရပ်မျ ိုးသည် လူတ ၎င်
့် ိုးတ ့်
စတ်န္လ
ှ ိုး အတွငိုး် နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ ထဲတွင ် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ငါက
့်
သစစ တြ က်ကကပပီိုးပြစ်သည့်် အပပြုအမူမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဟတ်တပ၏၊ လူတသည်
ငါက
့်
့်
သစစ တြ က်ြ ကက
့် ြုတင်မစီစဉ်ကကသည်က ငါ သ၏။ ၎င်ိုးတ၏
့် သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်

သဘ ဝဗီဇ၏ သဘ ဝအတလျ က် တြ ်ပပချက်ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့် ၊ ့်
့် သစစ မတြ က်လကကသကဲသ
ငါက
စတစ်ရ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် မည်သမ
ူ ျှ မတပျ ်ရင်တပ။
့် သစစ တြ က်ြ တစ်
့်
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
တကက က်ရွ ျို့ မှုပြင ့်် တန်လှုပ်တနကကသည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
င ့််
့်
့်
ဤသစစ တြ က်မှုမျ ိုးက မည်သ အြတ်
ဆယ်ကကမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် လက်ရအတပခအတနက
ှ
မည်သ ့်
့်
တပပ င်ိုးလဲမည်ဆသည်က သင်တ တတွ
ိုးတနကကသတလ ။
့်

အလွန်ကကီားတလားတသ ခပဿန တစ်ြု- သစစ တ

က်ခြင်ား (၂)

လူသ ိုး၏ သဘ ဝဗီဇသည် ငါ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အတတ ်အတန် ကွဲပပ ိုး၏။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ သဘ ဝမှ စ တန်ထမှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အစပပြုသည့်အ
် တွက်၊
လူသ ိုး၏ သဘ ဝဗီဇသည် စ တန်၏ စီမပပြုပပင်ပခင်ိုးခရပပီိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည်အ
့် တွက် ပြစ်၏။
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ဆိုးယတ်မန္
ှု င
ှ ့်် အကျည်ိုးတန်မ၏
ှု လမ်ိုးမိုးမတ
ှု အ က်
အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သမမ တရ ိုး၏ တလ က သမဟ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်
့် တ် သနရ
တစ်ခထဲတွငပ
် င် မကကီိုးပပင်ိုးတပ၊ ထအပပင်
အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုး သ ၍ပင် မရှတပ။
့်
ထတကက
င၊့်် မည်သမ
ူ ဆသည် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး အခက်အတနမ
် ့် ှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် သဘ ဝဗီဇအတွငိုး် တွင ်
သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်ြမှ့် မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ဆ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး န ခတသ
အန္ှစ်သ ရတစ်ခပြင ့်် တမွိုးြွ ိုးြ သ
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် လူတသည်
့် ၍ မပြစ်န္င်တပ။ ဆနက
့်
ဘရ ိုးသခင်က အ ခသည့်၊် ဘရ ိုးသခင်က မန ခသည့်် သဘ ဝဗီဇတစ်ခရှပပီိုး သမမ တရ ိုးအတွက်
ချစ်ချင်ိုးတမတတ မရှတချ။ ဤသဘ ဝဗီဇသည် ငါ တဆွိုးတန္ွိုးချင်သည့်် ပပဿန - သစစ တြ က်ပခင်ိုးပြစ်၏။ သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူအသီိုးသိုးီ အ ခပခင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုးထတ
ဲ ွငသ
်
တည်ရပပီ
ှ ိုး ငါအထဲ
တင
ွ ် မရှသည့်် ပပဿန တစ်ခ ပြစ်သည်။
့်
ခရစ်တတ ်ကသ
ဲ့် ပင်
ှ သ
် ည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုးတွင ်
့် လူအ ိုးလိုး တလ ကထဲတွင ် အသက်ရင
ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်သည့်် သဘ ဝရှတသ ်လည်ိုး ခရစ်တတ ်၌ အဘယ်တကက င ့်် မရှပါသနည်ိုးဟ
အချြုျို့က တမိုးကကလမ်မ
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ရှငိုး် ပပရမည့်် ပပဿန တစ်ခ
့် ည်။ ဤသည်မှ သင်တအ
့် ိုး ရှငိုး် ရင
ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တည်ရပခင်
ှ ိုး၏ အတပခခမှ ဝည ဉ်၏ အြန်ြန် လူဝင်စ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် တပပ ရလျှင၊် ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်က လူဝင်စ ိုးချန်တွင ် လူတင်ိုးသည် ဇ တပကတပြင ့််
လူဘဝတစ်
ခက ရရှ၏။ လူခန္ဓ
ွ ၊် တန က်ဆိုးအခက်အတနပ် ြစ်
့် သည့််
့်
့် တစ်ခ တမွိုးြွ ိုးပပီိုးတန က်တင
ဝည ဉ်က မမ၏ အခွက စွနခ
် ့် ွ သည့်အ
် ချန်၊ ဇ တပကတက တန က်ဆိုး ဆက်၍

မရှငသ
် န်န္င်တတ သ
် န်တလသည်။ လူတစ်ဦိုး၏
့် ည်အထ ထခန္ဓ ၏ အသက်သည် ဆက်လက် ရှငသ
ဝည ဉ်သည် အကကမ်ကကမ် သွ ိုးလက် လ လက် ပြစ်တနလျက်၊ ဤပြစ်စဉ်သည် အြန်ြန် ပြစ်က ၊
ဤသပြင
ွ ်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ဆက်လက် ထန်ိုးသမ်ိုး ထ ိုးတလသည်။ ဇ တပကတ၏
့် ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသက်သည် လူဝ့် ည ဉ်၏ အသက်လည်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူဝ့် ည ဉ်က လူသ ိုး၏ ဇ တပကတ တည်ရပခင်
ှ ိုးက
တထ က်ပတ
့် ပိုးတလသည်။ ယင်ိုးမှ လူအသီိုးသိုးီ ၏ အသက်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်ထမှ လ ပပီိုး
အသက်သည် ဇ တပကတတွင ် တမွိုးရ ပါ မဟတ်ဟ ဆလသည်။ ထတကက
င ့်် လူသဘ
ဝဗီဇသည်
့်
့်
ဝည ဉ်ထမှလ ပပီိုး၊ ဇ တပကတထမှ မဟတ်တချ။ လူအသီိုးသိုးီ ၏ ဝည ဉ်ကသ စ တန်၏
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ပ် ခင်ိုးမျ ိုး၊ တဝဒန န္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးတအ
သ ့်
့် ိုး ၎င်ိုးတ မည်
့်
တတွျို့ ကကြုကကပပီိုးပြစ်သည်က သသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတအြ မသ
ရှန္င်တသ
့်
အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးန္ှင ့်် ငါကယ်တင်ကက ိုးက အကွ အတဝိုးမှ သ ၍
့်
ကကီိုးမ ိုးလ ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အသက်တ သည် သ ၍ သ ၍ တမှ င်မက်လ စဉ်တွင၊်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အမှတတ
် မဲ့် သ ၍ တမှ င်မက်လ သည်၊ သ ၍ ညစ်ညြူိုးလ ပပီိုး သ ၍ သ ၍
ဆိုးညစ်လ တလသည်။ စ တန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဝည ဉ်မျ ိုးက သူ၏ လက်ထတ
ဲ ွင ်
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးတသ တကက င၊့်် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည်လည်ိုး စ တန်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရသည်မှ
မှနတ
် ပ၏။ ထသတသ
ဇ တပကတန္ှင ့်် ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်သ ့်
့်
့်
မဆနက
် ့် ျင်ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
သူန္င
ှ ့်် အဘယ်သ ပင်
့်
့် ကအ ိုးပြင ့််
သဟဇ တပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ စ တန်က တလထထဲသ ငါ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူသည် ငါက
့်
့် ပစ်ချသည့်အ
သစစ တြ က်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတန
၎င်ိုးတ၏
့် က် လူသ ိုးတသည်
့်
့် ပတ်သက်မှု အဘယ်သ ့်
လွတက
် င်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ သစစ တြ က်ပခင်ိုးက လူသ ိုး သဘ ဝဗီဇပြစ်ရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတတွိုးတခေါ်တပမ ်ပမင်မှုက သင်တ န့် ိုးလည်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
ခရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရကလည်ိုး သင်တ ယ
ှု သင
ှ
သ
့်် ည်ဟ ငါယကကည်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကကည်မရ
ဝည ဉ် ဝတ်ဆင်ခသ
ဲ့် ည့်် ခန္ဓ သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ ခန္ဓ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်သည် အထွတ်အထပ်ပြစ်၏။ သူသည် အနန္တတန်ခိုးရသည်
ှ
၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပပီိုး တပြ ငမ
့်် တ်တလသည်။
အလ ိုးတပ
ူ င်၊ သူ၏ခန္ဓ သည်လည်ိုး အထွတ်အထပ်ပြစ်ပပီိုး၊ အနန္တတန်ခိုးရက
ှ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ၍
တပြ ငမ
့်် တ်တလသည်။ ထသတသ
ခန္ဓ တစ်ခသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ြ ့်
့်
အကျြုိုးပပြုသည့်အ
် ရ ၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပပီိုး၊ မွနပ် မတ်က အနန္တတန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည့်စ
် သည့်် အရ ကသ
လပ်တဆ င်န္င်တလသည်။ သူသည် သမမ တရ ိုးက ချြုိုးတြ က်သည့်၊် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးမျှတမှုတက
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသည်အ
့် ပပင်
့် ချြုိုးတြ က်သည့်် မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်က သစစ တြ က်သည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ သ ၍ပင် လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတပ။

ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် ၏၊ ထတကက
င ့်် သူ၏ ခန္ဓ က စ တန်က မြျက်ဆိုးီ န္င်တပ။ သူ၏
့်
ခန္ဓ သည် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးတသ အန္ှစ်သ ရ ရှတလသည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး၊
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည်မှ ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဘဲ လူပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ စ တန်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ခန္ဓ က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ မပြစ်
န္င်တပ။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးန္ှင ့်် ခရစ်တတ ်သည်
့်
့်
တနရ တစ်ခတည်ိုးအတွငိုး် တနထင်ကကသည် ဆသည့်အ
် ချက် ရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ စ တန်၏
ဝင်ပိုးူ ပခင်ိုးခရက ၊ အသိုးပပြုခရပပီိုး အမြမ်ိုးခရသည်မှ လူသ ိုးသ ပြစ်သည်။ ဆနက
် ့် ျင်ြက်အတနပြင၊့််
ခရစ်တတ ်က စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး ထ ဝရ မသက်တရ က်န္င်တပ၊ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
စ တန်သည် အပမငဆ
့်် ိုးတသ တနရ သ တက်
ကကပခင်ိုးင ှ ဘယ်တသ အခါမျှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်ထ ဘယ်တသ အခါမျှ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ် န္င်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ယတနတွ
ှ အ
့်် မျှ ငါက
့် င၊် စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည်န္င
့်
သစစ တြ က်သည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သ ပြစ်သည်က သင်တအ
့်် ။
့် ိုးလိုး သသင၏
သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် ခရစ်တတ ် နည်ိုးနည်ိုးမျှ ပါဝင်သည့်် ကစစရပ် ဘယ်တသ အခါမျှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရသည့်် ဝည ဉ် အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ အပ်စိုးမထ
ှု တ
ဲ ွင ်
ထန်ိုးသမ်ိုးခထ ိုးရသည်။ ခရစ်တတ ်က ယကကည်တသ သူတက
ဲ
ိုးပပီိုး၊ စ တန်၏ စခန်ိုးမှ
့် သ ခွထ
ကယ်တင်ခရက ယတန၏
ဲ တခေါ်
့် န္င်ငတတ ်ထသ
့် တဆ င်ခရတလသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် စ တန်၏
လမ်ိုးမိုးမတ
ှု အ က်တွင ် အသက်မရှငက် ကတတ တ
်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ သဘ ဝ ဗီဇသည်
့် ချ။ သတသ
့်
လူသ ိုး၏ ဇ တပကတထဲ အပမစ်တယ
ွ ်ဆပဲ ြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
့် ဝည ဉ်သည်
ကယ်တင်ခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး သင်တ၏
့် သင်တ ့်
့် သဘ ဝဗီဇက ယခင်အတင်ိုး ရှဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ငါက
သစစ တြ က်မည့်် အလ ိုးအလ က တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး် ရှတနဆဲ ပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။ ထတကက
င့််
့်
သင်တ၏
ှ အ
့်် မျှ ငါ၏ အမှု အလွနရ
် ည
ှ က် က ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် သဘ ဝဗီဇက တပကတ်ကတ်န္င်သည်န္င
ယခ၊ သင်တ၏
ဆ
် ည်ိုးကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်တ၏
ှ
့် တ ဝန်မျ ိုးက သင်တ ပြည့်
့်
့် အရည်အချင်ိုးရသမျှ
ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက သင်တအ
ိုးသီိုးသည် ငါက
့်
့် ိုးလိုး ကကြုတနကကရတပသည်၊ သတ
့် င် သင်တအသီ
့်
သစစ တြ က်န္င်စမ
ွ ်ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး စ တန်၏ အပ်စိုးမှုဆသ
ီ ၊ ့် သူ၏ စခန်ိုးဆီသ ပပန်
ွ ်ိုးရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့် သွ ိုးန္င်စမ
သင်တ၏
ွ ်ိုး ရှကကသည်- ဤသည်မှ ပငင်ိုးမရန္င်သည့််
့် အသက်တ တဟ င်ိုးမျ ိုးဆီသ ပပန်
့် သွ ိုးန္င်စမ
အချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊် ယခ သင်တ ပပသကဲ
သ
့် လူ
ဝ သမဟ
့်
့် သဘ
့်
့် တ် လူသ ိုးန္ှင ့််
ဆင်တူမှု အနည်ိုးငယ်မျှ ပပြရန်
က် ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ကကီိုးတလိုးသည့််
့် သင်တအတွ
့်
ကစစရပ်မျ ိုးတွင၊် သင်တ ြျက်
ဆိုးီ ခရလမ်မ
ပ၍၊ ထ ဝရ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
့်
့်
ကဆိုးမိုးတမှ င်ကျကန်ိုးကကြုလမ်မ
့် ည်၊ ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
့် ည်၊ ဘယ်တသ အခါမျှ

တစ်ြန် လူဝင်စ ိုးလမ်မ
ွ ် ချထ ိုးသည့်် ပပဿန ပြစ်သည်။
့် ည် မဟတ်တချ။ ဤသည်မှ သင်တတရှ
့် ျို့တင
ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်တက
့် ငါ သတတပိုးသည်မှ ပထမဦိုးစွ ငါ၏ အမှု အချည်ိုးန္ှိုးီ မပြစ်ြရန်
့်
အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး၊ ဒတယအတနပြင ့်် အလင်ိုး၏ တနရက်
ွ ် သင်တအ
ှ န္
် င်ကကြ ့်
့် မျ ိုးထဲတင
့် ိုးလိုး အသက်ရင
အလငှ့် ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် ငါ၏ အမှု အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်က အတရိုးကကီိုးသည့်် ပပဿန
မဟတ်တပ။ အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ မှ သင်တသည်
တပျ ်ရင်တသ ဘဝမျ ိုးန္ှင ့်် အဩ
့် ြွယ်
့်
အန င်္တ်တစ်ခ ရှန္င်ကကြ ပြစ်
့် သည်။ ငါ၏ အမှုမှ လူတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှု
ပြစ်သည်။ သင်၏ ဝည ဉ်သည် စ တန်၏ လက်ထသ
ဲ ကျတရ
က်ပါက၊ သင်၏ ခန္ဓ သည်
့်
ပငမ်သက်ပခင်ိုးပြင ့်် အသက်ရင
ှ ် လမ်မ
်
တပိုးတနပါက၊ သင်၏
့် ည် မဟတ်။ ငါသည် သင်၏ ခန္ဓ က ကွယက
ဝည ဉ်သည်လည်ိုး ငါ၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မတ
ှု အ က်တွင ် ဧကန်မချ ရှလမ်မ
့်် အမှနတ
် ကယ် ငါ
့် ည်။ သငက
စက်ဆပ်ပါက၊ သင်၏ ခန္ဓ န္ှင ့်် ဝည ဉ်တသည်
စ တန်၏ လက်ထသ
ဲ တစ်
ပပြုင်နက်တည်ိုး
့်
့်
ကျတရ က်လမ်မ
့် ည်။ ထအခါ သင်၏ အတပခအတနက သင် စတ်ကိုးူ န္င်သတလ ။ တစ်တန ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သငအ
့်် တပေါ် ကျွဲပါိုးတစ င်ိုးတိုးီ ပြစ်ပါက၊ ငါက
့် သစစ တြ က်သည့်် သင်တ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
် တွက်၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသ လိုးဝ
့် ည် မဟတ်သည့်အ
ကွယတ
် ပျ က်သည်အထ သငက
့်် တဝဒန ပပင်ိုးထန်တသ ညှဉ်ိုးဆဲမက
ှု ခတစမည့်် စ တန်ဆီ လိုးဝ ငါ
လဲတပပ င်ိုးတပိုးအပ်မည်၊ သမဟ
ှု ်ကယ်တင်မရသည့်် အသင် လူသ ိုးတက
့် တ် တရွ ိုးန္တ
့် ငါ
ကယ်တင်ကယ်ကျ အပပစ်တပိုးမည်။
သင်တအ
ငိုး် ကျန်ရသည်
ှ
က ပမင်ြရန်
့် သစစ တြ က်ပခင်ိုး မည်မျှ သင်တအတွ
့် ိုးလိုးသည် ငါက
့်
့် ယခ
ပမန်န္င်သမျှပမန်ပမန် မမကယ်ကယ် စစမ်ိုးစစ်တဆိုးသင၏
့်် ။ သင်တ၏
ှု စတ်မရှညစ
် ွ ငါ
့် မက
့် တနပ် ပန်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတန၏။ ငါန္ှင ့်် ဆက်ဆရ တွင ် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ မပြစ်န္င
ှ ။့်် လူတန္ှ့် င ့်် ငါ ဘယ်တသ အခါမျှ
တပါတပါ
ဆက်ဆပခင်ိုးမရှ။ တစ်စတစ်ရ ငါပပြုမည်ဟ ဆပါက၊ ထအရ က တသချ တပါက် ငါ ပပြု၏။
့် ဆဆ
့်
သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးအနက် ခယူကကသည့်် သူတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး
့်
၎င်ိုးတက
့် ထင်
လမ်မ
့်် ။ ငါလချင်သည်မှ
့် ည်မဟတ်ဟ ငါ တမျှ ်လင၏
့် သပပ စတ်ကိုးူ ယဉ်ဇ တ်လမ်ိုးကဲသ
့်
သင်တထ
့် မှ ခင်လတသ လပ်ရပ်ပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုး မဟတ်တပ။ ထတန
့် က်၊
ငါ၏ တအ က်ပါ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက သင်တ တပြကကရမည်
- ၁။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ် အတစခသူတစ်ဦိုး
့်
ပြစ်ပါက၊ တလျ ရ
့် ဲမှု သမဟ
့် သစစ ရှရှ
့် တ် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး တစ်ခမျှ မပါဘဲ၊ သင်သည် ငါက
အတစခမှု တပိုးန္င်သတလ ။ ၂။ သငက
့်် ငါ လိုးဝ အသအမှတ်မပပြုသည်က သင် တတွျို့ ရှပါက၊ သင်သည်
ဆက်လက် တနထင်ပပီိုး ငါက
့် ရ သက်ပန် အတစခမှု တပိုးန္င်ဦိုးမည်တလ ။ ၃။ သင်သည်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးစွ အသိုးပပြုပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး သငက
့်် ငါ အလွနစ
် မ်ိုးက ိုးဆဲပြစ်ပါက၊ မထင်တပေါ်ဘဲ
သင်သည် ငါအတွ
က် ဆက်လက် အလပ်လပ်တနန္င်မည်တလ ။ ၄။ ငါအတွ
က် သိုးစဲပွ ခင်ိုးမျ ိုး
့်
့်

ပပြုပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ သင်၏ အတသိုးအြွဲ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ငါ မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးပါက၊ သင်သည်
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စတ်အ ိုးငယ်က စတ်ပျက်လ မည်တလ သမဟ
့် တ်၊ တဒါသပင် ထွက်လ ပပီိုး
တအ ်ဟစ် ဆဲတရိုးမည်တလ ။ ၅။ ငါအတွ
က် ချစ်ပခင်ိုးမျ ိုးစွ န္ှငအ
့်် တူ အစဉ်အပမဲ အလွန ်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ပပီိုးသည့်တ
် င် မကျန်ိုးမ မှု၊ ဆင်ိုးရဲမန္
ှု င
ှ ့်် သင်၏ မတ်တဆွမျ ိုး၊ တဆွမျြုိုးမျ ိုး၏
စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ ညှဉ်ိုးဆဲမှုက သင် ခရပါက၊ သမဟ
့် တ် ဘဝတွင ် အပခ ိုး
ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်တစ်ခက သင် ကက့်ကက့်ခရပါက၊ ငါအတွ
က် သင်၏ သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တ ဆက်
ရဦိုး
ှ မည်တလ ။ ၆။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ သင် စတ်ကိုးူ ထ ိုးသည့််
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တစ်ထပ်တည်ိုးမပြစ်ပါက၊ သင်၏
အန င်္တ်လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင် မည်သ တလျှ
က်လှမ်ိုးလမ်မ
်လငင်ခ
ဲ့် ည့််
့် ည်နည်ိုး။ ၇။ သင် ရရှြ တမျှ
့် သ
့်
့်
အရ မျ ိုး တစ်ခကမျှ သင် မရရှပါက၊ သင်သည် ငါ၏ တန က်လက်အပြစ် ဆက်လက်ရန္
ှ င်မည်တလ ။
၈။ ငါအမှု
် ျက်န္င
ှ ့်် အဓပပါယ်က သင် လိုးဝ န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည် ထင်ရ ပမင်ရ
့် ၏ ရည်ရွယခ
တဝြန်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် တက က်ချက်ချမှုမျ ိုး မပပြုလပ်သည့်် န ခတသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ၉။ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ အ
့်် တူတကွ ရှစဉ်တွင၊် ငါ တပပ ပပီိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
ငါပပြုပပီိုးသည့်် အမှုအ ိုးလိုးက သင် တန်ြိုးထ ိုးန္င်သတလ ။ ၁၀။ သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
မရရှတသ ်လည်ိုး ငါအတွ
က် တစ်သက်တ ဆင်ိုးရဲဒကခက ကက့်ကက့် ခရန် လလ ိုးလျက် ငါ၏ သစစ ရှတသ
့်
တန က်လက်တစ်ဦိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ၁၁။ ငါအြ
ငှ့် ၊ သင်၏ အန င်္တ် ရှငသ
် န်တရိုး
့် အလ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးအတွက် စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုး၊ စီစဉ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ပပင်ဆင်ပခင်ိုးတက
့် သင်
စွနလ
် ့် တ်န္င်သတလ ။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးသည် သင်တအတပေါ်
ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊
့်
သင်တအ
်လင၏
့်် ။ သင်တက
ွ ိုး် မျ ိုးက
့် အတပြမျ ိုးတပိုးန္င်ြ ငါတမျှ
့် ိုးလိုး ငါက
့်
့် ဤတမိုးခန
တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ တစ်ခ သမဟ
် ည်ိုးပပီိုးပြစ်ပါက၊ သင် ဆက်လက်
့် တ် န္ှစ်ခက သင် ပြည့်ဆ
ကကြုိုးပမ်ိုးရမည်။ ဤသတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးထဲမှ တစ်ခတစ်တလက သင် မပပီိုးတပမ က်န္င်ပါက၊ သင်သည်
ဧကန်မချ ငရဲထသ
ဲ ပစ်
လူတအြ
ငါန္ှင ့််
့် ချခရမည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ကက်ညန္
ီ င်သည့်လ
် ူမျ ိုး မချ မဟတ်သည့်အ
် တွက် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါ ထပ်တပပ ြမလ
့် ။
မည်သည့်အ
် တပခအတနတွငမ
် ဆ ငါက
် တ
ူ စ်ဦိုးက ငါ၏ အမ်တင
ွ ် အဘယ်သ ငါ
့် သစစ တြ က်န္င်မည့်သ
့်
ထ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ အတပခအတနအမျ ိုးစ၌ ငါက
့် သစစ တြ က်န္င်ဦိုးမည့်် သူမျ ိုးအတွက်မူ၊ အပခ ိုး
အစီအစဉ်မျ ိုး ငါ မပပြုမီ ၎င်ိုးတ၏
်၊ မည်သည့််
့် တဆ င်ရွက်ချက်က ငါ တလ့်လ မည်။ သတသ
့်
အတပခအတနတွငမ
် ဆ ငါက
ွ ်ိုးရကကသူ
ှ
အ ိုးလိုးက ငါ လိုးဝ တမတ
့် သစစ တြ က်န္င်စမ
့် လျ မ
့် ည် မဟတ်။
၎င်ိုးတက
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါ အမှတ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ငါ၏ စတ်န္လ
့် ဆိုးယတ်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက
ပပန်ဆပ်ြ အခွ
ငအ
့်် တရိုး တစ ငဆ
့်် င်ိုးမည်။ ငါ တင်ပပပပီိုးသည့်် သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးမှ သင်တ ့်
့်

မမကယ်ကယ် ဆန်ိုးစစ်ရမည့်် ပပဿန မျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့် သင်တအ
့် ိုးလိုး တလိုးတလိုးနက်နက်
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်န္င်ပပီိုး ငါက
့်် ။ မတဝိုးသည့််
့် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ မဆက်ဆြ ငါ
့် တမျှ ်လင၏
အန င်္တ်တွင၊် ငါ၏ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး န္ှငယ
့်် ဉ်
ှ ၍ ငါက
့် သင်တ တပိုး
့် ပပီိုးသည့်် အတပြမျ ိုးက ငါ
စစ်တဆိုးမည်။ ထအချန်တွင၊် သင်တထ
် ရ ကမျှ တန က်ထပ် ငါ တတ င်ိုးဆမည်
့် မှ မည်သည့်အ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သ ၍ တလိုးနက်သည့်် ဆဆိုးမမှုက ငါ တပိုးမည်မဟတ်။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ငါ၏
ဩဇ အ ဏ က ငါကျငသ
့်် ိုးမည်။ ထ ိုးသငသ
့်် ည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးက ထ ိုးမည်၊ ချီိုးပမှငခ
့်် ရသငသ
့်် မ
ူ ျ ိုး
ချီိုးပမှငခ
့်် ရလမ်မ
့်် မ
ူ ျ ိုး စ တန်ထ လဲအပ်ခရလမ်မ
့် ည်၊ စ တန်ထ လဲအပ်ခရသငသ
့် ည်၊ ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန်
အပပစ်တပိုးခရသငသ
့်် မ
ူ ျ ိုး ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
့်် မ
ူ ျ ိုး ြျက်ဆိုးီ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ပျက်စီိုးသငသ
ခရလမ်မ
င၊့်် ငါ၏ တနရက်
့်် ှကြ
် မည်
သမ
ူ ျှ ရှတတ မ
့် ည်။ ထတကက
့် က လတွင ် ငါက
့် တန္ှ ငယ
့် ည်မဟတ်။
့်
့်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ယကကည်သတလ ။ ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးက သင် ယကကည်သတလ ။ ငါက
့်
လှညပ့်် ြ ိုးပပီိုး သစစ တြ က်သည့်် ဆိုးညစ်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ အပပစ်တပိုးမည်က သင် ယကကည်
သတလ ။ ထတနရက်
အတစ တလျင် တရ က်လ ြအတွ
က် သင် တမျှ ်လငသ
့်် တလ ၊ သမဟ
့်
့်
့် တ် တန က်မှ
တရ က်လ ြအတွ
က် သင် တမျှ ်လငသ
့်် တလ ။ သင်သည် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက တကက က်လန ် ့်
့်
သူတစ်ဦိုးတလ ၊ သမဟ
့်
့် တ် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ကက့်ကက့်ခရမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး ငါက
အ ခမည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုးတလ ။ ထတနရက်
တရ က်သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ဩဘ သမျ ိုးန္ှင ့်် ရယ်သမျ ိုးကက ိုး
့်
အသက်ရင
ှ မ
် ည်တလ ၊ သမဟ
ဲ မ်မ
့် ည်တလ ဆသည်က သင်
့် တ် သင် ငတကကိုးက အသွ ိုးကကတ်ခလ
စတ်ကူိုးန္င်သတလ ။ မည်သည့်် နင်္ိုးန္ှငက့်် ကြုြ သင်
တမျှ ်လငသ
့်် နည်ိုး။ သင် ကျွန္ပ်
် က တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး်
့်
ယကကည်သတလ ၊ သမဟ
့် တ် တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး် သသယရှသတလ ဆသည်က သင် တလိုးနက်စွ စဉ်ိုးစ ိုး
ဆင်ပခင်ြူိုးသတလ ။ သင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးက မည်သည့်် အကျြုိုးဆက်မျ ိုးန္ှင ့််
ရလဒ်မျြုိုးမျ ိုး သငအ
့်် တပေါ် ကျတရ က်မည်က သင် င်္ရတစက် စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ြူိုးသတလ ။
တစ်လှညအ
့်် တနပြင့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး ပပည့်စ
် လမ်မ
် ကယ်
့် ည်ဟ သင် အမှနတ
တမျှ ်လငသ
့်် တလ သမဟ
့်် တနပြင့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် မည်က သင်
့် တ် တစ်လှညအ
တကက က်လနသ
် ့် တလ ။ ငါ၏ အမှုမျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြရန်
့် အလငှ့် မကက မီ ငါထွက်ခွ သည်က သင်
တမျှ ်လငပ
့်် ါက၊ သင်ကယ်တင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက သင် မည်သ သတဘ
ထ ိုးသငသ
့်် နည်ိုး။
့်
ငါ၏ ထွက်ခွ ပခင်ိုးက သင် မတမျှ လ
် ငသ
့်် ကဲသ
့် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး ချက်ချင်ိုး ပပည့်စ
် ြ ့်
့်
သင်မတမျှ ်လငပ
့်် ါက၊ ငါက
့် သင် အဘယ်တကက င ့်် ယကကည်တသိုးသနည်ိုး။ သင် အဘယ်တကက င ့်် ငါ ့်
တန က်လက်တနသည်က သင် အမှနတ
် ကယ် သသတလ ။ သင်၏ အတကက င်ိုးပပချက်က သင်၏
နယ်ပယ်မျ ိုးက ကျယ်ပပနတ
် ့် စြမျှ
့် ပြစ်ပါက၊ သင် ထသ ဒ့် ကခရှ စရ မလတပ။ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးြန္ှ့် င ့််
လ မည့်် တဘိုးအန္တရ ယ်က တရှ င်လဲြပြစ်
့် ပါက၊ သင်သည် အဘယ်တကက င ့်် သင်ကယ်တင်၏

အပပြုအမူက မပူပန်သနည်ိုး။ ငါ၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက သင် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ပခင်ိုး ရှ၊မရှဆသည်က
သငက
့်် ယ်သင် အဘယ်တကက င ့်် မတမိုးသနည်ိုး။ လ မည့်် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ရရှြ သင်
သည်
့်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်ကလည်ိုး သငက
့်် ယ်သင် အဘယ်တကက င ့်် မတမိုးသနည်ိုး။

သင်တ၏
ို ့် လုပ်တဆ င်ြျက်မျ ားကို သင်တ ို သ
့် ားု သပ် ဆင်ခြင်သင်သ
့် ည်
သင်တသည်
ချြုျို့တလ
ဲ့် ွနိုး် တနပပီိုး သင်တ၏
အလွန ်
့်
့် အသပည န္ှင ့်် ရရှန္င်စွမ်ိုးတသည်
့်
နည်ိုးပါိုးသည့်အ
် တွက်၊ သင်တက
် င်ိုးတပိုးရန် တနစဉ်
့် သင်တအ
့် ပပန်လည် ပြည့်တ
့် ိုး ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ကျမ်ိုးတစ်ပဒ်ပြင ့်် တထ က်ပတ
ှ ့််
့် ပိုးရမည်က ဘဝတွင ် သင်တ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်န္င
လပ်ရပ်တင်ိုးက ပပသတပသည်။ သင်တ၏
သမမ တရ ိုး သမဟ
့် ဘဝမျ ိုးတွင၊် သင်တသည်
့် တနစဉ်
့်
့် တ်
တက င်ိုးတသ ဆင်ပခင်တတရ ိုးမရှသည့်် အတပခအတန သမဟ
ွ ်
့် တ် ပတ်ဝန်ိုးကျင် အလယ်တင
တနထင်ကကသည်။ သင်တသည်
ရှငသ
် န်ြ အရင်
ိုးအန္ှိုးီ ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး ငါက
့် သမဟ
့်
့်
့် တ် သမမ တရ ိုးက သရှြ ့်
အတပခခအတ်ပမစ် မရှတပ။ သင်တ၏
့် ၊ ့် စတ်ကိုးူ သက်သက်
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် မတရရ သကဲသ
ယကကည်ပခင်ိုး သမဟ
် စ်ယူသန်တသ အသပည န္ှင ့်် ဘ သ တရိုး
့် တ် အလွနတ
ဓတလ့်ထိုးတမ်ိုးတအတပေါ်
၌သ တည်တဆ က် ထ ိုးသည်။ တနစဉ်တန
တ
့်
့် င်ိုး ငါသည် သင်တ၏
့်
့်
ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်တသ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ရင်ိုး၊ သင်တ၏
ှု ျ ိုးက
့် လှုပ်ရှ ိုးမမ
တစ ငက့်် ကည်က
့် ၊ ဘယ်တသ အခါမျှ တရွ ျို့လျ ိုးပခင်ိုး မရှတသ ငါ၏ယဇ်ပလလင်ထက်တွင ် မမတ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်က အမှနတ
် ကယ် ထ ိုးရှတသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
ငါမတတွျို့ ြူိုးတသိုးတပ။ ထတကက
င့်် ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ငါတြ ်ပပလတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
့်
့်
အ ိုးလိုးက ြွငခ
့်် ျရင်ိုး အချန်ပြြုန်ိုးတီိုးြ ငါ
ှ ိုးရှ တစ်ခတည်ိုးတသ
့် လလ ိုးတနပခင်ိုးမရှ။ ငါ၏စတ်န္လ
အစီအစဉ်မျ ိုးမှ ငါ၏မပပီိုးစီိုးတသိုးတသ အမှုအတွကန္
် င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးက ငါ
မကယ်တင်ရတသိုးသည့်် သူတအတွ
က် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊် ငါတန
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုး ငါ၏
့် က်လက်သမ
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အပ်န္င
ှ ိုး် တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက
လက်ခရရှြအတွ
က် ငါ ဆန္ဒရသည်
ှ
။ တစ်တန သင်
၏မျက်လိုးမျ ိုးက သင် မှတ်တသ အခါ့်
့်
တမှ င်မက်တသ တမ်တက်မျ ိုးက မိုးတက င်ိုးကင်က ပတ်ကွယ်က တအ ်ဟစ်သမျ ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မဆတ်သဉ်ိုးသည့်် ညြုမှုင်ိုး တအိုးစက်တနတသ ကမဘ က မဟတ်ဘ-ဲ တလတွင ် တမိုးရနသင်
့် ိုးပျျို့ ပပီိုး၊
အသက်တရစီိုးတနတသ စမ်ိုးတချ င်ိုးမျ ိုး ရှသည့်် တလ ကတစ်ခက သင် တတွျို့ ပမင်ြ ငါ
့်် ည်။
့် တမျှ ်လငသ
တနရက်
့် စဉ်တင်ိုးတွင၊် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးသည်
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သူ၏ မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ကကည့်ရ
် ှု ခရလျက်ရက
ှ
၊ တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ်

၎င်ိုးတက
ှ
။ ဤသည်မှ အသက်ရင
ှ လ
် ျက်
့် ယ်တင်၏ မနက်ပြန် အတွက် ပပင်ဆင်လျက်ရတပသည်
ရှတသ သူအ ိုးလိုး တလျှ က်လှမ်ိုးရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ အ ိုးလိုးအတွက် ငါကကြုတင်
ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မလွတတ
် ပမ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးမှ
မည်သမ
ူ ျှ လွတပ် ငမ်ိုးခွငမ
့်် ရတပ။ ငါတပပ ပပီိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
အတရအတွကမ
် သ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင်၊ ငါပပြုတသ အမှုသည် အတင်ိုးအဆမဲသ
တ
့် ည်။ တနစဉ်တန
့်
့် င်ိုး၊
လူအသီိုးသိုးီ သည် မမတ၏
့်် က်ဆင်သည့််
့် ပင်က သဘ ဝန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝဗီဇန္ှငသ
ပြစ်ပျက်တနမှုမျ ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် ညီ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်ြရှ့် သည့်် အရ အ ိုးလိုးက အလအတလျ က်
တဆ င်ရွက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် တစ ငက့်် ကည့်၏
် ။ ကွဲပပ ိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက တပေါ်လွငတ
် စြ ့်
ငါချမှတ်ထ ိုးတသ “မှနက
် န်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး” အတပေါ်တင
ွ ် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
့်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မပဲ့် ြင ့်် စတင်န္င
ှ က့်် ကပပီိုးပြစ်သည်။ ဤ ကွဲပပ ိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက ငါသည်
ကွဲပပ ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတင
ွ ် က လကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ထ ိုးရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
သက်ဆင်ရ တနရ မျ ိုးတွင ် အသီိုးသိုးီ သည် မမတ၏
့် ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးက တြ ်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတက
သမ
ူ ျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် တသွိုးတဆ င်မည်သ
့် ူ မည်သမ
ူ ျှ မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် ချည်တန္ှ င်ြ မည်
့်
့်
အလိုးစ လွတ်လပ်မရ
ှု ပပီ
ှ ိုး၊ ၎င်ိုးတတြ
့် ်ပပသည့်် အရ က အလွယ်တကူ တြ ်ပပန္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
လူအချြုျို့တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊
့်
တသပခင်ိုးက တရှ င်လဲရန်သ တဆ ငက့်် ကီိုးတအ ငက့်် ကီိုးန္ှင ့်် ြတ်ရှုကကသည်။ ထစဉ်အတတ အတွငိုး် တင
ွ ၊်
အပခ ိုးသူတမှ့် ၎င်ိုးတက
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမရှဘဲ၊ တနရက်
့် ငါ၏
့် မျ ိုးက
့် လမ်ိုးပပက တထ က်ပြ
့်
ကက့်ကက့်ခြ ခက်
ခဲသည်က တတွျို့ ရှကကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အချန်တင်ိုး
့်
့်
အလအတလျ က် ကင်စဲထ
ွ
ိုးကကသည်။ အချန်ကန်လွန ် သွ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတသည်
လူဘဝ၏
့်
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ၏
ှ ့်် လူသ ိုးပြစ်ပခင်ိုး၏ တန်ြိုးတက
့် ပန်ိုးတင်န္င
့် သကကရတလသည်။
ဤသည်မှ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မျက်တမှ က်တင
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ရှကကသည့်ပ
်
သက်သက်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် ကစစရပ်မျ ိုးက သူဘ
ွ ့်် တပိုးရတပိုး၏။ ငါ၏
့် သ သူ ပြစ်ခင
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ တည်
ရပခင်
ှ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်တစြရ့် လူတက
့်
့် အတင်ိုးအကျပ်
ပပြုသည့်် မည်သည့်အ
် မှုကမျှ ငါ မလပ်တဆ င်တပ။ ထတကက
င ့်် အသတရ ိုး လိုးဝ မရှြူိုးသူတန္ှ့် င ့်် မမတ၏
့်
့်
တည်ရမှု
ှ က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တန်ြိုးမရှြူိုးသူတသည်
အမှုအရ မျ ိုး မည်သပြစ်
့်
့် သည်က
တတ်ဆတ်စွ တစ ငက့်် ကည်တ
့် လ့်လ ပပီိုးတန က် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရဲတင်ိုးစွ
တဘိုးြယ်ထ ိုးလက်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး လပ်တဆ င်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ငါထ
၊
့် မှလ တသ အရ အ ိုးလိုးက တိုး၍ ပငီိုးတငွျို့စပပြုလ ကကသည်။ ထအပပင်
့်

ငါ၏အမ်တင
ွ ် တနရပခင်ိုးကလည်ိုး တိုး၍ ပငီိုးတငွျို့ ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
အတစခပခင်ိုးအမှုက
့်
တပိုးတနကကလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ၏
် င
ှ ့်် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်ြအတွ
က်
့် ပန်ိုးတင်အတွကန္
့်
ဤလူမျ ိုးသည် ငါ၏ အမ်တွင ် အချန်တစ်ခကက တနထင်ကကတလသည်။ သရ့် တွင၊် ၎င်ိုးတ၏
့်
ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုး မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ မတပပ င်ိုးလဲတပ။ ဤအရ က တက င်ိုးချီိုး
မင်္ဂလ အတွက် ၎င်ိုးတ၏
ဲ တစ်
ကကမ်တည်ိုး
့် လအင်ဆန္ဒက တိုးပွ ိုးတစပပီိုး တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်ထသ
့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးတန က်တွင ် ထ ဝရ တနရစ်ြ-့် ထ ဝရတက င်ိုးကင်ဘသ ဝင်
့် တရ က်ြပင်
့် - ၎င်ိုးတ၏
့်
လအင်ဆန္ဒက တိုးပွ ိုးတစတလသည်။ ငါ၏တနရက်
မကက မီ တရ က်လ ြ ၎င်
ိုးတတလတလ၊
့်
့် ိုးတ တမ်
့်
သမမ တရ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ွ ် အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ၊ ခလတ်တသင်ိုးတစ်ခ ပြစ်လ ပပီဟ
့် လမ်ိုးတင
ခစ ိုးရတလတလ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်ရန် သမဟ
့် တ်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခရန် မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင်၊့်
ငါ၏အမ်အတွငိုး် တင
ွ ် ခယဝပ်တွ ိုးြန္ှ့် င ့်် ငါမနဆ
် ့် သည့်် အတင်ိုး လပ်တဆ င်ြ မလ
အပ်ဘ-ဲ
့်
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ထ ဝရ တမွျို့တလျ ြ
် တက
င်ိုးကင် န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ့်
့်
တပခချြရန်
့်် င်တအ င် ပြစ်ကကတလသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ငါ၏ အမ်ထသ
ဲ ဝင်
့် မတစ ငန္
့် တရ က်ကကသည်မှ
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွြပြစ်
် ည်ိုးြ မဟ
တ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏
့် တသ ၎င်ိုးတ၏
့် လအင်ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
့်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ န္
ှု င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြလည်
ိုး မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး် ချက်မှ လ မည့််
့်
့် ရည်မန
တခတ်တင
ွ ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမခရမည့်် သူမျ ိုးအလယ်တွင ် ရှြမျှ
င်၊့် ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုး အဘယ်အရ ပြစ်သည် သမဟ
ဲ့် ့်
့် တ် သမမ တရ ိုးက မည်ကသ
လက်ခရမည်က ဘယ်တသ အခါမျှ မသြူိုးကကတပ။ ဤသည်မှ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏
အတမ်အနက်က သတဘ မတပါက် ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏အမ်တင
ွ ် တစ်ချန်လိုး “အတစခမျ ိုး” အပြစ်
တနထင်ကကပပီိုးပြစ်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တနရက်
တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးက
့်
့်
“စတ်ရည
ှ စ
် ွ ” ပြင့်် တစ င်ဆ
့် င်ိုးကကပပီိုး၊ ငါ၏အမှု၏ နည်ိုးဟန်အ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ လူ
့် ိုးလှမ်က့် ကရသတလ က်
တမ လည်ိုး မတမ ပန်ိုးန္င်ကကတပ။ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကကြုိုးပမ်ိုး အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးပါတစ၊
သမဟ
ိုးရဲဒကခ
့် တ် မည်သည့်် အြိုးအခက ၎င်ိုးတ တပိုး
့် သည်ပြစ်တစ၊ သမမ တရ ိုးအတွက် ၎င်ိုးတ ဆင်
့်
ခစ ိုးရသည်က သမဟ
က် တစ်ခတစ်တလ တပိုးသည်က မည်သမ
ူ ျှ မတတွျို့ ပမင်ြူိုးကကတပ။
့်
့် တ် ငါအတွ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသ ိုးမျ ိုးတင
ွ ် တခတ်တဟ င်ိုးက ငါအဆိုးသတ်သည့်် တနရက်
့် အ ိုး ပမင်ရြ ့်
့် စတ်န္လ
တရွ ရွပြစ်တနကကပပီိုး၊ ထအပပင်
ငါ၏တန်ခိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ တ မည်
မျှကကီိုးမ ိုးသည်က သြရန်
့်
့်
့်
မတစ ငန္
့်် င်တအ င်ပြစ် ကကတလသည်။ လပ်တဆ င်ြ ၎င်
တသ အခါမျှ
့် ိုးတ ဘယ်
့်
အလျင်မလကကသည်အ
့် ရ မှ မမတက
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်ြ ့်
့် ယ်ကယ် တပပ င်ိုးလဲရန်န္င

ပြစ်သည်။ ငါစတ်ပျက်ပငီိုးတငွျို့တသ အရ က ၎င်ိုးတချစ်
့် ကကပပီိုး၊ ငါချစ်တသ အရ က
စတ်ပျက်ပငီိုးတငွျို့ ကကသည်။ ငါမန်ိုးတိုးီ တသ အရ က ၎င်ိုးတ တတ
င်တ
့် ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါ
့်
စက်ဆပ်ရွမန်ိုးတသ အရ က ဆိုးရှုိုးရမည်က တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဤဆိုးယတ်တသ
့်
ကမဘ တွင ် ယင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ စက်ဆပ်ပခင်ိုးမရှဘဲ အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး၊ သတ
့် င် ယင်ိုးက
ငါြျက်ဆိုးီ ပစ်မည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ကွဲလွဲတနတသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး အလယ်တင
ွ ၊် ငါစက်ဆပ်ရွရှ တသ ဤကမဘ က ၎င်ိုးတ ချစ်
့် ကကတသ ်လည်ိုး၊
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၏ ဆင်ိုးရဲဒကခမှ လွတန္
် င်ကကြရန်
ှ ့်် တန က်တစ်တခတ်၏
့်
့် န္င
အရှငသ
် ခင်မျ ိုး အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးမှ ၎င်ိုးတ တသွ
ြည်မသွ ိုးမီ၊
့်
့်
့်
ယင်ိုးက ငါအလျင်အပမန် ြျက်ဆိုးီ ြလည်
ိုး တမ်ိုးတကကတလသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
့်
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက မချစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါထ
့် မှလ တသ အရ အ ိုးလိုးက စတ်ပျက်
့်
ပငီိုးတငွျို့ ကကတသ တကက င်ပ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မဆိုးရှုိုးတစရန်အတွက်
့် င် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တတတ င်ိုးတသ အချန်တစ်ခအကက တွင ် “န ခတသ လူမျ ိုး” ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်လ န္င်တသ ်လည်ိုး၊
တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရြ ၎င်
ူ န်မန္
ှု င
ှ ့်် ပျက်စီိုးဆိုးရှု ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တလ င်ကျွမ်ိုးတနတသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ့်
့် ိုးတ၏
့် စိုးရမ်ပပ
ဝင်တရ က် ရမည်က တကက က်ရွ ျို့ မှုသည် ဘယ်တသ အခါမျှ ြိုးြမရန္င်တပ။ ငါ၏တနရက်
့်
နီိုးကပ်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတ၏
် န
ှ ် တိုး၍အ ိုးတက င်ိုးလ သည်။ တဘိုးဒကခ
့် စတ်ဆန္ဒသည် မှနမ
ကကီိုးမ ိုးလ တလ၊ ငါက
ိုးတခဲက့် ကသည့််
့် ဝမ်ိုးတပမ က်တစြန္ှ့် င ့်် ရှညက် က စွ ၎င်ိုးတ တမ်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်လဲြ ဘယ်
က အစပပြုရမည်က မသဘဲ၊ ၎င်ိုးတက
့်
့်
ခကိုးရ မဲ့် ပြစ်တစတလတလ ပြစ်သည်။ ငါ၏လက်၏အမှုက အစပပြုသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ထသတသ
့်
လူမျ ိုးသည် တရှ ျို့တပပိုးတပ်အပြစ် အတစခြ တဆ
င်ရွက်ရန် စတ်ထက်သန်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
့် ငါ
မပမင်တတွျို့မည်က အလွနအ
် မင်ိုး စိုးရွ ျို့ရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တပ်ြဲျို့မ
ွ ျ ိုး၏ တကယ့််တရှ ျို့တန်ိုးသ ့်
့်
တစ်ရန်
ှ ထိုးတက်ြသ
့် စဉ်ိုးစ ိုးကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မဆီတလျ ်ြူိုးသည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ငါ၏
အစီအစဉ်မျ ိုးက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ က
်
ဝင်တရ က်စွကြ
် က်ရမျှ ပပြုသည်က လိုးဝ မသဘဲ၊ ၎င်ိုးတ ့်
တတွိုးသည့်အ
် ရ က မှနက
် န်သည့်အ
် ရ အပြစ် လပ်တဆ င် တပပ ဆကကတလသည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အ ိုးထတ်မှု ပပြုခဲတ
ှ ့််
့် က င်ိုးပပြုခဲန္
့် င်ပပီိုး အခက်အခဲမျ ိုးက ခရပ်ြ ၎င်
့် ိုးတ၏
့် အလဆန္ဒန္င
ရည်ရွယခ
် ျက်တသည်
မှနတ
် က င်ိုးမန
ှ န္
် င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ယဇ်ပလလင်တပေါ်တင
ွ ် ၎င်ိုးတ တစ်
ခတစ်တလ
့်
့်
ထ ိုးရသည်
ှ
က ငါ ပမင်ြူိုးြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
ွ တ
် သ
့်
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တက င်ိုးမန
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမှ လ သည်က ငါ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မပမင်ြူိုးသည့်် အတွက၊် ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ငါန္ှင ့်် မပတ်သက်တပ။ ယင်ိုးမှ ဤန္ှစ်မျ ိုးစွ တစ်တလျှ က်

ငါ၏တရှ ျို့တွင ် ၎င်ိုးတ ပပြုထ
ိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
မူလက၊ ငါသည် သင်တက
ှ တ
့် န် ဆန္ဒရခဲ
့် သ ်လည်ိုး၊
့် သ ၍မျ ိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးပြင့်် တထ က်ပရ
သမမ တရ ိုးအတပေါ် သင်တ၏
့် သတဘ ထ ိုးသည် မျ ိုးစွ တအိုးစက်လွနိုး် က စတ်မဝင်စ ိုးတသ တကက င၊့််
ဤအရ မှ ငါ တရှ င်ကကဉ်ခဲရ
က် ငါဆန္ဒမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့် သည်။ ငါ၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး ပြြုန်ိုးတီိုး ခရြအတွ
့်
လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကင်စဲလ
ွ ျက်ရကကတသ
ှ
်လည်ိုး၊ အတပခအတန အ ိုးလိုးတင
ွ ် ငါက
့်
့်
ခခသည့်အ
် ရ ၊ အပပ်ချပပီိုး ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးသည့်် အရ က လပ်တဆ င်တနကကသည်ကလည်ိုး
တတွျို့ ပမင်ရန် ဆန္ဒမရှတပ။ သင်တ၏
သဘ ဝတကက င၊့်် ငါသည် သင်တက
့် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူသတဘ
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် ငါ၏စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးအမှုအပြစ် အသိုးတတ ်ခတသ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
တသိုးငယ်ပပီိုး သင်တအတွ
က် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည့်် အစတ်အပင်ိုးက တထ က်ပတ
့် ပိုးရမျှ ငါပပြုသည်။
့်
ငါပပြုပပီိုးသည့်် ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်သည် သင်တ၏
့် လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ကက်ညမ
ီ ရ
ှု သည်
ှ
အ
့် ပပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါ၏သတဘ ထ ိုးသည် မှနက
် န်တသ သတဘ ထ ိုး
တစ်ခပြစ်သည်က ယခအချန်မသ
ှ
ငါ အမှနတ
် ကယ် အတည်ပပြုရ၏။ ငါတရှ
ွ ်
့် ျို့တင
သင်တ၏န္ှ
့် ိုး
့် စ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အပပြုအမူသည် ယခင်က ငါတစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မရြူိုးတသ အတပြက ငါအ
တပိုးခဲပ့် ပီိုး ဤအတပြ၏ တမိုးခန
ွ ိုး် မှ - “သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တွင ် လူသ ိုး၏
သတဘ ထ ိုးသည် အဘယ်နည်ိုး။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအြ ငါဆက်
ကပ်တသ
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးသည် လူသ ိုးအတွက် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ အန္ှစ်သ ရက သက်တသပပပပီိုး၊
ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်က လူသ ိုး၏ လပ်ရပ်တင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးအတပေါ် ၎င်ိုး၏ စက်ဆပ်ရွရှ မှုန္င
ှ ့်် ငါက
့်
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးတ၏
့်
့် က်သ ့်
့် အန္ှစ်သ ရက သက်တသပပတပသည်။ အချန်တင်ိုး၊ ငါသည် ငါတန
လက်တသ သူ အ ိုးလိုးအတွက် စတ်ပပ
ူ န်၏၊ သရ့် တွင ် ငါတန
ူ ျ ိုးသည်
့် က်လက်သမ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ လက်ခန္င်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏အကကတပိုးချက်မျ ိုးကပင် လက်မခန္င်ကက။ ဤသည်မှ ငါက
ဲ ှ ဝမ်ိုးအနည်ိုးတစဆိုးတသ
့် အ ိုးလိုးထမ
အရ ပြစ်သည်။ ငါ၏သတဘ ထ ိုးသည် စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် န္ူိုးညတ
့် သ ်လည်ိုး၊
မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့် ပပင်၊ ငါအ
ူ ျှ လက်မခန္င်ြူိုးကကတပ။
့် န ိုးမလည်န္င်ြူိုးကကသည်အ
့် ိုး မည်သမ
အတယ က်တင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါတပိုးအပ်သည့်် အလပ်က မမတ၏
့် ကယ်ပင် စတ်ကိုးူ မျ ိုးအတင်ိုး
လပ်တဆ င်ြ ကက
် ရ က တမိုးပမန်ိုးြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် ငါ၏
့် ြုိုးစ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါ တတ င်ိုးဆသည့်အ
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မရှ
တြွကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ့် ျင်ပန်ကန်ကကစဉ်တွင၊် ငါက
့် ဆနက
့်
့်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် စွ အတစခတကက င်ိုး အခင်အမ ဆကကတသိုး၏။ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
၎င်ိုးတ ့်
့်
လက်မခန္င်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုး သမဟ
တတွျို့မကျငသ
့်် ိုးန္င်သည့််
့် တ် ၎င်ိုးတ လက်
့်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးမျ ိုး မဟတ်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ထသတသ
လူသ ိုးမျ ိုးတင
ွ ၊်
့်

ငါ၏သမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် ပငင်ိုးပယ်ခရက တဘိုးြယ်ထ ိုးခရသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်လ သည်။
တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ၊် ငါက
စက ိုးပြင့်် အသအမှတ်ပပြုတသ ်လည်ိုး၊
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် လူတသည်
့်
သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုး သမဟ
့်
့် တ် အသက်မဟတ်သည့်် အပပင်လူတစ်ဦိုးအပြစ်လည်ိုး ငါက
ယကကည်ကကတလသည်။ ဤအမှနတ
် ရ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မသတပ- ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ထ ဝရမတပပ င်ိုးလဲတသ သမမ တရ ိုး ပြစ်၏။ ငါသည် လူသ ိုးအတွက် အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
အတထ က်အပပ့် ြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ လမ်ိုးပပ ပြစ်သည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်သည် ၎င်ိုးတက
ွ ်က အသအမှတ်ပပြု၊ မပပြု
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမဟ
် ရ ပြင ့်် သတ်မှတထ
်
ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့် တ် လက်ခပခင်ိုး ရှ၊ မရှ ဆသည့်အ
ကယ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရပြင ့်် သတ်မှတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤကမဘ တပေါ်မှ လူတစ်ဦိုးကမျှ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်မခန္င်လျှငပ
် င်၊ မည်သည့်လ
် ူသ ိုးမျှ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
တန်ြိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏မစမှု
က ခနမ
် ့် န
ှ ိုး် ၍မရန္င်တပ။ သပြစ်
့်
့် ၍၊ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပန်ကန်တသ ၊ တချပ တပပ ဆတသ သမဟ
့် တ် လိုးဝ အထင်တသိုးတသ
လူမျ ိုးစွ န္ှင ့်် ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ ငါ၏ ရပ်တည်မသ
ှု ည်- အချန်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏
သက်တသပြစ်ပပီိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက် ပြစ်သည်က
ပပသပါတစဟူ၍သ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါတပပ သမျှအ ိုးလိုး မှနက
် န်သည်၊ ယင်ိုးမှ
့်
လူသ ိုးအတနပြင့်် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးထ ိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
လူသ ိုးက
့်
လက်ခသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ပပသပါတစ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ
လက်မခန္င်တသ သူမျ ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့မကျငသ
့်် ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲတွင ် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခက ရှ မတတွျို့ န္င် သူမျ ိုးန္ှင ့််
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက မရရှန္င်သမ
ူ ျ ိုးသည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးခ ရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ပပင် ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
ဆိုးရှုိုးပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်က ငါ၏ တတ်သည် ၎င်ိုးတထ
် ခါတွငမ
် ျှ တသွြည်မည်
့် မှ မည်သည့်အ
မဟတ်တပ- ဟူသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက ငါတန
့် က်လက်တသ သူအ ိုးလိုးအ ိုး ငါ သရှတစမည်။
၂၀၀၃ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၁၆ ရက်

ဘုရ ားသြင်သည် လူအသက်
၏ အရင်ားအခမစ်ခ စ်သည်
့်
ကမဘ ကကီိုးထဲသ သင်
ငယက တရ က်ရလ
ှ
သည်အ
့် ချန်မစ
ှ ၍ သင်သည် သင်၏တ ဝန်က
့်
စတင်ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရတပတတ သ
့် တင်ိုး
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ရည်စိုးူ ထ ိုးသည်အ

သင်၏ကဏ္ဍက သင်တဆ င်ရွကရ
် ပါတတ သ
့် ည်၊ သင်ဘ
့် ဝ၏ ခရီိုးစဉ်က သင်စတင်ရတတ သ
့် ည်။
သင်တ
သပင်
့် န က်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သင်တ
့် ရှ ျို့ဆက်ခရီိုးတ မည်
့်
့် ပြစ်တနတစက မူ
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တက င်ိုးကင်ဘ၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် စီစဉ်ပခင်ိုးမျ ိုးက
မတရှ င်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မမကတရ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်န္င်သလ
ူ ည်ိုး မရှတပ၊ အတကက င်ိုးမှ အရ ခပ်သမ်ိုးက
အပ်စိုးတတ ်မတ
ူ သ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး တည်ိုးသ လျှင ် ထသတသ
အရ မျ ိုးက
့်
လပ်န္င်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ လူသ ိုးစတင်ပြစ်တည်လ သည်တ
့် နမှ့် စက ဘရ ိုးသခင်သည်
စကကဝဠ က စီမခန်ခွ့် လ
ဲ ျက်၊ အရ အ ိုးလိုးအတွက် တပပ င်ိုးလဲမှု စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတတရွ
့် ျို့လျ ိုးသည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးက လမ်ိုးညန်ပပသတပိုးလျက် ဤကဲသ
့် အမှု
ပပြုလ ခဲသ
့် ည်။ ခပ်သမ်ိုးတသ
့်
အရ မျ ိုးနည်ိုးတူ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ချြုပမန်သ ယ မှု၊ မိုးတရန္ှင ့်် န္ှငိုး် စက်န္င
ှ ိုး် တပါက်တ၏
့်
အ ဟ ရတပိုးမက
ှု တတ်တဆတ်န္င
ှ ့်် အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် ရရှတနသည်၊ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ မျ ိုးနည်ိုးတူ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမတ
ှု အ က်တွင ် အမှုမအ
ဲ့် မှတမ
် ဲ့်
တနထင်လျက်ရသည်
ှ
။ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်က ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်၌ကင်တဆ င်ထ ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ဘဝတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးပြင့််
ကကည်ရ
့် ှု လျက်ရသည်
ှ
။ သင်သည် ဤအချက်က ယသည်ပြစ်တစ၊ မယသည်ပြစ်တစ၊ သက်ရပြစ်
ှ ပြစ်၊
သက်မပဲ့် ြစ်ပြစ် အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တရွ ျို့လျ ိုးတပပ င်ိုးလဲက
ပပန်လည်စတင်ပပီိုး ကွယတ
် ပျ က်သွ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်တ ဝန်ယူသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။
ညအချန်သည် တတ်တဆတ် ချဉ်ိုးကပ်လ တသ အခါ လူသ ိုးသည် သတမပပြုမတပ၊ အတကက င်ိုးမှ
လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးအတနပြင့်် ညသည် မည်ကသ
ဲ့် ချဉ်ိုးကပ်
လ သည်၊ သမဟ
့် နရ မှ
့်
့် တ် မည်သည်တ
လ သည်က သတမမူမန္င်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ညသည် တတ်တဆတ်
တစ်စတစ်စတပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးချန်တွင ် လူသ ိုးသည် တန၏
့် အလင်ိုးတရ င်က ကကြုဆသည်၊
သတသ
်လည်ိုး မည်သည်တ
့် နရ မှ အလင်ိုးလ ပပီိုး ည၏အတမှ င်ထက မည်သန္ှ့် ငထ
် တ်လက်ပကမူ
့်
လူသ ိုးသည် သ ၍ပင် မသရှကကတပ၊ သ ၍ပင် သတမထ ိုးမကကတပ။ ထသ ထပ်
တလဲပြစ်တပေါ်တနတသ
့်
တနန္ှ့် ငည
့်် တစ်လှညစ
့်် ီ ပြစ်တပေါ်မမ
ှု ျ ိုးသည် လူတက
့် က လတစ်ခမှ အပခ ိုးက လတစ်ခသ၊ ့်
သမင်ိုးတကက င်ိုးတန က်ခအတနအထ ိုးတစ်ခမှ အပခ ိုးတစ်ခသ ပ
င်တပိုးပပီိုး၊ တစ်ြက်တင
ွ လ
် ည်ိုး
့် တဆ
့်
တခတ်က လတင်ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် တခတ်တင်ိုးအတွက် သူ၏အကကအစည်တ ့်
တဆ င်ရွက်ပပီိုးသည်က တသချ တစလျက်ရသည်
ှ
။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ
ဤတခတ်က လမျ ိုးက တလျှ က်လှမ်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သက်ရှတ၏
့်
ကကကမမ က ပင်စိုးသည်က မသသကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် အရ အ ိုးလိုးက စီစဉ်ညန်ကက ိုးပပီိုး

လမ်ိုးညန်ပပတပိုး သည်ကလည်ိုး သူမသတပ။ တရှိုးအတီတတက လမှ ယတနမျက်
တမှ က်ထ လူသ ိုးသည်
့်
ထအချက်က သတဘ မတပါက်တပ။ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
သဝှကလ
် ွနိုး် ပခင်ိုးတကက င့်် မဟတ်သကဲသ
့် ဘ
့် ပမ က်တသိုး
့် ရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မှ မပပည်တ
တသ တကက င့်် မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်တနတစက မူ စ တန်က
အတစခလျက်ရတနတသိုးတသ
ှ
်လည်ိုး ထအချက်က မသသည်အထပင် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
စတ်ဝည ဉ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တဝိုးကွ လွနိုး် ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက တက်တက်ကကကက ရှ တြွပခင်ိုးမရှတပ၊
ထပပင်
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
ှ ့်် ထန်ိုးသမ်ိုးတပိုးမထ
ှု ၌
ဲ
့် ရှ က်တပိုးမှုန္င
့် မည်သတ
တည်တနလတသ ဆန္ဒ မရှကကတပ။ ထသပပြုမည့်
အ
် စ ိုး သူတသည်
ဤတလ ကကကီိုးန္ှင ့််
့်
့်
လက်တလျ ညီတထွပြစ်ရန်အလငှ့် ၊ ထအပပင်
ဆိုးသမ
ွ ်ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် လ
့် ိုးသည့််
့်
့် က်န ကျင်သ
ပြစ်တည်မစ
ှု ည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လက်တလျ ညီတထွပြစ်ရန်အလငှ့် ဆိုးယတ်သည်သ
့် ပူ ြစ်တသ စ တန်၏
ယယွငိုး် ပျက်စီိုးပခင်ိုးအတပေါ် အမှီပပြုလကကသည်။ ဤအချန်တွင ် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
စတ်ဝည ဉ်တသည်
စ တန်အတွက် လူသ ိုး၏ လက်တဆ င်ပဏဏ ပြစ်သွ ိုးခဲက
စ တန်၏
့်
့်
ခဲြွယစ
် ိုးြွယ် ပြစ်သွ ိုးသည်။ ထထက်ပင်ပ၍ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်သည်
စ တန်တနထင်န္င်သည့်် တနရ တစ်ခန္ှင ့်် ၎င်ိုးန္ှင ့်် သင်တ
့် တ ်သည့်် တပျ ်ပါိုးရ တနရ တစ်ခပြစ်လ သည်။
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးသည် လူသ ိုးပြစ်ရပခင်ိုး၏ နယ မမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ န ိုးလည်ပခင်ိုး၊
ထပပင်
့်် င်သည့်် သူ၏န ိုးလည်ပခင်ိုးတက
့် လူသ ိုးပြစ်တည်မှု၏ တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်တ န္ှ
့် ငဆ
့်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် ဆိုးရှုိုးလက် ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးကက ိုးမှ ပဋည ဉ်သည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထမ
ဲ ှ တပြည်ိုးပြည်ိုး တမှိုးမန်
ှ တပျ က်ကွယ်ပပီိုး သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွပခင်ိုး၊ သမဟ
့် ပ။ အချန်က လ
့် တ် င်္ရပပြုပခင်ိုး မရှတတ တ
ကက တည င်ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သူအ
့် ည်က
့် ိုး အဘယ်တကက င့်် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
န ိုးမလည်တတ သ
့် ဘ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ကဲသ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှလ တသ န္ှုတက
ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တသ အရ အ ိုးလိုးတက
့် ပ။ ထတန
့် န ိုးမလည်တတ တ
့် က် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အမန်မျ
့် ိုးက စတင်အ ခလ သည်၊ ထပပင်
့် သူ၏န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
စတ်ဝည ဉ်တသည်
ထထင်ိုးလ သည်...။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူမလ
ူ အစက ြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ
့်
လူသ ိုးက ဆိုးရှုိုးသွ ိုးပပီိုး လူသ ိုးသည် သူ၏ မူလအရင်ိုးအပမစ်က ဆိုးရှုိုးသွ ိုးသည်။ ၎င်ိုးသည်
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ကယ်အ ိုးပြင့်် အစအဦိုးမစ
ှ ပပီိုး
ယခအချန်အထ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တ်တဆ င်န္င
ှ ့်် ဒကခခရသူန္စ
ှ ်ခစလိုးမှ လူသ ိုးပြစ်သည့်် ပူတဆွိုးမှု
ပပဇ တ်တစ်ခက လူသ ိုးတအတွ
က် ကကြုတင်ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထပူတဆွိုးမပှု ပဇ တ်၏
့်

ဒါရက်တ မှ မည်သမ
ူ ည်ဝါပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ မတပြဆန္င်တပ။
အတပပ ကျယ်လှတသ ဤတလ ကကကီိုးတင
ွ ် ကွငိုး် ပပင်မျ ိုးအတွငိုး် သ သမ
ဒဒရ တရမျ ိုး န္န်ိုးတင်ပခင်ိုး၊
့်
သမဒဒရ အတွငိုး် သ ကွ
့် တသ
မတရတွက်န္င်သည့််
့် ငိုး် ပပင်မျ ိုး ြိုးလမ်ိုးသွ ိုးပခင်ိုးတကဲ
့် သ
့်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးသည် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြစ်ပွ ိုးခဲသ
့် ည်။ စကက၀ဠ ရှ အရ အ ိုးလိုးက အစိုးရတသ
ဘရ ိုးသခင်မတ
ှ စ်ပါိုး မည်သမ
ူ ျှ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မဦိုးတဆ င်၊ မညန်ကက ိုးန္င်တပ။
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ကကြုိုးပမ်ိုးရန်၊ သမဟ
့် တ် ပပင်ဆင်မှုမျ ိုး လပ်တဆ င်ရန် အင်အ ိုးကကီိုးတသ သူ
တစ်တယ က်မျှ မရှတပ၊ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အလင်ိုးပန်ိုးတင်ဆသ
ီ ဦိုး
ူ င
ှ ့််
့် တဆ င်သွ ိုး န္င်သန္
ကမဘ ကကီိုး၏ မတရ ိုးမှုမျ ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်တစန္င်သူ သ ၍ပင် မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ၏
့်
အန င်္တ်အတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးသည်၊ လူသ ိုးတ၏
ှု တွက် ပူတဆွိုးတသ က တရ က်သည်၊
့် ကျဆင်ိုးမအ
ထပပင်
ယယွငိုး် ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပန်လမ်ိုးမဲလ
ိုးပြည်ိုး
့် မ်ိုးတကက င်ိုးဆီသ တပြည်
့် လူသ ိုးတသည်
့်
့်
ချီတက်သွ ိုးတနပခင်ိုး အတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးပတ
ူ ဆွိုးရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တကကကွတ
ဲ စခဲပ့် ပီိုး၊
ဆိုးယတ်တသ သူက ရှ တြွရန် ဘရ ိုးသခင်က စွနလ
် ့် တ်ခကဲ့် ကသည့်် လူသ ိုးတပင်
့် ပြစ်သည်၊
ဤကဲသ
့် တသ
လူသ ိုးတ တရှ
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး စဉ်ိုးစ ိုးခဲြ
့် ူိုးတသ သူ
့်
့် ိုးရှုသွ ိုးန္င်သည့်် ဦိုးတည်ချက်န္င
ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက မည်သမ
ူ ျှ သတမပပြုမကကပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်သတဘ ကျတစမည်လ
့် မ်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မရှ တြွကကပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ထတတ ်သ ့်
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ရန် မည်သမ
ူ ျှ မကကြုိုးစ ိုးကကပခင်ိုး၊ ထထက်ပ၍ပင် ဘရ ိုးသခင်၏ ပူတဆွိုးမှုန္င
ှ ့််
န ကျင်ရမှုတက
ူ ျှ မကကြုိုးစ ိုးကကပခင်ိုးတမှ့် ထအတကက င်ိုးတကက င်ပ
့် င်
့် န ိုးလည်တပိုးရန် မည်သမ
ပြစ်တတ သ
့် န က်တင
ွ ပ
် င် လူသ ိုးသည် သူလမ်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသတတ ်က ကက ိုးပပီိုးသည်တ
့် ိုးသူ
ဆက်တလျှ က်တန၏၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ လမ်ိုးလွဲသွ ိုးရန် မတလျှ တ
့် မ်ိုး တပလပ်တနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် င်္ရစက်မက
ှု တရှ င်ြယ်က ဘရ ိုးသခင်၏ သမမ တရ ိုးက တရှ င်ရှ ိုးလျက်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်တသ စ တန်ထသ သူ
့် က
့် ယ်သူ တရ င်ိုးချရန်သ ပန္ှစ်သက်တနသည်။
လူသ ိုးသည် ဆက်လက်တခါင်ိုးမ တနမည်ဆပါက ဘရ ိုးသခင်သည် တန င်တရပခင်ိုးမရှဘဲ
သူက
မည်ကသ
ဲ့် တ
ူ ဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသနည်ိုး။
့် ပစ်သွ ိုးသည့်် ဤလူသ ိုးတအတပေါ်
့်
့် ပပန်
့် မည်ဆသည်က မည်သစ
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကမ်ကကမ် သတတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက်တွနိုး် န္ိုးှု တဆ ်ရပခင်ိုးမျ ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
လူသ ိုး၏ခန္ဓ န္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်တ ခ
့် ရပ်န္င်မည် မဟတ်သည့်် တစ်ခါမျှမပြစ်ြူိုးတသိုးတသ ကပ်တဘိုးက
သူ၏ လက်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ပပင်ဆင်ထ ိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်တကက င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှမသတပ။
ဤကပ်တဘိုးသည် ခန္ဓ အတွက်သ မဟတ်ဘဲ စတ်ဝည ဉ်အတွက်ပါ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည် ပျက်ပပ ိုးသွ ိုးပပီိုး၊ သူ၏သတတပိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့််
တက်တွနိုး် န္ိုးှု တဆ ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် တပပန်
ှု ျ ိုး မရှပါက သူအတနပြင်
မျြုိုး
့် မည်သအမျက်
့် မမ
့်
့်

ထတ်လတ်မည်က သင်သသင်သ
့် ည်။ သူ၏အမျက်သည် ြန်ဆင်ိုးခသူတ ကက
့် ြုတတွျို့ ြူိုးတသ ၊
ကက ိုးြူိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝတူညမ
ီ ည်မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ထကပ်တဘိုးသည်
့်
မကကြုစြူိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှလည်ိုး ထပ်မ ပြစ်တပေါ်လ မည် မဟတ်ဟ ငါတပပ သည်။
အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဤတစ်ကကမ်သ ြန်ဆင်ိုး၍
ဤတစ်ကကမ်သ ကယ်တင်ရန် ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဤအကကမ်မှ
ပထမဆိုးအကကမ်ပြစ်သကဲသ
့် တန
က်ဆိုးအကကမ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
့်
ဤတစ်ကကမ်ကယ်တင်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်စပ်တသချ သည့်် ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
စတ်ထက်သန်တသ တမျှ ်လင်တ
ူ ျှ န ိုးမလည်န္င်တပ။
့် စ င်စ
့် ိုးမှုတက
့် မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကမဘ ကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ အသက်က သူအပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးခဲသ
့် ည့််
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါပြစ်တသ လူသ ိုးက ထအထဲသ တခေါ်
ဲ့် ည်။ ထတန
့် တဆ င်ခသ
့် က် လူသ ိုးသည်
မဘတဆွမျြုိုးမျ ိုးရလ
ှ
ပပီိုး တစ်ဦိုးတည်ိုး မဟတ်တတ တ
့် ပ။ လူသ ိုးသည် ဤရပ်ဝတထြုကမဘ ကကီိုးက
စတင်တတွျို့ ပမင်သည်အ
့် ချန်မစ
ှ က သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမမှု အတွငိုး် တင
ွ သ
်
တည်တနရန်
စီရင်ပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဇီဝအသက်သည် သက်ရှတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးက
အရွ ယ်တရ က်သအ
ူ ပြစ် ကကီိုးထွ ိုးလ ရန် တတ က်တလျှ က်ပပ
ွ ်
့် ိုးတပိုးသည်။ ဤပြစ်စဉ်အတွငိုး် တင
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
ှု အ က်၌ ကကီိုးထွ ိုးတန သည်ဟ မည်သမ
ူ ျှ မခစ ိုးရကကတပ၊
့် ရှ က်မတ
ယင်ိုးအစ ိုး လူသ ိုးသည် သူမ့် ဘ၏ ချစ်ခင်ကကင်န သည့်် တစ င်တ
ှု အ က်တွင ် ကကီိုးထွ ိုးလ ပပီိုး၊
့် ရှ က်မတ
သူ၏ကကီိုးထွ ိုးမက
ှု သူအသက်
၏ပင်ကအသစတ်က လမ်ိုးပပတပိုးသည်ဟ ၎င်ိုးတယ
့်
့် ကကည်ကကသည်။
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် သူအ
ှ ိုး် တပိုးခဲတ
့် သ သူက မသတသ တကက င်၊့်
့် ိုး အသက်က အပ်န္င
သမဟ
် ရပ်မှ လ သည်က မသတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊
့် တ် ထအသက်သည် မည်သည့်အ
အသက်၏ပင်ကအသစတ်က အြ
့် ွယ်တအ
ဲ့် ြန်
့် ိုး မည်ကသ
့် တီိုးတပိုးသည်က သ ၍ပင်
မသကကတသ တကက င်လ
့် ည်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အစ ိုးအစ မှ အသက်ဆက်ရန်
အတပခခပြစ်တကက င်ိုး၊ ဇွဲရပခင်
ှ ိုးသည် သူတည်ရတနပခင်
ှ
ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူစ့် တ်ထရ
ဲ ှ
ယကကည်မှုမျ ိုးသည် သူဆက်လက်ရင
ှ သ
် န်န္င်ရန် မှီခတနရသည့်် အရင်ိုးအန္ှိုးီ ပြစ်သည်ဟသ
သရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် တထ က်မမှုတက
့် လူသ ိုးသည် လိုး၀ သတမမူမတပ၊
ထတကက
င့်် သူအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးထ ိုးတသ အသက်က သူပြြုန်ိုးတိုးီ ပစ်သည်...။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တနတရ
မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှပင်
့် ညပါ တစ င်တ
့် ရှ က်သည့်် ဤလူသ ိုးတအထဲ
့်
မမအသန္ှငမ
့်် မ ဘရ ိုးသခင်က မဝတ်ပပြုမကိုးကယ
ွ ်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူတမျှ ်လင်ခ
့် တင်ိုး ဆက်လက်
့် ျက်မထ ိုးထ ိုးတသ လူသ ိုးအတပေါ် သူစီစဉ်ထ ိုး သည်အ
လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
။ သူထသ ပပြုလ
ပ်ရပခင်ိုးမှ တစ်တနတွ
့် င ် လူသ ိုးသည် သူ၏အပ်မက်မှ
့်

န္ိုးထက ဘဝ၏တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်၊ ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် တပိုးထ ိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးအတွက်
တပိုးဆပ်ခရ
ဲ့် သည့်် အြိုးအခန္ှင ့်် လူသ ိုးအတနပြင့်် သူထ
့်် တစရန် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ပပန်လှညလ
စတ်ထက်သန်တသ င်္ရစက်မပှု ြင့်် တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနသည်က ရတ်တရက် န ိုးလည်တစရန် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးအသက်၏ မူလအစန္ှင ့်် တရှ ျို့ဆက်မတ
ှု က
ူ ျှ
့် ထန်ိုးချြုပ် ထ ိုးသည့်် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက မည်သမ
စစမ်ိုးစစ်တဆိုးခဲြ
ူ သ ဘရ ိုးသခင်သည်သ
့် ူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်တတ ်မတ
အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ ရရှထ ိုးတသ ်လည်ိုး တကျိုးဇူိုးတင်ပခင်ိုးမရှတသ လူသ ိုးက
သူက
ှ ့်် ထိုးန္ှကမ
် ှုတက
ှ
။ လူသ ိုးသည်
့် တပိုးသည့်် န ကျင်မှုန္င
့် တစ်ခွနိုး် မျှမဟဘဲ သည်ိုးခလျက်ရသည်
ဘဝက ယူတဆ င်လ တသ အရ အ ိုးလိုးက တပါတပါ
ူ င်
့် တန်
့် တန် သတဘ ထ ိုးသည်၊ ထနည်ိုးတပ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ သစစ တြ က်ခရပပီိုး တမတ
့် လျ ခ
့် ရက ပခမ်ိုးတပခ က် တတ င်ိုးယူ
ခရပခင်ိုးမှ လည်ိုး “ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ်” ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်သည် အမှနတ
် ကယ်ပင် ထမျှ
အတရိုးကကီိုးတနန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတ ်မလ
ှ
တသ ဤသက်ရလူ
ှ သ ိုးသည်
အမှနတ
် ကယ်ပင် ထမျှအတရိုးကကီိုးတနန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်သည် အတရိုးကကီိုးသည်က ိုး
တသချ တပ၏၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်ပြင့်် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ ဤသက်ရှသည်
သူ၏အစီအစဉ်အတွက် တည်ရတနပခင်
ှ
ိုးပြစ်သည်။ သပြစ်
ွ ်က မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးတကက င့််
့် ရ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အစီအစဉ်က အလဟဿ အပြစ်မခန္င်တပ။ သူ၏အစီအစဉ်န္ှင ့််
သူမတ
ှု ်သင
ွ ိုး် ထ ိုးခဲသ
ဘရ ိုးသခင်သည် ညှဉ်ိုးဆဲမှုအ ိုးလိုးက
့် ည့်် ဇီဝအသက်တကက င်သ
့်
သည်ိုးခတနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ တသွိုးသ ိုးခန္ဓ အတွက် မဟတ်ဘဲ လူသ ိုး၏
အသက်အတွက်ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုး၏ တသွိုးသ ိုးခန္ဓ က ပပန်ယူရန်မဟတ်ဘဲ
သူမတ
ှု ်သင
ွ ိုး် ခဲတ
ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် သ အသက်က ပပန်ယူရန် ထသပပြုပခင်
့်
သူ၏အစီအစဉ်ပြစ်သည်။
ဤကမဘ တပမကကီိုးထဲသ တရ
က်ရလ
ှ
သူ အ ိုးလိုးသည် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးက
့်
ကကြုတတွျို့ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအထဲ
မှ အမျ ိုးစသည် တသဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး သသရ က
့်
ကကြုတတွျို့ ခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။ အသက်ရင
ှ တ
် နသူမျ ိုးသည် မကက မီတင
ွ ် တသဆိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
တသဆိုးသူမျ ိုးသည် မကက မီ ပပန်လ ရလမ်မ
ှ
ဦိုးစီအတွက်
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သက်ရတစ်
ဘရ ိုးသခင် စီစဉ် တပိုးထ ိုးတသ ဘဝလမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် သသရ သည်
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်မှ ပမင်တတွျို့တစလသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးအတအကျပင် ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်မှ
လူသ ိုးအတပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတသ အသက်သည် အဆိုးမရှတကက င်ိုး၊ အတသွိုးအသ ိုး၊ အချန်၊ သမဟ
့် တ်
တနရ တ၏
ွ
ိုးပခင်ိုးက မခရတကက င်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်
့် တန္ှ င်ြဲျို့ထ
အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးထ ိုးတသ အသက်၏နက်နရ
ဲ ပြစ်ပပီိုး အသက်သည် သူထ
့် မှလ တကက င်ိုး

သက်တသလည်ိုးပြစ်သည်။ အသက်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည်က လူအတတ ်မျ ိုးမျ ိုးက
မယကကည်ကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က ၎င်ိုးတယ
့် ကကည်သည်ပြစ်တစ၊
ပငင်ိုးဆသည်ပြစ်တစ လူသ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ တသ အရ အ ိုးလိုးက မလွဲဧကန်
့်
တမွျို့တလျ ်တနကကတပသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်တန၌့် ရတ်တရတ် စတ်တပပ င်ိုးက
ကမဘ ကကီိုးတပေါ်တင
ွ ် တည်ရတသ
ှ
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူတပိုးခဲတ
့် သ အသက်က ပပန်သမ်ိုးလပါက
အရ အ ိုးလိုးသည် တည်ရတတ
ှ
မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စွမ်ိုးအ ိုးန္ှင ့််
ကသဇ အ ဏ တက
ှ
မဲ့်
့် အရင်ိုးခ၍ အရ အ ိုးလိုးက စည်ိုးစနစ်ကျနတစပခင်ိုးပြင့်် သက်ရသက်
အရ အ ိုးလိုးက သူ၏အသက်ကအသိုးပပြု၍ တထ က်ပသ
ူ ျှ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ မည်သမ
စတ်ကိုးူ ၍မရန္င်သည့်် သမဟ
် ရ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤန ိုးမလည်န္င်တသ
့် တ် န ိုးမလည်န္င်သည့်် အမှနတ
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်စမ
ွ ်ိုးအ ိုးအတွက် သက်တသခချက်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုး၏
သရပ်သကန်ပင်ပြစ်သည်။ ယခသင်က
့် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်တစ်ခ ငါတပပ ပပမည်၊ ဘရ ိုးသခင်အ
့် သက်၏
ကကီိုးမ ိုးမှုန္င
ှ ့်် သူအသက်
၏ တန်ခိုးက မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခကမျှ ဉ ဏ်မမီန္င်တပ။ ဤအချက်သည် ယခ၊
့်
ယခင်န္င
ှ ့်် တန င်လ မည့်် က လအတွကလ
် ည်ိုး ထအတင်ိုးပင် ပြစ်တနမည်ပြစ်သည်။ ငါတပိုးမည့််
ဒတယလျှြုျို့ ဝှက်ချက်မှ ြန်ဆင်ိုးခအရ အ ိုးလိုးသည် ပစအရ၊ သမဟ
့် တ် တည်တဆ က်ပအရ
မည်သပင်
့် ကွဲပပ ိုးတနတစက မူ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးအတွက် အသက်၏ အရင်ိုးအပမစ်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
လ တကက င်ိုးပင်ပြစ်သည်။ သင်သည် မည်သည်သ
့် က်ရအမျ
ှ
ြုိုးအစ ိုး ပြစ်တနတစက မူ ဘရ ိုးသခင်
ချမှတ်ထ ိုးသည့်် အသက်လမ်ိုးတကက င်ိုးက မချြုိုးတြ က် န္င်တပ။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ လူသ ိုးအတနပြင့််
တအ က်ပါအချက်က န ိုးလည်ရန်သ ငါအလရှသည်- ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မှု၊ ထန်ိုးသမ်ိုးမှုန္င
ှ ့််
တထ က်ပတ
့် ပိုးမှုတ မရှ
့် ပါက လူသ ိုးသည် မည်မျှပင် ဝီရယရှရှ ကကြုိုးစ ိုးတစက မူ၊ သမဟ
့် တ် မည်မျှပင်
အ ိုးသန
ွ ခ
် န
ွ စ
် က် ရန်ိုးကန်တစက မူ သူရရှရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသမျှ အရ အ ိုးလိုးက မရန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်ထမှ အသက်တထ က်ပတ
ှ ပ် ခင်ိုး၏ တန်ြိုးန္ှင ့််
့် ပိုးပခင်ိုး မရှပါက လူသ ိုးသည် အသက်ရင
အသက်၏အဓပပ ယ်တက
၏တန်ြိုးက
့် ဆိုးရှုိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအသက်
့်
တပါပပက်
ပပက်ပြြုန်ိုးတီိုးပစ်တသ လူသ ိုးက မည်သလျှ
် မင်ိုး ပူပင်တကက င်က့် ကကင်ိုးမဲခ
ွ ့််
့်
့် င
့် င ် အလွနအ
တပိုးထ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ယခင်က ငါတပပ ခဲသ
့် တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ည်အ
့် သက်၏ အရင်ိုးအပမစ်
ပြစ်သည်က မတမန္
ှ ။့်် အကယ်၍ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အပ်န္တပိုး
ှ ထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက
့် င
ပမတ်န္ိုးတန်ြိုးထ ိုးရန် ပျက်ကက
ွ ် ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အစအဦိုး၌ သူတပိုးထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးက
ပပန်ယူမည်သ မကဘဲ သူတပိုးထ ိုးခဲတ
့် သ အရ အ ိုးလိုး၏ အြိုးအခ န္ှစ်ဆက လူသ ိုးထမှ
နစ်န တကကိုးအပြစ် အရယူမည်ပြစ်သည်။
၂ဝဝ၃ ခန္ှစ်၊ တမလ ၂၆ ရက်

အနန္တန်ြိုားရှင ် သက်ခပင်ားြျတတ ်မူခြင်ား
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ အလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ လျှြုျို့ ဝှက်ချက် တစ်ခရှ၍ သင်သည်
အလင်ိုးကင်ိုးမဲတ
ှ ် တနထင်တနသည့်အ
် တွကတ
် ကက င ့်် ၎င်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် သ တလ ကထဲ၌ အသက်ရင
သတမမူမ ခဲတ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်သည် ဆိုးယတ်တသ သူ၏ ဆွလ
ဲ ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ချ။ သင်၏စတ်န္လ
့် ၏။
သင်၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် တမှ င်မက်၏ ြိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး သင်သည်
တက င်ိုးကင်မတ
ှ နလိုးကသ မက ညအခါ မှတ်တတ်မတ်
ှ တတ်လင်ိုးတသ ကကယ်ကလည်ိုး ပမင်န္င်ပခင်ိုး
မရှတပ။ သင်၏န ိုးမျ ိုးမှ လမ်လည်လည
ှ ပ့်် ြ ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် ပတ်ဆပခင်
့် ိုးကခရပပီိုး သင်သည်
တယတဟ ဝါ၏ ပမည်ဟည်ိုးတသ အသကသ မက ပလလင်တတ ်မှ စီိုးဆင်ိုးတသ တရတ၏အသ
ကလည်ိုး
့်
မကက ိုးရတချ။ သင်သည် တရ ိုးသပြငပ
့်် င်ဆင်သမျှ၊ သငအ
့်် တပေါ် အနန္တတန်ခိုးရှင ်
တပိုးအပ်တသ အရ မှနသ
် မျှက ဆိုးရှု ိုးခဲတ
ှ သ
် န်ရန်
့် လပပီ။ ကယ်မရန် တန်ခိုးမရှ၊ ဆက်လက်ရင
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မရှဘဲ အဆိုးမဲဒ
ဝင်တရ က်ခပဲ့် ပီိုး သင်ပပြုသမျှမှ ရန်ိုးကန်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ကခပင်လယ်တစ်ခသ သင်
့်
အတလ တကကီိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ယင်ိုးအခက်အတနမ
် ့် အ
ှ စပပြု၍ သင်သည်
ဆိုးယတ်တသ သူ၏ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ပခင်ိုးကခရန်၊ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ၏
် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့််
တဝိုးကွ တစရန်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် တထ က်ပမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် အလှမ်ိုးတဝိုး တစရန်၊
့် မ
ပပန်လမ်ိုးမရှတသ လမ်ိုးမတစ်ခ၌ တလျှ က်လှမ်ိုးတစရန် ပျက်စီိုးကန်ိုးသတရ
ဲ့် ။ အကကမ်တစ်သန်ိုး
့် က်ခ၏
တခေါ်တတ ်မပူ ခင်ိုးမှ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငဝ
့်် ည ဉ်က အနည်ိုးငယ်မျှန္ိုးှု ဆန္
ွ င်ပခင်ိုးမရှတပ။ သင်သည်
လမ်ိုးညန် သမဟ
် ့် သတ်မန
ဲ့် ယ်ပယ်တစ်ခထဲသ သင
အ
့်် ိုး
့် တ် လမ်ိုးပပအမှတ်အသ ိုးမျ ိုးမရှတသ အကနအ
့်
တသွိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ဆိုးယတ်တသ သူ၏လက်ထ၌
ဲ န္ှစ်ပခြုက်စွ အပ်စက်တလ၏။ ထအချန်
မှစ၍တန င်တွင ် သင်သည် သင်၏မူလအပပစ်ကင်ိုးစင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုးက ဆိုးရှု ိုးခဲရ
့် ပပီိုး
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးက စတင်တရှ င်ရှ ိုးခဲ၏
ှ ိုးအတွငိုး် ၌ ဆိုးယတ်တသ
့် ။ သင်၏စတ်န္လ
သူသည် ကစစအ ိုးလိုး၌ သငက
့်် ပဲက
့် င်ပပီိုး သင်၏အသက် ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ သင်သည် သူက
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၊ တရှ င်တမ်ိုးပခင်ိုး သမဟ
ှ ိုးထ၌
ဲ သူက
့် ဲ သင်၏စတ်န္လ
့် တ် သသယပြစ်ပခင်ိုး မရှတတ ဘ
့်
ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သတဘ ထ ိုးသည်။ သင်သည် သူက
့် စတင်က ရတသကင်ိုးရှုင်ိုးပခင်ိုး၊
ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးပပြု၍ သင်တန္ှ့် စ်ဦိုးသည် တသပခင်ိုးတရ ိုး၌ စတ်န္စ
ှ ်ပမှြုပ်သကဲသ
့် အသက်
ရင
ှ ပ် ခင်ိုး၌လည်ိုး
့်
စတ်န္စ
ှ ်ပမှြုပ်က ခန္ဓ ကယ်န္င
ှ ့်် အရပ်ကသ
ဲ့် တစ်
ပိုးူ တွဲတွဲ ပြစ်လ တလ၏။ သင်သည်
့်
မည်သည့်တ
် နရ မှလ ခဲတ
့် ကက င်ိုး၊ အဘယ်တကက င ့်် တမွိုးြွ ိုးလ ခဲတ
့် ကက င်ိုး သမဟ
့် တ် အဘယ်တကက င ့််
တသဆိုးမည်ပြစ်တကက င်ိုးက လိုးဝမသတချ။ သင်သည် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ က
် သူစမ်ိုးတစ်ဦိုးကဲသ
့် ့်
သတဘ ထ ိုး၏၊ သငအ
့်် တွက် သူလပ်တပိုးခဲသ
် ရ အ ိုးလိုးက သရန်မဆထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
့် ည့်အ

ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးကပင် သင်မသတပ။ သူထ
့်် တွက် မန်ိုးတီိုးြွယ် ပြစ်လ ၏၊ သင်သည်
့် မှ လ သမျှသည် သငအ
၎င်ိုးက ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၎င်
့် ိုး၏တန်ြိုးကလည်ိုး မသတချ။ သင်သည်
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် တထ က်ပပ့် ခင်ိုးက လက်ခရရှခဲသ
် နမှ့် အစပပြု၍ ဆိုးယတ်တသ သူန္င
ှ တ
့်် ြ
ွဲ က်၍
့် ည့်တ
တလျှ က်လှမ်ိုးတလ၏။ သင်သည် ဆိုးယတ်တသ သူန္င
ှ အ
့်် တူ မိုးသက်တလပပင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မန်တင်ိုးမျ ိုးက
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက့်ကက့် ခခဲပ့် ပီိုး သင်၏အသက်အရင်ိုး အပမစ်ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်က
သူန္င
ှ အ
့်် တူ တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး ဆနက
် ့် ျင်၏။ သင်သည် ပျက်စီိုးပခင်ိုးတချ က်ကမ်ိုးပါိုး၌
တရ က်ရတနပပီ
ှ
ပြစ်တကက င်ိုး သရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် တန င်တတရ ိုးအတကက င်ိုး ဘ မျှမသတချ။
ဆိုးယတ်တသ သူသည် သငက
့်် တသွိုးတဆ င် ပြ ိုးတယ င်ိုးပပီိုး ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်တကက င်ိုး သင်တမတ
့် လျ တ
့် လပပီ၊
သင်သည် သင်၏ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးက တမတ
့် လျ ခ
့် ပဲ့် ခင်ိုးပြစ်တလတက ိုး။ ဆိုးယတ်တသ သူသည်
လမ်ိုးခရီိုးအဆငတ
့်် င်ိုး၌ သငအ
့်် ိုး ယတနတ
့် င် ဤနည်ိုးအတင်ိုး ြစီိုးန္ှပ်စက်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်၏။
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တသည်
ထထင်ိုးပပီိုး ယယွငိုး် ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရ၏။ သင်သည်
့်
လူတလ
ကကကီိုး ထဲမှ စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှကမ
် ျ ိုးအတကက င်ိုး ညည်ိုးတွ ိုးပခင်ိုးက ရပ်စဲခသ
ဲ့် ည်၊
့်
တလ ကကကီိုးမှ တရ ိုးမျှတမှုမရှဟူ၍ သင်ထင်ပမင် ယူဆပခင်ိုး မရှတတ တ
ှ ်
့် ပ။ သင်သည် အနန္တတန်ခိုးရင
တည်ရသည်
ှ
၊ မတည်ရသည်
ှ
က သ ၍ပင် င်္ရမစက်တချ။ ဤအရ မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုးဟူမက
ူ
ိုး
ဆိုးယတ်တသ သူသည် သင်၏ စစ်မှနတ
် သ ြခင် ပြစ်သည်ဟ က လအတန်ကက က သင်ယူဆခဲ၍
့်
သူထ
ဲ ွ န္င်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်၏။ ဤသည်မှ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် မှ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်တပတည်ိုး။
့် မှ မခွခ
အရဏ်ဦိုးတရ က်သည့်အ
် ခါ မိုးတသ က်ကကယ်သည် အတရှ ျို့အရပ်၌ စတင်ထန
ွ ိုး် လင်ိုးတလ၏။
ဤကကယ်သည် ထတနရ ၌ ယခင်က တစ်ခါမျှမရှြူိုးတသ ကကယ်ပြစ်ပပီိုး ပငမ်သက်တအိုးချမ်ိုး၍ မှတ်တတ်
မှတ်တတ်လင်ိုးတနတသ မိုးတက င်ိုးကင်မျ ိုးက အလင်ိုးတရ င်တပိုးက လူတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထဲ၌
့် တ်န္လ
ကွယတ
် ပျ က်တစပခင်ိုးခခဲရ
် လင်ိုးက တြန်တလ င်ပမြုက်တစ၏။ သင်န္င
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ်၌
့် သည့်အ
ထပ်တူထပ်မျှထန
ွ ိုး် လင်ိုးတသ ဤအလင်ိုး၏တကျိုးဇူိုးတကက င ့်် လူသ ိုးတသည်
အထီိုးကျန်ပခင်ိုး
့်
မပြစ်တတ တ
်လည်ိုး သင်တစ်ဦိုးတည်ိုး ညအတမှ င်ထ၌
ဲ န္ှစ်ပခြုက်စွ အပ်တပျ ်လျက်တန၏။
့် ချ။ သတသ
့်
သင်သည် အသလည်ိုးမကက ိုး၊ အလင်ိုးလည်ိုးမပမင်တပ၊ အသစ်တသ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးတပေါ်ထန
ွ ိုး် တကက င်ိုး၊ တခတ်က လအသစ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တကက င်ိုးက မသတပ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
သင်၏အြက “ငါသ
့်် ိုး၊ တစ တသိုးသည်။ ရ သီဥတလည်ိုးတအိုးသည်၊ ထအတွ
ကတ
် ကက င ့််
့် ိုး၊ မထန္ှငဦ
့်
အပပင်သမသွ
ိုးန္ှင၊့်် သင်မ
့် တကက င်ိုး စိုးရမ်စရ ရှ၍ပြစ်၏” ဟ
့် ျက်လိုးမျ ိုး ဓါိုးလှပြင ့်် ထိုးမမည်အ
့်
ဆတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်သည် သငအ
့်် ြ၏ သတတပိုးချက်မျ ိုးကသ ယကကည်စတ်ချ၏၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သငအ
့်် ြသည် သငထ
့်် က် အသက်အရွ ယ်အမင်ိုး၍
သငက
့်် အလွနအ
် မင်ိုးချစ်တသ တကက င ့်် သငအ
့်် ြသ မှနသ
် ည်ဟ သင်ယကကည်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်၏။

ယင်ိုးကဲသ
့် သတ
တပိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးသည် တလ ကကကီိုးထဲ၌ အလင်ိုးရသည်
ှ
ဟူတသ
့်
ဒဏ္ဍ ရီအတပေါ် ယကကည်မှုက ရပ်တနတ
် ့် စသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤတလ ကကကီိုးထဲ၌ သမမ တရ ိုး
့်
တည်ရတသိုး
ှ
ပခင်ိုး ရှမရှက အတရိုးမစက်ဘတ
ဲ နတစ၏။ သင်သည် အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ၏
် ကယ်မပခင်ိုးက
ဆက်လက်၍ မတမျှ ်လငရ
့်် ဲတတ တ
ွ တပခအတနအတပေါ် တင်ိုးတမ်တန၏၊
့် ချ။ သင်သည် ရှရင်ိုးစဲအ
အလင်ိုးတပေါ်ထန
ွ ိုး် မက
ှု တမျှ ်မန
ှ ိုး် ပခင်ိုး၊ ဒဏ္ဍ ရီထ၌
ဲ ဆထ ိုးသကဲသ
့် အနန္တ
တန်ခိုးရင
ှ ် ကကလ ပခင်ိုးက
့်
ရှ တြွပခင်ိုး မရှတတ တ
့်် တနန္ှင၊့်် လှပတသ အရ မှနသ
် မျှသည် ပပန်လည်လန်ိုးဆန်ိုးတစန္င်ပခင်ိုး
့် ချ။ သငအ
မရှ၊ ၎င်ိုးမှ တည်ရန္
ှ င်ပခင်ိုးမရှဟ ထင်တလ၏။ သင်၏အပမင်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ နနက်ပြန်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ်သည် ကွယတ
် ပျ က်သွ ိုး၍ တချြျက်ပခင်ိုးခရသည်ဟ ပမင်တလ၏။
သင်၏ခွနအ
် ိုးရှသမျှပြင ့်် သငအ
့်် ြ၏အဝတ်အစ ိုးက တွယြ
် က် ထ ိုး၏၊ အခက်အခဲမျ ိုးက
မျှတဝခစ ိုးရန် အပူအပင်မရှ၊ သင်၏ခရီိုးသွ ိုးတြ ်န္င
ှ ့်် သင်၏ တဝိုးလတသ ခရီိုး၏ ဦိုးတည်ချက် တအ
့် ိုး
ဆိုးရှုိုးရမည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့တလ၏။ ကျယ်တပပ ပပီိုး ဝိုးတိုးဝါိုးတ ိုးပြစ်တသ
လူတလ
ကကကီိုးသည် ဤတလ က၏ မတူညတ
ီ သ အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုး၌ ပြည့်စ
် ွက်ရ တွင ် တွနဆ
် ့် တ်ပခင်ိုး
့်
မရှဘဲ တန်လှုပ်ပခင်ိုးကင်ိုးမဲလ
ှ
သင်တမျ
့် ျက်ရတသ
့် ည်။ ၎င်ိုးသည် တသပခင်ိုးတရ ိုးက
့် ိုးစွ က ြွဲျို့စည်ိုးခဲသ
မတကက က်ရွ ျို့တသ “စစ်သည်” မျ ိုးစွ က ြန်တိုးီ တပိုးခဲ၏
့် ။ ထမျှမက ၎င်ိုးသည် မမတက
့် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်က မသန ိုးမလည်သည့်် ထထင်ိုး၍ တဆ
် ့် နတသ လူသ ိုးမျ ိုးက တစ်သတ်ပပီိုး
့် င်ိုးရပ်တနတ
တစ်သတ် ပပြုလပ်တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် မျက်လိုးမျ ိုးသည် ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန်
ြစီိုးန္ှပ်စက်ခရတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးချင်ိုးစီန္င
ှ ့်် မျြုိုးန္ယ
ွ ်ဝင်အတယ က်တင်ိုးက
ကကည့်ရ
် ှု သိုးသပ်တလ၏။ သူကက ိုးရတသ အရ မှ ဒကခဆင်ိုးရဲ ခတနရတသ သူတ၏
့် ပမည်တမ်ိုးသပြစ်၏၊
သူပမင်ရတသ အရ မှ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ခရတသ သူတ၏
် ရ ိုးကင်ိုးမဲမ
့် ပှု ြစ်ပပီိုး သူခစ ိုး
့် အရှကတ
ရတသ အရ မှ ကယ်တင်ပခင်ိုးတကျိုးဇူိုးတတ ်က ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခ၏
ခကိုးရ မဲမ
ှ ့်် စိုးရမ်ပပ
ူ န်မပှု ြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူ၏တစ င်မ
့် ှုန္င
့် ပခင်ိုးက ပငင်ိုးပယ်က မမတ ့်
ကယ်တင်၏လမ်ိုးတကက င်ိုး၌ တလျှ က်လှမ်ိုးရန် တရွ ိုးချယ်ကကပပီိုး သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက တရှ င်တမ်ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးကက၍ ရန်သန္
ူ င
ှ အ
့်် တူ နက်ရှုင်ိုးတသ ပင်လယ်၏ခါိုးသိုးီ မက
ှု
တန က်ဆိုးအစက်အထပင် တစမ်စ
ှ ၏
်
့် မ်အ
့် ရသ ခရန် ပ၍န္ှစ်သက်ကက၏။ အနန္တတန်ခိုးရင
သက်ပပင်ိုးချတတ ်မပူ ခင်ိုးက လူသ ိုးတကက
ှ ၏
်
့် ချ၊ အနန္တတန်ခိုးရင
့် ိုးရပခင်ိုး မရှတတ တ
လက်တတ ်မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယရ
် ပြစ်တသ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကကင်န စွ တထွိုးပက်ရန်
အလမရှတတ တ
့် ချ။ သူသည် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ပပန်ြမ်ိုးပပီိုး ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ လက်လတ် ရပပန်သည်၊
သူပပြုတသ အမှုမှ ဤကဲသ
့် အြန်
တလဲလဲ ပြစ်တလ၏။ ထအခက်အတနမ
် ့် စ
ှ ၍ သူသည် ပင်ပန်ိုးပခင်ိုး၊
့်
စတ်ကန်ပခင်ိုးတက
ဲ ှ အလပ်က သူရပ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အကက ိုး၌
့် စတင်ခစ ိုးရသပြင ့်် လက်ထမ

တလျှ က်လှမ်ိုးပခင်ိုးက ရပ်တနတ
် ့် လ၏...။ လူသ ိုးတသည်
ဤအတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးအတကက င်ိုး
့်
တစ်စတစ်ရ ကမျှ လိုးလိုး သတမမူမကကဘဲ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ၏
် သွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လ ပခင်ိုး၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
လွမ်ိုးတဆွိုးပခင်ိုးက သတမမူမကကတပ။
ဤတလ က၏အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးတအ က်၌
လျင်ပမန်စွ တပပ င်ိုးလဲ တလ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခါမျှမကက ိုးခဲြ
့် ူိုးတသ အရ မျ ိုး
ရတ်တရက်တရ က်လ တသ ်လည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် က လတ ရှညစ
် ွ ပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးမှ
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် တစ်စတစ်စဆိုးရှုိုးလျက် တန၏။ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ် မည်သည့်တ
် နရ ၌ရှတကက င်ိုးက
မည်သမ
ူ ျှ န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှန္င်ဘဲ အနန္တတန်ခိုးရှငန္
် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသက်စမ
ွ ်ိုးအ ိုး၏
အစွမ်ိုးတန်ခိုး ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သ လွနပ် ခင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ပင် မသန္င်တပ။ လူသ ိုးတ ့်
သတမမူမတသ အရ က ပမင်န္င်သည်အ
့် တွက် သူသည်သ လွန၏
် ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက
ခရတသ သူပြစ်တသ ်လည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်သည်အ
့် တွက် သူသည်ကကီိုးပမတ်၏။ သူသည်
အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုး၏အဓပပ ယ်က သပပီိုး၊ ထမျှမက
သူြန်ဆင်ိုးခဲတ
် ဘဝက အပ်ထန်ိုးရန်အတွက် မည်သည့်စ
် ည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးမှ
့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ၏
သငတ
့်် လျ ်တကက င်ိုးက သူသ၏။ သူသည် လူသ ိုးပြစ်တည်ပခင်ိုး၏ အတ်ပမစ်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တစတသ တရွ ိုးန္တ
ှု ်ကယ်တင်ရင
ှ ပ် ြစ်၏။ သူသည် ရင်လန်ိုးတသ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ဝန်ပတစ၍ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ရင်လန်ိုးပခင်ိုးပြင့်် ချီမတလ၏၊
ယင်ိုးတအ
ှ ့်် သူ၏အစီအစဉ် အြအလ
ငှ့် ပြစ်၏။
့် ိုးလိုးမှ သူ၏အလပ်န္င
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် အသက်တထ က်မပခင်ိုးထမှ လမ်ိုးလွဲပပီိုး တသ အခါ လူသ ိုးတသည်
့်
ဘဝရည်ရွယ်ချက်က မသန ိုးမလည်ကက တသ ်လည်ိုး မည်သပင်
့် ဆတစက မူ တသပခင်ိုးတရ ိုးက
တကက က်ရွ ျို့ ကက၏။ ၎င်ိုးတ၌့် အကူအညီ သမဟ
့်် မှုကင်ိုးမဲက့် ကတသ ်လည်ိုး
့် တ် တစ ငမ
မမတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးက မှတ်ရန်ဝန်တလိုးတနကကဆဲပြစ်၍ ဤတလ ကကကီိုးထဲ၌ ယတ်ညတ
့် သ ဘဝက
့်
အချန်ဆရ
ွဲ န် မမတ က
့် ယ်က စတ်တင်ိုးထ ိုးကက၏၊ မမတက
့် ယ်တင်၏ စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး အတကက င်ိုး
မသသည့်် လူစဉ်မမီတသ သူမျ ိုးတပတည်ိုး။ သင်သည် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်၊ ရည်မှနိုး် ချက်ကင်ိုးမဲစ
့် ွ ပြင ့််
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးနည်ိုးတူ ဤပစပြင ့်် အသက်ရင
ှ ၏
် ။ ဒဏ္ဍ ရီလ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သူတစ်ပါိုးတည်ိုးသ
မမတ၏ဒ
့် ကခဆင်ိုးရဲအလယ်၌ ညည်ိုးတွ ိုးလျက်တနက သူ၏ ကကတရ က်လ ပခင်ိုးက အသည်ိုးအသန်
တစ ငတ
့်် မျှ ်တနတသ လူမျ ိုးက ကယ်တင်လမ်မ
့် ည်။ ယခအချန်အထ အသဉ ဏ်မရှတသ လူမျ ိုး၌
ယင်ိုးကဲသ
့် ယ
၎င်ိုးက
့် ကကည်မှုမျြုိုး ပြစ်တပမ က်ြူိုးပခင်ိုးမရှတပ။ မည်သပင်
့် ဆတစက မူ လူတသည်
့်
အလွနတ
် မ်ိုးတတနကကဆဲပြစ်၏။ အနန္တတန်ခိုးရင
ှ သ
် ည် အလွနအ
် မင်ိုး ဒကခဆင်ိုးရဲကခြူိုးတသ

ဤလူမျ ိုးအတပေါ် သန ိုးကရဏ ရှ၏၊ တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ် သူသည် လူသ ိုးတထ
့် မှ အတပြတစ်ခက
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနခဲရ
့် သည်မှ အလွနက် က လှပပီပြစ်တသ တကက င ့်် အသဉ ဏ်ကင်ိုးမဲတ
့် သ ဤလူမျ ိုး
ကလည်ိုး စတ်ပျက်၏။ သင်သည် တရငတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆ တလ င်ပခင်ိုးက မခရတတ မ
် တကက င်ိုး
့် ည့်အ
သူသည် ရှ တြွရန်၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်က ရှ တြွရန်၊ သငထ
့်် တရန္ှင ့်် အစ က
ယူတဆ င်လ ရန်န္င
ှ ့်် သငက
့်် န္ှုိုးရန် ဆန္ဒရတတ
ှ
်မ၏
ူ ။ သင် ပင်ပန်ိုးန္ွမ်ိုးနယ်တသ အခါန္ှင ့််
ဤတလ ကကကီိုး၏ စတ်ဓ တ်ကျြွယ် ပျက်စီိုးတပခ က်ကပ်ပခင်ိုး တစ်စတစ်ရ က
စတင်ခစ ိုးရတသ အခါ၊ လမ်ိုးတပျ က်ပခင်ိုးမရှတစန္ှင၊့်် မငတကကိုးတလန္ှင။့်် တစ ငက့်် ကည်တ
့် တ ်မူတသ သူ
အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏တရ က်လ ပခင်ိုးက အချန်မတရွ ိုး လက်ခ တပွျို့ြက်တလမည်။
သူသည် သငထ
့်် ပါိုး၌ အပ်ြန်တစ ငလ
့်် ျက် သင်တန က်ပပန်လှညလ
့်် ရန် တစ ငဆ
့်် င်ိုးတန၏။
သင်၏မှတ်ဉ ဏ် ရတ်တရက် ပပန်ရတသ တနရက်
့်် င်ိုးလျက်တန၏၊ ထတနရက်
့် က သူတစ ငဆ
့် မှ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ခဲတ
ဲ့် ကက င်ိုး၊
့် ကက င်ိုး၊ မသခဲတ
့် သ အချန်တစ်ချန်တွင ် သင်ဦိုးတည်ချက်တပျ က်ခတ
မသခဲတ
ွ ် လမ်ိုးတပေါ်၌ အသဉ ဏ် တပျ က်ဆိုး ခဲရ
့် သ အချန်တစ်ချန်တင
့် တကက င်ိုးန္ှင ့််
မသခဲတ
ွ ် “အြ” တစ်ဦိုးရ ခဲတ
့် သ အချန်တစ်ချန်တင
့် ကက င်ိုး သတဘ တပါက်တသ တနရက်
့် ၊ ထမျှမက
အနန္တတန်ခိုးရှငသ
် ည် အစဉ်သပြင ့်် အပ်ြန်တစ ငတ
့်် နက သင်ပပန်လ မည်က ထတနရ ၌ အလွနအလွ
် ့်
န်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ တစ ငဆ
့်် င်ိုးလျက်တနတကက င်ိုး သင်သတဘ တပါက်တသ တနရက်
ပြစ်တပသည်။ သူသည်
့်
ပပင်ိုးပပတသ တတ ငတ
့်် မှုပြင ့်် တစ ငက့်် ကည့်် တနက အတပြမပါတသ တပပန်
့် မှုတစ်ခက
တစ ငဆ
့်် င်ိုးလျက်တန၏။ သူ၏အပမဲတတစ တစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုးမှ တန်ြိုးမပြတ်န္င်တပ၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးမှ
လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်အြအလ
ငှ့် ပြစ်၏။ ဤသ အပမဲ
တတစတစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုးမှ
့်
့်
အချန်အကနအ
် ့် သတ်မဲ့် ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်၍ ၎င်ိုးမှ ဆိုးခန်ိုး၌လည်ိုး ရှတက င်ိုးရတနန္
ှ
င်သည်။
သတသ
်လည်ိုး ယခအခါ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တမှ့် မည်သည့်တ
် နရ ၌ ရှတနတကက င်ိုးက
့်
သင်အတအကျ သသငတ
့်် ပသည်။
၂၀၀၃ ခန္ှစ်၊ တမလ ၂၈ ရက်

ဘုရ ားသြင်၏ တပေါ်

န
ွ ်ားခြင်ားသည် တြတ်သစ်တစ်တြတ်ကို အစခပ ြ၏
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ တနပပီ ပြစ်သည်။
့်
ထပပင်
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရှ တြွသမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးအတွက် န္င်ငတတ ်၏ တခါိုးသည်လည်ိုး
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ြွငထ
့်် ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ချစ်တသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တ၊ ့် သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ က
့်
တစ ငတ
့်် မျှ ်တနကကသနည်ိုး။ မည်သည့်အ
် ရ က ရှ တြွတနကကသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက

သင်တတစ
့်် မျှ ်တနသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက သင်တ ရှ
့် ငတ
့် တြွတနကကသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်ရန် လူမျ ိုး အလွနပ
် င်တတ ငတ
့်် ကကသည်တက ိုး။ ထပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက တတွျို့ရန်မှ လည်ိုး အလွနပ
် င် ခက်ခလ
ဲ ှသည်တက ိုး။ ဤကဲသ
့် တသ
တခတ်၊
့်
ဤကဲသ
့် တသ
တလ ကမှ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်တ
် နရက်
က်
့် က မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုန္င်ြအတွ
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ က ငါတ လ
့် ပ်တဆ င်ရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက အမီလက်ရန်
ငါတအတနပြင်
ွ ိုး် ရန် တစ ငတ
့်် မျှ ်တနသည့််
့် မည်သ လ
့်
့် ပ်တဆ င်ရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
သူမျ ိုးအ ိုးလိုး ဤတမိုးခွနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ကကရသည်။ သင်တ အ
ွ ိုး် မျ ိုးက
့် ိုးလိုးလည်ိုး ဤတမိုးခန
တစ်ခါထက်မက စဉ်ိုးစ ိုးြူိုး ကကသည်။ သတသ
် မည်သည့်ရ
် လဒ်က ရရှကကသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
မည်သည်အ
့် ရပ်၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုး မည်သည့်တ
် နရ ၌ ရှသနည်ိုး။ သင်တ၌့်
အတပြရှပပီတလ ။ လူတတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုးက “ဘရ ိုးသခင်က သူတန
့် က်လက်တသ သူ အ ိုးလိုးအကက ိုး၌
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုး ကယ်တတ ်၏ တပခရ မျ ိုးသည်လည်ိုး ကျွန္ပ်
် တအကက
ိုး၌ ရှသည်၊ ထမျှပင်
့်
ရိုးစင်ိုးလှသည်။” ဟ တပြကကမည် ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ဆ ပတသက ိုးကျ စက ိုးလိုးမျ ိုးပါသည့််
အတပြမျြုိုးက တပိုးန္င်ပါသည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ်
သူ၏တပခရ မျ ိုးဟဆရ ၌ အဘယ်အရ အ ိုး ဆလသည်က သင်တန့် ိုးလည်ကကသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးဟူသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အလပ်က
ကယ်တင်ကယ်ကျလပ်ရန်အတွက် တလ ကသ ဆ
့် က်တရ က်လ ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။
တခတ်တစ်တခတ်က အစပပြုသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့်် တခတ်တစ်တခတ်က အဆိုးသတ်သည်အ
့် မှုတက
့် လပ်တဆ င်ရန်
သူ၏ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ထပပင်
ှ ့်် လူသ ိုးမျ ိုးထဲသ ့်
့် သူနည်
့် ိုးသူဟန်
့် န္င
သူဆင်ိုးကကလ သည်။ ဤတပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမျြုိုးသည် အခမ်ိုးအန ိုးအသွင ် တစ်ခ မဟတ်ပါ။ ယင်ိုးမှ
သတကဂတတစ်ခလည်ိုးမဟတ်၊ ပတဆ င်မှု တစ်ခ၊ အက့် သြွယတ
် စ်ခ၊ သမဟ
့် တ် ခမ်ိုးန ိုးသည့််
ပမင်ကွငိုး် တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ ထအပပင်
ဘ သ တရိုးပြစ်စဉ်မျြုိုး သ ၍ပင် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးသည်
့်
စစ်မှနသ
် ည့်် အချက်အလက် တစ်ခပြစ်ပပီိုး ကင်တွယတ
် ထ
ူ ဆ ပမင်န္င်တသ အရ
့် န္င်တသ ၊ မည်သမ
ပြစ်သည်။ ဤတပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမျြုိုးသည် ဟန်တဆ င် လပ်ပပပခင်ိုးအလငှ့် မဟတ်တပ၊ သမဟ
့် တ်
တရတလပ်တဆ င်မအ
ှု လငှ့် မဟတ်တပ၊ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်အတွငိုး် ရှ
အလပ်အဆင့်် တစ်ဆင်အ
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည်
့် လငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
အပမဲအဓပပ ယ်ရသည့်
ှ
အ
် ပပင် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်န္ှငလ
့်် ည်ိုး ဆက်စပ်မအ
ှု ချြုျို့ အပမဲရသည်
ှ
။
ဤတနရ ၌တပပ သည့်် “တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး” ဆသည်မှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် လမ်ိုးပပ၊ ဦိုးတဆ င်ပပီိုး
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးသည့်် “တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး” န္ှင ့်် လိုးဝမတူပါ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်မမ
ထတ်တြ ်ပပသည့်် အကကမ်တင်ိုး၌ ကကီိုးပမတ်တသ သူအလ
ပ်၏ အဆငတ
့်် စ်ဆငက
့်် လပ်တဆ င်
့်

တလ့်ရသည်
ှ
။ ထအလပ်သည် အပခ ိုးမည်သည်တ
့် ခတ်၏ အလပ်န္င
ှ မ
့်် ဆ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။
လူသ ိုးအတနပြင့်် မစဉ်ိုးစ ိုးတတ်သည်အ
့် လပ်၊ မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မကကြုတတွျို့ ြူိုးတသ
အလပ်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်ပပီိုး တခတ်သစ်တစ်တခတ်က အစပပြုတသ
အလပ်ပြစ်သည်၊ လူတက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် အသစ်တသ အလပ်ပစတစ်ခ၊ သ ၍တက င်ိုးတသ
အလပ်ပစတစ်ခ ပြစ်သည်။ ထအပပင်
လူသ ိုးမျ ိုးက အသစ်တသ တခတ်ထသ
ဲ ပ
င်တပိုးသည့််
့်
့် တဆ
့်
အလပ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှ ထသတဘ ကတဆ င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ အ ိုး ဆလသည်က
သင်တန့် ိုးလည်သွ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက
သင်တမည်
ွ ိုး် မှ တပြရှငိုး် ရန် မခက်ပါ။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ
့် နည်ိုး။ ဤတမိုးခန
့် သရှ့် တြွသင်သ
တနရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက တတွျို့ရမည်ပြစ်သည်။ ထသတသ
အတပြက ရိုးစင်ိုးသည်ဟ
့်
ထင်ရသည်၊ သတသ
် လပ်တဆ င်ြရန်
် ှသည်က ိုး မဟတ်တချ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
့်
့် လွယလ
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူက
် ရပ်၌ ထတ်တြ ်လတကက င်ိုး၊ သမဟ
့်
့် ယ်သူ မည်သည့်အ
့် တ်
မည်သည့်အ
် ရပ်၌ သူထတ်တြ ် သငတ
့်် ကက င်ိုးက သရန်မဆထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ယ်သူ
မည်သည်အ
့် ရပ်၌ ထတ်တြ ်သည်ကပင် မသကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ အချြုျို့ကလည်ိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုတသ တနရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ဟ စတ်ကူိုးတပါက်ရ
ယကကည်ကကသည်။ သမဟ
် နရ တင်ိုး၌
့် တ်ပါက ဝည ဉ်တရိုးရ ၌ ထင်ရှ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး ရှသည့်တ
ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက လူသမျ ိုးတသ
လူမျ ိုးရသည့်
ှ
တ
် နရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ လတ်တတလ တွငမ
် ူ
ထသတသ
ယကကည်မှုမျ ိုးသည် မှနသ
် တလ သမဟ
့်
့် တ် မှ ိုးသတလ ဟူသည့်် အချက်က
အသ ထ ိုးကကဦိုးစ။့် ထသတသ
တမိုးခွနိုး် က တပြရှငိုး် ရန် အတွက် ပထမဦိုးဆိုးအတနန္ှင ့်် ငါတ၌့်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက် ရှရတပမည်၊ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက ရှ တြွတနကကပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တရိုးရ ၌ ထင်ရှ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးက ငါတရှ့် တြွတနပခင်ိုး မဟတ်၊
ထင်ရှ ိုးတကျ ်ကက ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး၏ တန က်သ လ
့် က်တနကကပခင်ိုး သ ၍ပင် မဟတ်ပါ၊ ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးတန က်သ လ
့် က်တနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက ရှ တြွတနကကသည့်အ
် တွက၊် ဘရ ိုးသခင်၏အလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ငါတရှ့် တြွအပ်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
့်
ဘရ ိုးသခင် မန်ကက
့် ိုးသည့်် အသစ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးရှတသ မည်သည့်် တနရ ၌မဆ
ဘရ ိုးသခင်၏ အသရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုး ရှတသ မည်သည်တ
့် နရ ၌မဆလည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး ရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပချက်ရတသ
ှ

တနရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ တနရ တင်ိုး၌ လမ်ိုးခရီိုး၊
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်တ တည်
ရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက ရှ တသ အခါ၌
့်
“ဘရ ိုးသခင်သည် လမ်ိုးခရီိုးပြစ်၏။ သမမ တရ ိုးလည်ိုးပြစ်၏။ အသက်လည်ိုးပြစ်၏။” ဟူသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ လျစ်
လျြူရှု ခကဲ့် ကသည်။ ထတကက
င ့်် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
့်
့်
သမမ တရ ိုးက ရရှတသ အခါ၌ ပင်လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက သူတရှ့် တတွျို့ ပပီဟ
မယကကည်ကကသည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သ ၍ပင် အသအမှတ် မပပြုကကတပ။
အလွနပ
် င် စိုးရမ်ြွယတ
် က င်ိုးလှတသ အမှ ိုးတပတက ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် လူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်ကက်ညမ
ီ ှု မရှန္င်ပါ၊ လူသ ိုး၏ တစခင်ိုးချက်တကက င့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့််
ဘရ ိုးသခင် လိုးဝမဟတ်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မမ၏အလပ်က လပ်တသ အခါ၌၊ မမကယ်ပင်
တရွ ိုးချယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ပင်အစီအစဉ်မျ ိုးက ချမှတ်သည်။ ထအပပင်
သူ၌ မမကယ်ပင်
့်
ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ပင် နည်ိုးစနစ်မျ ိုး ရှသည်။ မည်သည်အ
့် လပ်က သူလပ်သည်ပြစ်တစ၊
လူန္င
ှ တ
့်် င်ပင်ြ သ
အပ်တပ၊ အတယ က်စီတင်ိုးက
့် မဟ
့် တ် လူထ
့် မှ အကကဉ ဏ်တတ င်ိုးြ မလ
့်
သူ၏အလပ်အတကက င်ိုး အသတပိုးြလည်
ိုး သ ၍ပင် မလအပ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်အ
့် ပပင် လူတင်ိုး အသအမှတပ် ပြုသငသ
့်် ည့်် အချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သင်တပမင်
့် တတွျို့လလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ လ
့် က်လလျှင၊်
တရှိုးဦိုးစွ သင်တ၏
် ့် စ်ရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက စွနပ
သင်၏ကယ်ပင်အကန်အသတ်
ထတ
ဲ င
ွ ် တဘ င်ခတ် ထ ိုးရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးအတွငိုး်
့်
ကန်သတ်
ထ ိုးရန်တက
့်
့် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ဟအရ လပ်၊ သည်အရ လပ်ဟပင်
မတတ င်ိုးဆရတပ။ ထအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက သင်တ မည်
သရှ့် တြွရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက မည်သ လက်
ခရမည်၊ ထပပင်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်တသ အလပ်က မည်သ ့်
န ခရမည်တက
့် ရ ပြစ်သည်။ လူသည်
့် ည်၊ ဤသည်မှ လူတ လ
့် ည်အ
့် တမိုးသင်သ
့် ပ်တဆ င်သင်သ
သမမ တရ ိုး မဟတ်သည့်အ
် ပပင် သမမ တရ ိုးကလည်ိုး မပင်ဆင်တသ တကက င ့်် သူအတနပြင်
့် ရှ တြွက
့်
လက်ခပပီိုး န ခသင်တ
့် ပသည်။
သင်သည် အတမရကန်လူမျြုိုး ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ ပဗတသျှလူမျြုိုး ပြစ်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
အပခ ိုးမည်သည့်လ
် ူမျြုိုးပင် ပြစ်တနပါတစ၊ သင်၏ကယ်ပင်လူမျြုိုး အကနအ
် ့် သတ်တဘ င်ထက
ဲ
ထွကလ
်
သငသ
့်် ည်၊ သင်၏အတတကယ်က တကျ ်လွနလ
် ျက် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏
ရှု တထ င်မ
ှ န၍ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ရှု ပမင်သငသ
့်် ည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ
တပခရ မျ ိုးအတပေါ် ကန်သတ်
ချက်မျ ိုး မထ ိုးလမ်မ
၌
့်
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
့်
့် ရပခင်ိုးမှ ယတနတခတ်
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်ရ တသ န္င်ငတစ်န္င်င သမဟ
့် တ် တစ်စတစ်ရ တသ လူမျြုိုးအကက ိုး၌

တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ မည်က မျ ိုးစွ တသ လူတက
့် မပြစ်န္င်ဟ ထင်ပမင်ကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်၏ အတရိုးပါမှုသည် အလွနပ
် င် တလိုးနက်လှသည်တက ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည်လည်ိုး အလွနပ
် င် အတရိုးပါလှသည် တက ိုး။ လူ၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
အတတွိုးအတခေါ်တပြင
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ့်် ၎င်ိုးတက
့် မည်သလျှ
့် င ် အကဲပြတ်န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရှ တြွရန်အလငှ့် သင်အ
ွ ်စ၏
့် တနပြင့်် မမ၏လူမျြုိုး သမဟ
့် တ် မမမျြုိုးန္ယ
အယူအဆမျ ိုးမှ ထိုးတြ က်ထက
ွ ်သငသ
့်် ည်ဟ ငါတပပ သည်။ ထသအ
သင်သည်
့်
့် ိုးပြင်သ
သင်အ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ယူအဆမျ ိုး၏ တဘ င်ခတ်ပခင်ိုးက မခရဘဲ ရှလမ်မ
့် ည်၊ ထသအ
့်
့် ိုးပြင်သ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ကကြုဆြရန်
် ီလမ်မ
့် ည်။ သမဟ
့် သင်သည် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
့် တ်ပါက သင်သည်
ထ ဝရအတမှ င်ထထဲ၌ ကျန်ရစ်တနမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ခပခင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ
ရရှမည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ ဘရ ိုးပြစ်သည်။ န္င်ငတစ်န္င်င၊ လူမျြုိုးတစ်မျြုိုးကသ
သီိုးသန်ပ့် င်သည့်် ဘရ ိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင်က သူက
်
ိုးဘဲ၊ မည်သည့်ပ
် စ၊
့် ယ်သူ မသတ်မှတထ
မည်သည့်တ
် င်ိုးန္င်င၊ သမဟ
် ူမျြုိုးမျှ၏ တဘ င်ခတ်ပခင်ိုးက မခဘဲ၊
့် တ် မည်သည့်လ
သူကကစည်ထ ိုးသည်အ
့် တင်ိုး အလပ်က လပ်တနသည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် ထပစက တစ်ခါမျှ
စတ်မကူိုးမခဲြ
့်် တ်သက်တသ
့် ူိုးပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ သမဟ
့် တ် ထပစန္ှငပ
သငသ
့်် တဘ ထ ိုးသည် ပငင်ိုးဆန်တသ သတဘ ထ ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ် န္င်သည်၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် မမကယ်မမ တြ ်ထတ် ပပသည့်် အရပ်ပြစ်တသ တင်ိုးန္င်ငန္ှင ့်် လူမျြုိုးတသည်
့်
တက်တက် ဆင်ဆင်ပင် လူအ ိုးလိုးတ၏
့် ခွပဲ ခ ိုးဆက်ဆမှု ခတနရပပီိုး ကမဘ တပေါ်၌
တခတ်တန က်အကျန်ဆိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ဉ ဏ်ပည ရှသည်။
့်
သူ၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုး၊ သူ၏ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူန္င
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးပြစ်သည့်် လူတစ်စက အမှနရ
် ရှခဲသ
ှု ျ ိုးန္ှင ့််
့် ည်၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ စမ်ိုးသပ်မမ
ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုး၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ န္ှပ်စက်မှုမျ ိုးက ကက့်ကက့်ခပပီိုး သူတန
ိုးတင် လက်န္င်သည့််
့် က်သ အဆ
့်
သူသမ်ိုးပက်ထ ိုးတသ လူစပြစ်သည့်် စလင်တအ င် သူပပြုလတသ လူတစ်စက အမှနပ
် င် သူရရှခဲသ
့် ည်။
မည်သည်ပ
့် စ၊ သမဟ
် ့် တ်ပခင်ိုးမျ ိုး မရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်တ
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏
့် ပေါ်ထန
့် တ် တင်ိုးန္င်င၏ ကနသ
ရည်ရွယ်ချက်မှ သူကကစည်ထ ိုးသည့်် အတင်ိုး အလပ်က ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်တဆ င်န္င်ြပြစ်
့် သည်။
ဤသည်မှ ယဒပပည်၌ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူခတ
ဲ့် သ အခါက ကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်၊ ထအခါက
သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ်ရ တွင ် က ိုးတင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက
စလင်တစြ ပြစ်
်လည်ိုး င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် ထသပပြုရန်
မှ
့် သည်။ သတသ
့်
့်
မပြစ်န္င်ဟ ယကကည်ခကဲ့် ကသည်၊ ထပပင်
်
့် ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခယူပပီိုး သခင်တယရှု ၏အသွငက

တဆ င်ယူရန်မှ မပြစ်န္င်ဟ ထင်ခကဲ့် ကသည်။ သူတ၏
့် ချက်မှ သူတအတနပြင်
့်
့် “မပြစ်န္င်” ဟူသည်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်တင်ရှုတ်ချက ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကပခင်ိုး၏ အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး
တန က်ဆိုးတွင ် ဣသတရလန္င်င ပျက်စီိုးပခင်ိုးသ ဦိုးတည်
သွ ိုးတစခဲသ
၌လည်ိုး
့် ည်။ ယတနတခတ်
့်
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
အလ ိုးတူ အမှ ိုးမျြုိုးက ကျြူိုးလွနခ
် ကဲ့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် မည့်အ
် ချန်
့်
နီိုးပပီပြစ်တကက င်ိုးက အစွမ်ိုးကန် တကကည ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ပပစ်တင်ရှုတ်ချကကသည်။ သူတ၏
့် ချက်က
့် “မပြစ်န္င်” ဟူသည်အ
သူတစ့် တ်ကူိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး၏ အကန်အသတ်
မျ ိုးအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ထပ်မ၍
့်
တဘ င်ခတ်ထ ိုးကကသည်။ ထတကက
င်ပ
့် င် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှတ်မထင်
့်
တတွျို့ ကကြုသွ ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က် ရန်ကကမ်
ိုးကျယ်တလ င်စွ န္ှင ့်် အတတ မသတ် ရယ်တမ တတ်ကကတသ
့်
လူမျ ိုးစွ က ငါတတွျို့ ြူိုးခဲပ့် ပီ။ သတသ
် ထရယ်တမ ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်တင်ရှုတ်ချပပီိုး
့်
တစ ်က ိုးခဲက့် ကသည့်် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုး၏ လပ်ရပ်န္င
ှ ့်် ဘ မျှမပခ ိုးန ိုးပါ။ သမမ တရ ိုး၏ မျက်တမှ က်၌
သင်တသည်
ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုး မရှကကတပ၊ ထထက်
မက သင်တ၏သတဘ
ထ ိုးမှ လည်ိုး
့်
့်
့်
သမမ တရ ိုးက တတ ငတ
့်် သည့်် သတဘ ထ ိုးမျြုိုး သ ၍ပင် မဟတ်တပ။ သင်တသည်
မစဉ်ိုးစ ိုး
့်
မဆင်ပခင်ဘဲ တလ့်လ ရသက်သက် တလ့်လ ကကပပီိုး အပူအပင်အတကက င်အ
့်် နကကသည်။
့် ကကမရှ တစ ငတ
ထကဲသ
့် တသ
တလ့်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ ငတ
့်် မျှ ်ပခင်ိုးမှ သင်အ
့် တနပြင့်် အဘယ်အရ က ရန္င်မည်နည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ လမ်ိုးပပပခင်ိုးက သင်ရရှပခင်ိုး ပြစ်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက သင်ပင်ိုးပခ ိုးမသန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ကယ်တင်
့်
ပမင်တတွျို့ န္င်ြအတွ
က် သင်သည် မည်သည်န
့် ည်ိုးပြင့်် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ တနရ တင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးတြ ်ပပပခင်ိုးခရတသ တနရ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အသ
ရှမည်ပြစ်တသ တနရ ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်ခန္င်တသ သူမျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်၏ အသက
ကက ိုးန္င်လမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး ထသတသ
သူမျ ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
့်
ကယ်တင်ပမင်တတွျို့ န္င်ြအတွ
က် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ အယူအဆမျ ိုးက
့်
တဘိုးြယ်ထ ိုးတလ ။့် တတ်တတ်တနက ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တသတသချ ချ ြတ်တလ ။့်
သင်အ
့်် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် တနပြင့်် သမမ တရ ိုးက တတ ငတ
့် ဉ ဏ်အလင်ိုး
တပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏အလန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်။ “မပြစ်န္င်”
ဟူသည့်် သငအ
့်် ပမင်မျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးတလ ။့် လူမျ ိုးအတနပြင့်် တစ်စတစ်ခက မပြစ်န္င်ဟ
ယကကည်တလတလ၊ ယင်ိုးမှ ပြစ်န္င်တပခ မျ ိုးတလတလပြစ်သည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည သည် တက င်ိုးကင်ထက် မ ိုးမ ိုးစွငစ
့်် င
ွ ့်် ပမငမ
့်် ိုးတပ၏၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အကကအစည်မျ ိုးသည်လည်ိုး လူ၏ အကကအစည်မျ ိုးထက် သ ၍ပမငမ
့်် ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏

အလပ်သည် လူအတတွ
ိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် အယူအဆတ၏
မျ ိုးက သ လွနတ
် သ တကက င့််
့်
့်
့် အကန်အသတ်
ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ခသည် မပြစ်န္င်ဟ ထင်ရတလတလ၊ ယင်ိုး၌ ရှ တြွန္င်သည့်် သမမ တရ ိုး
သ ၍မျ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ခသည် လူတ၏
ွ ်ိုးထက်
့် အယူအဆန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ န္င်စမ
တကျ ်လွနတ
် သ အရ ပြစ်တလတလ၊ ယင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလဆန္ဒ သ ၍ပါတလတလပြစ်သည်။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် မည်သည့်တ
် နရ ၌ ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ယ်သူ ထတ်တြ ်သည်ပြစ်တစ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပင် ပြစ်သည်။ ထပပင်
ွ ိုး် သည့်် နည်ိုးဟန် သမဟ
့် ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
့် တ်
တည်တနရ တကက င ့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရမှ ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
တပခရ မျ ိုး မည်သည့်တ
် နရ ၌ ရှသည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှပါ၊
ထပပင်
် နရ ၌ ရှသည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုး မည်သည့်တ
လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးအချက်မှ သခင်တယရှု သည် ဣသတရလလူမျြုိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသ မဟတ်ဘဲ အ ရှ၊ ဥတရ ပန္ှင ့်် အတမရကတက်ရှ လူအ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးပြစ်သည်သ မက၊
စကကဝဠ တစ်ခလိုး၌ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ငါတ ့်
့်
ရှ တြွကကပါစ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သူ၏မန်မမက်
ပခင်ိုးမျ ိုးထဲတွင ် ရှ တြွကကပါစ။့် ထပပင်
့်
့်
သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက အမီလက်ကကပါစ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် လမ်ိုးခရီိုးပြစ်သည်၊ သမမ တရ ိုးလည်ိုး
ပြစ်သည်၊ အသက်လည်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးတသည်
့်
တစ်ပပြုင်တည်ိုး တည်ရကကသည်
ှ
၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် တပခရ မျ ိုးသည်လည်ိုး လူသ ိုးမျ ိုးအြ ့်
အစဉ် လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးထ ိုးသည်။ ချစ်တသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တ၊ ့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သင်တပမင်
့်် ည်၊ တခတ်သစ်တစ်တခတ်ထသ
ဲ ့်
့် န္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
သင်တတရှ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုး တန က်သ စတင်
တလျှ က်လှမ်ိုးပပီိုး
့် ျို့တိုးလျက် လှမ်ိုးသွ ိုးသည်န္င
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက တစ ငတ
့်် မျှ ်တနကကသူမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးသည့််
လှပတသ တက င်ိုးကင်သစ်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသစ်ဆသ
ီ ဝင်
့်် ည်။
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
့် တရ က်ကက လမ်မ

လူသ ားမျိ ားနွယတ
် စ်ရပ် လားု ၏ ကကကမမ အတပေါ် ဘုရ ားသြင်
တ ဝန်ယဦ
ူ ားတဆ င်သည်
ငါတ၏ပြစ်
တည်မအ
ှု လိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ တကက င့််
့်
တည်ရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်ဝင်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ခရစ်ယ န်မျ ိုး အတနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်၏တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးအတွက် ငါတ၏
ှ ့်် ခန္ဓ မျ ိုးက
့် စတ်န္င
ဆက်ကပ်ပတ
ူ ဇ ်ရန်မှ ငါတအ
ှ ့်် ဝတတရ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ ငါတ၏စ
ှ ့််
့် ိုးလိုး၏ တ ဝန်န္င
့် တ်န္င

ခန္ဓ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်အတွက် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးတရ ိုးအတွက် မဟတ်ပါက၊ ငါတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်အတွက် မ တရပြစ်ခကဲ့် ကသူမျ ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်လမ်မ
့် ၊ ့် ငါတက
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
အရ ရ တထ က်ပတ
့် ပိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မျ ိုးစွ သ ၍ ထက်တန်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တချ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ၊ ထအပပင်
့်
သူသည် တရှိုးတခတ် င်္ရယဉ်တကျိုးမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုးတ၏
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးတိုးတက်မှု၏ ဗသက
့် လူမအ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်သ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က န္ှစ်သမ်မ
့် ှု တပိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည်သ
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တနတရ
့်် ရှ က်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုး၏ ြွျို့ ပြြုိုးမှုန္င
ှ ့်် တိုးတက်မတ
ှု က
့် ညပါ တစ ငတ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ မှ ခွထ
ဲ တ်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သမင်ိုးန္ှင ့််
အန င်္တ်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်တပ။ အကယ်၍ သင်သည်
စစ်မှနတ
် သ ခရစ်ယ န်တစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ မည်သည့်တ
် င်ိုးန္င်င သမဟ
့် တ် မည်သည့်် လူမျြုိုးမဆ၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျဆိုးပခင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးအတင်ိုး ပြစ်တပေါ်သည်က သင်
့်
ဧကန်မချ ယကကည်တပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုးသ န္င်ငတစ်န္င်င သမဟ
့် တ်
လူမျြုိုးတစ်မျြုိုး၏ ကကကမမ က သပပီိုး ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ ကကကမမ တစ်ခ
ရှလပါက၊ န္င်ငတစ်ခသည် ကကကမမ တက င်ိုးတစ်ခ ရှလပါက၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ
ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယရ
် မည်၊ တန င်တရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ဝန်ချရမည်ပြစ်သည်၊
သမဟ
့် တ်ပါက လူသ ိုး၏ ကကကမမ န္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် တရှ င်လဲမရတသ ကပ်တဘိုးတစ်ခ
ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
တန ဧက သတဘဂ က တည်တဆ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အချန်က လက ပပန်ကကည့်ပ
် ါက- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
အလွနအ
် မင်ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မှ
့် ည်၊ လူတသည်
့်
တသွြည်ခကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုက မခကကရတတ သ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကဲသ
ကတမျ ိုးကလည်ိုး ဆိုးရှု ိုးခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးမရှဘဲ
့်
အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ် အသက်ရင
ှ ခ
် ကဲ့် ကသည်။ ထတန
သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် လင်ကစစတင
ွ ်
့် က် ၎င်ိုးတသည်
့်
ကယ်ကျငသ
့်် ကခ ကင်ိုးမဲလ
ခဲက့် ကပပီိုး၊ အကျည်ိုးတန်တသ အကျငပ
့်် ျက်ပခင်ိုးထဲတင
ွ ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
တပျ ်တမွျို့တနခဲက့် ကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်က မရရှန္င်ကကတတ တ
့် ပ။
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စွနခ
် ့် ွ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအတပေါ်
န္ှငိုး် အပ်တပိုးထ ိုးသမျှက
့်
့်
ြယ်ထ ိုးခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ သွနသ
် င်မမ
ှု ျ ိုးက တမတ
် တွက်၊
့် လျ ခ
့် ကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သည့်အ

ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ရန်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အသကကက ိုးရန်
မထက်တန်ခကဲ့် ကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ တသွြည်သည်ထက် တသွြည်ခကဲ့် ကပပီိုး၊
့် စတ်န္လ
ထသပြစ်
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတသည်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် လူသဘ
ဝအ ိုးလိုးက တကျ ်လွန၍
်
့် ခသ
့်
့်
အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးလ ခဲက့် ကပပီိုး တိုး၍တိုး၍ ဆိုးယတ်လ ခဲက့် ကသည်။ ထတန
တသပခင်ိုးန္ှင ့််
့် က် ၎င်ိုးတသည်
့်
နီိုးသည်ထက်နိုးီ တအ င် တလျှ က်လှမ်ိုးခဲက့် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့််
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးတအ က်တင
ွ ် လဲကျခဲက့် ကသည်။ တန ဧတစ်ဦိုးတည်ိုးသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က
ကိုးကယ
ွ ်ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ခဲသ
င ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသန္ှင ့််
့် ည်၊ ထတကက
့်
ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးက ကက ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးအတင်ိုး သတဘဂ က တည်တဆ က်ခပဲ့် ပီိုး သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ မျြုိုးစက စစည်ိုးခဲသ
့် ည်။
ဤနည်ိုးပြင ့်် အ ိုးလိုးပပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ ကကီိုး အတပေါ် သူ၏
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ထတ်လတ်ခသ
ဲ့် ည်။ တန ဧသည် တယတဟ ဝါက ဝတ်ပပြုကိုးကွယခ
် ပဲ့် ပီိုး မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်ကကဉ်ခဲသ
့် ည့်် အတွက် တန ဧန္ှင ့်် အပခ ိုး သူ၏မသ ိုးစဝင် ခနစ်ဦိုးသ ထပျက်စီိုးပခင်ိုးမှ
အသက်ရင
ှ ခ
် သ
ဲ့် ည်။
ယခ မျက်တမှ က်တခတ်က ကကည့်တ
် လ -့် ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကွယပ် ပီိုး မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်ကကဉ်န္င်ခသ
ဲ့် ည့်် တန ဧ ကဲသ
့် တသ
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်လ
် ူမျ ိုး မတည်ရတလပပီ
ှ
။ သတ
့်
့် င်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ကရဏ တကျိုးဇူိုးပပြုတတ ်မူဆဆ
ဲ ပဲ ြစ်ပပီိုး
ဤတန က်ဆိုးတသ တခတ်အတွငိုး် တင
ွ ် ၎င်ိုးတက
့် တပြလတ်တပိုးဆဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ြ တတ
ငတ
့်် ကကသူမျ ိုးက ရှ တြွသည်။ သူသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ကက ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ သူ၏တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က မတမတ
့် မ
ှ ိုးန္ှင ့််
့် လျ တ
့် သိုးသကဲသ
့် မတ၏စ
့် တ်န္လ
ခန္ဓ တက
ူ ျ ိုးက ရှ တြွတလသည်။ သူ၏ တရှ ျို့တတ ်တမှ က်တင
ွ ်
့် သူထ
့် ပူတဇ ်ဆက်ကပ်သမ
ကတလိုးသင
ူ ယ်မျ ိုးတလ က် န ခတတ်ပပီိုး သူက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးက သူ ရှ တြွသည်။ သင်သည်
့် မဆနက
မည်သည့်် တန်ခိုးအ ဏ သမဟ
့် တ် အင်အ ိုး၏ ပတ်ဆိုးီ ပခင်ိုးကမခဘဲ၊ မမကယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထ
ဆက်ကပ်အပ်န္န္ှ င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် မျက်န္ ှ သ တပိုးပပီိုး သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
့်် ိုးသည့်် ရ ထူိုးအဆငအ
့်် တန်ိုးရှပါက၊ င်္ဏ်ယူစရ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပမငမ
န မည်င်္ဏ်သတင်ိုး ရှပါက၊ အလျှပယ်တသ အသပည ပင်ဆင်ပါက၊ တပါမျ ိုးတသ ပစစညိုး် ဥစစ မျ ိုး
ပင်ဆင်သူ ပြစ်ပပီိုး၊ မျ ိုးစွ တသ လူတ၏
့် တထ က်ခအ ိုးတပိုးပခင်ိုးက ခရတသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ တခေါ် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးချက်က လက်ခရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်တစခင်ိုးသည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့််
့် ပခင်ိုးမှ သငက
မတ ိုးဆိုးီ ပါက၊ သင်လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ကမဘ တပေါ်က အဓပပ ယ်အရှဆိုး

အတကက င်ိုးတရ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ အတပြ ငမ
့်် တ်ဆိုး တ ဝန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
အဆင်အ
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ တခေါ် ပခင်ိုးက
့် တန်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ကယ်ပင် ရည်မန
ပငင်ိုးပယ်ပါက၊ သင်လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးကပင် ခရလမ်မ
် စ်ဦိုး၊ သင်ိုးအပ်တစ်ဦိုး
့် ည်။ သင်သည် သမမတတစ်ဦိုး၊ သပပပည ရှငတ
သမဟ
် သင်၏ရ ထူိုး
့် ည်၊ သတသ
့် တ် အကကီိုးအကဲတစ်ဦိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်လမ်မ
့်
မည်မျှပင်ပမငမ
့်် ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင်၏ တ ဝန်မျ ိုးတွင ် သင်၏ အသပည န္ှင ့်် အရည်အချင်ိုးအတပေါ် သင်
အ ိုးထ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လက်မခသကဲသ
့် ၊ ့်
သင်၏တ ဝန်က တပြ ငမ
့်် တ်တသ အရ တစ်ခဟ လက်မခတသ တကက င ့်် သမဟ
့် တ် သင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အကျြုိုးအတွက် အလပ်လပ်တနသည်ဟ သူလက်မခတသ တကက င၊့်် သင်သည်
အပမဲကျရှု ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အပမဲကင်ိုးမဲလ
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်
လပ်တဆ င်သည့်် အရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးတအတပေါ်
ကွယက
်
မှုက ပယ်ြျက်ရန် န္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်ရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသပည န္ှင ့်် အစွမ်ိုးအစက
အသိုးပပြုြ လ
ွ ်က
့် ည်။ သင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သူ ဆလမ်မ
အတမှ င်ထဆီသ၊ ့် တသပခင်ိုးတရ ိုးဆီသ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ဆိုးရှုိုးသွ ိုးသည့်် အကနအ
် ့် သတ်မဲ့် တည်ရမှု
ှ တစ်ခ၏ အစဆီသ ့်
ဦိုးတဆ င်တနသည်ဟ သူ ဆလမ်မ
့် ည်။
လူမတ
ှု ရိုးသပပပည မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ြန်တီိုးန္င်မှု စွမ်ိုးရည်တန က်တင
ွ ၊် လူသ ိုး၏
စတ်က သပပပည န္ှင ့်် အသပည မျ ိုးက တနရ ယူလ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ သပပန္ှင ့်် အသပည သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပ်စိုးပခင်ိုးအတွက် တန်ဆ ပလ မျ ိုးပြစ်လ ပပီိုး ပြစ်က လူသ ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကွယရ
် န် အခွငအ
့်် လမ်ိုး လလတလ က်တလ က် မရှတတ သ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကွယပ် ခင်ိုးအတွက် သ ၍သင်တ
့် လျ ်တသ အတပခအတနမျ ိုး မရှတတ တ
့် ပ။
ဘရ ိုးသခင်၏တနရ သည် လူ၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ယခင်ထက် သ ၍နမ်ဆ
့် င်ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုး၏ အတွငိုး် ကမဘ သည် တမှ င်မက်၏၊
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ကင်ိုးမဲ့်က အန္ှစ်မသ
ဲ့် ွ ိုးတလသည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စတ်န္င
ှ ့််
န္ှလိုးသ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်ဆသည့်် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
ဆနက
် ့် ျင်သည့်် လူမသ
ှု ပပ သတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊ လူသ ိုးဆင်က
့် ပဲ ြစ်စဉ် သတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးတသ
သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက တြ ်ပပရန် လူမတ
ှု ရိုးသပပပည ရှငမ
် ျ ိုး၊ သမင်ိုးပည ရှငမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် န္င်ငတရိုးသမ ိုးမျ ိုး
မျ ိုးစွ တရှ ျို့တန်ိုးတရ က်လ ခဲက့် ကသည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က အရ ရ က ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် ကက င်ိုးက
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး နည်ိုးသည်ထက် နည်ိုးပါိုးလ ခဲပ့် ပီိုး ဆငက
့်် ပဲ ြစ်စဉ် သတဘ တရ ိုးက ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးက

အတရအတွကအ
် ိုးပြင ့်် ယခင်ထက် ပမမျ ိုးပပ ိုးလ ခဲတ
့် လသည်။ ဓမမတဟ င်ိုး တခတ်က လအတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုးန္ှင ့််
ရိုးရ ပပပင်မျ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးတသ လူမျ ိုး ပ၍ ပ၍ မျ ိုးလ တလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်သကခ န္ှင ့်် ကကီိုးပမတ်မ၊ှု ဘရ ိုးသခင် တည်ရပပီ
ှ ိုး
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးမှု ကင်စဲသ
ွ ည်ဆသည့်် သက်ဝင်ယကကည်မမ
ှု ျ ိုးက င်္ရမစက်ကကတတ တ
့် ပ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် န္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးမျ ိုး၏ ကကကမမ တသည်
၎င်ိုးတအြ
့်
့်
့်
အတရိုးမပါတတ သ
့် ၊ ့် လူသည် စ ိုးပခင်ိုး၊ တသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတပျ ်အပါိုး လက်စ ိုးပခင်ိုးတက
့် ကဲသ
့် သ
အတလိုးထ ိုးသည့်် အန္ှစ်သ ရ ကင်ိုးမဲသ
ွ ် အသက်ရင
ှ တ
် လသည်။...ဘရ ိုးသခင်က
့် ည့်် တလ ကကကီိုးတင
ယတန သူ
် နရ တွင ် လပ်တဆ င်သည်က ရှ တြွရန် သမဟ
့် ၏ အမှုက မည်သည့်တ
့် တ် လူသ ိုး၏
ခရီိုးပန်ိုးတင်က ဘရ ိုးသခင်က မည်သ တ
့် ဝန်ယူပပီိုး စီစဉ်တပိုးသည်က ရှ တြွရန် မမတွင ်
တ ဝန်ရသည်
ှ
ဟ လူအနည်ိုးငယ်ကသ ခယူထ ိုးကကသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးက မသလက်ဘ၊ဲ
လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးတိုးတက်မသ
ှု ည် လူသ ိုး၏ လအင်ဆန္ဒမျ ိုးက လက်န န္င်မှု နည်ိုးသည်ထက်
နည်ိုးလ ခဲပ့် ပီိုး၊ ထသတသ
တလ ကတွင ် အသက်ရင
ှ ရ
် လျက်၊ ကွယ်လွနပ် ပီိုးန္ှင ့်် သူမျ ိုးထက် ၎င်ိုးတက
့်
့်
တပျ ်ရင်မှု သ ၍ တလျ န
့် ည်ိုးသည်ဟ ခစ ိုးရသည့်် လူမျ ိုးစွ ပင် ရှတလသည်။ ယဉ်တကျိုးမှု
အဆငအ
့်် တန်ိုးတိုးတက်မှု ပမငမ
့်် ိုးတသ န္င်ငမျ ိုးမှ လူမျ ိုးသည်ပင် ထသတသ
မတကျနပ်ချက်မျ ိုးက
့်
ြွငဟ
့်် တပပ ဆ ကကတလသည်။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးပပမှုမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် အပ်ချြုပ်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
လူမတ
ှု ဗဒပည ရှငမ
် ျ ိုးအတနပြင ့်် လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးတိုးတက်မှုက ထန်ိုးသမ်ိုးရန် မည်မျှပင်
ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င် စဉ်ိုးစ ိုးတစက မူ၊ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တပသည်။ မည်သမ
ူ ျှ လူသ ိုး၏အသက်
မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက သူ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ခရသည့်် လစ်ဟ မှုမှ မည်သည့်် လူမသ
ှု တဘ တရ ိုးကမျှ
မလွတတ
် ပမ က်တစန္င်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထရ
ဲ ှ အန္ှစ်မမ
ဲ့် က
ှု မည်သမ
ူ ျှ
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးန္င်တပ။ သပပပည ၊ အသပည ၊ လွတလ
် ပ်မ၊ှု ဒီမကတရစီ၊ န ိုးတနချန်၊
ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ မှု- ဤအရ မျ ိုးက လူသ ိုးထ ယ ယီ န္ှစ်သမ်မ
ှု စ်ခသ တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသည်။
့် တ
ဤအရ မျ ိုးပြငပ
့်် င်လျှင၊် လူသ ိုးသည် မလွဲမတသွ အပပစ်ကျြူိုးလွနလ
် မ်မ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုး၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး လူမအ
မတရ ိုးမှုမျ ိုးက ညည်ိုးတွ ိုးကကလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးက လူသ ိုး၏ တတ င်တ
့် မှုန္င
စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ လစတ်က မချြုပ်ထန်ိုးန္င်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ အသတရ ိုးမဲတ
် ့် တ်အနစ်န ခမှုမျ ိုးန္ှင ့််
့် သ စွနလ
စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ မှုမျ ိုးသည် ပ၍သ စတ်တသ က တရ က်တစန္င်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ်က
မည်သရင်
် တသ
ှ
လမ်ိုးတကက င်ိုးက မည်သရင်
့် ဆင်ရမည် သမဟ
့် တ် တရှ ျို့တွငရ
့် ဆင်ရမည်က မသဘဲလျက်၊
လူက အတတ မသတ်တသ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး အတပခအတနတစ်ခတွင ် တည်ရှြသ
့်

ပြစ်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သပပန္ှင ့်် အသပည တက
့် ပင်
တကက က်ရွ ျို့လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး အန္ှစ်မပဲ့် ခင်ိုး ခစ ိုးချက်က ပ၍ပင် တကက က်ရွ ျို့လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဤကမဘ တလ ကတွင ် သင်သည် လွတ်လပ်တသ န္င်ငတစ်ခ သမဟ
့်် တရိုးမျ ိုးမရှသည့််
့် တ် လူအခွ
့် ငအ
န္င်ငတစ်ခတွင ် တနထင်သည် ပြစ်တစ၊ သင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ က လွတတ
် ပမ က်န္င်စွမ်ိုး
လိုးဝမရှတပ။ သင်သည် အပ်စိုးသပူ ြစ်တစ၊ အပ်စိုးခသူပြစ်တစ သင်သည် စတ်ရှုပ်တထွိုးတစတသ အန္ှစ်မဲ့်မှု
ခစ ိုးချက်မှ လွတတ
် ပမ က်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ ၊
့်
လျှြုျို့ ဝှကဆ
် န်ိုးကကယ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်တက
့် တလ့်လ စူိုးစမ်ိုးလသည့်် စတ်ဆန္ဒမှ
လွတတ
် ပမ က်န္င်စမ
ွ ်ိုး လိုးဝမရှတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးအြ ပြစ်
့် တတ်တသ အဆပါပြစ်စဉ်က
လူမသ
ှု ပပပည ရှငမ
် ျ ိုးက လူမပှု ြစ်စဉ်ဟ တခေါ် ကကတသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
ပပဿန မျ ိုးက တပြရှငိုး် ရန်
့်
မည်သည့်် မဟ လူသ ိုးမျှ ထွက်မလ န္င်တပ။ အဆိုးတွငတ
် တ ့် လူသ ိုးသည် လူသ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ န္ှင ့်် အသက်က မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
အတယ က်တင်ိုး တက င်ိုးတက င်ိုးမန
ွ မ
် ွန ် တကျွိုးတမွိုးခရပပီိုး သ တူညမ
ီ ျှပြစ်က လွတလ
် ပ်သည့််
တရ ိုးမျှတတသ လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးကသ လအပ်သည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် လအပ်သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအြ
သူ
့်
့် ၏ အသက်အတထ က်အပ့် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်တထ က်ပ့်မန္
ှု င
ှ ့်် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှတသ အခါမှသ ၊
လူသ ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုး၊ စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ ရန် စတ်ဆန္ဒန္င
ှ ့်် ဝည ဉ်တရိုးရ အန္ှစ်မမ
ဲ့် တ
ှု သည်
့်
တပပလည်သွ ိုးန္င်တပသည်။ န္င်ငတစ်န္င်င သမဟ
့် တ် လူမျြုိုးတစ်မျြုိုး၏ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုက မခယူန္င်ပါက၊ ထန္င်င သမဟ
့် တ် လူမျြုိုးသည် အတမှ င်ထဆီသ ့်
ပျက်စီိုးပခင်ိုး လမ်ိုးက နင်ိုးတလျှ က် ရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက
ခရတပလမ်မ
့် ည်။
သင်၏န္င်ငသည် လတ်တတလ တွင ် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝတက င်ိုး ကကယ်ဝတနန္င်သည်၊ သတသ
်
့်
သင်၏ပပည်သမ
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ လမ်ိုးလွဲသွ ိုးရန် သင်ခွငပ့်် ပြုပါက၊ သင်၏န္င်ငသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တိုး၍တိုး၍ ဆိုးရှုိုးသည်က မမဘ သ တတွျို့ရလမ်မ
့် ည်။
သငန္
့်် င်င၏ လူယဉ်တကျိုးမှု
အြွဲျို့အစည်ိုးသည်လည်ိုး တပခြဝါိုးတအ က်တွင ် တိုး၍တိုး၍
့်
ချနင်ိုးခရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က ထကကဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး တက င်ိုးကင်ဘက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မကက မီတွင ် လူတသည်
့်
ကျန်ဆလ
ဲ
ကကလမ်မ
ဲ င
ှ ၊့်် န္င်ငတစ်ခ၏ ကကကမမ သည်
့် ည်။ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုးမသလက်ဘန္
ပျက်စီိုးဆိုးရှု ိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ကျန်ပခင်ိုးခထ ိုးရတသ ထန္င်ငမျ ိုးက
ကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် ရန် အင်အ ိုးကကီိုးန္င်ငမျ ိုးက တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့်
ကမဘ တပမမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်မှ ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးပင် ပပြုန္င်သည်။ န္င်ငတစ်ခ သမဟ
့် တ် လူမျြုိုးတစ်မျြုိုး၏

တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကျဆိုးပခင်ိုးသည် ထန္င်င၏ အပ်ချြုပ်သမ
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယပ် ခင်ိုး
ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍နီိုးကပ်တစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
့် ပပည်သမ
ကိုးကယ
ွ ်တစပခင်ိုး ရှမရှ ဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခသည်။ သတ
့် င် ဤတန က်ဆိုးတသ တခတ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွပပီိုး ကိုးကယ
ွ ်တသ သူမျ ိုးသည် တိုး၍တိုး၍
ရှ ိုးပါိုးလ တသ တကက င၊့်် ခရစ်ယ န်ဘ သ က န္င်ငတတ ် ဘ သ အပြစ် သတ်မှတထ
်
ိုးသည့််
န္င်ငမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်သည် အထူိုးမျက်န္ ှ သ အပ်န္င
ှ ိုး် တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ထန္င်ငမျ ိုးက အတတ ်အတန် သမ ဓရှတသ ကမဘ စ
့် ခန်ိုးအပြစ် ြွဲျို့စည်ိုးရန် အတူတကွ
စစည်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးမဲန္
် သ ဘရ ိုးသခင်က မကိုးကွယ်တသ န္င်ငမျ ိုးသည်
့် င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
သမ ဓရှတသ စခန်ိုး၏ ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်လ တလသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ ့်
အလယ်တင
ွ ် သူ၏ အမှုက ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုသည့်် တနရ တစ်ခ ရှသည်သ မက၊ သူက
် ့် ျင်သည့််
့် ဆနက
န္င်ငမျ ိုးအတပေါ် အတရိုးယူမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုး ပပဋ္ဌ န်ိုးခွင ့်် တပိုးလျက်၊ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
ဩဇ အ ဏ က ကျငသ
့်် ိုးန္င်သည့်် န္င်ငမျ ိုးကလည်ိုး ရရှတလသည်။ ဤသပြစ်
့် တသ ်လည်ိုး လူသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ အလွနတ
် ဝိုးကွ စွ လမ်ိုးလွဲပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်က အချန်ကက ပမငလ
့်် ွနိုး် စွ
တမတ
ွ ်ရန် တရှ ျို့ထက
ွ ်လ သည့်လ
် ူမျ ိုး
့် လျ မ
့် ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ပမျ ိုးမလ တသိုးတပ။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက ကျငသ
့်် ိုးပပီိုး မတရ ိုးမှုက
ဆနက
် ့် ျင်တသ န္င်ငမျ ိုးသ ဆက်လက်ကျန်ရတလသည်
ှ
။ သတသ
် မည်သည့်န္
် င်ငအပ်ချြုပ်သက
ူ မျှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုးအတပေါ် ဦိုးတဆ င်ခင
ွ ပ့်် ပြုမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့််
့် ပပည်သမ
န္င်ငတရိုးပါတီကမျှ ၎င်ိုးတ၏လူ
မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကိုးကွယရ
် န် စရိုးတပိုးမည်
့်
မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် တဝိုးကွ တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် န္င်ငတင်ိုး၊ လူမျြုိုးတင်ိုး၊ အပ်ချြုပ်တနဆဲ ပါတီတင်ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထဲန္င
ှ ့်် လူတင်ိုး၏
န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွငပ
် င် မမ၏တနရ မှနက
် ဆိုးရှုိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤကမဘ တလ ကတွင ် တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
အင်အ ိုးစမျ ိုး အမှန ် တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ လူ၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် ကင်စဲသ
ွ ည့််
တနရ မရှသည့်် အပ်ချြုပ်တရိုးမှ မခင်ခတ
ှ ၊့််
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မရှဘဲန္င
န္င်ငတရိုးနယ်ပယ်သည် ြရြရဲပြစ်လမ်မ
ှ ်တက်ခက်မှုက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ထိုးန္က
ခခန္င်စမ
ွ ်ိုးရှလမ်မ
ွ ်အတွက၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မရှပခင်ိုးသည် တနမရှပခင်ိုးန္ှင ့်် တူတပသည်။ အပ်ချြုပ်သမ
ူ ျ ိုးအတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ပပည်သမ
ူ ျ ိုးအတွက် မည်မျှ တစတ
ှ ့်် ကကြုိုးစ ိုးပမ်ိုးစ ိုး အလပ်လပ်တစက မူ၊
့် စစ
့် ပ်စပ်န္င
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင ့်် တပြ ငမ
့်် န
ှ တ
် သ ညှန္ှုင်ိုးတဆွိုးတန္ွိုးပွဲမျ ိုး မည်မျှ အတူတကွ ကျင်ိုးပတစက မူ၊
ဤအရ ထဲမှ ပြစ်ရပ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးတ၏
့်

ကကကမမ က တပပ င်ိုးလဲတစလမ်မ
ူ ျ ိုး စ ိုးတရိုး၊ ဝတ်တရိုး
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ပပည်သမ
တပပလည်သည့်် န္င်င၊ ၎င်ိုးတ အတူ
တကွ ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တနထင်ကကသည့်် န္င်ငတစ်ခက
့်
န္င်ငတက င်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ တခါင်ိုးတဆ င်မရ
ှု သည့်
ှ
် န္င်ငတစ်ခဟ ယကကည်ကကသည်။
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က ထသ မတတွ
ိုးထင်တပ။ မည်သမ
ူ ျှ သူက
့်
့်
့် မကိုးကွယ်သည့်် န္င်ငသည် သူ
သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးမည့်န္
် င်ငဟ သူ ယကကည်သည်။ လူသ ိုး၏ တတွိုးတခေါ် ပသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တတွိုးတခေါ် ပန္ှင ့်် အလွန ် ဆနက
် ့် ျင်တလသည်။ ထတကက
င့်် န္င်ငတစ်န္င်င၏
့်
တခါင်ိုးတဆ င်သည် ဘရ ိုးသခင်က မကိုးကယ
ွ ်ပါက၊ ဤန္င်င၏ ကကကမမ သည် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယရ
်
ကကကမမ တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထန္င်ငသည် ခရီိုးပန်ိုးတင် ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏န္င်ငတရိုးတင
ွ ် မပါဝင်တသ ်လည်ိုး၊ န္င်ငတစ်န္င်င သမဟ
့် တ်
လူမျြုိုးတစ်မျြုိုး၏ ကကကမမ က ဘရ ိုးသခင် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤကမဘ တလ ကန္ှင ့်် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ထန်ိုးချြုပ်၏။ လူသ ိုး၏ ကကကမမ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အကကအစည်သည် အတွငိုး် ကျကျ ဆက်န္ယ်ပပီိုး၊ မည်သည့်လ
် ူ၊ မည်သည့်န္
် င်ငကမျှ ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ မှ မကင်ိုးလွတက
် င်ိုးတပ။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် မမ၏ကကကမမ က သလပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့သ လ
့် ရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ တန က်က လက်တလျှ က်ပပီိုး သူအ
့် ိုး
ကိုးကယ
ွ ်တသ သူမျ ိုးက တအ င်ပမင်ကကီိုးပွ ိုးတစပပီိုး၊ သူက
် ့် ျင်က ပငင်ိုးပယ်တသ သူမျ ိုး အတပေါ်
့် ဆနက
ကျဆင်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မျြုိုးသဉ်ိုးတပျ က်ကွယပ် ခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
တသ ဒပမြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ပြစ်တပေါ် ခဲခ
့် ျန် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက အပြစ်အပျက်က
ပပန်လည်သတရတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် တလ တ၏မန်ိုးမသည် မည်ကသ
ဲ့် ဆ
့် ည်ကလည်ိုး
့် ိုးတင်ပြစ်လ ခဲသ
စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ ။့် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးသည် တလျှ ်တတအဝတ်န္င
ှ ့်် ပပ မျ ိုးပြင ့််
မမတ၏အပပစ်
မျ ိုးအ ိုး မည်သတန
် သ
ဲ့် ည့်် န္ှစ်တပါင်ိုး ၂၀၀၀ က
့် ည်က ပပန်စဉ်ိုးစ ိုးပပီိုး၊ လွနခ
့်
့် င်တရခဲသ
တယရှု က ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး က ိုးတင်တပေါ်တွင ် သမှုရက်ထ ိုးပပီိုးတန က် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က
ပပန်သတရတလ ။့် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးသည် ဣသတရလန္င်ငမှ န္ှငထ
် တ်ခခဲရ
့် ပပီိုး ကမဘ တစ်ဝန်ိုးရှ
န္င်ငမျ ိုးဆီသ ထွ
အသတ်ခခဲရ
့် ပပီိုး ယဒလူမျြုိုးတစ်မျြုိုးလိုး
့် က်တပပိုး သွ ိုးခဲက့် ကသည်။ မျ ိုးစွ တသည်
့်
မကကြုစြူိုးတသ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခခဲရ
ဘရ ိုးသခင်က က ိုးတင်တပေါ်တွင ်
့် သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သမှုရက်ခကဲ့် ကပပီိုး- စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်တက င်ိုးတသ အပပစ်တစ်ခက ကျြူိုးလွနခ
် ကဲ့် ကပပီိုး- ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက ရန်စခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတလ
ဲ့် ည့်် အရ အတွက် ၎င်ိုးတတပိုးဆပ်
ခရ
ဲ့် ပပီိုး
့် ပ်ခသ
့်
၎င်ိုးတလ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ခခဲက့် ကရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှု တခ
် ျခဲက့် ကသည်၊ ပငင်ိုးပယ်ခကဲ့် ကသည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ကကကမမ တစ်ခသ ရှခဲသ
့် ည့််
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်တပိုးခရပခင်ိုးခရြ ပြစ်
ူ ျ ိုးက မမတ၏
့် တပသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် အပ်စိုးသမ
့်
န္င်ငန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပေါ် ယူတဆ င်ခကဲ့် ကသည့်် ခါိုးသိုးီ တသ အကျြုိုးဆက်န္င
ှ ့်် တဘိုးဒကခ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကမဘ တလ ကသ ပပန်
့် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။
သူ၏ ပထမဆိုးမတ
ှ ်တင်မှ အ ဏ ရှငအ
် ပ်ချြုပ်သမ
ူ ျ ိုး၏ ခမ်ိုးန ိုးတသ အစအတဝိုး- ဘ သ မဲ့်
အယူဝါဒ၏ ခင်မ တသ ခတပ်ပြစ်သည့်် တရတ်န္င်င ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
တန်ခိုးတအ
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးပြင ့်် လူတစ်စက ရယူပပီိုးပြစ်သည်။ ဤက လအတွငိုး် တင
တရတ်န္င်င အ ဏ ရပါတီ၏ နည်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးပြင ့်် လက်လြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က
တခါင်ိုးချစရ တနရ မရှ၊ အကွယအ
် က ရှ မတတွျို့ န္င်ဘ၊ဲ ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခက ခရပပီိုးပြစ်သည်။
ဤသပြစ်
့် တစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ လပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အမှုက
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ဆဲ ပြစ်သည်- သူသည် သူ၏အသက မနမ် မက်
ပပီိုး ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနသ
် ့် ည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အနန္တတန်ခိုးက မည်သမ
ူ ျှ န ိုးလည် သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က
ရန်သက
ူ သ
ဲ့် မှ
ူ သ န္င်ငတစ်ခပြစ်သည့်် တရတ်န္င်ငတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက လိုးဝ
့် တ်ယတ
မရပ်တနြ
် ့် ူိုးတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ဝင် အတယ က်စီတင်ိုးက ကယ်တင်ရန်
တတ်န္င်သမျှ လပ်တဆ င်သည့်် အတွက်၊ သ ၍ မျ ိုးတသ လူတသည်
သူ၏ အမှုန္င
ှ ့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ရယူရန် အလရှသည့်အ
် ရ က မည်သည့်န္
် င်င
သမဟ
့် တ် မည်သည့်် တန်ခိုးအ ဏ ကမျှ မတ ိုးဆိုးီ န္င်သည်က ငါတယ
့် ကကည်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ သ
် မ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဆနက
် ့် ျင်က ဘရ ိုးသခင်၏
အကကအစည်က တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ပီိုး ထခက်တစသူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
ူ ည် ငရဲသ ့်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အ ခြီဆန်သသ
ပခ့် ရလမ်မ
် င်ငမဆသည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အ ခြီဆန်တသ မည်သည့်န္
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးကခရလမ်မ
ရန် ထကကသည့်် မည်သည့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ဆန်ကျင်
့်
လူမျြုိုးမဆသည် ဤကမဘ တပမမှ ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
် ပျ က်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အပပီိုးတင် ကွယတ
့် ည်။
လူမျြုိုးအ ိုးလိုး၊ န္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် စက်မလ
ှု ပ်ငန်ိုး အ ိုးလိုး၏ လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အသအ ိုး
န ိုးတထ င်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ရှု စ ိုးရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ က အ ရစက်ရန်၊
ဘရ ိုးသခင်က အသနရ
် ့် င
ှ ိုး် ဆိုး၊ င်္ဏ်အသတရ အရှဆိုး၊ အပမငမ
့်် ိုးဆိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်
တစ်ခတည်ိုးတသ ကိုးကွယဆ
် ည်ိုးကပ်ရ ပြစ်တစြန္ှ့် င ့်် အ ပဗဟ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက
တယတဟ ဝါ၏ ကတတတ ်မျ ိုးတအ က်၌ အသက်ရင
ှ ခ
် ကဲ့် ကသကဲသ
့် ပင်
့် ၊ ပပီိုးလျှင ် ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့်် ဝတက
ှ ် ခဲသ
့် ပင်
ွ ်
့် သ အ ဒန္ှငဧ
့် ကဲသ
့် ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် အသက်ရင
့် ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်ရပ်လိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တအ က်၌ အသက်ရှငခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးရန် ငါ တက်တွနိုး် ၏။

ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ကကီိုးမ ိုးတသ လှုင်ိုးလိုးတစ်ခကဲသ
့် တရှ
ဟန်ထိုးတက်တလသည်။
့် ျို့သ တစ်
့်
မည်သက
ူ မျှ သူက
့် မည်
သက
ူ မျှ သူ၏ ချီတက်ပခင်ိုးက မရပ်တနတ
် ့် စန္င်တပ။
့် မထန်ိုးန္င်သကဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တသချ စွ န ိုးတထ င်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ရှ တြွက ဆ ငတ်တသ သူတသ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်လက်န္င်ပပီိုး၊ သူ၏ကတက
ရရှန္င်တပသည်။ ထသမဟ
ူ ျ ိုးသည် ပပင်ိုးထန်တသ တဘိုးဒကခန္င
ှ ့်် အလွန ် ထက်တန်သည့််
့် တ်သမ
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

ဘုရ ားသြင်ကို သိခြင်ားသည် ဘုရ ားသြင်ကို တကက က်ရွ ွေ့ ခြင်ားနှင ့််
မတက င်ားတသ အကျင်က
့် ားရ လမ်ားခ စ်၏
့် ို တရှ င်ခြင်ားဆီသ ုိ သွ
ဘရ ိုးသခင်၏တန က်က လက်တနစဉ်တွင ် သင်အ
် ကယ်
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
န ိုးလည်ထ ိုးပခင်ိုး ရှမရှ၊ အမှနတ
် ကယ် သတဘ တပါက်ထ ိုးပခင်ိုး ရှမရှ၊ အမှနတ
် ကယ် သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုး
ရှမရှတက
ွ ် ဘရ ိုးသခင်ထ ိုးရှတသ သတဘ ထ ိုးက
့် ပမင်န္င်ရန်၊ လူအမျြုိုးမျြုိုးအတထွတထွအတပေါ်တင
သင်အမှနတ
် ကယ် သမသက ပမင်န္င်ရန်၊ ထအပပင်
သငအ
့်် တပေါ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုတနတသ အမှုန္င
ှ ့််
့်
သင်၏လပ်တဆ င်မတ
ှု င်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် အနက်
ြွငသ
့်် ည်က သင်အမှနတ
် ကယ်
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးရမရှ
ှ က ပမင်န္င်ရန် အတယ က်စီတင်ိုးသည် မမတ၏
့် အသက်တ တစ်တလျှ က်၌
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်ကသ
ဲ့် ယ
့်် ပသည်။
့် ည်က အသစ်တစ်ြန် ပပန်လည်ဆန်ိုးစစ်သငတ
့် ကကည်တနခဲသ
သငတ
့်် ိုးတက်မ၏
ှု ဦိုးတည်ရ က လမ်ိုးညန်တပိုးပပီိုး သငက
့်် ကကမမ က စီမက သငလ
့်် အပ်ချက်မျ ိုးက
ပပ
့်် ပါိုး၌ရှတနတသ ဤဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် ိုးတပိုးလျက် သငအ
့် တနပြင့်် တန က်ဆိုးပခြုင၍
ကကည်လ
့် က်လျှင ် မည်မျှန ိုးလည်သနည်ိုး။ ဤဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက
သင်မည်မျှအမှနတ
် ကယ်သသနည်ိုး။ တနစဉ်တန
တ
့်် တပေါ်တင
ွ ် သူမည်သည့်အ
် မှုပပြုသည်က
့်
့် င်ိုး သငအ
သင်သသတလ ။ သူ၏လပ်တဆ င်မတ
ှု င်ိုးအ ိုး မည်သည်န
့် ယ မမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ်
အတပခပပြုထ ိုးသည်က သင်သသတလ ။ သငအ
့်် ိုး သူမည်ကသ
ဲ့် လမ်
့် ိုးပပသည်က သင်သသတလ ။
သငအ
့်် ိုး မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် သူတထ က်ပ့်တနသည်က သင်သသတလ ။ သငအ
့်် ိုး
သူဦိုးတဆ င်တသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သင်သသတလ ။ သငထ
့်် မှ မည်သည်အ
့် ရ က သူရယူလသည်၊
သငထ
့်် တွင ် မည်သည့်အ
် ရ က သူပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်လသည်က သင်သသတလ ။ သင်ပပြုမူတသ
နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးတအတပေါ်
သူမည်သသတဘ
ထ ိုးသည်က သင်သသတလ ။ သင်သည်
့်
့်
သူ၏ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက ခရတသ လူတစ်တယ က် ဟတ်မဟတ်က သင်သသတလ ။ သူ၏ဝမ်ိုးတပမ က်မ၊ှု
တဒါသ၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တပျ ်ရင်မှုတ၏
က်ကယ
ွ ရ
် ှ စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့််
့် မူလရင်ိုးပမစ်၊ ယင်ိုးတ၏တန
့်

အကကအစည်မျ ိုးအပပင် သူ၏အန္ှစ်သ ရတက
့် သင်သသတလ ။ တန က်ဆိုးအတနပြင ့််
သင်ယကကည်တသ ဤဘရ ိုးသခင်မှ မည်ကသ
ဲ့် တသ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက သင်သသတလ ။
့်
ဤတမိုးခွနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူ အပခ ိုးတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးသည် သင်အ
့် ခါကမျှ
့် တနပြင့်် မည်သည်အ
န ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ည့်၊် သမဟ
် ရ မျ ိုး ပြစ်တနသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ည့်အ
့် တ် မစဉ်ိုးစ ိုးခဲသ
ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုး သင်လက်စ ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
သင်၏န ိုးလည်မလ
ှု ွဲတနပခင်ိုးမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ရက်န္က
ှ ဆ
် ိုးမပခင်ိုးတက
ွ ် စစ်မှနတ
် သ န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် အတရိုးစက်ပခင်ိုးတက
့် ခယူပပီိုးတန က်တင
့်
သင်ရရှပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတအလယ်
တင
ွ ် သင်သည်
့်
လူသ ိုး၏ ပန်ကန်လစတ်န္င
ှ ့်် စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သဘ ဝတက
့် သပမင်လ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှတလ က် န ိုးလည်ပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
လမ်ိုးညန်မန္
ှု င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပင
ွ တ
့်် စပခင်ိုးတတအ
က်တွင ် အသက်တ အတပေါ် ရှု ပမင်ပအသစ်က
့်
သင်စတင်ရရှပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တစလတ်တသ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် လူသ ိုးတ၏
့်
ပပစ်မမ
ှု ျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးမခမှုအပပင် သငထ
့်် မှ သူတတ င်ိုးဆတသ အရ န္ှင ့်် သငအ
့်် ိုး
သူမည်သကယ်
တင်တနပတက
ှု ွဲပခင်ိုးဆသည်မှ
့်
့် သင်ခစ ိုးရပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် န ိုးလည်မလ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်မသပါက၊ သမဟ
ှု ွဲပခင်ိုးက မည်သရှ့် ငိုး် လင်ိုးရမှနိုး်
့် တ် ဤန ိုးလည်မလ
သင်မသပါက သင်၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စစ်မှနသ
် ည့်် ဆက်ဆတရိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရှခဲသ
် ပပင်
့် ည့်အ
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ သင်န ိုးမလည်ခဟ
ဲ့် တပပ န္င်သည်၊ သမဟ
ွ ဆိုး သင်၌
့် တ် ယတ်စအ
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်လစတ် မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မရှခဲဟ
့် တပပ န္င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရက်န္က
ှ ်ဆိုးမပခင်ိုးတက
် ရ ပြစ်သည်က မသပါမူ န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
့် မည်သည့်အ
အတရိုးစက်ပခင်ိုးတမှ့် မည်သည့်အ
် ရ တပြစ်
ိုးမဟတ်
့် သည်ကလည်ိုး သင်ဧကန်မချမသတပ၊ သတည်
့်
ယတ်စအ
ွ ဆိုး သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် န ခခဲပ့် ခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် အတရိုးစက်ခပဲ့် ခင်ိုးတ ့်
မည်သည့်အ
် ခါကမျှ မရှခဲတ
့် ပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
် ခါကမျှ မတတွျို့ ကကြုခဲရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုးက
့် ပါက သူ၏သနရ
့် မည်သည့်အ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ဧကန်မချ သလမ်မ
့် လူ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့် သ ိုး၏ ပန်ကန်ပခင်ိုးမှ
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်ကလည်ိုး သ ၍ပင် ရှငိုး် လင်ိုးလမ်မ
့်် ၌
့် ည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သငထ
အသက်တ အတပေါ် မှနက
် န်သည့်် ရှု ပမင်ပ၊ သမဟ
် န်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်တ ့်
့် တ် အသက်တ ၌ မှနက
မည်သည့်အ
် ခါကမျှ အမှနတ
် ကယ် မရှခဲဘ
တလျှ က်ရန်
့် ၊ဲ အသက်တ ၌ တရှ ျို့သဆက်
့်
ချီတချတပြစ်သည်အထပင် သငအ
့်် န င်္တ်လမ်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စတ်ရှုပ်တထွိုးပပီိုး

စတ်မပင်ိုးပြတ်န္င်သည့်် အတပခအတနတွင ် ရှတနတသိုးပါလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးပွငတ
့်် စပခင်ိုးန္ှင ့််
လမ်ိုးညန်ပခင်ိုးတက
် ခါကမျှ သင်မရရှခဲတ
့် ကက င်ိုး တသချ တပသည်၊ ထပပင်
့် မည်သည့်အ
့် သင်သည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တထ က်ပတ
် င်ိုးတပိုးပခင်ိုးတက
့် ပိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ပြည့်တ
့်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ အမှနတ
် ကယ် ခခဲရ
့် ပခင်ိုး မရှဟူ၍လည်ိုး တပပ န္င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးက မခရတသိုးပါက လူသ ိုး၏ ပပစ်မမ
ှု ျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
သည်ိုးမခမှုကလည်ိုး သင်လိုးဝမသတကက င်ိုးက တပပ စရ ပင်မလသကဲသ
့် အဆ
ိုးတင
ွ ် သငထ
့်် မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ ကလည်ိုး သင်န ိုးလည်မည်မဟတ်၊ ထအပပင်
လူသ ိုးက စီမခနခ
် ့် ွဲပပီိုး
့်
ကယ်တင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်ကလည်ိုး သင်အ
့် တနပြင့်် သ ၍ပင် န ိုးလည်မည်မဟတ်။
လူတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ ခဲသ
့် ည်မှ န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှပင် ကက တနတစက မူ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲတွင ် တစ်စတစ်ရ က တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြူိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
သပမင်န ိုးလည်ြူိုးပခင်ိုးတ လ
့် ါလျှင ် ထသူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးသ သွ
့် ိုးဝမရှခဲပ
့် ိုးတသ လမ်ိုးက
တလျှ က်လှမ်ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်
အန္ှစ်မပါတကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သူ၏အသပည မှ လည်ိုး သညပြစ်တနတကက င်ိုး
တသချ လှသည်၊ ထပပင်
် ရ ပြစ်သည်က
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
သူမသတကက င်ိုးကမူ တပပ တနရန်ပင် မလတချ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုး စသည်တအ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
့် ိုးလိုးက သူ၏ န္ှုတက
သရှတစပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရသည့်အ
် ခါ၊
၎င်ိုးတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်မှ
့် ိုးစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ န္ှုတက
့် လက်တတွျို့ကျင်သ
ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်လ လမ်မ
ှု က
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်န္င
ှ ့််
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္
့် တ
တန က်ခအတကက င်ိုးတက
ှု က
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္
့် တ
့် န ိုးလည်လ လမ်မ
ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် ရလဒ်တက
့် ည်။
့် န ိုးလည်လ က သတဘ တပါက်လ လမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်က ရရှြရန်
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
သတဘ တပါက်ရန်၊ မမ၏စတ်သတဘ ထ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲလ ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် စီစဉ်ပခင်ိုးမျ ိုးက န ခလ န္င်ရန်အလငှ့် ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး
တတွျို့ ကကြုရမည့်၊် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရမည့်၊် ရယူရမည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက
လူသ ိုးက တတွျို့ ကကြုက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုး ရယူသည်န္င
ှ ့်် တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သန ိုးလည်မှုက သူတပြည်ိုးပြည်ိုး ရရှလ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ထပပင်
့်
ဤအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ အသပည အဆင်မ
့် ျ ိုးကလည်ိုး

သူရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
လူသ ိုး စတ်ကိုးူ ထ ိုးသည့်အ
် ရ ၊
့် ည်။ ဤန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသပည တသည်
့်
သမဟ
် ရ မှ ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ သူ၏အတွငိုး် စတ်ထ၌
ဲ
့် တ် တရိုးစပ်ထ ိုးသည့်အ
သူသတဘ တပါက်က တတွျို့ ကကြု၍ ခစ ိုးရပပီိုး အတည်ပပြုသည့်အ
် ရ မှ ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤအရ တက
့် န က်တွငသ
်
့် သတဘ တပါက်က တတွျို့ ကကြု၍ ခစ ိုးလျက် အတည်ပပြုပပီိုးသည်တ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူသ ိုး၏အသပည သည် အန္ှစ်သ ရ ရှလ တလသည်။ ဤအချန်၌
လူသ ိုးရရှသည့်် အသပည သည်သ လျှင ် လက်တတွျို့ကျက စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး တကျမှနက
် န်မှု ရှတလသည်၊
ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သတဘ တပါက်ပခင်ိုး၊ တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး၊ ခစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အတည်ပပြုပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မန္
ှု င
ှ ့်် အသပည တက
့်
ရယူပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ ဤပြစ်စဉ်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ဆက်ဆတရိုးပင်
ပြစ်တပသည်။ ဤသတသ
ဆက်ဆတရိုးမျြုိုးအလယ်တွင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်က သတဘ တပါက်လ သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်က သရှလ သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရက
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်က သရှလ သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး
န ိုးလည်က သရှလ သည်၊ ြန်ဆင်ိုးရ အတပါင်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမဟ
ှု ူတသ
့်
အမှနတ
် ရ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မှနက
် န်တသ အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်န္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ စတ်ချတသချ မှုတက
့်
ရလ သည်၊ ထပပင်
့်် တ်သက်၍
့် တန်ိုးန္ှငပ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ ၊ င်္ဏ်အဆင်အ
ပဓ နကျတသ ဆက်စပ်မန္
ှု င
ှ ့်် အသပည တက
့် ဆက်
ဆတရိုးမျြုိုးအလယ်တင
ွ ်
့် ရရှလ သည်။ ဤကဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး မရှကအရှလပ်၍ စတ်ကူိုးကကည်ပ့် ခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
မမ၏ကယ်ပင်သသယမျ ိုးက ဇက်ကန်လတ်လက်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုး၊
ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုး၊ တဝြန်ပခင်ိုး၊ သမဟ
ပ်တတ ဘ
့် ဲ လူသ ိုးသည်
့် တ် သသယဝင်ပခင်ိုးတ မလ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သူ၏အပမင်မျ ိုးက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တပပ င်ိုးလဲတလသည်။
ဤကဲသ
့် ပြင
ှ ့်် ပငင်ိုးခပခင်ိုး သ ၍နည်ိုးလ မည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ပဋပကခပြစ်မှု သ ၍နည်ိုးလ မည်ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်သည့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုး
သ ၍နည်ိုးလ တပမည်။ အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏ အတရိုးစက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
န ခပခင်ိုးတမှ့် တိုး၍ကကီိုးထွ ိုးလ မည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ရတသတလိုးပမတ်မမ
ှု ှ
ပ၍စစ်မန
ှ လ
် မည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင် ပ၍လည်ိုး နက်နလ
ဲ လမ်မ
့် ့်
့် ည်။ ဤကဲသ
ဆက်ဆတရိုးမျြုိုးအလယ်တွင ် လူသ ိုးသည် သမမ တရ ိုး၏ အတထ က်အပ၊့် အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ဗတတဇတက
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မှနက
် န်သည့််
့် ည်သ မကဘဲ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ရလမ်မ
အသပည ကလည်ိုး ရရှလမ်မ
့် ဆက်
ဆတရိုးမျြုိုးအလယ်တွင ် လူသ ိုးသည်
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့်

သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးထ၌
ဲ ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှမည်သ မကဘဲ
တစ်ချန်တည်ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးသည့်် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကိုးကွယပ် ခင်ိုးတက
့် ဆက်
ဆတရိုးမျြုိုးက
့် ည်။ ဤကဲသ
့် လည်ိုး ရှ မှီိုးလမ်မ
့်
ရရှပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် စ ရွ က်အလွတ်တစ်ရွက်၊ သမဟ
့် တ်
အတပပ သက်သက်ပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကတတစ်ခ၊ သမဟ
့် တ် မျက်စစမှတ် လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပင်္္ြုလ်တရိုးရ
ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးပစမျြုိုး ပြစ်တတ မ
့် ဆက်
ဆတရိုးမျြုိုးပြငသ
့််
့် ည် မဟတ်တချ။ ဤကဲသ
့်
လူသ ိုး၏အသက်သည် တစ်ရက်ပပီိုးတစ်ရက် ရငက
့်် ျက်ပခင်ိုးဆီသ ကကီ
့် ိုးထွ ိုးလ မည်ပြစ်ပပီိုး၊
ထအချန်မသ
ှ
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲလ မည်ပြစ်က
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် မတရရ ၊ မတသချ တသ ယကကည်ပခင်ိုးမှ စစ်မှနသ
် ည့််
န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် အတရိုးစက်ပခင်ိုး၊ စစ်မှနသ
် ည့်် ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးအပြစ်သ တစ်
ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့််
့်
တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးမည်ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တန က်က လက်တနစဉ်တွင ်
တဏှဘ တဝတနတနသည်အ
့် ပြစ်မှ န္ိုးကက ိုးထကကသည်အ
့် ပြစ်သ၊ ့် အပျက်သတဘ မှ
အပပြုသတဘ သလည်
ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး တိုးတက်သွ ိုးတပလမ်မ
့် ့်
့် ည်။ ဤကဲသ
့်
ဆက်ဆတရိုးမျြုိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မှနမ
် န
ှ က
် န်ကန် သန ိုးလည်ပပီိုး သတဘ တပါက်က
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မှနက
် န်တသ အသပည က ရရှလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
စစ်မှနသ
် ည့်် ဆက်ဆတရိုးမရှတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏အသ
ပည မှ
့်
သတဘ တရ ိုးအဆင်၊့် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးအဆင၌
့်် သ ရပ်တနတ
် ့် နသည်။
ဆလသည်မှ လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ ခဲသ
့် ည်မှ န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှပင်
ကက တနပပီပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်က သရှပခင်ိုးအပင်ိုးတင
ွ မ
် ူ ၎င်ိုးတသည်
မမတန္ှ့် င ့်် န္ှိုးီ န္ယ်တနသည့််
့်
တခတ်တန က်ကျတနတသ အယူသိုးီ မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးယဉ်ဆန်တသ အတသွိုးအတရ င်တပြင်
့် ့်
ရိုးရ ဓတလ့်ဆင်ရ င်္ါရဝပပြုပခင်ိုးပစမျ ိုးတင
ွ ် တသ င်တင်တနလျက် ၎င်ိုးတစတင်
ခသ
ဲ့် ည့််
့်
တစ်တနရ တည်ိုးမှ ပင် တချ င်ပတ်မတနကကဆဲပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
လူသ ိုး၏အသပည သည် စတင်ခသ
ဲ့် ည့်တ
် နရ တွငပ
် င် ရပ်တနတ
် ့် နပခင်ိုးမှ ထအသပည သည်
မရှသတလ က်နိုးီ ပါိုးပင် ပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်အဆင်အ
့် တန်ိုးန္ှင ့််
ကယ်ပင်လကခဏ တအတပေါ်
လူသ ိုး၏ခယူချက်မလ
ှ ွဲ၍၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ယကကည်မသ
ှု ည်
့်
မတရရ မတသချ သည့်် အဆငမ
့်် ှ သ ရှတနတသိုး၏။ သဆ
့် လျှင ် လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
စစ်မှနတ
် သ ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုး မည်မျှရန္
ှ င်သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက သင်မည်မျှခင်ခင်မ မ ယကကည်တစက မူ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏အသပည ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်

သင်၏ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က သင်မည်မျှတမွျို့တလျ ်ပပီိုးပြစ်ပါတစ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏အသပည က အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အြအလ
ငှ့်
့်
သင်၏အရ အ ိုးလိုးက ဆက်ကပ်၍ အသိုးတတ ်ခရန် သင်မည်မျှလလ ိုးတနသည်ပြစ်တစ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏အသပည က အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ သင်အ
့် တနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အလွနရ
် င်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်လ ပခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သမဟ
့် တ် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အလွတ်ပင်ရက သွက်လက်စွ ပင်
ရွ တ်ပပန္င်ပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သတ
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် င်တအ င် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်၏အသပည က အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်တန က်က လက်ပခင်ိုးအတပေါ် လူသ ိုးအတနပြင့််
မည်မျှပင် ယတပပတ် ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ အကယ်၍ သူ၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စစ်မန
ှ တ
် သ
ဆက်ဆတရိုး လိုးဝမရှခဲပ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ
့် ါက၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
အတတွျို့အကကြု လိုးဝမရှခဲပ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အသပည မှ အန္ှစ်မတ
ဲ့် သ ဗလ နတထ၌၊
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
သမဟ
့် သ အတတွိုးနယ်ချဲျို့ ပခင်ိုး၌ အတပခခထ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
့် တ် အဆိုးအစမဲတ
သင်အ
ှ ့်် အလျဉ်ိုးသင်၍
ဲ့် ူိုးမည်၊ သမဟ
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် “ပခိုးချင်ိုးတက်” ခဲြ
့် ူိုးတက င်ိုး တက်ခြ
့် တ်
သူန္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် တတွျို့ ခဲြ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ူိုးတက င်ိုး တတွျို့ ခဲြ
့် ူိုးမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်၏အသပည မှ နတထသညသ လျှင ် ပြစ်တနဆဲပြစ်လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
သင်၏ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးမှ လည်ိုး အန္ှစ်မတ
ဲ့် သ တကကိုးတကက ်သ၊ သမဟ
့် တ် စတ်ကိုးူ ယဉ်
အယူအဆတစ်ခထက် ပမည်မဟတ်တပ။
လူမျ ိုးစွ တက
ိုး စွဲကင်ကကသည်မှ
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုြရန်
့် တစ်တနတပခ
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲမှ င်္န္တဝင်တပမ က် ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် တန်ြိုးအထ ိုးရဆိုး
ပင်ဆင်မတ
ှု စ်ခအလ ိုး မှတ်ဉ ဏ်ထဲ တသချ စွ မှတ်သ ိုးထ ိုးကကသည်အထ၊ ထပပင်
ူ ျ ိုးအ ိုး
့် အပခ ိုးသမ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် တထ က်ပပ့် ပီိုး ပပ
့် ိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနရ အန္ှ တဟ
ကကသည်အထပင် ပြစ်၏။ ထသပပြုပခင်
ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
သက်တသခပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သက်တသခပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးတန က်က လက်ပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး ၎င်ိုးတက
ိုးသည်
့် တတွိုးကကသည်။ ထသပပြုပခင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် သက်တ မျ ိုးထဲသ ယူ
့် တကယ်အ
့် တဆ င်လ ပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊
ထသပပြုလျှ
င ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတလက်
ခရရှမည်ပြစ်ပပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
စလင်တစပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်တကက င်ိုး ၎င်ိုးတတတွ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးထင်ကကသည်။ သတသ
့်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတတဟ
ကက ိုးတနစဉ်တွငပ
် င် ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့၌ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလက်န သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတင
ွ ်
ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည်အ
့် ရ န္ှငက
့်် က်ညတ
ီ အ င် ကယ်တင်အ ိုးမထတ်န္င်ကကတပ။ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
လမ်လည်လည
ှ စ
့်် ိုးမှုအ ိုးပြင့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ကကည်ညြုမှုန္င
ှ ့်် ယကကည်မှုတက
့် ရရှရန်၊ မမတဘ
့် သ
စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ န်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရက အလွဲသိုးစ ိုးလပ်ပပီိုး ခိုးယရ
ူ န် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးချကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးတက
့်
ရရှရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပြန်တဝပခင်
ိုးအ ိုးပြင့်် ရလ သည့််
့်
့်
အခွငအ
့်် လမ်ိုးက အပမတ်ထတ်ြ အချည်
ိုးန္ိုးီှ တမျှ ်လင်က့် က၏။ န္ှစ်တပါင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ
့်
ကန်ဆိုးသွ ိုးခဲတ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တဟ ကက ိုးစဉ်တွင ်
့် သ ်လည်ိုး ဤလူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ရရှန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှရသ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သက်တသခစဉ်တွင ် ၎င်ိုးတလ
့် ည့်် လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွန္င်စွမ်ိုး မရှရသ မက၊
့် က်တလျှ က်သင်သ
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် တထ က်ပပ့် ပီိုး ပပ
့် ိုးစဉ်တွင ် မမတက
့် ယ်က
တထ က်ပန္
ွ ်ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ပပ
ွ ်ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မရှရသ မက၊
့် င်စမ
့် ိုးန္င်စမ
ဤအရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်တနစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊
မမတအတွ
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနတ
် သ ရတသတလိုးပမတ်မှု န္ိုးကက ိုးလ တအ င်
့်
လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မရှသည်သ မကတသိုးဘ၊ဲ ဆန်ကျင်
ြက်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးသည်လည်ိုး တိုး၍တိုး၍ နက်ရှုင်ိုးလ သည်၊ သူအတပေါ်
၎င်ိုးတ၏
့် အထင်လွဲမမ
့်
့်
အယအကကည် ကင်ိုးမဲမ
ှု ျ ိုးသည်လည်ိုး ပ၍ပ၍ ဆိုးရွ ိုးလ သည်၊ ထပပင်
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့် မ
့် သူန္င
၎င်ိုးတ၏စ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ်ကိုးူ မျ ိုးသည်လည်ိုး ပ၍ပ၍ ချဲျို့က ိုးလ ခဲသ
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးအ ိုးပြင့်် တထ က်ပပ့် ပီိုး
လမ်ိုးညန်ခရလျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် လိုးဝအကက်ပြစ်သည့်် အတနအထ ိုး၌
့်
တရ က်တနသည်အ
့် လ ိုး ထင်ရသည်၊ ၎င်ိုးတ၏ကျွ
မ်ိုးကျင်မမ
ှု ျ ိုးက အ ိုးမစက်ရဘဲ
့်
သက်တသ င်သ
့် လ ိုး၊ အသက်တ ၌ ၎င်ိုးတ၏ရည်
ရွယခ
် ျက်၊
့် က်သ အသိုးပပြုတနကကသည်အ
့်
ဘဝတပိုးတ ဝန်က ရှ တတွျို့ထ ိုးပပီပြစ်သည်အ
့် လ ိုး ထင်ရသည်၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
အသက်တ အသစ်တစ်ခက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှပပီိုး ကယ်တင်ခထ ိုးရပပီိုးသည်အ
့် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတရွ့် တဆ
် ရ တွင ် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏န္ှု
့် တ်လျှ မှ
ကျစ်လျစ်ပပည်စ
့် စွ လှမ့််ဆင်ိုးလ ၍ ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် လ ိုး၊
့် သမမ တရ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး၊ ထပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တြွတတွျို့ ရှပပီိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး ထင်ရပပီိုး

ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တဟ ကက ိုးစဉ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မကက ခဏ
့်
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်တတွျို့ရပပီိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး ထင်ရသည်။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
မကက ခဏ
့်
့်
ငပွဲမျ ိုးဆင်န္ကဲ ကသည်ထ “တထ
ဲ ွင ်
့် ” ခကကရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
“ဘရ ိုးသခင်” ၏ မကက ခဏ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးက ခကကရသပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလွနစ
် တ်ထက်သန်တသ င်္ရဓမမပပြုမှုန္င
ှ ့်် ကကင်န တသ ရည်ရွယခ
် ျက်တက
့် မရပ်မန ိုး
န ိုးလည်သတဘ တပါက်တနသည်ဟ ထင်ရပပီိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ တ
ှု က
့် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ထ ိုးပပီိုး သူ၏အန္ှစ်သ ရက
သကျွမ်ိုးထ ိုးသည်အ
့် ပပင် သူ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ထ ိုးသည်ဟ ထင်ရသည်။ ဤအတပခခအတ်ပမစ်တပေါ် အတပခပပြု၍ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က ပ၍ပင် ခင်မ စွ ယကကည်တနကကပရက ၊ သူ၏ချီိုးတပမှ က်ခရသည့််
အတပခအတနက ပ၍သတပပြုမကကပပီိုး၊ သူ၏ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထူိုးကဲသ လွနပ် ခင်ိုးတက
့် ပ၍ပင်
နက်နက်ရှုင်ိုးရှု င်ိုး ခစ ိုးတနကကပရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတပေါ်ယမျှသ
သသည်အ
့် သတွင ် စိုးစိုးပမြုပ်တန၍ ၎င်ိုးတ၏
ှု ည် ကကီိုးထွ ိုးလ သည်ပ
့် ၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက
့် ယကကည်မသ
ကက့်ကက့်ခမည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ထင်ရသည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်က
့် သန္နဌ န်က အ ိုးတက င်ိုးလ သည်ပ
၎င်ိုးတ၏သ
ပခင်ိုးက ပ၍နက်ရှုင်ိုးလ သည်ပ
့် ထင်ရတပလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတလ
့်
့် ိုးဝ မသသည်မှ ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတအမှ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုး မရှတသိုးခင်အထ
့် နတ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည မျ ိုးန္ှင ့်် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
၎င်ိုးတပြစ်
့် တစချင်တသ စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့်် မှနိုး် ဆချက်မျ ိုးမှ ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ယကကည်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ သည့်် မည်သည်စ
့် မ်ိုးသပ်မှုမျြုိုးကမျှ ခန္င်မည် မဟတ်တပ၊
၎င်ိုးတ၏
ှု ဆတသ အရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ျက်မဟ
့် ဝည ဉ်တရိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်ရင်က
့်
စမ်ိုးသပ်မက
ှု ပြစ်တစ၊ စစ်တဆိုးမက
ှု ပြစ်တစ အကယ်ပင် ခန္င်မည် မဟတ်တချ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သန္နဌ န်သည်
သဲတပေါ်တင
ွ တ
် ဆ က်ထ ိုးသည့်် ရဲတက်တစ်ခမျှသ ပြစ်၏၊ ထပပင်
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
အသပည ဟဆတသ အရ မှ လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။
့် စတ်ကူိုးအထင်သက်သက်သ ပြစ်တတ သ
စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး လလမျ
ိုးစွ
့်
စက်ထည်ထ
့် ိုးသည့်် ဤလူမျ ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ ယကကည်မှု၊ စစ်မန
ှ တ
် သ န ခပခင်ိုး၊ စစ်မှနတ
် သ
အတရိုးစက်မှု၊ သမဟ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည တသည်
မည်သည်အ
့် ရ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
ပြစ်သည်က လိုးဝန ိုးမလည်ကကဘသည်အ
့် လ ိုးပင် ပြစ်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အယူအဆ၊
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၊ အသပည ၊ ဆတကျိုးဇူိုး၊ ရိုးရ ဓတလ့်၊ အယူသိုးီ ကကီိုးပခင်ိုးတအပပင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုးဆင်ရ စန္ှုနိုး် မျ ိုးကပင် ယူကကက ထအရ တက
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့််

သူတန
က် “အရင်ိုးအန္ှိုးီ ” န္ှင ့်် “လက်နက်အမျြုိုးမျြုိုး” အပြစ်
့် က်လက်ပခင်ိုးတအတွ
့်
ပပြုလပ်ကကသည်သ မကဘဲ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတယ
့် ကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူတန
့် က်
၎င်ိုးတလ
က် အတပခခအတ်ပမစ်မျ ိုးအပြစ်ပင် ပပြုလပ်ကကတလသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင်
့် က်ပခင်ိုးတအတွ
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
က် ဤအရင်ိုးအန္ှိုးီ န္ှင ့််
့် ရင်ဆင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြရှငိုး် ပခင်ိုးတအတွ
့်
လက်နက်အမျြုိုးမျြုိုးတက
ိုးပပြုသည့််
့် ယူက ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးြ အသ
့်
တမှ ်အတဆ င်လက်ြဲျို့မ
ွ ျ ိုးအပြစ် ပပြုလပ်ကကသည်။ အဆိုး၌ ၎င်ိုးတရှ့် မှီိုးသည်အ
့် ရ တွင ်
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး တက က်ချက်မျ ိုးပြစ်သည့်် ဘ သ တရိုးင်္ယက်အနက်တင
ွ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊
တခတ်တန က်ကျတနသည့်် အယူသိုးီ မတ
ှု ွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ စတ်ကိုးူ ယဉ်ဆန်က သဘ ဝမကျသကဲသ
့် ့်
ပတဟဠဆန်တသ အရ အ ိုးလိုးထဲတွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး စိုးစိုးပမြုပ်တနသည့်် တက က်ချက်မျ ိုးသ
ပါဝင်တနသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတသ
့်် ည်ပ
့် မှ
့် ကျွမ်ိုးပပီိုး အဓပပ ယ်ြွငသ
အထက်တက င်ိုးကင်ဘကသ ယကကည်တသ ၊ သမဟ
့် တ် မိုးတက င်ိုးကင်ရှ အဘိုးအကသ
ယကကည်ကကတသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်တထရ တည်ိုးပင်ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ ်တင်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်လျက်ရတသ
ှ
အရ အ ိုးလိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ မ
် ၊ှု
သူ၏အန္ှစ်သ ရ၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးစသည်တမှ့် မူ ၎င်ိုးတ၏
့်
အသပည က န ိုးလည်န္င်ပခင်ိုးမရှသည့်် အရ မျ ိုးပြစ်တနသည်၊ ထအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသပည န္ှင ့်် လိုးလိုးကင်ိုးကွ ပပီိုး၊ တပမ က်ဝင်ရိုးစွနိုး် န္ှင ့်် တတ င်ဝင်ရိုးစန
ွ ိုး် တမျှပင် တဝိုးကွ တလသည်။
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဤလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တထ က်ပမ
ှု င
ှ ့််
့် တ
့် န္
အ ဟ ရပြည်တ
့် ပိုးပခင်ိုးက ခယူလျက် အသက်ရှငက် ကတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
် ကယ်
့် တရှ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက အမှနတ
တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှကကတပ။ ဤသပြစ်
ှ မ
် ှ ၎င်ိုးတသည်
့် ရပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးအရင်ိုးမန
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ သကျွမ်ိုးခဲြ
့် ၊ ့် သူန္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ ဆက်သယ
ွ ်မှု၊
့် ူိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
သမဟ
ှ တ
် သ ဆက်ဆတရိုးလည်ိုး မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်
့် တ် စစ်မန
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အပပန်အလှန ် န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု ရရှြ မပြစ်
န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ ယကကည်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တန က်က လက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က
ကိုးကွယပ် ခင်ိုးတ န့္် ိုးကက ိုးလ တအ င် လပ်ရန်လည်ိုး မပြစ်န္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဤနည်ိုးပြင ့်် သတဘ ထ ိုးကကသည်- ဤအပမင်ရှုတထ ငန္
့်် င
ှ ့််
သတဘ ထ ိုးတက
ှု ျ ိုးမှ
့် ၎င်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးမမ
လက်ချည်ိုးသက်သက်လှညပ့်် ပန်ရကန်ိုး ဆက်တစခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််

မတက င်ိုးတသ အကျင်က
ွ ်ိုး မရှသည်က
့် န်ိုး
့် တရှ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက ထ ဝရတလျှ က်လှမ်ိုးန္င်စမ
ဆက်တစသည်။ ၎င်ိုးတရည်
ှ ိုး် တနသည့်် ပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသွ
့် မန
့် ိုးတနသည့်် ဦိုးတည်ချက်တက
့်
၎င်ိုးတသည်
ထ ဝရက လတင် ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ မည် ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ထ ဝရက လတင် လိုးဝရရှန္င်မည် မဟတ်တကက င်ိုး ညန်ပပတနတပသည်။
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏တန က်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လက်တလျှ က်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
တထ က်ပမ
့် ှုက န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးထ ိုးသည့်် လူတစ်တယ က်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သူ၏အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် မှုက ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးတရှ ျို့တွင ် ဝပ်စင်ိုးလျက် င်္ါရဝပပြုသူတစ်တယ က်၏
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် မှုန္င
ှ ့်် အတပခခအ ိုးပြင့်် တစ်တထရ တည်ိုး ပြစ်တနပါလျှင ် ထလူသည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက မရရှတသိုးသည့်် လကခဏ ပင်ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
ဤသပြစ်
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ့်
့် ရပခင်ိုးမှ ထသူအတနပြင့်် ဘရ ိုးန္တ
မဝင်တရ က်ရတသိုးပခင်ိုးသက်သက်တကက င်သ
ပြစ်၏၊ ထအပပင်
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲတွင ် ရှရင်ိုးစွဲပြစ်တသ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး၊ သမမ တရ ိုး၊
ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ထလူန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့်
မသက်ဆင်တပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
လူတစ်တယ က်သည်
့် လျှင ် ထသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္
ှု က
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပေါ်ယအဓပပ ယ်အတွက် မည်မျှပင် ကကြုိုးစ ိုးပမ်ိုးစ ိုး
့် တ
တဆ င်ရွက်တနပါတစ အ ိုးလိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ သ ပြစ်တလသည်။ အတကက င်ိုးမှ
ထသူလက်စ ိုးသည်အ
့် ရ သည် စက ိုးလိုးမျ ိုးသက်သက်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ထသူရရှသည်အ
့် ရ သည်လည်ိုး
မလဲမတရှ င်သ ပင် စက ိုးလိုးမျ ိုးသက်သက် ပြစ်တနလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်မန်ထ
့် ိုးသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အပပင်ပန်ိုးအသွငအ
် ပပင်တွင ် ရိုးရင
ှ ိုး် သည်ပြစ်တစ၊ နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့သည်ပြစ်တစ၊
ထန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
လူတစ်တယ က်အတနပြင့်် အသက်ထသ
ဲ ့်
့်
ဝင်တရ က်သည်အ
့် ခါတွင ် သူအတွ
က် မရှမပြစ်တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးပြစ်တလသည်။
့်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက ဝည ဉ်န္ှင ့်် ဇ တခန္ဓ န္ှစ်ခလိုးတင
ွ ် ရှငသ
် န်တစသည့််
အသက်တရမျ ိုး၏ တရတသ က်ပမစ်ပြစ်သည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသက်ရင
ှ သ
် န်တနြ ့်
လူသ ိုးလအပ်သည်အ
့် ရ က တထ က်ပ့်တပိုးသည်။ လူသ ိုး၏တနစဉ်အသက်
တ က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအတွက်
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒတက
ငှ့်
့် ပိုးသည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှြအလ
့် တထ က်ပတ
့်
သူပြတ်တကျ ်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး၊ ပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ဦိုးတည်ချက်တက
့် တထ က်ပ့်တပိုးသည်။
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တတ ်တမှ က်တင
ွ ် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင့်် သူပင်ဆင်သင်သ
့် ည့််
သမမ တရ ိုးတင်ိုးက တထ က်ပတ
့် ပိုးသည်။ ထပပင်
့် လူသ ိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က မည်သက
့် ိုးကွယ်ပ၊
မည်သန့် ခပတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်သည့်် သမမ တရ ိုးတင်ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးသည်။

ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ရှငသ
် န်မှုက တသချ တစသည့်် အ မခချက်ပြစ်သည်၊
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အသက်တမွိုးတလ က်တသ အစ ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက သန်မ တစပပီိုး မတ်မတ်ရပ်န္င်တစသည့်် ကက့်ကက့် ခတသ
တထ က်ပမ
် တနပြင ့််
့် ှုလည်ိုး ပြစ်သည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြင ့်် အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သမမ တရ ိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးပြင ့််
ကကယ်ဝတလသည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမမ
ှု ှ ရန်ိုးထွကလ
် ွတတ
် ပမ က်ြန္ှ့် င ့်် စ တန်၏တကျ က
ွ ိုး် မျ ိုးက
့် င
တရှ င်တမ်ိုးြ လူ
် အသ
ိုးပပြုသည့်် သမမ တရ ိုးပြင ့်် ကကယ်ဝသည်၊ ြန်ဆင်ိုးခ
့် သ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် တပိုးသည့်် မတမ မပန်ိုးတသ အဆိုးအမ၊ တက်တွနိုး် မ၊ှု အ ိုးတပိုးမှုန္င
ှ ့််
တပြသမ်မ
ှု ပြင်
့် တ
့် ့် ကကယ်ဝတလသည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်တစြ လမ်
ိုးပပပပီိုး ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးသည့််
့်
မီိုးရြူှ ိုးတန်တဆ င် ပြစ်သည်၊ တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး တက င်ိုးပမတ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက လူတက
့်
ကျင်သ
တစသည့်် အ မခချက်ပြစ်သည်၊ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ိုးတနထင်ပပီိုး ပင်ဆင်ြ တသချ
့်
အရ ဝတထြုမျ ိုးအ ိုးလိုးက တင်ိုးတ သည့်် စန္ှုနိုး် မတ
ှ ်တကျ က်လည်ိုး ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် လူတက
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးဆီသ ဦိုး
့် တဆ င်လမ်ိုးပပသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပပ
အမှတ်အသ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့ကျတသ
အတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင ် လူသ ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်တပြင်
့် ့် တထ က်ပပ့် ခင်ိုးက ခရန္င်သည်။
ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင ် လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ က သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြစ်တကက င်ိုး၊
မည်သည်အ
့် ရ က အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ ပြစ်တကက င်ိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ က စစ်မှနတ
် သ
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါပြစ်တကက င်ိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ က ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ
န ခပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုးတက
့် န ိုးလည်လ န္င်သည်။ ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင ် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူအတနပြင်
က်သင်တ
့် မည်သအတရိုးစ
့် ကက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က
့်
့်
မည်သထမ်
ှ တ
် သ လူသ ိုးတစ်တယ က်၏ ပသဏ္ဌ န်အ ိုး
့် ိုးတဆ င်ပပီိုး၊ စစ်မန
မည်သပ့် င်ဆင်ရမည်ပြစ်တကက င်ိုးတက
့် န ိုးလည်လ န္င်သည်။ ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင ်
လူသ ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ ယကကည်မှုန္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ ဝတ်ပပြုကိုးကွယပ် ခင်ိုးတမှ့် မည်သည်အ
့် ရ အ ိုး
ဆလသည်က န ိုးလည်လ န္င်သည်။ ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင ် လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်၊
တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
ှ မ
် ှ မည်သပူ ြစ်တကက င်ိုးက န ိုးလည်လ န္င်သည်။
့် အပ်စိုးရင
ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင ် လူသ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ အရှငသ
် ခင်ပြစ်သက
ူ ြန်ဆင်ိုးရ က
အပ်စိုးက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပပီိုး တထ က်ပတ
့် ပိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်လ န္င်သည်။ ထအပပင်
့်
ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင ် လူသ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ အရှငသ
် ခင်ပြစ်သူ တည်ရက
ှ

အထင်အရှ ိုးပပလ ပပီိုး အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်လ ပပီိုး သတဘ တပါက်လ န္င်သည်။
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ကင်ိုးကွ ပါက လူသ ိုး၌
ဘရ ိုးန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးတက
ှ တ
် သ သကျွမ်ိုးမ၊ှု သမဟ
့် စစ်မန
့် တ် ထိုးထွငိုး် အပမင်တ ့်
မရှတတ တ
့် တသ
လူတစ်တယ က်သည် ရှငသ
် န်တနတသ အတလ င်ိုးတက င်တစ်ခသက်သက်၊
့် ပ။ ထကဲသ
့်
လိုးလိုးအခွတစ်ခသက်သက်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည အ ိုးလိုးသည် သူန္င
ှ ့််
မည်သမျှ
့် တသ
လူတစ်တယ က်သည် သူက
့် ပတ်သက်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် ထကဲသ
့်
့်
တစ်ခါမျှ မယကကည်သည်လ
့် ူပြစ်သကဲသ
့် သူ
ဲ့် ည်လ
့် ူ ပြစ်တပသည်၊
့် တန
့် က်ကလည်ိုး တစ်ခါမျှ မလက်ခသ
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က ထသူက စစ်မှနတ
် သ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
့်
သူ၏ယကကည်သတ
ူ စ်တယ က်ဟပင် အသအမှတ် မပပြုသကဲသ
့် သူ
့် တန
့် က်လက်အပြစ်လည်ိုး
အသအမှတ်မပပြုတပ။
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါအစစ်အမှနသ
် ည် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် မည်သပူ ြစ်သည်က သရမည်။ လူသ ိုးအ ိုး
မည်သည့်အ
် တွက် ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည်က သရမည်။ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးအ ိုး
မည်သလ
် ခင်အ ိုး
့် ပ်တဆ င်ရမည်က သရမည်။ ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ အရှငသ
မည်သက
် မည်က သရမည်။ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့််
့် ိုးကွယရ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက န ိုးလည်၍ သတဘ တပါက်က သကျွမ်ိုးပပီိုး အတရိုးစက်ရမည်။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
ှ ၏
်
့် တရှ င်ပခင်ိုးပြစ်သည့်် ြန်ဆင်ိုးရင
လမ်ိုးစဉ်အတင်ိုး လပ်တဆ င်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့်
မည်သတရှ
့် င်န္င်သနည်ိုး။
“ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး” ဆသည်မှ တြ ်ပပမရန္င်တလ က်တအ င် ဆိုးရွ ိုးတသ
တကက က်လန်ပခင်
့် ၊ ့် တရှ င်ြယ်ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊
့် ိုးန္ှင ့်် တန်လှုပ်ပခင်ိုးတက
့် မဆလသကဲသ
ခပ်တဝိုးတဝိုးတနပခင်ိုးလည်ိုးမဟတ်တပ၊ ထပပင်
့် ပင်္္ြုလ်တရိုးရ ကိုးကွယပ် ခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
အယူသိုးီ ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးသည် ကကည်ညြုပခင်ိုး၊ ပမတ်န္ိုးတလိုးစ ိုးပခင်ိုး၊
ယကကည်ကိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး၊ အတရိုးစက်ပခင်ိုး၊ န ခပခင်ိုး၊
အထွတ်အပမတ်ထ ိုးပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးတပြစ်
အကကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး ညည်ိုးညြူပခင်ိုးကင်ိုးတသ
့် သည်၊ ထအပပင်
့်
ဝတ်ပပြုကိုးကွယမ
် ၊ှု အတအလှ
ယတ
် ပိုးဆပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတလည်
ိုးပြစ်သည်။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည မရှပါက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မှနတ
် သ ကကည်ညြုပခင်ိုး၊
စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ကိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ စစ်မန
ှ တ
် သ န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး၊ စစ်မှနတ
် သ

အတရိုးစက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
် သ န ခပခင်ိုးတ ရှ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထတ်လန်ပခင်
့် ိုးန္ှင ့််
့် တ် စစ်မှနတ
့် လမ်မ
စိုးရမ်ပပ
ူ န်ပခင်ိုး၊ မယသကဂ ပြစ်ပခင်ိုး၊ အထင်မှ ိုးပခင်ိုး၊ တရှ င်တမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရှ င်ရှ ိုးပခင်ိုးတသ
့်
ရှတနလမ်မ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည မရှပါက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မှနတ
် သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
အထွတအ
် ပမတ်ထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတအလှ
ယတ
် ပိုးဆပ်ပခင်ိုးတ ရှ
့် ည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
့် လမ်မ
စစ်မှနတ
် သ သကျွမ်ိုးမှု မရှပါက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မှနတ
် သ ဝတ်ပပြုကိုးကွယပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတ ရှ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ မျက်စစမှတ် ပင်္္ြုလ်တရိုးရ ကိုးကွယပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
့် လမ်မ
အယူသိုးီ ပခင်ိုးတသ
ှ တ
် သ သကျွမ်ိုးမှု မရှပါက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
့် ရှလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးစဉ်အတင်ိုး မပပြုမူန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်န္င်၊ သမဟ
့် တ်
မတက င်ိုးတသ အကျင်က
် ိုးပြင့်် လူတလ
့် လည်ိုး မတရှ င်န္င်တပ။ အပပန်အလှနအ
့် ပ်တဆ င်သမျှ
အမှုကစစတင်ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူတင်ိုးသည် ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ့်် အ ခမှု၊ ဘရ ိုးသခင်က သွ ိုးပပ်တလလွင ့််
အပပစ်တင်ယိုးစပ
ွ ်မမ
ှု ျ ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်က အပပ်ချသည့်် တဝြန်အကဲပြတ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့််
ပပည်တ
့် နလမ်မ
ှ တ
် သ အဓပပ ယ်တန္ှ့် င ့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးအပပင် ဘရ ိုးန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မန
ဆန်ကျင်
သည့်် ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် ပပည်တ
့် နလမ်မ
့်
့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ကိုးစ ိုးပခင်ိုး ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တန က်က လက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူအတပေါ်
မှီခရ တွင ် စစ်မန
ှ လ
် လမ်မ
့် ည်။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ကိုးစ ိုးပပီိုး မှီခပခင်ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မန
ှ တ
် သ
သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ တပါက်ပခင်ိုးတ ရှ
့် န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အစစ်အမှန ်
သတဘ တပါက်ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ သူက
့် အစစ်အမှန ် အတရိုးစက်ပခင်ိုး တွဲပါလ သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
အစစ်အမှန ် အတရိုးစက်ပခင်ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မှနတ
် သ န ခပခင်ိုး ရှန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
အစစ်အမှန ် န ခပခင်ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မန
ှ တ
် သ အထွတ်အပမတ်ထ ိုးပခင်ိုး ရှန္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က အစစ်အမှန ် အထွတအ
် ပမတ်ထ ိုးပခင်ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ အကကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး
ညည်ိုးညြူပခင်ိုးကင်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့်် အတအလှ
ယတ
် ပိုးဆပ်ပခင်ိုး ရှန္င်သည်။ စစ်မှနသ
် ည့််
့်
ကိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မှီခပခင်ိုး၊ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် န ိုးလည်မန္
ှု င
ှ ့်် အတရိုးစက်ပခင်ိုး၊ စစ်မှနသ
် ည့်် န ခပခင်ိုး၊ စစ်မှနသ
် ည့််
အထွတအ
် ပမတ်ထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတအလှ
ယတ
် ပိုးဆပ်ပခင်ိုးတပြင
့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် သ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက အမှနတ
် ကယ် သကျွမ်ိုးလ န္င်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
်
ကယ်ပင်လကခဏ က အမှနတ
် ကယ် သကျွမ်ိုးလ န္င်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ အ
် ိုး ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
သကျွမ်ိုးလ သည့်အ
် ခါမှသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတအထဲ
၌ စစ်မှနသ
် ည့်် ကိုးကွယ်မန္
ှု င
ှ ့််
့်
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတ န့္် ိုးကက ိုးလ တအ င် လပ်န္င်မည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၌့် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ က
် စစ်မန
ှ သ
် ည့််
ကိုးကွယပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတ ရှ
် ခါမှသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မမတ၏
့် သည့်အ
့် ဆိုးယတ်တသ

လမ်ိုးမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည်၊ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင ်
မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်။
ဤတွင ် “ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်ပခင်ိုး”
လပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ခလိုး ပါဝင်၏၊ ထပပင်
့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်ပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးအရ အလိုးစလည်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
က်ရန်အတွက်
့် တရှ င်ပခင်ိုးသ တရ
့်
တကျ ပ် ြတ်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးလည်ိုး ပြစ်တပသည်။
“ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်ပခင်ိုး” န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
သပခင်ိုးတသည်
တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ ကကြုိုးမျှငတ
် ပြင
ဲ မရန္င်တအ င် ချတ်ဆက်တနပပီိုး ၎င်ိုးတအကက
ိုး
့်
့် ့်် ခွ၍
့်
ဆက်န္ယ်မှုမှ ပကတအတင်ိုး ရှငိုး် တနပပီိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင့််
မတက င်ိုးတသ အကျင်က
် သ
့် တရှ င်ပခင်ိုးအ ိုး ရရှလပါက ဦိုးစွ ပထမ ထသူ၌ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
တကက က်ရွ ျို့ မှု ရှရမည်။ အကယ်၍ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး ရရှလပါက ဦိုးစွ ပထမ ထသူ၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ
အသပည ရှရမည်။ အကယ်၍ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ
အသပည ရရှလပါက ဦိုးစွ ပထမ ထသူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုရမည်၊
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ရက်န္က
ှ ဆ
် ိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး၊ သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် တတွျို့ ကကြုရမည်
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တတွျို့ ကကြုလပါက ဦိုးစွ ပထမ ထသူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တတ့်တတ့်ဆင်ဆင်
ဆရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ဆရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့််
အရ ဝတထြုမျ ိုးပါဝင်တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးစ ပစပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးငှ အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးတပိုးပါရန် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တတ င်ိုးတလျှ က်ရတပမည်။ အကယ်၍
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ၊့်် ထပပင်
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတက
တတ့်တတ့်ဆင်ဆင် ဆချင်ပါက ဦိုးစွ ပထမ ထသူသည် ရိုးစင်ိုးက ရိုးသ ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုး၊
သမမ တရ ိုးက လက်ခရန် အဆင်သငပ့်် ြစ်မ၊ှု ဆင်ိုးရဲဒကခက ကက့်ကက့်ခလသည့်် စတ်ဆန္ဒ၊
မတက င်ိုးတသ အကျင်က
ှ ့်် သတတ၊ စစ်မန
ှ တ
် သ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်လ ရန်
့် တရှ င်ရန် ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ပပင်ိုးပပသည့်် ဆန္ဒတက
လှမ်ိုးချင်ိုး လှမ်ိုးပခင်ိုးပြင ့််
့် ပင်ဆင်ထ ိုးရမည်။...ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် တရှ ျို့သ တစ်
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ သ ၍ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်လ လမ်မ
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးသည်
့် ည်၊ သငန္

ပ၍သန်စင်
့်် သက်တ န္ှင ့်် ရှငသ
် န်ပခင်ိုးတန်ြိုးတသည်
့် လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သငအ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏အသပည န္ှငအ
့်် တူ သ ၍ အဓပပ ယ်ရလ
ှ
မည်ပြစ်က ပ၍ပင်
တတ က်ပ အတရ င်လက်လ လမ်မ
ှ မ
် ှ ပတဟဠမဟတ်တတ တ
့် ည်။ တစ်တန၊ ့် ြန်ဆင်ိုးရင
့် ကက င်ိုး၊
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် ည် သငထ
့်် မှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပန်ိုးကွယမ
် တနခဲတ
ှ သ
် ည် သူမျက်
့် ကက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရင
့် န္ ှ အ ိုး
သငထ
့်် မှ မည်သည့်အ
် ခါမျှ ြိုးကယ
ွ ်မထ ိုးတကက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် ည် သင်န္င
ှ ့်် လိုးဝ မတဝိုးကွ တကက င်ိုး၊
ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် ည် သငအ
့်် တတွိုးမျ ိုးထဲတင
ွ ် စဉ်ဆက်မပပတ် တမ်ိုးတတသ ်လည်ိုး သငခ
့်် စ ိုးချက်မျ ိုးပြင ့််
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်သည့်သ
် ူ မဟတ်တတ တ
့်် သက်တ က ပပ
့် ကက င်ိုး၊ သငအ
့် ိုးတပိုးရင်ိုး၊ သင်၏ကကကမမ က
ထန်ိုးချြုပ်တပိုးရင်ိုး သူသည် သင်၏လက်ဝဲန္င
ှ ့်် လက်ျ န္ှစ်ြက်က ဧကန်စင်စစ်တစ ငတ
့်် ရှ က်တနတကက င်ိုး
သင်ခစ ိုးလ ရလမ်မ
ွ ် ရှတနသည်မဟတ်သကဲသ
့် ့်
့် ည်။ သူသည် တဝိုးလလှတသ မိုးကပ်စက်ဝင်ိုးတင
မမကယ်က တမ်တတ င်ပမငပ့်် မငက့်် က ိုးတွင ် ဝှက်ထ ိုးသည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ သူသည်
သင်၏အရ အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်လျက် သငန
့်် တဘိုးတွင ် ရှတနသည်။ သူသည် သင်၌ရှသမျှ
အရ ခပ်သမ်ိုးပြစ်ပပီိုး သင်၌ရှသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် သူက
ွ ၊့်် သူက
ွ ခ
် ွင၊့်် သူက
ွ ၊့်် သူက
့် ချစ်ခင
့် ြက်တယ
့် နီိုးကပ်စွ ဆပ်ကင်ခင
့် ကကည်ညြုခွင၊့််
သူက
့်် က
် ့် ွ ရန်၊ သူက
့် ဆိုးရှုိုးရမည်အ ိုး တကက က်ရွ ျို့ ခွငတ
့် တပိုးပပီိုး သူက
့် စွနခ
့် မန ခရန်၊ သူက
့်
တရှ င်ြယ်ရန်၊ သမဟ
် ိုးရန် မလမလ ိုး ပြစ်တစသည်။ သူက
့် တ် သူက
့် ခပ်တဝိုးတဝိုးတွငထ
့် အတရိုးစက်ရန်၊
န ခရန်၊ သငက
့်် သူတပိုးသမျှအ ိုး တပပန်
ှ ့်် သူ၏အပ်စိုးမက
ှု ကျြုိုးန္နွ ခရန်သ
့် ရန်န္င
သင်လချင်တတ သ
် န္
ှု င
ှ ့််
့် ည်။ သင်သည် သူ၏လမ်ိုးညန်မ၊ှု ပပ
့် ိုးမှု၊ တစ ငက့်် ကည့်မ
က ကွယတ
် စ ငတ
့်် ရှ က်မှုတက
့် ၊ ့် သငအ
့်် တွက် သူဆိုးပြတ်တပိုးပပီိုး
့် ကဲသ
့် ခယူရန် မပငင်ိုးပယ်တတ သ
ဘသက်တပိုးသည့်် အရ တက
ွ ်
့် ပ။ သူတန
့် လည်ိုး သင်မပငင်ိုးပယ်တတ တ
့် က်လက်ရန်၊ သူ၏နတဘိုးတင
သူန္င
ှ အ
့်် တူ တလျှ က်လှမ်ိုးရန်သ သင်လချင်၏၊ သူက
့် သင်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ အသက်အပြစ်
လက်ခရန်၊ သင်၏ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သခင်၊ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် လက်ခရန်သ
သင်လချင်တလတတ သ
့် ည်။
၂၀၁၄ ခန္ှစ်၊ ကသင်္တ်လ ၁၈ ရက်

တန က်ဆက်တ-ွ
ဘုရ ားသြင်၏ တရ ားစီရင်မှုနင
ှ ့်် ခပစ်တင်ဆားု မမှု၌ ဘုရ ားသြင်၏
တပေါ် န
ွ ်ားခြင်ားကို ရှု ခမင်ခြင်ား
သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်တန က်သ လ
့် ပင်
့် က်သည့်် သန်ိုးရ တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တသ အပခ ိုးသူမျ ိုးကဲသ
့်

ငါတသည်
ကျမ်ိုးစ ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက လက်န ကကသည်၊
့်
သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၏ မျ ိုးပပ ိုးပပည့်လ
် ျှတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးကကသည်၊ ပပီိုးလျှင ် အတူတကွ
စတဝိုးကကသည်၊ ဆတတ င်ိုးကကသည်၊ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးကကပပီိုး သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၏န မ၌ အတစခကကသည်ပပီိုးလျှင ် ဤအရ အ ိုးလိုးက ငါတသည်
သခင၏
့်် တစ ငတ
့်် ရှ က်မန္
ှု င
ှ ့်် ကွယ်က မှုတအ က်၌
့်
လပ်တဆ င်ကကသည်။ ငါတသည်
မကက ခဏ အ ိုးနည်ိုးတတ်ကကပပီိုး မကက ခဏလည်ိုး
့်
ခွနအ
် ိုးရတတ်
ှ
ကကသည်။ ငါတ၏
် င်ချက်မျ ိုး
့် လပ်ရပ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သခင်၏ သွနသ
န္ှငအ
့်် ညီပြစ်သည်ဟ ငါတ ယ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့် ကကည်ကကသည်။ သပြစ်
့် လျှင ် ငါတသည်
့်
အြ၏အလက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌ ရှကကသည်ဟ မမတက
့် ယ်မမ
ယကကည်တနကကသည်မှ သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။ သခင်တယရှု ၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုး၊ သူ၏
ဘန်ိုးအသတရထင်ရှ ိုးတသ ကကဆင်ိုးပခင်ိုး၊ ကမဘ တပေါ်က ငါတ၏အသက်
တ အဆိုးသတ်၊ န္င်ငတတ ်၏
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုး၌ ကကြုတင်တဟ ထ ိုးသကဲသ
့် အရ
ရ တင်ိုးက ငါတ တတ
ငတ
့်် ကကသည်။
့်
့်
သခင်တရ က်ရလ
ှ
သည်၊ ကပ်တဘိုးဒကခက သူတခေါ်တဆ င်လ သည်၊ တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက
ဆချီိုးပမှငပ့်် ပီိုး ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင ် သူတန
့် က်သလ
့် က်ပပီိုး
သူ၏ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက ကကြုဆတသ သူ အ ိုးလိုးအ ိုး တလထဲတွင ် သူန္င
ှ တ
့်် တွျို့ဆရန် သူ
တဆ င်ယူတလသည်။ ဤအရ က ငါတစဉ်ိုးစ
ိုးသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးပြင ့််
့်
မန်မထူဘမ
ဲ တနန္င်ပြစ်ကကပပီိုး တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ငါတ တမွ
့် ိုးြွ ိုးကကက သခင်၏ ကကလ ပခင်ိုးက
မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ ြ အခွ
ငအ
့်် လမ်ိုးတက င်ိုးရှကကသည်က တကျိုးဇူိုးတင်စတ်န္င
ှ ့်် ပပည်က့် ကတပသည်။
့်
ငါတသည်
ညှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မက
ှု ခစ ိုးခဲရ
် ိုးပြင့်် “အတင်ိုးထက်
့် ပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အပပန်အလှနအ
့်
အလွနက် ကီိုးပမတ် တလိုးလတသ နစစထ ဝရဘန်ိုးအသတရ” က ငါတရရှ
့် ကကတပပပီ။ ကကီိုးပမတ်လှတသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ပါိုး ပြစ်တပသည်တက ိုး။ ဤတတ ငတ
့်် မှုန္င
ှ ့်် သခင်အပ်န္င
ှ ိုး် သည့််
တကျိုးဇူိုးတတ ်အ ိုးလိုးက ငါတသည်
စဉ်ဆက်မပပတ် ဆတတ င်ိုးရ တွင ် တည်ကကည်တစပပီိုး အတူတကွ
့်
စရိုးရ တွင ် သ ၍ လလဝီ
ှ ်လည်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ မနက်ပြန်
့် ရယရှတစသည်။ တန က်န္စ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးက စတ်ကိုးူ န္င်သည်ထက်
သ ၍တတတ င်ိုးသည်အ
့် ချန်အတွငိုး် ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ သခင်သည် သူက
့် စတ်ထက်သန်တသ
အတရိုးတယူပပြုမှုပြင ့်် တစ ငတ
့်် မျှ ်တနခဲက့် ကသည့်် လူတစ်စအလယ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ရင်ိုး ရတ်တရက်
ဆင်ိုးကကလမ်မ
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရှု ပမင်ရတသ ပထမဦိုးဆိုးလူစထဲတွင ် ရှပခင်ိုးအလငှ့် ၊
့် ည်။ သခင်၏ တပေါ်ထန
ချီတဆ င်ပခင်ိုး ခရသည့်် သူမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် ရှပခင်ိုးအလငှ့် ၊ ငါတအ
့် ိုးလိုးသည်
တန က်ကျကျန်ခလ
ဲ့် ပခင်ိုးမရှဘဲ အချင်ိုးချင်ိုး အတရှ ျို့တရ က်သ အတပပိုး
အလ ိုး သွ ိုးကကသည်။
့်
ဤတနရက်
အြိုးအခက အမှုမထ ိုးဘ၊ဲ အရ အ ိုးလိုးက
့် တရ က်လ ပခင်ိုးအတွက် ငါတသည်
့်

တပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်မျ ိုးက စွနခ
် ့် ွ ကကသည်၊ အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
မသ ိုးစမျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်ကကသည်၊ အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏
် ့် တ်ကကသည်၊ ပပီိုးလျှင ်
့် အမ်တထ င်က စွနလ
အချြုျို့က ၎င်ိုးတစ့် တဆ င်ိုးထ ိုးသမျှ အ ိုးလိုးက တပိုးလှူကကသည်။ တက င်ိုးလက်သည့်် ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် သ
ဆက်ကပ်အပ်န္မှု
ှ လပ်ရပ်မျ ိုးပါတက ိုး။ ထသတသ
ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် န္
ှု င
ှ ့်် သစစ တစ င်သ
့် မှုသည်
့်
အတတ်တခတ်မျ ိုး၏ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးကပင် ဧကန်မချ တကျ ်လွနတ
် ပ၏။ သခင်သည် သူ န္ှစ်သက်သည့််
မည်သမ
ူ ဆတပေါ် တကျိုးဇူိုးတတ ်က အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး၊ သူ န္ှစ်သက်သည့်် မည်သမ
ူ ဆအတပေါ်
သန ိုးကရဏ ကပပသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါတ၏
ှ ိုးန္ှင ့်် အသိုးခပခင်ိုးလပ်ရပ်မျ ိုးက သူ၏
့် ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ကက ပမင်စ
င ့််
့် ွ ကတည်ိုးက ရှု ပမင်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ငါတ ယ
့် ကကည်ကကသည်။ ထတကက
့်
ငါတ၏
က်ပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် လှုက်လှုက်လှဲလှဲ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး သူ၏န ိုးထဲသ တရ
့်
ငါတ၏
့် ည်ဟ ငါတ ့်
့် ရည်စိုးူ န္ှစ်ပမှြုပ်ထ ိုးမှုအတွက် သခင်သည် ငါတက
့် ဆလ ဘ်တပိုးလမ်မ
ယကကည်သည်။ ထအပပင်
၊ ကမဘ တလ ကက မြန်ဆင်ိုးမီတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအတပေါ်
့်
့်
တကျိုးဇူိုးပပြုခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ငါတက
့် သူတပိုးပပီိုးပြစ်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် ကတတတ ်မျ ိုးက
မည်သမ
ူ ျှ ယူတဆ င် မသွ ိုးန္င်တပ။ ငါတအ
့် ိုးလိုးသည် အန င်္တ်အတွက် စီစဉ်တနကကပပီိုး၊ တလထဲ၌
သခင်န္င
ှ ့်် ဆတတွျို့ရန် ချီတဆ င်ပခင်ိုး ခရစမ်တ
် ပ်တနကျအတင်ိုး ငါတ၏
့် သ ငှ အလဲအထပ်လပ်ြ ပ
့် မှနလ
့်
ဆက်ကပ်အပ်န္မှု
ှ န္င
ှ ့်် အသိုးခမှုတက
့် တလ င်ိုးကစ ိုးလပ်သည့်် တကင်ပပ ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် အရင်ိုးအန္ှိုးီ တ ့်
ပြစ်တစကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ငါတသည်
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးတအတပေါ်
ဦိုးတဆ င်ရန်
့်
့်
့်
သမဟ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် စိုးစရန် နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှ မတွနဆ
် ့် တ်ဘဲ အန င်္တ်ပလလင်တပေါ်
့် တ် ရှငဘ
မမတက
ှ
ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက လပ်တလ့်ရသည့်
ှ
အ
် ရ တစ်ခ၊ တမျှ ်လင ့််
့် ယ်ကယ် ထ ိုးရကကပပီ
ထ ိုးရမည့်် အရ တစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးကကတပသည်။
သခင်တယရှု က ဆနက
် ့် ျင်သအ
ူ ိုးလိုးအ ိုး ငါတ မတူ
မတန် သတဘ ထ ိုးကကသည်၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုး၏
အဆိုးသတ်သည် ပျက်သဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
ှ ် ပြစ်သည်က မယရန်
့် ည်။ သခင်တယရှု သည် ကယ်တင်ရင
၎င်ိုးတက
ူ ပပ ခဲသ
် ပ၏၊ ၎င်ိုးတ န့် ိုးမလည်ကကသည့်အ
် တွက် တလ ကလူတအတပေါ်
့် နည်ိုး။ မှနတ
့် မည်သတ
့်
ကကင်န သန ိုးရ တွင ် သခင်တယရှု က ငါတအတ
ယူကကသည့်် အချန်မျ ိုးရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
သည်ိုးခပပီိုး ခွငလ
့်် တ်ကကရမည်မှ မှနတ
် ပသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ
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ငါတ တနသ
ိုးကျလ ကကပပီ ပြစ်သည်။ ငါတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ အရ မျ ိုးအစ ိုး
ငါတ၏အသ
ပည ၊ အယူအဆမျ ိုး န္ှင ့်် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး ကျငဝ
့်် တ်မျ ိုးအတပေါ် အ ိုးထ ိုးရသည်က
့်
ငါတတနသ
ိုးကျလ ကကပပီ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးကလည်ိုး
့်
ငါတတနသ
ိုးကျလ ကကပပီ ပြစ်သည်။ ငါတလ
် ခါတင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
့် အပ်သည့်အ

အကူအညီတပိုးတစပခင်ိုးကလည်ိုး ငါတ တနသ
ိုးကျလ ကကပပီပြစ်သည်။ အရ အ ိုးလိုးအတွက်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ လက်ပြနတ
် ့် တ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အမနတ
် ့် ပိုးရပခင်ိုးကလည်ိုး ငါတတနသ
ိုးကျ
့်
လ ကကပပီပြစ်သည်၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ငါတအ
့် ိုး မည်သ ဦိုး
့် တဆ င်တနသည်က
အ ရမစက်ဘ၊ဲ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညရ
ီ ပခင်ိုးက ငါတတနသ
ိုးကျလ ကကပပီ ပြစ်သည်၊
့်
ထထက်
ပ၍ ငါတသည်
ငါတက
် ခင်ပြစ်ကကသည့်် တနရက်
့် မျ ိုးကလည်ိုး ငါတ ့်
့်
့်
့် ယ်တင်၏ အရှငသ
တနသ ိုးကျလ ပပီိုးပြစ်သည်။ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် မတတွျို့ ြူိုးသည့်် ဤကဲသ
့် တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးက ငါတ ယ
့် ကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် သ
ူ ည်၊ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး၊ သူ၏ အသွငသ
် ဏ္ဌ န်က
မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် သ
ူ ည်၊ သူကကလ သည်အ
့် ခါ သူက
ွ ိုး် မျ ိုး့် ငါတသ
့် မည် မသမည် အစရှတသ တမိုးခန
ဤအရ မျ ိုးထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ အတရိုးမကကီိုးတပ။ အတရိုးကကီိုးသည်မှ သူသည် ငါတ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ရှပပီိုး၊ ငါတအ
့်် င်ိုးကကသည်ဆသည့်အ
် ချက်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
့် ိုးလိုး သူက
့် တစ ငဆ
ဤသပြစ်
့် င်သည်မှ လတလ က်တပသည်။
့် သည် သမဟ
့် တ် ထသပြစ်
့် သည်က ငါတ စ
့် တ်ကိုးူ ကကည်န္
ငါတသည်
ငါတ၏
် ပခင်ိုးက
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးက အသအမှတ်ပပြုသည်၊ ငါတ၏ဝ
့် ည ဉ်တရိုးရ ပပည့်ဝ
တန်ြိုးထ ိုးသည်။ အရ အ ိုးလိုးက တန က်တချိုးကဲသ
့် ၊ ့် ငါတ သတဘ
ထ ိုးပပီိုး အရ အ ိုးလိုးက
့်
တပခြဝါိုးတအ က်၌ နင်ိုးကကသည်။ ငါတသည်
ဘန်ိုးအသတရတငတ
့်် သ သခင်၏ တန က်လက်မျ ိုး
့်
ပြစ်တသ တကက င၊့်် ခရီိုးသည် မည်မျှ ရှညလ
် ျ ိုးပပီိုး ခက်ခဲကကမ်ိုးတမ်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ မည်သည့််
အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့်် အန္တရ ယ်မျ ိုး ငါတအတပေါ်
ကျတရ က်သည်ပြစ်တစ၊ ငါတသည်
့်
့်
သခငတ
့်် န က်လက်ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါတ၏
့် င်တပ။
့် တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက မရပ်တန်တစန္
“တြန်၊ တကျ က်သလင်ိုးကဲသ
့် ကကည်
လင်၍၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သိုးသငယ်၏ ပလလင်တတ ်ထက
ဲ
့်
ထွက်တသ ၊ အသက်တရစီိုးရ ပမစ်...၊ ထပမစ်န္စ
ှ ်ဘက်၌လည်ိုးတက င်ိုး၊ အသက်ပင်ရ၏။
ှ
ထအသက်ပင်သည် အသီိုးတစ်ဆယ့်် န္ှစ်မျြုိုးက သီိုးတတ်၏။ မမအသီိုးကလည်ိုး လတင်ိုးတပိုးတတ်၏။
အရွ က်သည်လည်ိုး လူအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
့် အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးစရ တ ပြစ်
့် ၏။ တန က်တြန်
ကျန်ပခင်ိုးတဘိုးတစ်စတစ်ခမျှမရှ။ ထပမြုျို့၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သိုးသငယ်၏ ပလလင်တတ ်ရ၍
ှ ဘရ ိုးသခင်၏
ကျွနတ
် သည်
ဘရ ိုးဝတ်က ပပြုကကလမ်မ
့် ည်။ မျက်န္ ှ တတ ်ကပမင်ရ၍ သူတနြူ
့်
့် ိုး၌လည်ိုး
န မတတ ်တရိုးထ ိုး လျက်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်။ ထပမြုျို့၌ ညဉ့််မရှရ၊ ဆီမီိုးကအလမရှ။ တန၏ အတရ င်ကလည်ိုး
အလမရှ။ အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ ထ ဝရအရှငဘ
် ရ ိုးသခင်သည် သူတ၌့် တရ င်ပခည်တတ ်က
လတ်တတ ်မူ၍ သူတသည်
ကမဘ အဆက်ဆက် စိုးစရကကလတ။့် ” (ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုး ၂၂:၁-၅)
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတကျြူိုးဧသည့်
အ
် ချန်တင်ိုးတွင၊် ငါတ၏န္ှ
့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးသည်
အတင်ိုးမသတသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး၊ စတ်တကျနပ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးက ငါတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးမှ

မျက်ရည်မျ ိုး စီိုးကျတလ့်ရသည်
ှ
။ ငါတက
် တွက် သခင်က တကျိုးဇူိုးတတ ်ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပါ၏၊
့် တရွ ိုးချယ်သည့်အ
သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်အတွက် သခင်က
ွ ်ိုးပါ၏။ သူသည် ဤဘဝ၌ ငါတက
့် တကျိုးဇူိုးတတ ်ချီိုးမမ
့်
အဆတစ်ရ တပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လ မည့်် တလ က၌ ငါတက
့် ထ ဝရအသက် တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။
အကယ်၍ သူက ငါတက
့် ယခတသခင်ိုးမည်ဆလျှင၊် နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှ မညည်ိုးညြူဘဲ၊ ထသ ငါတ
့်
့်
လပ်တဆ င်ကကမည်ပြစ်သည်။ အ သခင်။ တကျိုးဇူိုးပပြု၍ မကက မီ ကကလ တတ ်မပ
ူ ါ။ ကယ်တတ ့်က
့်
ကျွန္ပ်
် တ အသည်
ိုးအသန် တတ ငတ
့်် ပပီိုး ကယ်တတ ့်အတွ
က် အရ အ ိုးလိုး စွနလ
် ့် တ်ပပီိုးပြစ်ပက
့်
့်
တထ က်ထ ိုးလျက်၊ တစ်မနစ်၊ တစ်စကကန်မျှ
့်် တ ။့်
့် ပင် မတန္ှ င်တ
့် န္ှိုးန္ှငတ
ဘရ ိုးသခင်သည် တတ်ဆတ်တနပပီိုး ငါတထ
့် ခါမျှ မတပေါ်ထန
ွ ိုး် တလပပီ၊ သတသ
် သူအမှု
့် မည်သည်အ
့်
့် သည်
လိုးဝ မရပ်တနတ
် ့် သိုးတပ။ သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတစ်ခလိုးက ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပပီိုး အရ အ ိုးလိုးက
ကွပ်ကဲက လူသ ိုး၏ စက ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးက ရှု ပမင်သည်။ သူသည် မမ၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ က
ှု တတ်ဆတ်စွ န္ှင ့်် သသ ထင်ရှ ိုးတသ သက်တရ က်မမ
ှု ျ ိုးမရှဘဲ၊ ပြည်ိုးပြည်ိုးမှနမ
် န
ှ ်
လှုပ်ရှ ိုးတသ အဆင်မ
့်် ညီ ဦိုးစီိုးဦိုးရွက် ပပြုတသ ်လည်ိုး၊
့် ျ ိုးပြင ့်် သူ၏အစီအစဉ်န္ှငအ
သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့်် ယခင်ထက် တစ်လှမ်ိုးပပီိုးတစ်လှမ်ိုး ပ၍ တိုးက
နီိုးကပ်လ လျက် ရှပပီိုး၊ သူ၏တရ ိုးပလလင်ကလည်ိုး အလင်ိုး၏ပမန်န္နှု ိုး် ပြင ့်် စကကဝဠ ၌
ထထတရ က်တရ က် အသိုးချသည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် သူ၏ပလလင်သည် ငါတအလယ်
သ ချက်
ချင်ိုး
့်
့်
ဆင်ိုးသက်လ တပသည်။ ယင်ိုးသည် အမ
့် ခန်ိုးတသ ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးလက်သည့်် ပမင်ကွငိုး် ပါတက ိုး၊
အင်မတန် ခနည
် ့် ိုးပပီိုး တည်ကကည်တသ ရင်ြြွယ်ပမင်ကွငိုး် ပါတက ိုး။ ချြုိုးငက
ှ ်တစ်တက င် ကဲသ
့် ၊ ့်
ဟန်ိုးတဟ က်တသ ပခတသဂတ
့် စ်တက င်ကသ
ဲ့် ဝ
သ ကကလ
သည်။
့် ည ဉ်တတ ်သည် ငါတအလယ်
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည်၊ သူသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်က ၊
သူသည် ကသဇ အ ဏ က စွဲကင်က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သန ိုးကရဏ တန္ှ့် ငပ့်် ပည့်လ
် ျက်၊ ငါတအလယ်
သ ့်
့်
တတ်တဆတ် ကကလ သည်။ သူ၏ တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ သတမထ ိုးမကက၊ သူ၏ တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက
မည်သမ
ူ ျှမကကြုဆကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
၊ သူ လပ်တဆ င်တတ မ
ူ ျှ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက မည်သမ
့်
မသကကတချ။ လူ၏အသက်တ သည် ယခင်ကသ
ဲ့် ဆက်
လက်ရှငသ
် န်သည် သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုးသည်
့်
မတပပ င်ိုးလဲသကဲသ
့် ၊ ့် တနရက်
် လသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတ ့်
့် မျ ိုးသည် ထိုးစအတင်ိုး ကန်လွနတ
အလယ်တင
ွ ် အပခ ိုးလူမျ ိုးကဲသ
့် လူ
ဲ ှ အတရိုးမပါဆိုးတသ
့် တစ်ဦိုးအပြစ်၊ တန က်လက်မျ ိုးထမ
သူတစ်ဦိုးန္ှင ့်် သ မန် ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် အသက်ရင
ှ သ
် ည်။ သူသည် သူ၏
ကယ်ပင်လက်စ ိုးမမ
ှု ျ ိုး၊ ကယ်ပင် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုး ရှသည့်အ
် ပပင်၊ သ မန်လူမျ ိုးက
မပင်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ရှသည်။ သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ တည်ရပခင်
ှ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
သတမပပြုမသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရတကက
ှု မည်သက
ူ မျှ
့် ိုး ပခ ိုးန ိုးမက

မသပမင်တလပပီ။ ငါတ၏အပမင်
၌ သူသည် မထင်ရှ ိုးသည့်် ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးသ ပြစ်သည့်အ
် တွက်
့်
ငါတသည်
ချြုပ်တည်ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် စ
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငက် ကတလသည်။ သူသည်
့်
့် ိုးရွ ျို့ ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သူန္င
ငါတ၏
ှု င်ိုးက တစ ငက့်် ကည့်ပ် ပီိုး၊ ငါတ၏
့် လှုပ်ရှ ိုးမတ
့် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူ၏
တရှ ျို့တွင ် ြွငခ
့်် ျထ ိုးတလသည်။ သူ၏တည်ရမှု
ှ က မည်သမ
ူ ျှ စတ်မဝင်စ ိုးကက၊ သူ၏
အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မည်သမ
ူ ျှ စတ်မကူိုးကကည့်က် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
သူ၏
့်
ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မည်သမ
ူ ျှ တရိုးတရိုးမျှ မသကကတပ။ ငါတ ့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ဟူသမျှမှ သူသည် ငါတန္ှ့် င ့်် ဘ မျှ မပတ်သက်သည်အ
့် လ ိုး၊ ငါတ၏
့်
လက်စ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ဆက်လက် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်...။
မရည်ရွယ်ပါဘဲလျက်၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ “မှတစ်ဆင်”့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်ပဒ်က
တြ ်ပပသည်၊ ပပီိုးလျှင ် အလွနတ
် မျှ ်လငမ
့်် ထ ိုးဟ ခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ထမှလ တသ မန်မမက်
ချက်တစ်ခအပြစ် ငါတ သတ
ပပြုမကကပပီိုး၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့်
့်
အသငလ
့်် က်ခကကသည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သက
ူ
တြ ပ် ပသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးတသည်
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှလ သတရွ ျို့၊ ငါတအတနပြင်
့်
့်
့်
လက်ခသငပ့်် ပီိုး ပငင်ိုးပယ်၍မရန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တန က်လ မည့်် မန်မမက်
ချက်သည်
့်
ငါမှတစ်ဆင်ပ့် ြစ်န္င်သကဲသ
့် သင်
မှတစ်ဆင့်် သမဟ
့်
့် တ် အပခ ိုးတစ်စတစ်ဦိုးမှတစ်ဆင့်် ပြစ်န္င်တပသည်။
မည်သမ
ူ ှတစ်ဆင့်် တပပ သည်ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်သည်။ သတ
့် င်
မည်သပင်
် မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါတသည်
လည်ိုး
့် ပြစ်တစ ဤလူသည် ဘရ ိုးသခင် တကယ့်က
့်
ဤကဲသ
့် တသ
သ မန်လူတစ်ဦိုးက ငါတ၏ဘ
ရ ိုးသခင်အပြစ် မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ တရွ ိုးချယ်မည်
့်
့်
မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ မည်သူ ပြစ်တနပါတစ၊ ဤလူက ငါတအတနပြင်
် ငတ
့်် ပ။ ငါတ၏
့် မကိုးကွယသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနက် ကီိုးပမတ်ပပီိုး အလွနရ
် တသအပ်တပသည်။ ထသတသ
အလွနမ
် ထင်ရှ ိုးသည့််
့်
လူတစ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင်က မည်သ က
၊ ဘရ ိုးသခင် ကကလ ပပီိုး၊
့် ယ်စ ိုးပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ထအပပင်
့်
တက င်ိုးကင်န္င်ငသ ငါတ
အ
့်် င်ိုးတနကကသည်၊ ထတကက
င ့််
့်
့် ိုး ပပန်တခေါ်သွ ိုးမည်က ငါတအ
့် ိုးလိုး တစ ငဆ
့်
အလွနမ
် ထင်ရှ ိုးတသ သူတစ်ဦိုးက ထသတသ
အတရိုးကကီိုးပပီိုး ခက်ခဲကကမ်ိုးတမ်ိုးသည့်် အလပ်တ ဝန်က
့်
မည်သ ထမ်
ိုးတဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍ သခင် တစ်ြန် ကကလ ပါက၊
့်
လူထအ ိုးလိုးပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ပြြူတသ မိုးတမ်တပေါ်၌ ပြစ်ရတပမည်။ ယင်ိုးသည် အလွနပ
် င်
့်
ကျက်သတရရှလက်မည်ပ့် ြစ်ပခင်ိုးပါတက ိုး။ သ မန်လူတစ်စ အကက ိုးတင
ွ ် သူသည် တတ်ဆတ်စွ
မည်သ ပ
့် န်ိုးတနန္င်မည်နည်ိုး။
လူမျ ိုးအကက ိုး၌ ကွယဝ
် ှက်လျက် ငါတက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုး အလပ်သစ်အ ိုး လပ်တဆ င်တနသူမှ

ဤသ မန်လူ ပြစ်သည်။ သူသည် ငါတက
့် ၊ ့် အဘယ်တကက င ့််
့် မည်သည့်် ရှငိုး် ပပချက်မျှ မတပိုးသကဲသ
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်ကလည်ိုး ငါတက
် တပြိုးတပြမှနမ
် န
ှ ် တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် မတပပ ပပတပ၊ သတသ
့်
သူ၏အစီအစဉ်အတင်ိုး သူလပ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်် အမှုကသ လပ်တဆ င်တလသည်။ သူ၏
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် ယခင်ထက်ပ၍ မကက မကက ပြစ်လ သည်။
့်
န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုး၊ တက်တွနိုး် ပခင်ိုး၊ အသတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သတတပိုးပခင်ိုးမှသည် အပပစ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးတအထ
၊ သမ်တမွျို့က သ ယ ညင်ိုးတပျ င်ိုးတသ တလသမှသည် ခက်ထန်၍
့်
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ရတသ
ှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအထ- အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ် ကရဏ တရ ိုးက
တပိုးအပ်ပပီိုး သူအထဲ
တင
ွ ် စိုးရမ်ပပ
ူ န်ပခင်ိုးက သွတ်သင
ွ ိုး် တပိုးသည်။ သူတပပ သမျှအရ တင်ိုးသည်
့်
ငါတအတွ
ငိုး် ရှ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည့်် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက အရှု က်ထတလသည်။
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ငါတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက စူိုးသည်၊ ငါတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်တက
့် စူိုးပပီိုး၊
ငါတအတနပြင်
့် နရ တွင ် ပန်ိုးရမည်က နည်ိုးနည်ိုးမျှ မသတစဘဲလျက်၊ မခမရပ်န္င်တသ
့် မည်သည်တ
့်
အရှကရ
် ပခင်ိုးပြင ့်် ငါတက
့် စသည်။ ဤလူ၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ပပည်တ
အမှနတ
် ကယ် ငါတက
ှ ့်် သူသည် အတအကျအ ိုးပြင့်် မည်သည့်အ
် ရ က
့် ချစ် မချစ်ဆသည်န္င
တတ်တဆတ် တဆ င်ရွက်တနသည်က ငါတ စတင်
စူိုးစမ်ိုးမကကသည်။ ဤဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက
့်
ကက့်ကက့်ခပပီိုးမှသ ငါတ ချီ
့် တဆ င်ပခင်ိုးခရန္င်ပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်မည်တလ ။ ငါတ၏
့်
ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးထဲတွင၊် ငါတသည်
လ မည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ငါတ၏
့်
့် အန င်္တ်ကကကမမ အတကက င်ိုးက
တွကခ
် ျက်တနကကသည်။ သပြစ်
ဲ့် ငါတ
အလယ်
တင
ွ ် အမှုပပြုရန် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တ
့် တစက မူ ယခင်ကသ
့်
့်
ခယူန္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က ငါတထဲ
ူ ျှ မယကကည်ကကတပ။ သူသည် ငါတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
့် မှ မည်သမ
ထမျှအချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အတြ ်ပပြုတပိုးပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတန္ှ့် င ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လျက်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က တပပ ဆန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတသည်
ထသတသ
့်
့်
သ မန်လူတစ်တယ က်က ငါတ အန
င်္တ်၏ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် လက်ခရန် လလ ိုးလျက်
့်
မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မထင်ရှ ိုးတသ ဤလူထ ငါတ၏
ှ ့်် ကကကမမ ၏ အခွငအ
့်် ဏ က
့် အန င်္တ်န္င
အပ်န္ရန်
ှ သ ၍ပင် လလ ိုးပခင်ိုး မရှကကတပ။ ငါတသည်
သူထ
့်
့် မှ အသက်တရ၏ အဆိုးမရှတသ
အတထ က်အပတ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
့် စ်ခက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရပပီိုး၊ သူမှတစ်ဆင ့်် ငါတသည်
့်
အသက်ရင
ှ ရ
် သည်။ သတသ
် ငါတသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ သခင်တယရှု ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်ကသ
့်
့်
တကျိုးဇူိုးတင်တနကကပပီိုး၊ ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝက ပင်ဆင်သည့်် ဤသ မန်လူ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးကမူ
လိုးဝ မည်သမျှ
ှု
့် အတရိုးမစက်ကကတပ။ သပြစ်
့် တစက မူ၊ သူသည် လူသ ိုးတ၏
့် သူအ
့် ိုး ပစ်ပယ်မက
အ ရမခစ ိုးန္င်သည်အ
့် လ ိုး၊ လူသ ိုး၏ ကတလိုးဆန်မန္
ှု င
ှ ့်် မသန ိုးမလည်မက
ှု
ထ ဝရခွငလ
့်် တ်တပိုးတနပပီိုး၊ သူအတပေါ်
လူသ ိုး၏ အကကည်ညြုမရှသည့်် သတဘ ထ ိုးက အစဉ်အပမဲ
့်

သည်ိုးခသည်အ
့် လ ိုး၊ သူ၏အတွငိုး် အကျဆိုး န္ှလိုးသ ိုးက တြ ်ပပလျက်တနရင်ိုး၊ ယခင်ကကဲသ
့် ၊ ့်
သူသည် န္ှမ်ခ
ှ ်လျက်၊ သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်တလသည်။
့် ျစွ ပြင ့်် လူဇ့် တတွင ် ကွယ်ဝက
ငါတ သတ
မထ ိုးမလက်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် မထင်ရှ ိုးတသ ဤသူသည် ငါတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အဆငတ
့်် စ်ခပပီိုးတစ်ခထဲသ ဦိုး
့် တဆ င်က တခေါ်သွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ငါတသည်
့်
မတရတွက်န္င်တသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ကကြုရသည်၊ မတရတွက်န္င်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျ ိုးက ခရပပီိုး၊
တသပခင်ိုးတရ ိုးပြင ့်် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုး ခရကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး ဘန်ိုးအ န္တဘ ်
ရှတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ငါတ သ
့် ရှကကသည်၊ သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ကရဏ တက
့် လည်ိုး
တမွျို့တလျ ်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးအ ဏ န္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က
အသအမှတ်ပပြုလ ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးမှုက မျက်ပမင်တတွျို့ ကကရပပီိုး၊ လူသ ိုးက
ကယ်တင်ရန် ဘရ ိုးသခင်၏ ထက်သန်သည့်် ဆန္ဒကလည်ိုး ရှု ပမင်ကကရသည်။ ဤသ မန်လူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတင
ွ ၊် ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက
့်
သလ ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်လ ကကသည်၊ လူ၏ သဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက
သလ ကကသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်ပခင်ိုးဆီသ သွ
့် ိုးရ လမ်ိုးခရီိုးက ပမင်လ ကကတလသည်။
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတက
့် “တသ” တစပပီိုး၊ ငါတက
့် “တစ်ြန်ပပန်တမွိုးြွ ိုး” တစသည်၊
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတက
် အပပစ်ရပခင်
ှ ိုးန္ှင ့််
့် ှု ယူတဆ င်တပိုးသည်၊ သတသ
့် န္ှစ်သမ်မ
့်
အတကကိုးတင်ရပခင်
ှ ိုး ခစ ိုးချက်တပြင်
ှ စက်ခရစ်တစ၏။
့် ည်ိုး ငါတက
့် လ
့် ြစီိုးန္ပ်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတအ
့် ိုး ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုးက
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးတသ ်လည်ိုး၊ အဆိုးမရှတသ န ကျင်မက
ှု လည်ိုး တပိုးသည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ်
ငါတသည်
သူလက်
ထ၌
ဲ သတ်ြရ့် ထ ိုးတသ သိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့်
့်
့် ၏၊ တစ်ခါတစ်ရတွင ် ငါတသည်
့်
သူ၏အပမတ်န္ိုးဆိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်အယူဆိုး သူမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့် ပပီိုး သူ၏ န္ူိုးညတ
တမွျို့တလျ ်ကကတလသည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ် ငါတသည်
သူ၏ရန်သက
ူ သ
ဲ့် ပြစ်
့်
့် ပပီိုး သူ၏စူိုးစက်ကကည်ပ့် ခင်ိုး
တအ က်တွင ် သူ၏အမျက်တဒါသပြင ့်် ပပ မှုနပ် ြစ်
သူအ
့် သွ ိုးကကသည်။ ငါတသည်
့်
့် ိုးပြင ့််
ကယ်တင်ခရသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပြစ်သည်၊ သူ၏အပမင်တွင ် ငါတသည်
တလ က်တက င်မျ ိုး
့်
ပြစ်ကကပပီိုး၊ တနတရ
့် ညပါ စတ်ထက်သန်စွ သူရှ တြွြ စ
့် တ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးသည့််
တပျ က်တသ သိုးသငယ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သူသည် ငါတအတပေါ်
ကရဏ ပပည့်ဝ
် သည်၊ ငါတက
့်
့်
စက်ဆပ်ရွရှ သည်၊ ငါတက
့် ပိုးက တက်တွနိုး် သည်၊ သူသည်
့် ချီိုးတပမှ က်တပိုးသည်၊ ငါတက
့် န္ှစ်သမ်တ
ငါတက
ွ လ
့်် င်ိုးတစသည်၊ ငါတက
့် လမ်ိုးပပသည်၊ ငါတက
့် အသဉ ဏ်ပင
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး ပဲပ့် ပင်သည်၊
ပပီိုးလျှင ် သူသည် ငါတက
ဲ င် ကျန်ဆတ
ဲ လသည်။ သူသည် တနတရ
့်် တ်သက်၍
့် ညပါ ငါတန္ှ့် ငပ
့် ကျန်ဆပ
စိုးရမ်ပပ
ူ န်မှု လိုးဝ မရပ်တပ၊ တနတရ
် စ ငတ
့်် ရှ က်သည်၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် ညပါ ငါတက
့် က ကွယတ

ငါတအန
ိုးမှ မခွ ဘဲ ငါတအြ
ငှ့် အလွနအ
် မင်ိုး ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး ငါတအတွ
က်
့်
့် အလ
့်
့်
မည်သည်အ
့် ြိုးအခကမဆ တပိုးဆပ်သည်။ တသိုးငယ်ပပီိုး သ မန်ပြစ်တသ ဤဇ တခန္ဓ ၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစက တမွျို့တလျ ်ကကရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ငါတအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးသည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရှု ပမင်ကကရပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
့်် စ ိုး၊
့်
့် လငက
ဝင်ဝ
ှ ိုးမျ ိုး အတွငိုး် တင
ွ ် ဒကခပပဿန လှုျို့တဆ ်တပိုးတနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ဤသတသ
့် ါပခင်ိုးသည် ငါတ၏
့် စတ်န္လ
့်
လူတစ်ဦိုးက ငါတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် တက်ကကစွ လက်ခရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှတသိုးတပ။ သူသည်
ငါတက
် ့် လွနမ
် ျ ိုးလှသည့်် မန္နမန ် တပိုး
့် ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ ထဲမှ
့် တပျ ်တမွျို့ရန် အလွနအ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါတ၏
ဤလူ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးရှ သခင်၏တနရ က မယူန္င်တပ။ ငါတသည်
့်
ထူိုးပခ ိုးတသ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးက အလွန ် မလလ ိုးပခင်ိုးပြငသ
့််
လက်ခကကသည်။ သူ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က ငါတအတနပြင်
့် အသအမှတ်ပပြုပါရန် ငါတက
့်
့် တတ င်ိုးဆြ သူ
့် ၏န္ှုတ်က
မြွငသ
့်် တရွ ျို့၊ သူသည် မကက မီ တရ က်ရမည့်
ှ
် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတသည်
သူက
့်
့်
ငါတအလယ်
တင
ွ ် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက အလပ်လပ်တနပပီိုး ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်အပြစ်
့်
မမတသတဘ
န္ှငမ
့်် မတ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ သတဘ ထ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ြွငဟ
့်် စဉ် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ငါတ ့်
အဘယ်အရ လပ်သင်သ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါတက
ိုးလမ်ိုးမျြုိုးစန္ှင ့််
့် ည်ဆသည်န္င
့် ဆဆိုးမြ နည်
့်
ရှု တထ ငမ
့်် ျြုိုးစက အသိုးပပြုရင်ိုး သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ဆက်လက် မနက် က
့်
့် ိုးတလသည်။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အသက် အစွမ်ိုးတန်ခိုးက သယ်တဆ င်သည်၊ ငါတ တလျှ
က်လှမ်ိုးသငသ
့်် ည့််
့်
လမ်ိုးခရီိုးက ပပသပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ငါတအ
့် ိုး န ိုးလည်န္င်တစတလသည်။
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတက
ွဲ ဆ င်လ သည်၊ သူ၏ စက ိုးတပပ သည့်် တလသန္ှင ့််
့် စတင်ဆတ
တပပ ဟန်တက
အ ရစက်ကကပပီိုး မသစတ်၏ တစတ
ှု ရ သ မတည င်ည ပြစ်တသ
့် ဆ ်မအ
့် ငါတ စတင်
့်
ဤလူ၏ အတွငိုး် ကျကျ ခစ ိုးချက်မျ ိုး၌ စတင် စတ်ဝင်စ ိုးကကသည်။ သူသည် ငါတက
့် ယ်စ ိုး
အပင်ပန်ိုးခကကြုိုးစ ိုးသည်၊ ငါတအတွ
ကတ
် ကက င ့်် အအပ်ပျက်ခပပီိုး၊ အစ ိုးပျက်ခသည်၊ ငါတအတွ
က်
့်
့်
ငတကကိုးသည်၊ သက်ပပင်ိုးချသည်၊ ငါတအတွ
က် န မကျန်ိုးပြစ်လျက် ညည်ိုးညြူသည်၊ ငါတ၏
့်
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ငါတ၏
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် အရှက်ကပွဲ ခင်ိုးကခသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါတ၏
့်
ထထင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးက သူ၏န္ှလိုးသ ိုးမှ မျက်ရည်မျ ိုးန္ှင ့်် တသွိုးမျ ိုးက ကျတစသည်။
ဤသတသ
ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှပခင်ိုးသည် မည်သည့်် သ မန်လူန္င
ှ မ
့်် ျှ မသက်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ မည်သည်လ
့် ူသ ိုးတစ်ဦိုးကမျှ မပင်ဆင်န္င်တပ သမဟ
့် တ် မရရှန္င်တပ။
မည်သည့်် သ မန်လူကမျှ မပင်ဆင်သည့်် သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ရှညပ် ခင်ိုးက သူပပသပပီိုး သူတမတ
တ သည်
့်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ မအပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးသည့်် တမတတ ပြစ်သည်။ သူမှအပ

မည်သက
ူ မျှ ငါတ၏
့် အတတွိုးအ ိုးလိုးက မသန္င်၊ သမဟ
့် တ် ငါတ၏
့် သဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် င ့််
သက်ဆင်သည့်် ထသတသ
ရှငိုး် လင်ိုးက ပပည်စ
့် သည့်် သတဘ တပါက်မှု မရှန္င်တပ၊ သမဟ
့်
့် တ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုက တရ ိုးမစီရင်န္င်တပ၊ သမဟ
့် တ် တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး ငါတက
၌ ယခကဲသ
့် အလ
ပ်မလပ်န္င်ပါ။
့် စက ိုးတပပ ပပီိုး ငါတ၏အလယ်
့်
့်
သူမအ
ှ ပ မည်သက
ူ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ ၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် င်္ဏ်သကခ တပြင
့် ့််
အပ်န္င
ှ ိုး် ပခင်ိုးမခရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးတသည်
သူအထဲ
၌ အလိုးစ တပေါ်ထက
ွ ်လ သည်။ သူမှအပ မည်သက
ူ မျှ ငါတအ
့်
့်
့် ိုး လမ်ိုးခရီိုးက
မပပန္င်သကဲသ
့် အလင်
ိုးက မတဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်တပ။ သူမအ
ှ ပ မည်သက
ူ မျှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ယတနအထ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ြွငပ့်် ပပခင်ိုး မရှတသ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက ငါတအ
ှ ပ
့် ိုး ထတ်တြ ်မပပသန္င်တပ။ သူမအ
မည်သက
ူ မျှ ငါတက
် ဝန္ှင ့်် ငါတ၏တြ
က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ
့် စ တန်၏တကျိုးကျွနဘ
့်
မကယ်တင်န္င်တပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတွငိုး် ကျကျ
န္ှလိုးသ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက်တွနိုး် မှုမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တြ ်ပပတလသည်။ သူသည် တခတ်သစ်တစ်တခတ်၊ က လသစ်တစ်ခက
အစပပြုပပီိုးပြစ်က တက င်ိုးကင်သစ်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသစ်၊ ပပီိုးလျှင ် အမှုသစ်က ြွငလ
့်် ှစ်ပပီပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
မတရရ မှုတွင ် ငါတ အသက်
ရင
ှ တ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည့်် အသက်တ က အဆိုးသတ်တပိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ငါတ၏
့်
့်
ပြစ်တည်မှု တစ်ခလိုးအ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးသ သွ
် ဝ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
့် ိုးရ လမ်ိုးတကက င်ိုးက အပပည့်အ
ပမင်န္င်တစလျက်၊ ငါတထ
်လင်ပ့် ခင်ိုးက ယူတဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် ငါတ၏
့် သ တမျှ
့်
့်
ပြစ်တည်မှုတစ်ခလိုးက သမ်ိုးပက်ပပီိုး ပြစ်က ငါတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်။
ထအခက်အတနမ
် ့် စ
ှ ၍၊ ငါတ၏စ
့် ၊ ့် ငါတ၏
့် တ်မျ ိုးသည် သတရှလ ပပီပြစ်သကဲသ
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးသည်
ပပန်လည်အသက်ဝင်လ သည်ဟ ထင်ရသည်။ ငါတအလယ်
၌ အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး၊ ငါတ၏
့်
့် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုးသူပြစ်သည့်် သ မန်ပြစ်သည့်် မထင်ရှ ိုးတသ ဤလူသည်န္ိုးတနသည်ပြစ်တစ အပ်မက်မက်တနသည်ပြစ်တစ ငါတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးထဲ၌ အပမဲရပပီ
ှ ိုး၊ တနတရ
့် ညပါ
့်
ငါတတတ
ငတ
့်် တနတသ သခင်တယရှု ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သူပြစ်တပသည်။ အကယ်စင်စစ်
့်
သူပြစ်၏။ သူသည် ငါတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သူသည် သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့််
အသက်ပြစ်သည်။ သူသည် ငါတက
ှ န္
် င်တစပပီိုး၊ အလင်ိုးက တတွျို့ ပမင်န္င်တစက
့် တစ်ြန် အသက်ရင
ငါတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ပျျို့လွငပ့်် ခင်ိုးမှ ရပ်တနတ
် ့် စပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် စတ်န္လ
့်
အမ်တတ ်သ ပပန်
သူ၏ပလလင်တရှ ျို့သ ပပန်
့် လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါတသည်
့်
့် လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါတသည်
့်
သူန္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် တတွျို့ ကကရတပပပီ၊ သူ၏မျက်န္ ှ ထ ိုးက ငါတ မျက်
ပမင်တတွျို့ ပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
တရှ ျို့၌ရှတသ လမ်ိုးကလည်ိုး ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအချန်တွင၊် ငါတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် သူ၏
့် စတ်န္လ

သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက လိုးဝ ခရကကသည်။ သူမည်သူ ပြစ်သည်က ငါတ သ
ှ ့််
့် ပ၊ သူအမှု
့် သယမဝင်တတ တ
့် န္င
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ငါတမဆန
က
် ့် ျင်တတ သ
့် ၊ ့် သူ၏တရှ ျို့၌ ငါတသည်
လဲကျပျပ်ဝပ်ကက၏။
့် ကဲသ
့်
့်
ငါတ၏
ှ
အသက်တ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးတန က်သ လ
့် ကျန်ရတနတသ
့် က်ြန္ှ့် င ့်် သူ၏
စလင်တစပခင်ိုးက ခရြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ပပန်လည်တပိုးဆပ်ြန္ှ့် င ့်် ငါတအတွ
က်
့်
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပန်လည်တပိုးဆပ်ြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် သူ၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် စီစဉ်မှုမျ ိုးက န ခြန္ှ့် င ့််
သူ၏ အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါတက
့် သူတပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် အရ က
ပပည့်စ
် တစရန် တတ်န္င်သည့်အ
် ရ ရ တင်ိုးက လပ်တဆ င်ြထက်
မည်သည့်် အရ ကမျှ ငါတ ဆန္ဒ
့်
့် မရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်မက
ှု ခရပခင်ိုးသည် သင်ိုးပပြုင်ပဲွ တစ်ခန္ှငတ
့်် သ
ူ ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခစီသည် ငါတအ
် ့် ပှု ြင ့််
့် ိုး ဒဏ်ရ ရတစပပီိုး ထတ်လနမ
ပပည့်တ
် စရစ်လျက်၊ ငါတ၏
ှ ်တလသည်။ သူသည် ငါတ၏
့် တသကွငိုး် တသကွက်မျ ိုးက ထိုးန္က
့်
အယူအဆမျ ိုး၊ ငါတ၏
့် စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့်် ငါတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တြ ်ထတ်သည်။ ငါတ တပပ
သမျှန္င
ှ ့်် လပ်သမျှမှသည် ငါတ၏
့်
့် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုး
တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးအထ၊ ငါတ၏
့် သဘ ဝအန္ှစ်သ ရသည် ငါတက
့် တကက က်ရွ ျို့စရ အတပခအတနတစ်ခထဲ
ထ ိုးရက
ှ
ငါတ၏
့် အရှက်က ကွယ်ဝှက်စရ တနရ မရှတအ င် တန်လှုပ်တစလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ထတ်တြ ်ပပခရတလသည်။ သူသည် ငါတ၏
် မှုမျ ိုး
့် စတ်ပျက်ြွယ် မပပည့်စ
အ ိုးလိုးပြင ့်် ငါတ အတြ
်ထတ်ခရသကဲသ
့် ခ
့် ့်
့်
့် စ ိုးရတစလျက်၊ လိုးဝ သမ်ိုးသွငိုး် ခလက်ရသကဲသ
သ ၍ပင် ခစ ိုးရတစရင်ိုး၊ ငါတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုး၊ ငါတ၏
့် ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင်မျ ိုးန္ှင ့််
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ ငါတက
့် ခါမျှ မတတွျို့ ရှတသိုးသည့်် တြ က်ပပန်တသ
့် ယ်တင်ပင် မည်သည်အ
စတ်သတဘ ထ ိုးကပင် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ငါတအ
် ့် ျင်ပခင်ိုးအတွက်
့် ိုး သူ တပပ ပပတလသည်။ သူက
့် ဆနက
သူသည် ငါတက
့် တရ ိုးစီရင်သည်၊ သူက
့် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးအတွက် ငါတက
့်
သူပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး၊ သူ၏ အပမင်တွင ် ငါတ၌့် တရွ ိုးန္တ်ထက်တသ အင်္ဂ ါရပ် တစ်ခမျှမရှ၊ ငါတသည်
့်
ရှငသ
် န်တနတသ စ တန်ပြစ်သည်ဟ ငါတအ
့်် ျက်မျ ိုး
့် ိုး ခစ ိုးတစတလသည်။ ငါတ၏
့် တမျှ ်လငခ
တပျ က်လွငသ
့်် ွ ိုးသည်၊ အကျြုိုးအတကက င်ိုး မသင်တ
့် သ မည်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုကမျှ
ငါတမပပြုဝ
တ
မည်သည့်တ
် မျှ ်လင်ခ
့် တ တ
့် ပ၊ သမဟ
့် ျက်ကမျှ ငါတ ့်
့်
့် တ် သူအတပေါ်
့်
လက်သငမ
့်် ခဝတ
့် ၊ ့် ငါတ၏
် ွ ိုးသည်။
့် တ သ
့် ကဲသ
့် အမ်မက်မျ ိုးသည်ပင် ညတွငိုး် ချင်ိုး တပျ က်ကွယသ
ဤသည်မှ ငါတထဲ
ူ ျှ စတ်မကူိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါတထဲ
ူ ျှ လက်မခန္င်သည့််
့် မှ မည်သမ
့် မှ မည်သမ
အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ အချန်တစ်ခဏအတွငိုး် တင
ွ ၊် ငါတသည်
ငါတ၏
့်
့် အတွငိုး် ပင်ိုး
ဟန်ချက်ညမ
ီ က
ှု ဆိုးရှုိုးပပီိုး၊ တရှ ျို့တွငရ
် တသ
ှ
လမ်ိုးက မည်သဆက်
ရမည်က ငါတမသ
့်
့် ကကတချ၊ သမဟ
့် တ်

ငါတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးမျ ိုး၌ မည်သ တရှ
့် ျို့ဆက်ရမည်က မသကကတပ။ ငါတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည်
ဒိုးရင်ိုးပပန်ဆက်သည့်အ
် လ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သခင်တယရှု က ငါတ တစ်
ခါမျှ မတတွျို့ ြူိုးသည့်အ
် လ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
တစ်ခါမျှ မသကျွမ်ိုးြူိုးသည့်အ
် လ ိုး ထင်ရတလသည်။ ငါတ၏
့် မျက်စတရှ ျို့၌ရှတသ အရ တင်ိုးသည်
ငါတက
် စပပီိုး၊ စတ်မပင်ိုးပြတ်န္င်ဘဲ တတွတဝတနတစသည်။ ငါတသည်
တန်လှုပ်
့် စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုပြင ့်် ပပည့်တ
့်
တချ က်ချ ိုးကကသည်၊ စတ်ပျက်ကကသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါတ၏
ဲ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ တွင ်
့် န္ှလိုးသ ိုးထက
ထန်ိုးထ ိုး၍မရသည့်် တဒါသန္ှင ့်် အရှက်ရပခင်ိုး ရှကကသည်။ ငါတသည်
ရင်ြွငြ
့်် ကက
့်
့် ြုိုးစ ိုးကကသည်၊
ထွကတ
် ပါက်ရှ ြ ကက
့်် င်ြအလ
ငှ့် ငါတ၏
ှ ် တယရှု က
့် ြုိုးစ ိုးကကပပီိုး၊ ထပပင်
့် သူက
့် ရင်ြွငန္
့်
့် ကယ်တင်ရင
ဆက်တစ ငြ
့်် ကက
တမ က်မ ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးလည်ိုး မရှဘဲ၊
့် ြုိုးစ ိုးကကသည်။ ငါတသည်
့်
အပပင်ပန်ိုး၌ ပမှနပ် ြစ်သလ ထင်ရသည်အ
့် ချန်မျ ိုးရှတသ ်လည်ိုး၊ ငါတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ယခင်က
တစ်ခါမျှ မခစ ိုးြူိုးသည့်် ဆိုးရှုိုးမတ
ှု ဝဒန ၏ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ပခင်ိုးက ခရတလသည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ်
ငါတသည်
အပပင်ပန်ိုး၌ ခါတင်ိုးန္ှငမ
့်် တူ တည်ပငမ်တနသည်ဟ ထင်တက င်ိုး ထင်ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတ၏
့်
့်
စတ်မျ ိုးမှ မန်တင်ိုးထန်တသ ပင်လယ်ကသ
ဲ့် အလွ
နအ
် မင်ိုး စတ်ဆင်ိုးရဲပခင်ိုးပြင ့်် စတ်တန္ှ ငအ
့်် ယှက်
့်
ပြစ်တနရသည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် ငါတ၏
် ဲတသ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက
့် လွနက
အဆိုးသတ်တပိုးပပီိုး သူသည် ငါတ၏
ှ ပ် ြစ်ပပီိုး ငါတက
ွ ်ိုးရှသည်ဟ
့် ကယ်တင်ရင
့် ကယ်တင်န္င်စမ
ယကကည်ရန် လလ ိုးဘပဲ ြစ်တစရင်ိုး၊ ငါတ၏
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အပ်မက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက
့် တမျှ ်လငခ
ခွ ချပစ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် သူန္င
ှ ့်် ငါတအကက
ိုး
့်
မည်သက
ူ မျှ ကကြုိုးစ ိုး၍ မပြတ်ကူိုးလသည့်် အလွနန
် က်လှတသ တချ က်နက်ကကီိုးတစ်ခက
ပြစ်တပေါ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်မန္
ှု င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် ပထမဦိုးဆိုးအကကမ်
ငါတခ့် စ ိုးရပပီိုးပြစ်သည့်် အင်မတန်ကကီိုးမ ိုးတသ ဆတ်ဆင်ိုးမ၊ှု ငါတ၏အသက်
တ ၌
့်
အင်မတန်ကကီိုးမ ိုးတသ အရှက်ရမှုပြစ်သည်။ သူ၏တရ ိုးစီရင်မန္
ှု င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်သတရန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု သည်ိုးမခပခင်ိုးအ ိုး ငါတက
် ကယ်
့် အမှနတ
န ိုးလည်တစသည်၊ ယင်ိုးန္ှငယ
့်် ဉ်
ှ ရ တွင ် ငါတသည်
အလွနအလွ
် ့်
န ် နမ်က
် ့် လွန ်
့် ျပပီိုး အလွနအ
့်
မစင်ကကယ်ကကတပ။ သူ၏တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် တဝြန်ပပစ်တင်မက
ှု ငါတ မည်
မျှ မ နတထ င်လ ိုးပပီိုး
့်
ခမ်ိုးကကီိုးန ိုးကကီိုးန္င်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် လူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ယှဉ်န္င်မည်
မဟတ်သည်က သမဟ
ှ ့်် တန်ိုးတပူ ြစ်မည် မဟတ်သည်က ငါတအ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ိုး
ပထမဦိုးဆိုးအကကမ် န ိုးလည်တစသည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက ထသတသ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခပြင ့်် တန က်ထပ် အသက်မရှငြ
် ၊ ့် ဤသဘ ဝန္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရက အပမန်ဆိုး ြယ်ရှ ိုးြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်အြ ဆ
့် ိုးယတ်တသ သူပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
မန်ိုးတိုးီ စက်ဆပ်ြွယပ် ြစ်ပခင်ိုးက ရပ်စဲရန် တမ်ိုးတမတစပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့််

ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် ငါတအ
့် ိုး သူ၏စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက ပန်ကန်လစတ်
မရှတတ ဘ
ှု င
ှ ့််
့် ၊ဲ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပျ ်ရင်စွ န ခတစပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်မန္
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် အသက်ဆက်လက်ရင
ှ သ
် န်ရန် စတ်ဆန္ဒအ ိုး ငါတက
့် တန က်တစ်ကကမ်
တပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူက
ှ အ
် ပြစ် တပျ ်ရင်စွ လက်ခတစပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါတသည်
့် ငါတ၏
့် ကယ်တင်ရင
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုမ၊ှ ငရဲမ၊ှ တသမင်ိုး၏ အရပ်လမ်ိုးမိုးတသ ချြုငမ
့်် ှ လှမ်ိုးထက
ွ ်လ ပပီိုးပြစ်သည်...။
အနန္တတန်ခိုးရှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစပြစ်သည့်် ငါတက
့် ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် စ တန်အတပေါ်
တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ရန်သူ အတပမ က်အမျ ိုးက န္ှမ်နင်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
ငါတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ပင်ဆင်သည့်် ထသတသ
့်
့်
သ မန် လူတစ်စသ ပြစ်သည်၊ တခတ်မျ ိုး မတင်မီ ဘရ ိုးသခင်၏ ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးက ခထ ိုးရသူမျ ိုး
ပြစ်ပပီိုး တန က်တချိုးပထဲမှ ဘရ ိုးသခင် ချီမပပီိုးတသ ချြုျို့တသ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ခါက ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပငင်ိုးပယ်က ပပစ်တင်ရှုတ်ချ ခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ယခ၌ ငါတသည်
သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
ခရပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ငါတသည်
အသက်၊ ထ ဝရအသက်၏လမ်ိုးခရီိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်။
့်
ကမဘ တပေါ်၌ ငါတ မည်
သည့်တ
် နရ ၌ ရှသည်ပြစ်တစ၊ မည်သတသ
န္ှပ်စက်ညှဉ်ိုးပန်ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
ကပ်တဘိုးဒကခမျ ိုးက ကက့်ကက့်ခရသည် ပြစ်တစ၊ ငါတသည်
အနန္တတန်ခိုးရင
ှ ဘ
် ရ ိုးသခင်၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တဝိုးကွ ၍မရန္င်တပ။ အတကက င်ိုးမှ သူသည် ငါတ၏
် င
ှ ့်် ငါတ၏
့် ြန်ဆင်ိုးရှငန္
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက ငတ
့်် ည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် စမ်ိုးတရတွငိုး် မှ တရကဲသ
့် တ
ှ ့်် ငါ ပပီိုးလျှင ်
့် ိုးထွက်လ ပပီိုး သင်န္င
အပခ ိုးသူတန္ှ့် င ့်် သမမ တရ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
တစ ငတ
့်် မျှ ်တနသူ အ ိုးလိုးအြ တပိုး
့် ထ ိုးတလသည်။
မဆိုးန္င်တသ တစ်လှညစ
့်် ီပြစ်တပေါ်မပှု ြင ့်် တနသ ပပီိုးတန က် လထွကလ
်
သကဲသ
့် ပင်
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရပ်တနသ
် ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သင်အ
န္င
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ်၊ ပပီိုးလျှင ်
့် တပေါ်၊ ငါအတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးတန က် လက်ပပီိုး သူ၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက လက်ခတသ
သူအ ိုးလိုးအတပေါ် တဆ င်ရွက်တလသည်။
၂၀၁၀ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်

